
ISMERTETÉSEK. 

A liídép ítészét haladásáról. 

A mérnöki építészet körül alig létezik érdekesebb dolog, mint a hidépité-
szet mai fejlődési állapota fölött gondolkozni. Vájjon az általános baladással 
párhuzamos volt-e az ebbeli haladás, vagy nem, s mit lehet e tekintetben a jö-
vőtől várni ? oly kérdések ezek, melyek kutatása tanálságos is. A hidépíté-
szetben való haladás leginkább a vasutak terjedése óta nyert lendületet. 
De ha a vasúti hidak létesítését összehasonlítjuk példáúl a hires kathedrálok 
létesítésével, azt találjuk: hogy míg az utóbbiak építészei évekig, sőt éltük 
fogytáig is, egy műtárgygyal foglalkoztak, s így a tökélyesítésre kellő időt és 
fáradságot kimélniök nem volt szükséges : addig a vasúti hidak tuczat számra, 
rövid határidőre rendeltetnek meg és csak eszközül tekintetvén, itt a tökélye-
sedés és eredetiség utáni vágy lehangolódhatik, és így nincs kizárva annak 
lehetősége, hogy azon számtalan sok híd, melynek a vasutak terjedése óta, 
aránylag igen rövid idő alatt kelle épülni, a liidépítészet haladásának talán 
ártalmára volt. 

Csakugyan ártalmára volt-e, vagy talán ellenkezőleg, a mérnöki testület 
az adott körülmények között, a rendelkezésére lévő anyagokat a legczélszerűb-
ben fölhasználván, s az ipari vállalatokba fektetők tőkéit hü sáfárként kezel-
vén, egyszersmind a haladást is előmozdíták ? ezek olyan kérdések, melyeknek 
kimerítő tárgyalása egy czikk keretébe nem szorítható. 

Ezért tehát csak egy oly kiválóbb fontosságú esetet kisérlendünk előadni, 
mely a haladási kérdésre nézve, némi világosságot terjesztend, 

A mai mérnök azon megbecsülhetlen előnyben van a múlt időkben élt elő-
dei fölött, hogy minden mérnöki mü a sajtó ú t j á n közöltetvén, köztulajdonná 
Válik. 

A világnak bármely pontján létesüljön egy nevezetes mérnöki mü, annak 
alkatáról kimerítő tudomást szerezhet magának minden mérnök, csak ne saj-
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nálja a lapokbani keresést. Minden nemzet mérnökei ugyanis, testvérként köz-
lik egymással, az új divatú szabadkőmivesség példája szerint, legfárasztóbb 
munkáik eredményeit, tisztán érthető jelek és ábrák segélyével. így például 
minden nehézség nélkül szemlét tarthatunk elménkben, azon nevezetesebb 
mérnöki müvek fölött,melyek ez idő szerint a föld kerekségén épitési folyamatban 
vannak, s nem tétovázunk, midőn a sok között korunk hidépitésének legkifejlet-
tebb példánya gyanánt ama nagyszerű hidat választjuk, melyet Eads kapitány 
St. Louis-ban az Egyesült Államokban épit, s mely befejezéséhez közéig. Ezen 
műben a gyakorlat az elmélettel a legtökéletesebben párosítva van. I t t az 
egyes részekben működő erők számítása, az újkori felső analytika segélyével 
történt; a vasak egyes lemezeinek gyártási tökélyéhez kellő kézműi ügyesség, 
valamint a mérnök-építész találékonysága tekintetében is az e téren elélhető, 
a legszigorúbb szabatossággal előre látva volt, hogy az eddig példa nélküli 
nagy vastömegek sikeresen elhelyeztethessenek. Szóval ezen épités minden ágá-
hoz az emberi ész önálló nagy működése nélkülözhetlen volt. 

Ha most a múltra gondolunk és elménkben szemlét tartunk a hídépítésre 
vonatkozó történeti följegyzések között egy olyan fölött, mely elég régen tör-
tönt arra, hogy az imént említett hídépítésnél elért haladás fölött határozottan 
ítélni lehessen, akkor csak az utolsó 72 évet kell átugornunk és századunk első 
événél megállapodnunk, midőn a parlament alsó házának egy bizottsága azt 
jelenté, hogy a londoni kikötő javításának lényeges föltétele, hogy a londoni 
híd eltávolíttassék,mi által — s különösen ha lehetséges volna egyetlen egy nyí-
lású íves hidat létesíteni, sok előny éretnék cl. A bizottság a terv kivihetősége 
iránt igen bölcsen az akkori irányadó mathematikusok és gyakorlati embereket 
kérvén föl nyilatkozatra, azok — véleményük kíséretében — oly liídtervet mu-
tattak be, mely az épitési folyamatban lévő St. Louis-hidhoz lényegében ha-
sonlít, s melynek szilárdsági viszonyait illető, akkor irányadó nézeteket följe-
gyezve találjuk. 

Két terv lőn előterjesztve; az egyik Telford és Douglas által, a másik 
pedig, amannál sokkal jobb, John Southern által. Mindkét tervező 600 lábnyi 
egyetlen nyílású, 65 lábnyi magasságú, öntött vas, ívtartójú hidat tervezett. 

Ezen tervekre vonatkozó, azon időbeli bírálatokban nevezetes a naivság 
melylyel a tervezett hídszerkezetek szilárdságáról, a hivatottak véleményez-
tek, holott e tekintetben akkor semmi, még megközelítő ismerettel sem birtak, 
sőt a tartó anyagáúl használandó öntöttvas szilárdsága iránt is teljesen homály-
ban voltak.A bírálók egyike ugyan, talán véletlenül, azt állítá, hogy a bizottság 
figyelmére méltó volna megkísérlem, hogy egy négyszög hüvelyknyi vastag s 
egy lábnyi hosszú öntött vas rúd, milyen nagy nyomást képes a két végénél 
fogva kiállani, de a tizenhét tagból álló szakbizottság véleménye, egy másik 
tag nyilatkozata alapján az volt, miszerint könnyen átlátható, hogy 6 hüvelykny 
oldalakkal biró portland-ccmentből való koczka összenyomására nem nagy súly 
kívántatik; továbbá, hogy ugyanakkora márvány vagy gránit-koczka is, ámbár 
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ezek sokkal szilárdabbak, összenyomható, de nehéz volna oly nagy súlyt kép-
zelni, mely ugyanakkora vaskoczkát összenyomjon; s ezen elmélkedés folyo-
mányaként lőn kimondva, hogy a tervezett híd szilárdsága iránt nem forog 
fenn kétség. 

Az e téren uralgott homály további jellemzéseid idézzük még két, akkor 
nagytekintélyű tudós egymással ellenkező véleményét, t. i. Dr. Maskelyne kirá-
lyi csillagász, és Robeson edinburgi tanárét : Előbbi azt állitá. hogy ezen 600 
lábnyi nyilású, tetőpontján 8 lábnyi magasságú s több ezer tonnányi súlyú ív-
tartó támaszaira semmi vízszintes nyomást sem gyakorland, hanem csak függé-
lyesen terhelendi azokat, és pedig fele súlyával az egyiket, s másik felével a 
másikat. Ellenben a tanár azt állitá, hogy a roppant vízszintes nyomás 10,000 
tonnányira tehető, megjegyezve, hogy némely gépész-mérnök hibás véleménye 
szerint a vízszintes nyomás csak félannyira becsültetik. 

Valamint minden korban találkozik olyan férfiú, kinek éles látása a bur-
koló homályon keresztül hatol, úgy a kérdéses bizottságban is találkozott olyan, 
Dr. Milner személyében, ü volt az egyedüli, ki visszautasítá azon önámitást, 
hogy a kellő adatok hiányában Ítéletet mondjon a fölterjesztett terv megfele-
lősége iránt. A jelentés, melyet Dr. Milner a parlamenti bizottságnak benyúj-
tott, annyi helyes megjegyzést s igazságot tartalmaz, hogy annak olvasása épen 
oly érdekes a tervezéssel foglalkozóra nézve ma, mint ezelőtt háromnegyedszá-
zaddal volt. Azon szerénységgel, mely az ilyen férfiakat rendszerint jellemzi, a 
parlamenti bizottság előtt a következőképen nyilatkozott ő: 

Véleményét szerkeszthetné akként, hogy az tudományosnak és valószínű-
nek látszhatnék; megtölthetné olyan alghebrai számjelekkel, melyeket csak ke-
vesen értenének; s elméleti szabályokból kiindúlva, olyan közönséges-számokba 
és tizedesekbe burkolt tapasztalati következtetéseket vonhatna, melyeket min-
den ember megértene; miután azonban maga sincs tisztában az iránt, hogy 
következtetéseit a tapasztalás igazolandja-e, kötelességének tartá kételyeit 
nyíltan bevallani, miszerint, ha már jót nem tehet, tévútra se vezessen senkit. 

Azonban a legmeglepőbb és talán a hídépitészet egész történetében leg-
behatóbb szakértelem jeleit tűnteté ki Southern, a Themse hídjára benyújtott 
tervével. Ezen terv külsejére, elméletére és szerkezetére, sőt minden lényeges 
vonására nézve, Eads kapitány nagyszerű alkotásának mintaképéül tekinthető. 
Nyílása 600 lábnyi s az ív emelkedése 65 lábnyi lévén, ezen méretek nagyob-
bak voltak a St. Loius hidjáénál; a tulaj donképeni tartó mindkét hídnál 12 
lábnyi mélységű, egyszerű háromszögekkel összekötött tető és talpövből áll; 
ezekenkivűl több részleteik is egyezők. 

A St. Louis-hidat az különbözteti meg minden más előbb épült íves híd-
tól, hogy ennél valamennyi tartó egyetlen egyszerű tagban, ugyanis az ívalakú 
bordában, mintegy összpontosítva van. A közönséges íves hidaknál a vízszintes 
gerenda s a rácstöltelék szolgálnak arra, hogy az ív egyenetlen terheltetésének 
hatása kiegyenlíttessék, csak hogy midőn e czélnak megfelelnek, másrészről 
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gátolják az ívnek, a terhek alatt s a hőmérsék változása következtében lehető sza-
bad lengését. Ekként itt egymás hatását zavaró elemek működnek, melyek az 
erőkszabatos meghátározását s a vasrészeknek azokhoz kellő arányosítását igen 
megnehezítik, vagy néha kivihetetlenné is teszik. 

A St. Louis-híd ezen sajátságos szerkezete s az ebből eredő meggazdál-
kodás szintén feltalálható Southern teryezetóben, mit nem lehet a véletlennek, 
hanem inkább a szerző éles elméjű felfogásának tulajdonítani. 

Látszik ezekből, hogy Southern éles elméje segélyével, ugyanazon vég-
eredményre jutott, melyre háromnegyedszázaddal utóbb Eads kapitány, sok 
hónapi szorgalmas és fárasztó munkája által. Mindazonáltal nem volna helyes 
azt következtetni, hogy Eads kapitány csak utánzója a három negyed-
század előtti ösvénytörőnek. Ellenkezőleg; noha a tervezet vázlata mind-
két hidnál jóformán azonos, mindamellett, míg az egyik mű lényegesen tizen-
nyolczadik századbeli alkotmány, addig a másik lényegesen tizenkilenczedik 
századbeli elannyira, hogy ha a késő jövőben a St. Louis-hidra vonatkozó tör-
téneti följegyzések elvesznének, semmi nehézséggel sem járna a mű korát meg-
határozni ; mert az a jelen évtizednek félreismerhetlen jeleit hordja. 

Íme, följegyeztük a hidépitészetre vonatkozó legkiválóbb történeti ada-
tok egyikét s kijelöltük azon időpontot, hol századunk ebbeli haladása kezdetét 
vevé, valamint az ebbeli haladás tetőpontján álló műtárgyat is. H a e két idő-
pont közti haladást egy megfelelő vonallal akarnók ábrázolni, félős, hogy ezen 
vonal nem birna egyenletes görbülettel, mint lennie kellene, ha a haladás foly-
tonos és egyenletes lett volna. Sőt valószínű, hogy ama vonal rögtöni emelkedé-
seket és sülyedéseket mutatna, a szerint, a mint egyes erélyes tehetségek föllé-
pése által támadt haladást ábrázolna, vagy időközökben tőrtént visszaesést 
vagy tespedést jelölne. 

Yajjon a jelenkor mérnökeinek működése, egyenletes görbületű haladási 
vonallal volna-e kifejezhető, vagy talán csak oly szabálytalanúl ugrándozóval 
mint elődeinké ? ez oly kérdés, melynek megoldása rendkívül érdekes volna 
ugyan, de e czikk keretét nagyon túlhaladná. 

Bármilyen kis lépésenkint történt légyen a haladás, azt mégis feltűnően 
nagynak kell el ismernünk, ha összehasonlítjuk az említett kir. csillagász 1801-
ben mondott azon véleményét, miszerint egy 6 00 lábnyi nyílású öntött vas ív-
tartó nem gyakorol vízszintes nyomást,— Eads kapitánynak, a St. Louis-hidra 
vonatkozólag, ezen elem meghatározására fordított fáradalmas számításaival; 
vagy ha összehasonlítjuk, ugyanezen mérnöknek a felhasználandó anyagok szi-
lárdságára vonatkozó gyönyörű kísérleteit azon elvvel, melynek alapján az 1801. 
esztendőbeh mérnök véleményét kimondá, hogy t. i. el nem tudja képzelni, miké-
pen nyomathatnék össze egy 6 hüvelyknyi oldalhosszaságú, vasból való koczka" 

Ama régóta várva várt eredmény végre szintén el van érve, hogy t. i. mind 
az elméleti, mind a gyakorlati ügyességek ugyanazon egyénben összeolvadva 
föltalálhatók legyenek, mi nélkül igazán nagy művet létrehozni nem lehet. Em-
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lítésre méltók, a már dicsérve említett Dr. Milner idevágó megjegyzései, me. 
lyeket az 1801-ben működő parlamenti bizottság által kívánt jelentésében tett 
Igen kell sajnálni, mondá ő, hogy a gyakorlati ügyességgel bíró szakemberek 
sűrűbben nem érintkeznek az elméleti ügyességgel bírókkal. Mert míg egy részről 
igaz, liogy a gyakorlat maga, a legjobb tehetségüeket sem biztosítja a tévedé-
sek ellen, különösen, ha az működésében járatlan ösvényre tereltetik, ámbár 
ha égyszer a tévedés kiderül, annak kiigazítására a gyakorlati ember sokszor 
több ügyességgel birand; másrészt azonban az úgynevezett szobai mathemati-
kusok, a közönséges gépészeti fogásokat sem ismervén, ebbeli ismereteik tágí-
tása nélkül, pontos számításaik daczára, jó és biztos eredményre nem számol-
hatnak. 

A gyakorlati és elméleti mai szakembereket az egymás iránt viseltető ide-
genkedés vádja már nem illetheti; mert a mérnök-tanoncz rendszerint korán 
taníttatván az elméleti ismeretek becsülésére, a beléje oltott elveket fejlett 
gyakorlati szakember korában sem hanyagolja el többé. Vannak ugyan, bár 
kevesen, oly mérnöki egyéniségek is, kik saját elméleti ismereteik iránt is meg-
vetést negélyeznek: ezeket azonban szakmájok igazi képviselőinek tekinteni nem 
lehet. 

Az »Engincering« után: E. B. 


