
kereknek nagyon ki voltak téve, rövid idő alatt el koptak, s a legnagyobb pi-
szoknak és ártalmas kigőzölgéseknek lettek fészkévé. 

Az említett évben éptítettek legelőször földalatti boltozott csatornák, a 
„macadamizálás" pedig, mely a mostani párisi utczák sajátsága, csak 1852-ben 
kezdetett meg. A császár gondoskodásának és a szajnai préfet tekintet nélküli 
szigorának köszönhetők a mostani javitások. 

Azon kétségtelen hátrányok azonban, melyek a macadamizált utakkal 
járnak, és a melyek száraz időben por, nedves időben sár alakjában nyilvá-
nulnak a „mac-adam" és kövezet közti versenyt mind e mai napig eldöntet-
lenül hagyták. E tusa tartama alatt egy új, és,— azok után itélve, a mik eddig 
általa elérettek, — jövőre legnagyobb fentosságú anyagnak nyílt meg a tér : 
az „asphalt" -nak. 

20 évi folytonos kísérleteknek köszönhetni, hogy a városi utczák mi 
kénti építésének kérdése most „« tres peu pres11 (a mint a hivatalos jelentés 
mondja) megoldatott 

Áttér azután a czikk a kövezésre használtatni szokott anyagokra ; to-
vábbá a mac-adam anyagaira, és megemlíti a főbb határozatokat a párisi 
utczák és járdák szélességére vonatkozólag. 

Ezekből megemlítjük, hogy a prefecturának 1846-ik évi april 15-én kelt 
rendelete szerint, mely most is teljesen hatályban van a járdáknak legkisebb 
szélessége 0.75 méter, és a legnagyobb 4 méter. 

Leíratik azután a mac-adam mikénti készítése, különösen pedig a pá-
risi utczák hengerezése. — E hengerezési műtét leírásánál semmi ujat meg 
nem említ, legalább semmit nem, a mi már irodalmunkban is ismeretes ne 
volna. Leírja azután a gőz-hengereket, nevezetesen a „Balaison" félékét. E 
gőz henger leirása reánk uézve kevés érdekkel bír, miután alig remélhetjük, 
hogy városainkban, ha ugyan a mac-adam alkalmaztatni fogna, annak fenn-
tartása gőzhenger által történnék, annyival is inkább, mivel a mac-adamnak 
városokban való alkalmazása túlhaladt álláspontnak vehető, mert azt az as-
phalt a legelőnyösebben helyettesíti. Az asphalt készítéséről azonban a czikk 
nem szól; — ennek leirása valószínűleg folytatásnak lévén fenntartva. 

I V 

Modern irány a bronz- és bútor-iparterén. 
T e i r i c h V a l e n t i n n a k a z u t o l s ó v i l á g t á r l a t a l k a l m á b ó l 

t e t t é s z l e l e t e i s z e r i n t . 

E czím alatt a „Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Arclií-
tekten-Vereins" 1868-ki 9- és 10-ik kettős füzetében a következőket ol-
vassuk : 

„A multévi világtárlat minden látogatójának feltűnhetett a bútor- s 
A m. mérnök-egylet közi. III. köt. ;> 
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bronz-ipar-osztályok, rendkívüli gazdagsága és változatossága. Hogy itt a ta-
nulmányozásra igen sok érdemes tárgy van, azt talán minden látogató elis-
merte, és sokan voltak, kik nem kímélve időt és fáradságot az egész osztályt, 
mondhatni darabonkint, átkutatták. 

Örvendünk hogy bár hosszú várakozás után, o kutatások eredményét, 
egy jeles építész tollából folyt röpiratban üdvözölhetjük. 

Szerző a gazdag anyaghalmazt, mit földolgozandó volt, természetszerű-
leg két osztályba sorozta: a) bronzmüvek és díszítmények, és b) a bútor-ipar 
osztályba. E fejezetek aztán ismét az egyes, ez iparágakat képviselő országok 
szerént vannak egyes czikkekre osztva. 

Hogy Francziaország mindkét irányban vezérszerepet viselt, az átalában 
ismeretes, s igy természetes, hogy a franczia ipar ismertetésének a többinél na-
gyobb tér van szentelve. 

Szerző tárgyait építészeti tekintetben a szerkesztés és tiszta styl állás-
pontjáról tekinti, habár az újító törekvések jogosultságát, a mennyiben ízlés-
sel párosulvák, szintén elismeri. S e tekintetben a tiszta stylistika barátjai sem 
vethetnek szemére semmit, ha meggondolják : hogy miután a csapongó újítá-
sok törekvésének gyümölcsei túlnyomó számban voltak képviselve, ha szerző 
a tiszta styl álláspontjához mereven ragaszkodik, úgy minden e tárgyban le-
hető értekezést egy, átalánosan kárhoztató ítélet helyettesít vala. 

A Barbedienne, Ediot, Christofle Barbézat-féle kiváló franczia czégek 
munkái, technikai eljárásai és részben ár-viszonyai is a szóban forgó könyv-
ben alaposan vannak ismertetve. Az üzlet-nagyszerűségét illetőleg legyen itt a 
Christofle féle établissement megemlítve, mely évenkint, minden egyeben ki-
vül csupán étszert 600,000 tuczatot készít. 

Az e térre tartozó angol müvek különösen kiváló ércz-értékük által tűn-
nek ki. „Anglia hamis árúi — igy ir Teirich — alig birnak müértékkel. Mert 
mig a franczia a rosz anyagnak az alak által igyekszik értéket kölcsönözni, 
addig az angol azon tételből indul ki, hogy csak a nemesebb érez érdemes a 
megmunkáltatásra, s én e pontot illetőleg, a franczia felfogást pártolom." Hogy 
az angol ipar e téren is kitűnő helyet foglal el, azt leginkább azon számos meg-
rendelésnek köszönheti: melyeket verseny dijakra nézve kap, melyek aztán 
többnyire igen sikerülteknek is mondhatók. 

Szerző úgy találta, hogy a német e nembeli munkák kevéssé és roszúl 
voltak képviselve, de az osztrák tárgyakkal mind mennyiségileg mind minő-
ségileg meg volt elégedve. 

A többi országokra nézve, melyek a kiállítás ez osztályában részt vettek 
természetesen kevés mondanivaló van. Mert habár Olaszország például ki-
tűnő müiparral bir is, annak fénykora elmúlt, s-most már legtöbbnyire törté-
neti remiscenciákkal bíbelődik. S ily módon szerző kis történeti bevezetés 
után e fölkiáltásra fakad : 
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„Ez az olasz művészet múltja, ez a tér, melyen annak mai művelői álla-
nak. Mely silány épület e hatalmas alapzaton!" 

Mi a bútoripart illeti, stylről itt már természetesen többet mondhatunk, 
A modern bútorokban mindenekelőtt a renaissance minden neme és korcsfaja 
lép elénk, habár a gotliika is kellő képviseltetést talált. Ez utóbbiról Tcirich 
igy i r : „A góthstyl, úgy, a hogy még nem igen régen a merev kőépitészet alak-
jaiban a köznapi használat eszközeire alkalmaztatott s részben ma is alkal-
maztatik, határozottan kárhoztatandó. Azon gothika ellenben, mely a közép-
kor motívumait csupán kölcsön veszi, de azt modernizálja, csinosbítja, mai 
szükségeinkhez alkalmatosítja, mely az anyaggal, melyből dolgozik, tisztában 
van, tiszta szerkesztésű, a nélkül hogy értelmetlen túllialmozottság által silány-
nyá legyen, azon gothika egy sróval, melyet Anglia legutóbb pompás bútorai-
ban mutatott be, mindenesetre kellő figyelmet — ha föltétlen utánzást nem is 
— érdemel." 

Az osztrák bútorkiállitás kevés kielégitöt mutatott, ép igy a német tar-
tományoké is. A mi kitűnő volt, az a franczia vagy angol ipar szüleménye 
volt. 

A tartalmas kép, mit Teirich előttünk fekvő munkájában elénk tárt, a 
kimerítő jegyzetek, melyekkel beható tanulmányainak eredményét kiséri, s a 
statistikai és technikai adatok, melyeket feldolgozott, munkájának kiváló be-
cset kölcsönöznek. Nem csupán az építész, hanem a gyakorlat embere is nagyon 
sok, reá nézve rendkívül hasznos és érdekes adatot talál itt összefűzve, s lehető-
leg tiszta képét nyerendi annak: hogy mily torjedelemben és mily tökélylyel 
dolgoznak másutt, s hogy szükség esetén hová forduljon ?" 

Mi pedig azon óhajjal fejezzük be jelen ismertetésünket, vajha nálunk 
Magyarországon is mielébb fejlődésnek indulna már az iparágak művészi ke-
zelése, mert sajnos, de eddig arról itt szó is alig lehet! 

N. B. 
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