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A MILLENNIUMI MŰEMLÉK.

Mióta a/  Andrássy-út kiépült, állan
dóan napirenden van a kérdés, hogy 
milyen építészeti vagy szobrászati mű 
fejezhetné he legniéllőhhan a székes- 
főváros eme legdíszesebb útját. Képte
leneknél képtelenebb tervek merültek 
már föl komoly és kevésbbé komoly 
alakban. A hány élő és elhunyt állam
férfin és nagy embere volt c bazárnak, 
annak neve legalább egyszer megfor
dult már azzal a hírrel kapcsolatban, 
hogy felállítandó szobrának legméltóbb 
beivé lenne az Andrássv-útnak a város
ligetbe torkolló vége. Proponáltak ide 
a számos szobron kívül az 188.>-iki 
kiállítás idején egy obeliszkel, de aztán 
ez a terv is lomtárba került. Voltak 
olyanok, kik egy szökőkút felállítása 
érdekében kardoskodtak. A sok tervez
tetés közepette éppen a legjobb idő
ben hunyta le örök álomra szemeit 
Magyarországnak a kiegyezés utáni első 
miniszterelnöke, grol Andrássy (ívnia, 
ki a róla elnevezett útnak megalkotója 
volt. Hamarosan eldöntötték mérv- és 
nem mérvadó körök, hogy az ó szob
rát fogják oda felállítani. S miután 
Budapestnek eddig még lovasszobra 
nem volt, egvuttal azt is elhatározták, 
hogy a szerencsés gavallér állanderliut 

ki mellesleg szolgálaton kívüli lovas
sági tábornok és valamikor honvédelmi 
miniszter is volt — lóra ültetik. A pá- 
Ivázatot is kiírták és a pályadíjat Aala

Györytj szobrász nyerte el, ki két művel 
pályázott. Az egyik kizárólag saját alko
tása volt (s ez kapta a díjat) a másikat 
Schickedanz Albert társaságában készí
tette. A szobor maga e pályaműnél 
ugyanaz volt, a mi a díjat nyert műnél, 
de Schickedanz egy «épitészeti» bál
teret készített hozzá, mire még sokan 
emlékezhetnek; ezt a tervet azonban 
nem fogadták el kivitelre s igy kizáró
lag Andrássy lovasszobra fejezte volna 
he az egykori sugár-utat. Az idő gyor
san rohanó árja azonban úgy látszik 
erre a tervre is halotti szemfedelet bo
rított, de az eszme, mely az Andrássy- 
utat törekszik minden áron befejezni, 
azért tovább élt és sírjából csakhamar 
kitört és eget kért. S újjászületett a 
«millenniumi műemlék» képében. A 
rokonság az előbbi és mostani terv 
között legalább annyiban megvan, hogy 
a szereplők ezúttal ismét Z(da (ri/öryy 
és Schickedanz Albert urak. «•

A magyarázata különben e gyors 
változtatásnak a két utolsó terv között 
némileg megvan. Magyarország 18t)(»-ban 
ezer esztendeje hogy fennáll, ennek az 
emlékét okvetetlenül meg kell örökíteni 
valamely külső formában. S minthogy 
az Andrássy-út vége a világ minden 
nevén nevezhető emlék befogadására 
alkalmas, tehát a szobor-terv félretéte
tett s előtérbe lépett az ezredéves mű
emlék.
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14c nézzük csak közelebbről, mit 
ábrázol eme legújabb «alkotás». A hon
foglalás és honalapitás kettős tényét 
kívánja ércből és kőből megörökíteni. 
Közös talapzaton a hét vezér lovas 
alakja látható, jelképesen feltüntetni 
kívánva a hóditó magyar nemzetet. E 
csoport közepéből aztán egy .‘lő méter 
magas oszlop emelkedik ki, erős kon- 
kurrenciát csinálva az Andrássy-út tor
kolatánál jelenleg még fennálló póz
nának, melyre időnként — mint tudva 
van — fölhúzzák a székes-főváros zász
laját. A magas oszlop talán a magyar 
nemzet nagyságát akarja jelezni. Azért 
mondjuk, hogy talán, mert biztosak 
nem vagyunk benne. A tetején aztán 
Gábor arkangyal alakja látható, kezé
ben szent István koronájával, örökös 
rettegésben tartva a jámbor közönsé
get, mely nem tudhatja, hogy mikor 
fog a korona közülök valamelyikének 
fejére esni. Az életbiztosítást ennélfogva 
kétszeresen figyelmébe ajánljuk a tisz
telt közönségnek.

A műemléknek 
«szobrásza ti» része 
hozzá fűződi k inég

különben ezzel csak 
van befejezve, mert 

egy «épitészeti» rész
is. tizennégy magyar király szobrával 
és számos allegorikus csoportozattal. 
Kerülne pedig ez a sajátszerü compo- 
sitió nem kevesebb, mint nyolcszáz
ezer forintba.

Mindenekelőtt, ha még egv művé
szileg sikerült tervvel is állanánk szem
közt. keveselnünk kell az időt, mely 
egy ily nagyarányú mű kivitelére még 
hátra van. A kiállítás megnyitásától 
alig választ el egy év s nehány hónap. 
Ennyi idő alatt pedig ezt elkészíteni 
teljesen lehetetlen. — Aztán erősen ké
telkedünk abban is, hogy 800,()()() b t 
elégséges lenne a költségek fedezésére. 
A tervezők jóhiszeműségét a költség
kimutatás elkészítésénél ezáltal nem 
akarjuk kétségbe vonni, de azt hisz- 
szük, számításaikban alaposan tévedtek. 
De hát tévedni emberi dolog.

E kifogások különben a mű aesthe- 
tikai becsét nem érintik s részünkről 
szívesen belenyugodnánk abba is, ha 
másfél millió forintba kerülne, csak 
egy igazán sikerült, az ezredéves ünne
pélyhez méltó emlékkel állanánk szem
közt. De sajnos, éppen a művészet az, 
mely e sajátos műből hiányzik. Nem 
mi vagyunk az egyetlenek, kik ennek 
kifejezést adunk. Művészi és nem mű
vészi körök, szakértők és közönség 
egyáltalán elégedetlenek voltak vele. 
Még egy jeles publicista iró is szük
ségesnek tartotta fölemelni szavát ebben 
az ügyben. Mit jelez nekünk az a dó 
méteres magas fölkiálló jel ? kérdé a 
róla írott cikkében. Közelről, mondá, 
egy aggasztó kőhalmazt, a melyet ka- 7 
russzelben körüllovagol hét legeiulárius 
magyar, kikre horribilis magasságból 
leejt valamit, a nagy magasságból iga
zán nem lehet majd kivenni, hogy mit, 
leejt, mondjuk valamit egy szárnyas 
alak. mely lehet angyal is, de lehet 
valami más szárnyas is, számoljunk a 
rövidlátókkal és néphumorral. Történ
jék azonban bármi is a kéklő magas
ságban, annyi bizonyos, hogy ilyen 
baleset az égés. világon lehetséges, 
valamint hogv mindenütt a viláüon 
akad hét bátor lovas, a ki az ilyen 
lebegő veszedelem alján körüllovagol 
egy lendületes póznát. Speciális magyar 
történet egy szikra sincs ebben a gon
dolatban, pedig van ennek a nemzet
nek története azonfelül is, hogy a ma
gyarok bejöttek és a korona ránk szállt 
valahonnan.

De ez a műemlék, mely egv ezredév 
történetét volna hivatva kőben és érc
ben jelképesen megörökíteni, éppen 
ezt a legfontosabb körülményi hagvá 
teljesen figyelmen kívül. Mondhatnák, 
sértően ignorálja. Az Árpádok küz
delmei, az Anjouk, a világverő Mátyás 
Zala es Schickedanz szemében nem 
léteznek. Őket teljesen kielégíti a hét 
magyar vezér. Mert az oszlop mögött
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tervezett csarnok, mint találóan mondja 
a már előbb említett publicista, inkább 
egy kisajátítás után ketté vágott ház
hoz hasonlít, melyen utat vezetnek ke
resztül s melyben más historicum nem 
fedezhető fel, mint a főváros legújabb 
kisajátítási története. Már pedig Magyar- 
ország ezredéves történetének a bét
vezéren kivid aligha ez a legfontosabb 
momentuma.

Hogy egy ily mű alkotása, mely 
egy ezredéves nemzet történetét van 
hivatva ércben megörökíteni, nem köny- 
nvtt feladat, az kétségtelen. De hát 
miért nem gondoskodtak az illetékes 
körök idejekorán arról, hogy nyilvá
nos pályázat hirdetlessék, melyen min
denki részt vehet. Ha valaha, úgy ez 
esetben lett volna ez igazán szükséges.

Nem azért mondjuk ezt, mintha sze
mélyes kifogásaink volnának Zala és 
Schickedanz urak ellen. Mi személyek 
ellen nem harcolunk. Legyen bármilyen 
ismeretlen valaki, ha jót alkot, meg
dicsérjük érte és legyen más bármily 
hírneves művész gyenge vagy közép
szerű alkotásai előtt nem fogunk sze
met hunyni.

A millenniumi műemléknek pedig, 
ha már ilyen terveztetik, minden tekin
tetben kiváló alkotásnak kell lenni. Lz 
a mű századokra készül és századokon 
keresztül kell, hogy hirdesse azt az 
eszmét, minek létét köszönheti.

A Zala- és Schickedanz-féle elhibázott 
tervvel e cél nem volna elérhető. Kp ezért 
szükségesnek tartottuk ezeket elmon
dani, még akkor is, ha már késő volna.

A Z É P I T K E Z K  S A Q U I N C U M B A N.
II1T A : IMI. KUZSINSZKY BÁLINT E G Y E T .  M. T A N A I* .

/Hefejező közlemény./

A legutoljára betolt laphoz erősí
tették aztán zár segédével az ajtószár
nyakat. V. ö. a 1. ábrát, mely egy 
pompciibeli bolt-ajtónak elzárási mód
járól fogalmat nyújt.

A vásárpiac bollnyilásait határoló 
küszöbköveken egy-egy horony ész
lelhető, ezen nyílások tehát egyszerű 
deszkafallal voltak elzárhatok. Máskép 
áll a dolog a szentendrei országút men
tén emelkedett boltok küszöbköveinél. 
Ezek felszínét ugyanis dupla horony 
metszi, melyek párhuzamosan, nehány 
cm -nyi távolságban haladnak. Mindkét 
horonynak csak azonos rendeltetése 
lehetett, vagyis ezen boltnyilások elzá
rása dupla deszkafallal történhetett. Mi 
lehetett ezen óvatosságnak oka, termé
szetesen nem mondhatjuk meg. A kér
dés annyival inkább felkelti kíváncsi
ságunkat, mert kétségkívül ugyanaz az 
ok tette szükségessé, hogy a boltok 
előtt elvonuló oszlopcsarnok közei is 
deszkafallal voltak elzárhatok. Ez iránt 
a pillérek talpai között fekvő mészkő

lapokban észlelhető hornyok nem en
gednek semmi kétséget.

Az elzárásnak imént leirt módja 
általános volt a bolthelyiségek nyílásai
nál. Hornjaink közölt egyetlen egy eset
ben találjuk még másutt is alkal
mazását. A nagy lakóházban a peri- 
stvlium felől, a közbeeső folvosón túl
fekvő terem széles ajtónyiláson át kapta 
világosságát. A küszöbkő még in situ 
fekszik. Eltérőleg a többiektől, szer
kezete ugyanolyan, a minőt a boltnyi
lások küszöbkövein tapasztaltunk. A 
küszöbkő hosszában egy horony véges
végig fut, egy másiknak kétfelől csak 
kezdő részei vannak meg. Ezen utóbbi 
bevágásoknak azonban nincs semmi 
jelentőségük.

A küszöbkő csak alapját képezte 
az ajtónyitásoknak. Két felől az ajtó
félfák szegélyezték, felülről pedig a 
fedőlap zárta be. Ezek a részek a falépil- 
ménynyel együtt természetesen elpusz
tultak. A magánházakban a legtöbb 
esetben alighanem fából valók voltak.
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Ott sem, a hol kőhői készültek, consta- 
tálhatók mindenütt. Romjaink között 
mindössze négv hely van, hol az ajtó- 
felek még töbhé-kevésbbé megvannak. 
Már említettem a porta Libitinensis s 
a macellnm mögött vonuló utcára néző 
ház bejáratának ajtófeleit. Mindkét be
íveli ütköző léccel ellátott négyszögü 
kőhasábok. Hasonló a kettős osztályú 
fürdőbe az utczáról bevezető ajtónak 
még ma is eredeti helyén álló ajtóíele, 
Párkánvszerüleg tagozott ajtófelek le
hettek á kettős osztályú fürdő benső
jében. Egvik helyiségében a törmelék-

hozzá csak 35. cm. széles. Inkább világitó 
résnek, mint ablaknak mondanék mi. 
Magassága miatt az alaplap befelé ré- 
zsutosan hajlik alá.

Magától értetődik, hogy az üveg nem 
minden ablaknvilás elzárásához hasz
náltatott. A mennyiben római épüle
tekben az ablaknyilasok lényegileg a vi
lágosság bebocsátására szolgáltak, elég
séges lehetett a rácsozat is. Legtöbb 
esetben bizonyára fából készült; de 
nem hiányozhatott a kórács (eldthri) 
sem. Egy ilyennek töredékéi vélem a
3. ábra alatt bemutatott rajzban látni.

1. ábra.

ben napfényre került kél mészkőhasáb, 
melyek tagozása kétségtelenné teszi, 
hogy egy és ugyanazon ajtókeret részei, 
még pedig az egyik darab az egyik 
ajtófél a másik pedig a fedőlap (2. ábra).

A mi az ablaknyilásokat illeti, isme
reteink cgy-két megjegyzést tesznek le
hetővé. Hogy az itt lakó rómaiak nem
csak ismerték, de alkalmazták is az át
tetsző ablaküveget, arról számos lelet ta- 
nuskodik. Maguknak az ablaknyilások- 
nak szerkezetéről azonban vajmi keveset 
szólhatunk. Mindössze egyetlenegy he
lyen maradt meg egy ablaknvilás nyoma. 
A nagy lakóházban az átriuminál szom
szédos mély terem déli falában találjuk, 
A nyílás alsó vonala 1 7a méternyi 
magasságban van a terem szintje fölött.

A nagy lakóház peristyliumábán, a 
törmelékben került napfényre több még 
kisebb részlettel együtt.

Lépcsők. Ezek kérdése szorosan 
összefügg azzal a kérdéssel, vájjon épü
leteink emeletesek voltak-e, vagy sem. 
Több oly jel van, melyek bizonyos 
emeletek létezéséről tanúskodnak. Lép
csők nyomai azonban még ezen ese
tekben sem maradlak fönn. A meglevő 
lépcsőmaradványok a kettős osztályú 
fürdőben a medencékbe a föl-, illetve 
lejáratokhoz tartoztak.

A lejáratok alkatrészei egymásra 
helyezett negyedkörívfí mészkőlapok. 
A nagy medencébe vezető följárat fokai 
ellenben egy darab mészkőből vannak 
kivágva.
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A füles. Itáliában évszázadokon át 
nem ismertek más fűtési módot, mint 
a hordozható serpenyőket és meden- 
ezéket, melyekben faszenet égettek el. 
Ez az eljárás később is szokásban ma
radt a lakóházakban, sőt az olasz még 
mai naj) is igy melegíti szobáit. Nagy 
termek melegítésére, vagy ott, hol magas 
hőfok szükségeltetett, természetesen nem 
lehetett kielégítő. Állítólag Sergius Orata, 
a Kr. e. I század elején találta fel a 
fűtésnek azt a módját, melylyel mi is 
romjaink között úgyszólván lépten- 
nyomon találkozunk. Ez az úgyneve
zett alfűtés, vagyis a fűtésnek az a 
módja, hol a helyiségek a padozaton 
át kapták a melegségüket.

módja annak, hogy a lakóhelyiségek 
hőfoka ne legyen olyan magas, mint 
a minőnek a fürdőkben kellett lenni.

A padozat alatti üres tért, vagyis a 
híjpocaustomot úgy állították elő, hogy 
a padozatot többé-kevésbbé magas s 
többé-kevésbbé egymástól távol álló 
oszlopokra fektették. Maga az alap, 
melyen az oszlopocskák állanak, rend
szerint terrazzoval, azaz apró tégla 
és mészkeverékréteggel volt bevonva. 
Az oszlopok sohasem valók mész
kőből. A meleg, mely a hypoeaus- 
tumot átjárta, könnyen átégette volna 
a mészkövet s hasznavehetetlenné tette 
volna. Vagy trachytból készültek, vagy 
pedig több egymásra fektetett téglából

Az itáliai római épületmaradványo’ 
között úgyszólván esak a fürdők azok, 
melyek ezen rendszer szerint volt k 
ffithetők. Lakóházakban nem találjuk 
nyomát. Máké]) áll a dolog északon. 
A zord kiima arra kényszeritetle a la
kosokat, hogy ugyanazt a fűtési rend
szert, mely különben a fürdőknél volt 
szokásos, a lakóházakba is alkalmaz
zák. E tekintetben Aquincum lakóházai 
nem az egyetlenek; az Alpesen innen 
fekvő összes római telepeke tekintetben 
hasonlók egymáshoz.

Hogy a melegség a padlón át a 
helviségekbe jusson, elengedhetetlen kö
vetelmény volt, hogy a padozat alul 
egészben vagy legalább részben üres 
legyen. A fürdőkben azt találjuk, hogv 
az egész padozat alatt üres tér terül eí, 
a lakóházban ellenben többnyire a 
padozat csak kissebb-nagvobb részben 
volt alul üres. Ez volt t. i. egyetlen

'/•’hnak. A trachytpillérek általában 
..koriabbak és pedig egyetlenegy 

| e. I kivételével kiugró lábbal és fejjel 
i vannak ellátva. Csupán a nagy fürdő 
caldariumában levők egyszerű kőha
sábok, fejüket külön ráhelyezett aba- 
cuslapok képezik. A téglák, melyekből 
helyenként a hypoeaustum pilléreit al
kották, kivétel nélkül négyzetalakúak, 
egy-egv nagyobb téglalap szolgál ala
pul s betetőzésül. (V. ö. I. sz. í). old. a 
1. ábrát.) Korongtéglákat nálunk nem 
találunk eczélra alkalmazásban.

A mi a padozat szerkezetét illeti, 
az tekintet nélkül arra, vájjon a pillérek 
kőből vagy téglából valók voltak, lé
nyegében azonos volt. A pillérek sza
bályos sorokban s egymástól egyenlő 
távolságban állván, mindenekelőtt nagy 
négyzet alakú traehyt lapokat helyeztek, 
ugv hogy mindegyik pillérre 4— 4 lap
nak 1— 1 vége nehezedett. Egyetlen
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egy esetben alkalmaztak e célra ha
talmas, (iOXüO cm. nagyságú téglala
pokat. Ez az egy eset a nagy fürdő 
tepidariumában forog fenn, a hol a 
pillérek maguk is téglából állottak.

Ezen xapok egyébként csak a pa
dozat alapját képezték, melyre egy 
többé-kevésbbé vastag terrazzoréteg kö
vetkezett. A nagy fürdő calda'riiimában 
ez a réteg, mety nagyszemű téglada
rabokat tartalmaz, 20 cm. vastag, az 
egész padló vastagsága pedig 27. cm. 
Másutt a terrazzoréteg vékonyabb, de 
még mindig elég tetemes, úgy hogy 
gondolkozóba ejti a szemlélőt, mikép 
melegdhetett át. Bizony ez csak erős és 
folytonos tüzelés mellett történhetett. 
Különben nem volt szabad, hogy a 
padozat túlságosan áthevüljön, mert 
lehetetlen lett volna azon járni-kelni. 
Hogy ez megakadályoztassék, csinálták 
éppen oly vastagra a padozatokat.

Mint már megjegyeztem, a padozat 
nem volt mindenütt egész kiterjedésé
ben alul üres. Lakóházakban a hypo- 
caustum rendszerint a padozat egy 
része alatt terül el csak, minek követ
keztében az egyes helyiségek nem vol
tak ugyan egyenletesen melegítve, de 
túlságosan sem. Azért a fürdők egyes 
mellékhelyiségeiben is ugyanazon rend
szer szerint rendezték be~ a fűtést, mint 
a lakóházakban, másrészt pld. a mezei 
itt szomszédságában fekvő egyik házban 
találunk egy helyiséget, hol a hypo- 
caustum az egész "padozat alatt e l t e r j e d .  
A mennyire Aquincum egyéb k 
léteit ismerjük, a palaestra az egvé.. 
melynek egyik része alfűtési * It el
látva. Itt is oly berendezéssel találko
zunk, mint a lakóházakban általában.

Az eljárás az volt, hogy a padozat 
alatt egv a kemencével közvetlen össze
köttetésben álló, többé-kevésbbé széles 
csatornát építettek, a melyből egy eagv 
mindkét oldal felé szükebb esatorna- 
nyilások ágaztak ki. A meleg levegő 
előbb a főcsatornába tódult, majd 
innen a szükebb közökbe oszlott el. 
Egyebek között ilyen a hypocaustum 
beosztása a palaestra keleti tractusában. 
A főcsatornában tekintettel szélessé
géit*, két sor trachytpillér állott, me
lyek a padozatot alátámasztották. A 
kiágazó közökben ezekre nem volt szük
ség. mert a fedőlapok átfoghatták.

A magánházakban rendszerint a 
kemencéből kiinduló csatorna ép oly

szűk, mint a belőle kiágazó oldalközök. 
Három helyütt a helyiség közepéig ve
zetett meleg levegő az oldalfalak irá
nyában sugárszerüleg talált utat, sőt 
egy esetben aztán az oldalfalak mentén 
is tovább terjedhetett. Arra is van eset, 
hogy az a szűk köz, melybe a kemen
céből a meleg közvetlenül betódult, 
mindinkább bővült s e részen a pado
zat oszlopocskákon pihent. Általában 
igen változatosa hypocaustumok beosz
tása, valahányszor arról van szó, hogy 
a padozatnak csak egy része kapja 
közvetlenül a meleget.

Az alfütés magassága elsősorban 
attól függött, milyen természetű épület 
melegítésére szolgált. Fürdőkben álta
lában tetemesebb volt, mint a magán
házakban. A legnagyobb — 180 m. 
a nagy fürdő tepidariumában és calde- 
riumában. Magas hőfok alacsony hypo
caustum révén is volt elérhető, ha a 
padozatot vékonyra készítették s az 
oszlopokat minél nagyobb távolságok
ban helyezték el egymástól. Példa reá 
a kettős osztályú fürdőhöz hozzátartozó 
laconicum.

Mint könnyű belátni azonban, ez a 
berendezés legfölebb részben vezethe
tett a kívánt eredményre. A fürdők 
caldariumában vagy a laconieumok- 
ban éppenséggel nem lehetett kielégítő. 
Minthogy a helyiségek tehát a pado
zaton át csak bizonyos határig voltak 
fiíthetők, nem maradt más hátra, mint 
''oj. a meleg levegőt az oldalfalak 
.. n én is fölvezessék. E célra rend
szerint a téglányalaku, belül üres s 
fölül és alul nyílt téglacserepek / tubi) 
szolgáltak. Az oldalfalakhoz tapasztot
ták őket és pedig vízszintes sorokban 
egymás fölé, úgy azonban, hogy leg
alsó sorban levők belenyúltak a hypo- 
caustumba, miáltal lehetővé tétetett, 
hogy a meleg levegő innen közvetlenül 
a magasba tódulhatott, s a helyiség ol
dalfalait álmelegilette. Hogy a melegség 
minél szabadabban keringhessen, az 
egyes tubusok oldalt is át voltak lyu
kasztva s e nyílásaikon át a meleg 
vízszintes irányban is megoszolhatott. 
A tubusok ezen elrendezését még 
igen szépen szemlélhetjük a nagy 
fürdő ealdariumának keleti falán, 
természetesen csak igen csekély ré
szén (4. ábra). Az északi falon pe
dig niég ott látható a vakolatban, 
mely a falhoz erősítette, számos-
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nak nyoma. Legtöbb esetben egyedül 
a törmelékben föllelt tubustöredékek 
bizonyítják, hogy ez vagy amaz a helyi
ség nem csupán a padozaton át, hanem 
az oldalfalak felől is kapott melegsé
get. A fürdők s a lakóházak romjaiban 
egyaránt találkozunk velük, világos 
bizonyítékául annak, hogy hazánk zord 
kiimája ez utóbbiakban épugy szüksé
gessé tette az intenzivebb meleget, 
mint a fürdőkben a test izzasztása. A 
mezei út mentén fekvő innenső lakó
ház cryptoporticusában a nyugoti falon 

a tubusok két sora ugyan 
már megrongáltál!, de még 
eredeti helyén tapad.

Ugyanarra a c é 1 r a, 
melvre a tubusok, szol

>$92
■N> 

4. ábra.

gáltak az u. n. tegulae manunatae. 
Nagv téglalapok ezek, melyek mind 
a négy sarkukon egy-egy lábbal el 
vannak látva. Lzek a lábak az ol
dalfalakon nyugodtak, egyébként a 
lapok egymás mellé és tőié illesz
tése ugyanolyan volt, mint a tubu
soké. Kzen berendezésnek meg volt 
az az előnye, ho^v a falak mentén a 
köz a behatoló melegségnek sokkal 
szabadabb mozgást engedett minden 
irányban, mint az a tubusoknál lehet
séges volt. Honijaink között eddig 
egyetlenegy helyen került napfényre ez 
a berendezés. A mezei út mentén lekvó 
fürdő déli nagy helyiségében a deli lal

tövében a tegulae mammatae egész 
sora volt még in suto látható s részben 
még ma is ott van.

Oly esetekben, midőn két egymás 
mellett fekvő helyiség melegítése forgott 
szóiban, nem volt nehéz arra f gondo
latra jutni, hogy a válaszfalat egészen 
tubusokból építsék. Az ilyen fal termé
szetesen nem igen lehetett valami erős 
s azért csak kisebb arányokban ta
lált alkalmazást. Legalább az az egy 
eset, hol vele találkozunk, csekély ki
terjedésű helyiségekből álló épületnél 
észlelhető. Tavaly a nagy lakóháztól 
délre került napfényre. A hypoeaustum 
a két szomszédos helyiség alatt közóis : 
a tubusok, melyek a válaszfalat képe
zik, szélességük szerint vannak egymás 
mellé illesztve s a nyílások, melyek a 
meleg levegő mozgását vízszintes irány
ban közvetítik, ehhez képest a széle
sebb oldallapokban vannak. Ezen tu
busok különben vastagabbak, mint a 
többiek.

A kemencék /híjpocausi.sj, melyekben 
a levegő fölmelegittetett, közvetlen ösz- 
szeköttetésben állottak a hvpocaustum- 
mal. Elhelyezéseik egy szintben volt a 
hypocaustuméval. Kivétel nélkül trachyt- 
kőből készültek. Kisebbszerü fűtőbe
rendezéseknél, pl. a lakóiházakban a 
kemence magában a határfalban he
lyeztetett el, s annál nem volt hosz- 
szabb. A falban hagyott nyílás alját, 
oldalait s tetejét tóibbé-kevésbbé vékony 
trachytlemezek alkotják. A fűtés vagy 
a z . f ,a felől történt, vagy egy elzárt 
elc'íi. bői (praef'iirniumJ. Xagyobbszerű 
telepei-’ ' i, minők a fürdők voltak, a 
kemencék a határfalon kívül feküdtek. 
Ez esetben is a kemence alját, olda
lait, nemkülönben a fedőlapot tóibbé- 
kevésbbé hatalmas trachythasábok ké
pezik.

Magánházakban a fűtés egy, leg7 
fölebb két helyiségre terjed ki, egyetlen 
egy kemence is megtette tehát a 
szolgálatot. A mi a fürdőket illetti a 
kemence mindenkor a legmelegebb 
osztály, a ealdarium tőszomszédságában
feküdt, úgy hogy a melegség közvetlenül 
abba tódult, a tepidarium már csak 
azt a melegséget kaphatta, mely a eal
darium hypocaustumát átjárta volt. Ez 
például az eset a mezei út szomszéd
ságában fekvő fürdőnél. A nagy fürdő
nél, tekintettel a helyiségek nagyságára, 
a ealdarium déli oldalának mindkét
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végén egv-egy kemencze volt alkal
mazva. S mert nyilván az azokból 
nyerhető hőséget nem tartották elég
ségesnek a tepidarium fűtésére, ennek 
délkeleti sarkában is egy kisebbszerü 
kemencét helyeztek el. Yitruvius oly 
esetekben, midőn egy kettős osztályú, 
azaz a férfiak és a nők számára külön 
helyiségekből álló fürdő fűtéséről van 
szó, közös kemence alkalmazását Írja 
elő. K szabályt természetesen tapaszta
latai alapján állította fel. Eddig rom
jaink között egyetlen egy fürdő olyan, 
melynek ilyen kettős beosztása van s 
a kemencze tényleg a két caldarium 
elválasztó vonala táján fekszik.

A fűtőanyag, tekintettel a berende
zés minőségére, nem lehetett más, mint 
faszén. Ha fával fűtöttek volna, a 
hypocanstnm idővel szükségkép annyira 
bekormosodik, hogy hasznavehetet
lenné lesz. Tényleg csak a legritkább 
esetben akadunk a hypocaustoinokban 
a korom nyomaira. Az olasz még ma 
sem ismer más fűtőanyagot, mint a 
faszenet, e tekintetben is tehát a múlt 
szokásaihoz hű maradt. A fűtés e neme 
mindenesetre költséges volt, tekintettel 
Pannónia fahőségére mégis érthető.

A ventillatio kérdése nálunk még 
mindig nincs eldöntve. A meleg levegő 
csak ugv járhatta a hypocaustumot s 
az oldalálakat át, ha szabad kimene
telt talált. Kéményekre nem igen volt 
szükség, mert a fűtés által nem kelet
kezett füst. A mi a lehűlt levegő el
vezetését illeti, az nem történhetett 
más úton, mint az oldalfalak mentén, 
és pedig oly helyeken, hol az oldal
falakat tubusok borították, ezek egyi
kén vagy másikán ment keresztül. 
Valószínűleg másutt sem ismertek más 
illat-módot. A palaestra keleti tractusá- 
ban, mely mint láttuk, fűthető volt, a 
hvpocaustum főcsatornájából a keleti 
zártai felé ágazó közök végén egy-egy 
sor tubus volt a falba beillesztve. Arra, 
hogy a helyiség az oldalfalak felől is 
kellő meleget kapjon, nem lehettek 
elégségesek. Valószínűbb a föltevés, 
hogy rendeltetésűk főkép a levegőnek 
ki a szabadba való vezetése volt. 
Hasonló berendezés nyomaival még a 
mezei ut mentén fekvő fürdő egyik 
helyiségében találkozunk.

A kemencéknek feladata, főleg für
dőknél, nem szorítkozott pusztán arra, 
hogy a hypoeaustum számára a meleg

levegőt szolgáltassák. A fürdőkben nem 
kevésbbé fontos tényező a meleg viz 
volt', melylyel a medencék nagyobb 
része megtöltetett. A pompeii fürdők e 
részben a berendezésről elég tiszta ké
pet nyújtanak. Az üstök, a szerint, a 
mint langyos vagy forró vizet tartal
maztak, magasabban vagy alacsonyab
ban voltak a kemence fölött elhe
lyezve. Nálunk sem lehetett az más
kép, sajnos azonban, hogy minden két
séget kizáró módon ki nem mutatható. 
Egyetlen egy esetet ismerek, hol ezen 
berendezés nyomát vélem felismerhetni. 
Ez a nagy lakóház magánfürdőjé
hez tartozó kemence, mely melles
leg legyen megjegyezve, az egyet
len, hol a trachytoldalfalak fölött a 
fedőlapnak egy tetemes része még in 
sitii fekszik. Ezen részen félkörű kivá
gást észlelünk, kétségkívül hasonlókép 
félkörben ki volt vágva a fedőlap 
másik hiányzó része, úgy, hogy a ke
mence tetejében teljes köralakú nyílás 
maradt szabadon. Átmérője mintegy 
40 cm. lehetett. Tekintettel a pompeii- 
beli analógiákra valószínű, hogy e nyí
lás a felmelegitendő vízzel telt üstöt 
zárta körül.

A kemencékről lévén szó, vessük 
fel röviden a tűzhelyek kérdését. Lakó
házaink romjai között eddig még nem 
akadt oly helyiség, melyről ki volna 
mutatható, hogy konyha volt. Az egyet
len tűzhely, melyre a szerencsés vélet
len vezetett, oly helyiségben került 
napfényre, mely minden másnak, csak 
konyhának nem mondható. Nagyságá
nál fogva méltán teremnek nevezhet
jük. 1 avalv borult ki a földből, délre 
a nagy lakóháztól. A szóban levő tűz
hely maradványai az északi fal tövé
ben hevernek. Maga a fal festve volt, 
még pedig meglepetésül a fenmaradt 
részen növényornamentumok képezik 
a díszítést. A mi magát a tűzhelyet 
illeti, berendezése olyan, a minő még 
a mai nap is a tűzhelyeké a szegé
nyebb olasz házakban (5. ábra). 
Vályogtéglákból készült. A rekeszeket 
két-két egymás mellé helyezett téglalap 
képezi, hosszuk két tégíahosszúság. A 
fal felé ugyancsak téglalapok határol
ják. Elől természetesen nyíltak voltak, 
hogy a tűz az edények' alatt ébren 
tartható legyen. Sajátságos az egész 
dologban csak az, hogy az egész tűz
hely a földszínen fekszik, a rekeszeket
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alkotó téglák pedig az előrész felé 
rézsűtosan hajolnak alá. Részemről e 
különös jelenséget csak azzal a felte
véssel vagyok képes megmagyarázni, 
hogy a tűzhely ugy, a mint megleltük, 
nincsen eredeti helyén. Eredetileg bi
zonyos magasságban volt, a honnan, 
miután a substructio szétmállott, a 
földbe, részben egyenetlenül süppedt alá.

Az épületek belső berendezéséhez 
szükségkép az árnyékszék (latrina) is 
tartozott. Berendezéséről a pompeii és 
villa Hadriiani-beli példák kellő képet 
nyújtanak. A mily szánandó állapotban 
romjaink vannak, alig várható, hogy 
e tekintetben számba menő maradvá
nyok álljanak szemeink előtt. Tényleg

csakugyan e helyiségnek más rendel
tetése lehetett. Az a berendezés, mely
ről a napfényre került maradványok 
tanúságot tesznek, később keletkezhe
tett. Mindenek fölött jellemzők az ol
dalfalak előtt mintegy 30— 40 cm.-nyi 
távolságban elhelyezett négyszögű mész- 
kőhasáhok (6. ábra). A köz mélyében, 
mely őket az oldalfaltól elválasztja, 
csatornák vonultak, melyek a helyiség 
keleti oldalán fekvő utca gyüjtőcsator- 
nájába torkoltak. A kőhasáhok felső 
lapját először hosszában szelte ál egy 
horony, s mint egy helyütt kanyaro
dása mutatja, a falak tövében levő 
csatornával állott összeköttetésben, to
vábbá a külső szélhez közel bizonyos

5. ábra .

egyetlen magánházban sem sikerült 
eddig egy árnyékszék létezését meg
állapítani. Az egyetlen egy hely, hol 
ilyennek maradványait felismerni vé
lem, rendeltetését illetőleg még mindig 
kétséget támaszthat. A legplausibilisabb 
magyarázata nézetem szerint mégis 
csak az, hogy árnyékszék volt. Leg
alább a fönnebb említett analógiák 
alapján másnak nem tekinthető.

Ez a helyiség a nagy fürdőtől délre 
fekvő tractus keleti osztálya. Első te
kintetre bizony senki sem tartaná ár
nyékszéknek. Tonna Kárain, a római 
építészeti emlékek jeles ismerője, a 
laconicum egyik mellékhelyiségét látta 
benne, nevezetesen azt, a hol a zuhany 
a fürdővendégek rendelkezésére állott. 
A inig Olaszország ókori emlékeit nem 
láttam, magam is hittem e föltevésben. 
A mi a szemlélőt tévedésbe ejti, azok 
a hypocaustum nyomai. Eredetileg

körökben tányérszerű bemélyedések 
tűnnek szembe. Ez utóbbiaktól elte
kintve a berendezés egészen olyan, 
mint azt pld. a pompeii-beli árnyék- 
székek maradványainál láthatjuk. Vala
mint ott, ugy nálunk is az árnyékszék 
vízmosásra volt berendezvve.

A belső dekoráció. A belső kiépí
tésről szóló rész utolsó fejezetéi annak 
a kérdésnek megvitatása képezi, mi 
módon volt a falak belső felülete ki
állítva. E kérdés annyival érdekesebb, 
mert ugy a lakóháznál, mint a nyilvá
nos épületeknél arra nézve, hogy az 
ember valahol kellemesen érezze magát, 
előfeltételül szolgál. Ismerve a classikus 
népek érzékét a szép iránt, mely még 
a legigénytelenebb házi eszközön is 
kielégítést keresett, mert eleve lölteliet- 
jük, hogy a mi a helyiségek dekorá
cióját illeti, az általában messze fö
lötte állott annak, a mit a jelen kor
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produkál. Tényleg festőiebbet, mint a 
minő egy római lakóház belseje volt, 
nem igen képzelhetni. Az oszlopok és 
gerendák épugv, mint az oldalfalak 
felülete a legélénkebb színekre volt 
festve, maga a mozaik is tarka volt, 
mindehhez pedig hozzájárultak az 
élénkszinü függönyök, melyek az osz
lopok között s a bejáratok előtt alkal
mazva voltak.

Ezen előszeretet a szingazdag de
koráció iránt annyira általános volt 
nemcsak Rómában, hanem az egész 
birodalomban, hogy csoda volna, ha 
Aquincum épületei e részben kivételt

egyszerű réteget. Gondosabb alapot fő
ként a falfestmények számára készítet
tek. Sehol, még a legrejtettebb helyen 
sem nélkülözte azonban a vakolat a 
színes mázt. A legközönségesebb szin 
a sötétvörös volt. Ilyenre volt festve 
pld. a dupla osztályú fürdőnél az ap- 
sisok külső felülete.

A belső szobadiszitésnek épugv, 
mint az építésnek a római korban meg
van a maga fejlődés története. Főleg 
azon befolyás szerint változott, melyet 
a hellenisticus kor reminiscentiái reá 
gyakoroltak. Az összefüggés az Aquin
cumban dívó modor s a váltakozó)

i

i
6. ábra.

tettek volna. Teljes képet az Aquin
cumban dívott szobadíszilésről termé
szetesen nem igen alkothatunk ma
gunknak. Arra romjaink sokkal szá- 
nandóbb állapotban maradtak ránk. 
l'gyszólván Rompeii az egyetlen hely, 
hol teljes mértékben élvezhetjük.

Aquincumot illetőleg egyrészt a még 
fennálló falmaradványok mivoltára, 
másrészt azon leletekre vagyunk utalva, 
melyek a törmelékből kerülnek elő. 
Ezek alapján nem lehel kétség, hogy 
az (">sszes falak, úgy kivid mint belül, 
vakolattal voltak beburkolva. Nem 
is lehetett az máskép. A túlnyomó 
részben faragatlan mészkődarabokból 
epidt lalak külseje egy római szemében 
bizony kétszeresen sértő lett volna. A 
vakolat természetesen nem volt minde
nütt egyforma. A külső falfelületek 
befedésére elegendőnek tartották az

ízlés között, mely Rómában, illetve 
Itáliában honos volt, el nem vitatható. 
Mint könnyű belátni, ahhoz az ízléshez 
állt legközelebb, mely Rómáit a császár
korban jellemezte, mert ugyanebből a 
korból valók építményeink is. Mint 
egyéb dolgokban, úgy e tekintetben is 
a császárkori Róma szolgáltatta a minta
képet a provinciáknak.

Állítólag Mamurra, Augustus kor
társa az első, ki palotája falait kiilön- 
böző szinü márványlemezekkel fedte 
be. Az alexandrinusi kor ízlése volt ez, 
Róma annyival készségesebben vette 
át, mert a gazdagoknak alkalmat nyúj
tott, hogy az anvagok drágaságában is 
minél nagyobb fényt fejtsenek ki. Ró
ma nagyjainak palotái elpusztulván, a 
mi a lakóházakat illeti, lényegileg Eom- 

, peii romjaira vagyunk utalva, hogy 
| ezen decoratio mivoltát megítélhessük.
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Magától értetődik, hogy ezen kis város 
lakói távolról sem vetekedhettek Róma 
gazdag uraival. A falaknak márvány
nyal való incrustálása nem lehetett 
tehát ott sem általános, sem olv kivi
telű, a mint az Rómában divatos volt. 
A mennyiben ezen díszítési mód marad
ványaival találkozunk, azt látjuk, hogy 
a márvány vajmi kevés szerepet ját
szik a falak befedésénél. Bizonyára 
azért, mert igen drága volt. Úgy segí
tettek tehát magukon, hogy a márványt 
stuccoban utánozták. Egyébként ugyanaz 
a rendszer nyilvánul, mely a többi 
decoratio-nemeket jellemzi. A falfelület 
a magasságban három részre van 
osztva, szélességben pedig több mező
ből áll, melyek mind a három övön át 
folytatódnak.

Aquincumban a szobafalaknak már
ványlemezekkel való kirakása, illetve a 
márványnak utánzása, nem ugyan stuc- 
cóban, hanem sima felületen ecsettel 
sokkal általánosabb volt, mint Pom- 
peiiben. A nagy lakóházban az átrium
mal szomszédos mély terem törme
léke alant telve volt a legkülönbözőbb 
márvány töredékekkel. Nem valószínű, 
hogy a padozat alkatrészeit alkották. 
Akadlak ugyanis egyes darabok, me
lyeknek egyik széle párkányszerű tago
zással bír. Ezek alkalmazása csak úgy 
érthető, ha a lábozatot felül szegélyez
ték. A márványlemezek, úgyszólván, 
kivétel nélkül, alaktalan töredékek. Föl 
nem tehető, hogy az épület összeom
lása következtében törtek volna egvtől- 
egyig darabokra. Sajátságos, hogy Pom- 
peiiben sem szabályos geometrikus ala
knak az alkalmazott márványlemezek. 
Ugv kellett lenni, hogy Aquincumban 
meg inkább, mint Pompeiibcn azokkal 
a darabokkal érték be, melyeket Rómá
ban kiselejteztek. Összeillesztésük min
denesetre fáradsággal járhatott, legalább 
a falnak lábazatát mégis márványbur
kolat fedte. A említett eseten kívül nem 
tudok határozott példát, hogy faldeko
rációnak valóságos márványt hasz
náltak volna. Annyival gyakrabban 
találkozunk oly falfestmény töredékekkel, 
melyek kétségtelenül elárulják, hogy a 
szobafestő márványt akar utánozni. 
Az utánzás ugyan sohasem tökéletes.

A legjellemzőbb példákat közöltem az 
aquincumi ásatásokról szóló első dol
gozatomhoz csatolt mellékleten. Igen 
érdekes volt e tekintetben a Nemesis 
szentélyének hátsó falán talált vakolat. 
Festése sokkal tökéletesebb képet nyúj
tott a dekorációnak ezen neméről, 
mint a másutt előkerült apró töredé
kek. Tonna Károly tanár ugyan híven 
reprodukálta, sajnos azonban, hogy ezen 
színvázlat egyelőre hozzáférhettem

Miként a föllelt maradványok után 
következtetni lehet, a vakolatdarabok 
a márvány-imitatió nyomaival a mező
ket töltötték ki, úgy a lábazat, mint a 
függélyes elválasztó sávok egyszínűre 
voltak festve. Ezek színe a legkülön
bözőbb volt. Oly változatos tagozásű 
és mintájú válaszvonalakat, minőket 
Pompeiibcn látunk, természetesen hiába 
keresünk Aquincumban. A növénymo- 
tivumok Aquincum falainak díszítésében 
egyáltalában kevés szerepet játszottak. 
A nagy lakóház imént említett helyisége 
úgyszólván az egyetlen, hol a törme
lékben oly vakolatdarabok kerültek 
napfényre, melyek összefüggő levélmin
tákat mutatnak. Egy másik példát nyújt 
a tavaly felásott nagy terem, hol a 
falon a tűzhely fölött többé-kevésbbé 
stilizált növény körvonalai lepnek meg. 
Figurális díszítésnek nyomai eddig egy
általán nem voltak constatálhatók.

Falfestményeiük technikai kiviteléről 
azt, a mire megfigyeléseim vezettek, 
elmondtam részletesen azon dolgoza
tomban, melyet az aquincumi ásatások 
1887. évi eredményéről irtain Még ma 
is azt hiszem, hogy al fresco készültek, 
természetesen a nélkül, hogy a kivitel
nél a megkívánt szigorúsággal jártak 
volna el.

Visszatérve a szobadecoratió stili- 
stikai oldalára, röviden még meg kell 
emlékeznem a stucco-díszitésről, mely 
a falakon felül alkalmazást nyert. Te
kintve a leletek nagy számát, úgy lát
szik, hogy a falfestmények befejezését 
felül általában a stuccopárkány képezte. 
Mennyire változatos volt ez, elegendő, 
ha a 7. és 8. szám alatt két lapon 
bemutatott rajzokra utalok, melyek a 
romjaink közt előkerült stueeopárká- 
nyokról képet nyújtanak.

—•--- J'JV'---
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MŰSZAKI FŐISKOLÁK REFORMJA AUSZTRIÁBAN ÉS
NÉMETORSZÁGBAN.

Ismeretes, hogy az osztrák műszaki 
főiskolákon a mérnöki pálya elvég
zésére öt év van előírva. Az első két 
év az előkészítő, a másik három év a 
szakszerű tudományokra van szánva. 
Az előkészítő tanulmányok a két első 
évet teljesen kitöltik. A három utolsó 
évfolyam azonban a fő- és melléktan- 
tárgvak oly nagy tömegét halmozza 
föl, hogy még a legszorgalmasabb és 
legtehetségesebb hallgatónak is csak a 
legritkább esetben sikerül a második 
államvizsgát idejében letennie. A jelöl
tek egy jelentékeny része kénytelen 
tehát még egy hatodik, a tantervben 
elő nem irt évet hallgatni. Ilyen a mai 
állapot, midőn egyes fontos szakok 
(mint az építési cpészséxpupj, az építési 
/'()</, építési administralio) föl sincse
nek véve kötelezőleg a tantervbe, sőt 
egyik-másikat elő sem adják, de melyek 
előbb vagy utóbb a rendes tantárgyak 
sorába fognak emelkedni. S ezért fel
merül a kérdés: képes lesz-e a hallgató 
eme új tárgyakat is elvégezni. Határo
zottan nemmel kell felelnünk, s már ez 
okból sürgősen előtérbe nyomul a tan- 
terv reformjának szüksége.

De nemcsak ez, egy másik sokkal 
fontosabb körülmény is indokolté teszi 
a reformot. Az építési szak csekély láto
gatottságát értjük itt. A hallgatók lét
száma évről-évre fogy. 1873— 71-ben 
például Bécsben az épitész-hallgatéik 
száma 788 volt, mig 1892 93-ban e 
szám 2;">.">-re apadt. Kz a folytonoscsökke
nés annál inkább aggodalomkeltő, mert 
nvilt titok, hogy a végzett technikusok 
nem képesek fedezni azt a hiányt, mely 
műszaki téren évek óta tart.

Kzelőtt, mint tudva van, a mérnöki 
tanfolyam elvégzése teljesen elegendő 
volt valmely állás elnyerésére. Most 
azonban ez a második államvizsga si
kerétől van függővé téve, s ezért vagyo
nosabbak annál a társadalmi állásnál 
fogva, melyet Ausztriában a technikus 
elfoglalt, azaz nem foglal el, idegenked
nek a műszaki főiskoláktól, a kevésbbé 
vagyonosabbakat pedig visszariasztja 
a hosszas és költséges stúdium, ugv 
hogy még örülni lehet, hogy a mérnöki 
iskolákon egyáltalában van néhány hall

gató). De semmieselre se lehet ez álla
potokat továbbra is elnézni, s meg
tűrni, hogy a technikai pályára készülők 
száma évről-évre ily óriás mérvű csök
kenést mutasson. Sőt ellenkezőleg azon 
kell lenni, hogy e bajnak eleje vétes
sék, s az állam elegendő számú technikus
fö 1 ö 11 rendelkezzék.

Ha figyelembe veszszük a mérnöki 
tanfolyam három utolsó) évének fő 
tárgyait, látjuk, hogy ezek főleg a k(Sz
építés, a víz-, a vasút- és alagút-épités 
és a hídépitészet körül csoportosulnak. 
Kzck a tárgyak pedig kiilóm-külön ma
gukban véve önálló) egészet képezvén, 
önkényt érthető, hogy a ki például 
hídépítés/, a szó) szorosabb értelmében 
nem lehet egyúttal vasut-épitész is stb. 
A gyakorlati életben pedig, mint a pá
lyázati rovatokban naponként olvas
ható), tényleg minden egyes szakra csak 
specialista építészt keresnek, kétség sem 
férhet immár hozzá, hogy a technikai 
szakiskoláknak is alkalmazkodniok kell 
a gyakorlati élet eme követelményeihez. 
S ha ezen szempontból fogjuk f(*l a 
szakiskolák reformját, nyilvánvaló), hogy 
ezek csak akkor prosperálhatnak, ha 
három külóm szakosztályra fognak fel
osztatni, n. m. : házépítési, vízépítési,
vasút- és hídépítési szakosztályokra, 
melyek keretein belül a többi szakok 
tantárgyai csak mint mellékstudiuniok 
szerepelnének.

Csak igy volna elérhető, hogy a 
mérnöki szakiskola újabb felvirágzásnak 
induljon, s csak igy lesz lehetséges az 
is, hogy a jelöltek, a tanfolvamot négy 
év alatt elvégezve, a második állam
vizsgát rendes időben lelehessék. Mert 
a tanfolyam éveinek leszállítása minden 
bizonynyal maga után vonná a hallga
tóik nagyobb számú jelentkezéseit is.

Nagvon kívánatos volna 
mind, ha a mérnökök egy 
év elvégzésére köteleztetnének, valamely 
állami építészeti hivatalnál, hasonlóan 
a jogászok egy évi bírói praxisához, 
miáltal fontos, a főiskolákon eléggé 
soha el nem sajátítható) gyakorlati isme
retek birtokába jutnának.

Németországban szintén napirenden 
van a technikai főiskolák reformja. A

egyszers- 
gyakorlati
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nemei mérnöki ésépitész-egyesület a mull 
évben Strasslnirgban tartott vándor- 
gyűlésen foglalkozott e kérdéssel, fíark- 
hausrn tanár és Lautcr főmérnök elő
adásai alapján.

líarkhanscr tanár négyéves tan folyam 
híve, ellentétben Lautcr főmérnökkel, 
ki -> és félévi tanlöly amot elégségesnek 
mond. Mindketten a gyakorlati isme
retek elsajátítására fektetik a fősúlyt, 
sa theoretikus ismeretek tanításánál ki
zárólag a legszükségesebbekre szorít
koznak. A tanfolyam elvégzése után 
egy végérvényes államvizsga következ
nék. Készünkről Laulcr főmérnök ja
vaslatát, mely d és tél évre akarja 
leszállítani a tanfolyamot, nem helyesel
hetjük, már csak azért sem, mert az 
egyetemeken az egy es szakok elvégzésére 
legalább négy év szükséges, s azáltal 
pétiig, ha a műszaki főiskoláknál ti ta
nulási idő megrövidülne, indirecte az 
is jelentkeznék, hogy ezen ismeretek 
miután elsajátításuk kevesebb időt igé
nyelvén — egyúttal kevesebb fontos
ságúak is. S ti közönség ennek folytán 
a technikai képzettséget csekélyebbnek 
tartaná az egyetemeken nyert képzett
ségnél. Kzt pedig aligha óhajtanák Né
met ország technikusai.

Látjuk, hogy mindenhol erős reform
szellem uralkodik, csakis Magy arország 
az a boldog ország, hol megy minden 
ti régiben. A nagy' politika elfoglal min
denkit,a technikai tudomány okkal ugyan

kinek is jutna eszébe foglalkozni. A 
műegyetem tanárait egyéb bokros el
foglaltságaik tartják ettől vissza. Épí
tészeink pedig fanatikusan hallgatnak. 
Egyidőben még Trefort minisztersége 
alatt volt napirenden az a kérdés, hogy' 
ruháztassék-e fel a műegyetem a mű
szaki doctoratusi cím adományozásá
nak jogával. Trefort nem volt az esz
mének ellensége s tudtunkkal a tudo
mány-egyetem se idegenkedett attól, 
hogy a műegyetem műszaki tudomány ok 
doktoraivá avassa esetleg jelentkező 
hallgatóit. A kérdés Trefort halálával 
azonban, úgy' látszik, végkép sírba szállt 
a feltámadás reménye nélkül. Ledig az 
eszme életrevaló volt. Hiszen a ki mű
egyetemet végzett, tényleg jelenleg istehet 
doctoratusi, csakhogy' nem a műegye
temen, hanem kerülő úton. Az okleveles 
mérnök vagy építész, ugyanis, ha ezt 
a címet óhajtja, a philologiai facultá- 
son valamely' tanulmányaival rokon 
tárgyhói (például algebrából és mennyi
ségtanból) leteheti a doctoratusi vizsgát, 
de tudtunkkal már a hosszadalmas el
járás miatt aligha vette ezt a módot 
valaki igénybe. Hz a reformkérdés 
különben még nem a legégetőbb. Csak 
a többi függő kérdés oldatnék már 
meg. Vagy nálunk csakugyan nem volna 
reformra szükség? Nem hihetjük. A 
reformnak tehát itt is be kell következni, 
előbbvagy utóbb, de soká semmiesetre 
sem késhetik.

. ___tfi __

A polgárosult világ nagy közönségé
ben minden nemzetre háramlik valami 
ama nagv culturfeledalokból, melyeket 
a célok solidaritása ró a művelt álla
mokra. Mélté) büszkeséggel szabad 
állítanunk, hogy Magyarország és a 
magvar nemzet is siet kivenni részét 
ezekből a kötelezetségekből s az a mis- 
sié), melyet mint Európa mandaláriusa 
a Vaskapu szabályozása érdekében 
vállalt m igára, egyike a legszebb felada
toknak, melyek az iparés kereskedelem, 
a közlekedés és a gazdasági élet fel
virágoztatása és föllenditése körül a 
nemzi lek nagy családjában egy' politi-

érelt s a békés munka terén 
vágyó államra várhatnak.

Hz évben szép és lélekemelő ünnepe 
volt a magyar culturának, mikor szüle
tésének századik évfordulóján megtisz
telte azt a férfiút, a ki mint nagy Szé
fben vilik — saját maga által úgynevezett 

«jobhkeze» küzdött a magyar nemzet 
érdekeiért a magyar nemzet modern 
átalakulásáért s azért a nagy eszméért, 
hogy a Dunát megnyissa a kelet és 
nvugat nagy emporumainak — Vásár
helyi Pált.

A ki az e század kezdete óta föllen
dült magyar technikai irodalom e

EGY MAGYAR TECHNIKUS EME EKE

kailag 
haladni
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nagyérdemű munkásának igaz és elfogii- 
latlan képét akarja rajzolni, az lapozzon 
Széchenyi István gróf levelezéseiben s 
alig talál lapot, melyen Vásárhelyi neve 
föl ne volna jegyezve s ne a legmele
gebb emlékezés hangján szólna róla a 
«legnagvobb magvar». Mert ha Szé- 
chenvié a felvillanó eszme, a genialis 
intuitio ereje azokban a korszakos 
reformokban, melyek az aldnnai hajó
zással kapcsolatban foglalkoztatták a 
százados tespedésből ocsiuló elméket, 
úgy Vásárhelyi volt az, a ki a kimon
dott szót tetté változtatta, a ki Szé
chenyi fellengző, nemes és hazafias áb
rándjait a reális számítás kétszerkettő
jében testesítette meg s pörölyével 
heleverte az ércsziklába A lázas és 
idegemésztő munkálkodás közt élte 
delén, alig öl éves korában sírba hanyat
lott jeles férfiút a nemzet elismerése 
életében nem koszorúzhatta meg, de 
ma fölkeresi ínséggel küzdő hátramara
dottad, Vásárhelyi Bertát, özv. ílódv 
Lajosnét és családját az ország törvény
hozása, hogy nagyobb segélyben része
sítse s ezzel fejezze ki elismerését a hű ; 
hazafi, kiváló tudós és mély képzettségű 
szakember iránt is, a ki már 4í) év óta 
porlad, de a Vaskapu munkálatainál 
lerakott irányeszméi, kezdeményei ma 
is úttörő nyomul szolgálnak munkája 
folytatóinak.

Vásárhelyi érdemei a hazai technika 
tudományos fejlesztése körül abban 
találtak méltánylásra, hogy 1837-ben 
valóságos hajózási királyi mérnökké 
neveztetett ki s egyszersmind helyettes 
hajózási felügyelői címet nyert. Mint 
ilyen kezdette meg a Tisza szabályozása 
és fölmérése körüli előmunkálatokat, 
melyeknek tervét a terep és a partok 
gondos megfigyelésével és ismeretével 
állapította meg.

Vásárhelyi Pál 1795-ben született 
Szepes-Olasziban régi nemes családból, 
mely valé)színűleg Kedélyből származott 
Magyarországra, legalább Nagy István 
nem említ más Vásárhelyi nemes családot. 
Atyja. Mátyás, miskolci professor volt, 
anyja Téglási Bekk Mária. Pál az iskolá
kat Miskolcon, Eperjesen és Pesten 
végezte kitűnő sikerrel s már 1819-ben 
mérnöki diplomát nyert s részt vett 
előbb a Kőrös, majd a Duna szabályo
zása körüli munkálatokban. Még ez 
dőtájt írta első szakművét e eim alatt: 
«Introductio in praxim triangulationis»

(Bevezetés a háromszögellés gyakor
latába), mely tudományos körökben 
méltó feltűnést keltett. Követte ezt még 
ugvanazon évben németül irt műve: 
«Aullösung einiger wichliger Au Iga ben 
als Beitrag zűr geometrischen Trian- 
gulirung».

1838-ban Vásárhelyi a magyar Duna- 
szabálvozási bizottság igazgatójává ne- 
veztetvén ki, további kiképeztetése vé
gett nagyobb külföldi utazást telt, meg
látogatta a nyugat fejlettebb ipari álla
mait, első sorban Angliát s ez alka
lommal oly alaposan elsajátította az 
angol nyelvet is, hogy később mikor 
Clark Vilmos a lánchíd fölépítésére 
Magyarországba hivatott, melléje Vásár
helyi rendeltetett ki, hogy a szükséges 
fölvilágositásokat neki megadja.

Mint a Dunaszabályozási bizottság 
igazgatója jött érinkezésbe először 
Széchenyivel, kinek barátságát és mél
tánylását ép oly hamar megnyerte, 
mint a mily hamar ő átlátott a nagy 
magyar törekvésein, felfogta azok ma
gas intentiót s nemes hazafias rugóit. 
Soha két rokoniélek annyira föl nem 
ismerte egymást s egymásban a közös 
találkozási pontot, mint Széchenyi 
és Vásárhelyi. A mi az egyikben a hon
fiúi lelkesedés szent füzében megfogant, 
mint messze jövőkre kihaté) nagy eszme, 
annak a másik nagy szakértelme, lör- 
hetlen akaratereje és munkakedve adott 
testet. Ettől fogva Széchenyi és Vásár
helyi nevei elválhatallanok a nemzet, 
eultura, a magyar hajózási és közleke
dési ügy történetében.

Az Al-Duna szabályozásának kér
dése már József császár idejében is 
foglalkoztatta az elméket, különösen az 
ott állomásozé) határőrvidéki és csaj- 
kás ezredek mérnökkari tisztjeit, kik 
különböző időben eszközöltek fölmé
réseket és fölvételeket, melyek azonban 
nagvobbára nem voltak pontosak és a 
gyakorlati kivitelnél használhatóknak 
nem bizonyultak. Vásárhelyi egészen 
új és a minutiózusságig pontos mérések 
és abroszolások alapján látott munká
hoz s befejezvén a Széchenyi-kőút ki
építését, felhasználta a folyó akkori 
csekély vízállását is és szétvetette a víz
hői kiálló sziklákat, Szirinyánál csatorná
idat tört s igv megnyitotta a dunai 
gőzhajóknak az új vízi utat.

Még e munkálatok folyama alatt 
Vásárhelyi újra nagyobb külföldi utat
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tett Széchenyi Istvánnal, meglátogatva 
Anglia nagyobb gyárvámsait: Manches
tert, Londont, Liverpoolt, Birmingha- 
mot, mindenütt összekötetésbe lépve a 
leghi resebb mérnökökkel, figyelemmel 
kisérve a technika terén elért legújabb 
vívmányokat s megrendelve a legjobb 
kotrógépeket, emelő darukat és búvár
harangokat.

Ez időben az «Athenaeum»-ba, 
« F i gyei mez ő » -beT raj áná n aldunai m ű vé
ről, a pest-budai állóhídról, a Vaskapu- 
ügyről stb. közlőit szakcikkeiért a tud. 
akadémia már 1831-ben levelező s két 
év múlva valóságos tagjává választotta 
Vásárhelyi Pált, ki székfoglalóul szintén 
a hajózási kérdéssel, különösen a Be
rettyó hajózhatóvá tételével foglalkozott 
s később ugyanott a sebességek fokoza
táról folyóvizeknél tartott igen becses 
felolvasásokat, nem számítva a halála 
után hagyatékában talált dolgozatokat 
a vasúti és csatornaügyről, különösen 
a duna-tiszai csatornáról ily címen: 
«Egy duna-tiszai csatorna mi módon 
leendő eszközölhetéséről s vasutak és 
csatornákról.» Magyarország csatorná
zásáról irt jeles dolgozatában különösen 
Beszédes országos csatorna-tervezetét 
vette beható bírálat alá.

E jeles férfiú emlékét ülte meg kö
zelebb a magyar mérnök- és épitész- 
egyesület, mely ünnepélyen ott volt a 
magyar technikusok összeségén kívül a 
politikai világ néhány kitűnősége is. Az 
ünnepélyen Goiula liéla miniszteri osz
tály-tanácsos tartott emlékbeszédet.

«IIanyatló századunk — kezdé beszé
dét — lázas törekvések és nagy alko
tások korszaka. A szabadság fölkelő 
napja már a század hajnalán előre 
vetette fénysugarait s megvilágitá az 
utat, a mely az eszmék és gondolatok 
szabadságához, a jogegyenlőség kiví
vásához és biztosításához, a népek és 
nemzetek culturalis és gazdasági fejlő
déséhez volt vezetendő

A szabad eszmék árja elsöpréssel 
fen veget te a feudáliskor megcsontosodott 
kiváltságait és bemohosodott hagyo
mányait, hogy azok helyén új, pezsgőbb 
élet, intensivebb tevékenység viruljon. 
A hatalmas árhullámnak azonban, a 
mely nyugatról félénk tartott, gátat vetett 
a korlátlan uralmát féltékenyen őrző 
hatalom s a nemzet, miként a lelánczolt 
Prometheus, lenyűgözve, tevékenységé
hen megbénítva, a század első negyedé

ben csak lelkében élt a szabad eszméknek, 
a melyeket tele tüdővel szívott magába, 
hogy majdan elementáris erővel szálljon 
síkra eltiprott jogainak kivívására.

Az irodalom maga is hékókba volt 
verve, de mégis — habár kerülő utakon 

talált utat és módot, hogy kifejezést 
adjon feljajdulásának a nemzet eltip
rott jogai, a minden nemesebb törek
vést megbénító közöny fölött s a ha
zafias lelkesedés tüzét, bár titokban, 
belopja a nemzet szivébe.

A küzdelem annál nehezebb volt, 
mert nemcsak az önkényuralom által 
elkobzott alkotmányos jogok visszaví- 
vásáról volt szó, de magát a hivatalos 
életből kizárt magyar nyelvet is vissza 
kellett helyezni törvényes jogaiba.

A nemzet emellett anyagilag is tel
jesen el volt erőtlenedve. A napóleoni 
harcok, a tönk szélére vivő szeren
csétlen pénzügyi politika, a mely már 
csak a devalvatiókban tudott remedi- 
umot keresni, az ország gazdasági forrá
sainak elhanyagolása, mind hozzájá
rultak ahhoz, hogy az anyagi tespe- 
désből, a szellemi kábultságból csak 
lassan és nehezen hirt a nemzet kibon
takozni. Egy küzdelmekben nehéz és 
meddő századnegyednek kellett elmúl
nia, mígnem megjelent a várva-várt 
vezér, a kinek varázsszavára ébredni 
kezdett alvó nemzetünk s a kinek lázas 
tevékenységénél, mindenre kiterjedő 
gondos törekvésénél, határt nem ismerő 
munkásságánál csak honszerelme volt 
nagyobb.

Széchenyivel új korszak nyílt meg 
hazánk történetében: a nemzeti ébre
dés korszaka. Az ő látnok szelleme 
csakhamar áttekinté évszázadok mu
lasztásait, fajunk hibáit s számolva 
mindezekkel, ismerve a művelt népek 
nemzeti és gazdasági erejének forrásait, 
szinte lázas hévvel, pihenést nem ismerő 
munkássággal igyekezett beleönteni 
lelkének nemes hevét, agyának gazdag 
tudását, szivének forró érzését nemze
téhe, korholva múltunk s fajunk hibáit, 
lelkesítve nemes és nagy eszmék megvaló
sítására, melyek hivatva voltak megala
pítani a modern Magyarországot s abban 
megszilárdítani a magyar nemzeti he
gemóniát.

A magyar faj kulturális haladásá
nak alapját veti meg 1825. november
3-án a Magyar Tudományos Akadémia 
javára felajánlott nagy adományával.

4
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mig 1830-ban ////<'/ ciniü röpiratáhan 
az ország gazdasági fejlődésének útjait 
egyengeti. Mind a két irányú zászló 
bontása csakhamar a vezérek nagy és 
díszes csoportját vonja táborkarába, a 
kik fenkölt eszméinek a hívek egész 
seregét nyerik meg szerte a hazában. 
S bár a kormányhatalom féltékenyen 
látta növekvő népszerűségét s eszméi
nek hódításait s nyíltan és titokban 
nem egy akadályt gördített államalkotó 
működése elé : mindé fondorlatok csak
hamar megtörtek lankadatlan éré Ivén, 
a mely Ível eszméi megvalósításán dol
gozott s hatalmas pártfogójának, a ma
gyar nemzet felejthetetlen nádorának, 
József királyi hercegnek lelkes támo
gatásán, a ki teljes mértékben helye
selte s méltányolta Széchenyi nemes 
eszméit s magas hatalmi állásának és 
nagy befolyásának egész súlyával támo
gatta őt hazafias törekvései megvaló
sításában.

Széchenyinek az ország gazdasági 
föllenditésére irányuló törekvéseiben 
bizonyára a legkiválóbb helyet foglalja 
el a közlekedés javítását célzé> nagy
szabású működése. S különösen a du
nai hajózás megteremtése az a mi a 
harmincas években közhasznú tevékeny
ségének legnagyobb részét igénybe veszi.

Majd pedig midőn ez a Dunai Gőz
hajóz Társaság megteremtése s az AI- 
Dunán a hajózási viszonyok javítása 
által jó részben sikerre vezet, ott látjuk 
őt a magyar Alföld meghódításán, a 
rakoncátlan Tisza folyó megzabolásán 
működni, hogy ezzel egy gazdag 
országrészt mentsen meg a gazdasági 
cnl túrának.

K nagyszabású s az ország gazdasági 
fejlődésére évszázadokra kihaté) műkö
désében egy szerény, de nagy tudományéi 
férfiút látunk Széchenyi mellett lanka
datlanul dolgozni, eszméi megvalósítá
sán fáradozni, nemes hévvel, hazafias 
lelkesedéssel s korát meghaladó nagy 
szakértelemmel.

Ez a férfiéi Vásárhelyi Páti, a leg
nagyobb magyar mérnök, tudásban, 
lelkesedésben és érdemekben méltó társa 
a legnagyobb magyarnak.

Górnia Béla erre kimerítő életrajzát 
adta a nagy technikusnak s mindaz, a 
mit róla és alkotásairól mond, joggal 
tarthat irodalmi értékre számot. A ta
nítvány lelkesedésével, de közben kri
tikai megjegyzésektől sem tartózkodva,

követi a nagytudomáyéi mérnök pályá
ját, különösen nagy érdekkel fejtegetve 
annak munkásságát Széchenyi István 
korszakalkotó törekvései körül.

Vásárhelyi Pált —  igv folytatta 
az 1810 április 8-án tartott Tiszavölgyi 
értekezleten, épen a mikor Tisza-sza- 
bályozási tervét védelmezte, hirtelen 
széíhüdés érte, a mely tizenkét órával 
később kioltotta életet annak, a ki rö
vid másfél évtized alatt egy hosszú 
életnek is díszére váló örökbecsű mű
veket alkotott.

Széchenyit mélyen lesújtotta Vásárhe
lyi váratlanul bekövetkezett halála s lát
noki szelleme megsejteté vele. hogy 
különösen a Vaskapu szabályozására 
irányuló törekvései Vásárhelyi halálá
val többé nem valósulhatnak meg. 
Fájdalmas lemondással Írja Popovich 
Fotához Orsó vára, közölve vele Vásár
helyi halálának hírét, «Jó éjt, Deniir- 
kapi» (a Vaskapu török neve). S való
ban közel félszázadnak kellett elmúlnia, 
inig e nagy eszme valóra vált, hirdetve 
most is, úgy ez mint a Tiszaszabálvo- 
zás, a legnagyobb magyar mérnöknek 
Vásárhelyi Pálnak teremtő géniuszát.

Az ország legjobbjainak egyikét v e s z té  
el benne egy századokra széllé) nagy 
alkotás küszöbén; a tudományosság
nagy tehetségű úttörő munkásáté)l, a 
társadalom egy közkedveltségéi tagjából 
lett megfosztva, a kinek komoly, férfias 
jelleme, tiszteletet parancsok) szerény
sége s jé) szivének legbensőbb rejteké
ben fakadé) szeretetteljes modora min
den körben első rangéi helyet biztosí
tott. De mit szóljunk családjáról, a mely 
benne mindenét veszté; a nemesen 
érző szivet, a mely ha olykor sajogni 
kényszerült, a fenkölt lelket, a melyet 
ha vihar tépdesett, a boldog családi 
kör édes ölében talált enyhét s vigaszt, 
abban a körben a mely szivének min
den dobbanásánál rajongva csüggött 
házi istenén.

Itt maradtak ők árván, egyedül. S 
a ki századokra szóló nagy művek 
alkotója volt, meghalt szegényen, itt 
hagyva támasz nélkül rajongva szere
tett nejét és gyermekeit, nem hagyva 
rájuk egyebet nevének fényénél, nagy 
alkotásai hideg emlékénél. Özvegye késő 
öregségig viselte gvászát s hordta szivé
ben halhatatlan férje fclejheletlen édes 
emlékezetét s 188 l-ben hunyt el nyolc
vannégy éves korában. Leányai közül
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Paulina 1812-hen Stuller Eerencz nejévé 
lelt, a ki 1848-ban Kossuth Lajos titkára 
volt s niint ilyen, úgy a szabadságharc 
alatt, mint annak leveretése után is a 
legnagyobb szenvedéseken ment át; 
elfogták, halálra ítélték, de bár keg}’el- 
met kapott, nejét a kiállott szenvedések 
es küzdelmek 1850-ben október 28-án 
sírba döntötték. Két gyermeke közül 
László kiváló mérnök, a ki több évig 
Parisban, majd három évig Brazíliában 
működött, hazatérte után nemsokára 
élete delén elhunyt, inig leánya boldog 
emlékű Wágner László műegyetemi ta
nár nejévé lett.

Vásárhelyi második leánya, Mária, 
még 1814 december 27-én elhalálozott. 
De két leánya, Amália és Berta, az 
utóbbi az 1870-iki körösi árvíznél ki

fejtett buzgó hivatalos működésének 
áldozatául esett Hódy Lajos mérnök 
özvegye s két unokája, ma is szent 
kegyelettel őrzik szivük legbensőbb 
rejtekében annak a férfiúnak jóságos 
képét, a kinek emlékezetét születésének 
100-ik évfordulója alkalmából hálás ke
gyelettel ünnepli a magyar mérnökkar, a 
mely soha nem múló büszkeséggel sorolja 
a rég megdiesőültet legjobbjai közé.

Ls most —  igy végzé emlékbeszédét
elhoztuk ide szivünket, hogy annak 

legnemesebb érzésével adózzunk Vásár
helyi Pál fenkölt géniuszának s felújít
suk áldott emlékezetét, a mely mara
dandó alkotásaiban évszázadokra biz
tosítva van.

Nagy szellemének emléke legyen 
és maradjon mindörökre áldva!»

A Z E S K Ü T É R I H í D.

Eme cikk keretében az eskütéri híd 
állásának különböző fázisait, úgyszól
ván történetét óhajtjuk előadni. Szük
ségesnek tartjuk ezt nemcsak azért, 
mert még több Ízben lesz alkalmunk 
a híd felől véleményünket nyilvánítani, 
de főleg azon szempontból is, mert 
mind a bizottsági, mind közgyűlési 
tárgyaláson számos oly momentum 
merüli föl, melyeket részben észrevétel 
nélkül nem fogunk hagyni, részben az 
ügy jelenlegi állására nézve felette 
érdekesek és tanulságosak. Ez a magya
rázata egyúttal annak is, hogy liosz- 
szasahhan időzünk e tárgynál s az 
egyes felszólalások részletesebb köz
lésére is kiterjeszkedünk, mit külön
ben maga az ügy fontossága egymagá
ban is eléggé indokolna.

A közmunkák tanácsa — mint 
ismeretes — 18í).‘5-ban azon megkere
séssel fordult a székes fővárosi tanács
hoz, hogy a Duna-hidakkal kapcsolatos 
szabályozási kérdések a két hatóság 
kebeléből alakítandó vegyes bizottság 
által tárgyaltassanak. A tanács hozzá
járult a székes fővárosi közmunkák 
tanácsának ezen kívánságához s a ki
küldött vegyes bizottság tárgyalás alá 
vette a hidak környékének és a fel
járók rendezésének megoldására vonat
kozólag a közmunkatanács műszaki 
osztálya által készített tervezeteket.

Ezen tárgyalásoknak befejezése után 
a vegyes bizottság által elfogadásra aján
lott megoldáshoz a székes fővárosi köz
munkák tanácsa amaga részéről hozzájá
rult s a további intézkedések megtétele 
céljából azt a fővárosnak megküldötte.

A mérnöki hivatal azon megjegy
zéssel, hogy «a feljárót az emelkedési 
viszonyokra való tekintettel helyeseb
ben és célszerűbben megoldani nem 
lehet», csupán a mellékutcák tervezé
sére tevén meg észrevételeit, a vegyes 
bizottsági tervnek elfogadását szintén 
javasolta, a középitési bizottmány azon
ban, bár jobb hiányában hozzájárult, 
kimondotta, hogy az csupán kényszer- 
helyzet kifolyásaként jöhet számba, 
aesthetikailag meg nem felelő s a in ága
sabb általános igények kielégítését nem 
eredményezheti.

A székes főváros törvényhatósági 
bizottsága azonban oly értelmű hatá- 
zatot hozott, hogy bár a vámháztéri 
hídnak jobb- és balparti feljáróit, úgy
szintén az eskütéri hídnak budai részét 
érintő megoldást elfogadja, az eskütéri 
híd balparti feljárójára s ennek kör
nyékére vonatkozó tervet sem szépé
szeti, sem városrendezési szempontból 
megfelelőnek nem találja s ahhoz ter
mészetesen hozzá nem járul.

Kimondotta egyúttal a közgyűlés, 
hogy a belvárosi plebánia-templomot



É i> i t  í: s / v. t  i s /. k  m í-1-:

oly akadálynak nem tekinti, mely egy 
egészséges fejlődésnek és szabályozás
nak útját állhatná s felhívta a tanácsot, 
hogy az összes erre hivatott tényezők 
bevonása mellett terjeszszen elő mielőbb 
egy, az igényeknek minden tekintetben 
megfelelő újabb tervezetet.

A tanács ezen határozat alapján a 
tervezésben leendő részvételre egyrészt 
a székes fővárosi mérnöki hivatalt.
másrészt a magyar mérnök- és épitész- 
egyesületet hívta fel.

Kzzel csaknem egyidejűleg Kanser 
József építész a szabályozás meg
oldására vonatkozólag tervet és javas
latot terjesztett be, mely elbírálás végett 
a középitési igazgató úrnak adatott ki.

A magyar mérnök- és épitész-egye- 
sület a kérdésre pályázatot hirdetett, 
melyben 27 pályázó 33 tervvel vett 
részt ; az eredmény azonban, bár 
mennyiségileg kielégítő volt, minőség 
szempontjából nem érte el a kívánt 
sikert, mert volt ugyan bennök sok 
egészséges, eredeti és számba vehető 
eszme s annyira, amennyire megoldot
ták is a kitűzött feladatot, általában 
nem állottak a kívánt színvonalon s 
nem voltak elfogadhatók különösen 
azért, mert a középitési igazgaté) úr 
bírálata szerint a megállapított híd
tengelytől való eltérést involválták 
volna s a törvénynek a belvárosi plé
bánia-templom és a régi városház meg
tartására vonatkozó kikötéseit sem
respcctálták.

A középitési igazgató most a mér
nöki hivatal illetékes I. és II. szakosz
tályait hívta fel a szabályozási terv ki
dolgozására, mihez képest a földmérési 
szakosztály részéről Denecis Ferenc fő
mérnök, a közlekedési szakosztály 
részéről Heu/fel Adolf műszaki tanácsos 
készítettek egy-egy tervezetet.

Devecis Ferenc azon főbb szempon
tokat tartotta szem előtt, hogy a temp
lom, melynek — jelentése szerint 
a szakértő körök kiváló műértéket 
tulajdonítanak, megtartható legyen, a 
forgalom minden irányban, úgy a rak
partokon, mint a biti felé biztosíttas
sák s a szépészeti és pénzügyi szem
pontok egyaránt érvényre fussanak. 
Heuffel Adolf a tengelyt a kigyó- 
téren megtöri s innen egyenes vonal
ban vezeti a plébánia déli oldalán a 
budai oldalra, a templom és a városház 
lebontását egy későbbi rendezésnek

tartja fenn, a forgalmat megosztani 
kívánja s a teherforgalmat elkülönítve 
a hídfő alatt tovább vezeti, a híd előtti 
tért pedig feltölti.

A középitési igazgaté) az összes be
érkezett tervekről bíráló jelentést muta
tott be, melyben azon conclusióra jut, 
hogy miután ezek mindegyikének van
nak hiányai, a közniunkalanácsi terv 
pedig legcsekélyebb költséget igényel, 
célszerű volna ezen elveteti megoldást 
fogadni el.

A középitési bizottság, mely mull év 
szeptemberében tárgyalta az ügyet, 
ez alkalommal Kanser József, Denecis 
Ferenc és Heuffel Adolf terveit —  mint 
relatíve a legjobbakat — fogadta el a 
további tárgyalás alapjául s egyúttal 
felhívta nevezetteket, hogy költségveté
seket mutassanak be.

Mintán ez megtörtént, novemberben 
újabban a bizottság elé került az eskü
téri szabályozás, amidőn is a bizott
mány Kanser József tervezetét, mint
hogy csak ideiglenes megoldást adott, 
elejteiulőnek javasolta. A másik két 
tervező ezúttal ismertette terveit, kiter
jeszkedve azok financiális oldalára is. 
Heuffel Adolf azt állította, hogy az ő 
megoldása mellett még 2b.000 forintot 
nyer a főváros, Devecis Ferenc pedig 
kijelentette, hogy az ő tervére rá kelt 
fizetni 3,000.000 forintot. A bizottmány 
a költségvetéseket felülvizsgálatra a 
középitési igazgatónak adta ki s egy
úttal felkérte őt, hogy a két tervből az 
előnyök egyesítése s a hiányok el
hagyása mellett készítsen egy teljesen 
megfelelő újabb tervezetet.

A középitési igazgató ez uté)bhi 
kívánságot teljesíthetőnek nem találta, 
mert a két szabályozás, úgy a kiindu
lási pont, mint a megoldásra vonat
kozó) alapelvek tekintetében, homlok
egyenest ellenkezik egymással s azok 
egyesítése úgyszólván lehetetlen. A 
költségvetéseket azonban felülvizsgálta 
s azon eredményre jutott, hogy a 
Heuffel terve nem fog 2b.OOO forintot 
jövedelmezni a városnak, sőt több 
költséget okoz, mert annak végleges 
lebonyolítása 3,837.b2<S forintba kerül, 
a Devecisé pedig 3,75b.232 forintba, 
tehát az előbbinél mintegy 100.000 
forinttal kevesebbe.

Denecis Ferenc főmérnök azonban 
a középitési bizottságban kifogásolva a 
középitési igazgató számításait, adatok-
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kai kívánta bebizonyítani, hogy a 
HeufTel-féle terv !>,(>()().()()() forinttal drá- 
gáhl) az övénél. Minthogy pedig az 
általa előadottak után ténvleg felmerült 
annak valószínűsége, hogy a középi- 
lósi igazgató számitásaihan téves tételek 
fordulnak elő, a bizottmány egv al
bizottságot küldött ki a kérdés meg
vizsgálására, mely után az ügyet a köz- 
épitési bizottmány vette újabb tárgyalás 
alá. De inét/ e léirggalásl megelőzőleg 
a kőzépitési igazgató újabb tervrajzot 
matatott be egg rőoidebb jelentés kísé
retében.

A tervezet, melyet a kőzépitési igaz- 
gaté) bemutatott, lényegében nem más, 
mint a Heullél-féle tervnek módosítása.

Az eredeti HeufTel-féle tervezet 
ugyanis körülbelül <S() öl hosszú és 
átlag db öl széles teret eontemplál, ilv 
méretekkel létesítve azonban a terel, az 
a viszonyokhoz képest szűk voltánál 
fogva nem fogna eléggé imponáló hatást 
gyakorolni. Az ő tervezete szerint a 
Ilid előtt contemplált tér hossza — a 
templom részére fentartott tértől el
hintve — (ií) öl, átlagos szélessége .">(> 
öl s igy területe kerekszámban dí)(H) 
négyszögöl, vagyis több, mint 1000 
négyszögöllel nagyobb, mint az erede
tileg contemplált tér.

Tervezetében gondoskodni igyekszik 
a templom elhelyezéséről is, kellő 
nagyságú tér fentartása által. Az új 
templom felépültéig a régi templom 
nála is megtarthat*); megtartható még 
a plébánia-templom, a régi városház 
és a piaristák épülettömbje; egyáltalá
ban éppen úgy, mint a Heuffel-féle 
tervhez eredetileg contemplált átmeneti 
tervezetnél a szabályozás fokozatosan 
és pedig oly módon volna keresztül
vihető, hogy egyelőre a híd tengelyétől 
délre fekvő terület, valamint a kigyé>- 
utea, a Ferenciek-tere és a curia-utca 
helyén tervezett új utca által határolt 
rész szabályozása vitetnék keresztül, 
még pedig oly sorrendben, amint azt 
a híd építésével kapcsolatosan a köz
lekedés érdekei, valamint a megszer
zendő ingatlanok megváltásának élő- 
haladása szükségessé, illetve lehetővé 
teszik.

Az átmeneti szabályozási terv keresz
tülvitele esetén mindaddig, inig a bel
városi plébánia-templom és a régi város
ház annak idején cllávolithnlők lesz
nek, a hidra vezető feljáró létesítendő
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lesz olyformán, hogy az közvetlen a 
templom és a városház fala mellett 
vezettetik el, mi által az út mindkét 
helyen szűkül. Tekintve azonban —  
mondja a kőzépitési igazgató jelentésé
ben, — hogy a fenmaradó út még a 
legszűkebb helyen — a régi városház 
mögött — is kerekszámban 8 öl szé
lességű leend, az ideiglenes állapot 
eléggé tűrhető és a forgalom lebonyo
lítása szempontjából is kielégítő lesz, 
főképen, ha tekintjük, hogy a hidra 
való feljuthatás úgy a kigyó-térről a 
hid előtti térre vezető mellékutak, mint 
a régi városháza és a templom között 
beigtatható feljáró által is részben köz- 
vetittetik. Az, hogy a hídfeljáró ten
gelye ily szorosan a templom és a régi 
városháza mellett halad el, annak követ
kezménye, hogy a fővárosi közmunkák 
tanácsa által contemplált budai hídfő 
betarthatására való tekintettel a híd s 
a feljáró tengelyét északi irányban el, 
tehát a nevezett épületekhez közelebb 
kellett tolni, mi által egyébiránt a 
Kossuth Lajos-utca tengelyéhez való 
elhajlás jóval kisebb lett s az egyenes 
irányhoz lényegesen közeledtünk.

Kzután a tervezet által igényelt 
költségekre tér át a kőzépitési igazgató 
és előre bocsátja, hogy a fedezetlen 
költség úgy a 1 lentiek, mint a I)evecis
fél e rendezési tervnek költségeivel szem
ben nagyobb ugyan, de az igényelt be
fektetések a Deveeis-féle terv befekte
tésével szemben csak kevéssel nagyob
bak, az eredeti HeufTel-féle tervvel 
szemben pedig kisebbek s igy ki
sebb a megvalósítással összekötött koc
kázat is.

A kisajátításnál ugyanis kizárólag a 
szabályozás keresztülviteléhez mulhat- 
lanul szükséges ingatlanok vétettek 
figyelembe, mig a városrendezési szem
pontból az egyes, egyelőre fentartható 
telkekből eleső részletek, részletkisajá- 
titások címén külön számíttattak, de a 
telkeknek a befektetést és kockázatot 
túlságosan növelő teljes kisajátítását 
mellőzte és hasonlóképen, mint a 
Deveeis-féle tervezet költségelésénél is 
történt, a telektulajdonos által majdan 
eszközlendő építés idejére tartotta fenn. 
Ilv módon a Duna- és kalap-, valamint 
a cnria- és kalap-utcák között elterülő 
telkek megvétele fölöslegessé vált, mi
által a forgó tőke nagysága különösen 
az által, hogy az «Athenaeum» telkét
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magában foglaló tömb megszerzése 
elesik, jelentékenyen csökkent.

Lesz tehát az ő számítása szerint 
az összes befektetés :

Összes kisajátítás . 7,604.927 Irt.
Rendezési költség ._____ 4/0.326 »
Forgó tőke összesen 8,0/0.253 írt.
Ehhez veendő egy új 

templom létesítése, mint 
előbb i s ...  1,500.000 Irt.

A forgó tőkének 
3,435.188 forinton felüli 
része után 21/2 évi 5 °/0-os 
intercalaris kamat 

Összeg .
Ezzel szemben az ér

tékesítés, hasonlóképen 
szem előtt tartva az ötös 
albizottság becsléseit 

Marad fedezetlen 
Ezzel szemben a 

Ileuffel-féle előző terv 
fedezetlen költsége az 
ötös albizottság által 
megállapítva . . . .
a Devecis-féle tervé . 
tehát az előbbinél a fede
zetlen költség . 
tál, az utóbbinál . 
tál kisebb.

580.007 » 
10,155.260 Irt.

5,398.350 » 
1,756.910 Irt.

4,592.627 Irt, 
3,899.499 »

161.283 frt- 
857.411 frt-

Iiy értelmű volt a középitési igaz
gató jelentése, mely után a középitési 
bizottság rendes ülésén került az ügy 
tárgyalás alá. Az ülésen Gcrlóezíj Ká
roly alpolgármester elnökölt. A bizott
ságban több felszólalás volt, melyek 
közül kiemeljük AUigij Dezső felszóla- 
lalását. Szót kér, úgymond, mert érzi 
annak nyomasztó terhét, hogy midőn 
az eredetileg tervezett s a közmunkák 
tanácsa által kidolgozott szabályozás 
vázlatait bemutatták, ő volt az, a ki 
ezen tervek ellen felszólalt s a kinek 
indítványára a közgyűlés újahbi tervek 
kidolgozását elrendelte. A másik dolog, 
a mi őt bántja, az, hogy a tárgyalások 
oly hosszúra kinyúltak, hogy ezen ügy 
még máig sincs végleg megoldva. Á 
bemutatott tervezetek fölött legnagyobb 
örömét kell eonstatálni, mert a tervek
kel tényleg ki lett mutatva az, hogy 
lehet a közmunkák tanácsa által ki
dolgozott tervnél sokkal jobbat is pro
dukálni s igy kifejezésre jut egyúttal 
az is, hogy midőn ő a közmunka
tanácsi tervezet ellen felszólalt, a köz
érdek szempontjából mintegy általános

szükségletnek az érzését fejezte ki. Az 
albizottságnak, melynek az egész köz
épitési bizottság csak hálás köszönetét 
mondhat, jelentése földerítette az álla
potokat a tervezeteket illetőleg s a köz
épitési igazgató úr legújabban bemu
tatott tervei műszakilag is egy újabb 
világításba helyezi e fontos kérdést. 
De mindenekelőtt a pénzügyi részét 
kívánja megvitatni a dolognak, melyet 
igy lát előadva: A közmunkák tanácsa 
tervezetének keresztülvitele esetén ma
iad fedezetlen költség gyanánt 3,3 1 .1 . 1 8 8  
Irt és ez azon összeg, a melyben benne 
van már a főváros 2,000.000 Irtja is. 
Ha már most azt merte állítani a köz
gyűlésben. hogy egy általános szabá
lyozási szempontból a közmunkák 
tanácsának terveinél behatóbb és a 
kérdést jobban megfejtő szabályozási 
lehetséges megoldani, ezen állítását az 
előtte fekvő mindhárom számítás által 
beigazolva látja. Látja eonstatálva. 
hogy a Heuífel tervénél, melynél a fe
dezetlen költség t,592.627 Irtot tesz ki. 
ezen összegben már benn van 1,500.000 
Írttal egy ujabbi templom felépítése is. 
Ha ebből levonja a közmunkák taná
csa által előirányzott 3,315.188 Irtot, 
mint fedezetlen költséget, akkor ezzel 
szemben Heulfel terve 1,247.439 Irt 
többletet mutat, de e mellett egy tel
jesen új templomot és új rendezést ad. 
Tehát Heulfel terve még aránylag ol
csóbb 252.561 írttal. Ugyanígy áll a 
dolog a középitészeti igazgató tervével, 
a melyhez szóló teljes leikéből hozzá
járul, mert ez az a megoldás, mely 
neki szeme előtt lebegett, midőn a 
közgyűlésen említett felszólalását tette. 
Ebben a tervezetben látja megvaló
sulva azt, a mit ő elképzelt. A középi
tési igazgató tervei 4,455.910 Irtot mu
tatnak ki fedezetlen költség címén, 
az 1.500.000 Irt templomköltség azon
ban ebben is már benfoglaltatik, vagyis 
aránylag ezen terv is olcsóbb, mint a 

| közmunkák tanácsának terve. Szóló 
az értékesítés körüli eljárását az al
bizottságnak kissé szűkmarkúnak véli, 
mert egyetlen egy pontja sincs a fő
városnak, mely annyira hivatva volna 
e központ jellegét magán viselni, mint 
a milyen ez az eskütér előtti városrész 
lesz s ily helyen oly olcsón számítani 
a telkek árát, mint azt az albizottság 
egyes esetekben tette, nem lehet, de 
legalább a számítások annál reálisabbak.



É r* I T  í :  S Z E T I  S Z E  m  l  e 55

A mi inasát a szabályozást illeti, meg 
van győződve szóló, hogy annak ide
jén meg lóg érlelődni az eszme, hogy 
a Deák-teret egy egyenes vonalban 
össze kell kötni a híddal. A forgalmi 
tőkéket ő mindkét tervnél nagyon 
magasan megállapítottaknak tartja s 
meg van győződve róla, hogy az a 
valóságban sokkal kisebb lesz. A mi 
egyébként azt az iránylatot illeti, hogy 
egyesek a szabályozás kérdését tisztán 
pénzügyi térre óhajtják terelni, e néze
tet el nem fogadhatja, mert az egyesek 
gondolhatnak arra. a mi a levegőben 
lebeg, hogy t. i. a kiállítás után az 
187.4. évi állapotokhoz hasonló finan
ciális zavarok fognának beálíani, azon
ban a főváros igy soha sem gondol- 
kozhatik. A főváros nem máról hol
napra él s befektetett tőkéi épen 
ezért mindig megtérülnek, ha mindjárt 
később is és nem hiszi, hogy egy is 
legyen a bizottsági tagok közül, ki e
részben a főváros fejlődésében, jövő
jében nem bízna; neki a főváros hala
dásában, folytonos emelkedésében bíz
nia kell. A pénzügyi rémek tehát e 
szabályozás ügyét nem veszélyeztetik. 
Pénzügyileg igy fogva fel a dolgot, ő 
azon tervet, mely csak 1,110.722 Írttal 
drágább a közmunkák tanácsa tervé
nél. di* e mellett 1,500.000 Irt értékben 
egy új templomot is ad a fővárosnak, 
teljesen elfogadhatónak találja. Nem 
hiszi, hogy szükség volna az építési és 
forgalmi szempontból hosszasabban 
kiterjeszkedni a dologra, csak azt kí
vánja megjegyezni, hogy a középitési 
igazgató) nr által bemutatott új terv 
mindazon előnyöket, melyeket Heiilfel 
tervezeténél annak idején kiemeltek, 
magában foglalja és mellőzi mindazon 
hibákat, a melyek a Heiilfel által ter
vezett hídtengely eltolása következtében 
a terv elfogadását késleltették. Azzal, 
hogy a középitési igazgató úr a ten
gely törési pontját, mintegy 00 méter
rel feljebb vitte, az általános rendezés
ben nem sokat változtatott ugyan, de 
azon szerencsés helvzetet idézte elő.
hogy a tengelyt egyenesen viheti a hí
don át Dudára s mivel igv a templo
mot is távolabbról metszi, egy ideig
lenes kibontakozás is helyesebben lesz 
keresztülvihető. Devecis terve a forgal
mat a hídról egy keresztvonallal jobbra- 
halra megtöri s az alsó forgalmat neki 
vezeti egy falnak. Kitekintve attól, hogy

ezt igy létesíteni általános forgalmi 
szempontból nem szabad, még az a 
hátránya is megvan Devecis tervének, 
hogy a tengelye ott metszvén a Dunát, 
a hol valamivel kiszélesedik, hídja né
hány méterrel (4—5) hosszabb, mint a 
középitési igazgató által bemutatott 
terven s ha egynyilású híd épül, 
a híd hossza ugyancsak a tartó 
pillérek magassági viszonyait is meg
változtatja, vagyis még a híd építése is 
költségesebb leend. Mivel pedig a fő
város vitális érdekei kívánják, hogy a 
Ilid egynyilású legyen, mint legjobb és 
legszebb tervezethez: a középitési igaz
gató ur által legújabban bemutatott 
tervezethez egész leikével hozzájárul s 
azt a bizottságnak elfogadásra ajánlja. 
A (Hjij Dezső után

Devecis Ferenc főmérnök szólalt fel, 
köszönetét mondva az albizottmánv- 
nak azért, hogy szíves volt a terveket 
átvizsgálni s az ő számításának he
lyességét igazolni akkor, midőn azt 
találta, hogy terve Heuffel tervénél 
mintegy 700.000 forinttal, illetőleg a 
kisebbségi vélemény alapján 1,100.000 
frttal is olcsóbb. Terve tehát olcsóbb! 
Mindazonáltal vissza kell térnie azokra, 
a miket a f. évi február 22-én a bizott
ságnak előadni szerencséje volt. Az 
albizottság jelentésében kifejti azt is, 
hogy sem a rakpart-területet nem ve
hette figyelembe — azonban hogy 
miért, azt számadatokban kimutatni 
nem tudja, — sem pedig a budai ol
dal rendezését számításai körébe bele 
nem vonta, noha erre lényeges súly 
fektetendő. Mikor szóié) február 22-ikén 
felszólalt, az az eszme vezérelte, hogy 
midőn a tervekkel a főváros a közön
ség elé lép, egyúttal ki kell mondania 
azt is, hogy a tervezet mibe kerül, 
liogv meglepetéseknek a közönség ki
téve ne legyen. Azt mondotta akkor 
szóló, hogy nézete szerint azon többlet
összegnek,* melybe a IleuíTel által ter
vezeti szabályozás a fővárosnak kerülni 
fog az övével szemben, két és fél mil
lió körül kell lennie.

Szóló az albizottmánynak munká
latát részben magáévá teszi, mert a 
bizottság az általa elfogadott alapon 
járt el, úgy a telkeket, mint fel
építményüket külön becsülte és figye
lembe vette az adó-, bér-, forgalmi 
stb. viszonyokat, mint azt ő is tette. 
Mégis vannak egyes oly tételek abban.
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a melyekre nézve kéri, hogy mint 
szakember, megjegyzéseit megtehesse; 
ha az ő kételyeit az eljárt bizottsági tag 
urak válaszaikkal el fogják oszlatni, 
neki a szükséges fölvilágositást megad
ják, akkor meghajlik előttük s egyéni 
nézetét alárendeli az ő nézetüknek, 
(konstatálja ezután szóló, hogy a kisa
játítandó telkekre nézve az ő állás
pontja és az albizottságé között igen 
csekély differentia forog fönn, mert 
azon 78 telek közül — ide értve a 
templom telkét is — melyet Heuffel 
lebontani kénytelen, ő 00 telekre nézve 
teljesen azonosan számított. A mi az 
ezen telkeken levő felépítményeket 
illeti, itt ugyan számításai s az albi- 
zottsági számítások között 0— 8 száza
lékos diíferentiák vannak, de ezen el
térések diíTerentiáknak nem nevezhe
tők, mert végre is a becslés egyéni 
dolog s a mi egyiknek ekkora értéket 
látszik képviselni, azt a másik csekély 
pár százalékkal magasabbra becsül
heti. Ez az eltérés nem oly lényeges, 
hogy ez ellen bármi ellenvetést is te
hetne. A fenmaradó 12 telekre nézve 
azonban aggodalmai vannak.

Nevezetesen a Ferenc József-rakpart
20., 21. sz. telekre nézve az albizottság 
300 Irtot állapított meg négyszögöléért, 
holott —  ez a Huzella-házzal szemben 
levő épület — ennek tényleges kisajá
títási ára 520 frt volt. Ha már le kell 
mennie, a becslésben 430 Írtig le tud 
menni, de tovább nem. Éppen így áll 
a dolog a 22. sz. házra nézve, mely 
300 írttal vétetett fel, holott legrosszabb 
esetben is 350 írttal lett volna felveendő. 
A Rottenbiller-féle ház csak 700 frttal 
van felvéve a tényleges 000 frt vételár 
helyett, mely a közelben levő ingatla
noknál eléretett. A Curia-utca 289.,
200. számú házak telkeit a bizottság 
180 frttal vette fel, holott ezt a fekvé
sére való tekintettel sem lehet 280 
írton alul számítani. Ezen felsorolt 
telkek az ő előnyére mintegy 107.000 
frttal billentik le a mérleget. A másik 
kifogásolt csoport szóló szerint a Duna- 
utcai telekcsoport, hol a 122. szánni 
ház 38.000 frttal lett felvéve, pedig 
tényleg 54.000 frttal adták el. Vis á 
vis ennek, kisajátította a közmunkák 
tanácsa a 8. hr. számú telket. A bizott
ság ezen telek kisajátítási ára gyanánt 
300 frtot vett fel, holott az ténvleg 
400 írton lett eladva. Ez esetekben is

mintegy 124.000 frt jön ki a telkek 
előnyére. Ha azonban a bizottság ezl 
el nem fogadná, úgy vagy Heuffelnél 
a 121 — 127. telekcsoportot ki kell venni 
a telekcsoportosításból, vagy ő nála 
kell azt felvenni, a mely esetben az ő 
terve előnyére 250.000 frt fog kijönni. 
S ha már ennyire belement szóló a 
részletekbe, engedtessék meg neki, hogy 
általánosságban érintse, miszerint a 
számításban oly telkek is az ő ealcu- 
lusa terhére Írattak, a mely telkek az ál
tala contemplált szabályozásnál érintve 
nem is lesznek. Hogy ez igy számit- 
tassék, azt szóló elfogadni nem haj
landó, mert nem tartozik elviselni azt, 
hogy szabályozási tervezeténél terhére 
rovassanak, például a kalap-utcai te
lekszabályozások, hol Heulfel ugyan 
változtatást tervez, de ő nem. Ezen 
eljárás is mintegy 81.000 frtnvi terhet 
ró költségvetésére indokolatlanul. Ez
zel szemben a 20— 22. és 142— 143. 
számú telkeknél szóló 30*c négyszögöl 
terjedéket kap, mit 10.500 frttal javára 
kell beszámítani. A 22— 24. és 589. 
számú telkeknél szükséges extensiókat 
Heuffel tervezeténél felszámítva nem 
találta, pedig ezek együtt 18.500 frtot 
képviselnek. A rendezési költségekre 
nézve megjegyzi, hogy I leülteinek 55.900 
négyszögméter területet kell rendeznie, 
mert ennyit tényleg bolygat; az ő ter
vénél 11.000 négyszögméter a bolyga
tott terület. Mégis a rendezés költségei
nek számításai szerint 8.000 négyszög
méterrel kevesebbre számíttatott a kü
lönbség. mi ismét legalább 15.000 frt 
különbözet. Heuffel tervénél a tám
falakat, melyek okvetlenül létesítendők 
lesznek, a költségvetésbe egész terjede
lemben be nem vették, miből isméi 
legalább 30.000 frt diíferentia áll elő.

Az eljárt t. albizottmány az értéke
sítést akként contemplálja, hogy a léte
sítendő viszonyokhoz képest a telkek 
értékét magasabbra veszi. Nem tudja 
azonban szóló megokolni azt, hogv 
ugyanazon helyen neki 50 forinttal 
kevesebb értéket állapítanak meg. mint 
Ileülteinek. Az ily téves számításokból
110.000 frt különbözet áll elő. Azt sem 
fogadhatja el szóló, hogy Heulfelnél az 
A jelű telektömb, mely 75 méter széles 
es ep ily hosszú, (‘>00 forinttal legven 
felvéve, e címen 75.000 frttal több‘ az, 
ami reá hárul. Mindezek olv dolgok, 
melyek esetleg vita tárgyát képezhet-
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nék, mert — mint már említette —  a 
becslés individuális dolog, egyforma 
értéket több embernek megállapítani 
igen nehéz ! Az egészből azonban, ami 
reá legnyomasztóbban hat, az, hogy az 
ő tervénél tényleg kevesebb lett szá
mítva. E körülményt a bizottság figyel- 
mébe ajánlja, mert nézete szerint itt 
nyílt tévedésnek kell fenforognia. Első 
jelentésében elfoglalt álláspontja szóló
nak az volt, hogy ily nagyszabású város- 
rendezésnél, ha egyáltalában akar a 
bizottság valamit csinálni, úgy nem elég 
csak a Ilid feljáróját és közvetlen a 
feljáró környékét rendezni, hanem a 
városrész egész környékét alapos sza
bályozás alá kell vonni. Ajánlotta a 
zsibárús-utcának folytatólagos megnyi
tását, javasolta, hogy a borz-utca is 
folvtattassék egészen a Dunáig. Java
solta azt is, hogy a rakpartok szélesit- 
tessenek ki s e részben, úgy hiszi, elég 
szerényen járt el, midőn a rakpart 
rendezésére 2ő().(MH) Irtot vett föl. A fő
városnak első sorban rakpartra van 
szüksége, itt virágzik a kereskedelem, 
a kikötők elégtelensége ma is sok 
panaszra ad okot, ha tehát a bajon 
segíteni lehet, meg kell ragadni az 
alkalmat ; segítve pedig mindenesetre 
lesz az által, hogy nemcsak folyó hossz
ban használja ki terve a partot a lehető 
legelőnyösebben, hanem szélességben 
is minél kényelmesebb rakodópart léte
sítésére törekszik. S ha valóban áll a 
követelmény, hogy a partokat széles 
rakodóikkal kell ellátni, nem joggal 
kérheti-e szóló, hogy a rakpart létesí
tési, kisajátítási költségei — melyek 
dlKl.(XH) frt körül állnak — az ő terve 
előnyére I leulíel számításainál is figye
lembe vétessenek? Ezen követelés jogos
ságát magától el nem háríthatja. Ileül
teinél a rakpart egy része jóformán 
teljesen elvész ; amellett, hogy kes- 
kenyre van tervezve, még az előtte 
contemplált kis méretű térség a rak
part forgalmát meg is akasztja, e terv
nél nincs közlekedés biztosítva a rák
ijait forgalmának. Ezen elveszett rak
part területe 40.000 forintra tehető. Es 
ezt az előnyt tervezeténél nem kell 
okvetlenül számításba venni ?

Maradna még két pont, amire reflec- 
táIni óhajt, az egyik a budai oldal 
rendezése. E részben őszintén szólva 
már maga sem nyilatkozhatik, mert 
ime ez az ötödik alternatíva, amelyik

a bizottság előtt fekszik. Annyi tény, 
hogy ő 104 méter távolságban van a 
Rudas-fürdő sarkától, mig a mostani 
terv csak 00 méterre van tőle. Mig 
Heuífel első tervénél a Rudasfürdő el- 
távolitandó részben, addig a most be
mutatott tervnél, hol az ő rakpart
rendezése van felvéve, már a budai 
oldalon csak az átrendezésben van 
különbség s ettől eltekint. Különben 
Nagy bizottsági tag úr felszólalására 
reflektálva, megjegyzi, hogy az új híd
tengely a budai oldalon a Gellért
hegybe ütközik, itt tehát szintén kereszt
ben töretik meg a közlekedés, ez pedig 
soha meg nem lesz másítható, holott 
a pesti részen e törés csak ideiglenes 
állapot.

A másik ellenvetés, hogy az ő ter
vénél a templom mélyebben fog feküdni, 
mire nézve megjegyzi, hogy a lúd 
kezdő pontjának magassági viszonyai 
megállapítva vannak, arra a magas
ságra Heuffelnek ép úgy el kell jutni, 
mint neki s mindenesetre kevésbbé 
ütközik az építés szépészeti szabályaiba, 
ha egy objectum vagy térség közepén 
van egy alig 5 méterrel, tehát kevéssé 
feltűnő módon mélyítve mint hogyha 
e mélyítés egy kis terjedelmű köznél 
történik.

Ha mindazokat latba vetik, amit 
szóló felhozott, úgy a kimutatott több
lethez hozzáadva az intercalárét és a 
bizottság által talált különbséget, 2 V2 
millió forint differentia jön ki, ennyi
vel olcsóbb tehát az ő terve, vagyis a 
Heuífel terve ennyivel mutatkozik drá
gábbnak. Számítások alapján beszélt 
szóló eddig is s most is ragaszkodnia 
kell számításai szerint ahhoz, amit már 
első ízben kifejtetht. ogy az ő terve 
legalább is egy millió forinttal, de talán 
IV2 millióval is olcsóbb, mint Heuífel 
s illetve Eechner tervezete, a templom- 
té)l eltekintve. Aláveti azonban magát 
szóló az ellenvéleménynek, ha őt 
számadatokkal meggyőzik. Eelszólalá- 
sával nem akarta a bizottságot terve
zetének elfogadására erőszakolni, hanem 
mint szakember nyilatkozott s amint 
meg van győződve, hogy az albizott
ságot sem vezette a részrehajlás, úgy 
a maga részéről is biztosítja a bizott
ságot, hogy felszólalásában semmi 
ellenszenv nem befolyásolta, csak tisz
tán és egyedül ama cél lebegett szeme 
előtt, mi az albizottságnak, hogy a
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kérdés teljesen megvilágittassék, hogy 
a nmnicipium végre tisztán lásson, 
hogy reá lehessen mondani a terveze
tek közül egyikre, hogy helyes, a 
másikra, hogy helytelen. I)e amellett 
azt is, hogy egyik vagy másik elfoga
dott tervezet mennyivel kerül többe, 
itt megmarad állítása mellett, hogy a 
templomtól eltekintve, terve legalább 
is 1 millió forinttal olcsóbb a másik 
két tervezetnél.

Ágoston József mint az albizottság 
egyik tagja néhány szóval óhajt csak 
megfelelni Devecis felszólalására. Kon
statálja mindenek előtt, hogy az al
bizottság nem azért lett kiküldve, hogy 
a tervek felett bírálatot mondjon, 
hanem hogy egyenlő alapon azok költ
ségeit kiszámítva, a kérdés pénzügyi 
oldalát kellően megvilágítsák. E rész
ben a bizottság feladatának meg is 
felelt, amennyiben a kisajátítandó terü
leteket ugyanazon egységárakban szá
mították mindkét tervre nézve és pedig 
tisztán azon területekre, amelyeket a 
tervek feltüntetnek. Az értékesítésnél is 
ugyancsak hasonló eljárás követtetet, 
mindkét tervre nézve közösen megál
lapított egységárak vétettek fel, de ter
mészetesen a telkek különböző con- 
figuratiója a két tervnél változtattak 
az értékesítés összegén. A rakpart
területet. minthogy annak közterületi 
jellege elvitázhatatlan, az értékesíthető 
telkek sorába nem állította bele az al
bizottság. csak megjegyezte a jegvző- 
könvvben, hogy bérbeadás folvtán ezen 
terület is jövedelmet fog a városnak 
hozni. Tény az, hogy a számítások ily 
egyforma alapon történt megejtése 
mellett a két tervezet közt az inter- 
caláris kamatoktól eltekintve, mintegv 
/()().()()() Irt diHerentia áll elő, amelvlvel 
Devecis terve olcsóbb. Visszautasítja 
azon nézetet, mintha az albizottság 
számításaiban Devecis terveit bizonvos 
hátrányokban részesítette volna, vala- 
minthogy ezzel nem azt akarja mon
dani. hogy az albizottsági számítások 
az utolsó krajcárig helyesek lesznek, 
mert elvégre is ily nagyszabású rende
zésnél mindig a jövő constcllatiója álla
pítja meg a kedvezőtlenéi)!) vagv ked
vezőbb eladási viszonyokat s a jövőbe 
senki sem láthat. De albizottság részre- 
hajlatlanul, a legjobb akarattal ejtette 
meg számításait, minden lehelő körül
ményre kiterjesztve figyelmét s utoljára j

is szóló nem azt véli fontosnak, hogy 
ez a bizottság melyik tervet fogadja el, 
a tervek fölött úgyis a közgyűlés fog 
dönteni, de fontosnak és égető szük
ségnek ismeri el, hogy a tervek közül 
egyiket elfogadva, e bizottságban mi
előbb sürgős megoldást nyerjen e fontos 
kérdés.

Hausznumn Alajos biz. tag szerint 
az albizottság azért lett kiküldve, hogy 
tisztán a költségek összhangját, a kér
dés pénzügyi oldalát világítsa meg. 
Azon az alapon, melyen eljártak, úgy 
lett az egyes telkek kisajátítási ára 
megállapítva, hogy abba a bizotts; 
minden tagja belenyugodott. Vissza kell 
tehát utasítani Devecis azon vádját, 
mintha az ő terhére sérelem eseti 
volna az albizottság eljárásából s mintha 
az ő terve ellen bizonyos igazságtalan
ság történt volna. Devecis azon kíván
ságát, hogy az alsó rakpartot az érté
kesített területek közé számítsák he. 
lehetetlenségnek tartja. Hogy az ő terve 
egy széles rakpartot létesít, az legfeljebb 
tervének előnyére szolgálhat csupán, 
de nem vehető fel a rakpart az érté
kesíthető telkek közé, mert hiszen azt 
eladni nem lehet, legfeljebb bért kap 
érte a főváros, ez a bérösszeg pedig 
lehet kisebb is, nagyobb is, azért ez a 
terület mégis csak közterület marad. 
Ezen incidensből tehát azt következ
tetni. hogy az albizottság inkorrekten 
járt volna el. helytelenség. Igaz ugyan, 
hogy az intercalaris kamatszámítás 
alapjául a telkek jelenlegi értékét kell 
hgye lembe venni, mert ennyi tőke illán 
kell az intercalarét számítani. Az új 
templomra felvett 1 .őOO.OOO Irt csak 
oda lelt vetve, az nem számításokon 
alapuló összeg, de azért ezen egv és lel 
millió forint, midőn a templom építé
sére felvétetett, úgy contemplállatott. 
hogy ebben henne van már a felépítés 
költsége az intercalaréval együtt. Ez
után a másfél millió forint után tehát 
intercalarét számítani nem lehet, mert 
az 1,;)()().(MM) lóriid átalányösszegben az 
időközi kamatok már benfoglaltatnak. 
Hogv miért lett a két terv keresztül
vitelére nézve egyenlő időtartam meg
állapítva, azt úgy magyarázza meg, 
hogy a szabályozást kél év alatt keresz
tül lehet vinni, de új templomot is 
létesíteni ezen időn belül nem lehel. 
S ha a templom költségeit leszámítják, 
akkor Devecis terve drágább, nemhogy
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olcsóbb lenne Heuffelénél, mert 11eufíel 
számításaiban a költségekbe a templom 
építése mint szükséglet van felvéve. 
Műszakilag az aluljárókat és az alá- 
lalazott feljárást helyteleníti, szerinte 
ugyanis a feljárók keskenyek, ott okvet
lenül torlódni fogna a forgalom, az 
aluljárók pedig közlekedést nem bizto
sítanak, mert árvíz idején a kapukat 
el kell záratni. Fejtegetését befejezve, 
arra kéri a bizottságot, hogy miután 
Devecis terve sem műszaki szempont
ból nem előnyösebb, sem a valóságban 
financiális szempontból nem olcsóbb, 
mint a másik tervezet, mert az új 
templom létesítéséről gondoskodva 
nincs és miután He útfél tervének azon 
módosítása, melyet a középitési igaz
gató úr bemutatott, mindazon előnyök
kel bir, melyeket az általános kivánal
maknak megfclelőleg úgy szépészeti, 
mint városrendezési és közlekedési 
szempontból elérni lehet, fogadja el a 
bizottság Heufifelnek a középitési igaz
gató által beterjesztett és módosított 
legújabb tervezetét.

Kanser József a kérdést három 
szempontból véli megítélendőnek. Min
denekelőtt a templom kérdése a leg
fontosabb, ez képezi ugyanis az egye
nes útvonal akadályát. Az egyenes út
vonal kérdése volt az, amely a meg
oldást máig késleltette. Vagy el kell 
tehát vinni a templomot, hogy egyenes 
útvonal létesüljön, vagy nem. Szerinte 
igenis el lehet bontani a templomot, 
de nem azonnal. Meg kell különböz
tetni azon időpontot, hogy meddig 
fog megmaradhatni a régi templom és 
mikor fog új felépittetni helyéhe. A 
templom építése miatt nagyobb forgó
tőkét a várostól igénybe venni lehetet
lenség, mert — hogy analóg példával 
éljen — közmegbotránkozás tárgya ma 
a lipótvárosi bazilika építésének ügye 
is, mely csak azért nem készülhet el, 
mert hiányzik az a másfél millió forint, 
melylvel az építkezés befejezhető lenne. 
A város ily kegyes célokra nem adhat 
újabb tőkéket. Minek volna az amúgy 
is fejlődésben levő városrészben azt a 
templomot, mely egyelőre a közleke
désnek útban nem lesz, azonnal lebon
tani, csak azért, hogy egy ideális egye
nes vonalat létesítsünk, mely Devecis 
tervénél épen úgy megvan. Nem va
gyunk kötelezve azonnal az új építke
zéshez fogni, a régi templom még mint

egy 50— 00 évig, de tovább is fenn
állhat.

De nincs is szükség a templom 
azonnali eltávolítására, mert Devecis 
terve mellett igv is meg lehet a kér
dést közlekedési szempontból oldani. 
Azon érvet illetőleg, hogy Devecisnél 
a templom mintegy gödörbe fog esni, 
megjegyzi, hogy hiszen a feljáró ma
gassága mindkét tervnél egyenlő, jobb, 
hogyha a templom egv nagy téren áll 
mélyebben, mint hogyha a falazat 
hozzá oly közel esik, mint Heuffel 
tervénél és hozzá a tér is sokkal ki
sebb. A felfalazás pedig Heuífelnél is 
kikerülhetetlen. A mi végre az árvíz 
kérdését illeti, ez olyan eshetőség, 
mely minden 30— 40 évben fordul elő 
mintegy 1—2 napra, pedig ez esetre 
az elzárók — mint a város egyéb 
részein! — biztosságot nyújtanak. Jé) 
lelkiismerettel mondhatja, hogy bár a 
másik két terven nagy előnyöket lát, 
mégis mint leghelyesebb megoldást a 
Devecis-féle terv elfogadását javasolja 
a bizottságnak.

Tolnai Lajos úgy hiszi, hogy akkor 
tereltetett a dolog helyes mederbe, 
mikor a templom fennállhatásának vagy 
fenn nem árhatásának kérdése felvet
tetett. Olyan megoldást nem látott s 
nem is fog látni soha, mely helyesen 
megoldva a kérdést, meghagyná a 
templomot. Annak el kell távolittatnia. 
A templom felszíne és a hídfeljáró 
között öt méter magasságkülönbség 
van s hogyha felveszszük azt az ese
tet, amint tervezve van, hogy egv- 
nyílású híd fog építtetni, akkor annak 
a tartására 50— (50 méter magas oszlo
pokat fog kelleni létesíteni, a mi aesthe- 
tikailag sem engedi meg, hogy a temp
lom ott hagyassák. A templom meg
hagyása legfeljebb provisorium, provi- 
soriumnak pedig e szerint azt kell 
választani, mely legtűrhetetlenebb, tehát 
Heuffelét. Helyes csak azon szabályozás 
lehet, a mely a templom eltávolítása 
után a legjobb helyzetet teremti. S 
mert e részben a bemutatott tervek 
közül Heuffel terve sokkal célszerűb
ben oldja meg szerinte a kérdést, 
ennek elfogadását ajánlja.

Elnök a felmerült vita során hal
lottak után Devecis főmérnöktől azt 
kérdezi, hogy terve szerint a templom 
véglegesen megmaradhat-e, vagy ha —  
a mint most először hallotta —  mégis



no fi p  i  t  f i  s  z  i

heállna annak szüksége, hogy a tem
plom leromboltassék, gondoskodott-e 
tervező egy újabb templom felállítására 
alkalmas helyről ?

Devecis Ferenc megjegyzi, hogy e 
részben a felvilágosítást már egyszer 
megadta, a mikor ugyanis kifejtette, 
hogy ha a templomot elbontja, nyer 
2400 négyszögöl oly telket, melyet ér
tékesíthet, ennek eladási ára pedig 
bőségesen fedezni fogja egy új temp
lom költségeit. Különben a dolog úgy 
áll, hogy a templom rendezési terve 
szerint akár száz évig is elállhat ott,a 
hol ma van, de ha ennyi ideig nem is 
maradna meg, ha ma 1,500.000 írtra 
van becsülve, úgy hogy ez összegben 
a telek értéke is benne van, akkor ez 
a számításban mit sem von le az ő 
előnyéből, mert ha ő is lebontja a 
templomot, kap 2100 négyszögöl érté
kesíthető telket, már pedig egy 50 év 
múlva a mai templom becsértéke sok
kal kisebb lesz, de a telkek értéke 
annál annál drágább. E telekrész ér
téke ma 2,200.000 forint, a bizottság 
számítása szerint a templomé pedig
1,500.000 Irt. világos tehát, hogy 50 év 
múlva az előbbi viszony szerint, hogy 
t. i. a templom értéke kevesebb, de a 
teleké nagyobb lesz. az ő terve szerint 
több mint IV2 millió forintot fog kapni. 
A középítési igazgató tervére meg
jegyzi, hogy annak lej íviszonyai sok
kal kedvezőtlenebbek, hogy az drá
gább, mint az övé a templom leszá
mítása után is. s miután a budai rész 
is terveinél a legkedvezőbb, ajánlja 
tervét ismételten a bizottságnak.

Elnök ezután szavazásra bocsátván 
a kérdést, 17 szóval 10 ellenében elfo
gadja a bizottság a középitési igazgató 
főmérnök által legújabban beterjesz
tett és a Heuífel-féle tervezet módosí
tását képező szabályozási tervezetet.

Ezután a törvényhatósági bizottság 
rendkívüli közgyűlésén került tárgva- 
lásra az ügy. Az itt történt fölszólalások- 
ból közöljük a következőket :

Enchcr József: Midőn a közmun
kák tanácsa a kormány állal nvert 
utasítás következtében, a melv egv 
szűk programúihoz kötötte a híd épí
tését. a hídfeljárók tervét elkészítette 
es a közgyűlés elé terjesztette, a melv 
azt nem találta helyesnek, mert szépé
szeti tekintetben bem volt méltó a 
lővároshoz : akkor a közgyűlés egész J
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lelkesedéssel azt jelentette ki. hogy a 
belváros ezen részének szabályozását 
oly arányban és irányban kívánja, a 
mely megfeleljen azon igényeknek, a 
melyek ilyen nagy fontosságú, évszáza
dokra kihaló szabályozásnál fölmerül
nek. Ebből a szempontból kkindulva 
történtek a különféle lépések megfe
lelő terveknek a létesítésére. Ezek 
előrebocsátása után röviden foglal
kozni akarok azokkal a tervekkel, 
a melyek kellő megrostálás után most 
a közgyűlés előtt feküsznek és a me
lyek közül a közgyűlésnek válasz
tani kell.

Első sorban Devecis tervét vagyok 
bátor megemlíteni. Ez az eredeti terv, 
a melyet a későbbi tervek csak kiegé
szítettek és módosítottak. A terv abból 
indult ki, hogy a kerepesi-út meghosz- 
szahhitása egy irányban, egyenes vo
nalban történjék. Ezen feladatnak a 
megoldásában arra az eredményre ju
tott, hogy az újonnan megnyitandó 
avenue, illetőleg híd tengelye a régi 
templom tengelyével essék egy vonalba. 
Ennek folytán a híd hosszabb lenne 
mintegy 20 méterrel, de ez iránt némi 
nehézségek támadnának a híd építésé
nek kivitelében, mert a hídtervezet 
most mái* teljesen készen van, mert 
vagy 10 15 alternatívának mérlege
lése után egyben megállapodás történt. 
Azonban eltekintve most a hídépítési 
tekintetektől, tisztán a szabályozási 
tekintetekre akarok szorítkozni.

Kérdeni, vájjon azon szabályozási 
terv, a melyet Devecis benyújtott, vég
leges megállapodásokat akar-e terem
teni, vagy csak ideigleneseket? Felfo
gásom szerint a terv csak ideiglenes 
megoldást jelenthet. Lehetetlennek tar
tom ugyanis, hogy olyféle végleges 
megoldást akarjon, miszerint a híd 
tengelyében ne legyen egyenes közle
kedés, hanem az jobbra iránvitlassék. 
Ha pedig a pesti oldalról a budai 
oldalra tekintünk, azt találjuk, hogy 
nem a hidat látjuk, hanem a templom
nak liátúlsó oldalát es az előtt egv hét 
méter magas támfalat.

Ezt semmivel sem lehet decorálni, 
sem eltakarni és azt csak mindenki be
látja. hogy az ilyesmi szépészeti szem
pontból som tűrhető. Ideiglenes megol
dásnak el volna fogadható a terv, mire 
különben maga a tervező is gondolt, 
mert ő úgy contemplálja, hogy azon
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"mélység, amely a templomnál van, idő
vel eltávolitódik, akkorra, amikor a 
leni pl omol is eltávolítják és annak a 
helyén egy nagy tér alakul.

Azonban ebből a szempontból 
tekintve a dolgot, a terv rendkívül 
költséges. Eddig mindig azt hallottuk, 
hogy a 1 leuffel tervével szemben olcsóbb, 
ez azonban tévedés, mert ha az általa 
kimutatott költségekhez hozzáadjuk 
azon költségeket, melyek a templom 
építéséhez és az ahhoz szükséges telek 
beszerzéséhez szükségesek, vagyis ha 
hozzáadjuk azt az összeget, amely
2,200.000 forinttal a másik tervben már 
számításba van véve ; eltekintve azon 
költségektől, amelyek támfal eltávolí
tása és a térnek szabályozása folytán 
erednek, ez a terv semmivel sem olcsóbb 
a Ileuífel-féle tervnél. Különben Devecis 
tervének szépség tekintetében olyan 
hiányai vannak, amelyeket figyelmen 
kivid hagyni nem lehet. Az avenue 
és a kigyó-utca közt egy ékszerű telek
tömb maradna, amelyet teljességgel 
nem lehet kihasználni, de ha beépülne, 
akkor se volna más, mint egy falakba 
állított ék. Szépészeti tekintetből ez ki
vihetetlen. Ha már most összehasonlít
juk ezt a tervet a középitési igazgató 
által módosított Heulfel-féle tervvel, 
akkor minden laicus első pillanatra is 
azt lógja látni, hogy a Heulfel-féle terv 
sokkal világosabb, egyszerűi)!) és a 
közlekedés igényeinek minden tekin
tetben jobban megfelel ; mert a hídról 
való közlekedést először a Ilid tengelye 
irányában, egyenes irányban vezeti a 
kerepesi-űt felé, azonkívül jobbról- 
balról is vezeti, ugv, hogy a hídra 
minden oldalról fel lehet jutni kényel
mesen és nem mint álliltatik, 30— 33%  
emelkedéssel, hanem csak 23 28%
emelkedéssel. Azonkívül biztosítva van 
a dunaparti közlekedés is. A tervben 
a hídfő előtt keletkezik egy igen nagy 
tér, amelynek egyik oldala flankirozza 
a templom-teret s ezért igen szép alakja 
van. Ha a kerepesi-iít felől a barátok- 
tcréről megyünk az avenue-be, onnan 
egy újabb tér nyílik, amelyről sugár- 
alakban jobbra és balra van a közle
kedés és középen van a főközlekedes, 
úgy, hogy a Duna felé bárom útja van 
a kercpesi-útról a közlekedésnek egye
nes irányban ; azonkívül a város bel
sejében való közlekedést is az által 
könnyíti meg, hogy a váci-utcát a

Lipót-utcával széles avenue-vel köti 
össze. Sokan gáncsolják ezen tervezet
ben azt, hogy a városház tere is he 
fog építtetni.

Ezt gáncsolni nem lehet, miután új 
terek alakíttatnak a beépített helyett. 
Mind ez itt elmondottakat tekintetbe 
véve, a választás a két terv között 
meglehetősen könnyű. Es én őszintén 
bevallom, hogy a Heulfel-féle módosí
tott terv mellett foglalok állást. A tanács
nak azon előterjesztését, miszerint ezen 
négy telektömb mellőztessék és az 
egészből egy óriási tér alakíttassák, 
nem ajánlhatom, mert eltekintve attól, 
hogy az egész műveletnek keresztül
vitelére három és fél millió forintra 
lenne szükség, a belvárosban, ahol a 
kereskedelmi élet összpontosul, nincs 
alkalmas hely egy ilyen óriási térnek 
a létesítésére. Ajánlom, hogy fogadjuk 
el most már véglegesen a középitészeti 
igazgató úr által módosított Heulfel- 
féle tervet és mellőzzük a tanácsnak
azt az előterjesztését, hogy az a négy 
telektömb ne építtessék be.

Kausrr József abból a szempontbéil 
indul ki, hogy alkalmazkodni kell a 
létező körülményekhez és viszonyok
hoz ; a szóban forgó kérdést a maga 
részéről is ebből a szempontból Ítéli meg.

Tűrhető állapotokat szerinte Devecis 
terve szerint lehet elérni, Devecis ter
vében az egyenes útvonal is jobban 
betartatik, mint a módosított terven. 
Financiális szempontból pedig okvetlen, 
mint legelőnyösebbet, Devecis tervét 
a j á n l j a el foga dúsra.

Pártos Gyula relleetálni kíván Kauser 
érvelésére, a ki végconclusiójában a 
Devecis-féle tervet mondta leginkább 
elfogadhatónak. Előtte a főszempont az. 
hogy nem ideiglenes, hanem végleges 
rendezést kell alkotni, mely csakugyan 
megfeleljen minden hozzáfűzött várako
zásnak és a főváros közlekedési igényei
nek. Devecis tervének az ideiglenesség
jósága hozatik fel, holott szóló épen 
az ellenkezőről van meggyőződve, mert 
ugv találja, hogy Devecis tervének az 
a sarkhibája, hogy a végleges rende
zésnek kifejlesztését egy ideiglenes do
logra alapítja, vagyis arra, hogy a 
templomot megtartja. Tény, hogy a 
templomot kímélni kell, de az semmi, 
esetre sem képezhet elháríthatatlan aka
dályt. Hogyha a templomot megé>vja 
és két feljáróval körülbástyázza és a
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templom körül tűrhető állapotokat akar 
létesíteni, akkor a piaristák épületét is 
le kell hontania. Erre pedig senki sem 
gondol

E tervhői kiindulva, a térből többet 
be nem építhet, mint azt a kél tömböt 
és azon bizonyos éket, a hol a Rotten- 
biller-ház áll, a melyet combinatióha 
nem vett és mint megmaradandót olt 
hagvott, pedig a Rottenbiller-házból a 
szabályozáskor csak egy keskeny sáv 
maradt meg, a mely önállóan fen tart
ható, mig a Rottenbiller-házat le kell 
bon'ani.

A harmadik és lényeges szempont, 
a mely a Devecis-féle terv hátrányára 
szolgál az, hogy a tervező fontosnak 
tartja a közlekedést az alsó rakpartra 
az alagszerű nyílásokon át biztosítani, 
hogy az megoszoljék. Ha ez most tény
leg szükséges, akkor feltehető, hogy 
2ő— 30 év rnnlva, ha egészen kifejlődik 
a közlekedés, még szükségesebb lesz. 
Devecis végleges tervénél pedig ezt 
egyszerűen betömi és a szükséges két 
alagutról lemond. Lehetetlen, hogy jól 
átgondolt terv legyen az, a mely most 
szükségesnek tart valamit és akkor, a 
mikor a végleges megoldásról van szél, 
azt a valamit egyszerűen elejti. Meg
győződése szerint a 1 lenífel-féle módo
sított terv nemcsak mint ideiglenes, ha
nem mint végleges terv sokkal több 
előnynyel bir a Devecis-féle terv fölött 
és ezért azt ajánlja elfogadásra.

Szilfák Im re: Úgy látszik — ugy- 
mond — hogy a szakértők többsége 
bizonyos megállapodott irány felé haj
lik, mindazonáltal úgy találja, hogy az 
a terv, a melvnek kérésziül vitele 12
millióra rúg, nem olyan, a melv teljes 
megnyugvásra alkalmas lehetne. Ileuifel 
és Devecis terve eléggé bőven lelt is
mertetve, de a mi a mai vitának döntő 
irányt adhat, a középitészeti igazgató 
javaslata, későn osztatott ki és e mel
lett több olyan kérdés van, a mi nem 
lett kellően tisztázva. Ezért az a véle
ménye, hogy ebben a fontos kérdés
ben most helyesen nem dönthet a 
közgyűlés, hanem bölcsebh volna, ha 
a végdöntést egv később, talán egy 
hónapon belül összehívandó közgyűle- 
sen eszközölné.

Indítványozza tehát, hogy a felho
zott kérdések tisztázása érdekében pót
tárgyalás végett adassék vissza a két 
terv a tanácsnak, hogy újabb közgyű

lés elé terjeszsze azokat esetleg módo
sítottal! ismét elő. Az esetre, ha ha
lasztási indítványa nem fogadtatnék el, 
kijelenti, hogy csatlakozik a Heullel-léle 
módosított tervhez. Végül kijelenti, 
hogv a Devecis és HeuíTel iránt indít
ványozott elismeréshez nemcsak hogy 
csatlakozik, de kiegészíti azzal, hogy 
anyagi jutalomban is részesittessék a 
két buzgó mérnök.

Ezután felszólalt Polóniji kinek terje
delmesebben közöljük beszédét, mert 
még vissza fogunk térni rá. De már itt is 
felhívjuk olvasóink figyelmét arra a 
kicsinylő hangra, melylyel a műszaki 
szakértőkről beszélt. Nagyobb lélekzetű 
beszédében mindenekelőtt kijelenti, hogy 
csatlakozik Szivák Imre halasztási indít
ványához. Ezután igy folytatja:

Ezen ügy tárgyalására kitűzött min
den encpiete-en részt vettem. Kezem
ben vannak az összes megállapodások 
és constatálom, hogy azok a szakértő 
vélemények, a melyeket olt hallottam, 
homlokegyenest ellenkeznek egymással. 
Csak egy példát hozok fel.

A mikor e tervek először szóha 
kerültek, egyhangúlag elvetették őket a 
középitési bizottságban. Mindenkinek 
volt akkor véleménye, csak a középi
tészeti igazgatémak nem volt. Megkér
deztem személyesen a középitészeti 
igazgatéit véleménye felől és ő akkor 
kijelentette, hogy akár a Devecis, akár 
a Heutfel-léle terv fogadtatnék is el. 
milliókkal többe fog kerülni, mint a 
közmunkák tanácsának a terve. S ma 
olt vagyunk, hogy Devecis terve csak
200.000 forinttal és Ileuifel terve a 
középitési igazgató módosításával állí
tólag csak 800.(H)0 forinttal fog többe 
kerülni. A ki ebből a számításból ki 
akar igazodni, annak egy dolgot tudnia 
kell. Tudnia kell, hogyan került az
1,000.000 forint a költségvetésbe. Mert 
hogy valaki szakértői tekintélyére hi
vatkozva egy fővárosi közgyűlésnek 
csak egyszerűen odadobja, hogy a 
templom 1,500.000 forintot ér, az egy 
lalu bírósága elé se illik. Ennek számí
tásokon kell alapulnia. Mire alapítják 
a szakértők ezt a becslést? Azt kérdik, 
hogy mennyiért lehet felépíteni egv 
templomot. Erre pedig megjegyzem, 
hogy 1,500.000 forintnál sokkal olcsób
ban es drágábban is lehet építeni egv 
templomot. Honnan jön tehát mégis 
az 1,500.000 lóriid becslés? En nem
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tudom. A főváros leltárában a temp
lom régi idő óta, mint 200.000 forint 
értékű szerepel. Már pedig azt mond
ják, hogy az a templom műkincs, ha 
az, akkor mennél öregebb, annál érté
kesei)!) lesz, nem pedig kevésbbé érté
kes. S a templomra 180.000 forintért 
beruházások is történtek. Tehát de 
lácto is értékesebb a templom, mint 
volt annakelőtte, vagy talán Pucher 
szakértő ur az akarja bebizonyítani, 
hogy azért fordítottak a templom re- 
taurálására 180.000 forintot, hogv keve
sebbet érjen? A templom 1 ,?>()().()()() 
forintnál többet éi*. Kz csak egy példa 
a szakértői alaposságról.

De bármiként álljon is a dolog, egy 
bizonyos: az, hogy akár a II., akár a 
D.-féle tervet méltóztatnak elfogadni, 
annak a templomnak onnan el kell 
jönni. Nem a tervek szerint, hanem 
akkor, ha végleges megoldást akarunk. 
Mert a templom-kérdésben a II.-féle terv 
éppen olyan ideiglenes, mint a D.-féle.

Már most az a kérdés, hogy eljöj
jön-e a templom vagy ne? S a másik 
kérdés a költségekre vonatkozik. Ha a
II.-féle terv fogadtatnék el, a templom
nak azonnal el kellene távolittatnia. 
Igenis, azonnal. S most jön a költség 
kérdése. Azt hiszem, hogy a templom 
tényleg felépülhet 1..">00.000 Irton, de 
mégis szeretném, ha gondoskodás tör
ténnék és biztosítás nyujtatnék arra, 
hogy az a templom, ha újra felépitet- 
tik, ne milliókba, 8 1 millióba kerül
jön és ne negyven esztendeig tartson tíz 
építkezés. Kz nem közömbös dolog. Kgy- 
szóval több pénzről kell gondoskodni, 
mint a mennyi a számításba van véve.

A mikor Wekerle volt minister- 
elnök, a kinek az egész terv köszön
hető, eiupiéte-et tartott és szé) volt a 
hidak létesítéséről; a hidak létesítése 
csak azon feltételhez köttetett, ha a 
főváros két millióval hozzájárni. Akkor 
ennyiről is nehezen tudtunk disponálni 
és most 8%  millió forint többlet felett 
disponálunk. Az 1808. május havában 
tartott fővárosi közgyűlésen csak ez a 
két millió) szavaztatott meg a szabá
lyozásra. Kz a közgyűlési határozat 
érvényben van, ezen túlmenni tehát 
nem szabadna. Ha már most a köz
gyűlés kölségvetési fedezet nélkül, azt 
az eljárást akarja követni, hogy előbb 
megszavazza a hidakat, a szabályozási 
tervet és csak azután gondol a k<">ltsé-
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gek fedezésére, akkor tessék belenyu
godni abba, hogy akármennyi lesz az 
utólagos költség, azt vaktában fedezni 
kell. Kn ennek nem akarom kitenni a 
közgyűlést. A bujósdinak sohasem vol
tam barátja. A mostani költségvetésben 
a kigvő-patika házának kisajátítása 
négvszögölenkint (>()() forinttal szerepel, 
holott Kármán Lajos háza kisajátí
tásáért négvszögölenkint 1100 irtot 
fizetnek. Hol itt a logika? Ilyen szám
adatokra épített szakértelemben nem 
bízok meg akkor, ha nem az én, ha
nem a főváros vagyonáról van szó).

A középítészeti bizottságban azt az 
álláspontot foglaltam el, hogy sem a 
I)., sem a H.-féle terv nem teljesen 
kielégítő és azokban egyetlen eredeti 
gondolat sincs, sőt megvallom, hogy a 
I I.-léle tervben a legtöbb tőlem származik.

A legutóbbi közgyűlésen, a melyen 
ez ügyről szó) volt, a szakértők a mel
lett törtek lándzsát, hogy a közmun
kák tanácsának javaslatát nem szabad 
elfogadni, mert az görbe és megtörés
sel jár. Kn úgy látom, hogy az egye
nesség tekintetében a D.-féle terv jobb, 
mint a H.-féle; ellenben készséggel 
elismerem, hogy a H.-féle terv a sza
bályozás kérdésében feltétlenül felette 
áll a D.-féle tervnek. S ebből a szem
pontból kiindulva, utasította a középi- 
tési bizottság az építészeti hivatal ve
zetőjét, hogy a két tervnek előnyeit 
felhasználván, hátrányait mellőzvén, 
igyekezzék egységes jó> tervet készíteni. 
Kz a terv a mai napig sincs készen.

Mindebből az a consequentia, hogy 
akkor, a mikor a pénzkérdés tisztá
ban nincs, a mikor a szóban forgó két 
tervnek előnyei és hátrányai megálla
pítva nincsenek : véglegesen dönteni
nem lehet, hanem utasítani kell a ta
nácsot, hogy az egy hónapon belül 
összehívandó) kí'izgvülésen tegyen elő
terjesztést és mondja meg, hogy miért 
nein lehetséges a két tervnek egysége
sítése és honnan veszszük a fedezetet 
a két milliót meghaladó) költségekhez? 
Kzért csatlakozom Szivák halasztási 
javaslatához.

Kzután az elnök szavazásra bo
csátotta a kérdést. Klőször a halasztási 
indtivánv került döntés alá. A többség 
elvetette a halasztási indítványt.

A tervek közül a nagy többség a 
Heuffel-féle módosított terv mellett 
döntött.
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* A nádorszigeii uj vashíd Buda
pesten. Ez a híd az Andrássv-út meg
hosszabbításában, a kiálítás területén 
átmenő körútba visz, a nádorszigeti 
fürdő előtti fővárosi pavillon előtt 
nagyobb terjedelmű koraiakéi térbe 
torkollik és két hídfőn kívül még két 
mederpillérre támaszkodik, három nyí
lását pedig rácsos ívtartók kötik össze. 
A híd bárom, egyenként 2502 m. sza
bad nyílással kapcsolja össze a két 
partot, úgy hogy a két pillér egyenkint 
2T>7 m. szélességével együtt, az áthida
lás teljes hossza 8200 méter. Tervezője 
Zielinski Szilárd.

-ge
A híd kocsiútja 

pedig a gyalogutak 
E gyalogutak alatt 
vezető vízvezetéki
helyezni. A híd pályája -f- 1000 m. 
magasságban lesz, a hová a tó partjai
ról lépcsőkön is föl lehet jutni.

1000 ni., kétoldalt 
3— 3 m.  

a szigetre 
gázcsöveket eles

A Ilid szerkezetére nézve megjegy
zendő, hogy minden egyes hídnyilást 
kilenc ívtartó hidalja át, melyek 1*8 
méter távolságra vannak egymástól. A 
tartók felső övei egyenesek, mig alsó 
övei körszelet-alakúak s a megfekvés 
pontján 255 m., a közepén pedig 0 35 
m. magasak. Minden egyes ívtartó
1.708 méter távolságokban 15 mezőre 
van beosztva, a minthogy a kereszt
tartók és a keresztkötések is ugyanily 
távolságokban vannak elhelyezve. Az 
egyes ívtartók között a tartóknak 
keresztkötése is akképen van megszer
kesztve, hogy a felső öv egyúttal a 
pálya fölvételére is szolgál, mig a szél
rácsozat az egyes ívtartók között az 
alsó öv ívfelületén van szögvasakból 
megtervezve; az ívlábak pedig csuklós 
sarukra támaszkodnak.

A már fölfalazott pillérek 2 0 0  m. 
vastag betonrétegen állanak. A város 
telőli -f- 200  m., a Nádorsziget felőli
pedig -j- 300  m. mélységben van meg
alapozva s méreteiket arra való tekin
tettel szabták meg, hogy bármelyik 
ívet minden veszély nélkül állíthassák 
föl s az állványait is leszerelhessék, a 
nélkül, hogy a másik ívet egyidejűleg 
föl kelljen szerelni.

A már készen álló hídfőket gazda
sági okokból lehetőleg magasan kellett 
alapozni. Mind a két hídfőt 50 0  m.

magasságban elhelyezett cölöprácson 
nyugvó betonrétegre építették. A cö
löpök és rácsos gerendák vörös fenyő
ből vannak, a rácsos padlók tölgy Iából, 
a szádfalak pedig fenyőfából készüllek. 
A betont román cementből készítették, 
továbbá a terméskőfalat és a vagdalt 
kőfalat román cementhabarcsba rakták.

A hídon csinos vaskorlát és gazda
gon díszitett lámpástartók, valamint a 
hídfők maguk architectonicus alakjuk
kal már rajzban is igen kellemes be
nyomást gyakorolnak, ott künn pedig 
a tavon a Városliget adta háttérben ez 
az Ízléses technikai mű a legteljesebb 
módon fog érvényesülni.

Annak idején, mikor erre a hidra 
a pályázatot kihirdették, Zielinski Szi
lárd kőhid-tervével is pályázott, de 
mivel sok költséget igényelt, lehetet
lenné vált megvalósítása és ez okozta, 
hogy az azután tervezett vas-szerke
zetű ívhidat építették meg. Időközben 
azonban a hid egyes részleteit, neve
zetesen a díszítményeit is gyökeresen 
megváltoztatták. A híd pilléreit és kor
látáit sokkalta díszesebbekké alakítot
ták, úgy hogy a hid külső hatása még 
fokozottabb lesz, mintsem eleinte ter
veztetett. A híd általános beosztása és 
maga a szerkezete azonban alapjában 
megmaradt. Különösen figyelemre mél
tók az épülőben levő híd vasdíszitései is.

A vas-szerkezet összes súlya 210 
tonna, a híd költsége összesen 100,000 Irt.

* A fiumei Baross-kikötő világítója. 
A magyar kir. tengerészeti hatóság, 
miután a Baross Gábor fakikötő mun
kálatait már teljesen bevégezték, e ki
kötőnek bejáratát állandó világítóval 
szereltette fel. Az új világitó az említett 
kikötő külső védgátjának legvégső pont
ján egv, a tenger színe fölött 10 méter 
magas vastoronyra helyezett vörös 
fényű lámpa, melynek tetején egy vö
rösre festett nagy gömb van alkalmazva. 
Azonkívül a kikötő két záró-mólójának 
két végpontján egv-egy zöldfényű lámpa 
jelzi a Baross-kikötőbe való bejárást.

1 “ ügyvédi kamara judotájának 
Kori) Flóris és (iiergl Kálmán épí
tészek által készített terveit a kamarai 
közgyűlés elfogadta és a szükséges
200.000 frtnyi építési költséget meg
szavazta.
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