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Nagyszerű mérnöki vállalatok. 
„ T h e p r a c t i c a l m e c h a n i c s J o u r n a l " u t á n k ö z l i : 

P I L C H Á G O S T O N . 

A „ Practical mechanics Journal" folyó évi első számának vezérczikkében 
a szerkesztő egy igen érdekes szemlét tart, a földünkön ez idő szerint készülő-
félben levő, valamint a közel jövőben kilátásba helyezott nagyszerű mérnöki 
vállalatok felett. A következőkben közöljük ezen czikknek kivonatát, azt 
néhol újabb adatokkal is bővitve, a mennyiben olvasóinkra nézve érdekesnek 
tartjuk. 

Az óriási mérnöki munkák korszaka földünkön immár elérkezett! Sokan 
ugyan azon nézetben vannak, hogy a kisebb mérvű mérnöki munkák kor-
szaka már is lejárt volna; minthogy Európa vasutakkal, gyárakkal és egyéb 
mérnöki müvekkel ellátva van, s minthogy amúgy is majd minden munka 
gépek által végeztetik. De ezen nézet a természet és emberi képesség hiányos 
ismeretén alapszik; mert naponkint növekedő igényeink kielégítésére új és új 
források nyilnak meg, a természet kimeríthetlen kincstárából, az emberi ész 
és leleményesség varázspálczájának hatása alatt. — A mérnöki korszak első 
időszakát csak akkor mondhatjuk befejezettnek, midőn minden völgy betölt-
ve, mindon hegy átásva, szóval minden közlekedési akadály elhárítva loend, 
midőn az ember a föld minden irányában kitűzött czélját a legegyenesebb úton 
fogja elérhetni. 

Azon módok'és eszközök, melyek mintegy hetven év óta az egészben 
véve csekély, de már is elég nagyszerű vasúti hálózat és egyéb vállalatok léte-
sítése czéljából igénybe vétettek, egyszersmind oly tervek kigondolására és 
étesitésére szoktatták az embert, melyekről ötvon évvel ezelőtt alig álmodott, 
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a melyeknek létesítéséhez akkoriban hozzáfogni bizonyára nem mert. Kényes 
dolog volna előre mondani, hogy a jelen korszak semmi nehézségtől vissza 
nem rettenő szelleme által megindított nagyszerű vállalatok befolyása folytán, 
minő változásnak leend alávetve a nemzetek és uralkodók sorsa, hol fog cso-
portosulni a kereskedelem, hol összegyűlni a vagyon és birtok ? — De, hogy 
azok czélja, nevezetesen a világ közlekedési útainak egyengetése, az emberi 
nem előhaladása, java és boldogitására van irányozva, azt mindenkor bátran 
állithatjuk. 

A S u e z-c s a t o r u a 

rövid idő múlva készen leend; számos évi fáradságos munka, tömérdek aka-
dályok és csalódások közötti erélyes kitartás eredménye az, moly Lesseps úr-
nak s jeles munkatársainak nevét méltán fogja megörökíteni. — Ezen csatorna 
a földközi tengert a vörös tengerrel, illetőleg az, indiai óceánnal fogja egybe-
kapcsolni. Egész hossza Port Saidtól Suezig mintegy 160 kilométer; útjában 
a Mensabeh, Timsah tavakon és a jelenleg még száraz sóstavak medrein vonul 
át, az egész partvidék egyátalán oly lapályos, hogy az csak mintegy 60 kilo-
meter hosszaságban emelkedik fel némileg a tenger szine fölé. — A csa-
torna mélysége 8 méter, fenék szélessége 22 méter, szélessége a víz szi-
nén nagyobbrészt 100 méter, és csak helyenkint 58 méter. Az egész kieme-
lendő földtömeg jelenleg 100 millió köbméterre becsültetik; megkezdetett 
1859-ben és megnyitását az 1870-dik azaz jövő évre várják. Nem bocsátkoz-
hatunk ez alkalommal ezen csatorna építésének részletesb leírásába, csak né-
hány pontot említünk fel czélszerüségének kimutatására. 

Ujabb időben ugyanis egy igen kedvező körülmény merült fel e csator-
na jövőjének biztosítására, mire Stephenson Róbert aligha számított, másként 
nem állította volna, hogy a csatortnát nem lehetend nyitva tartani, és hogy az 
nem lesz egyéb, mint egy holtvizü mocsár. — Biztosan elvárható ugyanis, 
hogy mihelyest a tenger vize az eddig szárazon fekvő úgynevezett sóstavakba 
fog bocsáttatni, ezen roppant vízfelület elpárolgása egyedül képes leend a 
csatornában egy jelentékeny folyást előidézni; és ha a csatorna torkolataiban 
uralgó ár és apály befolyása még oly csekély lenne, a fentérintett elpárolgás 
következtében a csatorna nyitvatartása kétségkívül biztosítva van. Azonkívül 
még a csatorna torkolata nagy védtöltések között is vezettetett a nyílt ten-
gerbe. Az említett párolgás Egyptoin éghajlatát, illetőleg száraz levegőjét és 
szomjas földjeit, idővel egészen át fogja változtatni; sőt előre látható, hogy 
ezen elpárolgás egyéb öntözés nélkül is, képes leend utóvégre az egyptomi 
Saharát végképen megsemmisíteni. Történjék ez bármily lassan, idővel min-
denesetre történnie kell, a mi az emberi ész és eszközök által határozottan e 
czélra vezetett természeti erők láthatlan, de folytonos munkálkodásának való-
ban nagyszerű eredménye leend. 

Angolország irányadó hírlapjai, könnyen magyarázható ellenszenvvel 
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viselteitek ezen csatorna építése ellen, melyre Francziaország méltán büszke 
lehet; s mivel nem sikerült előítéletük nyilatkozatával létesítését megakadá-
lyozni, kénytelenek tévedésüket lassan-lassan elismerni; de még sem hallgat-
ták el azon régi mesét, hopy ezen csatorna soha som lesz jövedelmező. — 
Valószínű ugyan, hogy a megnyitása utáni első években alig fogja az egész 
befektetett tőkének kamatjait visszaszolgáltatni; de az is bizonyos, hogy for-
galma néhány év alatt roppant mérvben fog növekedni, s hogy utóvégre őzen 
csatorna az árú-szállitásnak Keletről és viszont, valamint a nemzetközi közle-
kedésnek egyik főútja leend. Megemlítjük végre, hogy a közlekedés e csator-
nán vontató gőzösök által fog eszközöltetni, melyek a hajókat és egyéb szállí-
tási eszközöket Port Saidnál vévén föl, azokat a vörös tenger keleti torkolatáig 
fogják szállítani; s hogy a vörös tenger e szerint csakis a Suez-csatorna foly-
tatásának leend tekintendő. 

A Suez csatornával összefüggésben áll azon nagyszerű nemzetközi csa-
torna terve, mely az északi tengert a földközi tengerrel fogja egybekapcsolni. 
A Rajna, a Mosel és a Rhone egybeköttetése képezcndi ugyanis azon nagy-
szerű hajózási vállalat alapvonalát, melyen a tengeri kereskedelem árúi az 
északi és atlanti tengerből, valamint Közép-Európa termékei közvetlen jut-
hatnak a Suez-csatornához és a Keletre a nélkül, hogy az ibéri félszigetet 
a Biscayai tongeröbölben — megkerülniük kellene. Ezen nagyszerű terv ugyan 
már XIV. Lajos korából való, és létesítése alkalmasint csak egy jövő század 
számára van fentartva, — részleteinek kidolgozásával azonban Francziaor-
ban már is komolyan foglalkoznak. 

A Mont Cenis alagút befejezésének határideje szinte már ismeretos, a 
mennyiben az, a mindkét irányban tapasztalt naponkinti elöhaladásnak kö-
zépszámaiból egyáltalán számítható ; az ily számítás azonban csak is átlagos, 
és megközelítő lehet, mert előre nem látható, mennyi hiba halmozódott össze a 
két ollenkező irányú vonal viszonylagos meghatározásában, s így mindig két-
séges marad e két vonal végpontjainak pontos egybevágása ; s meg lehet, hogy 
utóvégre egyik vagy másik irányt meg kellene! változtatni, s uj lejtők és gör-
bék közvetítésével az összeegyeztetést helyreállítani; szóval a befejezés határ-
idejét napok száma szerint előre meghatározni véleményünk szerint nem lehet. 
Szintoly nehéz volna előre megmondani, mikor fog a Mont Cenisen átvezető 
Foll-féle vasút határideje lejárni, minthogy az, az alagút áttörése, a vasút helyre-
állítása, és a két vasúti vonal egybekapcsolásáig, azaz még több éven át jó 
szolgálatjára leend a közlekedésnek. 

A Mont Cenis alagút, mint olvasóink tudni fogják, a Paris, Lyon és Mé-
diterranéc nevű franczia, és az Alta Italia nevű olasz vasúti vonalokat fogja 
egybekapcsolni. Megkezdetett 1856-ban, Cavour alatt, a szardiniai részén 
Bardonéche mellett, a szávoji, vagyis jelenleg franczia részén pedig Fourne-
auxnál, Modane mellett Sz. Michel közelében, s az tulajdonképen nem is a 
Mont Cenis hegyen, hanem a mellette fekvő Grand-Vallon nevű hegyen hatol 
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át. Az alagút egész hossza 12,200 méter, melyből a folyó év kezdetén készen 
volt 9,166 m., s igy még hátramaradt 3,034 m. s minthogy az előre haladás 
átlaga, naponként körülbelül 4 métert, vagy évenként 1,500 métert tesz ki, 
az alagút áttörése két év múlva várható. A fúrás és áttörés költsége, méteren-
kint közönséges mészkőben 5,000 kvarezban azonban 12,000 frankra rúg. 

A fentemiitett két yasuti vonal között a közlekedést ideiglenesen, mig a 
Mont Cenis alagút elkészíilend, a Feliféle hegymászó vasút közvetíti, moly 
1,800 méter magasságban a tenger szine, és 750 méternyire az alagút felett, 
emelkedik át a Mont Conisen. Hosszasága 77 kilométer, legnagyobb lejtői 
aránya 1 :12 , legkissobb görbéinek sugara pedig 40 métert tesz. 

A vonatok St. Michel és Susa végállomások közt 4 egész 5 és fél óra 
alatt közlekednek, és a vasút mult nyár közepén adatott át a forgalomnak. 

A Feli-féle vasút anyiban is nevezetes, minthogy az nyitotta meg az 
úgynevezett angol-indiai utat a szárazföldön át, mely ez időben a világ közle-
kedésének egyik főutjává lön, s melynek pontjai London Dover, Calais, Mont 
Cenis Brindisi, és Port Said, a suezi csatorna és azon tovább Indiáig. 

Azon közben ismét három új aldgút terveztetett az Alpesekcn át. A 
Revue moderne mult évi october 25-iki számában egy igen érdekes czikk jelent 
meg Flachat Ödön úrtól a franczia mérnök egylet elnökétől, melynek czime: 
La Suisse et les Communications Transaljjines ; ezen czikkben az északi és 
nyugoti Európa vasutainak összeköttetését eszközlő, és az Alpeseken átveze-
tendő alagutak és átjárások vannak a közönség elébe terjesztve. Fölemiitvén 
abban a nevezett alagutak szükséges voltát, melyeket, ha a Svájcz nem 
akarna, vagy képes nem volna kiépíteni, más államnak, első rendbon Fran-
cziaországnak kellene azt megtenni; Flachat ur futólag elősorolja azon ered-
ményeket, melyokre a tapasztalás a Mont Cenis átfúrásánál gépek segítségé-
vel eddigelé vezetett: s azt következteti, hogy jelentékenyebb vasúti vonalok 
tervezésénél és létesítésnél hosszabb alagutak többé legyőztetlen akadálynak 
nem tekinthetők, hogy ezentúl bátran mondhatni: nincsenek többé Alpesek! 

A fentemiitett alpesi alagutak egyike, melyot különösen Francziaor-
szág szeretne kiépíteni, a Simplonon át vezettetnék 1,300 méternyire a tonger-
szine felett, hosszasága 12,980 méter, s a vasúti összeköttetéssel együtt, 
Brieg és Isola közt 80 millió frankba kerül. A második alagút a Sz. Gotthar-
doti át, mely már néhány év előtt részletesen felvétetett 15,480 méter, költ-
sége pedig Amstoggtől Biascaig összesen 125 millió frankra rúg. A harmadik 
alagút végre leginkább Németországot érdekli, a Lukmaníer hogyszoroson 
vezettetnék át, 1,750 méternyire a tengerszino felett; hossza 1,710 méter, és 
Dissentis és Biasca közt 52 millió frankba korült. Mind a három alagút, a 
Svájcz területére eső összeköttetési vonalak költségeivel, és a vasutak teljes 
felszerelésével együtt, egészben közel 388 millió frankba került. Rövid időköz-
ben, Flachat úr czikkénok megjelenése után, egy új társulat jelentkezett a 
párisi tőzsdén, a Nouvdle Cl Anonyme des Chemins de fer de la Ligne d'Italiu 
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par le Simplon, mely a franczia és svájczi kormány engedélyével működését 
már is megkezdotto. 

Az angol-indiai új szárazföldi-közlekedési út egyik kiegészítő része, a 
Dover és Calais közötti alagút terve, nem kerülheti el figyelmünket. Egy az 
ügy érdekében alakult angol mérnöki bizottság oda nyilatkozott, hogy Dover 
és Calais összeköttetése legczélszerübben egy alagút által volna elérhető, mi 
végből, egyelőre egy kisebb mérvű alagút építése lenne a csatorna alatt a kellő 
mélységben megkísértendő, Franczia- és Angolország közös költségén. Meg-
lehet, hogy ezen kísérlet kisebb nagyobb részben sikeriilend, bevégzése felé 
azonban az alagút beszakad, embert s költséget eltemet; a terv azonban oly 
nagyszerű, hogy ezen kísérletet talán még is mogérdemelné. 

A Dover és Calaisi csatorna áthidalása kedvencz terve volt sok mérnöki 
dilletánsnak az ujabb időben, s az pusztán mechanikai szempontból véve, nem 
épen lehetetlen, tekintettel azonban a csatornai hajózásra, különösen éjen át, 
hullámzó és áradozó tengeren, bár mily e czélra vonatkozó híd tervét nem 
tartjuk ajánlhatónak. Megomlitjük még azon tervet, mely szerint a két tenger-
partról körülbelül öt angol mértföld hosszú töltések vezettetnének a tengerbe, 
melyek végükön rakpartokkal vannak ellátva, hogy azokhoz nagy gőzösök 
köthetnének ki, melyek a töltésen érkező vasúti vonatokat fedezetükön felvéve 
egyik töltéstől a másikhoz szállitanák. Ezen töltések építése, a terv szerint, 
fegyenczek és a két ország heverő csőcselék népe által volna eszközölhető, s 
alig kerülne többe, mint a mennyit azok felügyelete amúgy is igénybe vesz. 

Az Atlanti tenger túlsó oldalán Amerikában, szinte nagyszerű mérnöki 
munkák vannak készülőiéiben. A világ legnagyobb vasútja a Great Pacific 
Railway rövid idő múlva készen leend ; ezen vasút az atlanti és Csendes Ocoan 
partjait fogja összekötni, s New-Yorktól egyenesen Californiába visz. Egész 
hossza 5,280 kilometer, melyből az előtt már készen volt 2,320 km. a többi 
2,960 km. kiépítésében két társulat osztozik. Útjában két nagy hegylánczon a 
Eocky Mountains és Sierra Nevadan megy át 2,000 méter ( ! ) magasságban a 
tenger szine felett; egyik alagútja mintegy 600 méter hosszú. 

A Pacific^ vasút, megnyitása után rövid ideig tán hiányos, rögös, sőt ve-
szélyes is lesz; forgalmának növekodésévol azonban csakhamar egy második 
sínvonalat fognak azon lerakni, valamint minden javitást és tökélctesbitést is 
alkalmazni úgy, mint az a Panama vasút építésénél történt; népes városok 
fognak hosszában keletkezni; amiveltség és polgárosodás nyomban fogják kö-
vetni.|Ezen vasút a világ nyugoti részében oly nagy jelentőséggel bir, mint az 
alpesi alagutak és a Suez csatorna a világ keleti részébon, Európában birnak. 

A suezi földszoros sikerült átásatása egy nagyszerű terv kivitelére buzdította 
az amerikaiakat, mely rövid idő előtt még csak mint álomkép lebegett sze-
meink előtt, s az a Panamai vagy is Darien földszoros átásatása. Az ujabb idő-
ben megjelent lapokban olvassuk, hogy Amerikában a Darien szoros átásatása 
czéljából egy társulat alakult 100 milló dollár tökével, mely az egyesült álla-



6 0 

raok és Columbia köztársaság pártfogásával ezen nagyszerű tervnek kivitele 
végett már az első lépéseket megtette. Ezen csatorna oly széles és mély, bogy 
azon a legnagyobb tengeri hajókat, a „Great Eastern" kivételével át lehetend 
vontatni. A Darien földszoros szélessége körülbelül 48 egész 110 angol mért-
föld, azaz 768 m.-töl egész 1760 méterig torjod. Felemlítjük még azon tervet 
is, mely szerint az észak-amerikai nagy tavak a Missisippivel, vagyis a nemzet-
közi tengeri hajózás a déli folyamok hajózásával lesz egybekapcsolva. 

Az imént felsorolt nagyszerű munkák és tervek fényes kilátást nyitnak 
a mérnökök jövőjének nézve. 

Magasztos érzés villanyozza fel az ember szivét, ha széttekint azon mun-
kák felett, melyeket a természeti erők közreműködésével eddigelé bevégzett, 
de még mennyivel több nagyszerű terv kivitelére érzi magát ösztönözve, ha 
számításba veszi azon roppant erőket, melyeket a természet rendelkezésére 
bocsátott. 

II 

Szabályzat azoknak kiképzésére és megvizsgálására, kik 
álladalmi ktfzépitészeti szolgálatba lépni szándékoznak. 

V o r s c h r i f t e n f ü r d i e A u s b i l d u n g u n d P r ü f u n g d e r j e n i -
g e n , w e l c h e s i c h d e m B a u - F a c h e im S t a a t s d i e n s t w i d m e n . 

E r t k a m m ' s Z e i t s c h r i f t f ü r B a u w e s e n u t á n . 
Ezen 8 nagy hasábot elfoglaló szabályzatból csak a legfontosabb határo-

zatokat közöljük a következőkben. 
1.§. Azok, kik állam-épitészeti hivatalt kivánnak elnyerni, két rendbeli 

vizsgának kötelesek magukat alávetni, úgymint: először az épités-vezetöi 
(Báu-Führer-), másodszor az építőmesteri vizsgának (Baumeister-Prüfung). 

2. §. A királyi műszaki építészeti bizottság (k. techuische Bau-Deputa-
tion) egyszersmind a vizsgáló bizottság. Az épités-vezetöi vizsgát azonban a 
hannoveri bizottság előtt is le lehet tenni. 

3. §. A vizsgákra való elöképezés részint gyakorlati alkalmazásból, ré-
szint előtanulmányokból áll. 

4. §. A kik épités-vezetöi vizsgát akarnak tenni, a következőket tartoz-
nak igazolni: 

a) hogy főgymnasiumi vagy főrealtanodai tanfolyamot végeztek; 
b) hogy legalább egy évi gyakorlati tanidőt töltöttek egy vagy több oly 

épitömesternél, ki vagy királyi épitő hivatalnok, vagy a porosz királyi építé-
szeti hivatalnokok számára előirt vizsgákat letette. Az erről kiállított bizonyít-
ványban különösen kiemelendő a technikai alkalmazás minémiisége. A föld-
mérési munkálatoknál kimutatandó, hogy a vizsga-jelölt méréseket és lejtmé-
réseket, a mint azok az egyes építéseknél szükségeltetnek, gyakorlatilag 
végzett. 




