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Trágyát a gödörbe tenni nem tanácsos. 
29. §. A fa környékét legalább ÍJ lábnyi átmérőjű körben minden dud-

vától tisztán kell tartani, s lehetőleg néha felkapálni, és nagyobb szárazság 
idején meglocsolni. 

A fiatal ültetések biztosítása végett szükséges, hogy az egyes csemeték 
tuskés és bokros galyak- és veszökkel bekeríttessenek. 

A csemeték ültetésük után azonnal bőven locsolandók; száraz időjárás-
nál a szükséghez képest többször is öntözendők. 

A megyei utak fenntartása hasonló elveken alapulván, a fennebbiekben 
előadott szabályok és utasítások ezekre is nehézség nélkül alkalmazhatók. 

AZ EGYESÜLET TÁRGYALÁSAI. 
(1867. Augustus—Septeniberben). 

V. Választmányi ülés 1807. augustus 4-én. 

i. A szállásbérlésre kiküldött bizottság nevében, Reitter Ferencz másod-
alelnök jelenti, hogy a Ferencz József téren levő Pfeffer-féle ház első emeletén, 
hol előbb az állandó mütárlat termei voltak, 1 teremből, 2 szobából, és 1 elő-
szobából álló szállás, 1807-diki sz. Mihály-naptól számítandó egy évre, 1000 
frtért ki lett bérelve. Több évre szerződést kötni azért nem lehetett, mert a tu-
lajdonos azon eshetőséget helyezte kilátásba, hogy később a szállásbér 200 
fttal emeltetni fog. 

A kibérlett helyiségnek kedvező fekvése az egyesületi gyülhely élénk 
látogatását engedvén reményleni, Reitter úrnak e szállás felvételében tett jósi-
kerü fáradozásaiért köszönet szavaztatik. 

II. A sz. Mihály-napkor átveendő helyiség bebutorzása hozatván szóba, 
a bútorzat tervének és költségvetésének elkészítésére Szkalnitzky Antal ké-
retik fel. 

III. Molnár Lajos, a múlt ülésben szóba hozott állandó iparkiállításokról, 
egy általa kidolgozott tervvázlatot nyújt be. 

Használat végett kiadatik az illető bizottmánynak. 
IV. Mojsisovics Vilmos, a titkárhoz intézett levelében kérdést tesz az 

iránt, vájjon „Felső-Olaszország földöntözési müvei" czímü rendszeres munkája, 
a M. Mérnök-Egyesület kiadásában megjelenhetnék-e, és vájjon, azon közle-
mény, melyet belőle a „Közlöny" hozhatna, minő terjedelemmel fogna bix--
hatni ? 

M. mérniik-egyesület közi. 1 1 
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A választmány Mojsicsovics urat ez általános érdekű, és bizonyára köz-
hasznot igérő munkájának kiadásában — ha az a remélt becscsel fog birni — 
lehetőleg támogatni határozza. Szerző, munkájának beküldésére fog fölszólít-
tatni, hogy, a szakértők véleményének meghallgatása után, annak kiadatása 
felett határozatot lehessen hozni, s egyszersmind értesíttetni fog, hogy a szak-
lapba szánt közlemény legfölebb 2 nyomtatott ívre terjedhet, s mellékletül leg-
fölebb 3 vagy 4 tábla-rajzot hozhat. 

V. Katona Antal : „Torontálmegye vízrajzi ismertetése, s Mérnöki Javal-
lat a vízhasznosítás érdekében" czímü munkáját a könyvtárnak ajándékozza 

Köszönettel fogadtatik. 
VI. Titkár 8 új tagot jelent be: u. m. Kosztka Lajos, építészeti számvevő 

Pápán; Fésűs Albert, mérnök T.-Kanizsán ; Hölczl Mór, mérnök Pécsett; Kos-
sina Kár., al-államinérnök és Veszter Gyula, mérnök Z.-Egerszegben; Gschwindt 
Mihály gyártulajdonos, Nasztl Mór gyárigazgató Pesten; Lukse-Fábry Béla, 
mérnök Budán. 

Felvétetnek. 
VII. Végül a titkár a nála történt befizetésekről tesz jelentést : 

Alakulási díj fejében be lett fizetve 115 frt. 
Székhelyi tagdíj fejében 421 11 

Vidéki tagdíj fejében 753 11 50 kr 
Alapító tagdíj fejében 25 11 

Előfizetés összesen 600 V 

Ráfizetés vagy túlfizetés 23 11 50 kr. 
Összesen : 1938 frt. 

Ebből leszámítván a kiadásokat : 227 11 36 krt. 
Pénztár maradék : 1710 frt. 64 kr 

Tudomásul vétetik. 

VI. Választmányi ülés 1867. scpleinber l én 

I. A titkár bemutatja az egyesületi helyiség bútorzatának Szkalnitzky 
Antal által készített tervét, s ezzel kapcsolatban azon költségvetést, melyet 
Szkalnitzky fölszólítására, a pesti kárpitosinesterek egyike állított össze. 

A választmány, noha meg nem tagadhatja teljes elismerését a kitűnő íz-
lésről tanúskodó butorzattervtől, mindamellett a közel másfél ezer forintra rúgó 
költségvetést, tekintettel az egyesület alig történt megalakulására, szerfelett 
magasnak találja, és ez oknál fogva a Liedemann Emil elnöklete alatt Hiero-
nymi, Léhner, Zofáhl választmányi tagokból álló bizottságot azon feladattal 
küldi ki : terjesztessék a mindenesetre még september hónapban tartandó rend-
kivüli választmányi ülés elé oly szerényebb költségvetés, melynek készítésében 
sem a kényelem, sem a takarékosság elve szem elől nem tévesztendő. 
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II. A titkár jelenti, hogy azon kérelem következtében, melyet a M. Mér-
nök-Egyesület, a julius 21-én tartott választmányi ülésből, Vajda-Hunyad várá-
nak felvétele érdekében, a nm. közmunka és közlekedési ministeriumhoz inté-
tézett, Hidvégbi gr. Mikó Imre ő excellentiája, saját erszényéből, 250frtot ado-
mányozott, hogy ezen fölvételben a M. Mérnök-Egyesölet két tagja is részt 
vehessen. E nagylelkű adományról a tisztikar értesülvén, a legközelebbi vasár-
napra, t. i. augustus 18-kára, a tárgynak világos megjelölésével, rendkívüli vá-
lasztmányi ülés hirdettetett, mire azonban — sajnálattal kell felemlítni — a tagok 
nem gyűltek össze határozatképes számmal. A dolog sürgős volta — miután 
Schmidt tanár, ki a fölvételt vezérelte, tanítványaival már Vajda-Hunyadra 
ekkor elutazott — múlhatlanul szükségessé tette, hogy a tisztikar jelenlevő tag-
jai, a választmány helybenhagyásának reménye mellett, legjobb belátásuk sze-
rint intézkedjenek. Ennek folytán haladék nélkül Vajda-Hunyadra küldettek : 
Léhner Adolf mérnök és Steindl Imre építész, azon megbízással, hogy a fölvé-
telben a bécsi építészeknek segédkezet nyújtván, erről jelentést tenni, s a fölvé-
tel eredményét a M. Mérnök-Egyesület szániára is megszerezni kötelességüknek 
ismerjék. 

A választmány Reitter Ferencz másod-alelnököt fölkéri, hogy az egye-
sület hálás köszönetét gr. Mikó Imre ő excellentiája előtt tolmácsolja. A tiszti-
karnak szükség parancsolta rögtöni intézkedései elismeréssel, helyesléssel fogad-
tatnak és egyhangúlag jóváhagyatnak. 

III. Ezzel kapcsolatban, fölolvastatik Léhner Adolf és Steindl Imre je-
lentése a Vajda-Hunyadi fölvételről : 

A M. Mérnök-Egyesület mélyen tisztelt választmányához! 
Alulírottak a M. Mérnök-Egyesület részéről, nm. hidvégbi gr. Mikó Imre 

költségén kiküldetvén, hogy Vajda-Hunyad várának Schmidt Frigyes, bécsi 
akadémiai tanár által vezényelt felvételében tettlegesen részt vegyünk, e meg-
tisztelő küldetésünk eredményéről, van szerencsénk következőket a M. Mérnök-
Egyesület t. választmánya elébe terjeszteni : 

Folyó hó 16-dikán reggel Vajda-Hunyadra érkezvén, a bécsi akadémia 
12 növendéke Schmidt tanár vezetése alatt, már három nap óta szorgalmatosan 
működött; egy valóban szívélyes s mindenkép barátságos fogadtatás után,szin-
tén a munkálkodókhoz csatlakoztunk, s így számszerint 14-en, három napszá-
mossal, még 7 napig mértünk, rajzoltunk és festettünk, mely idő alatt összesen 
206 rajzlap készült el. 

Az említett nap- és személyszám, világosan mutatja, hogy minden erő-
megfeszítésünk daczára, az általunk végzett munka mennyiségre nézve, jóval 
csekélyebb a bécsiekénél, ügyünk ily állása mellett, midőn mi aránylag kevés 
részlet-felvételeinkkel a M. Mérnök-Egyesületnek csak kevés hasznot hajtottunk 
volna; míg másrészt a közösen elérni kívánt czél, t. i. Vajda-Hunyad vára hiány 
nélküli fölvételének birtoka, az általunk készített részlet-rajzok egyoldalú el-
vonásával csaknem egészen eltévesztetett volna, következő egyezmény kötését 

* 1 1 * 
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hittük legelőnyösebbnek : ugyanis mi részünkről teljesen átengedtük munkál-
kodásunk gyümölcsét az együttesen gyűjtögető expeditió túlnyomó többségé-
nek, hogy az jövő tél folytán, valamennyi részletből egy tökéletes egészet ké-
szíthessen, mely kiegészített raü a „Wiener Bauhütte" által autografirozva, közre 
fog tétetni. Viszonzásául, csekélységünk hozzájárulásával nyújtott segélyért 
pedig, egy autografirozott teljes példány fog a M. Mérnök-Egyesületnek megkül-
detni ; továbbá Schmidt tanár úr, mint a „Wiener Bauhütte" elnöke, megígérte 
annak kieszközlését, hogy egy, az utóbb nevezett egylethez teendő átirat foly-
tán, a M. Mérnök-Egyesület küldött aútographia többszörösítése s közlönyünk-
ben való kiadatása megengedtessék. 

.Jelenleg rajzok hiányában lévén, műépítészed észrevételeinket a rajzok 
elkészülésének idejére kell halasztanunk; egyelőre tehát csak azon rövid meg-
jegyzésre szorítkozunk, hogy Vajda-Hunyad vára, mely 128' lábnyira a Cserna 
vize fölébe emelkedő szikla ormáról — mint hazánk aranykorának emléke — 
nyúlik az ég felé, oly ritka műépítészed kincs, milyennel csak kevés ország 
dicsekedhetik, s egész Európában legfeljebb a Drezda mellett fekvő meiszeni 
várral, vagy a Francziahonban még fennálló St. Michael palotával hasonlítható 
össze. Különösen remek Hunyady János által 1452-ben épített éjszaki, s a Cor-
vin Mátyás által építtetett éjszak-keleti s keleti része a várnak. 

Ezen középkorból reánk maradt, s most élő művészeinket bámulásra ra-
gadó kincsünk romlásnak indúl, mióta 1854-ben leégett; bátorkodunk tehát 
azon alázatos indítványt tenni, hogy a M. Mérnök-Egyesület kövesse'Arányi Lajos 
tanár úr nem eléggé dicsérhető s valóban utánzásra méltó példáját , s tegyen 
meg erejéből telhetőleg mindent, mi Vajda-IIunyad várának megmentését, régi 
fényébe való visszaállítását eredményezheti : erre nézve, szerény felfogásunk 
szerint, három czélra vezethető úttal rendelkezünk, és pedig 1-ször a mérnök-
egyesületi tagok figyelmét e tárgyra fordítván, iparkodjunk azt népszerűvé tenni 
2-szor a magy. kormány előtt felemlíteni, hogy Vajda-Hunyad várának felépí-
tésére adott összeg nemcsak a tudomány és művészetnek hozott áldozat; hanem 
hathatós befolyást gyakorlatid egész környéke anyagi felvirágoztatására, mert 
az újonnan eredeti díszében ragyogó vár, pl. mint fejedelmi vadászlak, évenként 
számos idegent vonzana fénykörébe —különösen most, midőn rövid idő múlva 
a közelben elrobogó vasút-vonat kényelmessé teendi az odautazást; 3-szor az 
országgyűlés, melynek kötelessége nemcsak Szt. István birodalma szellemi és 
anyagi jóléte felett őrködni; hanem egyszersmind a nemzetet szégyenfoltoktól 
is megóvni — már pedig elvitázhatlan nemzeti szégyen volna, ha Magyaror-
szág, most, midőn saját felelős kormánynyal bír, tétlenül, ölberakott kezekkel 
nézné végbomlását egy európai műkincsnek, melynek birtokában lenni szeren-
csés; — egy történelmi emléknek, mely büszkén hirdeti hazánk hajdani nagy-
ságát és hatalmát. Annál nagyobb volna pedig e nemzeti szégyen, minél ki-
sebb az elhárítására kívántató áldozat; mert ha évenként csak 40000— 50000 ftot 
szánunk Vajda-Hunyad kijavítására, (mi egy 90 millió adót fizető országra 



165 

csak nem túlságos teher) tígy kevés év múlva újólag a legszebb világosságban 
tünteti fel hazánk míveltségi fokát. De halasztást a dolog nem tűr — minden 
elmulasztott hónap ezer frttal növeli a kár t ; mert az idő viszontagságainak ki-
tett boltozatok, bármily szilárdan készítvék is, bomlásnak indulnak. így például, 
a még csaknem ép lovagterem (régiesen : országház) bolthajtása, ha még egy 
évig födél nélkül marad — leszakad, s romjaiba temeti a csodálatraméltó remek 
oszlop-fejezeteket, a művészileg faragott zárköveket s a büvésziesen emelkedő 
boltbordákat. — Ezeket bátorkodtunk a t, választmány becses figyelmébe aján-
lani, s midőn a fennemlítettek hathatós pártolására felkérjük; egyiíttal hálás 
köszönetünket fejezzük ki azon kitüntetésért, melyben bennünket a t. Mérnök-
Egyesület részesített, midőn szerény személyiségünket hazánk középkori mi-
veltségének emléke tanulmányozására kiküldött. A belénk helyzett bizodalmat, 
gyenge tehetségünkből telhetőleg igazolni mindenkor első kötelességeink közé 
számítandjuk. — Pest, 1867-diki augustus 26-dikán. — Maradunk mély tiszte-
lettel a M. Mérnök-Egyesület választmányának alázatos szolgái : Lchner Adolf 
mérnök, Steindl Imre építész. 

A választmány a lelkesen irt jelentést teljes megelégedéssel hallgatta 
végig, s annak közzétételét az Egyesület közlönyében elrendeli. A Vajda-Hu-
nyadi vár fönntartása, illetőleg kijavítása érdekében tett indítványt elvben el-
fogadja, s a teendők iránti véleményezésre Henszelmann Imre elnöklete alatt 
•Szkalnitzky, Léhner, Steindl egyesületi tagokból álló bizottságot küld ki. 

IV. Fölolvastatik Benkó Károly építész, Pilch Ágoston gépész-mérnök, 
Totth Kálmán mérnök levele, melyben visszatértüket jelentik a párisi világtár-
latról, s tudományos tapasztalataik kimerítő leirását igérik. 

Tudomásul vétetik. 
V. Fölolvastatik Petényi Ottónak levele, melyben a IV. osztály jegyző-

ségéröl, s ezzol a választmányi tagsáeról lemond. 
Tudomásul vétetvén, a IV-dik osztály jegyző-választásra fog utasíttatni. 
VI. Gubicz András levele, melylyel Arányi Lajos „Vajda-Hunyad vára 

czímü müvét díszkötésben a M. Mérnök-Egyesület könyvtárának ajándékozza. 
Köszönettel fogadtatik. 
VII. Titkár bemutatván, és röviden megismertetvén az Egyesület Közlö-

nyének első füzetét, egyszersmind jelentést tesz a kiállítási cs expediálási költ-
ségekről. 

E szerint : 
A szöveg nyomatása 139 j 
A boríték 9 > 115 frt. 
2 fametszet a szövegben 7 í 
A fóthi templom alaprajza és homlokzata 

összesen 112 frt. 75 kr. \ 
Magyarország vasúti hálózata . . . . 86 „ \ 225 ft, 75 kr. 

s 

u 

A bochumi kéményről hozott rajz . . 27 „ < 
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A csomagoláshoz, táblapiros, pakoló pa-
piros, teherlevelek, átszállítás 
a könyvkereskedőhez . . . . 36 frt. 59 kr. 

Összesen : 417 frt. 34 kr. 
Ezen összegbe az írói és szerkesztői díj még nem levén bele számítva. 

Tudomásul vétetik. f 
VIII. Uj tagokul bejelentetnek : 

Alapító tagul Gschwindt Mihály szeszgyártulajdonos, ki 200 forintnyi 
alapítványát azonnal le is fizette. 

Ugyancsak alapító tagul Gubicz András gépész, ki 200 forintról, az 
elfogadott minta szerint, alapítványi kötelezvényt küldött be. 

Rendes tagokul : Novelli Imre, gépész-mérnök Bécsben; Mikes Gyula, 
technikus Bicskén; Urbán János, folyammérnök Nagy-Tárkányon; Pöschl Ede, 
bányatanácsos és a selmeczi akadémia tanára, Selmeczbányán; Gretzmacher 
Gyula, segédtanár a selmeczi akadémián; Rauen Ferencz, bányatanácsos és 
zúzdák igazgatója Selmeczen. Menczer Lajos, vasúti mérnök Bécsben; Fromm 
Miklós, mérnök Veszprémben; Kiss Vendel, mérnök Kis-Hegyesen; Kovács 
Sándor, Alsó-Fehérmegye mérnöke Nagy-Enyeden; Veres Lajos, Felső-Fehér-
megye mérnöke Erzsébetvárosban; Rósa Lajos, vegyész Pesten. 

IX. Végül a titkár a nála történt befizetésekről tesz jelentést: 
Alakulási díj 132 tagtól . . . . 139 frt. 
Tagdíj alapítóktól 32 „ 
Székhelyiektől . 567 „ 
Vidékiektől 1038 „ 
Előfizetés nem tagoktól 28 „ 
Előfizetés tagoktól 756 „ 
Túlfizetés 38 „ 

Összesen : 2598 frt. 
és 200 frt alapítvány. 

Tudomásul vétetik. 

Mondani valók : 

Az V-ik tábla a deczemberi füzethez fog mellékeltetni. 
A müszótári rovat I. és II. fejezete külön lenyomatban is megkapható 

Kilián György egyetemi könyvárus kereskedésében. — Ara 20 krajczár. 


