
M.N.MUZEUM KüHYVTARA 
Nyomtatv. NcveúéknaHó

189 £  év //W ^z
TÁRfc J

B U D A P E ST , 1895

MAGYAR NYOMDA JÓZSEF-UTCZA 45

_  ^  ______

6 IV . ÉVFO LYAM .
CL

B U D A P E S T  1895.

■ ’j I!



(■: v i t  É s / k t  i s z k m l  h

M É R N Ö K  é s  G Y Á R O S
BUDAPEST, VII. kér., SZÖVETSÉG-UTCA 3. szám.

iÉSlÉlli

Jótállás mellett elvállal: gáz- és vízvezetéki berendezéseket, elosetek, csatornázások bármely rend
szerű, központi és helvi-futés és szellőztetések, szivattyúk, vizerőmíivi gépek, gőz, mosó. főző és konyha- 
szűrő, fertőztelenitő, száritó és lurdőberendezések és gőzfürdő készítését, városok, kastélyok, gyárak, 
bérházak sth. számára.

Vállalkozik s egészségügyi berendezések tervezésére és készítésére.
Tervek és költségvetések készséggel készíttetnek.

DUSÁN FELSZERELT KŐAGYAGCSŐ RAKTÁRA.

TKI.KI'ON SIKK SZÁM. Budapest, V. kér., Kálmán-utca 12. sz. Tlíl.KFON SZÁM

A  m o n a r c h ia  e ls ő  é s  e g y e d ü li  ily n c in ii g é p ü z e m U  jfy A r te le p e .
Különleges gyártm ányai :

FEWERZEkEW MASOM IPÁIM II
és VÁSZON

különböző eljáráshoz,

F ÉNY MÁS OL ATOK,
teljes

fénymásolati berendezések.

— — — — — — — — — — Polygraliai (indigó) másoló|»«i|>ii

<
4

!
(
i
4

í_______

A nagyméll. 

kereskedelem

ügyi in. kir. 

Minister Cir

•.’li.tMií. számit 

magas retule- 

lelével 

a j á n 1 v a.

>

egy és két oldali tetszés szerinti színben.

ír. grafit papír, kékitöpapir
sll>.

H A K T  A 11
iiiindenneniii rajz- és másolópapiriiól.

iiiiltiinint vászonból.

Árjegyzék és m inták rendelkezésre.



IV. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. BUDAPEST 18Í)5.

ÉPÍTÉSZÉT! SZEMLE
SZE R K E SZTI: BOBULA JÁNOS.

SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 45.
h o v á  a  k ö z ira to k  k ü ld e n d ő k .

-----c M E G J E L E N  É V E N K I N T  12 F Ü Z E T ,  o—
K éz ira tok at  v issza  n e m  k ü ld ü n k .

E L Ő F I Z E T É S :

J l

K gész é v re  8 frt. ❖  F é lév re  4 frt. o N e g y e d  é v r e  Irt. 
H i r d e t é s e k e t  f e l v e s z :

MAGYAR NYOMDA, V i l i . ,  .IÓ ZSE F -U T C A  1.T. sz. a.

! ÍV<0NYV %) 
TA«A

AZ ÉV KEZDF

Lapunk negyedik évfolyamának a kezdetén konstatálhatjuk, hogy tevé
kenységünk az elmúlt három éven át nem volt ugyan meddő ; hanem bizony, 
mi tűrés-tagadás henne, igen szerény eredményű. — Arra akarunk utalni, 
hogy saját jól felfogott érdekünk megköveteli a huzgé) tevékenységet, különö
sen a nyilvánosság, a puhlieistika terén.

Ismételve sajnálattal mondhatjuk, hogy kartársaink nem szeretnek Írni; 
nem tekintik hivatásuknak : eszméiket a nyilvánosság előtt pertraktálni.

K nembánomságnak, e letargiának az eredménye azután az, hogy 
szántanak és boronáinak a hátunkon mindazok, akik arra kedvet kapnak.

Ks az építészek kara mit tesz ezzel szemben ?
Semmit.
Eltűrünk mi mindent. Égy látszik, hogy már nincs az a sottiza. amit a 

magvar építészekkel megtenni ne lehessen.
Kit kell ezért okozni? Onönmagunkat.
Határtalan indolenciával eltűrjük az egynéhány nagyképiT ember hatal

maskodását, akik önző céljaikat hajhászva, mindent eltipornak, ami útjukat 
állja. Mi pedig türelmesen hagyjuk magunkat elgázolni.

A bűnnel határos könnyelműséggel eltűrtük igv például az ezredéves 
műemlék kilundálását olyan ember állal, aki még a saját talaján, a szobi á- 
szat talaján sem volt képes produkálni olyant, amiről legalább azt lehetne 
mondani, hogy van némi élet műveiben, mert szobrai mind megannyi, csak 
étel nélküli fit/urák. Az építőművészek élhetetlensége eltűrte, hogy ez az ember 
diktáljon nekik és lealázza őket a eharlatanizmus legalacsonyabb nemével.

Ilyen műemlékekeken más művelt nemzetek művészei évtizedeken át 
gondolkoznak és munkálkodnak. A mi vállalkozó, érdemetlenül dédelgetett 
és még érdemetlenebbül anyagilag, mérték nélkül, támogatott «művé
szünk» — olvan műalkotást, mely ezredévekre szól, és mely nálunk meg a
múlt ezredévet is van hivatva kifejezésre juttatni, rövid pár hét alatt össze- 
kalapácsolt és azt eyész komolyan kivitelre ajánlhatta. Igaz ugyan, hogy a 
városliget végén évek óta disztelenkedő, negyvenezer forintos fogpiszkáló 
helyébe egv másik nagyobb fogpiszkálót tervezget és erre akasztja a ringel- 
spiíjét, melyen a hét pogány magyar vezér bátran ringlizhetik, mert hiszen 
a keresztény génius megkoszorúzza őket, — de azért erre a másik fogpisz- 
kálóra már a mi praktikus «művészünk»-nek nem negyven-, hanem nyolcszáz
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ezer (!) forint kell, mely összeget ő kész l«SÍ)(>-ig elkölteni, mert ringelspiljét 
addig készre is akarja csinálni.

Ez történik a magyar építőművészek szemeldttára.
A legközelebbi múltban eltűrtük azt is, hogy magyar pénzen egy, a 

«magvarságát» fitogtató főúr arcul csapta az egész magyar épitőmfívészeti 
kart; eltűrtük, hogy szemébe bogv magyar pénzen németek által ter
veztetett magvar színházat; mely színházra még a kormány is kétszázezer 
forintot akart megszavaztatni és csak azon múlt, hogy a parlament
ben több volt a hazafiság nemzetisége iránt, mint a kormányban, és a par
lament a hazafiatlan irányzatú vállalatot nem akarta támogatni. Helyesen és 
bölcsen cselekedett. De a hivatott építészi kar nemcsak eltűrte ezt a gyalá
zatot, hanem mélységesen hallgatott is hozzá ; —  holott nz ilyen dolgok miatt 
kellett volna a magyar építészeknek nagy ellenagitációt csinálni és szükség 
esetén a leynuiyasabb fórumokhoz is folyamodni. Nem tettük !

Keleti fatalizmussal nézzük, hogy terjeszkednek és még a magyar váro
sokat is ellepik az idegen, nagyobbára német építő «művészek.»

Hála istennek, annyi magyar építőművészünk van már, hogy egyátalán 
nem szorulunk az idegenek segítségére. Sőt sajnosán tapasztaljuk, hogy sok 
hazai épitőmfívészeti erőnk parlagon fekszik épen az idegenek dédelgctése 
miatt. — Pedig addig, inig saját erőink vannak, nem szabadna az idegenek
kel. bevándorlottakkal elárasztani az ország útjait. Ezt addig, inig saját 
erőink parlagon feküsznek, még akkor sem szabad tenni, ha a bevándorol
tak ezerszer is azt mondogatják, hogy hiszen ők is a magyarokkal éreznek 
és ha ezt különböző variációkban a miniszterek előtt is elrecitálják; 
mert a tapasztalatból tudjuk, hogy amikor ezek az újdonsült «hazafiak» 
néhány óra múlva a sörös kancsők mellé jutnak, nemcsak az összes magyar 
építészeket szidják, hanem az egész magyar nemzetet, azokkal a miniszterek
kel együtt, akiknek rövid idő előtt hódoltak. —  legyalázzák.

Ilyenekben és ilyen téren nem tud, nem bír, nem akar lenni senki chauvi- 
nista; pedig ha valahol helyén és megtámadhatatlanul megállhat a chanvi- 
nizmus, akkor ez a tér az, amelyen követni lehetne. De még a magyar chauvi- 
nista lapok sem hederítenek erre valamit; sőt akarva, nem akarva, tudva, 
nem tudva — mi a végeredményben mit sem változtathat — ütik a hazai 
erőket azzal, hogy az idegen charlatánokat dédelgetik.

Mi ezt mind eltűrjük. Hogy is ne? mikor még azt is eltűrjük, hogy az 
építészeti pályázatok ne rendszeresittessenek, hanem hogy maradjanak meg 
a maguk elposványosodásában; — és ezt az állapotot szentesítjük mi ma
gunk a magyar mérnök- és épitész-egylet nayyképii idevágó határozataival.

Sehol a világon nem tíznek oly nagy humbugot a tervezések pályázatá
val, mint mi nálunk; és sehol a világon az emberek nem oly vakmerők, 
mint nálunk, mikor az egyes tervezetek díjazása napirendre kerül.

I"olytathatnók e sorozatot tovább; hanem szégyenpír futja be arcunkat, 
ha arra gondolunk, mi mindent eltűrünk mi magyar építőművészek! anélkül, 
h°g3' legalább tiltakozó szavunkat emelnők fel az ellen, ami az anyagi érde
keinket csonkítja.

Mindenki azt lógja kérdezni e fejtegetéseknél: hol van ilyenkor a híres, 
nagyképü magyar mérnök- és épitész-egylet ?

A dolog természeténél fogva ez a szemérmetes testület hallgatni kény
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teleli, mert vezető férfim mindannyian fiiyyő állásban lévén, szabadon nem 
nyilatkozhatnak, ha akarnának is. (Hogy vájjon akarnának-e, azt nem tud
juk.) Hisz ily alkalommal kellene ennek a tisztes testületnek a gátra állani, 
hogy a kar érdekeit megvédje. — De szegény nem teheti, meg van bénítva, 
meg van kötözve az által, hogy vezetői nem önálló, nem független emberek ; a nem 
vezetők pedig uszályhordozók lettek csak azért, hogy adott alkalommal némi 
konc, vagy legalább némi csontváz nekik is jusson a szétosztandó javakból.

Pedig ez a tisztes egylet lenne a mi fejünk, a mi elöljárónk, a mi 
útmutatónk, a mi tanácsadónk —  ha lehetne. A hiba nincs is az emberek
ben, akiknek a jóaakaratát egy pillanatra sem vonjuk kétségbe; hanem a 
hiba a rendszerben keresendő, t. i. abban a rendszerben, hogy az ilyen 
egyesületet nem függő emberek által, hanem független férfiakkal kell vezettetni.

De különben jól mondja a közmondás: hogy minden testületnek olyan 
elöljárói vannak, mint a minőket megérdemel. — Mi is igv vagyunk.

Oly letargikus, oly szellemi sülyedésbe merült test, mint aminő a magyar 
építészek nagy kara, mely mindazt, mit fent említettünk, bárány-nyugalommal 
eltűri, — nem érdemel más elöljárókat, mint a minők az élén állanak.

Kérdés támad: Lehet-e ez másképpen? Lehet-e a dolgokon változtatni?
Lehet. Igenis lehet; mert dacára a magyar építőművészek függő, önál

lóikul nagy seregének, lehetséges az egészséges irány inaugurálása, — ha a 
csekélyebb szánni ugyan, hanem annál nagyobb súlvlyal biró önálló elemek 
tömörülnek és emancipálják magukat a magyar mérnök- és épitész-egylet. 
nem független és nem önálló elemeinek járma (dől. Addig, inig ezt nem teszik, 
addig csak hivatalos, servilis képviseletünk lehet, mely az egyesek érdekeit 
előmozdíthatja ugyan hatalmasan, hanem az általánosság, a közügy érdeké
nek a szolgálatában sohasem állhat.

K cél elérésére állott és áll lapunk mindenkor szolgálatra készen. Lapunk 
hasábjai arra valók, hogy azokon mindenki szabadon, nyíltan előadhassa 
véleményét, melylyel a közügynek akar szolgálni. Lapunk nem áll egyesek, 
hanem az egész építészeti kar szolgálatában. Lapunkban tehát mindenki 
független módon nyilváníthatja nézeteit.

Ha kartársaink építészeti dolgokban hallatni akarják szavukat a mérvadó 
körökben, akkor azt lapunk utján szintén elérhetik; mert e körök lapunkat 
megfigyelésre és méltatásra érdemesítik.

Azonban munka nélkül ez lehetetlen: ha a tollat nem veszszük a
kezünkbe, akkor nem is fogjuk sem egyéni, sem karunk, sem pedig a közügy 
érdekeit előmozdíthatni.

Manapság már nem elégséges, hogy csak a körzőt és az irónt tudjuk 
forgatni; hanem múlhatlanul szükséges, hogy a tollal is tudjunk bánni; 
mert ha mi nem teszszük, majd teszik mások úgy, ahogy az nem a mi 
karunknak az érdeke megköveteli, hanem teszik úgy, tekintet nelkiil reánk, 
ahogy az ő érdekük diktálja.

Kpitőmfívészeink tevékenységének kieyészitő része az irodalmi működés
is, __ és ha ezt meg nem ragadják, akkor rendszertelenül dolgoznak és soha
nem lesznek urai saját helyzetüknek. Ha építőművészeink nem fognak irodal
mikig munkálkodni, ez esetben mindig mások fognak sorsuk felett intézkedni.

Kérjük kartársainkat ezek felett elmélkedni.
A szerkesztőség.
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A mennyire a kelták kulturviszonyait 
ismerjük, nem lehet kétség, hogy az 
craviscus néptörzsnek is, melyet a meg
szálló római csapatok a Duna jobbparti 
vidékén találtak megtelepedve, megerő
sített helye volt. Hogy mely ponton 
állott, legfölebb gyanítani lehet. Sehol 
semmi biztos nyoma nem maradt. Való
színűleg földsáncok és árkok alkották. 
Ép oly kevéssé maradt fenn valami 
azokból a lakótelepekből, falvakból, a 
melyekben szétszórva a néptörzs tagjai 
laktak. Ezek sem igen lehettek szilárd 
kőből épültek. Vagy teljesen elpusztul
tak, vagy pedig a római befolyás alatt 
átalakultak. Ha a római kori emlékek 
egyikén-másikán egyes jelek megállapít
hatók is, melyek az eraviscusok szoká
saira, ruházatára vezethetők vissza, a 
legcsekélyebb valószínűség sem szód a 
mellett, hogy bármelyes traditio befo
lyással lett volna azon épületek létre
jöttében, melyek a római korból reánk 
maradtak. A rómaiak kifejlett építke
zése szükségkép oly magasan fölötte 
állott a kelta korabelinek, hogy teljesen 
homályba szorította. Ily szempontból 
építményeinken valami sajátszerűséget 
keresni, bizonyára elhibázott dolog 
volna.

Ezért az építkezés jellege Aquincum
ban egészen még sem volt ugyanaz, 
mint Itáliában. A helyi viszonyok, neve
zetesen a rendelkezésre álló építési 
anyag, a szakképzettség fogyaték ossága, 
többnyire a felületesség is, továbbá az 
éghajlat, mindenekfölött pedig a lakos
ság szerényebb igényei mindmegannyi 
tényezők voltak, melyek építményeink
nek ha nem is a lényegben, némi locá- 
lis jelleget kölcsönöztek. Azon három 
dolgozatom, melyek az előző években 
megjelentek,* részletes leírását tartal
mazta az egyes épületeknek. Szó volt 
a mithraeumról, az amphitheatrumról, 
a fürdőkről, a vásárpiacról s egyéb 
középületekről és a lakóházakról.*' A 
jelen dolgozatom célja, hogy mind
azon építészeti sajátságokról adjak szá
mot, melyek ezen épületekben, elte-

A le g u p d d )  a q u i n c u m i  Ásatások, |*S7 i*ss .  ,\* 
a q n in k u m i  á sa tások ,  in*:.' I t s t  f-s ISSH. A/, a q u i n c u m i  
n m n l iy t h c n l r u m .  — M ind  a h á r o m  d o l o g  M udupesl Mc- 
g isógo i»  I— Ili. k ö te te ib e n  ta lá lható .

kintve sajátlagos rendeltetésüktől, kö
zösek.

Pompciiben lényegileg az építkezési 
mód lelkiismeretes megfigyelése telit1 
lehetővé, hogy a város építésének tör
ténetét megállapítsák. Aquincumban 
erről nem lehet szé>. Az amphitheatrum, 
mely valószínűleg már a II. század első 
felében épült, tehát egyike a legrégibb 
épületeknek, az építkezési módra nézve 
azonos a többi épületekkel, a melyek
nek java része pedig kétségkívül sokkal 
később keletkezett. A mily sajnos e 
körülmény, annyival inkább megkönv- 
nyiti a tárgyalás menetét. Az összes 
épületeket egybefoglalhatjuk.

1. AZ ÉPÍTÉSI ANYAG.

Azon tényezők sorában, melyeknek 
Aquincum a maga felvirágzását köszön
hette, kétségkívül nem az utolsó) helyei 
foglalja el az a bőség, melyet a kör
nyék hegységei alkalmas építési anyag
ban nyújtottak. Hogy mennyire fontos 
tényező volt ez a rómaiak szemében, 
elég Salamon találó észleletére* emlé
keztetnem, mely szerint a Duna-Tisza 
közét, bármennyire érdekében állott 
Dacia meghódítása óda, Hónná mégsem 
szállotta meg, mert ott sem illáinak, 
sem táborainak, sem városainak Fölépí
téséhez nem kaphatta meg a szükséges 
anyagot. Mai nap is csak köves vidé
ken találunk nagyobb szabású városo
kat. Vályogból a római nép nem épí
tett. hogy pedig égetett téglát használ
hasson, fára volt szüksége, ezt azonban 
az A Hold óm nem találhatta.

Honijaink általános jellegét a mészkő 
adja meg, vagyis az a kőfaj, mely úgy- 
szólván az összes budai hegyeket al
kotja. Bár tudtommal eddig sehol sem 
sikerült ezekben a római bányászat 
nyomait megállapítani, nem lehet két
ség tárgya, hogy építményeinkhez ezek 
szolgáltatták a főanyagot. Miért hozták 
volna távolabbról, ha közelben kaphat
ták? A rómaiak által felhasznált nu'szKö- 
fftjok tényleg ugyanazok, melyeket 
mai nap is ezekben bányásznak. Az 
egyik fajtája a numinilit, mely a kis Sváb-

M udupesl UJrUrncte. I. 171— 175. II.
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hegyen, a Szépvölgyben és Kalázon 
fordul elő. Mondhatni, kizárólag csakis 
idomtalan, kisehh-nagyohh darabok
ban, falak készítésére használták. A 
másik mészkőfaj az édesvízi. Egyebek 
között Újlakon is fejtik. Ezzel is idom
talan darabokban, az előbbivel vegye
sen a falakban felhasználva találkozunk. 
Nagyobb keménységénél fogva azonban 
főleg küszöbök, ajtófelek, oszlopok, pár
kányok, nemkülönben mindennemű em
lékek, mint oltárok, sirlapok, koporsók 
és szobrok készítésére bizonyult alkal
masnak.

E két mészkőfajon kívül, melyek 
mint megjegyeztem, főanyagul szolgál
tak, akadunk más kőzetekre is. Ezek 
valamivel távolabbról kerültek, de oly 
tulajdonságaik vannak, melyeknél fogva 
a mészkőnél bizonyos célokra alkal
masabbak. Ezek közé tartozik a hárs
hegyi homokkő, mely vörös vagy sár
gás-barna szini'i. A mészkőnél sokkal 
könnyebben lévén megdolgozható, (pia
derek alakjában minden oly helyen, 
például sarkokon, hol gondosabb fal
rakat szüksége fenforgott, előszeretettel 
alkalmazták. Sokkal praktikusabb előnye 
volt egy másik kőzetnek, s ezért elmen
tek még távolabb vidékre érte. Ez a 
szentendre-visegrádi begysorból előke
rült trachyt. A rómaiak nem nélkülöz
hették. valahányszor fűtési berendezést 
kellett építeni. Á mészkő erre a célra 
alkalmatlan volt, mert a bőség fölemész
tette volna. A tégla meg költséges volt. 
A kemencéket kivétel nélkül trachyt- 
hasábok alkotják. A legtöbb helyen a 
bvpoeaustum oszlopai is traeytból ké
szültek. I)e felhasználták fa la k~ építésére 
is. Az országút mentén fekvő nagy 
fürdő tepidariumának és ealdariumá- 
nak falai a hypocaustum magasságáig, 
sőt helyenként azon fölül is, részben 
görgeteg trachyból, részben tnichijttu/J- 
ből épültek. Ez utóbbit négyszögű ha
sábok alakjában alkalmazták. I gyan- 
ezen anyagból készült ivhajtásokkal is 
találkozunk e helyütt.

Más kőfajok, mint a felsoroltak, 
nem igen fordulnak elő épületeinkben. 
Ezek mellett szerepel azonban még a 
tégla, bár korántsem oly mértékben, 
mint a mennyire használhatóságánál 
fogva várhatunk. Napon szárított tégla 
nyomai teljesen hiányzanak. A téglák 
mind kiégetettek (laterciilij. Legfittebb 
azonban egyes sarkokon s a falakban

rétegenként alkalmazták, ez az eset is 
csak nagyobb szabású középületeknél 
van meg. Leggyakrabban a padozat s 
a hypocaustum oszlopainak előállításá
nál voltak használatosak.

A régi irók többféle téglafajról em
lékeznek meg. Plinius és Vitruvius a 
legközönségesebbnek az u. n. lidyai 
téglát ismerik. Másfél láb bosszú és 1 
láb széles, tehát mintegy 44X29 cm. 
nagyságú volt. A tetrador tégla 1(» ró
mai hüvelyk, a pentador 20 hüvelyk 
hosszú és széles volt. Palladius a bipe- 
dalis téglát ajánlja, melynek hossza 2 
lábra, szélessége 1 lábra és vastagsága 
egy hüvelykre rúgott.* Ezek voltak a 
közönséges fali téglák. Bizonyára nem 
lesz érdektelen, ha összehasonlításul az 
ásatások alkalmával eddig előkerült 
téglák méreteit közlöm.

A négyzetalaku vagy attól nem igen 
távol álló téglák méretei centiméte
rekben .

1 lo sszu sá g  Szélesség V astagság
a j 17 16 50
b 20 20 60
c> 21 21 60
<!’ 22 22 70
e j 23 2? 60
f j 25 25 50

26 26 50
h j 27 27 50— 60

27 26 50
j j - 28 28 50
k ) 21) 21) 40— 60
i j  .. 41 41 60
m ) 55 55 75

A  bossznégvszögü téglák 
centiméterekben :

méretei

H osszúság  Szélesség Vastagság
a ! 29 22 50
bj 38 27 50
c ’ 10 22 40
(ÍJ 40 27 50
e> 10 28 40— 60
f i 41 • 28 50
q) 41 21) 60
hl 12 28 50
i j 12 21) 50
j l 42 30 50
kJ 43 30 50
IJ __ 46 31 50

Különös érdeket nyernek a római
téglák akkor, lia bélyeggel vannak
ellátva Megtudjuk ugvanis ezekből.
miféle gvárból kerültek ki. A tégláin-
kon látható bélyegek túlnyomó részben

• J római láb ,/V.s/ =  t»i hüvelyk / Dii/iti) =  3»fi m m .  
< 1 hüvelyk =  18,* m m .
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az Aquincumiján századokig állomá
sozó tegio II adiutrix nevét tüntetik föl. 
Más nevek elég ritkák, világos bizonyí
tékául annak, hogy épületeinkhez a 
tégla-anyagot első sorban a katonaság 
szállította. (1. és 2. ábra.)

A téglák előállítására használt anyag 
kivétel nélkül kitűnő. Provenienciáját

Építkezésünkben különös fontosság
gal birt a mészhabarcs. Hogy a termés
kövekből állé) falak szilárdak legyenek, 
nemcsak jé), hanem sok mészhabarcs 
is kellett. Alkotó részei közönségesen a 
mész és a Duna medréből kikotort ka
vics, sohasem homok. A vízálló) helye
ken, például a medencéknél az olda-

ugyan pontosan meg nem állapíthatjuk, 
több mint bizonyos, hogy a közelből 
való. talán ugyanazon helyekről, a hol 
ma is, l. i. a \ ictoria és az I. ó-budai 
részvénytársaság téglagyáraiban a ki
tűnő ó-budai téglát készítik. Hogy a 
római tégla mindamellett kitűnőid), 
mint a mai, oka az agyag kezelésében, 
nemkülönben a gondosabb kiégetésben 
keresendő.

lak beburkolására a mész közé többé- 
kevésbbé apróra tört tégladarabokat 
kevertek.

Az építési anyaghoz tartozik végül 
meg a la, vas, é>íom, bronz és üveg is. 
hzekról nincs mit mondanunk. Vagy 
elporladtak, vagy pedig oly csekély 
maradványok állanak belőlük rendel
kezésünkre, hogy alkalmazásuk feltéte
leit részletesebben meg nem állapíthat
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juk. Befejezésül nem hagyhatjuk azon
ban szó nélkül a márványt. Ezen 
anyagból faragott építészeti részlet eddig 
még nem került s valószínűleg nem is 
fog napfényre kerülni. H célra meg
tette viszonyaink között a mészkő is a 
szolgálatot. Elég gyakran találkozunk 
azonban márvány lemezek töredékeivel.

Tekintve, hogy a föllelt darabok 
cgytől-egvik igénytelen töredékek, úgy 
kellett lenni, hogy valamint Pompeii- 
ben, úgy nálunk még inkább azon 
maradékokkal kellett beérni, melyeket 
Rómában a nagy építkezések alkal
mával kiselejteztek s aztán a provin
ciákba szállítottak.

nafíyságbiin.

Alkalmazásuk módjáról alább lesz szó. 
E helyütt főleg annak a körülménynek 
constatálására szorítkozom, hogy a lelt 
márványfajok között nincs egy sem, 
melvnek hazai eredete minden kétségen 
felül bebizonyítható volna. Ellenben 
tény, hogy legtöbbnek hazája messze 
földön, Görögországban, Kis-Ázsiában, 
Egyiptomban stb. keresendő. Különö
sen gyakori a cipollino.

2. A FALAK SZERKEZETE.

Kérdés immár, mi módon használ
ták fel Aquincumban a fennebb elő
sorolt kő- és téglanemeket falak készí
tésére. A legtökéletesebb falszerkezet az. 
melvhez szabályos négyszögét kőhasá
bok vétetnek igénybe. A quadereket 
olyformán rakták egymásra, hogy az. 
egyik réteg darabjai a fal vastagságát
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átkötik, a másikéi pedig a fal hosszá
ban vannak fektetve. Ily (piader rakat
tal találkozunk Róma középületein a 
respublica korából s a császárkor első 
két századából. Magától értetődik, hogy 
ez a falszerkezet egyúttal a legköltsé
gesebb.

Aquincum épületei között nincs egy 
sem, mely e módon épült volna. l e 
füleld) egyik-másik épület egy-egy ré
szén találkozunk vele. A legnagyobb 
arányú s a legszabályosabban készült 
quaderrakatot tünteti fel az ampliithe- 
atrum belső körfala, a pódium. (3. ábra.) 
Itt is azonban csak a pódiumnak az aré
nára néző felét alkotják quaderek. Az

Yitruvius, 11, 8) volt. Ampbitbeatru-
munk pódiumát, a mennyiben csak 
egyik belső felét fedi a quaderrakat, e 
szerint fél emplectosnak nevezbetnők. 
Az emplectos falszerkezet csak akkor 
felelt meg céljának, ha a quaderrakat 
egyes tagjai a falat egész vastagságá
ban átfogták. Nálunk ez nem az eset. 
A két falfél csak annyiban függ össze, 
a mennyiben a belső falazat termés
kövei belenyúlnak az isodomos réseibe. 
A kötés e lazaságánál fogva tehát inkább 
két egymás mellé épiteteit falról beszél
hetünk, mint egyetlen falazatról.

A quaderrakatnak a mellett, hogy a 
legerősebb nemű falszerkezetet alkotta.

a ábra .

északi oldal egész vonalán fennállanak 
még maradványai. A déli oldalon ellenben 
egyetlen egy quaderkő sem került nap
fényre a maga helyén. Az egyes (pia
derek hárshegyi homokkőből valók, 
mely tudvalevőleg a mészkőnél sokkal 
könnyebben megdolgozható. Az egyes 
rétegek magassága 60 cm. Nem lévén 
az egész falazat quaderekből építve, a 
váltakozó rétegzés szüksége nem forog
hatott annyira fenn. A quaderek hosz- 
sza 50— 60 cm. között váltakozik. 
Mégis ugv vannak egymásra rakva, 
hogy a rétegek merőleges rései nem 
estek egy vonalba, vagyis a fal szabály
szerűen kötve volt.

Lényegében ugyanazt a rétegzést 
találjuk tehát e helyütt alkalmazva, 
melyet a régiek (Plinius, II. N. XXXVI, 
51) isodomos-nuk neveztek. Az oly 
falazat neve, melynek magvát kisebb- 
nagyobb terméskő és vakolat képezte, 
s csak a két küllapját borította qua
derrakat, emplectos (Plinius, XXXVI és

az az előnye is megvolt, hogy nem 
szorult diszitő vakolatburkolatra. Jól 
lehet a hárshegyi homokkő e célra 
kevéssé alkalmas, mert felülete simára 
ki nem dolgozható, mégis meghagyták 
eredetiségében. Hogy a pódium belső 
falszine nem volt vakolat alá rejtve, 
kétségtelen. Több helyütt ugyan a fes
tés nyomai mutatkoznak, de ezt a 
régieknek a polychromia iránti érzékük 
könnyen megfejti.

Egyébként szabályosan négyszögre 
megfaragott kövek alkalmazására csak 
ott akadunk épületeinken, hol nagyobb 
biztosságra törekedtek. Ennek szüksé
gessége főleg a sarkokon mutatkozott. 
Egyik-másik helyen a sarkokat hihe
tetlen nagyságú mészkőtömbök alkot
ják, igv a nagy fürdő északkeleti, a 
palaestra délkeleti sarkait, stb. Ugyan
csak a nagy fürdőben a tepidarium 
apsisát határoló pillérek hatalmas 
trachyttutfquaderekből állanak ( I. ábra). 
Rendszerint azonban beérték kisebb
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darabokkal. Arra sem néztek igen, 
vájjon ezek mind egyformák. E célra 
a mészkőnek épugy, mint a hárshegyi 
homokkőnek vettek hasznát. Mégis 
gyakoribb az utóbbi. A kettős beosz
tású fürdőben a kiugró sarkokon átlag 
homokkőquaderekkel találkozunk. Az 
egyes darabok vastagsága 20—30 cm. 
között változik. A szomszédos ház 
sarkai ellenben mészkőből épültek.

A falak sarkai egész vastagságukban 
rendszerint csak az esetben állanak

változik, de magasságuk ugyanaz, tehát 
a rétegek is egyformák.

A quaderrakat, lelt légyen az egész 
faltest olyan, vagy csak mint burkolat 
szerepelt légyen, építkezésünkben kivéte
les. Az opus rctnciilatiun-nuVi épenséggel 
nincs nyoma. Bármennyire közkedvelt- 
ségü volt ez a falnem Itáliában, nálunk 
nem honosodhatott meg. Apró kockák
ból állván, melyeket a falteslbe hálósze
rűén illesztettek, e célra sem a mészkő, 
sem a trachyt nem volt alkalmas, mert

quadcrekből, ha e célra nagy kő
tömböket használtak lel. Kgv-egy kő- 
quader ilyenkor olyan széles, mint 
maga a fal. Kisebb taragoit kövek fel
használása esetén azonban ezek, ha csak 
pillérről nincs szó, legfölcbh a fal egy 
részét teszik ki. Többé-kevésbbé nyúlnak 
bele a faltestbe s mert nem egyforma 
szélesek, a kötés mindenütt kielégítő.

Egész falakat, melyeknek oldalait 
burkolatquaderek (parumcntsj képezik, 
csak a nagy fürdőben találunk. Itt a 
tepidarium és caldarium oldalfalait a 
hypoeastum magasságáig trachvttull- 
c|uaderek fedik. Hosszúságuk ugyan 
nem egy forma, lő és 20 cm. között

á b ra .

egyik sem dolgozható meg könnyen. 
Viszonyainknak a legmegfelelőbbé fal
nem az u. n. opus incertiun volt. 
Ebből állanak majdnem összes falaink. 
Jobbadán a mészkövet használták fel 
e célra, egy-egy homokkődarabbal 
elvétve találkozunk. Az egyes darabok 
a megdolgozás kevés nyomát árulják 
el. A legtöbbet úgy illesztették be a 
falba, a mint a bányában apróra törték. 
A kalapácscsal íegfölebb felületesen 
hozzáidomi tol Iák, az egyenlőtlenségeket 
a mészhabarcscsal simították ki. Két 
körülményre mégis figyeltek. A falszín 
előállítására a nagyobb darabokat al
kalmazták, még pedig azokat, melyek
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nek egyik-másik lapja elég egyenletes 
és sima volt. Ezt helyezték kifelé. Ezen 
szélső kődarabok hossza 10—30 cm. 
magassága 5— lő cm. A másik szem
pont, melyre Aquincum építőmesterei 
ügyeltek, az volt, hogy ezen termés
kövek lehetőleg vízszintes rétegekben 
helyeztessenek el. Helyenkint tényleg az 
opus incertum szerkezete olyan, hogy 
a quaderrakatot megközelíti. Hogy a 
hasonlat még teljesebb legyen, kívül a 
rések mentén a vakolathabarcsot fapál- 
czával egyenesre simították. Mint könnyű 
belátni, az ily fal előállításához a legtöbb 
mészhabarcs kellett s ennek kötőerejétől 
függött elsősorban azután a fal szilárd
sága. A ma még fennálló falmaradvá
nyok tanúbizonyságot nyújtanak, hogy 
a római a leghitványabb kődarabokból 
is mily szilárdan volt képes építkezni. 
Eles szeme minden egyes kődarabnak 
megtalálta a maga helyét. A mai 
kor, midőn az építkezésnél a főelv a 
gyorsaság, ezzel az anyaggal nem tudna 
boldogulni.

Bár épületeinken csak szórványosan 
fordul elő, de mert a római építkezésre 
jellemző, említést érdemel az u. n. 
opus spicatum is. Azon hasonlatosság
tól kapta a nevét, melyet a kalász 
szemeinek elrendezéséhez "mutat. A víz
szintes rétegek egyikében a kődarabok 
jobbra, a másikban balra dőlve van
nak elhelyezve. Tökéletessége attól füg
gött, mennyiben szabályos alakú kő
lemezek állottak rendelkezésére. A leg
tökéletesebb opus spicatumot téglából 
lehetett előállítani. Ilyen falrészlet az, 
melylyel utólag a nagy fürdő caldariu- 
mának apsisát elrekesztették. Termés
kőből készült opus spicatum-féle fala
kat legnagyobb számmal a mithraeum 
melletti lakóház mutathat fel.

Bizonyos speciális esetben a görge- 
teg trachytköveknek is jó hasznát vet
ték. Ilyen anyagból vannak részben a 
nagy fürdő tepidariumának és calda- 
riumának, részben a laconicum középső 
helyiségének oldalfalai építve. Az utóbbi 
helyen maga a falépitmény készült be
lőlük, a fürdőben, úgy látszik, csak a 
hypocaustum magasságáig ér a görge
teg falazat. Ugyanazon okból használ
ták fel, mint a tracliyttullöt; a görgeteg 
trachytdarabok, miként a falak jelen
legi állapota bizonyítja, még inkább 
ellen tállottak a hőség behatásának, 
mint a trachittuff. Az építkezés ezen

anyaggal nem igen lehetett könnvii. 
Igen sok s kitűnő mészhabarcs kellett 
hozzá. A réteges falazás a kövek idom- 
talansága miatt szinte lehetetlen volt. 
Pedig ez minden szilárd falnak az 
alapja. Úgy segítettek tehát magukon, 
hogy bizonyos magasságokban egy 
vagy két sor téglával állították helyre 
a vizegyent. Számos ily példával talál
kozunk a nagy fürdő caldariumában.

Tisztán téglából épült falak nincse
nek romjaink közt. Legnagyobb mér
tékben még a nagy fürdőben alkalmaz
ták a téglát, de itt is csak jobbadán a 
sarkok előállításánál. A császárkor II. 
s következő századaiban divatozó épít
kezés, melynél a téglát burkolatként 
alkalmazták, inig a fal magvát törme
lék alkotta, nálunk nincs képviselve. A 
tégla, mint alább látni fogjuk, egyrészt 
a hypocaustomok, másrészt az egyes 
helyiségek belső kiállításánál, nevezete
sen a padlók szerkesztésében játszott 
nálunk különös szerepet.

Végül meg kell röviden emlékez
nünk a favázas falakról (Eachwerk). 
Szól róla Vitruvius is (II. 8.) s olyan
nak írja le, mely egyrészt az építkezés 
gyorsaságát lehetővé teszi, másrészt 
pedig, mert a falak ez esetben igen 
vékonyak lehetnek, a térfogatnyerés 
szempontjából előnyös. Főleg az eme
leti válaszfalak előállítására kellett cél
szerűnek bizonyulnia. Honijaink közt 
ez idő szerint a favázas falazásnak leg
kisebb maradványát sem vagyunk ké
pesek ugyan felmutatni, de hogy alkal
mazásra talált, határozott jelek utalnak 
reá. A magánfürdővel ellátott lakóház 
hátsó részében feltűnő vékonyságú falak 
kerültek napfényre. Alig30 cm. vastagok, 
opus inccrtumból valók, tehát semmi
esetre sem húzhatták fel 2— 3 méternyi 
magasságig. A látható falmaradványok 
egyedül a hasist képezhették, melyen 
a faszerkezetű fal nyugodott. Legalább 
csak igv érthető, hogy e falak, melyek 
egytől-egyig válaszfalak, mind egyenlő 
magasságban lesimitva. tűntek éld.

:t. PILLÉHEK, OSZLOPOK, ÍVEZETEK,
MKNYKZKT, BOLTOZAT ÉS TETŐ.

Az egyes épületek rendeltetése vajmi 
kevés befolyással volt nálunk arra, 
melyik ialnem alkalmaztassák. Az opus 
incertum úgy a köz-, mint a magán- 
epitkezesben az uralkodó. Legfölebb
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azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb sza- 
básu épületeknél gondosabb. A legsilá
nyabb opus incertumból készült a 
mithraeum, mely mint épület a ma már 
teljesen elpusztult Nemesis-féle szentély 
mellett tényleg a legigénytelenebb volt. 
I)e nem lehetett közömbös a falak 
vastagsága. Nagyszabású épületek szi
lárdságának előfeltételét a falak szilárd
sága képezte. Ez pedig ugyanazon fal
nem alkalmazása esetén lényegében 
egyedül a falak vastagságától függött. 
Nálunk erre kétszeres figyelmet kellett 
fordítani, mert Aquincum építői az ön
tudatos szerkesztés dolgában kontárok 
voltak. Legvastagabbak az amphi- 
theatrum és az országút mentén fekvő 
fürdő falai. Hatalmasak a nagy lakó
ház átriumának falai is, nyilván azért, 
mert cmeletet tartottak.

Azon segédeszközhöz, mely iámpillé- 
rek alkalmazása által fokozza a falak biz
tosságát, építőink csak a legszüksége
sebb esetekben nyúltak. Ilyen szükség 
forgott fenn nevezetesen az amphi- 
theatrum substructióinak építésénél.

Arról volt szó, hogy az aréna körül 
lépcsőzetesen emelkedő nézőtér szá
mára í i z  alapot a legegyszerűbb módon 
állítsák elő. Hogy az itáliai vagy dél
franciaországi amphitheatrumok min
táját e részben kövessék, ahhoz a pénz 
és szakértelem egyaránt hiányozhatott. 
Különben a megszokott építési anyag, 
a terméskő, sem lett volna erre alkal
mas. Valószíniileg katonák lévén építői, 
nem volt nehéz a kérdés megoldása.

A cavea substructióinak alaprajza 
megfelel Vitruvius (I. ő) azon szabályai
nak, melyek szerint a legerősebb bástya
fal i (Ujger) építendő. Pompeii városfala 
és a mi amphitheatrumunk eaveája 
lényegében ugyanazon építési módot 
mulatják. Az utóbbi mindössze abban 
tér el az előbbitől és Vitruvius szabá
lyaitól, hogy a külső körfalból sugár- 
szerüleg befelé nyúló falak nem érik 
el a pódium falát. De erre nálunk nem 
is volt szükség. A földtömeg, mely a 
közt kitöltötte s az ülőhelyek hasisául 
szolgált, kifelé mindinkább emelkedett. 
Az a nyomás tehát, melyet a pódium 
falára gyakorolt, elenyésző volt ahhoz, 
a melyet a külső körfalnak el kellett 
viselni. Főként ennek biztosításáról 
kellett e szerint gondoskodni. S ez 
támpillérek alkalmazása által történt. 
Tulajdonképen a cavea belsejébe nyúló

falsarkantyúk sem mások támpillérek- 
nél. Minden hosszúságuk dacára sem 
tartották azonban őket elegendőknek. 
Hogy a fal a kifelé nyomásnak ellent- 
állhasson, szükséges volt, hogy azt kí
vülről is támpillérekkel megerősítsék. 
Ily támpillér van az északi oldalon 19, 
a délin 23. Valamint a falsarkantyuk 
elrendezése, ugv ezen támpilléreké is 
szabálytalan. Bajos volna abban valami 
tervszerűséget felfedezni. Époly ingado
zók az egyes támpillérek méretei.

Kérdés végül, minő lehet a támpil
lérek befejezése fölül. Vájjon fölfelé 
mindinkább fogytak s a faltestbe vesztek, 
a mint azt Vitruvius (VI, 8) előírja? 
Vagy egyformán ugrottak elő alul és 
fölül? S ez esetben ivezetek kötötték 
őket össze egy vagy két sorban egy
mással a pompeii amphitheatrum pél
dájára? Ez utóbbi föltevés nem való
színű, építőink az ívezést sokkal fon
tosabb pontokon el tudták kerülni. A 
másik két föltevés mindegyike elfogad
ható. Melyik felelt meg a valóságnak, 
el nem dönthető.

A mi a támpillérek szerepét illeti, 
az valamennyi épület között az amphi- 
theatrumnál a legnagyobb. Még csak 
két olyan épület van, hol támpillérekkel 
találkozunk. Az egyik az országút men
tén fekvő nagy fürdő, hol a frigidarium 
és tepidarium apsisait kívülről 3— 3 
falpillér támasztja. Az oldalfalak biz
tosítására szolgáltak a rajtok nyugvó 
félkupola nyomása ellen. A félkört! ap- 
sisok ilyetén megerősítése közönséges.

Érdekesebb a másik példa. Van a 
nagy lakóházban egy terem, mely épugv 
nagyságánál, mint mély fekvésénél fogva 
magára vonja a figyelmet. Bár oldal
falai meglepő vastagságúak, mindegyi
kéhez kívül támpillérek támaszkodnak 
és pedig három oldalon 1— 1, a délin
2. Azon körülmény, hogy ezen tám
pillérek a terem közepén emelkedő két 
oszlopnak felelnek meg, könnyen ért
hetővé teszi rendeltetésüket. Úgy kellett 
lenni, hogy a terem keresztboltozattal 
volt fedve s mindegyik támpillér azt 
a nyomást ellensúlyozta, melyet az ív
hevederek a falra gyakoroltak. E sze
rint a támpillérek itt is, mint az előző 
két esetben, constructiv tényezőkként 
szerepeltek. Jelentőségüket azonban az 
ó-kori építők mégsem fogták fel any- 
nvira, mint az később, a középkorban 
történt.
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A görög-római építkezés jellegét az 
oszloprendszer adja meg. A maga tel
jességében ez természetesen csak oly 
helyeken érvényesülhetett, hol a meg
felelő építő anyag állott rendelkezésre. 
Pompeiiben ugyan találkozunk tégla
oszlopokkal, melyeket bevakoltak, Hó
mában pedig a téglaoszlopokat már
ványburkolat fedte. Vájjon nálunk 
dívott-e ezen eljárások egyike vagy 
másika, biztossággal meg nem állapít
ható. Valószínűleg nem, különben leg
alább egyes töredékei kerültek volna 
napfényre azon körszelvényalakű tégla
lapoknak, melyekkel rendszerint az 
oszlopok körfelületét beburkolták. Az 
eddig előkerült oszloprészletek egytől- 
cgyig mészkőből valók. Egyedül azt 
tekintve, hogy ezen anyag nehezen meg
dolgozható, érthetőnek fogjuk találni, 
hogy az oszloprendszer építkezésünk
ben nem játszhatott oly nagy szerepet, 
mint másutt. Egyébként nem is igen 
volt meg a kellő értelem hozzá épí
tőinkben.

Mindazonáltal egész sorára az épüle
teknek mutathatunk, hol oszlopokat 
alkalmaztak. Minden nagyobb terje
delmű zárt tér kellékét képezte, bogv 
belül oszlopos csarnok szegélyezze. Á 
középületek közül feltaláljuk a vásár- 
piacon s a palaestrában. A vásárpiacon 
egyedül az oszlopbasisok aláfalazásai 
utalnak oszlopok létezésére. Ezek sze
rint a hosszoldalokon 6— 6, a keskeny 
oldalokon 4— 4, összesen 16 oszlop 
emelkedett. A palaestrában még ennyi 
útmutatásra sem akadunk. Az épület 
terve azonban olyan, hogy szükségkép 
az udvart szegélyző oszlopsorok léte
zését fel kell tennünk. Kelet felé hosszú 
folyosó választja el a nyílt udvart az 
utcától. A kettőt egymástól nem zár
hatta el fal, ép oly kevéssé határolhatta 
az udvart dél felé zárt falazat. Az 
északi oldalon a meglevő falazat ki
szökései csak egy oszlopsor hasisai 
gyanánt szolgálhattak. A meglevő részen 
4 oszlop emelkedett, ennyi a kiszöké
sek száma. A másik két oldalon a fala
zat vastagsága egész hosszában ugyanaz, 
itt tehát az oszlopközök távolsága sem 
állapítható meg. Mindennemű részlet 
hiányában azonban azt sem vagyunk 
képesek megmondani, vájjon kerek 
vagy szegletes oszlopok (ú. n. pillérek) 
alkalmaztattak-e.

A vásárpiac és palaestra ezen be

osztása ugyanaz, melyet a lakóházak 
peristyliuma mutat. Pompeiiben a leg
több ház átriumában is a compluvium 
gerendázatát oszlopok tartották. Erre 
nálunk eddig nem akadt példa. A Duna 
felé vezető mezei út szomszédságában 
előkerült egyik lakóházban az a helyi
ség, mely a szomszédos szobákhoz való 
viszonyát tekintve, átriumnak tekint
hető, felül egészen zárt volt. Oly helyi
ségekkel, melyek a római ház peristv- 
liumainak megfelelnek, két lakóházban 
találkozunk. Mindkét helyen minden 
valószínűséggel oszlopok létezése téte
lezhető fel. A legtöbb nyom e részben 
az imént említett mezei út szomszéd
ságában felásott másik lakóház romjai 
között konstatálható. A peristylium 
maradványai e ház legdélibb részét 
foglalják el, odább az ásatások nem 
terjedtek. Sajátszerű azonban, hogy 
csak három oldalon emelkedtek oszlo
pok, a bejárat felől nem volt oszlopos 
folyosó.

Az egyes oszlopok helyét részben 
még ma is jelzik az in sitii fekvő kő
lapok, melyek az oszlopok bázisai gya
nánt szolgáltak. A hosszoldalakon .4 4,
a nyugoti keskeny oldalon 4, összesen 
7 oszlop állhatott. A nagy lakóház 
peristyliumában még ennyi nyoma sincs 
az oszlopoknak. Mind a négy oldalán 
azonban egy alacsony falazat húzódik 
mintegy 2 méter széles folyosót képezve, 
melynek rendeltetése csak úgy érthető, 
ha mellfalnak (bulteus) tekintjük, melyen 
az oszlopok emelkedtek. Ezek számá
ról természetesen legfölebb hozzávető- 
1 egesen beszélhet ü n k.

Amint a körülzárt tereken, lettek 
légyen ezek akár valamely nyilvános 
épület, akár privátház alkotórészei, 
oszlopos folyosók védték az ott tartóz
kodókat az eső és nap ellen, ugyan
ennek szükségessége forgott fenn az olv 
utcákon, melyekre boltok nyíltak. Sőt 
ezek hiányában is kívánatos volt, bogv 
a járó-kelők fedett csarnokok alatt 
mehettek legyen végig az utcán. Honi
jaink között az utóbbira is példát vélek 
találni. A palaestra déli tractusát az 
utca leié hosszú folyosó határolja. Pár 
magával az épülettel szerves kapcso
latban állott, nem képzelhetem máskép, 
mint az utcára nyíltnak. A zárfalakat 
bizonyára szántszándékkal készítették 
oly vastagnak, mert az oszlopok sorát 
tartotta. Amennyire a palaestra nyúlt.
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az utca északi oldalát tehát oszlopos 
folyosó szegélyezte.

Még kellemesebb volt egy másik 
utca, az, amely a nagy fürdő nyugoti 
oldalán észak-déli irányban vonul. 
Hímek mind a két felén oszlopos csar
nok húzódott. Csakhogy inig a nyugoti 
oldalon az oszlopos csarnok hátterében 
boltsorok emelkedtek, a keleti oszlopos 
csarnok főként az utcán járó-kelők 
kényelmére látszik épültnek. Oszlop
részlet ugyan itt sem látható in sitii, 
de a csatorna mentén három helyütt 
a bázisul szolgáló kőlapok vannak meg, 
odább délnek pedig egy tekintélyes 
vastagságú falazat húzódik, melynek 
két kiszökése ugyancsak a már látott

gunk (5. ábra). Nem valószínű azon
ban, hogy odább északnak nem volt 
oszlopos folyosó, csakhogy egy bizo
nyos megszakítással folytatódott. Kér
dés, mi lehetett az oszlopközökben le
rakott keskeny kőhasáboknak feladata ? 
Közelebbről megvizsgálva őket, azt talál
juk, hogy ugyanoly szerkezetűek, mint 
a boltokat élőiről elzáró küszöbkövek. 
Felső lapjukon horony fut végig. Ha 
az analógia helyes, úgy ezen oszlop
közök el voltak zárhatók, még pedig 
ugyanoly deszkalapokkal, mint az egyes 
bolthelyiségek. Természetesen ez csak 
éjszakára történhetett. Ily elővigyázat
nak kétségkívül megvolt a maga értelme. 
Mint látni fogjuk, az ezen oszlopcsar-

analogiáknak mcgfelelőleg oszlopokat 
tartott. A falazat további részén ily 
kiszökések nincsenek, mert az maga 
meglepő széles.

Az utca túlsó oldalán vonuló oszlo
pos csarnok, mint jeleztem, boltok 
sora előtt húzódott. Valószínűleg ezekre 
való tekintettel köszönhette sajátszerű 
szerkezetét. Délről jövet a csatorna 
szélén egves szélesebi) és keskenyebb 
kőhasábok sora látható. A szélesebbek 
négvzetalakúak s miként egymástól való 
egyenlő távolságuk is elárulja, a csarnok 
pilléreinek alapkövei gyanánt szolgál
tak. Kgy darabra a sor megszakad. 
Mintegy az út közepe táján egy hatal
mas pillérbázisra találunk, mely befelé 
a boltok irányában tetemes kiugrást 
mutat. Kgész mivolta azt látszik bizo
nyítani, hogy sarokpillérrel van dol-

nok hátterében emelkedő boltokat is 
dupla deszkafallal zárhatták el.

A felsorolt esetekben az oszlopcsar
nok más épületek kiegészítő része gya
nánt szerepel, az utcák mentén a bolt
sorokhoz, vagy más épületekhez támasz
kodik, a peristyliumokban pedig az 
oszlopok a négyszögben épült lakóhelyi
ségekről rézsutosan aláhajló tetőzetet 
tartják. Vájjon a római bazilikák (pl. 
basilicd Julid) mintájára készült épület, 
vagyis olyan, mely minden oldalról 
nyílt volt, létezett-e Aquincumban, még 
mindig kérdés tárgya. Annyi bizonyos 
azonban, hogy a palaestrával szemben, 
az utca túlsó oldalán látható romok 
oly saroképület maradványai, mely 
szerkezetére nem sokat különbözhetett 
a bazilikáktól. Amennyire az épület fel 
van takarva, két felől az oldalak egész
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hosszát oszlopsor foglalta el, az északi 
oldalon is egy darabig konstatálható 
az oszlopok nyoma. A déli oldalon a 
zárfalazat kirugásai jelzik az egyes 
oszlopok helyét, egyiken-másíkon még 
in sitii nyugszik az oszlopláb, a nvii- 
goti és északi oldalokon a zárfalazatba 
beépített oszlophasisok tanúskodnak 
oszlopok létezéséről. E szerint épüle
tünk három oldalról nyílt volt, a negye
dikről nem beszélhetünk, mert erre az

épület még a föld 
alatt fo lytatód n i  
látszik. így is elég 
tanulságos. Mutat
ja, hogy építőink
ben megvolt a me
részég n agyob b-

masszivabb szerkezetre törekedtek, a 
négyszögéi oszlopok (pillérek) alkal
mazásának. A basis ily esetekben ren
desen a plintlnissal egy darabból állé) 
négyszögéi csonka gúlát képez. Két ily 
basis látható még in sitii a nagy lakóház 
attriuma melletti teremben, ugyancsak két 
ily basis került elő az idén is, szintén in 
sitii nehány lépésnyire északra a most 
épülő múzeumtól. Valamennyinél érde
kesebb, mert háromfelé kiugró pillér 
létezését bizonyítja, a fennebb ismer
tetett oszlopos csarnok maradványa, 
melynek rajzát ő. sz. alatt közöltük. 
Egyetlen egy esetben sikeréül csupán 
egy négyszögéi pillér fejrészét meglel
nünk. A nagy lakóház romjai között 
meglelt két láb egyikéhez tartozott. A
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7. á b r a .

szabású oszlopos épületek kiviteléhez.
Sajnálatos, hogy az épületeinkben 

alkalmazott oszlopok stilistikai olda
láról oly kevéssé vagyunk tájékozva. 
A mészkőből készült oszloplábak, dobok 
és fejek leghamarább kerültek a szom
széd utódok kezébe, kik házaik építé
séhez az anyagot romjainkból szerez
ték be. Még leginkább oszloplábakra 
akadunk, de ezek nagy része nem ere
deti helyén került napfényre. Elég 
számosak az oszlopdohok is? A legrit
kább egv-egv oszlopfej.

Ezen maradvánvok után ítélve, elég 
gyakorinak kellett lenni, főleg ott, hol

méretek teljesen összevágnak, tehát az 
oszloptest fölfelé nem vékonyodott. Két 

I astragal-léc közé zárt horony képezi 
tagozását.

A tulajdonképeni oszlopok sem 
engednek nagy változatosságra követ
keztetnünk. Az oszlop-lábak egy-két ki
vétellel az attikai hasisok mintájára 
készültek. Alul-fölül torus, közhül astra- 
gal-lécek közé foglalt horony. Lényegé
ben ugyanez a tagozása a (>“ ábra alatt 
közölt oszloprész lábának, barbár jellege 
a kőfaragó értelmetlenségének róható fel. 
A közönséges formát tüntetik fel a 7. 
ábra alatt közölt oszloplábak rajzai.
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Ott, hol magas oszlopokra volt 
szükség, az oszloptest kétségkívül több 
dobból állott, melyek valamint egymás 
között, úgy az oszloplábbal csapok által 
össze voltak kötve. A kisebb oszlopo
kat egy darab kőből is faraghatták. 
Hogy hornyolt oszlopaink lettek volna, 
hiányzik minden adat. Valamennyi 
ismert oszloptörzsrészlet sima felületű. 
Az oszlopfejek is a legegyszerűbb tago
zást mutatják. A felsorolt példák azon
ban, mint azt könnyűbelátni, távolról sem 
elegendők, hogy ezek alapján az Aquin
cumban honos oszlopkiképzésről végle
ges ítéletet mondhatnánk. Hiszen csak 
a canabák nehány leletéről van szó. 
Aquincum polgári része kétségkívül 
nem volt a díszesebb kiképzésű oszlo
pok hiányában. Lehetetlen, hogy a 
corinthusi vagy composit oszloprend
szer ne talált volna alkalmazást nálunk.

A magában álló oszlopnak az épí
tészetben nincs semmi jelentősége. Min
den oszlop feladata, hogy valamit hor
dozzon. Rendszerint a tető alátámasz
tására szolgál. K végből szükséges, hogy 
az egyes oszlopok felül egymás között 
kötve legyenek. A görög építészetben 
az egyenes vonalú gerendák és párká
nyok/ melyek közvetlenül az oszlopo
kon nyugodtak, a legszigorúbb harmó
niában vannak az oszlopok kiképzésé
vel. A dór oszlopnak más, az ioninak 
más s a korinthusinak is más tagozású 
gerendázat és párkány felel meg. A 
római építészet e részben nem volt 
oly lelkiismeretes. Sőt mi több, az 
egyenes vonalú összekötés helyett íve
zetet alkalmazott.

Romjaink mivolta,sajnos,nem engedi 
meg, hogy megítélhessük, építőink e 
tekintetben mily eljárást követtek. Min
den jel arra mutat, hogy az ívezésnek 
az oszlopok áthidalásában nem sok 
szerepe jutott. A peristyliumokban s az 
oszlopos csarnokoknál, lett légyen szó 
akár a vásárpiacon, akár az utcák 
mentén, minden valószínűséggel a víz
szintes gerendázat volt alkalmazásban. 
Fenmaradt építészeti részletek hiányá
ban természetesen bajos volna ennek 
kiképzéséről beszélni. A naplényre 
kerülő párkányrészletek mind egyenes 
vonalúak, de ez nem bizonyít semmit; 
ívezet fölött épugy találhattak alkalma
zást, mint vízszintes gerendázaton.

Az ívezetek alkalmazása nagyobb 
arányokban legfölebb pillérek fölött

konstatálható. Szó volt már a nagy 
lakóháznak az átrium mellett fekvő 
terméről, hol a középütt emelkedő két 
pillér valószínűleg ívhevedereket tar
tott. A törmelékben e helyütt tényleg 
több ékkő került napfényre. Kezetekkel 
voltak áthidalva továbbá a vízvezetéki 
pillérek a szentendrei országút mentén. 
Az ívezetek egyes részei több helyütt 
fenmaradtak. Ezek alapján nem nehéz 
egy-egy egész ívezetet rekonstruálni. Az 
anyagot hozzá a mészkő vagy homokkő 
szolgáltatta. Az egyes ékkövek átlagos 
magassága 50 cm. Egy-két helyütt kettős 
ívsor maradványaival találkozunk. Váj
jon ez a dupla réteg egyidejű-e, vagy 
a felsőt csak utólag, midőn az eredeti 
ívezetek elromlottak, építették-e, bajos 
volna megmondani. (8. ábra.)

Egyébként az ívezés épitkezésünk- 
ben csak alárendelt szerepet játszott. 
Leginkább ott alkalmazták, ahol a fal
iján hagyott nyílások befödéséről volt 
szé). De itt sem rendszerint. Legtöbb
ször beérték egyszerű fedőkődarabok
kal. Az ajtókat és kapukat bizonyára 
kivétel nélkül az ú. n. limen superum 
fedte s mert a házak alacsony volta 
miatt nem igen kellett tartani a reá 
nehezedő faltömeg súlyától, valószínű
leg a biztosító ívezetet is elhagyták. 
Hogy azon kisebb nyílásokkal, melye
ken át a meleg levegő az egyik helyi
ség hypocaustumából a másikéba jutott, 
miként bántak el, számos példa áll 
rendelkezésünkre. A nyílások rendsze
rint szűkek levéli, egyszerű fedőkő alkal
mazása is elégségesnek látszott. Igen 
tanulságosak e részben a kettős osz
tályú fürdő e nemű nyílásai. A trachyt- 
lemezek, melyek ezeket fedik, alul fél
körben ki vannak homorítva (9. ábra), 
ívezetes nyílás, mely a meleg áteresz- 
tésére szoígált, e fürdőben mindössze 
kettő van. A harmadik a piscinaból 
kivezető csatornát átfogja a két 
egyes medence előtt fekvő előtér 
keleti falában. (10. ábra.) Mind a három 
esetben az ívezetek szerkezete egyaránt 
felületes. Nem éppen szabályos mészkő
lapok alkotják.

Ezeket messze fölülmúlják azok az 
ívezetek, melyek a nagy fürdőben a 
meleget áteresztő nyílásokat takarják. 
Méltán magukra vonják a mai kor 
építészeinek figyelmét. A legjobb anyag
ból, a leggondosabban készültek. Hatal
mas falakkal lévén dolog, félni lehetett,
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hogy azok súlyát az egyszerű fcdőkő- 
lap a nyilas fölött el nem bírja.

Rzep ivezetek kétfélék. A falban, 
mely^a ealdariuniot a tepidariunitól 
elválasztja, anyagul a tégla szolgált, a 
tepidarium és előtere között, továbbá 
ezen helyiség és a frigidariuninak elő
tere között később eltorlaszolt falban 
a trachyttuff szolgáltatta az anyagot. 
Mindkét anyagból készült ivezetek minta
szerűek A í)() cm. vastag téglái vezeté
ket (11. ábra) a falszintben lő— lő  
tégla alkotja, zártagul 2— 2 egymás 
mellé illesztett téglát alkalmaztak. A 
téglák magassága 17 cm., vastagsága 
alól ő cm., felől 8 cm., szélességük 80 
cm. Maguk a pillérek is, melyek az 
ivezetet tartják, téglákból épültek. A 
trachyttuíTból épült ivezetek minden 
egyes tagja speciális rendeltetésének 
megfelelőleg lön megfaragva. Az ék
kövek összeillesztése pontos. Kötőszer 
nincs, egyedül a kiszámított és terv
szerű kivitelnek köszönhették ez utóbbi 
ivezetek biztosságukat.

Mint alább látni fogjuk, a fütőke- 
menczék trachytlapokból készültek. Ab
ból valók az oldalak, ép úgy mint a 
fedőlap. A kemence szükségkép bele
nyúlt a hypocaustumba. Mindenképpen 
a felépítmény zárófala nehezedett reá. 
Ezt tehát mindenkor az a veszély fenye
gethette, hogy mihelyt a fedőlapot a 
hosszas fűtés átégeti, megrokkan. Mind
azonáltal megtörtént, hogy a kemence 
fedőlapjára építették reá a falat. De ez 
csak kisebb méretű kemencéknél tör
tént, midőn annak széllessége néhány 
deciméterre rúgott. Kgvetlen eset isme
retes eddig, hogy dacára a fütőnyilás 
szűk voltának, a kemence fedőlapjára 
nehezedő falat a megrokkanástól ive- 
zettel biztosították. A mithracum mel
léki házban találkozunk vele.

Az ivezetet szabálytalan mészkőleme
zek alkotják. A kisebb-nagyobb réseket 
mészhabarcs tölti ki. A nagyobb kemen- 
czék fölött, úgy látszik, a biztosító) ive- 
zet alkalmazása elkerülhetetlen volt. 
Minden egyes esetben természetesen 
nem constatálható. A kettős osztályú 
fürdő központi fütőhelyénél a keinen- 
czét két oldalt határoló) pillérek egvi- 
kén a boltív kezdóí kövei, illetve azok 
nyomai megvannak.

Az ivezetekről szólva, önként föl- 
merül a kérdés, mennyiben talált épít
kezésein k ben alkalmazást a boltozat.

E kérdésre természetesen csak követ
keztések nyújthatnak feleletet.

Általában épületeink helyiségei olya
nok, hogy tekintve a falak vékonysá
gát, egyedül vízszintes menvezel föd
hette. Rímek szerkezetéről nem igen 
beszélhetünk. A fagerendázat nyomta
lanul elpusztult. A mithraeummal szom
szédos ház törmelékében azonban egy
két consol került napfényre ; felső 
lapjaik bevágása után ítélve, legalább 
a falak mentén, kiugró) fagerendák 
szegélyezték a menyezetet. A helyi ér
dekű aquincumi múzeum őriz továbbá 
egy kőrozettát, melyre állitöl ag a 
nagy fürdő apodyteriumában akadtak. 
Ez csak ezen helyiségben a rekeszes 
gerendázatú menvezet egyik mélyedését 
díszíthette.

Dongaboltozatok, ha valahol, úgy 
csak a nagy fürdő frigidariumát, tepi- 
dariumát és caldariumát fedhették. Leg
alább a falak vastagsága olyan, hogy 
technikailag azok alkalmazása igen 
valószínűnek látszik. A kettős osztályú 
fürdőben az egyes helyiségek fölött 
épugy lehetett vízszintes menvezet. mint 
boltozat.

Keresztboltozat létezését egyetlen 
helyen tételezhetjük föl. Kz a nagy 
lakóház átriumával szomszédos helyi
ség, melynek mély fekvése magában 
véve eléggé igazolja a föltevést, hogy 
emeletet tartott. Hogy az emelet helyi
ségei keresztboltozaton nyugodtak, való
színűvé teszik mind a négy oldalfalat 
megtámasztó falpillérek, melyek többé- 
kevésbbé megfelelnek a terem közepén 
emelkedett oszloppiléreknek.

A tolok szerkezetéről legfölebb hoz
závetőleg beszélhetnénk. A faállványok 
nyomtalanul elpusztultak. Kllenben a 
tömérdek nagy számmal előkerüli cse
réptéglák semmi kétséges nem enged
nek a tető befedésének módjáró)!. Olvan 
volt az, mint bármely más római épít
kezésnél. A téglák kétfélék. Az alapot 
két hosszoldalukon léczekkel ellátott, 
négy szögű lapok (togulaoj képezik, az 
érintkezési vonalak fölött pedig félhen- 
geralakúak (imbriccsj illesztettek, hogy 
az esóí beszivárgását meggátolják.

t. A HKLSÖ KIK1MTKS.

K fejezet szólni fog a padozat. ajtó)k 
és ablakok, fűtési berendezés s a falak 
<Iecoralió)jának előáIlitásáró) 1.
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.1 padozat. D e s z k a p a d o z a tr ó l  római 
épületekben nem volt szó, bármennyire 
is kívánatos lehetett az a mi zord kii
mánk alatt. Az itáliai példáknak meg
felelőiem padozataink kő- vagy tégla- 
anvagból készültek.

Felől fedetlen helyiségekben, udva
rokban a talajt többe-kevésbbé szabá- 
lvos mészkőlapok fedték, épugv mint 
az utcák kocsi- és gyalogjáróit. Négy- 
szögű mészkőlapok borítják részben 
még ma is a palaestra, a fórum és a 
nagv lakóház átriumának padozatát.

Arra, hogy ezen masszába kövecskék
ből e g y e s  geometrikus formákat illesz
tettek volna, mint azt Pompeiiben lát
hatjuk, eddig nem akadt nálunk példa. 
Terazzoburkolat fedte és fedi részben 
még ma is egyebek közt a lakóházak 
majdnem összes helyiségeit ; a mennyire 
a középületekről e szempontból szó 
lehet, találkozunk vele a nagy fürdő 
tepidariumában, a szomszédos laeoni- 
cumban, stb.

Elég gyakori a téglaburkolat is. 
még pedig a négyszögü lapos téglák

10. i'iblii.

Egyes zárt helyiségekben is akadunk 
ugyan egy-egy mészkőlapra, mely a 
talajt borítja, még mindig kérdéses 
marad azonban, vájjon azon helyiségek 
padozata mészkőlapokkal volt-e fedve. 
Hz az eset forog fenn például a nagy 
fürdő frigidariumában, a milhraeum 
két első helyiségében, stb.

A legközönségesebb padozatburkolat' 
az u. n. tr.razzo volt. Az alapját élükre 
állított mészkődarabok alkotják. Ez 
különben más padozatnemeknél is elő
fordul. A terazzo vagy <>j)us Si</nimtm 
többé-kevésbbé apróra tört tégladara
bokkal kevert mészréteg, melynek felü
letét a felrakás után simára csiszolták.

alkalmazása. Az építési anyagokról 
szóié) fejezetben felsorolt téglafajok leg
többje egykoron talajburkolatul szol
gált. Az alapot ez esetben mészhabarcs
réteg képezte, a melybe a téglák ágyazva 
voltak. I gyszédván az összes mcdenczék 
talaja négyszögéi téglalapokkal volt 
kirakva. Más helyeken ritkábban for
dulnak elő. Ezek közé tartozik pld. a 
mezei út mentén fekvő fürdő frigida- 
riuma, a nagy fürdőben az apodyterium 
s frigidarium előterei. A téglalapok vagy 
11 égy ze tel a k úak v a gy é p egy k ö zé nyék. 
Az uté)bbiak a közönségesebbek.

A négyszögéi téglákon kívül hasz
náltak azonban a padozat kirakására
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más formájukat is. Ezek különösen e 
célra készültek. Kétfélék: vagy szabá
lyos hat-, illetve nyolcszögetek vagy 
pedig piskótaalakuak (12. ábra). Az u. 
n. opus spicatumnak az ásatások terü
letén nem akadt nyoma. De láttam a
Flórián-téren, midőn azon keresztül csa
tornát építettek. A hosszúkás tégladara- 
hok úgy voltak egymás mellé illesztve, 
mint a kalász szemei.

A hatszögii téglából vannak kiseb
bek és nagyobbak. Összeillesztésük nem 
jár nehézséggel. A nyolcszögűekcl egy
más mellé rakva négy szögű hézagok

tővé tette, hogy ornamentalis, sőt figu
rális diszitést nyerhetett a padozat. S 
mert a kockák különböző színűek lehet
tek, ezen díszítések színezés dolgában 
is a festményeket megközelíthették. Olv 
művészi kivitelű mozaikokat, mint pld. 
Pompciiben, természetesen hiába kere
sünk romjaink között.

A kettős osztályú fürdő apodyteriu- 
mában, továbbá az idei ásatások alkal
mával napfényre került egyik helyiség
ben a mosaikpadlót apró fehér kőkoc
kák képezik. Ornamentalis díszítésnek 
kevés nyoma van. Az előbbi helyen

"*IP

II. ábra.

maradnak, Ezek kitöltésére négyszögü 
téglacövckckct használtak (Ifi. ábra). 
Ily módon volt egyebek közt a palaest- 
rának az utcával határos déli helyi
sége kipadozva.

A piskótaalakú téglákból szintén 
kétfélék ismeretesek. A kisebbek 70 
mm., a nagyobbak 1 15 mm. hosszúak. 
Összeillesztésük könnyen történik s igen 
csinos minta áll elő (Ifi. ábra). A lei- 
takarás alkalmával a nagy fürdőben 
az apodvterium padozata majdnem 
egészen épen találtatott meg. A kisebb 
fajta piskótatéglák fedték. A nagyob- 
bakkal kirakva találtam a mezei ut 
mentén fekvő innenső ház folyosójának 
(crvptoporticus) legnagyobb részéi.

A téglaburkolatnál tökéletesebb a 
mozaik. Apró kockákból állván, lehe-

mindössze egy vörös színű négyszög 
volt constatáható. Az egyetlen figyelemre
méltó mozaikpadlót a nagy lakóház 
fürdőjének egyik helyiségében találjuk. 
Sajnos, hogy nem egészen ép. Egy része 
tönkrement, még pedig, mint azt a 
római téglákkal történt kijavítása mu
tatja, már a római korban. Egyébként 
a kettős osztályú fürdő cpodyteriumá- 
ban ugyanezt tapasztaljuk. A megron
gált mozaikot téglalapokkal javítot
ták ki.

A kis fürdő mozaikpadozatának 
alapja fehér, három oldalát (a negyedik 
csonka) maeanderdisz szegélyzi. A ké
kes fekete vonalak két sor kőkockák
ból vannak alkotva. Ezen ornamentalis 
kereten belől figurális csoportozat ötlik 
szemünkbe. Compositiójáról és tárgyá



21) É P Í T É S  Z E  T  I s  Z E M I. E

lói volt alkalmam már szólani. Pótlá
sul legfölebb azt jegyezhetem föl, hogy 
a két birkózó atiileta csoportja azon 
eompositió befolyása alatt készült, a 
mely szerint az Anteusszal birkózé) 
Herculest a görög-római művészet ábrá
zolni szokta. K részben elég a Pitti- 
palota udvarában látható e nemű szo- 
boresoportozatra utalnom.

Magának a mozaiknak technikai 
kivitelét illetőleg megjegyzendő, hogy 
a kövecskék összeillesztése szabálysze- 
ri'ileg a vonalak menetéhez alkalmaz
kodik. Sokkal nagyobbak azonban,liogy- 
sem a részletek kivitele sikerült volna. Az 
arcz részei nem igen jutthaltak kifeje
zésre. A fővonalak helyesek, de ez 
inkább a rajz, mint a mozaikkészités 
érdeme. Az előállítás tökéletességéről 
már csak azért sem lehet szó, mert 
mindössze 2 — M színnel találkozunk a 
képen.

Szokásban volt a padlókat nagyobb 
márványlemezekkel is kirakni. A leme
zek geometrikus alakúak lévén, igen 
csinos motívumok állhatták elő. A pa
dozat ezen nemének opus sérti le volt 
a neve. A nagy lakóház átriumával 
szomszédos mély terem törmeléke meg
számlálhatatlan sok márványlemezt tar
talmazott. Kgy tői-egyig azonban töre
dékek voltak. Hogy ennek a helyiség
nek díszítésére szolgáltak, kétségtelen. 
Az a kérdés csupán, vájjon a padoza
tot fedték-e. A szó szoros értelmében 
vett opus sec ti le-1 semmikép sem alkot
hattak, mert töredékek és pedig, mint 
minden jel arra mutat, eredetileg mint 
töredékek alkalmaztattak. Ha a pompeii 
analógiák nyomán akarunk Ítélni, a 
hol ugyancsak a legtöbb alkalommal 
töredékekkel találkozunk, lemezeink 
nem annyira a padlót fedték, mint a 
fal alsó részét. Bővebben majd csak 
alább fogunk szólani e kérdésről.

Kapuk, ajtók. A küszöbök s leg- 
fölebb az ajtófelek egyes töredékei ál
lanak rendelkezésünkre, a melyek alap
ján az aquincumi kapuk és ajtók szer
kezetéről beszélhetünk. Lényeges kü
lönbség kapu és ajté) között nincs, 
mindössze az előbbi szélesebb az 
utóbbinál s azért főleg az épületek külső 
bejárata gyanánt alkalmazták. A kettőt 
tehát bátran egybefoglalhatjuk.

A küszöbök szerkezete mindenek
előtt arról világosit lel, az ajtónyitások 
vájjon szárnyakkal voltak-e elzárhatok,

s ha igen, merre nyíltak azok. Olasz
országban s általában délen a magán- 
házak belsejében az ajtószárnyakat 
fü ggö 11 y ö k b elv e 11 esi 11 e t é k, t er mésze t esc n 
nem kivétel nélkül. A mi zord kiimánk 
alatt ez az eljárás nem lehet irányadó 
az aquincumi építkezésben. A véde
kezés a hideg ellen nélkülözhetetlenné 
tette az ajtószárnyakat. Azért vannak 
nálunk is jelek, melyek arra mutatnak, 
hogv függöny alkalmaztatott. Tekintve, 
hogv a nagyfürdőben az apodvterium- 
ból a frigidariumba vezető ajtónvilás 
küszöbe sima s a csapok befogadására 
szolgáló lyukak hiányzanak, a két he- 
lviséget egvmástéd csak függöny választ
hatta el. Kgy másik eset a nagy lakó
házban constatálható. A peristyíiumból 
az átrium udvara felé nyílé) ajtónak 
tekintélyes nagyságú küszöbe el van 
ugyan látva az ütköző léccel, de a 
csapnvilások nincsenek meg.

Kzen egv-két esettől eltekintve, az 
ajtónvilásokat nálunk massiv szerke
zetű ajtók zárták el. Túlnyomó esetben 
ez csapokon forgó szárnyakkal történt.

A szárnyak csak egy irányban fo
roghattak. Miként az ütközőlécek al
kalmazása bizonyítja, az ajtók befelé 
nyíltak. Oly esetekben is, hol a helyi
ségek zárt udvarról, pl. az átriumból 
vagv peristyíiumból voltak hozzáfér
hetők, az ajté)k a kisebb helyiségbe 
fordultak.

Lényegileg az ajtónvilás szélességé
től függött, vájjon egy vagy két ajló- 
szárnv volt-e alkalmazva. Az egyszárnyú 
ajtó mégis elég ritka. Vannak igen 
szűk ajtónyitások, melyek dupla szár
nyakkal voltak elzárhatok. Ilyen egye
bek közt a kettős osztályú fürdőbe 
az utcáról vezető ajtónyitás. A szé
les ajtónyilások, helyesebben kapuk 
elzárására kivétel nélkül dupla ajtó- 
szárnyak állottak rendelkezésre.

Mint magában állé) eset különös 
megemlítést érdemel, hogy a nagv lakó
házzal szemben fekvő s még csak 
igen csekély részben kiásott házba az 
utcáról két egymással szomszédos ajtó 
nyílott, és pedig az egyik szűkebi) csak 
egy szárnynyal volt ellátva, a másik szé
lesebb duplaszárnyakkal birt. Úgy kel
lett lenni, hogy a széles kaput, melv 
a főbejárat volt, csak különös alkal
makkor tartották nyitva, a minden
napi közlekedés a szűkebb ajtón át 
történt.
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Masuknak az ajtószárnyaknak mi
voltáról természetesen nem igen szól
hatunk. Minden valószínűség szerint 
iából készültek, s igv annyival inkább 
elporladhattak a mai napig. A mi az 
elzárás módját illeti, az kétféle volt. A 
küszöbök legtöbbjében az ütközőléc 
tövében egy vagy két négyszögű Ivük 
észlelhető; ezen fyukakba tolták alá a 
merőleges fel- és alájáró reteszeket, 
melyek a szárnyakat az ütköző léchez 
szorították. Ha az ajtónak csak egy 
szárnya volt, természetesen elegendő

nyak mögé az ajtófélfák közé vízszin
tesen gerendát illesztettek. Ez az eljárás 
minden kétségen kívül természetesen 
csak ott állapítható meg, a hol az ajtó
félfák legalább részben megvannak. 
Ez az eset két helyütt forog fenn. Az 
amphitheatrumban a porta Libitinensis 
hátsó ajtójának mindkét félfája megvan, 
az ütköző-lécek tövében mintegy 1 m. 
magasságban egv-egy kerek bemélye
dés észlelhető, az egyik kifelé még cgv 
horonynyal áll összefüggésben. Ezen ho
rony tette lehetővé, hogy a túlsó lyukba

i:S. ál»r:i.

volt egv retesz. Dupla szárnyak esetén 
rendesen két retesz szolgált azok elzá
rására, tehát az egyik ajtófél he lehe
tett csukva, míg a másik nyitva volt.

Egészen sajátságos a kettős osztályú 
fürdőben az utcáról vezető ajtó kü
szöbének szerkezete. A küszöbben a 
csaplyukakból horonyok indulnak ki 
s átszelik a küszöb szélességét. Ezen 
horonyoknak csak azt a rendelte
tést tulajdoníthatom, hogy az ajtószár
nyak, mihelyt szétnyittattak, azon hor
nyokba ereszkedve, a szabad átjárást 
nem korlátolhatták.

Az ajtószárnyak bezárásának más 
módja az volt, hogy belől a betett szár

beillesztett elzáró) gerendát a mámái
síkba becsúsztathatták. A másik esetet 
nyújtja azon kapunyitás (1 1. ábra), 
mely a macellum mögött elvezető ut
cáról az idén legnagyobb részében 
kiásott házba vezetett. Itt is mind a 
két ajtófél fennáll, bár csak töredéke
sen. A mintegy 35. cm. magasságban, 
az oldalakba vágott bemélyedések két
ségtelenné teszik, hogy az elzárás ha
sonló vízszintes gerendával történt, mint 
a porta Eihitinensisnél.

A küszöbkövek egytől-cgyig mész
kőből állván, a legtöbb helyen maguk 
a negyedkörű súrlódások felső lapjukon 
is elegendő bizonyítékul szolgálnak a
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csapokon forgó szárnyak létezése mel
lett. Természetesen azt is mutatják, egy 
vagy két szárnynyal volt-e az ajtó 
ellátva.

Egészen sajátszerű volt a hol táj tok 
szerkezete. Mint tudva van, a hogy az 
még ma is délen s z o k á s o s ,  a római, 
ha valamit v á s á r o ln i  akart, nem ment 
be a boltba. A holtok sora előtt osz
lopos csarnok vonult, mely a holtok

radt szabadon, hogy a kereskedő sza
badon ki és he járhatott.

Arra nézve, hogy egyrészt ezen köz, 
másrészt a holtnyilas az állvány men
tén éjjelre miként volt elzárható, a 
még in sitii fekvő küszöbkövek szer
kezete kellő felvilágosítást nyújt. Az 
előbbinek elzárására elegendő volt egy 
egyszárnyú ajtó, mely csapon torgoit 
s beleié nyílt. A mi a boltnvilás többi

I I .  íiliríi.

előtt álló vásárló közönséget eső és 
nap ellen megvédte. Vásárpiacunk 
mind a négy oldalát szegélyezte ily 
oszlopos tornác, hasonlókép a szent
endrei országút mentén fekvő holtok 
előtt is az utca felé oszlopcsarnok 
húzódott. Az egyes holtok rendszerint 
kicsinyek, akkorák, hogy az áru talál
hatott bennök helyet s íegfölebb a ke
reskedő mozoghatott, ki belülről a 
hosszú állványokon kirakott holmiját 
a járókelőknek kinálgatla. A boltok 
e célból egész szélességükben nyitva 
voltak. A nyílás legnagyobb részét az 
állvány foglalta el. Csak annyi tér ma

részét illeti, annak elzárása már nem 
történhetett ajtószárnyakkal, mert kinyi
tásuknak útját állotta volna az állvány, 
mely a pompeii analógiák után Ítélve, 
nálunk is kétségkívül falmasszából ké
szült. A kérdés megoldása igen egy
szerű volt. A küszöbkő felső lapjában 
néhány cm.-nvire a széltől horony 
futott. Hasonló horony hasította a bo- 
l itó-lemezt s pontosan megfelelt az alsó
nak. Az eljárás az volt, hogy ezen 
két horony közé a kereskedő számára 
lentartott köz felől egves deszkalapokat 
toltak hí* egymásután.

(\Y-ge következik.)
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AZ ALDUNAI VASKAPU-SZABÁLYOZÁSI MUNKÁLATOK
ELŐHALADÁSA 1894-BEN.

Az aldunai Vaskapunál és az ottani 
többi zuhatagnál folyamatban lévő sza
bályozási munkálatok az elmúlt évben 
fokozott erővel baladtak előre.

Az 1894. évre megállapított munka- 
programm szerint, melybe a megelőző 
évekből hátralékban maradt munkála
tok is be lettek számítva, a vállalatnak 
az elmúlt évben a kővetkező munka
mennyiségeket kellett volna teljesítenie.

1. A szabad folyamban létesítendő 
vizalatti sziklaeltávolitási munkákból az 
1893. év végéig a Kozla-Dojke és Juc 
csatornákban már lazított, de még ki
nem kotort, mintegy 
kőanyag kiemelésén kívül:

73,000 m3

a) a Stenku zuhatagnál 
bj a Kozla-Dojke zu

hatagnál . . . . . .
ej az Izlás-Tachtalia

zuhatagnál............................
dl az Orsova-Vaskapu 

közötti folyamszakaszon .

13,600 » • 

34,400 »

25,(KM) » és 

27,000 »
összesen 100.000 in3

lazítást és kotrást, tehát 100,000 m3 lazí
tást és 173.000 m3 kőanyag-kikotrást.

2. Sziklaeltávolitást a Vaskapunál,
még pedig:

a!— 2. ni. mélységig
bj— 3. » »

27.000 m 1
12.000 »

összesen 39,000 ni3

3. Kőhányást, még pedig: 
aj a grében-milanováei

sza k a szo n ............................<*().(KK> m3
bj a Vaskapunál . 37.000 »

összesen 97,000 m3

1. I\őhányás-kiegyenlí
tésből a grében-milano
váei szakaszon . . . .
a Vaskapunál

összesen

50.000 m2
17.000 >
07.000 m2

5. 0*1.") m. vastag kő
burkolatot a Vaskapunál 30,000 ma 

0. Vegyesanyagból való 
(eltöltést a Vaskapunál 7,000 m3 és

7. A Vaskapu-csatorna jobboldali 
gátján létesítendő 10 m. nyílású von
tató úti híd ellenfalait.

A fentebbi munkaprogrammal szem
ben a vállalat 1894-ben a következő 
munkálatokat hajtotta végre.

1. A szabad folyamban vizalatti 
sziklaeltávolitást a Stenka, Kozla-Dojke, 
Izlás-Tachtalia és Juc zuhatagoknál, 
valamint az Orsova-Vaskapu közötti 
Dunaszakaszon 08,79329 m3, melyből 
körülbelő! 52,900 köbméter a mederből 
el is távolittatott.

2. Sziklaeltávolitást a 
O vizszin alatti 2 m.

m é ly sé g ig ............................
o vizszin alatti 3. m. 

m é ly sé g ig ......................

Vaskapunál : 

18,0(X) m3 

12,000 *

30,000 m 5

81,005 m3

27,147 5 m2

23,081 73

9,173 ni3 és

összesen
3. Kőhányást a grében-

milanováei és vaskapui 
szak aszon ............................

4. Kőhányás-kiegvenli- 
tést az előbbi pontban em
lített szakaszokon .

5. 015  ni. vastag kő
burkolat a Vaskapu-csa
torna gátjánál . . . .

0. Vegyes anyagból való
(e lt ö lt é s t ............................

7. A Vaskapu-csatorna vontató híd
jának ellenfalait.

Összehasonlítva az 1891. évben elért 
munkaeredniényt a munkaprogrammba 
felvett munkamennyiségekkel, kitűnik, 
hogy az 1894. évi niunkaprogrammhoz 
képest :

1. aj a vizalatti szikla- 
lazitási munkából . . . .

I)! a vizalatti sziklakotrási 
m unkálatokból......................

2. aj a Vaskapu-csatorna
beli sziklaeltávolitási mun
kákból.

aj— 2. m. mélységig .
(a mi azonban nem jelent hátralékot, 
hanem csupán onnan ered, hogy tény
leg kevesebb volt az eltávolitandó szikla, 
mint a mennyire számíttatott).

bj— 3. m. mélységig . . 105*00%
3. a kőhányási mun

kákból ......................................   8419 »
4. a kőhányás kiegyenlí

tési m unkákból........................... 40*51 »
5. a 0*45 ni. vastag kő

burkolatból ............................  93*60 -

68*79% 

304)0 »

00*67 »
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6. a vegyes anyagból való
feltöltési munkából . . . 131 04 » és

7. a vontató utihid falazási munkái 
elkészültek.

Ezek az eredmények azt mutatják, 
hogy a vizalatti sziklalazitási és külö
nösen a kotrási munkálatok kivételé
vel, a többi munkák kielégítő ered
ménynyel haladtak előre.

Á vizalatti sziklalazitási és kotrási 
munkálatoknál mutatkozó hátralék egy
részt az Al-Dunán létező rendkívül 
nehéz viszonyoknak és a mull évben 
előfordult baleseteknek, másrészt pedig 
annak tulajdonítható, hogy az eredeti 
szerződés értelmében csak 1(31,000 m3 
sziklaeltávolitási munka lett volna végre
hajtandó, mely munkamennyiség azon
ban az időközben szükségessé vált 
tervmódosítások folytán 253,000 m3-re 
felszaporodott, minek következtében a 
m. é. munkaprogrammba túlságos sok 
szikla-eltávolitási munkát kellett fel
venni.

Mindazonáltal a vállalat rendelke
zésére álló munkagépekkel — melyek 
(*> sziklafuró hajóból, 3 Lobnitz-féle 
sziklazúzóból, a «Vaskapu» nevű nagy 
és 2 kisebb vedres kotróból, 2 amerikai 
kanalas kotróból, 1 Priestmann-féle 
Excavatorból és 4 darus kotróból álla
nak — a végrehajtott munkánál jóval 
többet végezhetett volna, ha a lüro
bajokon — a dynamittöltények idő- 
előtti felrobbanása folytán több ízben 
szerencsétlenségek nem történtek volna, 
mely robbanások nemcsak a munka
gépeken tettek oly kárt, mely a fúró- 
hajóknak hosszabb ideig tarló javítását 
igenyelte, hanem az éjjeli munka be
szüntetését is szükségessé tették, mivel 
esetleges szerencsétlenségnél éjjel a men
tés csaknem lehetetlen.

Ezen balesetek elhárítása céljából 
a múlt évben igen célszerű újításokat 
lett a vállalat, s remélhető, hogy azok 
lolytán a balesetek jövőre csökkenni 
fognak.

A szerződéses sziklaeltávolitási mun
kálatok végrehajtása különben már 
annyira haladt, hogy azokból mind
össze csak 58,538 m3 van hátra, úgy 
hogy a múlt évi (‘>8,703 m3-nyi munka
eredmény alapján bizton várható, liogv 
ez a hátralék a folyó év folyamán tel
jesen végrehajtható*" lesz.

A sziklakotrásból ellenben még kö- 
rülbelől 153,500 m:t lévén hátra, ezt a

mennyiséget a vállalat a f. év végével 
lejáró szerződéses határidőre hevé
gezni nem képes.

Remélhető azonban, hogy kotrási 
munkálatok csakis az Orsova-Vaskapu 
közötti szakaszon fognak hátralékban 
maradni, a hol a szabályozás <> vizszin 
alatt 3 m. mélységre történik s a () alatti 
2 m. mélységen felül hajózási akadályok 
alig léteznek.

A Vaskapu-csatorna vizalatti 3-ig 
terjedő lemélyitési munkálatai teljesen 
he vannak fejezve s e szerint a fentebb 
kimutatott látszólagos hátralék tulaj
donképen megtakarítást jelent, mely 
onnan ered, hogy a Vaskapu-csatorna 
tervszerű lemélyítésére az élői lány/.át
hoz képest kevesebb munka igényel- 
tetett.

A kőhányási munkálatoknál mutat
kozó hátralék főleg onnan ered, hogy 
a végrehajtás alatt álló gátakhoz keve
sebb kőanyag volt szükséges, mint a 
mennyi a m. é. munkaprogrammba 
felvéve volt.

A kőhányás kőrakatszerü kiegyen
lítésénél mutatkozó hátralék részint 
onnan ered, hogy ezen munka csak 
megfelelő kis vízállásnál hajtható végre, 
a minő kis vízállás az elmúlt évben 
aránylag csak ritkán fordult elő, más
részt pedig annak tulajdonítható, liogv 
ezeket a munkákat csak akkor lehetett 
megkezdeni, a midőn egyes löltésrészek 
teljesen he voltak fejezve.

Különben az ezen kevésbbé fontos 
és csekélyebb terjedelmű munkánál clő- 
iordult hátralék alkalmas vízállás be
álltával könnyen lesz pótolható.

A Vaskapu-csatorna burkolatánál 
mutatkozó csekély hátralék abban leli 
magyarázatát, hogy ezen munkához 
csak akkor lehet hozzáfogni, a midőn 
a Vaskapu-csatorna gátjai már teljesen 
elkészültek és megülepedlek.

Miután pedig a kőburkolási munkák 
a már teljesen elkészült Vaskapu-csa
torna töltéséin a vízállástól egészen 
függetlenül hajthatók végre, nem szen
ved kétséget, hogy a még hátralevő 
burkolási munkálatok a szerződéses 
határidőre könnyén el lesznek végez
hetők.

Összehasonlítva végül a munka kez
detétől az 18Í14. év végéig terjedő idő
szakban a főmunknnemeknél elért ered
ményeket az előirányzati munkamenv- 
nyiségekkel, kitűnik, hogy 181) I év végéig:
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1 . a j  a vizalatti szikla- 
lazitási munkáknak . . . 7(r91°/0-a

1. b) a v í z  alatt lazított 
sziklaanyag kotrási munká
latainak .......................................31 (1 »

2. A Vaskapii-csatornálíól eltávoli- 
tandó szikiaméiulyiségnek :

a! a <> vizszin alatti 2 m. 
m é ly ség ig ................................. 95-95') / /O”

bj a <> vizszin alatti 8 m. 
m é ly ség ig ................................. 95-52 »

3. a kőhánvási munkák
nak ............................................ 7(i 79 »

1. a kőhánvás-kiegyenli- 
tési munkáknak...................... .34 59 »

5. a 045  m. vastag kőbur
kolatnak ................................. (15 *45 »

6. a vegyes anyaggal való 
feltöltési munkálatoknak . 100°/0-a
végrehajtva lett.

A fentebb előadottakból kitűnik, 
hogy az aldunai Vaskapu-szabálvozási 
munkálatok a múlt év folyamán — a 
sziklalazitási és kotrási munkálatok ki
vételével — teljesen kielégítő eredmény
nyel haladtak előre s a munkálatok 
jelenlegi állása szerint remélhető, hogy 
különösen az Orsova-Yaskapu közötti 
folyamszakaszon 1890. évre fenmaradó 
sziklaeltávolitási munka kivételével, a 
vállalatnak végrehajtás végett átadott 
összes többi munkák a szerződéses 
határidőre, azaz 1895. évi december
31-ére be fognak fejeztetni.

A KIÁLLÍTÁSI p l a k á t -v e r s e n y .
Első Ízben történik Magyarországon, 

hogy plakátok készítésére pályázatot 
hirdetnek; s egyetlen esetet kivéve elő
ször történik az is, hogy utcai fal
ragaszok elkészítésére művészek vállal
koznak. Külföldön ez manap már épen 
nem ritkaság. Különösen Francia- 
országban s főleg Parisban egész min
dennapi dolog az utcák plakátjaiban 
ejiV-eev művész alkotását láthatni.

Így például (dléret és Lautrec hosz- 
szabb idő óta mesterei a művésziesen 
készített falragaszoknak. Ihujo d'Alcsi 
vasúti plakátjai, melyek minden nagyobb 
állomáson láthatók, Európaszerte nagy 
feltűnést keltettek. \Y illette színes plakát
jai pedig, melylyel az Hlysée-Monlmartre 
éiieli ünnepélyeit adja hírül a világnak, 

rendű művészi alkotások. A fran- 
e téren általában előljárnak.

\UV
első
ciák

megannvi kis mesterművei 
rajzolásinagy

meglepő szin-

plak á íjaik
a találékonyságnak, a 
ügvességnek és eleven, 
hatásoknak.

Nálunk ez ideig csak Benczúr (ii/nla 
készített egy plakátot az 188.>-iki kiállí
tásra. A plakát egyszerű volt és Ízléses. 
Kél részre oszlott, az alsó részt nyom
tatott szöveg foglalta el. felső részén egy 
szárnyas angyal fújta meg a harsonát, 
körülötte voltak ügyes csoportosításban 
Magyarország és társországainak címerei 
elhelyezve.

A plakátok készítése bármily w -  
szerünek látszszék is, éppen nem könnyű 
dolog, ha a művészet és gyakorlatias

ság kellékeinek egyaránt meg akar fe
lelni. S kétszeresen nehéz feladatra 
vállalkoztak azok a magyar művészek, 
kik az ezredéves kiállítás plakátver
senyére pályáztak, mert ily alkalomhói 
mind a közönség, mind a pályabírók 
magasabb kívánalmakkal lépnek föl.

Nagyon helyesen cselekedett tehát 
Lukács Béla volt kereskedelmi minisz
ter, midőn mellőzve az egyenes meg
bízatást, versenyre szólította fel a mű
vészeket, mert ezáltal lehetővé tétetett, 
hogy többen mutassák be alkotásaikat, 
a kiállítás vezetőségének pedig alkalma 
nyílott a számos pályaterv közül a legjob
bat. vagy céljának leginkább megfelelőt 
kiválasztani. A föltétel, mit a volt keres
kedelmi miniszter előirt, az volt, hogy 
a magyar királyság címere és az általa 
megállapított következő szöveg rajta 
legyen.

H IO V IKO K SZ IB  KZKKDKl'ES I I W Í L l i s I  Il.k lLH ÍBO I. 

B I I I I I ’I.ST H Í - i s  SZI K I ÍKOsh’ W 

IMMi. II M i s  1 -TŐI. llkT0BI.it IK . I It .

I. I I KIM JÓZSIT Ö (s is / ilt l ÍN MMISTOM k lR II.II I l.l.sl l.l 

IKIAÖksÉSF. II.ITT  
IZBI IM I I s  OBSZKíOS klíl.UT IS

rendezletik, melynek első főcsoportja, mint 
retrospectiv történeti kiállítás, felöleli Magyar- 
ország ezeréves múltjának legkiváléibb egy
házi, világi és hadászati műemlékeit s mint 
ilyen, számos mflbeescsel biró kinesek gyűj

teménye lesz.

A jelenkori kiállítási főcsoport feltünteti kü
lön műcsarnokban a magyar képzőművésze
tet, az. ország földmivclését, erdészetét, bánya-
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szálát és iparát, kultúrái haladását, hadügyét 
és néprajzát, végre Bosznia és Hercegovina 

külön kiállítását.

Előnyös közlekedésről gondoskodva lesz.

Hivatalos lakás-közvetitő irodák 
a pályaudvarokon.

A pályázat, melyre számos mű ér
kezett be, eredményes volt. Az első és 
második díjat egyenlően megosztották 
DudiIs Andor és Gersler és Mirkovszky 
tervei között, a harmadik díjat pedig 
Ipoly Sándor nyerte el.

A pályanyertes művek általában si
kerültek és főleg IJudits Andor festő
művész plakátja az, melvivel hatás te
kintetében egyik sem versenyezhet. S 
e hatást művészi compositiójával és a 
diskrét eszközökkel, melylyel dolgozott, 
érte el. Emellett plakátjának van ma
gyar tónusa. Vázlattervében a rajz a 
szöveg fölött és tőle halra helyezkedik 
el; felső részében a sötét felhők mögül 
kibúvik a nap derengő világa, mert 
harci ménjükön előtörnek a fényes 
múlt nagy alakjai: legeiül Árpád, a
honfoglaló, Szent István, Szent László, 
még kivehető Mátyás király alakja is, 
azután már csak egy száguldó lovas- 
tömeg elmosódott képe látható. Oldalt 
a Géniusz alakja száll, mutatva a fő
város és a kiállítás látképében meg
nyilatkozó Fj-Magyarországot a múltak 
feltámadt hőseinek.

Nem kevésbbé Ízléses a (ierster- 
Mirkonszky-ié\v tervezet. Vörös már
vány talapzaton, egészen eredeti föl
fogásban szobrot látunk, amint a hon
foglaló Árpádot hat vezértársa pajzsra 
emeli. A talapzaton történelmünk neve
zetesebb évszámai és Ferenc József 
domborműve láthatók, azonkívül festői 
csoportozatban a királyi palást, a ma
gyar címer, a korona és az ipar, a 
tudomány, művészet és mezőgazdaság 
szimbólumai. A háttérben a felkelő nap 
fenve ragyogja be a kiállítás és a szé
kes főváros épületeit.

A harmadik pályadíjat nyert Ipoly 
Sándor vázlatterve szintén Ízléssel és 
ambícióval készült. Tervén egy magvar 
hős lovasszobrának alsó része látható 
a márvány talapzaton, melynek lépcső

jén egy Géniusz harsonát fújva hirdeti 
a magyar nemzet ünnepét. A talapza
ton van elhelyezve a koronás címer, 
ettől alantabb pedig a kultúra jelvényei 
hevernek.

A nevezett pálya nyertes művészeken 
kívül még részt vettek a pályázatban: 
Spányik Kornél, Baseli Árpád, Márk 
Lajos, Ürmösi Sándor, Moskouics Inán 
és mások. Ezek közül sok eredetiség 
nyilvánul például Márk Lajos tervén. 
Egy oszlopon áll Hungária szobra, 
baljában kard, jobbjában a magyar 
címeres pajzs; az emlékre rárakódott 
a patina, mintegy jelezve, hogy ezer 
esztendeje a magyaroké ez az ország 
és az ezeresztendős múltat perszoni- 
fikáló Hungáriát az örökkévalóság olaj
ággal és örökzöldéi koszorúzza.

Baseli Árpául Hálásból küldte el 
munkáját, amely nagy reményekre jo
gosító tehetséget árul el. Fehér lovon
vágtat a Hungária már kevésbbé szeren
csés alakja; jobb kezében a trikolor, bal
jában címer, a Géniusz mutatja neki az 
utat, hogv hirdesse ország-világnak a

hogy meg-

magyarok ünnepét. A háttérben Buda
pest elmosódott látképe és a beözönlő 
magyarok csoportja tűnik fel, inig a 
magasból angyal száll alá. 
koszorúzza a Hungária koronáját

Már kevésbbé szerencsések Kremier 
Viktornak és egy ismeretlennek vázlatai, 
utóbbi római oszlopcsarnok alatt egv 
marcona iljut oroszlánnal ábrázol; be
szédesen jelképezve a magyar haza 
erejét és fiainak honfentartó vitézségét; 
azonban túlságosan borongás hangu
lata és a magyar jelleg teljes liiánva 
miatt nem is várhatott kitüntetést.

I rniösi Sándor Pannónia már meg
lehetősen ismert alakjának alkalmazását 
azzal enyhíti, hogy háttérül a vörös 
fényben felkelő napot szerepelteti, mi 
nagyon ügyes fogás arra, hogy a kö
zönség figyelmét a plakátra irányozza.

A pályanyertes művek közül a meg
rendelést a miniszter magának tartotta 
fenn. Bármelyik is nyerje el ezt, nyugod
tak lehetünk a felől, hogy művésziesen 
kidolgozott plakátokban fog gyönyör
ködhetni a hazai és külföldi nagyobb 
vá rosc>k közö11 sége.

— 'in-— (•*—ppoJo ofojfi—i.y— 'iAr—
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ÁRAMLATOK A GÖRÖG ÉPÍTÉSZETBEN.

Ha csak futólag is, de a helyszínén 
vettünk szemügyre egy-egy építészeti 
terméket, mely eredetét a hellének vala
melyik mesterének köszönheti : lénye
gesen más benyomást tesz az reánk, 
mint akkor, ha csupán képekből, házi
könyvek hasábjairól ismerjük azt. Talán 
sehol sem volt az építkezés annyira a 
természetes környezetnek, a milieunek 
alávetve, mint épen Hellasnak örökké 
derült, mindenkor kék ege alatt, a hol 
a természet mintegy keretet alkot az 
emberek emlékeihez.

De midőn ezt a körülményt szániha- 
veszszük és a görög építészeti emlékek 
elbírálásánál lényegesnek tekintjük, nem 
zárkózhatunk el egy másik körülmény 
elől sem és az ama sajátszerü egyéni 
jellem, melvlyel a hellén lángész egy
felől a milieuvel megalkudott, de más
részt saját kívánságait ezzel a milieuvel 
szemben is, sokszor épen annak elle
nére is, érvényesíteni tudta.

Ez a két körülmény, melyet min
denben megtalálunk, amit a görögök 
idegenből átvetlek és saját Ízlésükhöz 
alkalmaztak, folytonos áramlatoknak 
lelt szülőanyja, melyek bár mértani 
arányokban mutatkoznak, mértani ará
nyokból még sem állanak, mert lénye
gük mélyen a népietekben rejlik és az 
építészetnek belső lényegét, hogy úgy 
mondjam temperamentumát alkotják. 
Számos kitűnő búvárt vezettek félre 
ezek az áramlatok, a mint hogy a leg
újabb időkig a hellén világ búvárai 
vagy ős-szülött eredetinek néztek min
dent ami görög, vagy eltagadtak a 
görögöktől minden eredetiségei és csu
pán geniális átdolgozóknak tekintették, 
a kik asszír és egyiptomi ormótlan, de 
óriáserejű vázlatoknak adtak részletes 
színt és detailba vágó díszt. S miként 
tévedtek az egyoldalúak mindig, téved
lek ebben is. A geniális Ottfried Míiller 
ép úgy, mint a franczia Lenormant, 
kik együtt aluszszák végső álmukat a 
Sophokles által megénekell Kolonosban.

S a sors könyvében ugv volt meg
írva, hogy miként hamvaik békében 
vegvttltek el Göröghon porában, úgy 
elméleteik egymás mellett szintén béké
sen megmaradhassanak. Mert bár kiilön- 
külön tévedtek mindaketten, együttvéve 
mindeniköknek igazuk volt. A görög

művészetet, de kivált az építészetet két 
áramlat teremtette meg: egy benszü- 
lött és egy külföldről beszármazott.

Midőn ezen két áramlatot szóvá 
teszszük, eltekintünk az őskortól, a tör
ténelemelőtti, Kyklopsoknak tulajdoní
tott emlékektől. Ma már meghaladott 
álláspont az, hogy e régi népet, melyet 
a monda Hephaistos félszemü kovács
legényeivel hozott kapcsolatba és mely
nek semmi köze a hellénekhez, akár 
megdicsérjük, akár felelőssé tegyük 
durván összerótt falaiért, meredek he
gyekre épült sziklaváraiért (Mvkenae) 
és furcsa sziklafolyosóiért (Tyrius), me
lyeket a létért való küzdelem korában 
s ugv alkotott, hogy milieuről csakis 
földrajzi értelemben lehet szó ; ameny- 
nyiben t. i. a nagyobb követ odatette, 
a hol nagyobb hely volt.

A benszülött, hogy ugv mondjam 
hazai áramlat a dór építkezéssel kezd 
érvényesülni, mely egyszerű és mégis 
észteljes, a minő volt maga a dór jel
lem. A dór oszlop feszes, izmos, a kő
anyag úgy ki van használva, mint a 
testhez feszülő ruhán az izom, de egy
úttal a görög milieu hagyományain 
alapszik, hiszen csak a régi sziklasírok 
pillérei vannak a sziklafaltól elmoz
dítva és a templomok szabadon álló 
oszlopai gyanánt alkalmazva. A hol a 
régi erkölcsök a fényűzést az istenek
től is megtagadták, fából készült szob
rok mellett akadtak fából készült oszlo
pok is, sőt volt rá példa, hogy fokoza
tosan, egymásután tettek a régi puritán 
faoszlopok helyébe kőoszlopokat, pld. 
Olympiában és Aegina szigetén. Ebben 
a puritán művészetben még ott vannak 
az indus sziklatemplomok homályos 
emlékei, melyeket a Görögországba 
vándorolt árja törzsek ősszülei még 
láttak és melyeknek titokteljes homályá
ban a mindenható Zeüsznek áldoztak.

De nem kevésbbé élénken érvénye
sült a fényűző, könnyed ion művészet, 
mely Ázsia felől beözönlő törzsek által, 
a szigeteken keresztül tört magának 
utal a szárazföldre is. Oszlopai karcsuk, 
könnyed alkatnak pedig lényegben ők 
is nehézkes szabású külföldi mintáknak 
szellemes átalakításai. S ami ebben az 
átalakításban különösen tanulságos, az 
az anyagnak és színnek felhasználása
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a benyomás érdekében, melyet az egész 
építészeti műnek (tlakja tesz. A légi 
vaskos ázsiai formák karcsúbbá lettek 
a márvány színe által. A sötét bazalt 
és homályos syenit kő helyébe a hó
fehér vagy hamvas-fehér márvány lé
pett, melv kellemes ellentétben áll a 
sötét növényzettel és határozatlan színű 
talajjal. Viszont az anyagnak snbtilisabb 
feldolgozása is lehetségessé vált a szilárd 
márványnemek, kivált a penteliiai kő 
által, mely már a miben egyik része, 
mert hiszen görög földből vétetett.

Az átalakításnak kiváló két eleme 
és irányadó elve még a conipositió és 
elhelyezés. A conipositió és a nagyobb 
épületek tagozása határozott széptani 
érzékről tanúskodik, melynek alapja az 
épülettestnek arányos elhelyezkedése. 
A templomok terjeszkedése legjobb 
bizonyság e mellett. Eredetileg csakis 
szentélyből állván, ezt a hívőkre nézve 
megközelíthetetlen sötét helyiséget elő
ször is megtoldották hátul kincsesház
zal (opisthodómosz, Ilomérosznál: teme- 
nosz) ; azután előcsarnokkal (pronaosz). 
Ezt a központot egy vagy két sorban 
oszlopokkal vették körül és megvan az 
antik világ egyik legszebb épületformája 
a templom, melyhez lépcsők vezetnek, 
mert, mint már fentebb említők, a com- 
positió mellett az elhelyezés is egyik kivá
ló) elemét képezi annak az assi mi Iá ló génié
nek, mely a görög népiéleknek sajátja.

Mig az egyiptomi és assvriai temp
lomok és szentélyek síkságon, az indus 
imahelyek épenséggel a föld méhében 
voltak, addig a görög nép ezre ma
gaslatokra emelte őket. a hol biztos 
helyen is voltak, érvényesültek is, ami 
nemcsak érdekes, de tanulságos is. 
Olympiában még csak egy (lombon 
(altis) terjeszkedik a lemplomváros, Ar- 
gosban, Korin tilosban. de kivált Athén
ben elfoglalja a fellegvárat és igy a 
nép szemében a vár és szentély fogalma 
összeolvad s még akkor is, midőn ez 
összeolvadás bekövetkezik, akkor sem 
feledkezik meg a hellén építészet az 
épület tagozódásának folytatásáról. Az 
előcsarnokot folytatja a lépcsőzd stil- 
szeríí kiépítésével, majd ismét az egves 
lépcsőzetet kiszélesítvén, a propyla- 
cuni-ok díszes részletét alkotja meg.

'falán sajátságosnak fog feltűnni 
épen az építkezés szakemberei előtt, de* 
mi nekünk a görög építkezés kompo
zíciója mindig Pindarosz ódáit és

azoknak rhythmikus fölépítését juttatja 
eszünkbe. Nem csupán azért, mert Pin- 
dar geniejeésa nagy görög építőmesterek 
tehetsége egy és ugv anazon nép kebelé
ből fakadtak, de azért is, mert a hármas 
tagozódás mindkét nemű eompositiónak 
a lapját képezi. Pindarosz ódáiban a gö- 
rög dráma kardalainak compositióját 
találjuk, de sokkalta nagyobb változa
tossággal, mint a hogy ezt a dráma meg
állapodott oekonomiája megtűrhette.

Egyetlen tekintet a nagyobb görójg 
épületekre, melyek nem voltak az immár 
megállapított művészeti szabályhoz (ká
nonhoz) kötve, meggyóíz a conipositió 
hármas tagozódásáról. Vegyük csak pél
dául a pergamoni oltár szerkesztését, 
melynek mellesleg mondva, nem épen 
kiváló utánzása a bécsi parlamenti 
épület. Az oltár vagyis inkább oltár
szerkezet hármasán tagozódó oszlop- 
csarnok. melvnek két szárma között

I

vezetnek fölfelé a széles márványlép
csők. A propylaeumok itt el vannak 
ejtve, helyet tó) k a tervező az épület- 
testet szárny-alakban komponálta meg 
és az igy körülvett területre tette a kö»r- 
pontot, Zeüsz oltárát, melyről az egé
szet elnevezték. S a mi az egészben a 
legérdekesebb (s a miért ezt a példát 
tulajdonképen választottuk), az, hogy 
itt az ió)ii áramlat visszafolyt oda, a 
honnan az igazi (iörögországba került, 
keletre és az ión építkezés divatjának 
egykori hazájába.

Keánk magyarokra ezen áramlatok 
megfigyelése és ismerete kéttős érdekű. 
Egyrészt az elsajátított idegen formák 
olyan beolvasztását látjuk, a mely ha
tározottan nemzeti művészetet fejlesz
tett. másrészt pedig az épületek elhe
lyezése mutat sok tanulságot. Hiszen 
alig van monumentális épületünk, mely 
a távlat és miben kellő felhasználáséi
val olyan helyen áll, hogy érvénvesül- 
hetne. Legszebb házaink <">sszció)inó>- 
ritve, egymás közé ékelve, alig nullái
nak annyit, a mennyit különben mu
tálhatnának. Es a mi szerény nézetünk 
szerint a legnagyobb baj, liogv építé
szeink semmi hajlniidó>ságot sem mutat
nak, hogy ezen a bajon segítsenek. 
Hégi épületeinken, pl. a fricsi kastélyon, 
meglátszik az idegen stílnek nemzeties 
átalakítása, de az újabbak olyan áram
latok szüleményei, melyeknek nemcsak 
vize, de medre is idegen.

Latk 'nézi/ Mi háti/.
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I> A L Y A Z A T O K.

Léva város képviselőtestülete uj 
városháznak felépítését határozta el és 
ez építkezés végrehajtását vállalkozó
val eszközöltetni kívánja. Az építésre 
szolgáló heltelek nagysága 242 Q  öl. Az 
építendő városház telke egyenlőtlen 
négyszög-főutcákkal van körülvéve. Az 
épület egy emeletre terveztetik, melynek 
földszintjén 17 bérbeadható) holthelyi
ség van heosztva. Kzen felül a föld
szinten a város részére hivatalos helyi
ség kettő, az emeleten 17 terveztetik. 
Az épületbe való befektetésre előirá- 
nvoztatik 60.000 Irt, továbbá a bolt- 
helyiségeknek nélkttlözhetlen berende
zésére .">000 Irt. Esetleg vállalatba kiada- 
tik még egy gyümölcs és- pecsenyesütő 
árudának önállóan és külön helyen való 
felépítése 7)000 fi t befektetéssel. A vál
lalkozónak rendelkezésére állatul egy 
alaprajz és beosztási tervezet. 17z álta
lános ismertetés mellett első sorban oly 
vállalkozó kerestetik, ki e városházát 
saját költségén fölépítené és annak lejé
ben a városház földszintjén tervezett 
17 bolthelyiségnek bérjövedelmét egyez
ségi lég meghatározandó évek tartamára 
élvezné, mely meghatározandó éveknek 
lejárta után a városháza minden fize
tés nélkül a város szabad használatába 
átadandó) lesz. Ellenben az emeleten 
alkalmazandó 17 és a földszinten alkal
mazandó) két hivatalos helyiség a város 
használatába bérfizetés nélkül megha

gyandó). A mennyiben a vállalkozó) a város 
általmegállapitottsfentebbközlött beosz
tástó)! eltérőleg, esetleg jövedelmezőbb, 
célszerűbb, más beosztást, módosítást 
eszk(")zó)lni kivárnia, vagy ha a városház 
építésével az 7)000 Irt külön befektetéssel 
építendő gyümölcs-és pecsenyesütő áru
dát kapcsolatba hozni, illetőleg azt kü
lön egyezség mellett felépíteni ódiajtaná; 
ezeknek lehetősége kilátásba helyeztetik 
és a módosítási tervezet a városi kép
viselőtestület eleibe terjesztetik. A pá
lyázatok vagy jelentkezések Léva város 
polgármesteri hivatalához cimzendők

Vasvármegye tulajdonát képező, a 
szombathelyi Mikes-léle ház telkére épí
tendő uj kétemeletes épület terveinek 
elkészítésére nyilvános pályázat van 
hirdetve. A pályázni kívánó) magyar 
honpolgár építész urak terveiket az 
alispánhoz Szombathelyre folyó 1S97). 
évi június hó 30-ikának délelőtti 10 
ónájáig az egyidejűleg kiadott pro
gramul és pályázati feltételek figyelembe 
vételével megszerkesztve eljuttatni szives- 
kedjenek. A viszonylag legjobb pálya
terv tiszteletdija — költségvetés nélkül, 
mely nem kívántatik — 800, a másodiké 
7)00 koronában van megállapítva. A 
helvszin-vázlat és pályázati feltételek, 
valamint a programul a vasvármegyei 
kir. államépitészi hivatalnál díjtalanul 
beszerezhető.

V E G Y E S E K.

*A park-klub. A városligetben, a Ste- 
fánia-utnak az István-iit és a csömöri
ül közt elvonuló) részén épült egy kas
tély, a melynek park-klub a hivatalos neve. 
A nemzeti kaszinóban harmadév előtt 
merült fel az idea. hogy a főúri társa
ság számára a fővárosban alkalmas 
nyári mulatóhelyről kellene gondoskodni, 
a hová az arisztokrácia a tavaszi, 
nyári és őszi ló) verse nyék alkalmával 
kirándulhatna és zárt körben mulatsá
gokat rendezhetne. így határozták el, 
hogy létesítik a park-klubot, még pedig 
részvénvjegyek kibocsátása utján.

A félmillióra rugó részvénytőke csak
hamar együtt volt, a társaság megalakult 
s először is megvásárolta a Stefániá

idon kiválasztott lelket. Ez a telek hosz- 
szukás négvszögalakii, előrésze a Ste- 
fánia-utra s hátulsó része a pálma-utcára 
nvilik. Egész terjedelme hat hold.

Ezen a telken 1893. április havában 
kezdték meg a park-klub építését, mely
nek építészeti méltatására esetleg alka
lom-adtán még visszatérünk.

A park-klub épülete barok-stilusú. 
magas, egyemeletes épület, széles torná
cokkal, tágas lépcsőkkel.

A főépület homloka a Stefánia-útra 
néz. A Mansard-tetős középrésznek, 
mely épp úgy, mint a többi rész, a 
Monier-rendszer szerint épült, három 
óriási ajtós ablaka van s úgy ezt, mint 
a két szárnyépületet széles, nyitott erkély
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övezi. Erre az erkélyre, illetőleg az emelet
re a Stefánia-iitról két oldalt lépcső vezet.

A földszinten hat oszlopon nyugvó, 
félkör alakú nyílt előcsarnok van, de a 
Stefánia-útról ide is csak gyalog lehet 
bejutni. Az épület földszintjén öt terem 
van, még pedig fogadó-, ebédlő-, kávézó- 
billiárd- és olvasóterem, azonkívül a 
jobb szárnyon van négy férfi- s a bal 
szárnyon három női toilettszoba, a hol 
a társaság tagjai a park-klub mulatsá
gaihoz kényelmesen átöltözködhetnek.

Az emeletnek középrészét a nagy 
táncterem foglalja el, mely nagyobb, 
mint a Vigadó kisterme, a mennyiben 
hosszúsága 21, szélessége 13 és magas
sága 11 méter. A teremből a Stefánia-ut 
felé a szabad erkélyre lehet jutni, ellen
ben a pálma-utca felé eső részén van 
az üvegfalakkal köritett félköralaku téli
kert, mely a táncteremmel és lépcső- 
csarnokkal közös helyiséget alkot.

Az épületbe a kocsival való bejárás 
a most megnyitott pálma-utcán át tör
ténik, honnan köralakú feljáró vezet a 
lépcsőcsarnokhoz.

Az emeleten a nagy tánctermen kívül 
férfi- és női szalon s több toilett-szoba 
van. Az emeletről széles, födött folyosó 
vezet a pálma-utcára néző emeletes 
gazdasági épületbe, melyben a kapus 
és a szolgaszemélyzet lakása, a nagyobb- 
szeríí konyha, borpince és több más 
mellékhelyiség van.

Az egész épület eleganciával van 
berendezve. A nagyterem, valamint a 
többi helyiség menyezetét és falait stukkó
márvány födi s a díszítések XVI. Lajos 
korabeli ízlésben készültek.

Osszehangzásban vannak e belső
berendzéssel a kényelmes bútorok es 
más fölszerelési tárgyak. Különben 
minden helyiség gőzfűtésre és villamos 
világításra van berendezve.

A palotaszerű épület hatását emeli 
a körülötte elterülő park Északi részén 
mesterségesen készült csepkő-barlang 
van, a melyből forrás fakad. Ez a for
rás látja el vízzel a parkban levő tavat, 
melynek területe Ö00 négyszögméter és 
a melynek közepén sziget is van. Ez a 
tavacska nyáron csónakázó és télen 
korcsolyázó helyül szolgál.

A park közepén három tennis-pálya 
van berendezve. Lesz ezenkívül teke
pálya és lövőház is.

A park és nyári kastély építése már 
be van fejezve, a telek 118*ezer forintba

került, az épület és park költségei 380 
ezer forintra rúgnak. A belső berendezé
sen még most is dolgoznak, de nemsoká
ra befejezik s igy a park-klub ünnepies 
megnyitása ez év májusában megtörténik.

A park-klub nagyban hozzájárul a 
Stefánia-út és környékének szépítéséhez 
Az István-út és a csömöri-út között levő 
pálma-utcát ugyanis, a melyben most csak 
üres telkek és kertek voltak, szépen ren
dezik s maholnap uj nyaralók népesítik 
meg a meglehetősen lakatlan környékét.

* A lelenc ház. A budapesti lelenc
ház a megvalósításhoz ismét közelebb 
jutott. Az új intézmény szervezetének 
és kezelésének módozatait Hieronymi 
Károly volt belügyminiszter megállapít
ván, felszólította a fővárosi, hogy a le
lencház részére egy ö 8000 négyszögöl 
telket engedjen át. A mérnöki hivatal 
a Zuglóban, a Kóna-utca végében je
lölt ki helyet a lelencház felépítésére. 
A telekeladó bizottság ezt a helyet szin
tén alkalmasnak tartja, egyelőre azon
ban csak Ö000 J -ö l terület átengedéséi 
javasolja, a további 3000 öl telkei pedig 
csak később az esetre hajlandó áten
gedni, ha ezt az intézet fejlődése szük
ségessé fogja lenni. Az átadandó Ő000 
öl lelek szomszédságában azonban 3000 
öl telket e célra fentartanának. Ha pe
dig a miniszter jobbnak vélné, hogy a 
lelencház közeiéi)!) legyen, a lelckeladó 
bizottság a lebontandó régi barakkór- 
ház telkét jelöli ki. IC telek azonban 
csak 2000 öl s közelében van a kolera
kórház, melyet mostanában eltávolítani 
nem fognak. A főváros ki fogja kötni, 
hogy a lelencházat öt év alatt építsék 
föl, mert tovább egyik telkei sem tart
hatja fenn erre a célra. V-

* A villamos fűtés utat tör magá
nak és maholnap kiszorítja a többi fű
tési rendszereket. Eddig tartózkodással 
fogadták a villamos fűtés átalános el
terjedésére irányult törekvést, de most 
már az a vélemény tör utat. hogv kü
lönösen (tűzbiztonsági szempontból a 
villamos fűtés felelte előnyös. Egy lon
doni színházban lettek nagyobbszabású 
kísérletet villamos fűtés berendezésére, 
mely fényesen sikerült. Eélrcismcrhel- 
len előnyére van a villamos fűtésnek 
a könnyű szabályozás, a tiszta levegő 
s a tűzveszély elleni föltétien biztonság. 
Természetesen még sok stádiumon kell 
a dolognak átmenni addig, inig a vil
lamos fűtés átalánosan bevezettetik.
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A millenniumi történelmi disz- 
menet. Vágéi Pál festőművész a kiállí
tás megnyitása alkalmára a bécsi 
Makart-föl vonulás mintájára fényes 
ünnepi diszmenetet tervez, mely íöl- 
lüntetné a magyar nemzet ezredéves 
történetét. Vágé) tervét rajzokban ki is 
dolgozta már s a kartonokat Stróbl 
Alajos szobrász műtermében kifüggesz
tette. A menetet lnm zászlé)sok és kür
tösök nyitják meg lóháton. Három 
lovas vinné Magyarország címerét. 
Kzután következnék Hungária pompás 
ötös fogata. A kocsi motívumait Attila 
kincsei szolgáltatnák s a hátsó része 
székely kapu lenne. Hungária bíborban 
ülne a trónján, az allegorikus női ala
kok meg fehér selyemben. A kocsi 
után két lovas vinné a táblát ezzel a 
fölirással: «tüzér esztendő.» Utánuk lo
vagolna a hét vezér, élén Árpáddal, 
majd Botond vezetné a honfoglaló 
csapatot. Kgy kocsin a régi magyar 
áldozás s a másikon a tábori jelenet, 
a fegyverkovácsolás lenne feltüntetve. 
Kz lenne a menet első része, lármás, 
szinte vad csoport ázsiai jelmezekben. 
Kzután következnék a kereszténység 
kora, a komoly, szertartásos világ. 
Lovasok viszik a hittérítőt, majd Mária 
szobrát. Szent István bizánci stílusban 
készült trónuson ül s énekesek, papok 
és szerzetesek rekesztenék be a csopor
tot. Majd kocsin hoznák Szent-László 
szobrát kétszeres életnagyságban.. Kgv- 
egv csoport a szászok és hunok betele- 
piiését s Könyves Kálmán udvarát tün
tetnék fel. Az Anjouk korát Nagy Lajos 
udvara jelképezné. A király lovagjaival 
épen bölény-vadászatról tér haza. 
Kzután következik a Hunyadiak kora. 
Kapisztrán János megy a diadalmas 
csatából visszatérő sereg élén, mely 
magával hoz egy háremet, sok török 
foglyot s a szultán sátorát. Itt vannak 
a fekete sereg vitézei s trónuson Mátyás 
király és Beatrix királyné. Kzt követné 
Budavár megvétele Lotharingiai Károly
ival és Savoyai Jenővel. Majd követ
keznének I ökölv es Bákóczy a kurucok 
élén. Gvönyörii jelenet Mária Terézia 
bevonulása Pozsonyba. Kzutáiv lova
golnának a Simonyi-huszárok, Simonyi 
óbesterrel. Krre következnének az 
lNlN-diki jelenetek: Petőfi szavalása, a 
toborzás, a tábori lacikonyha és a 
honvéd-huszárság. \ cgiil diadalkocsi 
vinné Ferenc József és Krzsébet

királyné szobrát s a kocsi körül lova
golnának a magyar testőrök, mágná
sok és megyei bandériumok. A mene
tet polgári testületek zárnák be. A 
menet a vérmezőről vonulna a városon 
keresztül a kiállításba s a királyi család 
a vajdahunyadi vár trónusáról nézné 
az elvonulást. A menetben mint
egy 2000 ember venne részt s az egyes 
csoportokat művészek rendeznék. Vágó 
memorandumot nyújt be az országos 
kiállítás parlamenti nagy bizottságához, 
hogy minél előbb foglalkozzék e tervvel.

* Iparosok olvasótára. Január hóban 
kettős füzetben jelent meg a Mártonfy 
Mórion kir. tanácsos és kir. tanfelügyelő 
által szerkesztett iparosok olvasótárá
nak 4-ik és ö-ik száma, mely a «Nép- 
szerű textilipar» első részét, a gyapjú 
feldogozását öleli fel. Irta Szegedi Árpáid 
textilipari magánmérnök, v. szövőgyári 
igazgaté). K füzetben világos és köny- 
nyen megérthető modorban van tár
gyalva a gyapjú különböző tulajdon
sága, a gyapjú feldolgozására vonatkozó 
műveletek, mint : osztályozás, mosás,
kártolás, fésülés, nyújtás, elő fonás, fonal- 
gyártás, szövés és a különböző szöve
tek csínozása. Kgyszóval, magában fog
lal mindent, ami szükséges arra, hogy 
a juh bundájából posztót lehessen elő
állítani. A füzet ezeken kívül még szá
mos ábrát is tartalmaz, melyek az 
egyes műveleteket még világosabbá te-

iv. Mindenkinek érdekes olvasmányt 
nyújt. K kettős füzet ára (>() kr. Kiadja 
kompéi Hédiért könyvkereskedése, hol az 
előfizetések egész évre 3 Írttal teljesít
hetők.

* .légfűrészelő hajéival tettek kísér
leteket a Szajnán. A hajót (Amiéré 
mérnök építette, a ki a hágai bel- 
hajózásási congressuson azt a tételt 
fejtegette, hogy a hajózható folyók je
gének robbantása veszélylyel jár és 
nemcsak célszerűbb, de olcsóbb is 
volna a jégtáblákat elfűrészelni. Kzen 
tételnek megfelelően épített egy erős 
hajót. A hajón loeomobil van elhelyezve, 
mely mozgásba hozza az ormánynál 
levő két körfűrészt. A két körfűrész, 
melyek T2Ö méternyire vannak egy
másdói, két helyen átfűrészeli a jég
táblát és az elfűrészelt szalagot az előre
nyomuló hajó darabokra zúzza, mely 
darabokat a megmaradt jégtábla alá 
szorítja jobbra és balra és igy csator
nát teremt magának. Ha a jég öt cm.
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vastag, akkor a hajó percenkint hat 
métert, óránkint .'>(>() métert, egy nap 
alatt ,‘5,<»<)() métert halad. Ha a jég 20 
cm. vastag, a hajó percenkint csak 
080  métert halad, tehát egy nap alatt 
480 méterre tör magának csatornái, Kz 
egyébiránt csak első kisérlel és (,amere 
mérnök reméli, hogy a találmány tö
kéletesítése után gyorsahh munkál lóg 
végezni.

* , l szél nyomása a hidakra. Az észak
amerikai Kgyesült-Államokban minden 
nagyobb vihar után gyűjtött adatokból 
megítélhető a szél hidakra gyakorolt 
nyomásának fontossága. így például 
egv 18 méternyi ívközzel biró, az egyik 
pilléren erősen hehorgonyozott, a má
sikon pedig heveit szokás szerint hen
gerekre fektetett híd a vihar által az 
oszlopoknál leemeltetvén, a nélkül, hogy 
élére gördült volna, a folyóba esett. 
120 tonna súly és 7'2 méternyi ívköz 
mellett ebből az alulról fölfelé fúvó szél 
nyomására a vízszintes felületnek min
den négyszögméterjére .‘>00 kIgr. súly jut. 
K<íy másik esetben a szélnvomás a vas- 
műveket a ledöntés állal egészen tönkre
tette. K két esetből, tekintettel arra is. 
hogy az utóbbi híd jóval hosszabb, 
azt lehet következtetni, hogy kisebb 
felületeknél nő a nyomás nagysága.

* A lipótvárosi templom köm pé
kén eh szabályozása. Nagy későn vették 
észre a városházán, hogy a lipótvárosi 
templom díszének sokat árt az, hogy 
nincs körülötte akkora tér, mely a 
templom nagyszerű arányait feltűnni 
engedné. Tavaly már helyre akarták 
hozni e hibát, azáltal hogy a templom 
homlokzata előtt, nehány ház kisajátí
tásával, a tér megnagvobbitását java
solták, de a közgyűlés a nagy költsé
gektől visszariadt s a javaslatot nem 
fogadta el. A tervet nem ejtették el, 
hanem annak fokozatos keresztülvitelét 
javasolják. A szabályozási tervet azon
ban már most kell megállapítani, mert 
csak ezáltal lehel megakadályozni, hogy 
ott újabb nagy házakat építsenek. 
A középitési bizottság njahhan tár
gyalta e dolgot. Aayy Dezső műegye
temi tanár ellenezte a terv elfogadását, 
mert ez nem lenne más, mint a köz
gyűlési határozat megkerülése. Wellisch 
Alfréd figyelmeztette a bizottságot, hogy, 
a tervezett szabályozási vonalon épen 
most akarnak egy nagyobb házat épí
teni, ha tehát a mérnöki hivatal tervét

elfogadják, akkor ezt a házat rögtön 
ki kell sajátítani. Preuszner József, ki 
a tér megnagvobbitásáliak tervét annak 
idejében fölvetette, abban a vélemény
ben van, hogy még akkor is. ha a há
zakat ki kell sajátítani, nem fog a fő
város nagvon károsodni, mert a haza
kat nem kell azonnal lerombolni s igy 
a befektetett tőke hosszú ideig kama
tozni fog s a lula jdonképeni kiadás 
sok évre oszlik el. A bizottság ezután 
hozzájárult ahhoz, hogy a mérnöki hi
vatal a tervezett tér szabályozási vonalát 
állapítsa meg.

* Uj színház a JétzseJvárosban. A 
Józsefváros külső része és a tisztviselő- 
telep lakossága részére egy színház 
építése van tervbe véve. —  A hí város 
tanácsához ez ügyben érkezeit kérvényt 
Szikrai) József irta aki, a melyben 
a Haross- és koszorn-nteák sarkán 
lévő lelket kéri 1)0 évi időtartamra, 
melvnek eltelte után a színház a be
rendezéssel együtt minden kárpótlás 
nélkül a főváros tulajdonába menne át.

* «A láiviralozás sód róni/ nélkül» 
eim alatt tartott Wietz Hugó az 
osztrák vasúti hivatalnokok clubjában. 
Mécsben felolvasást. A villamos távirás 
fölfedezésétől kezdve máig letelt ideire 
vedelt történeti visszapillantás után 
felolvasó részletesen ismertette azokat 
a kísérleteket, a melyek az utóbbi liz 
esztendőben léteitek a végből, hogy 
magát a levegőt használják föl a villa
mos üzenetek közvetítésére. Kdison és 
az angol Price lettek először practikus 
kísérleteket s próbájuk több kilomé
ternyi messzeségre igen jól sikerült. 
Ilyen táviratozás két módon tehető: 
electro-stalikai és eleclro-dinamikni 
ólon. Mindkét mód indnelión alapszik. 
Wietz nr példa útján megismertette 
hallgatóival ezeket a módozatokat. Az 
első esetben egy staniol-lemezt meg
töltünk villamossággal, a mi egy másik, 
teljesen izolált staniol-lemezben is villa
mosságot kelt. A demonstráld') a máso
dik esetben is kitünően sikerült. Kgy 
táviró tiszt, a ki a kopogásból a fülé
vel megtudja érteni a telegrafáll szava
kat, az előszoba telefonja mellett állva, 
megértette, hogy odabenn mit telegra- 
fáltak. A drót nélkül való lelegrafálás- 
nak egy harmadik módját a földára
mok felhasználása teszi lehetővé. Kzzel 
is kísérleteztek. Az előadó ezután az 
új táviratozásnak használ fejtegette.
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