
V e g y e s e k . 

1) A dynamit, mint repesztőszer műszaki alkalmazása napról-napra 
nagyobb tért foglalva, el nem mulaszthatom t. tagtársaimat, kik e szert hasz-
nálandják, kis óvatosságra inteni; miután ez irányban tett tapasztalataim azt 
mutatják, hogy a dynamit alkatrészeinek vegyítése nem történik még oly 
gonddal, mint a milyent ily vésztrejtő vegytermény igényelne. 

Legközelebb két ízben volt alkalmam észlelhetni azon nevezetes és sa-
játságos tüneményt, hogy egy és ugyanazon dynamit-tölténynek egyik része 
eldurran, míg a maradék még csak meg sem gyúlad; továbbá, hogy vannak 
töltények, melyek nemcsak a hozzá tartozó gyutacsok elsütése következtében, 
hanem közönséges tűz szikrája által is felrobbannak. 

Talán eléggé ismert a dynamit azon tulajdonsága, miszerint alantabb 
fokú légmérsékletnél kőkeménynyé válik, s ennek folytán a gyutacs beillesz-
tése csak előleges melegítés által történt megpuhulás után eszközölhető. E 
czél elérése végett, az illető aknászok ruházatjuk zsebeiben szokták hosszabb 
ideig hordani a szükséges dynamit-töltényeket; de mióta nemrég a gránit 
sziklába vájt sztrecsnói alagútnál (a kassa-oderbergi vasút vonalában) egy 
aknász — saját könnyelműsége és vigyázatlansága következtében — két el-
durrant töltény által borzasztó módon megcsonkítva, szörnyet halt, a munká-
sok vonakodnak ezén töltényeket maguknál hordani, s így kénytelenek va-
gyunk azokat enyhe tűz mellett meglágyítani. E körülmény nyújtott alkal-
mat a fennemlített észrevételekre, t. i. egy ízben kevés parázs által gyengén 
melegített vaslemezre 8—10 darab dynamit töltény egymás mellé volt lerakva, 
midőn egyszerre egy 4"-nyi hosszú tölténynek mintegy l"-nyi darabja el-
durrant s az alját képező vaslemezt szétzúzta, a nélkül, hogy a töltény fenn-
maradt része vagy a közvetlen mollette fekvő töltények valamelyike, még 
csak meg is gyúladt volna. « 

Egy másik nem kevésbbé figyelemreméltó eset pedig a következő : egy 
kemény gránit sziklában dynamittal ejtett lövés után a töltény beillesztésére 
fúrt lyuknak csekély része megmaradván, további használat végett mélyíté-
séhez fogtak; fúrás közt azonban valamely észrevétlenül fennmaradt dynamit 
részecske eldurrant, s a szétvetett kődarabok a fúrót kezelő aknászt tetemesen 
megsértette. 

A két említett esetben véletlenül történt felrobbanás oka, számba véve 
minden körülményt, véleményem szerint egyedül a dynamit hanyag s egye-
netlen vegyítésében kereshető. Ily tapasztalatok sok mérnököt képesok el-
ijeszteni a dynamit használatától; de másrészt az ezen repesztőszer által fel-
mutatható tökéletes és hathatós eredmények azt valóságos kincsesé teszik, a 
sziklákban eszközlendö építésekre nézve- Szükséges azonban, hogy az iiy 
munkálatoknál mindig bekövetkezhető balesetek száma egy minimumra szo 



ríttassék s ez talán úgy volna elérhető, ha a dynamit-gyártulajdonosok, vagy 
hatóságilag, vagy e repesztőszert nagyobb mértékben használó társulatok s 
vállalatok által erélyesen felszólíttatnának, hogy gyártmányuk pontos és 
hiánynélküli elkészítésére kellő gondot fordítsanak. 

L o h n e r Adolf. 
2) Téglák tartóssága. Többszörösen tapasztaltatott már, hogy a kő-

széntíiz segélyével égetett téglák, falakban fölhasználtatván, foszt (gipsz) vi-
rágoztak ki, holott ugyanazon agyagból készült, de fa-tüznél égetett téglák-
nál ez eset nem fordult elő. E jelenség magyarázata az, hogy a kőszénhez ve-
gyült idegen részekből az égésnél kénessav áll elő; ez a lég élenyévol egye-
sülve kénsavat alkot, mely is a még nedvességet tartalmazó tégla által föl-
vétetvén, az abban találtató mész-részekkel főszt képez. Ellenszerül ez irány-
ban azt tanácsolják, hogy a kemoncze mindaddig fával füttessék, míg a téglák-
tartalmazta víz legnagyobb része elpárolgott. Alkalmas szerül kínálkozik e 
tekintetben még az is, hogy a tüzelő s az égetendő téglák közé egy mészkő-
réteg helyeztessék, a mely a kénnessavas gázokat felszörpöli. A szorgos kézzel 
való átdolgozás végre szintén igen hathatós eszköznek látszik, a fennebbi 
hátrány mellőzésére, mikor is az idegen részek eltávolíttatván, az árú minő-
sége javul. (Zeitschr. d. Bayerischen Arch. u. Ing. Vereins). 

N. B. 
3) A londoni Holboru-viadukt, mely tudvalevőleg Viktória királynő 

által nagy pompával nyittatott meg a múlt évben, már is omladozni kezd. A 
gránit-oszlopok ugyanis, melyek lábaiul szolgálnak, repedéseket kaptak. Oka 
ennek — állítólag — egyrészről az oszlopok hiányos szerkezete, más oldalról 
azonban abban is rejlik, hogy a vas-gerendek szorosan hozzá vannak az osz-
lopokhoz kapcsolva, s így hőmérsék-változásoknál ez oszlopoknak majd egyik, 
majd másik élire jut a nyomás. (Deutsche Bauzeitung). N. B. 

4) A londoni mérnök-egylet „Institution of Civil-Engineers" 1818-ban 
alakult meg, testületi joggal 1828-ban lett felruházva. Jelenlegi tagjainak 
száma 1632, kik két osztályba soroztatnals: a tagok s a társulók (Associates) 
osztályába. Épen jelenleg egy harmadik osztály van alakulóban, melybe fiatal 
emberek (Students) tartoznak, kik még csak most képzik magukat mérnö-
kökké. Ezek száma jelenleg 170. A mostani elnök C. B. Vignoles, még az 
alakulás idejéből való alapítók közé tartozik. (Deutsche Bauzeitung). 

N. B. 
5) A zenekedvelök bécsi egyletének háza, Hansen-nek legújabb mes-

termüve, mely múlt január-hó 5-én avattatott fol, már ugyané hó 19-ről 20-ára 
viradó éjen kigyúlladt s több részeiben tetemesen megrongáltatott. Remélhető 
azonban, hogy rövid időn ismét teljes díszében helyre lesz állítva.*) 

N. B. 

*i J l á r tényleg megtör tént . A s z e r k . 
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6) Cliinai földmérészet. A chinai földmérők igen kezdetleges módon 
lejtméreznek. A készülék, mit e czélra használnak, a vízmérleg egy bizonyos 
neme, s egy hosszas, fából készült vályúcskából áll, erősen megvasalva. Belső 
oldalsíkjain vörös vagy fekete egyenközü vonalak vannak húzva. E vályú egy 
egyetlen zsinórszálon egy kampóra van akasztva, mely ismét egy, mintegy 
4'/2 ' magas három-lábra erősíttetik. Használat alkalmával a vályúba vizet 
öntenek, s aztán az állványt í\ddig igazgatják jobbra-balra, míg a víz-síkja 
kettejével a húzott vonalaknak összeesik. (Deutacho Bauzeitung). 

N. B. 

7) A berlini' városháza építészének adott ajándék-díj. Wasemann épí-
tész e munkájáért csaknem egyhangú megszavaztatás után a 10,000 tallérnyi 
tisztelet-díjon kívül még 15,000 tallér ajándék-díjban részesül. E díj — irja 
a berlini „Bauzeitung" — épen nem fog rendkívülinek feltűnni, ha tekintetbe 
veszszük, hogy vasútépítéseknél a vezető mérnöknek mértföldenként 1000 
tallér jutalmat szoktak adni s hogy a hadi-kikötő „an der Jade" építésze leg-
újabban az államtól 2000 Fridrik-aranyat kapott jutalmul. — Boldog Porosz-
ország ! (Deutsche Bauzeitung). 

N. B. 

8) Az ablak-keretek színéről. Egész Pesten, és utána fél Magyarorszá-
gon divatban van az ablak-kereteket és ablak-redőnyöket fehérre festeni. Azt 
hinné az ember, oka foka van e nagy következetességnek; tán nincs is más 
szín, vagy drágán kapható, vagy talán nem is volna szép ? Pedig nem így áll 
a dolog: a fehér szín nem egyedüli, nem is legolcsóbb, és épen nem legszebb, 
hanem hát divatban van! Elmondhatnók, hogy a fehér szín hajdanában, az 
építészet legkorcsabb korában jutott uralomra s talán épen azon okból, mivel 
természetellenes; mert tudni való, hogy akkor épen e z t keresték és abban 
gyönyörködtek, ha a fából készült tárgy a márványhoz hasonlított; vagy tán 
azon okból, mivel azon kor vegyészei még más alkalmas színt nem jól tudtak 
készíteni. Mondhatnók továbbá, hogy a fehér szín hamar piszkolódik, a vé-
kony fehér csíkok a sötét ablakban a szemet erősen sértik, a terjedelmes fe-
hér ablak-redőnyök sötétebb szinü épületen körülbelül olyan hatást tesznek, 
mint egy vak szem; hivatkozhatnánk az épitészet egyik alapelvére, mely 
szerint minden anyagot saját természete szerint kell alkalmazni, és saját ter-
mészetes szinében megjelentetni; végre utalhatnánk ritka, de világos pél-
dákra, melyeken a sötétebb szín előnyösebb volta kézzelfoghatódig be van 
bizonyítva. De hát a divat, okok előtt meg nem hajlik! Hanem ha sikerülne 
elhitetni a közönséggel, hogy a legújabb párisi divat szerint minden ab-
lak-keretet és redőnyt vörösbarnára kell festeni, aligha el nem fogadná a 
közönség ezen alapos argumentumot, és szorgalmasan festetne és átfestetne 
ajtót, ablakot természetszerű, szemnek tetsző, változatos és mégis nyugodt 
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szinezetre! Hogy ez által városaink egész jelleme nagyot változnék, szakértő 
előtt nem lehet kétség tárgya.*) H. A. 

9) Táncztermek díszítése. Pár év óta azon szerencsétlen szokás kezd 
nálunk divatba jönni, hogy tánczvigalmak alkalmával a termeket — különö-
sen a vigarda-termeket — színes papirosok és selyem-rongyokkal d e c ) r á 1-
j á k . Hiszen hogy a vigarda-termek ellen építészet-művészeti szempontból 
igen sok kifogást lehet tenni, annyi bizonyos ; de bizonyos más oldalról az is 
hogy az i l y fajú diszítések, mint a milyeneket már néhány izben i t t lát-
tunk, egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a termek művészi dísz-értékét 
emeljék. Nem lesz talán fölösleges e kérdést — mely nálunk még oly kevés 
figyelemben részesül — kissé szellőztetni. 

Emlékszerü építményt, mely az építészet művészetének rendelkezésére 
álló eszközökkel díszítve van, s mely e szerint e díszítésében az épület czélja, 
jelleméhez képest összhangzatos, múlékony eszközökkel f ö l ü l decorálni — 
szigorún művészeti szempontból véve föl a dolgot — nem lehet kívánatos. Ez 
a dolog lényegéből következik; mert egy építmény, ha csak részletek össze-
halmozásának eredménye, a nélkül, hogy s z e r v e s egészszé vált volna, csu-
pán hideg s z e r k e z e t leend (mely esetben a müépítmény nevét meg sem 
érdemli), holott s z e r v e z e t n e k kell annak lennie, azaz a szervetlen 
anyagban — mely az építmény alkatrészeiül szolgál — rejlő erőknek egy-
másra hatását oly módon kell az összhang és egyensúly kifejezésében elénk 
állítania, hogy az épület, ez erők m ű k ö d é s é b e n élő egészszé, e g y e d d é 
váljék. 

Figyelembe kell azonban venni mindenesetre azt, hogy egy tánczterem 
különleges díszítését, a mulatni vágyó közönség, mely nem csupán művészi 
magasabb élvezetre vágyik, hanem vidorságot óhajt, gyakran megköveteli, 
s hogy a fölül díszítés ez esetben csupán az alkalomnak ünnepélyesebbé, vagy 
a helyiségnek jellemzővé tételére való. De ha ezen álláspontból tekintjük is a 
dolgot, annyit mindenesetre mégis joggal megkövetelhetünk, hogy a diszítés 
módja a czélnak megfelelő és másoldalról olyan legyen, hogy az építménynek 
— mint ilyennek — kifejezett jellemébe ne ütközzék, hanem azt kiegészíteni, 
tovább fejleszteni igyekezzék; ellenkező esetben az eredmény épen ellenke-
zője lesz annak, mint a mit elérni óhajtottunk. Néhány zöld papirral beragga-
tott lécz, beaggatva papiros-virágfüzérekkel, minden művészi érzéket nékü-
löző tarkaságban, még korántsem fog czélhoz vezetni. Ha már a tánczvigal-
mak rendezői százakat költenek ily czélra, igen-igen kívánatos volna, ha ez 
irányban kissé komolyabb szempontból tekintenék a dolgot. N. B. 

*) E czikk alapgondolatával teljesen egyetér tünk; azonban a v á d a t , a mennyiben 
Pest re is vonatkozik, mainap már nem t a r t j u k egészen indokoltnak. 

A s z e r k . 




