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Az 1867-ben Magyar Mérnök-Egylet néven alapított egyesület1 tevékenysége alapvetően két 

területet ölelt fel: egyrészt az egyesületi ülések megszervezését, másrészt a Közlöny 

szerkesztését. A kezdeti nehézségeket jelezte, hogy egyik esetében sem könyvelhettek el túl 

nagy sikereket. 1868-ban mindössze 6 szakosztályi ülést tartottak, és azok látogatottsága is igen 

gyér volt. Mivel a legélénkebb munka a választmányi üléseken folyt, ezért elhatározták, hogy 

minden ügy, ami nem kizárólag az egyesület anyagi érdekeire vonatkozik, az egyetemes ülésen 

kerüljön megtárgyalásra. 

Gondok adódtak a Közlöny körül is. A folyóirat 1868. évi számai jelentős késéssel láttak 

napvilágot, ami nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előfizetők száma – annak ellenére, 

hogy a tagok száma emelkedést mutatott – csökkent az előző évhez képest. 1868-ban a tagoknak 

csak 42%-a járatta a lapot, és azok a vidéki tagtársak, akik nem voltak a Közlöny előfizetői, 

gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban nem álltak az egyesülettel. A Közlöny kiadása így 

deficitessé vált, a hiány pedig az egylet pénztárát terhelte. A választmány előtt két lehetőség 

állt: vagy a Közlöny előfizetőinek számát, vagy a folyóirat árát kell növelnie. Legcélszerűbbnek 

az a megoldás ígérkezett, mely a tagdíj fejében mindenki számára biztosította volna a lapot, ám 

ez a tagdíjak emelkedésével járt volna együtt. Fontosnak tartották a Közlöny érdekesebbé 

tételét, és azt is indítványozták, hogy a lap ne kéthavonta, hanem minden hónapban 

megjelenjen.2 

Már ekkor megszerveződött az egyesület könyvtára, melynek alapját néhány folyóirat, 

illetve több tag, de főleg Herrich Károly adománya teremtette meg. Létrejött az egyesület 

segélyalapja is.3 Annak ellenére, hogy a Közlöny előállítása többe került, mint amekkora összeg 

az előfizetési díjakból befolyt, és a tagdíjak egy jelentős része is befizetetlen maradt, az első két 

évben az egyesület néhány száz forint pozitívumot könyvelhetett el.4 

A szakosztályi és egyetemes üléseken megvitatott szakmai kérdéseken túl a tagok a 

szélesebb társadalmi közvéleményt is érintő munkát is végeztek 1868-ban. Így például 

elkészítették a nyilvános tervpályázatok szabályzatát, emlékiratot fogalmaztak meg az állami 

utak fenntartásának a megyékre ruházása ellen, feliratot küldtek a miniszterelnöknek Pest 

                                                           
1 Az alapításról lásd: Lósy-Schmidt Ede: Magyar Mérnök- és Építész-Egylet megalakulásának hiteles története. 

Stádium Ny., Budapest, 1938.; Stier Miklós: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet megalakulásának történetéhez 

(1866-1867). Technikatörténeti Szemle, 6. évf., 1971-1972. 11-28. 
2 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, a továbbiakban Közlöny, 1869. 218- 225. 
3 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Évkönyve, a továbbiakban Évkönyv, 1913. 113-114. 
4 MMÉE évi jelentése 1867-ről. Összeállította: Szily Kálmán titkár. Pest, 1868. 22-24.; MMÉE évi jelentése 1868-

ról. Buda, 1869. 30. 



 
 

szépítése tárgyában, megbírálták a zentai hídra kiírt pályázat terveit, és szorgalmazták, hogy a 

pesti törvényszék épületére pályázatot írjanak ki.5 

Hieronymi Károly titkár 1870. évi tiszti jelentésében megállapíthatta, hogy az 1868. évi 

válságot, mely az egylet létét is fenyegette, sikerült legyőzni. Az egyesületi munkát a két 

hónapos nyári szünet (július-augusztus) osztotta két részre. Bár szakosztályi üléseket ebben az 

évben egyetlen egyet sem tartottak, az egyetemes ülések száma 11 volt. Ezeken 16 előadás 

hangzott el, legtöbb, szám szerint 5, a középítészet tárgyköréből. Nem járt sikerrel a bányászati 

és hajózási szakosztály felállítása, mivel a már működő szakosztályok sem tudtak aktív munkát 

felmutatni. 1870-től a Közlöny havonta jelent meg, és az ezévi rendes közgyűlés arról is 

határozott, hogy a folyóiratot – a tagdíj felemelése fejében – minden tagnak ingyen küldik meg. 

Ettől fogva a budapestiek évente 18, a vidékiek 10 forint tagsági díjat fizettek. A Közlöny 

pontos megjelenése és gazdagodó tartalma az új szerkesztő, Ambrozovics Béla érdeme volt. Az 

egyesület foglalkozott az építőanyagok szilárdságának meghatározását célzó vizsgálatokkal, 

valamint feliratot intézett a közmunka- és közlekedési minisztériumhoz azzal a kéréssel, hogy 

az állami concessióval alakított társulatoknál hazai erőket alkalmazzanak.6 

 1870-ben örvendetesen szaporodott a tagok és az összejövetelek száma, és az üléseken 

– a kritikai szellem és a vita megjelenése folytán – megélénkült az eszmecsere is. Ebben az 

évben már nem csak az egyesület tett javaslatot a minisztériumnak, hanem a minisztérium is 

kikérte a mérnökök véleményét. Az egyesület egy-egy tagot küldött a Duna szabályozásával, a 

Munkács-Stryi vasútvonallal és az első galíciai vasúttal kapcsolatos bizottságokba; valamint 

megbírálta a közmunka – és a vízjogi törvényjavaslatokat. A kereskedelemügyi minisztérium a 

földöntözés kapcsán fordult az egyesülethez. A tervpályázatok szaporodásával egyre fontosabb 

részét képezte az egyleti munkának a versenyre beérkezett tervek bírálata: ebben az évben Győr 

városa fordult ezzel a kéréssel az építészekhez. Nem vezetett eredményre ugyanakkor Herrich 

Károly és Türr István kezdeményezése, a földöntözés tanulmányozására kiírt, 1500 – 1500 

frank összegű észak-olaszországi tanulmányút pályázata, mivel arra senki sem jelentkezett. 

Nem készült el a magyar technikusok statisztikai összeírása sem, és a műszótár szerkesztésének 

munkálatait is későbbre kellett halasztani. Az ezekre szánt pénzt a tervbe vett egyesületi ház 

építésének költségeire fordították.7 

 Az 1871-es év jelentős változást hozott az egylet életében. A február 26-i közgyűlésen 

az alapszabályok módosításával az egyesület neve Magyar Mérnök- és Építész-Egyletre 

                                                           
5 Közlöny, 1869. 221. 
6 Közlöny, 1870. 134-139. és Évkönyv, 1913. 114. 
7 Közlöny, 1871. 202-207. és Évkönyv, 1913. 114. 



 
 

változott. A döntést az építészek 1870. év végi mozgalma idézte elő, mely során önálló építész 

egyesület felállítását tervezték. Az építészeknek az egyesületben tartása fontos lépés volt a 

jövőre nézve, hiszen így a mérnökök és az építészek együttesen tudtak tevékenykedni az egész 

kar erősítése érdekében. Ezzel összefüggésben került sor egy másodtitkári állás létesítésére, 

illetve a pénztáros díjazásának felemelésére. 1871. május 1-től az egylet új épületbe költözött, 

melynek helyiségein a Természettudományi Társulattal osztozkodott. Ez nemcsak a házbér 

fizetését könnyítette meg, de a „társbérlet” eredményeképp a két egyesület tagjaiból 1871. 

október 25-én egy Társaskör is szerveződött baráti összejövetelek rendezése céljából. Bár 

anyagi szempontból az egylet 1871-ben számottevően erősödött, hiszen a tiszta vagyon 

gyarapodása több mint 27 000 forintot tett ki, a szellemi munka szempontjából hanyatlásként 

volt értékelhető az év. A szakosztályi munka szünetelt, és egyetemes ülésből is mindössze kettőt 

tartottak. Ennek okát a titkár abban látta, hogy eddig a magyar mérnökök – az idegen erők 

alkalmazása következtében – nem juthattak olyan komolyabb feladathoz, melyről az 

egyesületben is beszámolhattak volna, az 1867 után megélénkülő gazdasági élet – mely főleg a 

vasútépítés terén éreztette a hatását – pedig időt nem engedett a magyar mérnököknek aktívabb 

egyesületi életre.8 

 A következő év tartogatott némi izgalmat, hiszen 1872-ben járt le az egyesület 

alapításakor belépők által aláírt 5 év. A tömeges kilépéstől amiatt is lehetett félni, mert 

időközben a tagdíj összege is emelkedett. Ennek ellenére mindössze ötvenen jelentették be 

távozási szándékukat, ami a kilépésre jogosultak 5,5%-át tette ki. Ugyanakkor 94 új tag 

csatlakozott az egyesülethez. A 11 elhunyt tagtársat is beszámítva a létszám nem csökkent, 

hanem 22 fővel gyarapodott. Problémát okozott ugyanakkor a tagdíjak fizetésének elmaradása. 

Sokan több évre visszamenőleg tartoztak az egyletnek. 1872-ben a tagok több mint fele nem, 

vagy csak részben felelt meg a tagdíjfizetési kötelezettségének az év végéig. A hátralék a 6 évi 

illetmény több mint 20%-át tette ki. Megélénkült ugyanakkor az egyesületi élet. A 34 felolvasás 

között volt olyan, amit több mint 80 érdeklődő hallgatott meg, és tágult az előadók köre is, 

hiszen a 24 felolvasó közül 17 korábban még nem tartott előadást. Szakosztályi munka egyedül 

az építészeknél folyt, a mű- és középítészeti szakosztály két közös osztályülést is tartott. A 

titkári beszámoló ebben az évben tett először említést egyleti kirándulásról, ráadásul mindjárt 

kettőről is. Az egyik során a Duna szabályozásának, a másik esetében a Margit-szigeti 

hídoszlop süllyesztési munkálatait tanulmányozták. Az egyesület foglalkozott többek közt a 

műegyetem építésének, a közvetlen megbízás helyett a tervpályázat előnyben részesítésének, 

                                                           
8 Közlöny, 1872. 75-81. 



 
 

és a műszaki szótárnak az ügyével.9 Az egylet vagyona 1872-ben több mint 10 000 forinttal 

gyarapodott.10 

 1873-ban a pénzügyi válság ellenére az egylet elég jó évet zárt. A 3 osztályülésből kettőt 

az építészek, egyet a vízépítészeti osztály rendezett meg, 23 egyetemes ülésen összesen 26 

felolvasás hangzott el. Az egylet tagokat delegált az Operaház építésével, valamint a főváros 

csatornázásával foglalkozó bizottságokba, illetve elismerést kapott az 1873-as bécsi 

világkiállítás rendezésében kifejtett munkájáért. A tagok száma lényegesen nem változott, 

ugyanakkor a tagsági kötelezettség teljesítésének terén némi javulás állt be a hátralékok jelentős 

részének befolyása révén, annak köszönhetően, hogy a megalakulás után 1-2 évvel belépett 

tagok általában jobb fizetőknek bizonyultak. Maga a választmány is mindent megtett annak 

érdekében, hogy az adósságok befizetésre kerüljenek. Többszöri felszólítást követően 

utánvéttel igyekeztek az elmaradt tagdíjakat beszedni. Mivel ez sem vezetett eredményre, ezért 

elhatározták, hogy azokat a tagokat, kiknek nincs kötelező tagsági nyilatkozatuk és tagdíjat 

soha sem fizettek, a tagok sorából törölni fogják.11 

 1874-ben került sor az első fiókegylet megalakulására. A Temesvári szaktársak, főleg 

építészek és vízépítő mérnökök kezdeményezték a Temesvidéki Mérnök és Építész Egylet 

felállítását, és segítséget kértek az alapszabályaik megállapításában. Az egylet az 1874. évi 

májusi közgyűlésen azzal a feltétellel fogadta el a fiókegyesület létesítését, hogy annak tagja 

csak az lehet, aki az anyaegyesületnek is tagja, illetve alapszabályaik csak a Magyar Mérnök- 

és Építész-Egylet beleegyezésével módosíthatók. A két egyesület közt nem volt túl szoros a 

kapcsolat: a temesi egyletnek képviseltetnie kellett magát az anyagegylet közgyűlésein, illetve 

meg kellett küldeniük a Közlöny számára a fiókegyletben tartott felolvasások szövegét. Ezen 

kívül kimondták, hogy feloszlatásuk esetén vagyonuk az anyaegyletre száll.12 

 1874-ben nem annyira a szakülések számának növekedése, mint inkább a felolvasások 

hallgatóságának gyarapodása érdemel említést. Átlagosan hatvanan vettek részt az 

előadásokon, de volt rá példa, hogy egy-egy témára több mint százan is kíváncsiak voltak. A 

28 felolvasás közül négy volt építészeti tárgyú.13 Az év legnagyobb horderejű döntése a Lafite 

és Elsner céggel tíz évre megkötött szerződés volt, mely vállalat a Közlöny hirdetési felületének 

általa való kezelése fejében a lapot ettől kezdve saját költségén küldte ki a tagoknak. Ezen kívül 

                                                           
9 Közlöny, 1873. 279-297. 
10 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet évi jelentése 1872-ről. 6. év, Pest, 1873. 7. 
11 Közlöny, 1874. 268-277. 
12 Közlöny, 1874. 274-275. 
13 Benkó Károly a betonépítkezésről, Lecher Lajos a Sugárúti építkezésekről, míg Ney Béla egyszer az operaház, 

máskor a Várkert építéséről értekezett. 



 
 

a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet kötelezte magát, hogy könyvszükségletét a cégtől fogja 

beszerezni, cserébe a Lafite és Elsner az egyesület könyvárusának címezhette magát. Az 

egyesületet nagy veszteség érte Reitter Ferenc alelnök halálával, akinek arcképét Than Mórral 

festtették meg. A csekély fejlődés fellendítése érdekében javasolták az osztályok működésének 

megindítását, illetve önálló szakirodalmi művek kiadását.14 

 Az 1875-ös év anyagi problémákat hozott az egyesület életében, melyeket elsősorban 

az egyleti ház15 okozott. Az egyetemes ülések felolvasásain16 mellett aktív bizottsági munkát 

fejtettek ki az építészek, melynek eredményeképp javaslattal fordultak a kormányhoz az építési 

gyakorlatban a méter mértékeknek az alkalmazására. Az egyesület tagokat küldött a Hernádon 

építendő kassai közúti híd illetve a Deák-síremlék építésére, és az árvíz által megrongálódott 

fővárosi épületek megvizsgálására felállított bizottságba. A mű- és középítészeti szakosztály 

idegen nyelvű szakmunka magyar nyelvű kiadásáról határozott, és az egész választmányt 

foglalkoztatta egy könyvkiadó vállalat felállítása.17 

 Bármennyire is próbáltak a titkári jelentésekben pozitív képet festeni az egyesület 

helyzetéről, az 1870-es évek második felében az elhúzódó gazdasági válság komoly 

problémákat okozott. Egyrészt az egyleti ház építésére felvett kölcsönök törlesztését egyre 

kevésbé fedezte a házból befolyó bérösszeg, mivel a lakások, de főleg a földszinti kávéházi 

helyiség csak egyre alacsonyabb áron volt kiadható. Ez a pénzügyi egyensúly megbomlásához 

vezetett. Bár minden évben kicsit több volt az új tagok száma a kilépett illetve meghalt tagok 

számánál, ez a 10 fő alatti éves gyarapodás nem kompenzálta a nagyszámú nem fizető, és így 

az egyesület tagjai közül törölt tagok számából eredő veszteséget. A hátralékban levőkkel 

kapcsolatban ezért az eddigieknél drasztikusabb fellépést szavazott meg 1876-ban a közgyűlés. 

Azokat, akiknek az 5 évi ciklusuk lejárt és csak azt követően nem fizették a tagdíjat, először 

figyelmeztették, de ha erre nem reagáltak vagy tagadólag feleltek, akkor törölték őket. Azoknál, 

akiknél még nem telt el az 5 év, de már három éve tartoztak az egyesületnek, a fizetési 

felszólítás sikertelensége esetén nemcsak a tagság elvesztését, de pert is kilátásba helyeztek. A 

hiány nagy részét azoknak az elmaradásai adták, akiknek a ciklusuk már lejárt, és a gond abból 

adódott, hogy sem a tagfelvételnél, sem a kilépésnél a kellő formalitást nem tartották be. Így 

azok, akik az oklevelüket nem küldték vissza, de kilépésüket sem jelentették be, még mindig 

                                                           
14 Közlöny, 1875. 310-315. és Évkönyv, 1913. 116. 
15 BFL XV.17.b.312 - 1229/1872/a; XV.17.b.312 - 1229/1872/b; XV.17.b.312 - 1229/1872/c. 
16 Az előadások között ebben az évben csak kettő képviselte az építészetet: Schulek Frigyes a budavári 

főegyházról, Ney Béla a be- és kifelé nyíló ablakok előnyeiről és hátrányairól értekezett. 
17 Közlöny, 1876. 405-412. 



 
 

tagként voltak nyilvántartva.18 Ezeknek a tagoknak a törlése okozta, hogy az 1873 után 

gyakorlatilag csökkent az egyesület tagjainak a száma. 

Ha számszerűen nem is, de az elvégzett munkát illetően volt előrelépés a korábbi 

évekhez képest. 1876-ban végre sikerült az osztályok működését beindítani, amit a 26 

osztályülés bizonyít. Ebből 17-et a mű- és középítészeti osztályok tartottak.19 Ezeken – a 

korábbi egyetemes üléseken elhangzott általános előadásokkal ellentétben – már tényleg a szűk 

szakmát érintő kérdésekről esett szó, mint például ablakredőnyökről és fedélhéjazatokról, 

mész- és cementvakolatokról, építési bíróságok alakításáról, az új házak adómentességére 

vonatkozó törvény hatályának meghosszabbításáról, az építőmesteri iparűzési jog 

korlátozásáról, egy iparmúzeummal egybekötött ipariskola felállításáról. Nemcsak a 

szakosztályi munka terén jártak élen az építészek, de a belső pályázatok meghirdetése esetében 

is. Ezek elsősorban a fiatal, olykor megbízások híjával levő fiatal szakerők számára kívántak 

lehetőséget teremteni, amellett hogy céljuk volt közelebb hozni egymáshoz az építészetet és a 

műipart, illetve fejleszteni a műízlést. Másik kezdeményezésük az Építési Ipar megindítása volt. 

Egy népszerű heti szaklapnak a Közlöny melléklapjaként való kiadásának az ötlete már 1873-

ban felmerült, de az akkori pénzügyi viszonyok közt túl kockázatos vállalkozásnak tűnt.20 A 23 

tag kezdeményezésére 1877-től megjelenő lap független volt a Közlönytől, de az alapítók a lap 

kiállítási költségeinek fedezése után fennmaradó összeget a Közlöny javára ajánlották fel. 

Az egyesület jelentőségét jelzi, hogy nemzetközi szinten is kezdték számon tartani. Már 

az 1876-os titkári jelentés beszámolt arról, hogy a hannoveri mérnök egylet lapja közli a 

Közlöny cikkeinek ismertetését. Szintén csereviszonyban álltak a londoni Society of Civil 

Engineers-szel, mely megküldte Budapestre a szaküléseik kivonatát abból a célból, hogy az ott 

tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban a magyarországi szaktársak a véleményüket velük 

megosszák. A párizsi Societé Centrale des Architects meghívta a Magyar Mérnök- és Építész-

Egyletet a francia építészek kongresszusára, és éppen folyamatban volt a new yorki egyesülettel 

is a cserekapcsolat kialakítása.21 

Úgy tűnik, hogy 1877-ben a felolvasások terén inkább a mérnökök, míg a szakosztályi 

munkában továbbra is az építészek jeleskedtek. A 35 osztályülésből 24-et a mű- és középítési 

osztály szervezett. Ennek következtében szükségessé vált az osztályok ügy- és működési 

                                                           
18 Közlöny, 1877. 203. 
19 Az építészek után a legaktívabbak a vízépítészeti szakosztály mérnökei voltak, akik 6 ülésen vitattak meg 

szakmai témákat. Az út-, vasút- és hídépítési szakosztály 1, a gépészeti 2 összejövetelt szerveztek. A IV. és V. 

szakosztályok egyetlen ülést sem tartottak. 
20 Közlöny, 1874. 273. 
21 Közlöny, 1877. 199-206. 



 
 

rendjének szabályozása is. A feladatok közt szerepelt az építészi munkálatok díjszabásának 

kidolgozása, melyben Hauszmann Alajos, Ney Béla és Wéber Antal vett részt. Ebben az évben 

négy kisebb pályázatot is kiírtak, melynek díjait az egylet tagjai (Ybl Miklós, Hauszmann 

Alajos, Czigler Győző) ajánlották fel. Ennek eredményeképp készült az egylet elnöke számára 

egy bronz csengettyű Czigler Győző díjnyertes terve szerint. Az építési kamara felállítását 

időelőttinek találták. A tanácskozásokon megbíráltak néhány találmányt (állványzatot, 

„vasfödelet”), és egy előadás is elhangzott (Pfaff Ferenc: Az építési anyagok hordképességének 

gyakorlati kiszámításáról). A bizottságok ténykedése közül a párizsi világiállítást előkészítő 

bizottság munkája bizonyult a legfontosabbnak. Ennek alelnökét, Lechner Lajost a zsűri tagjává 

és helyettes kormánybiztossá nevezték ki.22 

1878-ban tovább folyt a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet anyagi ügyeinek rendezése. 

Ennek érdekben összegyűjtötték az összes belépési nyilatkozatot. Akinek nem volt, törtölték a 

névsorból. Heinrich Gyula ügyvéd segítségével 76 tag ellen indítottak pert, melyek nagy része 

esetében már jogerős ítélettel is rendelkeztek. Mindezen intézkedések ellenére a tagok névsora 

még mindig legalább 50 olyan szaktársat mutatott, akikről nem volt semmilyen információja az 

egyesületnek, és akiknek a lakcíme után a kinyomtatott évi jelentés hátlapján tudakozódtak. A 

bevételek biztosítása érdekében a választmány elhatározta, hogy ettől kezdve a tagdíjat a vidéki 

tagoktól is – a fővárosiaknál követett eljáráshoz hasonlóan – postai utánvételezés útján fogják 

beszedni. A költségvetés egyensúlyát csak a jövedelmek növelésével tartották 

visszaállíthatónak. Annak ellenére, hogy ebben az évben 87 új tag lépett be, célként jelölték 

meg annak az 500 mérnöknek a megnyerését, akik a közszolgálatban és különböző közlekedési 

vállalatoknál dolgozva még nem voltak tagjai az egyesületnek. A szakosztályi üléseken 

foglalkoztak a székesfehérvári országos kiállítással és Szeged újjáépítésével, továbbra is téma 

volt az építészeti illetve a mérnöki gyakorlatjog szabályozása, építészeti pályadíjak kitűzése és 

a tervek megbírálása. Az egylet eddigi legnagyobb szakmai elismerését a párizsi 

világkiállításon aratta, ahol a Közlönyt ezüst éremmel tüntették ki.23 A kiállítás szervezésében 

játszott szerepéért pedig az egyesület Ő Felsége legfelsőbb elismerésében részesült.24 

Az 1879. év újdonsága az egylet első vándorgyűlése volt, amit szeptember 8-án 

Kolozsváron tartottak Hieronymi Károly kezdeményezésére. A szakmai program részét képezte 

a vajdahunyadi várnak és a Tömösi-szorosban épült vasútvonalnak a megtekintése. Utóbbi 

helyen a tagok elhatározták, hogy emléket állítanak a szabadságharc során lezajlott csata 
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24 Évkönyv, 1913. 116-117. 



 
 

honvédjeinek. Ennek elkészítését Hofhauser Lajos tag ingyen vállalta. A szakmai munkálkodás 

terén továbbra is az építészek voltak a legbuzgóbbak: szakosztályaik szinte minden héten 

üléseztek. Ennek eredményeképp emlékiratot nyújtottak be a kormányhoz Vajdahunyad 

várának restaurálása érdekében, ismét tárgyalták az építészeti gyakorlatjog kérdését, 

szabályzatba foglalták a nyilvános pályázatok esetében követendő eljárást, 5 előadást tartottak 

az egyetemes szakülések keretében25. A székesfehérvári országos kiállításon elnyert kitüntetés 

is elsősorban nekik volt köszönhető. Emellett az egyesület feliratot fogalmazott meg a magyar 

gépészmérnökök alkalmazásáról a gyáriparban, és tárgyalásokat folytattak a műegyetemet 

végzettek gyakorlati képzéséről. Mokry Endre irodalmi pályadíj alapra 400 forintot ajánlott fel. 

Anyagi szempontból nem volt jelentős változás a korábbi évekhez képest: a működés 

nyereségét továbbra is elvitte az egyleti ház. A pénzügyek vezetésénél áttértek a kettős 

könyvelésre.26 

Már 1879-ben kezdetét vette a szakosztályok működési rendjének a kidolgozása, mivel 

ilyen szabályozással egyedül az építészek rendelkeztek. Ennek eredményeképpen újjáalakultak 

a szakosztályok, melyek tagjaikból működési bizottságokat is választottak.27 A gyakorlatban 

most sikerült ténylegesen először megalakítani az V., azaz a bányászati és kohászati 

szakosztályt. Ehhez nagyban hozzájárulhatott, hogy a selmeci bányaakadémia teljes 

tanártestülete, valamint a hazai bányák és vasgyárak birtokosainak és tisztviselőinek jelentős 

része belépett az egyesületbe. 1880. augusztus 25-én Temesváron rendezték meg az egyesület 

második vándorgyűlését. Az ehhez kapcsolódó kiránduláson elhatározták, hogy a Kazán-szoros 

sziklafalába vésett emléktáblán örökítik meg Széchenyi István emlékét. Szily Kálmán 

indítványára Vásárhelyi Pál, Ney Béla kezdeményezésére Pollack Mihály arcképének 

megfestetéséről határoztak.28 

Kezdeményező szerepük volt az építészeknek, különösen Pártos Gyulának a 

nagypályázat meghonosításában is, amit – a 25 darab arany értékű – egyesületi aranyéremmel 

jutalmaztak. A nagypályázat és az aranyérem nem szakosztályi, hanem egyesületi jellegű volt, 

de évenkénti rendszerességgel csak az építészeknél találkozunk vele.29 A két építészeti 

                                                           
25 Berczik Gyula „Az antik lakóház kiállításáról és annak berendezéséről”, Ney Béla (két alkalommal) „A párizsi 

közkiállításról építészeti szempontbó”l, Steindl Imre „A vajdahunyadi vár restaurálásáról, Sziebreich Károly 

„Szeged jövendőbeli építéséről, a vonatkozással a városépítések általános és célszerű elveire” címmel tartottak 

előadást. 
26 Közlöny, 1880. 351-363. 
27 A VI. és VII. szakosztály működési bizottságának tagjai Czigler Győző, Dötzer Lipót, Jakabffy Ferenc, Kéler 

Napóleon és Pártos Gyula lettek. Évkönyv, 1913. 118. 
28 Évkönyv, 1913. 118. 
29 Bővebben lásd: Marótzy Katalin: Ybl Miklós és az építészeti közélet – pályázatok a Magyar Mérnök- és Építész-

Egyletben. Ars Hungarica 2014 (XL. évf.) 4. 489-496. és Székely Márton – Marótzy Katalin: A pályázat mint 

jelenség a késő historizáló építészet korában. Építés – Építészettudomány 2018. (46) 1-2. 93-116. 



 
 

szakosztály memorandumot intézett a miniszterhez az ipartörvény revíziója kapcsán, és 

tárgyalásokat folytattak az építészi és építőmesteri jog szabályozása ügyében is. Az országház 

építésével kapcsolatban a miniszterelnöktől azt kérték, hogy a pályázatban csak magyar 

művészek vehessenek részt. A honfoglalás ezer éves évfordulójának megünneplésére pályadíj 

alapot hoztak létre. Az anyagi helyzet konszolidálása – a pénzügyi viszonyok javulásának 

köszönhetően – az egyleti házra felvett hitel konvertálásával sikerült, így a házból befolyó 

jövedelmek már fedezték a hitelek törlesztőrészleteit. A tél folyamán megszűnt a csak 

költségeket okozó Társaskör is.30 

Az 1881. és 1882. évi közgyűlések közt eltelt időszak legnagyobb eredményének a Heti 

Értesítő elindítása tekinthető. Az 1882 januárjától 1300 példányban megjelenő lapot egy vidéki 

tag, Hencz Antal indítványozta abból a célból, hogy a tagok „között a sűrű érintkezés közege 

legyen”.31 A választmány kezdeményezte egy „kezelési ügyrend” elfogadását, mely a 

pénzügyek intézéséhez szolgál „zsinórmértékül”. Az egyesületi munkán belül egyre 

hangsúlyosabban jelentkezett a szervezet társadalmi hasznosságának elve. A tömösi 

honvédemlék felavatására 1881. szeptember 25-én került sor. 1882. január 20-án Szegeden 

tartottak mérnökértekezletet, elsősorban a folyammérnököket az országgyűlésben ért vádak 

visszautasítására. Az építészek most is több feliratot intéztek a kormányhoz, többek közt arra 

kérve tagjait, hogy a középületek terveinek beszerzése nyilvános tervpályázat útján történjen. 

A vallás- és közoktatási minisztertől 1000 forint értékű utazási ösztöndíjat sikerült kijárni az 

egyesületi aranyérem mellé.32 Ebben az évben különösen sok kezdeményezés kötődött Pártos 

Gyula nevéhez, aki a Kassán megrendezett, 3. vándorgyűlésen előadást is tartott. Az építészeti 

szakosztályok pezsgő ténykedése mellett megindult az élet a vasúti és főleg a vízépítési 

szakosztályokon belül is. Az egylet 1881. augusztus elsején beköltözött saját házába, mivel a 

földszinti helyiségeket nem sikerült kiadni.33 

Az 1882/83-as egyesületi év ünnepségek és a könyvkiadó vállalat alapítása jegyében 

telt. Utóbbi abból a célból jött létre, hogy a hazai technikusoknak kitűnő külföldi 

szakmunkákat34 tegyen elérhetővé magyarul, mellyel a „technikai magyar műnyelv” is 

                                                           
30 Közlöny, 1881. 269-280. 
31 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője, a továbbiakban Heti Értesítő, 1882. 22. szám, 108. Ettől 

kezdve a tiszti jelentések sem a Közlönyben, hanem a Heti Értesítőben jelentek meg. Ezzel összefüggésben 

megszüntették az „Évi jelentések” füzeteit. 
32 Különösen kellemetlen volt, hogy az építészeti nagypályázat meddő maradt ebben az évben. A határidő után 

érkezett egyetlen pályaművet felbontatlanul visszaküldték a feladónak, és újra kiírták a pályázatot.  
33 Heti Értesítő, 1882. 22. szám 105-110. és Évkönyv, 1913. 119. 
34 Elsőként a következő műveket választották ki: Rankine: A Manuel of Civil-Engineering és Lagrené: Cours de 

Navigation Intérieure, Wanderley: Handbuch der Bauconstruktionslehre, Debauve: Routes. Tervbe vették ezeket 

egy gépészeti, egy vasútépítési és egy építőművészeti tárgyú kötettel kiegészíteni. 



 
 

megalapozható. A vállalat működését biztosította, hogy az első öt kötetre 972 aláíró 

jelentkezett,35 a közmunka- és közlekedésügyi miniszter pedig 1000 forinttal támogatta a 

kiadót. 1882. december 23-án Lipthay (Schwarczel) Sándor leköszönő titkárt köszöntötték, aki 

300 tagtárs arcképét tartalmazó, Czigler Győző által tervezett albumot kapott ajándékba. 

Hieronymi Károly alelnököt a Lipót-rend középkeresztje elnyerése alkalmából üdvözölte 

küldöttség. A legnagyobb esemény az Ybl-ünnepély volt, amit 1882. december 6-án rendeztek 

Ybl 50 éves építészi jubileuma alkalmából. Ybl Miklós a legkiválóbb alkotásait bemutató 

albumot kapott, amit Rauscher Lajos készített. Erre az időpontra datálható a kisebb építészeti 

feladatok díjazására létrehozott Ybl-pályázat. A díszlakomán részt vett a bécsi mérnök egylet 

küldöttsége is,36 mellyel a két egyesület között egy szorosabb kapcsolat vette kezdetét. 

Az egyesület tevékenységét áttekintve megállapítható, hogy a bányászati és kohászati 

szakosztály ebben az évben meg sem alakult, míg a gépipari- és gyáripari 18 ülést tartva nagy 

lendületet vett. Született felirat a képviselőházhoz az írói és művészi tulajdonjog, illetve a 

vízjogi törvénytervezet tárgyában, javaslat a gőzkazánok megvizsgálására. Az egyesületet 

Zipernovszky Károly képviselte a bécsi elektromos kiállításon, a Pó-híd pillérének 

alapozásakor pedig Zsigmondy Béla véleményét is kikérték. A mű- és középítési szakosztály 

tagjai egyre több tervpályázat kiírásában és elbírálásában vettek részt. A több napos fiumei 

vándorgyűlés hozzájárult a testületi szellem fejlesztéséhez.37 

Az 1883. június 3-i közgyűlés elhatározta, hogy Teophil Hansent, aki ebben az évben 

ünnepelte 70. születésnapját és akadémiai tanári jubileumát, és aki „hazai építőművészetünk 

fejlesztése körül is mint bíráló és tanácsadó sok érdemet szerzett”, tiszteletbeli taggá választja.38 

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet képviselői,39 viszonozva az osztrák építészek látogatását, 

a tiszteleti tagságról szóló oklevelet a Hansen tanári jubileuma alkalmából Bécsben tartott 

ünnepélyen adták át. Az egyesület képviseltette magát a kir. József műegyetem új épületének 

felavatásán, illetve az 1885. évi országos kiállítás építészeti és képzőművészeti 

bizottságaiban.40 Az építészek a szokásos feladataikon kívül foglalkoztak az építészeti 

munkálatok díjszabásának revíziójával, a szabadalmi törvénytervezet bírálatával, illetve az 

                                                           
35 Közülük 848-an már be is fizettek 4377 forintot. Heti Értesítő, 1883. 23. szám, 153. 
36 Az Oestr. Ingenieur und Architecten-Verein-t 6 tag képviselte Budapesten: Prenninger elnök vezetésével 

Teophil Hansen, Friedrich von Schmidt, Dörfel, Berger és Leonhardt.  
37 Heti Értesítő, 18823. 23. szám, 143-154. 
38 Heti Értesítő, 1883. 23. szám, 152. 
39 A küldöttség Hieronymi Károly vezetésével Ybl Miklós, Weber Antal, Gregersen Guilbrand és Czigler Győző 

tagokból állt. 
40 A képzőművészeti bizottság munkájában Hauszmann Alajos, Ney Béla és Weber Antal, az építészetiben 

Bukovits Gyula, Czigler Győző, Gerster Kálmán, Hencz Antal, Kauser József, Krajcsovics Lajos, Lerch Károly, 

Pártos Gyula, Petschacher Gusztáv, Pucher József, Rochlitz Gyula és Steindl Imre vett részt. Heti Értesítő, 1884. 
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1884-ben elfogadott ipartörvényben jelzett, az építési ipart külön szabályozandó törvény 

kidolgozásával. A Könyvkiadó Vállalat megjelentette első két kiadványát, és az ígért 5 

szakmunkán túl hatodikként kilátásba helyezte Lipthay (Schwarczel) Sándor készülő vasúti 

művének publikálását, melyet egyben a Kiadó első, eredeti magyar szakirodalmi művének 

szántak. Ebben az időszakban az út-, vasút- és hídépítési szakosztály volt az építészek után a 

leglelkesebb: 17 szakülésükön 14 felolvasás hangzott el, és több, kisebb kirándulást is 

szerveztek: Szegedre, a Buda-Újszőnyi vasútvonal megtekintésére és Diósgyőrbe. Az 1884. évi 

vándorgyűlés minden korábbit felülmúlt: az április 14-én „Új-Korinthusban” tartott üléshez 3 

hetes kirándulás tartozott, mely során a tagok jártak Firenzében, Rómában, Nápolyban, 

Konstantinápolyban és Bukarestben is. A Korinthoszi helyszínt a csatorna építése indokolta, 

melynek igazgató-főmérnöke a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tagja, Gerster Béla volt. Már 

az előző évi közgyűlés felvetette az egyleti ház eladásának gondolatát, mivel 1887-től 

megszűnik adómentessége. Egyelőre létrehoztak egy 1000 forintos alapot, melynek a 

kamatjövedelme az adómentesség lejárta után a ház fenntartására fordítható.41 

1885. január 4-6. között újból látogatást tett Budapesten az osztrák mérnök és építész 

egyesület. A Schmidt Frigyes vezetésével érkezett 180 tagot ebéden látták vendégül a magyar 

kollégák. A bécsi egyesület titkára, Leonhardt és szerkesztője, Melan a kirándulás alkalmából 

kötetet készített a budapesti épületekről, amit az egyesületnek ajánlottak.42 Az együttműködés 

szorosabbá válását mutatja, hogy egy másik alkalommal a szabadalmi ügy rendezésével 

kapcsolatos magyar memorandum megküldését kérték az osztrákok, hogy megismerhessék az 

ezzel kapcsolatos magyar álláspontot. A cseh mérnök- és építész egyesület pedig a közlönyök 

cseréjére tett ajánlatot, amit Budapesten örömmel elfogadtak.  

Annak ellenére, hogy az alapszabály kimondta, csak ebben a ciklusban sikerült 

felállítani az egyesület segélypénztárát az önhibájukon kívül bajba jutott tagtársak 

megsegítésére. Erre a célra 10 éven keresztül 5 – 500 forint felvételét indítványozták a 

költségvetésbe, illetve felszólították a tagokat, hogy évi 1 – 1 forinttal járuljanak hozzá a 

segélypénztár alapjához. Határozat született egyesületi jelvény készíttetéséről is. A 

gomblyukba tűzhető jelvények Nagy Virgil és Alpár Ignác díjnyertes tervei alapján készültek. 

Az egyesület erkölcsi súlyát jelezte, hogy a földművelési-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 

az építőmestereket képesítő, 21 tagú vizsgáló bizottságba 7 építész és 7 építőmester kijelölését 
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kérte.43 A vizsgára készülő építőmester-jelöltek számára Tankó Sámuel tagtárs készített 

kézikönyvet, melynek bírálatára szintén az egyesületet kérték fel.44 A mű- és középítési 

szakosztályok egy országos építő rendszabályzat szükségességéről fogalmaztak meg 

memorandumot. Pártos Gyula, Hauszmann Alajos, Alpár Ignác, Czigler Győző és Kiss István 

azon dolgozott, hogy az 1885. évi országos kiállítás műcsarnokában minél több építészeti 

munka kerüljön kiállításra. Az egyesült építészeti szakosztályok üléseinek a számát egyik 

másik szakosztálynak sem sikerült még csak megközelítenie sem, ugyanakkor a felolvasások 

száma terén általában az utolsó helyen álltak.45 Az egyesületi év krónikájához tartozik – a 25 

éve a Ganz-gyárban tevékenykedő – Mechwart András köszöntése, a vízépítési szakosztály 

nagypályázata, illetve A magyarországi természetes és mesterségesen előállított építő anyagok 

című munka összeállításának terve.46 

Az 1885. június 7-i közgyűlésen Hollán Ernő, az egyesület alapító elnöke leköszönt. 

Munkája elismeréseként tiszteleti taggá választották, arcképét megfesttették és pályadíjat 

alapítottak, mely a Közlönyben az adott évben megjelent két legkiválóbb dolgozat szerzőinek 

járt 200 és 100 forint értékben. Két házi ünnepséget is tartottak, az egyiket Stoczek József és 

Ybl Miklós főrendiházi tagsága, a másikat az 50 éve mérnökként tevékenykedő Pották Lajos 

jubileuma alkalmából. 1886 tavaszán Tolnay Lajos egyesületi elnök vezetésével küldöttség47 

viszonozta az osztrák kollégák előző évi látogatását, melynek apropóját Schmidt Frigyes bárói 

rangra emelése adta. Átalakították a Közlönyt és a Heti Értesítőt, módosították az 

alapszabályokat. A szakosztályok számos témát tárgyaltak ebben az évben, mint például a 

kezdő gépészmérnökök gyári kiképzésének, a hídanyagok megengedhető feszültségének, a 

mérnöki és építészi munkák díjszabásának,48 a tervpályázatokban követendő eljárásnak49 és az 

építőmunkák elszámoló szabályzatának50 kérdéseit. Érdekes része volt Ney Béla 

beszámolójának az a megállapítása, mely szerint a szakosztályi élet fejlesztése az egyetemes 

ülések elsorvadásával járt együtt. Nézete szerint „ nem csak nem helyes, hanem bizonyos 

                                                           
43 Az egyesület a bizottságba Ybl Miklós, Weber Antal, Steindl Imre, Ney Béla, Czigler Győző, Hauszmann Alajos 

és Pfaff Ferenc építészeket, valamint Ámon József, Dötzer Lipót, Kauser János, Pucher József, Mitterdorfer 

Henrik, Benkó Károly és Hofhauser Lajos építőmestereket küldte ki. 
44 Az építési szakosztályok erre a munkára Kiss Istvánt, Petz Samut és az egyesületi titkárt, Ney Bélát jelölték ki. 
45 Az 1884 és 1885 júniusai közötti időintervallumban a 29 előadásból 10 gépészeti, 9 vasúti, 5 vízépítési és 5 

építészeti tárgyú volt.  
46 Heti Értesítő, 1885. 24. szám, 143-153. 
47 Tagjai voltak: Hofhauser Lajos, Kiss István, Steindl Imre és Weber Antal. 
48 Az építészeti díjszabályzat revideálásával és kiegészítésével Czigler Győző, Kiss István és Ney Béla 

foglalkozott. 
49 A bizottság tagjai Alpár Ignác, Hauszmann Alajos és Pártos Gyula voltak. 
50 Ebben a bizottságban Pucher József elnöklete alatt Barcza Elek, Czigler Győző, Dötzer Lipót, és Nendtvich 

Gusztáv vettek részt. 



 
 

tekintetben szinte veszedelmes is, amennyiben a technikai szakmák bármelyikének művelője 

azon kívül, hogy a saját szakmájában specialistává fejlődik, kell hogy érdeklődjék a többi 

szakmák haladása (…) iránt is, mert ha ezt elhanyagoljuk, (…) ez okvetlenül az 

egyoldalúsághoz, sőt bizonyos értelemben a korlátoltsághoz vezet.”51 A titkár ezért azt 

javasolta, hogy azokat az előadásokat, amelyek nem annyira speciális témájúak, az egyetemes 

szakülések keretében tartsák meg, és minél gyakrabban rendezzenek közös estélyeket.52 

A következő egyleti év meglehetősen csendesen zajlott, annak ellenére, hogy erre az 

időszakra esett a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet alapításának 20. évfordulója. A tiszti 

jelentés szerint érezhető volt „bizonyos lankadtság a tevékenységben, bizonyos nyomottság a 

hangulatban”. Ezt az is jelzi, hogy az év során mindössze 18 felolvasást tartottak, bár ezek közt 

a korábbinál nagyobb volt az építészeti tárgyúak száma. Az előző évben tárgyalni kezdett témák 

kiegészültek a választott bíróságok, illetve a cementszabályzat tárgyköreivel. A gyakorlatban 

nem működő bányászati szakosztályt a gépészeti szakosztállyal egyesítették. Bővültek az 

egyesület nemzetközi kapcsolatai, ami jelezte, hogy működésükről a külföld is egyre inkább 

tudomást szerez. Cserekapcsolat alakult ki a németalföldi (?) Architectura et Amicita és a 

Construction Moderne szerkesztősége, valamint a Société Centrale d’Architecture de Belgique 

testületével. Utóbbi a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletet a levelező egyesület címmel is 

felruházta. Nagy jelentőségű volt a mű- és középítészeti osztályok kezdeményezése egyesületi 

ezüst érem alapítására, mellyel a kisebb pályázatok nyerteseit jutalmazhatták. Megünnepelték 

Hollán Ernő főrendiházi örökös tagságát, valamint Weber Antal 40 éves építőművészi 

jubileumát és az uralkodótól elnyert Vaskorona érdemrendjét. 1886 telén rendezték az első 

táncestélyt, melynek hasznát a segítő alapnak ajánlották fel. Az egylet anyagi helyzete a tagok 

áldozatkészsége és Fábián János igazgató fáradozásai eredményeképp rendeződött. A legtöbb 

munkát a szervezeti szabályzatok terén fejtették ki: elkészült az újabb ügyrend, a szakosztályok 

működési rendje, a könyvtárhasználati szabályzat, az új katalógus, és a könyvkiadó vállalat 

szervezeti szabályzata.53 

1887 és 1888 júniusa között az egyesületben összesen 65 ülést tartottak. Kiugróan 

magas volt az előadások száma. A 38 előadás közül 7 témája tartozott az építészet körébe, de 

ezek egy része tervpályázatok bírálatainak felolvasása volt, amire korábban nem volt példa. A 

gépészeti szakosztály bevezette a „kérdő szekrény”-t, amely hozzájárult ahhoz, hogy a tagok 

tényleges érdeklődésének megfelelő, gyakorlati témákat tárgyaljanak meg a szakosztályban. A 
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kezdeményezést később a többi szakosztály is átvette, és kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 

az egyesületi munkába – a Heti Értesítő segítségével – a vidéki tagtársakat is bevonja. Az 

egyesület képviseltette magát a közegészségügyi és demográfiai kongresszuson. A megvitatott 

kérdések közül a legfontosabbak a negyedik budapesti Duna-híd, a fővárosi építési szabályzat, 

a műszaki szótár és a Magyarország építőanyagainak ismertetése című szakmunka elkészítése 

voltak. Az osztrák kollégáknak Ybl által tervezett elnöki csengettyűt ajándékoztak a bécsi 

látogatás emlékére, és kiadványokat cseréltek a Palermoi egyesülettel is. Megünnepelték 

Stoczek József 40 éves tanári munkálkodását, és a Hollán házaspár visszaköltözését 

Budapestre. A Hollánné-bankett „nemcsak a technikai téren foglalkozók, hanem a családoknak 

összetartozását is manifesztálta”,54 és egyben jelezte, hogy a társas összejöveteleknek egyre 

fontosabb lett a szerepe az egyesületi életen belül. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1887. 

augusztus 1-jén kiköltözött saját házából és a MÁV Nyugdíjintézetének Andrássy úti épületébe 

helyezte át működését.55 

Az 1888-1889 közötti időszak szervezeti újításaként említhető, hogy a szakosztályok 

működési bizottságait nem az új évad elején, hanem az előző év végén megválasztották. Ezzel 

azt szerették volna elérni, hogy a szakosztályi munka mielőbb megkezdődhessék, és ne álljon 

elő az a helyzet, hogy a tavasz beköszöntével (és a munkák megsokasodásával) összefüggésben 

a tagok elmaradozzanak az ülésekről. Az évad első felében megtartott előadásokat így tavasszal 

hasznos és tanulságos kisebb kirándulások követhették, mint amilyen az elmúlt évben a 

porgányi-zsilip építéséhez, az aquincumi ásatásokhoz, a Ganz gyárba vagy a budapesti 

vízművek megtekintésére szervezett kirándulás volt. A közmunka- és közlekedésügyi miniszter 

a kazánügyek bizottságába kért tagot, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a vízmű 

tervpályázatának bíráló bizottságába. Hozzá láttak a hazai építőkövek mintájának 

összegyűjtéséhez. Kovács Ödön indítványára az egyesület elkezdett foglalkozni a műszaki 

kamara eszméjével, amit már korábban is felvetettek, de idő előttinek minősítettek. Bár a 

Könyvkiadó Vállalat még nem jelentette meg az első 5 évre tervezett összes könyvet, 

megindították a 2. ciklust is, melyben már nem fordításokat, hanem magyar szakmunkákat 

terveztek kiadni. 

Mind a szakosztályi tevékenységet, mind az előadások számát tekintve igen imponálóak 

az 1889-1890. évi adatok, hiszen ebben az időszakban összesen 70 ülést és 56 előadást tartottak. 

Az építészet körébe tartozó 11 előadás több mint fele azonban az egyesületi tervpályázatok 

eredményének ismertetése volt, és az egyesület továbbra is görgetett maga előtt olyan ügyeket 
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(műszaki gyakorlat rendezése, műszaki munkák díjszabályzata, cement-szabályzat), amelyek 

megoldásra vártak. Ezekhez újonnan társult a kispályázatok elbírálásának megváltozása, (a 

grazi mérnökök felhívására) a mérnök doktori cím tanulmányozása, illetve az iparmúzeumhoz 

kapcsolódó olyan intézménynek a felállítása, melynek célja szakvélemények és tanácsok adása. 

A Société Regionale des Architectes de l’Est a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletet levelező 

egyletnek választotta. Az egyesületi nagy kirándulás keretében az érdeklődők Németországban, 

Angliában illetve a párizsi világkiállításon jártak. Koch Henrik özvegyének felajánlásával – aki 

elhunyt férje valamint Szkalnitzky Antal terveit ajándékozta az egyesületnek – vetették meg az 

alapját a rajzgyűjteménynek. Ehhez olcsón sikerült megszerezni Pollack és Hild rajzokat is. Ybl 

Miklós javaslatára – aki önkéntes adományokból 6000 forintot gyűjtött össze e célra – 

megvásárolták és az egyesületnek adományozták Weber Antal könyvgyűjteményét.56 A 

Könyvkiadó Vállalt először jelentetett meg építészeti szakkönyvet, mégpedig Tankó Sámuel A 

lakóház tervezése és építése című munkáját.57 

A következő egyesületi év a szokásosnál rövidebb volt, mivel az alapszabályok a 

közgyűlés időpontját előrébb hozták. Az 1891. március 22-én felolvasott tiszti jelentés 

hosszasan emlékezett a január 22-én elhunyt tiszteleti tagra, korábbi alelnökre, a műépítési 

szakosztály elnökére, Ybl Miklósra.58 Az egyesület működésének alappillérei rögzültek, 

súlypontja a bizottsági munkára esett. Az építészeknél új elemként említhető, hogy a 

tervpályázatok egyre gyakoribbá válásának köszönhetően nemcsak a tervezési program 

összeállításában és a tervek megbírálásában fordultak egyre többen az egyesülethez, hanem a 

jelentősebb középületek, érdekesebb feladatok esetében a terveket az egylet helyiségeiben is 

kiállították. A legnagyobb eredményt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 22578. számú, a 

mérnöki cím és gyakorlat védelméről szóló rendelete jelentette.59 

A szakosztályok elvetették a műszaki kamara ötletét, és helyette Hieronymi Károly 

javaslatára az 1891. május 14-i rendkívüli közgyűlésen Egyleti Tanács felállításáról határoztak. 

A szervezet feladata a „technikusi kar anyagi, társadalmi és közszolgálati érdekeinek 

előmozdítása”60 volt. A korábbi bizottsági munkák eredményeként 1892-re elkészült az építészi 

és mérnöki munkák első díjszabása. Felterjesztést nyújtottak be az országgyűléshez az 

államépítészeti hivatalok szolgálati viszonyainak rendezése érdekében. 1892. január 25-én Ybl 
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emlékülést tartottak, és már az előző évben mozgalmat indítottak egy Ybl-szobor felállítása 

érdekében.61 

1893. február 26-án az egyesület fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából jubiláris 

közgyűlést tartottak. A családias körben megrendezett ünnepségen Lipthay Sándor elnök 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd Ney Béla62 titkár felolvasta az egylet negyedszázados 

munkásságának történetét. Ezt Hollán Ernő ünnepi szónoklata követte. Az 1 órakor befejezett 

közgyűlés után 2-kor következett a közebéd. Az egyesület nagytermében 86-an, míg a kisebb 

teremben 20-an ültek, utóbbiak azok, akik 35 évvel ezelőtt a Bécsi Polytechnikumon végeztek. 

A negyedik fogás után Lipthay Sándor kezdte meg az ünnepi beszédek sorát, először a királyra, 

majd Hollán Ernőre emelve a poharát. Köszöntője után Miklós Ödön, Szily Kálmán, Ney Béla, 

Gulácsy Béla, Pártos Gyula, Könyves Tóth Mihály és Egan Ede emelkedett – lelkes éljenzések 

és szűnni nem akaró taps közepette – szólásra, éltetve a műszaki szakemberek összefogásának 

nemes ügyét, az alapítót és a tisztviselőket. Fábián Jánost elsősorban az anyagi helyzet javulása 

érdekében tett erőfeszítéseiért, Lipthay Sándort a magyar műszaki társadalomban kinevelt új 

generáció miatt éltették. Az ünnepségről Emléklapok a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

negyedszázados jubileumára címmel füzetet adtak ki, melyben az elnökök és titkárok fényképei 

és rövid életrajzai is megjelentek. Ebben – Ney Béla összefoglalójának a részeként – az előző 

egyleti év eseményei is rögzítésre kerültek.63 

A pályázatokon, kirándulásokon, kiállításokon,64 a bírálatok kapcsán érkezett külső 

megkereséseken túl felterjesztést címeztek a képviselőházhoz az állami tisztviselők, altisztek 

és szolgák illetményének szabályozásáról, valamint véleményt nyilvánítottak a kereskedelmi 

minisztertől érkezett, a tégla- és cserépzsindely normális méretével kapcsolatos megkereséssel 

kapcsolatban. Örömmel üdvözölték Hieronymi Károlyt belügyminiszterré történt 

kinevezésekor. Az egyesületnek nemcsak könyvtára és rajzgyűjteménye, hanem arckép-

gyűjteménye is volt. A Hollán Ernő, Ybl Miklós, Vásárhelyi Pál, Pollack Mihály, Reitter Ferenc 

és Weber Antal olajfestményeiből álló kollekció Barabás Miklós ajándékaként Clark Vilmos 

portréjával bővült.65 
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„Az egyesület ernyedetlen és közhasznú munkásságának egyik legfényesebb eredménye 

tekintélyünknek és befolyásunknak ez a rohamos emelkedése (…). Minisztériumok és más 

felsőbb hatóságok (…) mind gyakrabban veszik munkálkodásunkat igénybe, társulatok, 

testületek és magánosok megkeresésének pedig se szeri, se száma.”66 – írta Fittler Kamill titkár 

az 1894. évi tiszti jelentésében. Emellett kiemelte az egyéni sikereket is: többek közt Lechner 

Lajos kitüntetését, aki a Lipót-rend lovagkeresztjével gazdagodott. Az egyesületi év nagy 

eseménye volt a nemzetközi közegészségügyi és demográfiai kongresszus, ahol Lipthay 

Sándort tiszteletbeli elnökké választották. Az 1892-ben elkészült mérnöki, gépészmérnöki, 

vízépítő mérnöki és építészeti munkák díjszabását a belügyi-, igazságügyi-, pénzügyi-, 

kereskedelemügyi- és földművelésügyi miniszterek elfogadták és használatra ajánlották. 

Közben megindult a kőműves- és bádogos munkák elszámoló szabályzatának tárgyalása is.67 

1894. február 25-én Fábián János indítványára a közgyűlés határozatot hozott az egyleti 

ház eladásáról. A Csillag utca 12. szám alatti épületet Barabás Miklós vásárolta meg 80 000 

forintért. Ezzel lezárult az a nehéz időszak, mely az 1870-es évek végén anyagilag kritikus 

helyzetet előidézve az egyesület létét is veszélybe sodorta. Az év a millenniumi kiállítás tavaly 

megkezdett előmunkálataival telt, melynek részeként több tervpályázatot is hirdettek (a kiállítás 

kapuira, a királypavilonra). Emellett behatóan foglalkoztak Budapest szabályozásának 

kérdésével. Palóczi Antal több előadást is tartott ebben a témában, illetve mozgalom indult a 

főváros új városrendezési terveinek pályázat útján való beszerzése érdekében. Pályázatot írtak 

ki az Eskü tér és a Kossuth Lajos utca szabályozásáról is. Hozzá láttak Budapest építészeti 

útmutatójának elkészíttetéséhez, amely Edvi Illés Aladár szerkesztésében 1896-ban látott 

napvilágot.68 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ezzel egy olyan kötet kiadásához járult 

hozzá, mely máig alapmű a korszak építészetével foglalkozó kutatók számára.69 

Nagy elismerést jelentett az egyesületnek is, hogy Hauszmann Alajost és Steindl Imrét 

a Royal Institute of British Architects tiszteletbeli és levelező tagokká választotta. 1894. június 

9-11 között a zágrábi mérnök- és építész-egylet tagjait látták vendégül, és kalauzolták őket a 

fővárosban és környékén. Fleischl Róbert kezdeményezésére Ybl-érmet készíttetek az Ybl-

                                                           
66 Heti Értesítő, 1894. 40. 
67 Heti Értesítő, 1894. 37-41. 
68 Edvi Illés Aladár (szerk.): Budapest műszaki útmutatója. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, Bp., 1896. A kötet 

összeállításán Mihályfi József, Palóczi Antal, Csazkó Adolf, Bakos János, Jász Dezső, Lóde Rezső, Baróthy 

Károly, Szerdahelyi Ágost és Balla Pál dolgozott, és a magyar mellett német és francia nyelven is megjelent. A 

költségeket Budapest székesfőváros és a magyar kormány állta. 
69 Az egyleti év további fontos eseményei nem (csak) az építészeti szakosztályokhoz kapcsolódtak. Az egyesület 

képviseltette magát a szabadalmi ankéten és a Hágában megrendezett VI. nemzetközi belvízhajózási 

kongresszuson. Az emlékiratok közül az egyik legfontosabb a közigazgatási bíróságokba műszaki szakemberek 

kinevezése tárgyában íródott. Újból foglalkoztak a mérnöki cím és gyakorlatjog kérdésével. Előkészítették 

Vásárhelyi Pál születésének 100. évfordulójának a megünneplését.  



 
 

pályázat jutalmául. A megvalósulás fázisába jutott Ybl Miklósnak közadakozásból készülő 

szobra is, amin Mayer Ede dolgozott díjnyertes tervei alapján. Ney Bélának a gyűlésteremben 

állítottak emlékszobrot, és elhatározták az egyleti elnökök arcképének megfestetését is. A 

Könyvkiadó Vállalat megjelentette Tankó Sámuel: Lakóház című művének második füzetét.70  

Az 1890-es évek közepe az egyesület „reneszánszát” eredményezte, melyhez nagyban 

hozzájárult a honfoglalás 1000. évfordulójához kapcsolódó építési láz és a millenniumi 

kiállítás. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tagsága soha nem látott mértékben növekedett: 

1895-ben 134, 1896-ban 148 taggal gyarapodott a létszám, melynek eredményeképpen a tagok 

száma 1896-ra meghaladta a 2000 főt. A mennyiségi növekedés pezsgő szellemi 

munkálkodással párosult. Felirat készült több műszaki tisztviselőnek a szabadalmi hivatalban 

való alkalmazása, illetve az állami műszaki tisztviselők anyagi helyzetének javítása érdekében. 

Elkészült az üveges-, bádogos-, pala- és cserépfedő munkák elszámoló szabályzata. A Verein 

Deutscher Ingenieure megkeresésére az egységes csavarmenetekről tárgyaltak. A bosznia-

hercegovinai kirándulás során elmélyítették a zágrábi mérnök- és építészegylettel a 

kapcsolatokat; a mű- és középítési szakosztályok kirándulásán pedig megszemlélték a 

városligeti építkezéseket. Végre siker koronázta az ócsai templom felújítására évekkel ezelőtt 

indított kezdeményezést; Schulek Frigyest pedig a Magyar Tudományos Akadémia tagjává 

választották.71 

Az 1896. év legfontosabb eseménye minden bizonnyal – a millenniumi kiállításhoz 

kapcsolódó – I. Magyar Országos Technikus Kongresszus volt. Az 1896. szeptember 6-8. 

között megrendezett tanácskozáson 868-an vettek részt, köztük francia, olasz, osztrák, horvát 

és bosnyák kartársak. Hieronymi Károly díszelnök megnyitója után az együttes ülésen 

elhangzottak Lipthay Sándor: A magyar technikusok kvalifikációja, valamint A technikusok 

nevelése című előadásai, míg másnap Miklós Ödön A technikusok helyzete az 

államszolgálatban, Zielinszki Szilárd A magánmérnökség, Kiss István pedig Az országos 

törvényszéki műszaki tanács címmel értekezett. A kongresszus résztvevői a következő 

feladatokat fogalmazták meg: 1. a mérnöki és építészi cím és gyakorlatjog törvényes rendezése; 

2. az egységes középiskola megalkotása, a Műegyetem újraépítése és a 2. magyar Műegyetem 

megalapítása; 3. a közszolgálatban alkalmazott technikusok helyzetének javítása; 4. a 

magánmérnöki gyakorlatnak kvalifikációhoz és gyakorlathoz kötése, valamint ellenőrzésül az 

ügyvédi kamarához hasonló mérnöki kamara létesítése; 5. a törvényszéki műszaki tanács sürgős 

felállítása. Ezen kívül 4 szakosztályban 29 előadás hangzott el. A kongresszus 3. napján került 
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sor Ybl Miklós szobrának a leleplezésére.72 Az ezredéves kiállításon való szereplésért a Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet állami aranyéremben részesült, Hieronymi Károlyt és Hollán Ernőt 

pedig tiszteleti díszdoktorrá avatta a kolozsvári egyetem. Ők lettek az első mérnökök 

Magyarországon, akik doktori címet kaptak. A kongresszus iratai Mihályfi József 

szerkesztésében láttak napvilágot.73 A konferencia megbízásából felterjesztések kerültek 

megfogalmazásra, mégpedig: „a) a technikusok kvalifikációja és nevelése tárgyában a vallás- 

és közoktatásügyi miniszterhez, b) a törvényszéki műszaki tanács létesítése végett az 

igazságügyi miniszterhez, c) az útépítés megkönnyítése érdekében a kereskedelmi miniszterhez 

(u. ilyen átirat minden törvényhatósághoz), d) elektromos vontatás dolgában a kereskedelmi 

miniszterhez (és a különböző vasutak igazgatóságához), e) nagy öntöző csatornák létesítése és 

a vízierők adatainak összegyűjtése érdekében a földmívelési miniszterhez, f) műszaki 

mértékegységek hitelesítése dolgában a vallás- és közoktatásügyi, valamint a kereskedelemügyi 

miniszterhez, g) a nominális lóerő kiküszöbölése, az egységes falméretjelzések, valamint az 

ezredévi kiállítás tárgyaiból szervezendő műszaki múzeum létesítése végett a kereskedelmi 

miniszterhez, h) az építési vasszerkezetek ellenőrzése dolgában a belügyi és a 

kereskedelemügyi miniszterekhez, i) hajózás rendezése dolgában a földmívelési és a 

kereskedelemügyi miniszterekhez (valamint átirat a „Magy. Hajózási Egyesületihez is).”74 

A millenniumi ünnepség eseményei mellett az egyesület ebben az évben is foglalkozott 

a főváros szabályozásának kérdésével (a budai Vigadó, illetve az Újépület telkének esetében), 

véleményt nyilvánított Miskolc rendezésének ügyében, míg az Alpár Ignácból, Czigler 

Győzőből, Fittler Kamillból, Müller Bélából és Steinhausz Lászlóból álló bizottság a párizsi 

világkiállításon való részvételt tárgyalta. 1896. május 1-jén az egylet a Kossuth Lajos utca és 

az Újvilág (ma Semmelweis) utca sarkán álló kincstári bérházba költözött, mely helyiségek a 

nagyobb alapterület és a belvárosi elhelyezkedés következtében megfelelőbb körülményeket 

tudtak biztosítani a társasági élethez és a munkához. A Könyvkiadó Vállalat 1897-ben újabb 

építészeti szakkönyvet jelentetett meg, Brennecke, Ludwig: Alapok építése című művét.75 

Az 1896-os év után az egylet működése visszatért a korábbi kerékvágásba, a hangsúlyt 

a minisztériumoknak, társulatoknak és hatóságoknak címzett állásfoglalások készítésére 

helyezve. Feliratot intéztek az országos építésügyi szabályzat megállapítása, az építőmesteri 

                                                           
72 A Várkert Bazár előtt álló bronzszobor Mayer Ede szobrász és Györgyi Géza műve volt, felállítása 20 732 

forintba került. A 310 cm nagyságú álló alak a jobb kezében körzőt, a balban tervrajzokat tart. 
73 Az I. Magyar Országos Technikus Kongresszus iratai: Budapest, 1896. szeptember 6-8. Szerk.: Mihályfi 

József. Pátria Ny. Budapest, 1896. 
74 Évkönyv, 1913. 126. 
75 Heti Értesítő, 1897. 8. szám, 47-53. 



 
 

gyakorlatjog törvényének megváltoztatása, az 1884 előtt végzett technikusok kvalifikációja 

tárgyában. A városrendezési kérdések között szerepelt az Újépület telkének szabályozása, 

illetve az Eskütéri híd építése. A mű- és középítési szakosztályok kidolgozták a 

kőművesmunkák elszámoló szabályzatát, és foglalkoztak az építőmesteri képesítés kérdésével. 

A tervpályázati bírálatok megszaporodása következtében az 1890-es évekre alakult ki az a 

gyakorlat, hogy amikor „a megkereső hatóságok köszönetüknek pénzzel is akarnak kifejezést 

adni, azt a szakosztályok a legtöbb esetben az egyesületnek ajándékozzák”.76 Az egyetemes 

szakülések rendszeresítésével nemcsak az egyesület különböző szakosztályainak tagjai kerültek 

közelebbi ismeretségbe egymással, de az előadásokon az egyleten kívülálló, illusztris vendégek 

is megjelentek. Nem volt ilyen sikeres a valódi klubélet meghonosítása az új helyiségekben. 

Ennek okát a felételek hiányában látták, úgy mint „jóval több napilap és illusztrált újság, az 

azonnali kiszolgálat, valamennyi helyiség rendes fűtése, ételek és italok készíttethetése stb., 

szóval, ami kívánatossá és otthonossá teszi a helyiségeket.”77 Ehhez azonban vagy a szellemi 

tevékenységre fordítandó költségek csökkentése, vagy a fővárosi tagdíj felemelése lett volna 

szükséges. 1897-ben újra megalakult a régóta nem működő V. vagyis geodéziai szakosztály. 

Az egyesület szerepet játszott a Magyar anyagvizsgálók egyesületének megalapításában is, 

melynek elnöke Czigler Győző lett. Ebben az évben egy kisebb társaság spanyol-, francia- és 

olaszországi utazáson vett részt. A Könyvkiadó Vállalat közzé tette a III. ciklus programját, 

illetve megjelentette Vitruvius Tíz könyv az építészetről című munkáját.78 

Az 1898. február 27. és 1899. március 12-i közgyűlés közti időszakot kisebb 

visszaesésként értékelték, elsősorban a nyomasztó politikai helyzetben lelve fel annak okát. 

Annak ellenére, hogy a mű- és középítési szakosztályokban általában kevés felolvasást 

tartottak, az ülések számát, a működés intenzitását és az elvégzett munkát tekintve ezek a 

szakosztályok közelítették meg legjobban azt az ideált, amelyet a többi szakosztály esetében is 

elérendőnek tartottak. Az építészek elkészültek a kőműves-, kőfaragó és földmunkák elszámoló 

szabályzatával, véleményt formáltak a pallérok képesítése, a párizsi világkiállítás installációi 

és az Erzsébet királyné szobor kérdésében.79 

A következő egyleti év sokkal mozgalmasabbra sikerült, mely során több alkalom is 

nyílt az ünneplésre.80 Egyedül az egyesület emlékezett meg a Lánchíd 50 éves jubileumáról, 

                                                           
76 Heti Értesítő, 1898. 8. szám, 55. 
77 Heti Értesítő, 1898. 8. szám, 53. 
78 Heti Értesítő, 1898. 8. szám, 52-57. 
79 Heti Értesítő, 1899. 10. szám, 58-61. 
80 Lipthay Sándor 1899. december 21-én – első mérnökként az országban – m. kir. udvari tanácsos címet kapott. 

Mechwart András nemesi címet, Steindl Imre Pro litteris et artibus érmet, Lechner Ödön a képzőművészeti társulat 



 
 

bár azt nem sikerült elérnie, hogy a híd felvegye Széchenyi István nevét. Czigler Győző 

kezdeményezésére 1899. április 1-jén építészeti kiállítás nyílott a Műcsarnokban az elhunyt 

tagtársak terveiből, amit Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter is megtekintett. 

Márciusban részt vettek az osztrák társegylet alapításának 50. évfordulóján, májusban pedig a 

grazi Polytechnischer Club látogatott el Budapestre. Elkészült az Ybl-pályázat jutalmául szánt 

Ybl-érem. Több kiállítást is rendeztek az egyesület helyiségeiben, nemcsak a lezajlott 

tervpályázatok anyagaiból, hanem például Mirkovszky Géza elhunyt tagtárs építészi, műipari 

és festőművészi alkotásaiból, melyek egy részét el is adták. Négy kirándulást rendeztek81 annak 

a szellemiségnek megfelelően, amely szerint a „technikus előtt az elméletnek gyakorlattal való 

kiegészítése, párosítása nélkülözhetetlen lévén, egyesületünk hivatása egyik ágának tekinti az 

építkezéseknek a munka helyszínén való megszemlélését is.”82 Az ügyrend megújítása a 

pénztárnoki és a kezelőtiszti állás összevonásával, és egy könyvelő tisztség létrehozásával járt 

együtt. 1900-tól a Közlöny kéthetenként jelent meg. A helyiérdekű vasutakkal kapcsolatban 

készült emlékiratok mellett több városrendezési kérdést is megvitattak, mint például a Szent 

György tér szabályozását, vagy a Nemzeti Színház elhelyezését; Palóczi Antal pedig 

tervpályázat kiírását javasolta Budapest általános szabályozásával kapcsolatban. A középítési 

vasszerkezetek biztosságának kérdéséhez kapcsolódóan egy nagyszámú bizottság felállítására 

került sor, mely valamennyi középítési szerkezet és anyag terhelésével, igénybevételével, 

profiltáblázatával, a vas gyártásának és minőségének valamint a vasszerkezetek felállításának 

ellenőrzésével foglalkozott.83 

Az év legnagyobb eredménye a műszaki címek és a műszaki gyakorlat rendtartása című 

törvénytervezet elkészítése volt, amit – miután az 1900. június 7-i rendkívüli közgyűlés 

elfogadta –, továbbítottak a magyar kormánynak. A városcsatornázás mellett fontos téma volt 

a főváros forgalmi viszonyainak, különösen a pályaudvaroknak a rendezése, mellyel Zielinski 

Szilárd vezetésével négy egyetemes szakülés is foglalkozott. Több változás is történt az egylet 

működésében. Miután egy képesített női építőmester azzal a kéréssel fordult az egyesülethez, 

hogy tag kíván lenni, szükségessé vált az alapszabályok módosítása, mely eddig csak férfiak 

felvételét tette lehetővé. Ettől az évtől megszűnt a tagsági oklevél kiadása; a gépészeti és 

gyáripari szakosztály pedig gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakosztállyá alakult. 

                                                           
nagy aranyérmét vehette át. Kruspér Istvánt a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották. 

Emellett megfesttették Fábián János portréját. 
81 Meglátogatták az eskütéri híd és a Margit-híd szigetre vezető nyúlványának munkálatait. A Magyar 

Államvasutak gépgyárában az új híd vasszerkezetének összeállítást, Thék Endre gyárában a budai királyi palota 

Szent István termének berendezését tekintették meg. 
82 Heti Értesítő, 1900. 7. szám, 68. 
83 Heti Értesítő, 1900. 7. szám, 62-69. és Évkönyv, 1913. 127-128. 



 
 

Az 1900-as párizsi világkiállítást 22 tag látogatta meg, akik részt vettek a technikus 

vonatkozású kongresszusokon és a Société des Ingenieurs Civils de France estélyein is. A 

kiállítás tanulmányozására az egyesület Palóczi Antalt kérte fel. 1900. június 11-14. között a 

belgrádi mérnökegylet 50 tagja vendégeskedett Budapesten. Az egylet tagjai hat kiránduláson 

vehettek részt. Budapesten felkeresték a homoktéglagyárat, tanulmányozták az Óbudai-sziget 

magasfeszültségű árammal hajtott vasútját, valamint a magyar fegyver- és gépgyár Diesel-

motorját. Elutaztak Diósgyőrbe, ahol a vasgyárat, Ikervárra, ahol az elektromos telepet, 

Szombathelyre, Pozsonyba és végül Algyőre, ahol az épülő Tisza-hidat tekintették meg. A 

budapesti és a kolozsvári nemzeti színház terveinek külföldi irodától történő beszerzése ellen 

felterjesztést nyújtottak be.84 1900 májusában nagy veszteség érte az egyesületet, alapítójának, 

Hollán Ernőnek a halálával, akinek szombathelyi szülőházán 1901. október 27-én emléktáblát 

helyeztek el. 

1901-től az egyesület Évkönyvet adott ki, ami 1914-ig látott napvilágot. Ebben a tiszti 

jelentés és az éves mérleg mellett beszámoltak a pályázatok eredményeiről, a szabályzatok 

módosításáról, felsorolták a tisztviselőket és név szerint közölték a teljes tagságot. A műszaki 

szakma szempontjából nagy fontossággal bírt, hogy az uralkodó 1901. március 22-i rendelete 

felhatalmazta a Műegyetemet műszaki doktorok avatására. Az első doktori címet Zielinski 

Szilárd nyerte el 1902. január 16-án. Az év másik eredményeként egy új jutalom megalapítását 

említhetjük, mely során egyleti aranyéremmel tüntették ki a legkiválóbb technikai irodalmi mű 

szerzőjét. A már régebb óta működő cement-bizottság munkálatai komoly anyagi támogatásban 

részesültek, ami lehetővé tette, hogy az egyesület a Műegyetem lágymányosi telkén egy 

laboratóriumot állítson fel. A tárgyalt ügyek között kiemelkedő volt a hajózható csatornák 

témája, mellyel 18 előadás foglalkozott. Emellett feliratot fogalmaztak meg az ellen, hogy a 

kereskedelemügyi minisztériumban egy külön osztályt hozzanak létre az állami és 

törvényhatósági épületek terveinek kidolgozására. Az 1902. április 27-i rendkívüli közgyűlésen 

a középületek terveinek nyilvános tervpályázat útján való beszerzése mellett foglaltak állást.85 

Továbbra is napirenden voltak az építőipar gyakorlásával, illetve Budapest szabályozásának 

pályázati programjával kapcsolatos tárgyalások. Az egyesület elkészült a vas-, kovács- és 

lakatos munkák elszámoló szabályzatával, és hozzá láttak a gyűjtőmunkára alapozott Magyar 

parasztház című kötet kiadásához.86 
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1902. szeptember 28-29-én rendezték meg a II. magyar országos technikus 

kongresszust, melyen 350-en vettek részt.87 A tanácskozás előkészítésében Czigler Győzőnek, 

az ülések levezetésében Hieronymi Károly díszelnöknek volt nagy szerepe. A kongresszus 

anyagát és határozatait – hasonlóan az előzőhöz – vaskos kötetben adták ki.88 A tanácskozást 

követően került sor az egyesület tátrai kirándulására mely során meglátogatták a krompachi és 

a zsolnai gyárakat. Ebben az évben is készültek feliratok és vélemények, többek közt az állami 

tisztviselők fizetésrendezése, a MÁV tisztviselők előléptetése, az állami felsőbb építőipari 

iskola új tanulmányi rendje tárgyában. A földművelődésügyi miniszter az egyletet bízta meg a 

telepes községek templomterveinek beszerzésével. 

1902 júniusában meghalt Fábián János, aki 16 éven keresztül volt az egyesület 

igazgatója. Tiszteletére alapították a Fábián-jutalmat. Az 500 korona értékű díj azt a – József 

műegyetemen végzett – legkiválóbb mérnököt, gépészmérnököt, építészt vagy 

vegyészmérnököt illette meg, aki „kitűnőnek minősített oklevelét utolsó műegyetemi tanévének 

befejezése után legkésőbb ugyanabban a naptári évben december hó végéig szerezte meg.”89 

Az év további két nagy vesztesége Steindl Imre és Kiss István90 építészek voltak.91 

1903. november 3-án Hieronymi Károlyt ünnepelték kereskedelmi miniszterré történt 

kinevezése alkalmából, néhány nappal azután, hogy leleplezték a Hollán-síremléket a Tima-

pusztai családi sírboltban.92 Az egylet tagjai október 10-én az Erzsébet-híd megnyitásán, 

november 15-én a Zielinski Szilárd által tervezett szegedi Bertalan-emlékoszlop felavatásán 

vettek részt. Nem igazán sikerült dűlőre jutni a budapesti és a kolozsvári nemzeti színház 

ügyében, ezért az építészeti szakosztályok úgy döntöttek, hogy tervpályázatot hirdetnek az 

épületekre, és a terveket a nemzetnek felajánlják. Sándy Gyula építész még 20 000 koronát is 

adott a pályázat költségeire. Új témaként jelent meg a munkások baleset ellen való biztosítása. 

Emellett előkerült a gőzkazánok, az elektromos vezetékek építésének, a hazai szenek 

értékesítésének kérdése, illetve pályázatot írtak ki olcsó takaréktűzhelyekre.93 

                                                           
87 A kongresszuson a következő előadások hangzottak el: Zelovich Kornél: A technikusok nevelése, Acsády Jenő: 
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az élők sorából.  
91 Évkönyv, 1902. 3-13. 
92 Az elméket Czigler Győző tervezte, a mellszobrot Szécsi Antal mintézta, a falfestményeket Lotz Károly 

kartonjai után Kölber Dezső festette. 
93 Évkönyv, 1903. 3-13. 



 
 

1904-1905-ben több olyan kérdéssel is foglalkoztak az egyesületben, melyeket a II. 

mérnökkongresszuson vetettek fel. Ennek köszönhetően elkészült az erősáramú elektromos 

berendezések szabályzata, és felmerült az 1892. évi építészeti díjszabás revíziója. Megvitatták 

a gázcső-vezetékek, a világító- és fűtőberendezések létesítését, az útügyek adminisztrációját, a 

telekkönyvi térképek nyilvántartását, a közszállítások feltételeit, a tervpályázatok visszaéléseit 

és a szabadalmi törvény felülvizsgálatát. A századfordulót követően súlyos problémaként 

jelentkezett a mérnöki munkahiány. Említést kell még tennünk két újabb szakmai szervezet 

megalakulásáról is: 1902 júniusában kezdte meg működését a Magyar Építőművészek 

Szövetsége,94 1905. február 5-én pedig – Zielinski Szilárd vezetésével – a Magánmérnökök 

Országos Szövetsége.95 

Új jelenség volt az 1900-as évek elején a vidéki osztályok létrejötte. Elsőként a miskolc-

diósgyőri mérnök asztaltársaság alakult meg, akiket a fővárosi kartársak 1904 májusában meg 

is látogattak. 1905-ben Nagyváradon alakult mérnök- és építész-egylet. 1905. október 22-én a 

– Vásárhelyi Pál szobrának felavatásához kapcsolódó – szegedi vándorgyűlésen az egyesület 

maga tett kezdeményező lépéseket a vidéki osztályok felállítása érdekében. A tisztségviselők 

helyesen ismerték fel, hogy jobb, ha a vidéki mérnökegyletek nem különálló szervezetekként, 

hanem a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet osztályaiként működnek. 1906-ban már nemcsak 

a nagyváradi, de a győri, a kaposvári és a debreceni mérnökegyletek is osztállyá kívántak 

alakulni.96 

1905 különösen gyászos év volt az egyesület történetében, mivel Czigler Győző, 

Kruspér István és Lipthay Sándor is távozott az élők sorából. Schulek János kezdeményezésére 

Czigler Győző halálának első évfordulóján emlékére érmet alapítottak. A Czigler-érem annak 

járt, aki a szakosztályi ülések valamelyikén a legjobb előadást tartotta. 1907. május 1-jén 

Lipthay emlékünnepet rendeztek. 

1906. január 15-én megalakult az egyesület (VIII.) vegyészmérnöki szakosztálya, 

módosították az alapszabályokat, a Heti Értesítő könyvismertetéssel bővült, a szerkesztőség 

pedig egy segéderővel.97 Az ezévi ügyek közt kevés volt építészeti tárgyú. Mihályfi József a 

fővárosi mérnöki hivatal szervezését sürgette, egy felirat pedig Budapest műszaki ügyeinek 
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adminisztrációja tárgyában került megszövegezésre.98 Már 1905-ben mozgalom indult egy 

újabb egyleti ház építésére, de hiába készültek el a tervek, a főváros nem biztosított telket az 

építkezéshez.99 Végül az 1907. június 22-i rendkívüli közgyűlés – Hauszmann Alajos 

javaslatára100 – megszavazta a Reáltanoda utca 13-15. szám alatti Rédl-féle palotának a 

megvételét és átalakítását.101 A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 1908. május 10-én költözött 

be új székházába, melynek felavatására december 13-án került sor. Ez az épület végre méltó 

otthonául szolgálhatott az egyesületnek. Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter nemcsak a ház 

költségeihez járult hozzá, de közgazdasági pályadíjat is alapított, amit róla neveztek el. Az 

1907. év folyó ügyei102 közül ki kell emelnünk az országos kiállításhoz kapcsolódóan 

szeptember 15-én Pécsett tartott vándorgyűlést, valamint a Magyar Technikai Múzeum 

felállítására tett kísérletet.103 

Igen nagy jelentőséggel bírt, hogy a kereskedelmi miniszter az egylet tervpályázati 

szabályzatát 1908-ban magáévá tette, és figyelembe vételét ajánlotta minden 

törvényhatóságnak. Ezen kívül felterjesztés készült az új ipartörvény tervezetéről, a fővárosi 

építésügyi szabályzat reform-tervezetéről, illetve vegykísérleti állomások ügyében. Átiratot 

küldtek a fővároshoz Medgyaszay István Gellérthegyi Pantheon tervének a Gellért-hegy 

rendezésekor való figyelembe vétele érdekében. A miniszterelnök az egyesületet bízta meg a 

kispesti munkáslakóház-telep (a mai Wekerle-telep) terveinek beszerzésével, melyre 

tervpályázatot írtak ki.104 

Az 1909 és 1910 márciusában tartott közgyűlések közötti időszak alatt elfogadott 

szabályzatok közül a mérnöki, gépészmérnöki és építész munkák új díjszabását (1909. 

augusztus 4.), és a közmunkák vállalati feltételeit kell megemlítünk. Felirat a Margit-sziget és 

az új botanikus kert ügyében készült Rerrich Béla irányításával. A tárgyalások egyik 

legfontosabb témája a mérnök-nevelés volt, ennek 10 ülésen 25 előadást szenteltek, de szó esett 

a mérnökök továbbképzéséről és a mérnöki nyugdíjintézet felállításáról is. Mivel a tagság 

száma meghaladta a 3000 főt, olyan módosításokat terveztek, melyek az alapszabályok 

módosítását igényelték. A vidéki tagtársak befolyásának növelése érdekében az alelnökök 

                                                           
98 Ezen kívül napirenden volt a földmérők képesítésének, a munkaadók és az ipari munkások viszonyának, a 

vaskartell káros hatásának, a gépész-, vegyész-, bánya- és kohómérnökök gyári nevelésének, a felső iparoktatás és 
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99 Heti Értesítő, 1907. 12. szám, 129-135. 
100 Hauszmann Alajos naplója. Építész a századfordulón. Gondolat, Budapest, 1997. 111. 
101 BFL XV. 17. e. 306. a 1764. tétel 797. kisdoboz 
102 A Magyar Nemzeti Múzeum kibővítése, a budapesti házadó reformja, a MÁV céljaira szükséges épületek 

tervpályázat útján való beszerzése, a vasúti motorüzem. 
103 Heti Értesítő, 1908. 12. szám, 117-121. 
104 Évkönyv, 1909. 3-16. 



 
 

számának növelését, az adminisztratív teendők ellátására pedig egy állandó munkaerő felvételét 

tervezték. A vidéki osztályok egyre aktívabbak voltak, és az anyaegylethez hasonlóan 

működtek: felolvasásokat tartottak, kirándulásokat szerveztek, tagjaik tervpályázatok bíráló 

bizottságaiban vettek részt. 1910-ben Szegeden, Szombathelyen, Komáromban, Fiuméban és 

Székesfevérvárott, 1911-ben Sopronban, 1912-ben Brassóban alakultak osztályok.105 1913-ban 

állt fel a Nógrádmegyei Osztály, Losonc központtal. 

A kiadói tevékenység terén nagy változások történtek ebben az időszakban. Az 1910. 

évi közgyűlés a Közlöny és a Heti Értesítő – régóta óhajtott – egyesítéséről döntött, azzal az 

indoklással, hogy így elkerülhető lesz a beküldött közlemények késedelmes megjelenése. 

Ennek következtében 1910. december végén a Heti Értesítő megszűnt,106 és ezt követően csak 

a Közlöny jelent meg. 1909. május 17-én, a III. ciklus lezárulásával befejezte tevékenységét a 

könyvkiadó vállalat is.107 

1910-ben az egyesület újabb két oszlopa dőlt ki: Fittler Kamill108 és Cserháti Jenő. 

Utóbbi tiszteletére pályadíjat és a Cserháti-plakettet alapították. A Cserháti-pályadíjjal olyan 

magyar nyelven nyomtatásban megjelent gépészmérnöki szakmunkát jutalmaztak, amely 

hozzájárul a magyar műszaki irodalom gazdagításához. A Cserháti-plakett a gépészeti, 

elektrotechnikai és gyáripari, valamint bányászati és kohászati szakosztályok rendes ülésein 

elhangzott legkiválóbb előadásnak járt. 1910 decemberére készült el a Czigler-érem, 1911 

márciusában fogadták el a Lipthay-pályadíj szabályzatát. A Czigler-érem annak járt, aki a 

szakosztályi ülések valamelyikén a legjobb előadást tartotta. A Lipthay-pályadíjra olyan eredeti 

szakmunkával lehetett pályázni, melynek tárgya az út-, vasút-, híd- vagy vízépítés körébe 

tartozott. Az 1900-as évek első évtizedében alapított díjaknak köszönhetően számottevően 

megnőtt az egylet tagjai által elnyerhető kitüntetéseknek a száma. 

Az egyesületben felvetett új kérdések közé tartozott a téglahiány, a Marokkói utca 

szabályozása, a kassai Rákóczi-emlék, a tápszerhamisítások orvoslása, és a földgázokról 

alkotott törvény. Elkészült a vegyészmérnöki munkák díjszabályzata.109 1911-1912 között 

kidolgozásra került a Műszaki Tanács törvénytervezete, valamint a geodéziai munkák 

díjszabása. Utóbbival teljessé vált az egylet díjszabása. Felterjesztések készültek az ipari, 

kísérleti és anyagvizsgáló intézet, az útburkoló anyagok és az utak fenntartása, valamint az 
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élelmiszerek ellenőrzése tárgyában. Úgy tűnik, az igényeket nem elégítette ki az új székház 

1182 nm alapterülete sem, mert 1911. november elsejétől bérbe vették a szomszéd ház első 

emeletén levő, 5 szobából álló lakást. Az 1912. évi közgyűlés elfogadta az alapszabályok újabb 

módosítását, mely kimondta a kis- és nagyválasztmánynak, az osztálytagok írásos 

szavazásának, a háznagyi és több titkári állásnak a rendszeresítését. Az új alapszabályok új 

ügyrend kidolgozását tették szükségessé, amit az 1913. február 6-i rendkívüli közgyűlés hagyott 

jóvá. Mindezek célja az volt, hogy megnöveljék a vidéki osztályok befolyását az egylet 

vezetésében. 

1911-ben több ünnepségre is sor került. Május 1-jén Czigler-, december 2-án Cserháti-

emlékünnepet tartottak. November 20-án Schulek Frigyest köszöntötték 70. születésnapja, 

december 16-án Kosutány Tamást 40. szolgálati éve betöltése alkalmából.110 1912-ben Kherndl 

Antal 70. születésnapja előtt tisztelegtek. Az új évadban felvetették kereskedelmi kikötő 

létesítését Budapesten, a Lipcsében rendezendő építészeti kiállításon való részvételt, 

támogatták a MÁV mérnököknek a bosznia-hercegovinai vasúthoz való átlépését, revízió alá 

vették az általános vállalati feltételeket a kőműves, föld, kőfaragó, burkoló, padlózati, asztalos, 

ablakponyva, faredőny és szobafestő munkákra vonatkozóan. Mint korábban is oly sokszor, 

fontos téma volt az építészeti tervpályázatok ügye. Most már nem azért kellett küzdeni, hogy a 

nagyobb megbízások, főleg a középületek építése esetében ne közvetlen megbízással, hanem 

tervpályázat eredményeképpen nyerjék el az építészek a munkát. A tervpályázatok szabályzata 

a verseny lebonyolítását, a visszaélések elkerülését célozta. Hosszabb kihagyás után 1912. 

június 6-án a mű- és középítési szakosztály 28 tagja Nagy Virgil vezetésével újra ellátogatott 

Bécsbe, viszonozva a Zentralvereinigung der Architecten der im Reichsrate vertretenen 

Königreiche und Länder 1910. évi budapesti látogatását. A bécsi szaktársak díszlakomát 

rendeztek a magyar kollégák tiszteletére, amin az osztrák közmunka miniszter is részt vett.111 

1913-ban továbbra is téma volt a MÁV-mérnökök helyzetének javítása, az építészeti 

tervpályázatok szabályzata, az iparfejlesztő törvény (1907:3 tc.) revíziója, egy magasépítési 

központ szervezése, a polgári iskolák technikai irányú fejlesztése, a városok műszaki 

igazgatásának rendezése. Az egyesület mozgalmat indított annak érdekében, hogy a Győrben 

felállítandó ágyúgyárban magyar mérnököket alkalmazzanak. A kereskedelmi minisztertől 

műszaki képesítésű követségi kiküldöttek alkalmazását kérték a Ständige Delegation dés 

Österr. Ingenieur- und Architekten Tages kezdeményezésére. Az építészeti szakosztályok 1913. 

május 19-én Fittler Kamillra emlékeztek, plakett alapítását tervezve az elhunyt tiszteletére. 
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1913. november 16-án az Országos Statisztikai Hivatal parkjában Mechwart András szobrát 

leplezték le. „Mind a szobor maga, mind pedig az a fényes keret, amelyben az ünnepség lefolyt, 

eredménye nagyjaink iránt érzett kegyeletünknek s annak a hálának, melylyel kimagasló 

egyéneink emlékét megőrizni soha meg nem szűnünk.”112 – írta a tiszti jelentés az 

ünnepségről.113 

1914 tavaszán, a március 21-22-i közgyűlés idején a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

működése csúcsán állt. Az egyesület 3711 tagot számlált, 2060 budapestit és 1651 vidékit. A 

vidéki tagság egy része külön osztályokba szerveződött, melyekből már 14 működött. A 

kisválasztmány 9, a nagyválasztmány 8; az Egyleti Tanács 5; az út-, vasút-és hídépítési 

szakosztály 16; a vízépítési szakosztály 15, a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari, valamint 

bányászati és kohászati szakosztályok 17; a geodéziai szakosztály 6; a mű- és középítési 

szakosztályok 29; a vegyészmérnöki szakosztály 11 ülést tartott; egyetemes szakülés 1, 

ismeretterjesztő előadás 2, az összes ülés száma 121 volt. 1913-ban 71 felolvasás hangzott el 

az egyesületben; 24 átiratot, 17 felterjesztést nyújtottak be. Az egyesületet 48 alkalommal 28 

tagtárs képviselte a legkülönbözőbb eseményeken. Tervpályázati bizottságok munkájában 12 

esetben 20 szaktárs vett részt; szakvéleményt 28 technikus adott 46 különböző kérdésben. Az 

év során kitüntetésben részesült tagok száma 52 volt, hatan a műegyetem magántanárai lettek, 

négyen műszaki doktorátust nyertek. Az egylet folyóirata, a Közlöny 1913-ban 125,5 ív 

terjedelemben, 29 rajzmelléklettel, 875 szövegábrával jelent meg 121 szerző 

közreműködésével. A könyvtár 9269 kötetet, 926 atlaszt és 2398 füzetet számlált, látógatóinak 

száma 567 volt. 

1914 tavaszán már készültek az egyesület 50 éves jubileumának a megünneplésére. 

Akkor még nem tudhatták, hogy az 1. világháború hosszú időre véget vet a fejlődésnek. Az 

egylet tagjainak egy része behívót kapott, a Közlönyben egyre szaporodott a hősi halottak 

száma. Abbamaradt az évkönyv kiadása, a legtöbb tervpályázatot elhalasztották, az egylet díjait 

csak néha osztották ki. A munka- és nyersanyaghiány az itthon maradt technikusokat hozta 

nehéz helyzetbe. A magánépítészeti megbízások szinte megszűntek, az állam pedig csak 

kórházakat és hősi emlékműveket emeltetett. A problémák az egyesületen belüli konfliktusokat 

eredményeztek. A háború után szép lassan visszatért az élet a korábbi medrébe, bár már semmi 

nem volt ugyanolyan, mint azelőtt. De ez már egy másik fejezete a Magyar Mérnök- és Építész-

Egylet történetének.  

                                                           
112 Évkönyv, 1914. 1. 
113 Évkönyv, 1914. 1-28. 
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