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raok és Columbia köztársaság pártfogásával ezen nagyszerű tervnek kivitele 
végett már az első lépéseket megtette. Ezen csatorna oly széles és mély, bogy 
azon a legnagyobb tengeri hajókat, a „Great Eastern" kivételével át lehetend 
vontatni. A Darien földszoros szélessége körülbelül 48 egész 110 angol mért-
föld, azaz 768 m.-töl egész 1760 méterig torjod. Felemlítjük még azon tervet 
is, mely szerint az észak-amerikai nagy tavak a Missisippivel, vagyis a nemzet-
közi tengeri hajózás a déli folyamok hajózásával lesz egybekapcsolva. 

Az imént felsorolt nagyszerű munkák és tervek fényes kilátást nyitnak 
a mérnökök jövőjének nézve. 

Magasztos érzés villanyozza fel az ember szivét, ha széttekint azon mun-
kák felett, melyeket a természeti erők közreműködésével eddigelé bevégzett, 
de még mennyivel több nagyszerű terv kivitelére érzi magát ösztönözve, ha 
számításba veszi azon roppant erőket, melyeket a természet rendelkezésére 
bocsátott. 

II 

Szabályzat azoknak kiképzésére és megvizsgálására, kik 
álladalmi ktfzépitészeti szolgálatba lépni szándékoznak. 

V o r s c h r i f t e n f ü r d i e A u s b i l d u n g u n d P r ü f u n g d e r j e n i -
g e n , w e l c h e s i c h d e m B a u - F a c h e im S t a a t s d i e n s t w i d m e n . 

E r t k a m m ' s Z e i t s c h r i f t f ü r B a u w e s e n u t á n . 
Ezen 8 nagy hasábot elfoglaló szabályzatból csak a legfontosabb határo-

zatokat közöljük a következőkben. 
1.§. Azok, kik állam-épitészeti hivatalt kivánnak elnyerni, két rendbeli 

vizsgának kötelesek magukat alávetni, úgymint: először az épités-vezetöi 
(Báu-Führer-), másodszor az építőmesteri vizsgának (Baumeister-Prüfung). 

2. §. A királyi műszaki építészeti bizottság (k. techuische Bau-Deputa-
tion) egyszersmind a vizsgáló bizottság. Az épités-vezetöi vizsgát azonban a 
hannoveri bizottság előtt is le lehet tenni. 

3. §. A vizsgákra való elöképezés részint gyakorlati alkalmazásból, ré-
szint előtanulmányokból áll. 

4. §. A kik épités-vezetöi vizsgát akarnak tenni, a következőket tartoz-
nak igazolni: 

a) hogy főgymnasiumi vagy főrealtanodai tanfolyamot végeztek; 
b) hogy legalább egy évi gyakorlati tanidőt töltöttek egy vagy több oly 

épitömesternél, ki vagy királyi épitő hivatalnok, vagy a porosz királyi építé-
szeti hivatalnokok számára előirt vizsgákat letette. Az erről kiállított bizonyít-
ványban különösen kiemelendő a technikai alkalmazás minémiisége. A föld-
mérési munkálatoknál kimutatandó, hogy a vizsga-jelölt méréseket és lejtmé-
réseket, a mint azok az egyes építéseknél szükségeltetnek, gyakorlatilag 
végzett. 
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Hogyha a vizsgajelölt földmérő, az utóbb emiitett minősítési bizonyít-
vány nem szükséges, valamint az előirt gyakorlati tanidőből fél év elen 
gedtetik; 

c) hogy legalább 3 évi tan-időt töltött valamely magasabb tehnikai tan-
intézeten, s pedig ezen 3 évből legalább 2 évet valamely belföldi tanintézeten 
nevezetesen a berlini építészeti académián, vagy pedig a hannoveri polytech-
níeai iskolán. Tartozik kimutatni az ezen intézeteken a rendes látogatóknak 
előirt tanulmány okbóli alkalmazását, a milyenek: az építészeti s díszítési rajz, 
száraz-, viz-út-, vasút-épitészet s gépészet. A kereskedelmi ipar és közmunka 
ministernek jogában áll az előirt valamely belföldi tanintézeten töltendő 2 évi 
tanidőt elengedni, ha az illető vizsga-jelölt valamely külföldi intézeten, külö-
nösen jó eredményei töltött hosszasb tanidőt képes kimutatni; 

d) a vizsga-jelölt kérvényéhez általa sajátkezüleg írt élet leirását tarto-
zik mellékelni. 

Az a) és b) alatt előirttakat azok is igazolni tartoznak, kik a berlini épí-
tészeti académián, vagy pedig a hannoveri polytechnicai iskolán kivánnak fel-
vétetni. Ezen esetben az említett okmányok ezen tanintézetek igazgatóságai-
nak mutatandók be. A d) alatti szabály is általánosan kötelező. 

Az 5-ik szakasz elősorolja mindazon, főkép rajz-munkálatokat, a melye-
ket a vizsga jelölt, tekintettel a c) alatt felsorolt és igazolandó tanulmányokra, 
a vizsga letételeért szóló folyamodványával egyidejűleg bemutatni tartozik. 

7. §. A vizsga kezdetét egy egyszerű, a száraz építészet köréből vett 
feladat megoldása képezi, mihez elzárás mellett egy heti idő engedtetik. Ezen 
idő alatt a fennérintett rajzok nyilvános szemlére kitétetnek. 

Ezen gyakorlati vizsga első napján, a vizsga-jelölt a feladat mikénti 
megoldásának egy vázlatát készíti el, a melytől a részletes kidolgozás alkal-
mával eltérni, legalább a fővonásokban nem szabad. A naponkint végzett 
munka pedig a hivatalos órák elteltével a felügyelő hivatalnoknak átatandó. 

Ezen gyakorlati vizsga eredménye a vizsgáló bizottság teljes ülésében 
biráltatik meg. 

Ha az eredmény elégtelennek tekintetik, a további vizsgálat megszűnik, 
s a vizsga-jelölt a vizsgát csak 6 hónap múlva, s csak egyszer ismételheti. 

8. §. A szóbeli vizsga a vizsgáló bizottság egy tagjának jelenlétében tör-
ténik, ki minden vizsgálati határ időre külön neveztetik ki. 

A szóbeli vizsga rendesen 2 napig tart, és a következő tárgyakra ter-
jed ki : 

1. A száraz építészet köréből, a) a fontosabb építészeti szerkezetek is-
merete, b) a régi építészet fő alakzatai, nevezetesen az oszlop rendek, a főpár-
kányok ajtó- s ablak-párkányok részletei, stb. c) a legtöbbször előforduló lak-, 
gazdasági és más épületek belső berendezésének ismerete, d) az építészeti 
anyagok ismerete, tekintettel tulajdonságaikra, előállításuk és készítésük mód-
jára, e) egyszerű épületek költségvetése. 
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2. A viz-, út- s vasútépitészet köréből: a) a vizbeni alaplerakás tana, 
közönséges hidak épitése, part-védelmi építkezések, árvizek elleni alaplerakás 
tana, közönséges hidak épitése, partvédelmi építkezések, árvizek elleni gátak, 
lecsapolási s öntözési müveletek, b) Az út- és vasút építésnél rendesen előfor-
duló munkák ösmerete azoknak elrendezése és kivitele, a vasúti felszerkeze' 
az ahoz szükséges anyagok, a hossz- és kereszt-szelvények elrendezése, és 
mindezen építkezések költségvetése. 

3) A gépészet köréből az egyszerűbb gépészeti alkatrészek ösmerete, 
az építésnél rendesen használtatni szokott segédgépek és eszközök, valamint 
a közönséges malmok és gőzgépek szerkezetének ismerete. 

4) Tiszta mennyiségtan: a) planimetria, stereometria, sík- és gömbhá-
romszögtan és analytikai mértan, b) betüszámtani, valamint felsőbb egyenle-
tek megoldása, a logarithmusok tana és használata, c) differential és integrál 
számitás, az első és másod fokú differential-egyenletek integrálásáig, valamint 
a legkisebb négyzetek rendszere, (Methode der kleinsten Quadrate), d) az 
összes leirati mértan és annak alkalmazása az árnyéktanra, perspectivára és 
körmetszetekre. 

5. Az alkalmazott mennyiségtan köréből, a) Földmérés és lejtmérés, a 
szokásos szerek használata, a mennyiben a vizsga-jelölt a földmérési vizsgát 
le nem tette volna ; b) statika és dynamika és annak alkalmazása az építé-
szeti szerkezetekre és egyszerű gépekre, a leggyakrabban előforduló á l l a n -
d ó k (Constanten) ismerete, nevezetesen a testek szilárdságára (Festigkeit), a 
súrlódásra és erőkre vonatkozólag. 

6. Természettudományok: a) Természettan és vegytan, nevezetesen az 
építészeti szerkezet és építési anyagokra vonatkozólag; b) földtan, főleg a 
mennyiben az, az építészetnél rendesen használtatni szokott építő anyagok felis-
merésére és megítélésére szükséges. 

Következnek ezután részletes határozatok a kiállítandó bizonyítvá-
nyokban használandó képzettségi fokokról; a vizsgák határidejéről; arról, 
hogy azok, kik a vizsgát legkitűnőbben tették le, tanulmányi utazásra öztön-
díjt nyernek. Mindezekből csak azon határozatot emeljük ki, hogy a vizsga-
jelölt, ha a vizsgálatot először nem jó eredménynyel tette le, azt egyszernél 
többször nem ismételheti. 

II. Építőmesteri vizsga. Az építőmesteri vizsgáért ^folyamodók tartoz-
nak a következőket igazolni: a) hogy két évig gyakorlatilag működtek mint 
é p í t é s v e z e t ő k (Bauführer) királyi építészeti hivatalnok, vagy oly építő-
mester vezetése alatt, ki a királyi építészeti hivalnokoknak előirt vizsgákat le-
tette. Ezen kétévi alkalmazásból a vizsga-jelöltnek legalább egy évet valamely 
gyakorlati építkezésnél kellett töltenie; a másik évet építési irodai munkák-
nál, vagy oly felmérési munkálatoknál is tölthette, melyek valamely építés elő-
munkálatául szolgáltak; b) teljes gyakorlottságát azon földmérési munkála-
tokban, melyek az építkezésnél rendesen előfordulnak. 



6 3 

14. §. Ha a vizsga-jelölt kérvényéhez mellékelt okmányok elégségesek-
nek találtatnak, gyakorlati próba-munkát tartozik végezni, és pedig: a) a 
száraz- és mü-építészet köréből; b) a viz-, út-, vasútépítészet- és gépészetből. 

Az a és b alatt megjelölt munkák mindegyikére egy héti idő adatik. 
Különben a 7. szakaszban már felsorolt általános határozatok ezen vizs-

gára nézve is érvényesek. 
16. §. A szóbeli vizsga, mely rendesen két napig tart, a következő tár-

gyakra terjed k i : 
1) A száraz- és műépítészet köréből: a) az építészet története és a jele-

sebb építészeti emlékek és alakzatok ösmerete; b) építészeti szerkezettan te-
kintettel a bonyolódottabb építészeti müvekre; c) műépítészet, úgy a magán 
mint a nyilvános épületekre való tekintettel; d) üzletvitel és a gyakorlati 
építés segédeszközei; e) A szellőztetésre (ventillátio), fűtésre és világitásra 
vonatkozó szerkezetek, vizvezetés, és eltávolítás az épületekből. 

2) A viz-, út-, vasút-építészet és gépészet köréből: a) az építészeti szer-
kezetekre alkalmazott mennyiségtan ; b) a viz-, hid- és utépítészet egész ki-
térj edésökbon; e) a vasút-építészet egész kiterjedésében és a távírás, d) gép-
tan azon kiterjedésben, a mint az az építészetnél alkalmaztatik, úgymint: a 
gép-alkatrészek ismerete, viz- és más emelő gépek, gőzgépek, az építészeti 
anyag előállítására szolgáló gépek ösmerete. 

17. §. A vizsga letételéről az illető vizsgajelöltnek bizonyítvány állita-
tik ki arról, hogy az építőmesteri vizsgát kiállotta, s hogyan; vagy pedig ki 
nem állotta. Utóbbi esetben, de csak akkor, ha a gyakorlati dolgozat kielé-
gítő volt, és csak a szóbeli vizsgánál nem éretett el a kivánt eredmény, a vizs-
gajelölt a vizsgát, de csak egyszer, és pedig 6 hónap letelte útán ismételheti. 

Következnek általános határozatok a vizsgálati díjakról, az átmeneti in-
tézkedések s a t., melyek reánk nézve, kevésbé érdekesek. Egy]függelék „ál-
talános határozatok" czime alatt, a következőket tartalmazza: 

1. §. Az építés-vezetői (Bauführer) vizsga letétele után a vizsgajelölt a 
királyi építészeti bizottság bizonyítványa alapján, a kereskedelmi-, ipar- és 
közmunka minister által építés-vezetővé neveztetik k i ; és azon királyi kor-
mányszék által, a melynek területén alkalmaztatni kiván, ha pedig Ber-
linben alkalmaztatnék, a ministeri építészeti bizottság által megeskettetik, 
kivévén ha mint földmérő az esküt már elébb letette. 

Köteles pedig: 
1) minden évben a mkiisternek akkori alkalmaztatásáról táblázati kimu-

tatást beküldeni. (Ezen kimutatás a következő rovatokat tartalmazza: név, 
születési év, születéshely, építés-vezetővé történt kineveztetésének napja, a föld-
mérési bizonyítványnak kelte, jelenlegi tartózkodási helye, alkalmaztatásá-
nak minősége és annak valószínű tartama; megjegyzések.) 

2) a kereskedelmi-, ipar- és közmunka-minister minden, valamely mun-
ka átvételére vonatkozó felhívásának eleget tenni. Ha ezen kötelezettségének 
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meg nem felelne, az épités-vezetői vizsga letételének daczára, épitészeti szol-
gálatba többé fel nem vétetik. 

2. §. Az építés vezető feleskettetése után jogosítva van— valamely épí-
tőmester főfelügyelete és technikai felelőssége alatt — állami építkezéseket 
vezetni. Ilynemű alkalmaztatása esetére az általa adott számok és mértékek 
teljes hitellel birnak. 

3. §. Az épitőmesteri vizsga letétele után a királyi épitö bizottságnak 
erről ki állított bizonylata alapján, az illető a kereskedelmi- ipar- és közmun-
kaminiszter által épitö mesterré neveztetik ki. 

Köteles pedig: 
1) Mindenkori alkalmaztatásának rovatos kimutatását évcukint a keres-

kedelmi-, ipar- és közmunka-ministernek beküldeni. (Ezen rovatos kimutatás 
a már fennebb emiitettei hasonló rovatokat tartalmaz.) 

2) a minister minden, valamely állami épités átvétele iránti felhívásának 
mindenkor eleget tenni, ellenkező esetben az állami épitészeti hivatalok betöl-
tése alkalmával, daczára annak hogy az épitőmesteri vizsgát letette, tekin-
tetbe nem vétethetvén. 

III. 

A párizsi utczák fenntartásáról. 
U e b e r d i e U n t e r h a l t u n g d e r S t r a s s e n in d e r S t a d t P a r i s . 

Erbkamm's Zei tschrif t für B.iuwosen után : 

A párisi utczák állapota rendesen mint példás állíttatik oda. S valóban 
Párison kívül alig van város, mely hasonló gonddal, és természetesen aránylag 
hasonló költséggel mozdította volna elő a forgalom biztosságát és kényelmét, 
utczáinak szilárd építése, azoknak szorgos fenntartása, tisztázása és locsolása 
által. 

A párisi utczák építésének nagyszerűsége, azon, mondhatni katonai pon-
tosság, melylyel ezen építés létesíttetik é-i ellenőriztetik, az ott nyert gyakor-
lati tapasztalásoknak kétségtelen hitelt biztosit és egészen alkalmas arra, hogy 
a technikusok figyelmét a legnagyobb mértékben magára vonja. 

A párisi utczák szerkezetének különfélesége, az észleletoknek sokolda-
lúsága, azoknak erédményét közhasznúvá és más városokra is alkalmazhatóvá 
teszi. 

Ezen bevezetés után átmegy a czikk a történeti fejlődés ismertetésére, 
melyből csak a következőket említjük meg. 

Az utczák észszerű építése csak az 1825. kezdetett meg, addig az utczák 
a középen alkalmazott csatornák által két részre voltak osztva; gyalogjárdák 
pedig egyátalában nem léteztek. A középen levő kőcsatornák, minthogy a sze-




