Vegyesek.
1. „A képzőművészeti oktat«ás külföldön és feladatai hazánkban."
Most, midőn a jövő évet illető országos költségelőirányzat tételei közt egy
országos minta-rajziskola felállítására nézve is találunk — legnagyobb örömünkre — bizonyos összeget reserválva, időszerűnek látszik olvasóink figyelmét egy oly könyvre irányozni, mely a képzőművészeti oktatás kérdését a
legnagyobb szakértelemmel s a leggondosabb tanulmány alapján tárgyalja,
s mely e szerént hivatva van, a közfelfogás tájékoztatására s az eszméknek a
helyes irányba terelésére szolgálni, e nálunk még eddig — fájdalom — oly
szerfölött elhanyagolt, sőt mondhatni teljesen parlagén heverő téren. Ertjük
K e l e t i G u s z t á v n a k fönt idézett czím alatt megjelent és lelkiismeretes
buzgalommal gyűjtött adatok alapján irt munkáját, mely adatoknak feldolgozása egy tisztultabb, magasabb szempont- és higgadt, mérsékelt felfogás
azon eszközeivel történt, melyek a könyv minden sorából ki-kivilágló legtisztább, égő hazaszeretet mellett sem engedték szerzőt túlságokba, vagy a jámbor óhajtások terére csapongni, hanem ellenkezőleg: a munkája eredményeiül
felállított javaslatok a józan megfontolás, s a körülmények és l é t e z ő tényezők gondos számbavételéről tesznek kétségbevonhatlan tanúbizonyságot.
Az előttünk fekvő terjedelmes füzet báró Eötvös Józsefnek m. kir.
vallás- és közoktatási miniszternek van ajánlva, s az ajánlat soraiból megérthető: miszerént szerzőt nevezett miniszter úr azon megbizással küldte külföldre : hogy a képzőművészeti intézetek szervezetét tanúlmányozva, az e
téren hazánkban kívánatos teendőkre nézve javaslatot készítsen.
A tagadhatatlanúl rendkívüli fontossággal biró gyönyörű feladatnak
Keleti Gusztáv, könyvében, a legeredményesebb sikerrel igyekezett megfelelni. A munka e következő fejezetekből áll: Kiindulási pontok. I. Művészeti
képezdék Francziaországban. II. Az iparművészeti oktatás Angliában. III.
Művészeti képezdék és intézmények Belgiumban. IV. Művészeti képezdék és
intézmények Németországban. V. A rajzoktatás módszereiről. VI. A rajztanügyi első congressus Brüsselben. VII. A művészeti akadémiák és a közvélemény. VIII. Teendőink és egyéni vélemény.
Az egyes fejezetek e vázlatosan elősorolt czímei elegendők a r r a : hogy
a tárgy sokoldalúságáról, s azon lelkiismeretes alaposságról, melylyel szerző
feladatának megfejtéséhez fogott, némi fogalmat nyerjünk; nem mulaszthatjuk el tehát e munkára olvasóink figyelmét ismételve a legmelegebben
fölhívni.
N. B.
2. Az alföld fiumei vaspálya szeged-vásárhelyi szakaszának ünnepélyes megnyitása, s az ezen útszakaszba eső algyői híd próbája gr. Károlyi
György és Trefort Ágoston társ. elnökök jelenlétében f. évi november 15-én
ment véghez, mely alkalommal a társ. igazgatóság szives meghívása folytán a
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magy. mérnök-egylet is képviselve volt négy (Kherndl, Mitterdorfer, Feketeházy és Ney Béla) tagja által. A vonal legnevezetesebb és legérdekesebb műtárgya mindenesetre az említett, pompás szerkezetű, egy vágányra tervezett
amerikai vas-rácshíd, mely — habár azon, a takarékosság szigorú szemmeltartásából eredő körülmény által, bogy csakis a híd hossz-középrésze bír a
föntjelölt szerkezettel, míg a parti részek közönséges fa-járomhíd alkotásuak, s
így első pillanatra kissé kedvetlenítő benyomást gyakorol a szemlélőre, mert
a bevégzetlenség jellemével látszik birni, — t e c h n i k a i tekintetben a legtökéletesebb szerkezetű, s a megejtett próba a legkövetelőbb igényeket is képes
kielégíteni. A támponttól-támpontig számított 104 és 3/-t méter nyílású híd
ugyanis (e méret méltán feltűnő az ily szerkezetnél!) azon alkalommal, midőn
7 egymás elé fogott mozdony (körülbelül 7 X 280 = 1060 m. teher) sebes
menettel robogott rajta keresztül, közepén csupán 35 mm. hajlást mutatott.
Alapos reményünk van egyébiránt arra, hogy e híd terveit és leírását egész
terjedelmében is bemutathatjuk olvasóinknak.
N. B.
3. Architect Franz Schulcz, oder wie er sich als Ungar nannte Schulcz
Ferencz ist zu Pest gesíorben. E szavakkal kezdi a „Deutsche Bauzeitung"
kedves halottunk fölött, meleg hangon irt necrologját. Jól esik hallanunk a
távolból a részvét oly hangjait, mely az elköltözött érdemeit méltányolva, egy
levelet füz az oly teljesen kiérdemelt elismerés hervadhatlan koszorújához.
N. B.
4. A háború a szakirodalomban. A zajló franczia-német háború nyomai még a szakiradalom hasábjain is föllelhetök, s a német szaklapok (a
franczia működés — fájdalom! — ez irányban is szünetel) telvék a háborúra
s annak áldozataira vonatkozó jegyzetekkel. Berlinben külön segélyző bizottság létezik a csatatéren álló építészek és mérnökök segélyezésére, melynek
feladata: 1. közvotítöül szolgálni a hadseregnél lévő szaktársak s azok hozzátartozói közt, 2. egy segélyalap gyűjtése és 3. a hadseregnél lévő szaktársak
segélyezése.— Ujabban különösen a strassburgi münster s annak restaurálása
foglalkoztatja élénken a német szaklapokat. A restaurálási bizottság felszólít
minden mű- és ügybarátot a részben elpusztított nagy építészeti müdarab
helyreállítására áldozandó adakozásra.
N. B.
5. A „Központi vasúti és közlekedési közlöny" 9 első száma megjelent eléggé változatos tartalommal. Iránya határozottan hazafiasnak mondható,
s így örömmel üdvözöljük azt. Remélhető, hogy e magyar lap az eddigi
„Centralblattot" nemsokára egészen nélkülözhetővé teendi.
N. B.

