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penyőkkel a Kösen melletti olajgyárban igen szép eredményt tudott felmu-
tatni, úgy bogy a gyártulajdonos (Roszner) méltányos elismerését, és meg-
elégedését teljesen kiérdemelte. 

10) l'árisi lielonházak; Coignet és társa bétongyára St.-Deiiisbeu. 

BENKÓ KÁROLYTÓL. 

A franczia kiállítási parkban és a palotában látott cement-készítmények 
C o i g n e t é s t á r s á t ó l rendkívül felébreszték figyelmemet. A kiállított tár-
gyak lépcsőfokok, kőlemezek, szobrok, s több effélék voltak. Minden tárgynál 
azonban a tömeg szilárdsága, tömörsége, egyformasága leginkább moglepett. 
Benczúr Emil barátom, az eperjesi meszlény *) gyár tulajdonosának fia szin-
tén igen fontosnak találta a tárgyak készítési módjáról magának tudomást 
szerezni; együtt felkerestük Coignet urat, ki rendkívüli előzékenységgel fo-
gadván bennünket, engedélyt és ajánló levolet adott, egy tetőtől talpig egészen 
betonból épülő háznak megtekintésén kivül, a St.-Denis pálya állomásnál levő 
gyárának meglátogatására is. 

A bétonház a Boulevard de Courcellcs közelében, rue Miroménilben 
épült, Pinczetalajától három emeleten át a főfalak 0,5 méternyi vastagsággal 
birtak, és a tetőzettel fel is voltak már emelve. Homlokzatán a nyílások ke-
retei, mint : ajtó, ablakszárak eleve készíttettek már a gyárban, a falban fel-
állítattak rendeltetésük helyén, s a közöttök levő derékfal, rétegenként fel-
emelhető zömökdeszkák közt kitömetett. Az emeletek közötti födényt a szo-
kásos I. gerendek képezték, melyek közei betonnal töltettek ki. Hasonló az 
egész tetőzet bordázata, a szaruk és e felett a plateau csupa I vasból állíttatott 
össze, és közeik, mint a födényeknél kibétonoztattak. Nevezetesek a lépcsők: 
ezek szabadon szökő fokokból állanak, (freitragend) húsvastagságuk nem erö-
sebb, a mi márványlépcsőinknél, és a falakkal együtt egy időben bunkóztat-
tak; csupán a felső tagozott lemezke tétetett később, külön az egyes fokokra, 
de hasonló anyagból. Ezen lépcsők elkészítése óta alig mult el ;3 hó — s már 
is minden dúcz eltávolíttatott, s nagyobb terhet szállítottak azon fel s alá. 
Minden fal és födény az épület belsejében föszvakolattal simíttatott be, kívül-
ről pedig, mint a közönséges követ, kőfaragók kiszínelték (abgearbeitet). A 
mint értesültünk fennérintett czeg jelenleg 5 ily házat épít Párisban. 

Az egész házhoz a szükséges betont kis Locomobillal készítek. Az építést 
vezető fiatal mérnök igen értelmes és kimerítő felvilágosítást adott minden 
kérdésünkre, megmutatta a ház minden zugát. Ez alkalommal feltűnt a szom-
széd háznak falazata, mely egyszerre építtetett a betonházzal, de közönséges 
módon terméskőrétegekböl; míg t. i. a betonfalakon semminemű nedves fol-

*) Vízálló mész. 
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toknak nyoma som volt észrevehető, ott az egész fal csupa nedvesség volt, 
és ki nem száradt. Ezt különben igen természetesnek lehet találni, mivel kellő 
eljárás mellett a betonfal nem kap több vizet, mint a mennyit a vízálló mész 
megkeményedéséhez igénybe vosz; s miután ezen vízmennyiség el nem páro-
log, hanem a tömegben vegyileg egyesül a mészszel, megszűnik azonnal a fal 
nedves lenni; míg kövekből, az ezek közötti mészrétogckből a víznek el kell 
párolognia, hogy a fal kiszáradhasson, mi hosszabb időt vesz igénybe. Az 
egész ház központi fűtéssel is bírt, az egyes szobákban alkalmazott csinos 
kandallókon kívül. Hogy a légújításra kellő gond fordíttatott, tán felesleges 
említenem. St. Denisben a gyár igazgatója J. R. Birckel úr megmutatta az új 
opera-szinház számára készülő lépcsőfokokat, melyek oly nagyságban és oly 
tömörségbon, mintaCoignot és társa gyárából kikerülnek, kövekből nem kap-
hatók. Több épen munkában levő tárgy közül ügyelőmmel kísértük egy kád-
nak készítését; ez 2 méter hosszú, 1 méter széles, s nem egészen 1 méter ma-
gas, húsvastagsága pedig 0,1 méter lehetett. Könnyen szétszedhető fából ké-
szült, jól megvasalt formákba hordta kis kosarakban egy napszámos a géptől 
a keveréket. Olyannak látszott ez mint a nyirkos homok. A formába üríttetett 
és rétegenként lebunkóztatott. A lebunkózott réteg sima felületét kis gereb-
lyével mindig jól felkarczolta, mielőtt a másik réteget reá szórta volna, s így 
megy az folyvást, míg a forma színig meg nem tellik; (hasonló az eljárás a 
falazatnál is). Az utolsó réteg lebunkózásával, minden hímezés hámozás nélkül 
szétszedik a formát és felfordítják a kádat; hogy meg no száradjon, vizet ön-
tenek belé. Egy nap alatt egy ember G darabot készít. Innen átmentünk a 
szoborterembe; itt a formák nagyrészt csak föszből vannak, s életnagyságú 
szobrokat is készítenek ugyan úgy, mint a kádat, csak hogy óvatosabban tö-
mik bolé az anyagot, nehogy a gyöngébb forma oldalait stb. megcsonkítsák. 

Az egész gyár környéke úgy néz ki, mint egy nagyszerű kőfaragó és 
szobrász udvar, telve mindennemű lépcsőfokokkal, ajtó-, ablakszárakkal, pár-
kánydarabokkal, oszlopokkal, különféle díszítményokkel és szobrokkal. Ezek 
közül egy 10—12 öl hosszú, merészen karcsú ív tűnik fol leginkább a bejárás 
közelében. Méretei oly csekélyok, hogy téglából vagy köböl épen kivihotlen, 
s elkészítése óta, mit 5 évre mondott a szives igazgató, minden tám nélkül 
daezol az idő viszontagságaival. A gyár valamennyi épülete mind bétonfalak-
ból állott. Ugyanitt St. Denisben néztük meg Páris városának egyik szintén 
betonból épülő pőczecsatornáját. Szelvénye patkóalakú, alól árokkal, ennek 
2 oldalán keskeny járdával. Az árok felső részétől belső magasságúba csator-
nának 10', szélessége pedig 8' lehetett, falazatvastagsága pedig 1'. Coignet és 
társa a csatornára 30"/o-al olcsóbban vállalkozott, mint közönséges építési 
mód mellett, a legkedvezőbb ajánlkozó. Coignetnek ezen építési módra sza-
badalma van, s Birckel úr állítása szerint több mint 100 ezer frankot vesz-
tegetett el kísérletekre, míg a vegyület arányára reá jött, Fáradságát jelenleg 
a siker dúsan koronázza. 
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Hazánkban, hol napról napra ujabb meszlény telepekre jövünk, emlí-
tett gyár példa gyanánt szolgálhat. Igen sok esetben csekély pénzerövel a 
betonozás által még tökéletesebb munkát nyerünk s egyszerűbben érjük el 
czélunkat, nunt sok esetben a kö- és tégla-építményeknél. Bizton állíthatom, 
miszerint a beton-építésnek kellő kezelés mellett nálunk nagy jövője lehet. 

A meszlény s homok vegyületét, említett gyárigazgató részletesen kö-
zölte velünk. Ezt azonban leírni feleslegesnek tartom, miután szerencsések va-
gyunk azt már évek óta ismerni Mihálik „Betonban" czímíi müvéből. E tekin-
tetben csak sajnálatomat fejezhetem ki, hogy az érdekeltek e müvet épen ná-
lunk oly kevéssé lapozgatják, s a kézbe adott kincset mindeddig nem érté-
kesítik. 

V E G Y E S E K 
14) A gépipar haladása hazunkban. A világhírű párisi „ C o n s e r -

v a t ő i r e d e s A r t s e t M é t i e r s " a világtárlaton kiállított, s az ó-budai 
hajógyárban készült Andreae-féle hajókazán minták egyikét saját minta-gyüj-
teménye számára megvásárlotla. Ezen szabadalmazott hajókazán szerkezete a 
szakértők ügyeimét nagy mértékben magára vonta, s ily szerkezetű kazánok 
nemcsak a dunagőzhajózási társaság, hanem más vállalkozók hajóin is több 
év óta kitűnő eredményei működnek. 

15) Adatok a mag yar mérnökök működésének történetéhez *). 
Műszaki életünket jellemzésére nézve, jelen századunk folyamán két részre 
oszthatjuk, 1848 előtti és utáni korszakra. 1848 előtt a magyar mérnök jobba-
dán földmérési munkákkal foglalkozott, ritkán út-, híd-, és víz-építészettel, 
még ritkábban polgári építészettel; a gépészet és gyáripar terén alig egyné-
hányan forgolódtak. Hírneves mérnökeink száma nem nagy ugyan ; de azért 
kegyeletes megemlékezésünkre méltók, és midőn ez alkalommal némelyek ne-
vét futólag felemlítem, ezt csak azon buzgó óhajtásom kijelentése mellett bá-
tor vagyok tenni, vajha valamennyi kitűnő, jeles és derék mérnökeink rövid 
életrajza közlönyünkben megjelenhetnék. 

A legfontosabb működésnek tarthatjuk a Kőrös folyók, a Duna, Tisza, 
Maros térképészetét, és vízmüszaki felvételét; e munkák végrehajtását vezet 
ték Huszár, Vásárhelyi, Hieronymi Ottó, Lányi. 

ííagyobbszerü műveket végrehajtottak, Beszédes József a Sárvíz, Kapós, 
Siófok és a fehér-kőrösi malom-csatornát,Vásárhelyi Pál a Duna vaskapui szoro-
sán s a Tisza szabályozást, Hieronymi Ottó a Pozsony-Nagyszombati vasutat. 

*) Ezen érdekes adatokat, valamint az alább kővetkező irodalom-történetieket Molnár Pál 
tisztelt tagtársunk szíveskedett velünk közleni. Buzgó óhajtásában — talán felesleges is mon-
danunk — tökéletesen osztozunk. S z e r k. 


