
A Z E G Y L E T T Á R G Y A L Á S A I . 

XXV-dik Választmányi ülés. 
1869 február. 13-kán. 

Az ügyrend megállapítására kiküldött bizottmány, tervezetét azon meg-
jegyzéssel nyújtja be, hogy a kidolgozásnál szorosan a választmány határo-
zatához tartotta magát, s az eddigi ügyrendbon, az ezekből kifolyó s tisztán 
irályi változásokon kivül, csak két, az értelemre befolyó módosítást volt 
bátor javaslatba hozni, a melyben az ügyrend l5-§ (6) pontjában, a közlöny 
terjedelme meghatározásánál azon mondatot „a mennyire azonban lehet ezen 
minimumnál több adatik, — a 30-§ (d) pontjában pedig az egylet bevételi 
forrásai felszámo'ásánál „és hirdetési dijai" szavakat elhagyta: 

Az elötorjesztett ügyrend minden módositás nélkül elfogadtatott-
A közgyűlés napi rendje következőleg állapíttatott meg : 
A közgyűlés vasárnap febr. 21-kén reggel 10 órakor fogaz ogylet helyi-

ségeiben megnyittatni 5 napi rend a kövotkozö leend : 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Tisztviselők jelentése. 
3. Alapszabályok bemutatása. 
4. Új tagok bejelentése. 
Hétfő f. hó 22. 
1. A kilépő 8 választmányi tagnak sorshúzás utjáni kijelölése, és 8 új-

nak választása. 
2. Titkár választása. 
3. Az ügyrend előterjesztése. 
4. A költségvetés előterjesztése. 
A pénztárnok előterjeszti az 1869 dik évi előirányzatot következökbon : 
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A. K i a d á s . 

Személyzet fizetése 1320 forint. 
Lakbér 1000 „ 
Világítás 80 „ 
Fa 90 „ 
Lovélbélyeg 70 „ 
Kisebb kiadások a helyiségre 30 „ 
Közgyűlési kiadás 30 „ 
Irodai költség 40 „ 
Nyomtatványok 100 „ 
Bútorzat fenntartás 20 „ 
Folgyóiratok 500 „ 
Könyvkötö és könyvárus - . . . . 150 „ 
A közlöny deficitje 4000 „ 

Összesen . . 7430 forint. 

B.) B e v é t e l . 

640. vidéki tagdíj 3840 forint 
240. helybeli tagdíj 2880 „ 

Összesen . . 6720 „ 
Ebből rendetlen fizetés fejében levonandó 30"/o 2020 „ 

A valóban befolyó tagdíjak összege lesz 4700 „ 
Előfizetés a közlönyre ' 2500 „ 
Lakbér a természettudományi társulattól 300 „ 

Bevétel összesen . . 7500 forint. 
Kapcslatban ezekkel a pénztárnok fölemlíti, hogy ezen igen kedvezőtlen 

pénzbeli viszony oka a közlöny előfizetői számának tetemes csökkenése, 
valamint a tagdíjak igen rendetlen befolyása, miért is ez iránt orvoslást kér. 

A választmány sajnálattal értesül, hogy ezen költség előirányzat értel-
mében, még azon esetbon is, ha a könyvtár részére a jövő év folytán a log 
szükségesebb berendezések sem történnek meg, és ha ezen év folytán a helyi-
ségek felszerelése által támadt deficitből mi sem törlesztetik, az egylet alig 
fedezhetendi kiadásait. 

A válas. tmány a rendezott anyagi viszonyokat; az egylet virágzásának 
sőt lételének alapfeltételéül tekintvén, a következőket határozza: 

1. Az egylet tagjai, egy a szerkesztői bizottmány által a szerkesztendő, 
és a közlönyben felveendő czikkben, figyelmeztetvén mily súlyos következmé-
nyeket von maga után az egylet bevételi forrásainak csökkenése : [tagdíja-
iknak pontos befizetésére, és a közlönyre való minél számosabb előfizetésre 
kérendök fel. 

I 
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2. A tagdíjakkal hátra levő helybeli egyleti tagoknak, az egyloti szolga 
által nyugta, — a vidékieknek pedig posta útján számla küldendő a pénztár-
nok által. 

3. Tagsági díjaikkal ezek daczára is késő tagok, kötelességeiknek tel-
jesítésére levél útján hivandók fel. 

4. A közlöny 1869-dik évi folyamának 1-sö füzete, kapcsolatban az elő-
fizetési felhívással, az egylet valamennyi tagjainak megküldendő. 

5. Azon egyleti tagoknak, kik a közlönyre 1869-dik évro előfizetnek, 
ha óhajtják, az eddigi folyamok, 4 frtért szolgáltatandók ki. 

A tagok erről a közlöny f. é. 1-sö füzetében azon megjegyzéssel értosi-
tendők, miszerint jövőre a közlöny csak annyi példányban fog kiállítatni^ 
mennyi az előfizetők száma. 

Könyvtárnok a következő adományokat jelenti bo: 
a) Zeitschrift für Mathematik und Phisik 5-ter Jahrgang. — Meisznor 

Sándor ajándéka. 
b.) Zeitschrift des Architekten und Ingenionv Vereins für Hannover 

Band XI. Band és XII. Kherndl Ant. ajándéka. 

1869. Február hó 21 én és 22-én tartott IV-dik 
rendes közgyűlés. 

E l s ő n a p . 
Elnök : Hollán Ernő. 
Jelen van körülbelől 90 egyleti tag. 
I. Elnök melegen üdvözli a közgyűlésen megjelent tagokat és az egylet 

virágzó jövőjébe helyzett biztos reményének adván kifejezést, — a közgyű-
lést megnyitottnak nyilatkoztatja : 

Elnök buzdító szavai egyhangú éljennel fogadtatnak. 
II. Hieronymi Károly igazgató felolvassa a ./ alatti tiszti jelontést. — 
Kondor Gusztáv könyvtárnok pedig a könyvtár állásáról a .//' alatti 

jelentést terjeszti elé-
A jelentések tetszéssel fogadtatnak. 
III. Felolvastatnak az utolsó közgyűlés alkalmával megállapított és 

azóta a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabályok : 
Eszrovétel nélkül tudomásul vétetnek. 
IV. Felolvastatik a választmány által az utolsó közgyűlés óta felvett új 

tagok névsora: 
Az egylet tagjai számának gyarapodása örvondetos tudomásul szolgál. 
V Elnök a közgyűlést a kilépő nyolez választmányi tag neveinek kis or-

solására szólítja fel. 
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Horváth Lajos egyleti tag a 24 választmányi tag neveivel jelzett czé-
dulák közül a következő nyolczat húzza ki: 

Schnedár János. 
Liedemann Emil. 
Zsigmondy Vilmos. 
Naszluhácz Lajos. 
Képessy József. 
Medgyaszay István. 
Fest Vilmos. 
Szkalniczky Antal. 
A nyolcz új tag megválasztását a közgyüle's holnapra halasztani ha-

tározza. 
VI. Felolvastatik Lélmer Adolf és több más egyleti tag indítványa: 
1. Rendeltessék el, hogy a közlöny minden hóban legalább egyszer 

jelenjen meg. 
2. Hogy az a mérnökök anyagi viszonyaira vonatkozó értesítéseket is 

tartalmazzon. 
3. Hogy az minden egyleti tagnak minden előfizetés nélkül — ha szük-

séges a tagdíjak felemelése mellett, — megküldessék. 
Bobik Ignácz egyleti tag, valamint a többi ez indítvány megvitatásában 

résztvevő tagok is, — elismervén a javaslatba hozott újítások fontosságát és 
üdvösségét— azinditvány utolsó pontját azon okból nem tartják tettleg foga-
natosíthatónak, mert az az alapszabályok módosítását tenné szükségessé, mire 
a jelen közgyűlés nincs jogosítva. — Bobik Ignácz azért azon pótinditványt 
teszi : készíttessenek a közlöny azon részéből, moly a mérnökök anyagi-
viszonyaira vonatkozó értesítéseket és az egyleti tárgyalások kivonatos ismer-
tetését tartalmazza, külön lenyomatok, a czélból, hogy ezek minden díjnélkül 
az egylet azon tagjainak küldethessenek meg, kik a közlönyre nem fizetnek elő. 

Határoztatik: 
a.) A közgyűlés Léhner Adolf inditványában és Bobik Ignácz pótjavas-

latában kifejtett nézeteket fontosaknak tartja, és azokat elvben osztja. 
b.) Ezen indítványok gyakorlati foganatosíthatása tekintetében azonban, 

csak minden körülmények tüzetes számbavétele után lehetvén ítélni, a köz-
gyűlés azokat azon meghagyással teszi át a választmányhoz, hogy az — ha 
érett megfontolás után a szóban forgó újítások útjában, különös tekintettel 
Bobik Ignácz pótinditványára, tetemes akadályokat nem lát — kitelhetőleg 
azok életbeléptetésére törekedjék. 

M á s o d i k n a p . 

Elnök: Hollán Ernő. 
Jelen van körülbelől 80 egyleti tag. 
I. Elnök felkéri a jelenlevőket, liogy az alapszabályok értelmében a sza-
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bályszerü titkos szavazás útján nyolcz új választmányi tagot és titkárt válasz-
szanak. 

A szavazási ivek beszedetvén, azok átvizsgálására Horváth Alajos elnök-
lete alatt Radnieh Imre, Hajnal Antal, Gulácsy Kálmán és Tarafás József 
tagokból álló bizottmány küldetik ki. 

II. Herrieh Károly egyleti tag indítványára a közgyűlés a lelépett tit-
kárnak tanúsított szolgálataiért köszönetét fejezi ki. 

III. Pénztárnok előterjeszti a költségvetési előirányzatot az 1869-dik 
évre, — melynek értelmében a reményelhetö bevételek összege 7500 forint, 
az előreláiható elkerülhetetlen kiadások összege pedig 7430 forint. 

Tudomásul vétetik. 
IV. Meiszner Sándor egyleti tag felemlítvén, hogy a közlöny előfizetői 

számának szaporítása az egylet virágzásának főfeltétele, és azon véleménynek 
adván kifejezést, hogy ezt viszont csak a közlöny érdekességének emelése 
által érhetni el, indítványozza: határozza el a közgyűlés a közlöny érdekessé-
gének emelése tekintetéből, egy hattagú, díjnélküli bizottmány által szerkesz-
tendő külön technikai lap kiadatását, mely meghatározott díj mellett, csak a 
közlöny előfizetői által legyen kapható. 

Határoztatik: 
a.) A közgyűlés az indítványozott újítás czélszerüségát elvileg elismeri, 

— annak életbeléptetését azonban az indítványozott modorban tetemes nehéz-
ségekkel járónak ítéli. 

b.) A közgyűlés az indítványt azon utasítással teszi át a válasetmányhoz, 
hogy arra, a közlöny szerkesztésére vonatkozó, a tegnapi közgyűlési határo-
zatoknak megfelelő intézkedései megállapításánál, a mennyire lehet, figye-
lemmel legyen. 

V. Felolvastatik a nyolcz választmányi tag és a titkár választására bejött 
szavazási ívek átvizsgálására kiküldött bizottmány jeloutése. Ezen jelentés 
értelmében a választás eredményo a következő : 

a.) A titkár választására 72 szavazat adatott be, molyok közül: 
42. 

szavazat esett. 
A közgyűlés a választás eredményét éljennel fogadja, Hieronymi Károly 

pedig megköszönvén a beléje helyzett bizalmat, az egylet virágzása előmozdí-
tására minden kitelhetőt megtenni igér, — egyébiránt sajnálatát fejezvén ki 
a fölött, hogy egyéb elfoglaltsága következtében a titkári és szerkesztői hiva-
talok egy személyre való ruházására vonatkozó, sok oldalról lefejezett és 
általánosan fontosnak elismert óhajnak meg nem felelhet, miért is titkári 
hivatalát csak ideiglenesnek kénytelen tokinteni. 

Hieronymi Károlyra 
Ney Bélára 
Hajnal Antalra 
Szily Kálmánra 
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b.) A választmányi tagok választására 73 szavazási ív jött be. — Követ-
kező a legtöbb szavazatot nyert és választmányi tagul megválasztott 8 egy-
leti tag névsora: 

1. Naszluhácz Lajos . . . . . . 72 szavazattal-
2. Kherndl Antal 67 „ 
3. Szily Kálmán 64 „ • 
4. Tolnay Lajos . . . . . . . 59 „ 
5. Siebreich Károly . . . . . . 57 „ 
6. Zofálil Gusztáv 49 „ 
7. Banovics Kajetán . . . . . . 34 „ 
8. Mitterdorfer Ferencz . . . . . . 34 „ 
Az új választmányi tagok éljennel üdvözöltetnek. 
VI. Elnök a közgyűlést igazgató választására szólítja fel. 
Igazgatóul 39 szavazattal Szily Kálmán egyleti tag választatik meg. 
VII. Szily Kálmán választmányi tag igazgatóvá történt megválasztása 

következtében a választmány kiegészítése lévén szükséges, elnök indítvá-
nyára a közgyűlés Liedemann Emil egyleti tagot nyilatkoztatja megválasz-
tottnak, mint a ki a nyolcz választmányi tag megválasztására az imént befe-
jezett szavazásnál, mint 9-dik, legtöbb szavazatot nyert. 

VIII. Banovics Kajetán egyleti tag azon nézetének ad kifejezést, hogy 
hazánkban a pénz és munka értéke közötti arány az utóisóra nézve felette 
kedvezőtlen. Szóló sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy a technikai vállalatok 
terén a fennforgó körülmények között a munka értéke nem határcztatliatik 
meg a munkaadóval kötendő szerződés útján, és felkéri az egyleti tagokat 
működjenek — kiki saját körében — ezen hiány orvoslására, illetőleg azon 
körülmények megmásítására, melyeknek az következménye. Ily körülmé-
nyek között első helyen látja szóló azon tényt, miszerint a technikai vállala-
tok életbeléptetésére alakuló társulatok által idegon technikusok felette nagy-
számban alkalmaztatnak, — miért is szóló a közgyűlést azon kérdés megfon-
tolására kéri fsl, mily intézkedések látszanak alkalmasaknak annak elérésére, 
hogy jövőre a hazai erők e tekintetben a méltó figyelemben részesüljenek. 

Szabó Imre egyleti tag kiemeli a napirendre hozott kérdés fontosságát, 
és azon nézetben lévén, miszerint Banovics Kajetán egyleti tag által utoljára 
felhozott körülmény orvoslása, az először felhozott sajnos hiány megszünteté-
sét már magában foglalja — indítványozza, intéztessék az egylet részéről a 
magyar királyi közmunka és közlekedési minisztériumhoz oly értelmű kére-

lem, intézkednék az iránt hogy a jövőre alakuló technikai társulatok hiva-
talnokai csak bizonyos meghatározott részének legyen szabad idegenekből 
állani. 

A közgyűlés oda utasítja a választmányt, hogy intézzen a nagyméltó-
ságú magyar királyi közmunka és közlekedési minisztériumhoz felterjesztést : 
kegyeskednék a még alakuló társulatok conccssiói kiállításánál oly módon 
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intézkedni, hogy azok hivatalaik szervezésénél a hazai erőkre figyelemmel 
lenni tartozzanak. A kérvény közelebbi megállapításával a választmány biza-
tik meg. 

IX. Verebély József egyleti tag egy hajózási szakosztály felállítását 
indítványozza. 

Szily Kálmán igazgató pedig felemlíti, hogy többen az egyleti tagok 
közül a bányászati szakosztály megalakítását óhajtják. 

A választmány megbizatik a jövő közgyűlésnek, ide vonatkozó indokolt 
javaslatot terjeszteni elő. 

X. Benkó Károly egyleti tag a mult évi deficit fedezésére 100 forintot 
ajánl fel az egyletnek. 

A közgyűlés az adományt köszönettel fogadja. 
XI. A pénztár és a könyvtár megvizsgálására, valamint a jegyzőkönyv 

hitelesítésére a közgyűlés Eggert József, Arenstein Henrik és Fésűs Mi-
hály tagokból álló bizottmányt küld ki. 

Ezzel a napirendre kitűzött ügyek el lévén intézve, elnök megköszön-
vén a jelenlevők buzgalmát és támogatását, a közgyűlést bezárja. 

Elnöki megnyitó beszéd. 

T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 

Midőn tagtársainknak a választmány nevében meleg üdvözletet monda-
nék, mindenek felett őszinte hazafias köszönetemet kell kifejeznem azon di-
cséretes ügybuzgóságért, melyet számos megjelenésűk által egyletünk irányá-
ban tanusítni szíveskedtek. 

A lefolyt évben kifejtett egyleti tevékenységről tiszti jelentésünk fog 
szólni. Tudom és érzem, hogy ezzel még nem birunk oly eredményeket föl-
mutatni, melyek minden várakozásoknak megfelelni képesek volnának. — A 
mutatkozó hiányokat önök méltányossága a kezdet nehézségeinek fogja be-
tudni, melyeknek teljes legyőzésére legjobb hazafias törekvésünk, a legmele-
gebb ügyszeretet sem volt elégséges. 

Azonban higgadtan véve mai helyzetünket s az egyletnek jelen állapo-
tát, senki sem fogja tagadni, hogy a mi eddig történt, már is elegendő arra, 
hogy reményt nyújtson a biztos sikerre. 

Panaszolhatja valaki, hogy az épület még nincsen betetőzve, do kény-
telen beismerni, hogy azt szilárd alapra fektettük, melyen jó sikerrel, sőt egész 
biztonsággal folytathatjuk megkezdett munkánkat. 

Egyletünk alig néhány év óta áll fenn. Működésének ideje tehát sokkal 
rövidebb, semliogy abból a helyesen megvetett alapon kívül már is nagyobb 
eredményeket várni lehetett volna. 
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Ha mindamellett örömmel és megelégedéssel tekintünk vissza rövid 
múltunkra, tesszük ezt leginkább azért, hogy új ösztönt nyerjünk azon mun-
kára, mely még előttünk áll. Mert a jövő nagy föladatnak megoldását várja 
tőlünk, mely egész erőnket fogja igénybe venni. 

Minden arra mutat a hazában, hogy azon politikai és erkölcsi vívmá-
nyok, melyeket a létrejött államjogi rendezés eredményezett, anyagi érdeke-
ink tekintetében is nagy hatást gyakoroltak. Különösen az ipar és kereskedés 
körében, fiatal erővel pezsgő mozgalmat keltettek fel, melyekre olyképen ha-
tottak, mint a nap sugara, mely a hideg nedves földet termékenyíti. 

Majdnem lázas mozgalomban tör a nemzeti közmunkásság előre, mi mel-
lett az egyesületi szellem élénken működik az egész országban elannyira, 
hogy már alig van az iparos életnek oly ágazata, melynek kifejtésén és gyara-
pításán egyletek nem munkálkodnának, melyek a közönségnél mindannyi-
szor meleg részvételre találnak. 

Oly általános volt a létező hiányok ismerete, s a haladás szükségének 
érzete, hogy a korábban elhintett mag csaknem kikelt, sőt már szép virágzás-
nak is indult. 

Megszűntek átalában azon súlyos akadályok, melyek anyagi kifejlődé-
sünket lebilincselve tartották, s a hazában megindult nagy mozgalom azon 
csodás erőnek hatására mutat, mely korunk termékenyítő eszméiben rejlik, 
mely mindenkit megragad, mely tevékenységre és haladásra ösztönöz. 

S mivel szükséges beruházásainkra a tőke sem hiányzik, a közforgalom 
élénkülése, jotékony hatásaiban kiterjed az anyagi érdekek minden ágaira 
egyaránt, a földmívelésre, s ennek főfeltételeire, a közlekedési eszközök nagy-
szerű kifejlesztésére. 

Daczára ezen új életnek, legjobb törekvéseink mellett sem bírjuk még 
azon elégtételt, miszerint azt látnók, hogy a nagy iparos mozgalom közepette, 
a magyar mérnök az őt megillető helyet elfoglalná. 

Mig a föléledt vállalkozási szellem, könnyebb szerrel, gazdag nyeremé-
nyek kiállításában élénk részvétet ébreszt: a mi munkánk kevesebb elő-
nyökkel kecsegtet, és több fáradsággal jár. Nemcsak szellemi erőnk egész ki-
fejtését veszi igénybe, de a hasznos gyümölcsözés távolabb kilátásában anyagi 
lemondással, sőt a pillanatnyi mellőztetés érzetében nagy önmegtagadással is 
jár; mig tán évek után, technikai intézeteink kellő berendezésével, a szakértel-
miség nagyobb elterjedésével számban megszaporodva, képesek leszünk oly 
erőt kifejteni, mely elégséges legyen mind a hazában mutatkozó hézagokat 
kipótolni, mind a nemzeti nagy munkának kellő arányban megfelelni. 

Mert ki tagadná, hogy hátramardásunk nemcsak anyagi, de szellemi te-
kintetben is sok utánpótol nivalót hagyott ránk ; miszerint a bilincseiből fel-
szabadult ipar-élet szükségleteinek kielégítését rögtön követeli, holott a hazai 
műszaki erőknek megfelelő arányban való szaporítása több időt igényel. 

De hát szabad-e azért csüggednünk, mert a kettő egymással egyenlő lé-
A m, mérnök-egylet közi. 111. kot. 8 
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pésben nem halad. Kevesebb kedvvel folytassuk-e megkezdett munkánkat, 
mert a czél, mely után törekszünk, távolabb fekszik, vagy kevesebb buzgó-
ságot fejtsünk ki, mert fáradozásinkat tán csak egy későbbi kor fogja hálá-
san elismerni ? 

Nem uraim! Föladatunk nehezebb, de nemesebb is mint sok más. 
Minél több áldozatba keriil annak megoldása, annál komolyabb a köteles-

ség, melylyel a hazának s a hazai technikai ügynek tartozunk. — Egyesülé-
sünk kútforrása a legtisztább hazafiság. Czélja a nemzeti culturának fejlesz-
tése. Meggyőződésem egész erejével bízom a magyar Mérnök-Egylet jövő-
jében és minél szebb fölvirágzásában, mert bízom a magyar mérnökök rendü-
letlen hazafiságában. 

Előterjesztéseink több olyan tárgyakra vonatkoznak, melyek egyletünk 
jövőjére nagy fontossággal bírnak. Midőn ezeket szíves figyelmükbe ajánla-
nám, az évi közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

Tiszti jelentés. 

T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 

Ha messzekiható czélokra alakúinak egyletek, az első lépés megtételére, 
főleg a hivatottak egyértelműsége, s valamennyinek lelkesedése szükséges. A 
nehézségek számbavétele, a későbbi folytonos munkálkodás szükségének meg-
gondolása és mérlegelése, gyakrabban zsibbasztó mint lelkesítő. De midőn 
meg volt téve az első lépés, midőn az egylet megalakúlt, bár kezdettől sejtet-
tük, mégis némi elégedetlen meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a kitűzött fela-
dat megoldására szakadatlan folytonos munkásság kell, — s a munkakörnek 
tüzetes megállapítása, a folyton igénybe vehető erők összeszedéie, gyakran 
ismét annyi időt igényel, mint a megalakulás maga. 

Ezen előbb csak sejtett, most már teljes öntudat-'a ébredt küzdelemben 
látjuk a magyar mérnök-egyletet a most lefolyt évben. 

Egyletünk alakulásakor, annak szükséges voltát illetőleg, szaktársaink 
egy véleményen voltak mind, s a zsenge egylet ügyei, mondhatnók példátlan 
egyértelműséggel és lelkesedéssel karoltattak fel. 

De arra, hogy az egylet alapszabályilag kitűzött czélját megközelít-
hesse, nemcsak fellobbanó lelkesedésre, hanem kitartó munkásságra is van 
szükség, — munka és idő kell; szükséges, hogy az erők szerveztessenek, hogy 
a szaktársak testületi szelleme kifejlődjék. 

Azt azonban, hogy az egyletünk rendelkezésére álló erők szervezve lenné-
nek, hogy az egyleti működés oly biztos pályába lenne terelve, a melyből ne-
taláni kitérés lehetősége ellen az alap és a tagok közszelleme biztosíttatnának, 
fájdalom, még nem állítjuk. 
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De míg egyrészről ebben meglepőt nem találunk, más részről a csüg-
gedésre sem láttunk semmi, de legkisebb okot sem. 

Mert volt-e az egylet megalakulását megelőzőleg csak egy tényező is, 
mely a magy. mérnököt, mint ilyet, szellemi önképzésre serkentette volna; 
volt-e ok és alkalom, mely a magyar mérnöknél a testületi szellemet fejlesz-
teni alkalmas lelt volna ?—Hazánk legjelentékenyebb mérnöki vállalatai idegen 
kezekre bízva, az államnak szolgálatában álló mérnöki kar egy harmada idegen, 
és nemzeti életünknek ellensége volt; é3 még mind ehhez hazai mérnökeink — 
daczára annak, hogy van egy műegyetemünk — oly sok különféle tanintézeten 
nyerték kiképeztetésüket, mint talán semmi más európai államéi sem. 

Ily előzmények sem az önképzésre való hajlamot, sem önfegyelmet, sem 
a testületi szellemet fejleszteni képesek nem voltak. Nem volt semmi, mi az 
egy czélra törekvésre ösztönzött volna; a társadalmi összekötö kapcsok gyé-
rek és lazák voltak,és a sok különböző múlttal, különböző iskolai képzettség-
gel biró elem egymáshoz simulására alkalom sem nyílt. 

De a magy. mérnök-egylet virágzására épen azon tulajdonok kellenek, 
melyeknek alapjait a múltban nélkülöztük. 

A technikai ügy érdekeit csak az egylet tagjainak tudományos képzése, 
és társadalmi jelentőségük emelése által mozdíthatjuk elő; s ez utóbbit ismét 
az önképzésen kívül,leginkább csak a testületi szellem fejlesztése által érhet-
jük el, — s hogy az egylet e tényezőket fennállásának rövid ideje alatt megte-
remteni képes nem volt, azon bizonyára ninc3 miért csüggedni. 

Volt-e eddig tér, hol a mérnök szakmája tárgyait megvitathatta volna — 
felettük felolvasást tarthatott volna? volt-e eddig szakirodalmi folyóirat,mely-
ben szaktársaink az irodalmi foglalkozásokkal annyira megbarátkozhattak 
volna, hogy közlönyünk, megindításakor azonnal kész munkatársakra talál-
hasson? de volt-e tulajdonképeni szakirodalmunk, midőn mindnyájan tudjuk, 
hogy az ily termékek mily sporadicus jelenségek voltak irodalmunkban. 

Mindkét irányban a tér csak most nyílt meg, s nem mondhatjuk, hogy 
a legkedvezőbb körülmények között; mert egyletünk alakulása, hazánknak 
oly rohamos fejlődési szakával esik össze, mely a legjobb erőket nem csak 
igénybe veszi, de sőt azoknak munka-képességét messze túlhaladja. 

Még mielőtt számba vehettük volna saját erőnket, azoknak gyakorlati 
tetterejét teljesen absorbeálta a haza. S habár ez szerencsés körülmény is min-
denünkre nézve külön: az egylet nagyon megsínli azt, hogy fejlődésünk nem 
lassú orj anicus, hanem rohamos. 

Ezek azon általános akadályok és nehézségek, melyekkel egyletünk küzd; 
e küzdelemben egyetlen fegyverünk a munka, egyedüli szövetségesünk az idő. 

Mint említém egyletünk életvidor munkásságának egyik gátló akadálya, 
hogy a képező elemek nem eléggé homogenek; holott épen egyletünknek 
tevékenységi köre tüzetesen meghatározott. 

Az okozat és ok gyakran cserélnek szerepet. S igy látjuk hogy a viszo-
8* 
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nyok már az egylet alakulásakor alkotott alapszabályainkban, és ügyren-
dünkben is kifejezést nyertek; mert ezek az egylet tudományos működését 
hat szakosztályban csoportosítva vélték legélénkebbnek, — az alapszabályok 
szerkesztői előtt lehetetlennek tűnvén fel, hogy a különböző irányok mindig 
együttesen működjenek. 

A most lefolyt év tanúságot tesz a mellett, bog}' az egylet tevékeny-
sége, az erőknek ily nemű elforgácsolása mellett, most még bizonyosan nem, 
és talán hosszabb idő múlva fog az erre kívánatos élénkségre fokozódni. 

A lefolyt múlt évben ugyan is — az évet múlt évi rendes közgyűlésünk-
től számítva — összesen csak hat szakosztályi ülés tartatott. Jelesen az első 
osztály kettőt, a gépészeti szakosztály kettőt, a vizépítészeti és földmérési 
szakosztály egyet, és a középítészeti szakosztály szintén egyet tartott. 

Ily körülmények között u, rendes két havi szünet után egyetemes osz-
tályülések tartására lett a nagyobb súly fektetve, azon reményben, hogy ezen 
egyetemes üléseknek rendes időre kitűzése azok iránt érdekeltséget fog kelteni. 
Ily egyetemes szakülés összesen öt tartatott. 

Később egy további lépés tétetett ezen egyetemes osztályüléseknek érde-
kesebbé tételére. A szakosztályi ülések ugyanis ily gyéren tartatván, és gyé-
ren lévén látogatva, az egylet életere a választmányi ülésekben lüktetett leg-
élénkebben. A választmány tehát elhatározta, hogy minden olyan ügyek, me-
lyek az egyletnek nem kizárólag anyagi érdekeire vonatkoznak, az egyete-
mes szakülésekben tárgyaltassanak. E rendszabály azonban még nem lépett 
életbe, miután a választmánynak egyik legközelebbi ülésében hozatott az ide-
vanatkozó határozat. 

Mindezen, az eredeti megállapodásokon történt változtatások nem üt-
köznek alapszabályainkba: csak ügyrendünket módosítják,— és azoknak conc-
ret kifejezését azon ügyrendi javaslatunkban találják, mely a közgyűlés elé 
fog terjesztetni. 

Azon tudományos kérdések, melyek részint a szakosztály- részint pedig 
az egyetemes osztályülésekben tárgyaltattak a következők : 

Többszöri és hosszabb tárgyalásokra adott alkalmat Hőke Dániel tagtár-
sunk azon indítványa, hogy az egyes megyék technikai monographiája készít-
tessék el. A földmérési szakosztályban értekezett Kruspér István tagtár-
sunk a ferde síkban mért hossznak a vízszíntérre való áttételéről. 

Az egyetemes ülésekben pedig értekeztek: Wartha Vineze a víz ke-
ménységének meghatározásáról; Kherndl Antal a részlet szerkezet befolyásá-
ról a vas hidak árára; Sziebreich Károly, a willachi indóházról, és később is-
mét az indóházaknak vízzel ellátásáról; Bielek Miksa a Richard-féle indica-
torról; Kherndl Antal a vasúti nyom szélességének befolyásáról a kocsik állé-
konyságára és a vasutak árára. 
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Ezen tisztán tudományos érdekű tárgyakon kiviil részint az osztály-
részint a választmányi ülésekben, vagy mindkettőben morültek fel oly tár-
gyak, és intéztettek el oly ügyek, melyek nemcsak az egyletnek beléletét, ha-
nem annak a nagy közönségre való hatását is érdeklik, s melyekbon egyletünk 
mint mérnöki tudományos testület is érvényesíté befolyását. 

Ilyenek voltak nevezetesen, hogy az egylet, midőn Pest vásosa ogy tör-
vényszéki épület tervére pályázatot nyitott, s ezen pályázatát még mielőtt a 
pályzati idő letelt volna, visszavette, a magy. mérnök-egylet ez irányban Pest 
városához egy iratot intézett, molyben eljárásának helytelenségét feltüntetve, 
a pályázatnak mindenesetre kiadatását szorgalmazta. Ez átiratra a mérnök 
egylet választ ugyan nem nyert, de később Pest városa a pályázatot újra ki-
irta, cs igy lényegben átiratunk érteiméhen intézkedett. 

Ezen alkalomból kifolyólag az egylet egy, Henz Antal tagtársunk indít 
ványára már korábban megindított ügyet befejezve, nyilvános pályázati sza-
bályzatot dolgozott ki, melyet tagjaink a közlöny folyó évi szakfüzetében ol-
vashattak. 

Egy emlékiratot írt továbbá az egylet azon alkalomból, hogy az 1868. évi 
magy. állam költségvetés illető tételében mellékesen azon eszme pendittetott 
meg, hogy czélszerü lenne az állam-utak fenntartását vámszedési jog engedé-
lyezése mellett a megyékre ruházni. Az egylet ogy terj idelmes emlékiratban 
kifejté azon okokat, melyek ezen rendszabály életbeléptetése ellen szólnak, és 
ezen emlékiratát úgy valamennyi tagjainak, mint az országgyűlési képvise-
lőknek megküldé. 

Felírt továbbá az egylet a minister-clnökhez Pest szépítése tárgyában; 
azon értelemben, hogy ezen tervnek pályázat útján leendő elkészíttetése lát-
szanék legczélszerübbnek. 

Az egylet megbírálta végre azon hidak tervezetét, melyek Zenta városá-
nak ez ügyben kiírt pályázatára oda beérkeztek, s bírálatra az egyletnek 
adattak át. 

Ennyiből állt az egyletnek múlt evi tudományos és gyakorlati közvetlen 
tevékenysége. 

E tevékenység csekély, do arról bizonyságot tesz, hogy az egylet a kí-
vánt, az alakulást megelőzőleg óhajtott irányban halad. Óhajtandó, hogy e 
haladás gyorsabb legyen, de azt bizonyos rendszabályok által erőszakolni 
nem lehet. 

A haladást mástól mint tagjaink önmunkásságától és testületi szellemé-
től nem várhatjuk. De bármily csekély is legyen az eddigi eredmény, ne fe-
lejtsük, hogy a kezdetnél állunk, hogy tagjaink nagyobb része épen most van 
leginkább a gyakorlati élet által elfoglalva, s hogy a tudományok iránti ér-
dekeltséget,' a szellemi haladást, a testületi szellemet jó akaratunkon és mun-
kásságunkon kívül csak az idő hozhatja meg, s meg vagyok győződve, meg 
is hozandja. 
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Hogy azonban egyletünk tevékenységéi és hasznát kellőleg méltányoljuk, 
az imént említett közvetlen munkásságon kívül tekintotbe kell vennünk azon 
sem számokban, sem concret fogalmakban ki nem fejezhető előnyt, melyben 
mindenikünk a folytonos egymássali érintkezés, az egylet által tartott folyóiratok 
szemlélése és olvasása, a mind ebből kifolyó, szakmánk iránti szeretet fejlesz-
tése, s hogy úgy mondjam, azon szellemiebb légkörben való mozgás által része-
sül, — s mely előnyt napról-napra feljegyezni épen úgy nem vagyunk képesek, 
mint nem képes a gyakorló mérnök estenkint a naplóba vezetni azt, mit az 
nap tanult, de mi évek során gazdag tapasztalásként nyilvánul. 

De speciális, mindennél nagyobb érdeme egyletünknek, hogy szakköz-
lönyt megállapítania és folytatnia sikerült. 

Vájjon lehetségesnek tartotta-e ezelőtt csak két évvel is bármelyikünk, 
egy mérnöki szaklapnak fennállhatását ? És vájjon lehetséges lenne-e ez ma is, 
az egylet támogatása nélkül? Bátran mondhatjuk, hogy n em. E folyóirat egy 
eddig műveletlen téren működik, sha szellemi irányát, béltartalmát tekintjük, 
pirulni okunk nincsen. Sajnos, hogy a most lefolyt 1868. évi folyam füzetei-
nek megjelenésében tetemes rendetlenségek következtek be; legjobban saj-
nálja ezt a szerkesztő maga, ki valóban áldozatot hozott midőn folyóiratunk 
szerkesztésére vállalkozott; do a szerkesztés nehézségei, saját pályájának 
bokros teendői, és igon nagy részben az országszerte de különösen Pesten be-
következett nyomdai calamitások erejét felülmúló akadályokat gördíténekjó 
szándéka elébe. A múlt évi folyamnak azonban 5. füzete már megjelent, a 6. 
füzet pedig legrövidebb idő alatt készül el. Az 1869. évi folyam szerkeszté-
sére pedig Ambrozovics Béla tagtársunk vállalkozott, kinek a kezdet, amur -
ka szokatlansága daczára is sikerült, az 1869. évi I. füzetből mostanig hatodfél 
ívnyi tartalmat kiállítani, úgy, hogy ezen füzet a határnapnál biztosan ha-
marább fog megjelenni; e rendkívüli buzgalomban, tisztelt tagtársak, egy 
biztosítékát láthatják annak, hogy a közlöny megjelenésében az eddigihez ha-
sonló rendetlenségek többé elöfordúlni nem fognak. 

Távol tőlünk a szándék e k é s e d e l m e t , bár azt egyenlőn elhárítha-
tatlan akadály mentegeti, igazolni akarni; de nem halgathatjuk el, hogy e 
késedelmes megjelenés a nyugati komoly irányú folyóiratoknál is nem egy-
szer fordul elő. Igy hogy többet ne említsek az Annales des ponts et chaussées 
füzetei, melyek hasonló folyóirato1 nak bizonyára minden más tekintetben 
mintaképül szolgálhatnak, sokszor 8—9 hónappal késnek. Ily helyzetbe jut 
nem egyszer a bécsi Förster-féle Bauzeitung; — s ha ily folyóiratok jutnak 
hasonló helyzotbe, nem lehet saját közlönyünk késedelmes megjelenését oly 
felette komoly beszámítás alá vennünk, mint a hogy azt első perezre tenni 
talán hajlandók lennénk. 

A közlönyről szólva azonban nom hallgathatom el azt, hogy a tagok pár-
tolása azon mértéken alul, melyet reményleni, melyei jogosan várni lehetne, 
messze elmarad; mert a múlt 1867-dik évben 790 egyleti tag közül csak 425 
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fizetett elő; az 1868-dik évben pedig, daczára annak, hogy a tagok száma 
877-re szaporodott fel, az előfizetők száma 367-re csökkent, s igy az előfize-
tők a tagok összes számának csak 42 százalékát teszik. 

Szomorú tanúsága ez az egyetlen magyar technikai folyóirat csokély 
támogatásának, és az egyletre nézve jelentékeny pénz áldozatot von maga-
után ; mindkét irányban oly komoly következményű az egyletro nézve, hogy e 
két kérdést mellőznünk nem lehet. 

Az egyletnek azon tagjai ugyanis, kik vidéken laknak és a közlönyre 
nem fizetnek elő, az egylettel semmi összeköttetésben nincsenek; mi hogy úgy 
ezen tagokra mint az egyletre egyaránt káros, bővebben fejtegetni úgy hi-
szem nem kell. De másrészt mint említém, az egyleti pénztár is tetemes áldo-
zatot kénytelen hozni azon hiány pótlására, mely az előfizetési pénzoken kívül 
a közlöny kiállítási költségeinek fedezésére szükséges. 

A tisztelt tagtársak között elosztott évi jelentésből látható, hogy a köz-
löny 4 első füzetének kiállítása 2525 frtba került, s igy ezen arányban a még 
fel nem számított két füzet 1262 forint, és az egész évi folyam 3787 forint, 
vagy igen könnyen 4 ezer forintot fog igényelni. A mint azonban ugyan azon 
évi jelentésből kitűnik, a közlöny előfizetési pénzeiből összesen 2202 forint 
gyűlt be, és igy az egylet pénztárát terhelő hiány 1585 forint, lehet, hogy 
1800 forint lesz. 

E hiányt az egylet az 1868-dik évre nagy erőmcgfeszítéssel és egyéb ki-
adásainak megszorításával képes lesz ugyan fedezni; de a minta többször em-
lített évi jelentésünkben felsorolt rendes kiadási rovatok vizsgálata feltünteti, 
— állandóan viselni, egyáltalában, a szó szoros értelmében képtelen. 

Nem kerülte el e körülmény a választmány és tisztviselőiknek figyelmét; 
— s azon alternatívát kénytelenek utóbbiak a tisztolt közgyűlés elhatározása 
alá bocsátani, hogy vagy módról kell gondoskodni, mely a közlöny előfizetői-
nek számát jelentékenyen szaporítja, vagy a közlöny előfizetési árát kellend 
magasabbra emelni. 

Egyelőre a válaszmány megtette azt, mit tennie hatáskörében állott. 
Nevezetesen elhatározta, hogy az 1869-dik évi első füzet minden egyleti tag-
nak különbség nélkül megküldessék, az előfizetési felhivással együtt, mu-
tatványképen. 

Legkívánatosabb, legczélszcrübb lenne kétségkívül, hogy az egylet köz-
lönye minden tagnak külön előfizetés szüksége nélkül, a tagdíj fejében kül-
dessék meg; de a mint a költségek összehasonlításából kiderül, e j a jelenlegi 
tagdijak mellett egyátalában lehetetlen; mint az 1897-dik évi és most lefolyt 
1868-dik évi befizetésekből látni, az egylet biztosan alig számíthat 4000frtnál 
több bevételre; ez összeget pedig maga a közlöny kiállítása nyeli el; honcan 
fedeztessenek a többi kiadások ? 

Azon esetre azonban, ha a közlöny előfizetőinek száma nem szaporodnék 
az előfizetési díjnak jelentékeny felemelése egyáltalában elkerülhetetlen. 
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Bármikép fog azonban e tekintetben a tisztelt közgyűlés határozni, két-
ségtelen, liogy a közlönynek magának minél érdekesebbé tétele azon út, 
melyen előfizetőit szaporítani lehetne. 

Tétetett az iránt is indítvány, hogy a közlöny ne kéthónapos, de, ha 
ugyanazon kiterjedéssel is, hónapos füzetekben jelenjék meg. 

De úgy erre, mint általában a közlönyre, és egyletünk minden ügyeire 
legnagyobb fontosságú az lenne, hogy közlönyének szerkesztője és az egylet-
nek titkára állandó, oly tag legyen, ki egész idejét, vagy annak legalább leg-
jelentékenyebb részét az egylet ügyeinek szentelhetni1. Mindnyájunk emléké-
ben él az első titkárunk rövid 9 hónapi oly annyira eredménydús működése, 
ki, fájdalom, ez állomásáról leköszönt, úgy hogy első rendes közgyűlésünk-
nek titkárt kolle választania. Most egy év után ismét meg kell válnunk jelen-
legi titkárunktól, s miután a jövő évi közgyűlésen az egyletnek általános tiszt-
választása lesz, három év alatt három titkára leendett az egyletnek, s szak-
lapjának ugyanannyi szerkesztője. 

Egyletünk szervezete szerint, s általában minden egyletnél, a bel-niükö-
dés tidajdonképeni rugója a titkár. Hozzá érkezik mindon irat, minden tárgy, 
ö központja az egész tevékenységnek ; — s ily körülmények között bizonyára 
a legrosszabb hatással van a titkár ily gyakori változása. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy addig, mig az egyletnek nem sike-
rül ogy oly titkárt nyernie, ki minden tekintotben megfelel az<>n fontos állo-
máshoz kötött igényeknek, egyletünk élete is pangani fog. 

S ezzel bevégeztük volna szemlénket az egylet múlt évi szellemi tevé-
kenysége felett. 

Egyletünk anyagi állapotát feltünteti évi jelentésünk, moly a tisztelt 
tagtársak között kiosztatott. 

A tisztelt közgyűlésnek feltűnhetett, mit különben magunk is jól ére-
zünk, hogy tiszti jelentésünknek hangja komoly. Gondosan kerültük rózsás-
nak tüntetni fel azt, mit magunk sem látunk ilyennek. De megvan jelenté-
sünknek azon érdeme, hogy teljesen őszintén, leplezetlenül föltárja a lefolyt év 
történetét. Tanúsága, hogy: 

Sem múltunk, sem jelenünk az clcsüggedésre még okot nem ád: csu-
pán az következett be, minek előbb utóbb be kellett következnie. E g y l e -
t ü n k v á l a s z ú t r a é r t . — Az egyik út önkényt kínálkozik, kényelmesen? 
ruganyos gyephantokon, fáradság, küzdelem nélkül elvezet oda, hol már ná-
lunk annyi szép eszme alámerült, abba a posványba, melyet a magyar, ámbár 
jól ismert,- mindig idegen néven nevez — ez t. i. az indolentia. Rögös fá-
radságos út a második, lankadatlan buzgalmat, folytonos küzdelmet, kitartó 
munkásságot kíván ; de végpontjáról, fenn a magas szirttetőről int magához 
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hazánk nemtöjénok jelvénye, mely alá sorakozni akarunk. Ez a második 
út — a tettre ébredés. 

Ugy hiszem nem nehéz a választás! 

Könyvtárnoki jelentés, 

A magyar mérnök-egylet könyvtárában van 91 különböző munka 141 
kötetben, melyek részint a mennyiségtan, részint a természettudományok, de 
főleg a mérnöki tudomány különböző ágait foglalják magukban. 

Az 1867-ik év végével volt 45 munka 87 kötetben, tehát az 1868-ik év 
ben könyvtárunk 49 munkával 54 kötetben szaporodott. 

Van továbbá még többféle folyóirat 200 kötetben, ezek közül : 
az 1867-ik évre esik 19 folyóirat 20 kötetben, ellenben 
„ 1868-ik „ „ 52 „ 64 „ továbbá régibb évfolya-

mokban 10 „ 1 1 6 „ 
Az 1867-ik év bezártával egyletünk 55 kötetet és 1 rajzlapot kapott 

ajándékba, ugyanis : 
Somogyi Lajos 21, Grávo Henrik 8, Löwy József 1, Bobics Károly 1, 

Martin Lajos 2, Szávai János 3, Gubiez András 1, Hunyady Jenő 14, Katona 
Antal 1, Poroszkay Ignácz 1, lvépossy József 1 és Thommon Achilles 1 köte-
tet adományozott, Halász Aladár pedig 1 rajzlapot. 

Ellenben az 1868-ik évben könyvtárunk ajándékképen 126 kötettol, 1 
régi magyarországi térképpel és 9 fényképpel szaporodott. Az ajándékozók 
névsora, és az ajándékozott kötetek száma következő : 

Sziebreich Károly 8, Ladányi József 1, PoroszkayJgnácz 1, Sporzon Pál 
és Kodolányi Antal 1, Bujánovics Sándor 1, Gráve Henrik 2, Jánoska Nándor 
42, H e r r i c h K á r o l y 68, Micskey Imro 1 és Kruspér István 1 kötet. 

Továbbá Hcncz Antal adományozott egy régi magyarországi térképet, 
Pozdcseh 5 és Sziebreich Károly 4 darab fényképet. 

E nemes adományozók közül különösön Herrich Károly tagtársunk ki-
emelendő, ki lehetővé tette azt, hogy a magyar mérnök-egylet az „Annales 
des Ponts et Chaussées" czímü jeles folyóiratot kiegészíthesse. Nagy becsű 
ajándéka nevezett folyóiratnak 22 évfolyamát tartalmazza, melynek értéke a 
mostani ár szerint vagy 400 frt. E munka becsét emeli még azon körülmény, 
hogy a 20 első évfolyam teljesen meg van, melyek most igen drágán, vagy 
talán semmi áron sem kaphatók. 

A magyar mérnök-egylet az 1867-ik évben 1 némot folyóiratot kapott 
csercpéldányul, és járatott : 1 angol, 7 franczia, 9 német és 1 magyar folyó-
iratot, ez utolsó az egyletünk közlönye, tehát összesen 18 folyóiratot. 

Ellenben az 1868-ik évben 1 angol, 3 franczia, 7 német és 4 magyar fo-
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lyóiratot, tehát összosen 15 t kapott cserepéldány gyanánt, egyet pedig aján-
dékban. Járatott pedig saját költségén: 6 angol, 14 franczia, 16 német és 1 
magyar folyóiratot, ez az egyletünk közlönye, tehát összesen 36 t. 

Ezenkívül még a „Skizzen-Buch für den Ingenieur und Maschinen-
bauor" ezímü folyóiratnak 1856—67-ik évfolyamait 9 kötetben, a „Gazotte 
des architectes et du bátiment" czímü folyóiratnak 1863—66-iki évfolyamait 
4 kötetben, és a „Dietionaire raisonnée de 1' architeeture franOaise" czímü 
munkának 1856—66-iki évfolyamait 8 kötetben, egyletünk megszerezte sa-
ját költségén. 

Végre le vannak még téve vagy 469 darab régi alapszabályok, ügy-
rend, évi jelentés, tagok számát stb. tartalmazó füzetecskék, melyek a ma-
gyar mérnök egylet történelmére vonatkozólag idővel érdekes adatokat nyújt-
hatnak. 

Beköttetett 82 kötet, melyekből 25 különböző munkákra, 57 pedig fo-
lyóiratokra esik. 

A m. mérnök-egylet a könyvtárra költött az 1866-67-ik évben külön-
féle munkákra 50 frtot. 

Az 1867-ik évben folyóiratokra 204 ftot. 
Ez utóbbi összeg a 12 °/«-nyi könyvárusi levonattal . . . 180 „ 

tehát összesen . . 230 „ 
Ellenben 1868-ik évben különböző munkákra 81 frtot. 

és folyóiratokra 434 „ 

összesen . . 515 „ „ 
ez 12°/o levonattal 453 frt 
Azután a „Skizzon Buch für Ingonieure und Maschinen-
bauer" folyóirat kiegészítésére 45 „ 

tehát összesen . . 498 frtot. 
Továbbá Moreltől vásárolt könyvökre 473 „ 
Végre 82 kötetnek beköttetésére 87 „ 

tehát egyletünk a könyvtárra 1868-ik év végéig költött . . . 1288 frtot. 
E tehát a magyar mérnök-egylet könyvtárának jelen állapota. Ezekből 

következik, hogy a különböző szakmunkákra vagy 200, a folyóiratokra pedig 
vagy 1000 forintot költött az egylet. Egyrészt tehát a szakmunkákban szű-
kölködik, másrészt pedig folyóiratokkal dúsan van ellátva. E folyóiratok oly 
becses kincset foglalnak magukban, minővel kevés külföldi ilynemű egylet 
dicsekedhetik. Őrizzük, szaporítsuk és aknázzuk ki tehát o kincset szellemi 
és anyagi érdekeink emolésére. Nem különben igyekezzünk, minél több na-
gyobb jeles szakmunkákat megszerezni, mert csak ez által lesz a magy. mér-
nök-egylet jövője biztosítva. 



XXVI. Választmányi ülés. 

1869. Márczius 6-án. 
i 

Olvastatott az 1869. évi február 21 e's 22-én tartott közgyűlés jegyzö-
könyve : 

Tudomásul szolgál. 
Elnök felhívja a választmány figyelmét, a közgyűlésből nyert két rend-

beli megbízatásra. 
Az első megbizatás vonatkozik Lehner Adolf azon indítványára, hogy 

jövőre az egylet közlönye havonkénti füzetekben jelonjék meg. 
Elnök indítványára határoztatik: 
Hogy miután ezen kérdés a választmányban már több ízben meg lőn vi-

tatva, s az óta a körülmények nem változtak, a titkár és a szerkesztő megbízat-
nak, jelezzék annak idején a választmánynak azon időpontot, midőn a köz-
löny havonkénti megjelenésének lehetőségét elérkezettnek fogják tekinteni. 

A közgyűlés második megbízatása: hogy a választmány, Banovies Ka-
jetán tagtárs indítványára, a magyar mérnöknek nagyobb vállalatoknál elő-
nyös alkalmaztatása érdekében, a szükséges lépéseket tegye meg. 

Szóba hozatván ez alkalommal a magyar polytechnikum ügye, és annak 
égotö szüksége, hogy a kormány ezen intézetnek felvirágzására, és a kor kí-
vánalmainak minden irányban megfelelő állásba helyeztetesére felkéressék: 

Két bizottságnak kiküldése határoztatik el ; melynek egyike a ma-
gyar mérnököknek, a nagyobb vállalatoknál kielégítő számban és módon le-
endő alkalmaztatása kérdésével, másodika a polytechnikum ügyében teendő 
lépések megvitatásával bizatik meg. 

Az első bizottságba tagokúi: 
Banovies Kajetán, Herrich Károly, Naszluháez Lajos és To'nay Lajos; 
a másodikba: 
Szily Kálmán, Wallandt Henrik és '.Hieronymi Károly küldetnek ki. 
Titkár jelenti, hogy hivatalos és más nemű elfoglaltatása az egyleti he-

lyiségben naponkénti megjelenését gátolván, nehogy ez által az egyleti ügyek 
hátramaradást szenvedj enek, a közelebbi közgyűlésen elfogadtatott nyilatkoza-
tához képest, Hajnal Antal egyleti tagot kérte fel helyetteséül, ki is napon-
ként, a délutáni órákban az egyletben előforduló folyó teondőket végezni 
fogja: 

Tudomásul vétetik. 
Olvastatott a mrgyar királyi északi- és cs. k. szab. tiszai-, déli és 

állam vasút társaságok átirata, melyben az egyletet értesitik, hogy a folyó évi 
február 21-én tartandó közgyűlésre utazó egyleti-tagokat 50% árkedvezmény -
benrészeltetik. 
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Utólagosan tudomásul vétetvén, a nevezett társulatokhoz ezen előzékeny ' 
intézkedésükért intézendő kószönő-irat szövegezése elfogadtatott. 

Olvastatott az „Első erdélyi vasút-társaság" értesítése, melyben a sza-
bály-tervek későbbi megküldése kilátásba helyeztetik : 

Tudomásul szolgál. 
Olvastatott a Tiszavidéki vasút-társaság igazgatóságának átirata, mely-

ben azon vaspályán létező nagyobb épületek tervének megküldése rövid idő 
alatt igértetik: 

Tudomásul szolgál. 
Olvastatott a es. k. szab. Déli vasút-társaság levele, melylyel a következő 

öt füzet szabvány-tervekot küldi az egyletnek : 
1. Typen für Arbeiterhaüser der k. k. pr. Südbabnen 1 — 8 Blatt. 
2. Hoehbauten der k. k. pr. Südbahn. in Ungarn und Croatien Stationen 

1—77 Blatt. 
3. Mobiliar dor k. k. pr. öst. Südbahn Gesellsehaft. 1—53 Blatt. 
4. Hoehbauten der k. k. pr. Südbahn in Ungarn u. Croatien. Bahnhöfe 

1—71 Blatt. 
5. Normál Pláne für die Hoehbauten dor k. k. pr. Südbahn. Linie Ka-

nizsa-Barcs. 1—22 Blatt. 
Titkár a Déli vasút-társaság részére, viszonzásul, jelenleg az egyleti 

kiadványok eddig megjelent füzeteinek 3 példányát, — jövöre pedig a köz-
löny füzeteinek rendes megküldését indítványozza: 

Mind a tett indítvány, mind az idézett vasút társasághoz intézendő át-
irat szerkezete elfogadtatott. 

Olvastatott a vasúti és "gőzhajózási club ideiglenes elnökségéhez a köz-
gyűlés határozata értelmében intézett át irat : 

Tudomásul vétotett. 
Olvastatott a magyar kir. posta igazgatóság értesítése, melyben az egy-

leti közlöny szétküldési postadíjának leszállítása megtagadtatik. 
A kereskedelmi ministerium újólag megkéretni határoztatik, s a föl-

olvasott kérvény szerkezete olfogadtatik. 
Olvastatott Mojsisovics Vilmos egyleti tag levele, melyben a Lipcsében 

folyó évi május 30-án megnyíló malinászati és ezzel rokon gazdászati kiállí-
tásra utazását tudatja, s az egylettől, és a m. kir. közmunka és közlekodési mi-
nisteriumtól ajánló levelet, továbbá az egylettől utasítást és annak kieszköz-
lését kéri, hogy részére a tiszai- és állam-vasuton ingyen utijegyek adas-
sanak : 

A választmány örömmel üdvözli Mojsisovics tagtársat őzen téren, és el-
határozza, hogy a közlekedési ministerium ajánlólevél kiadására, a kereske-
delmi ministerium pedig egyúttal arra kéressék fel, jelölné ki azon fő szem-
pontokat, molyeknok megfigyelését kivánatosnak tartja. 



A nevezett ministeriumok és vasúti társulatokhoz intézendő iratok felol-
vastatván, elfogadtatnak. 

Siebreich Károly egyleti tag kővetkező indítványt terjeszt elő: 
„Határozza el az egylet, mindennemű építésnél használt anyagok minta 

gyűjtését, és azokra vonatkozó leirások összeállítását, valamint egy térképbe 
való bejegyzését, az egész osztrák-magyar állam területéről." 

További tárgyalás végett az egyetemes szakülésnek átadatik. 
Titkár következő új tagokat jelent be, és azok felvételét ajánlja: és pedig 
1. Belső tagokul : 
Irmay Ferenez hajós kapitány Pest, az I. dunagőzh. társ. igazgatóságánál, 

Kolozsváry István „ „ „ „ „ „ „ 
ajánlja Houchard Ferenez; Spiszár János, Budán, ajánlja Siebreich K.; Dö-
mötör Gyula m. s. mérnök, Buda; Klein Lipót vállalkozó, Pest; Szeszler 
Henrik vállalkozó; Stöckl Alajos, iroda-igazgató Budán, közi. minist, mind 
négyet ajánlja Hajnal Antal. 

2. Külső tagokul : 
Csermák János catast. mérnök Lőcse, ajánlja Nándori Vilmos; Gianone 

Adolf vasúti mérnök Zólyom, ajánlja Nádori Vilmos; Jámbor Sándor vasúti 
mérnök Zólyom; ajánlja Nándori Vilmos ; Magyar Endre mérnök Temesvár, 
ajánlja Szegheő Géza; Herkély László k. s. mérnök Alsó Kubiu, ajánlja Haj-
nal Antal; kik is tagokúi 5 egymásutáni évre felvétetvén, erről értesítendők 
lesznek, valamint pénztárnok is a névsor megküldése mellett erről tudó-
sítandó. 

Titkár jelenti, hogy Bayer József, Berger Károly, Hamory Pál, Korcsák 
József, Vichtl János egyleti tagok meghalálozván, tagsági díjaik kifizetetlenek: 

Az illető meghalt tagok családjának az alapszabályok (5. §-a megküldet-
vén, a múlt évi tagsági díj megfizetésére felhívandók lesznek. 

Titkár jelenti, hogy Bablicskó és Seitl bejegyzett egyleti tagok, tagsá-
gukat megtagadták, és miután aláirt nyilatkozatuk nincsen, a tagdíj fizetésére 
nem kötelezhetők s kitöröltetésüket indítványozza : 

Bablicsek és Seitl az egyleti tagok közül kitörültetni határoztatnak, s 
erről pénztárnok értesítendő lesz. 

Titkár bemutatja a szerzőtől ajándékba küldött következő czímü niü-
vecskét: „Der Bau von Vicinal-Eisenbahnen, nach dem System Larmanjat 
von J . Wotticz et Comp." 

Köszönettel fogadtatik és leltárba vétele elrendeltetik. 
Pénztárnok szóval jelenti, hogy a pénztár-állás következő : 
Bevétel 1869-ik évi január 1-től mai napig . . . 2470 frt. 61 kr. 

kiadás ugyanakkor 1834 frt. 74 kr. 

tehát pénztár-állás 635 frt. 87 kr. 
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Tudomásul szolgálván, titkár és igazgató utasíttatik, hogy a tagokat tag-
sági díjaik befizetésére körlevél útján hívják fel, s pénztárnok, hogy jövőre 
minden választmányi ülésen a pénztár állásáról jelentést tegyen. 

Titkár jelenti, hogy a következő egyleti tagok részére állíttattak eddig-
elé diplomák ki, u. m. 
Bele sák Károly tag 1867-ik május 20-tól 
Arenstein Henrik „ „ „ „ 
Polinszky Emil „ „ „ » 
Fririch Ferencz „ „ „ „ 
Micskei József „ „ „ » 
Podhorszky Szubszilváni István „ „ „ 
Szeles József „ „ „ „ 
Bartek János „ „ „ „ 
Groffics Mihály „ „ „ „ 
Némethy Gyula „ „ „ * 
Biszterszky Gyula „ „ „ » 
Szilády István » » » » 
Kiss Dénes „ „ „ » 
Schönpflug Antal „ „ „ » 
Babula János „ „ oktober 6-tól 
Elsztner Ferencz „ „ „ » 
Lehoczky Pál „ „ » » 
Szokoly Károly „ „ julius 20-tó 
Molnár Gábor „ „ „ „ 
Prüchler István „ „ május „ 
Szentpétery Károly „ „ „ „ 
Prepeliczay Sándor „ » „ „ 
Valter Ágost. „ „ „ » 
Nagy Soma » „ „ „ 
Boros Endre „ „ „ » 
Vágner Károly „ „ „ „ 
Kátay Gábor „ „ „ » 
Pasár Károly „ „ „ » 
Stepán Miksa „ „ „ „ 
Bokay Lajos „ „ » » 
Berinkey Dávid „ „ » » 
Spilka László „ » » » 
Nachlovszky József „ „ „ , 
Kalmár Samu „ „ „ » 
Hubafy Sándor „ „ » » 
Hubafy Mihály „ „ „ „ 
Killer Zsigmond „ „ „ „ 
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Nándory Vilmos tag 1867-ik május 20-tól 
Donáth Lipót „ „ 
Rimanóczy Kálmán „ 

» » r> -rí 
Halász Kázmér 

» » » » 

7) 7) 7! r> 
Mezey Ede „ 

iniiír 
r » » » 

Klauner Kálmán _ _ ~ 77 5? 55 
Herczog Ödön „ » „ „ 
Fischer Ferencz » » » n 

Ezen, szám szerint 45 darab oklevél kiállítása tudomásul szolgálván, je-
len választmányi ülésből kiadatni rendeltetik. 

Egyetemes szakülés 1869. rnárcz. 13-án. *) 

Olvastatott a „Kassa hegyaljai malomkő és ásv. részvény társaság" levele) 

melylyel az általuk előállított, s az egylethez beküldött cement megvizsgálta-
tását kérvén, az egylet erkölcsi támogatásába ajánlják vállalatukat: 

Az előállított cement vegytani elemzése már egy ízben köztudomás 
szerint megtörténvén, csupán gyakorlati alkalmazhatósága feletti vélemény-
adásra, a szükséges mennyiség megküldése mellett, Zofahl Gusztáv, Wartha 
Vincze, Siebreich Károly, Naszluhász Lajos, Reitter Ferencz, Szumrák Pál, 
Skálniczky Antal, Violics Károly, Meiszner Sándor, Lauka József egyleti ta-
gok felkéretni határoztatnak. 

Olvastatott Liedeman Emil mint a Lejtényi Ferencz „A gyakorlati út-
építészet elemei" czimü müvének megbirálására kiküldött bizottság elnöké-
nek levele, melylyel nevezett mii, s bírálata beterjesztetik, és ezzel kapcalato-
san felolvastatik a bírálati jelentés. 

Az egyetemes szakülés, egy az útépítést gyakorlatilag tárgyazó kézi 
könyvnek kiadását elvileg szükségesnek tartja, ugyanazért a kéziratot szer-
zőnek, a bírálati kívánalmak értelmében leendő átdolgozása végett kiadatni, 
s ha ujabb alakjában az igényeknek megfelel, annak kinyomatását támogatni 
véleményezi. 

M e i s z n e r S á n d o r felolvassa következő értekezését : 

A 111 á s o d r e u d ü v a s u t a k é p í t é s e - é s k ö l t s é g e i r ő l . 
Húsz éve múlt, hogy hazánkban az első vasút a nyilvános közlekedés-

nek átadatott. Országunk területén jelenleg több mint 360 mértföld közvetíti 
a közlekedést, — és körülbelül 350 mértföld van részint építés alatt, részint 
pedig engedélyezve, úgy hogy pár év múlva 700 mérföld lesz tökéletesen 
bevégezve. 

*) A jegyzőkönyv még nincsen hitelesí tve. 
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Ezen nagyszerű vasúthálózat létesítése, erélyes kormányunk által — a 
kamatbiztosítás és egyéb segedelmezéseken kiviil — minden tekintetben elő-
mozdíttatik olyannyira, hogy jelenlegi(?) közlekedéseink állapota — hason-
lítva az előbbre haladt országok közlekedési állapotával, hasonló politikai 
körülmények közt, felette kielégítőnek nevezhető. 

A kormányunktól anyagi jólétünk szemmeltartása mellett tervezett fő 
vonalak, a nagy, általános és maradandó hasznon kívül, mely az egyéni és álla-
mi élet minden viszonyaiban élvezhető, jövedelmezők is lesznek (?)— mint ezt a 
külföldről befolyó pénzözön leginkább bizonyítja. —Rendeltetésük : az álta-
lános nagy iorgalmat közvetíteni. Kiterjedésük következtében, az ipar- és ke-
reskedelem központjától mindig távolabb vidékekbe nyomulnak,—pár év múlva 
a szélrózsa minden irányában Kárpátjainkat is áthatotta az emberi ész leg-
nagyobb vívmánya, a „gőzmozdony" —és ezen rideg és elhagyott vidékeknek 
is új életet fog kölcsönözni. 

Minél hamarabb elégíttetnek ki lényegben az általános igények, annál 
érezhetőbben tűnik fel azon természetes vágy, a vasutakat helybeli forgalom 
közvetítésére is hasznosítani. Ez eszme: v a s u t a k a t o l y v i d é k e k e n 
is é p í t e n i , h o l c s a k c s e k é l y f o r g a l o m v á r h a t ó , é s h o l e z e k 
m i n t n a g y o b b k ö z l e k e d é s i v o n a l o k r é s z e i e g é s z e n k i v a n -
n a k z á r v a , nem új, habár csak ujabb időben nyert határozott alakot, és a 
mindig általánosabban felmerülő óhaj által vasutak után, lépett előtérbe. 

Angol-és Francziaország e tekintetben már megelőztek. A különösen 
Skótiában nyert tapasztalatok fényesen bizonyíták az ily helybeli — másod-
rendű — vasutak lehető kivitelét és jövedelmezőségét, úgyhogy hazánkban 
is eljöttnek vélem az időt, e különösen nemzetgazdászati viszonyainkra nyo-
matékos kérdés megoldására némi ügyeimet fordítani. 

A szállítási rendszer választását illetőleg, legyen itt megengedve azon 
okokat felsorolni, melyek szerint, bizonyos alább közelebbről érintett módosi-
tások mellett, egyedül a széles vágányú gőzmozdony-vasút alkalmazása he-
lyeselendő. 

U t - ni o z d o n y. 
Első helyen említem az útmozdonyt; de nem azért, mintha ezen szállí-

tási rendszer képes volna a vasutakat háttérbe szorítani, hanem, mert ehez 
egyidöben oly nagy remények köttettek, hogy nem lesz felesleges, az e fe-
löli tapasztalatokat röviden felsorolni. 

Angliában az út-mozdony alkalmazása leginkább kétféle alakban fejlő-
dik, u. m. személy- és teherszállításra, utóbbi külön kocsikban. 

Az e tárgyban nyert tapasztalatok következők: 
Az útmozdonyok használata — hasonlítva a lóerejü szállítással — csak 

azon esetben jár gyakorlati haszonnal, ha a járandó út lehetőleg vízszintes és 
jó karban tartatik, úgy, hogy az ellenállási őssztényező a lehető legcseké-
lyebb; dombos és hegyes vidékekben pedig az út-mozdonyok teherszállításra 
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azért nem alkalmatosak, mert rossz utakon épen semmi gyakorlati hasznot sem 
nyújtanak *),s tevényi hasznuk az út emelkedésével csaknem 2—3 szorosan 
kisebbül a lóvonatú szállítás ellenében. 

K e s k e n y v á g á n y ú v a s u t a k . 
Vasutaknál a vonerő választása — gőz-, vagy lóerő — főleg a választandó 

vágány-szélességtől függ. Ha a közönséges vágány-szélességnél kisebbet vá-
lasztunk, felbomlasztjuk az összefüggést az általános, fennálló gőzmozdony 
rendszerrel, a jármüvek átmenete a keskeny vágányú vasutakra lehetetlen, az 
üzleti szerek berendezésére az eddigitől eltérő rendszert kell alkalmazni, és 
ekkor inkább gazdálkodási kérdés, mely vonerő alkalmatosabb az adott kö-
rülmények közt.**) 

A keskeny vágányú vasutak rendszere — melyeknél a vágány-szélesség 
körülbelül 30 hüvelyk — sok esetben igen előnyösnek bizonyult, jelesen ak-
kor, ha a szállítandó terhek egynemű járművekben szállíttathatnak, és az átra-
kodás a széles vágányú vasút járműire kevés idő és- költségbe kerül. Tehát kü-
lönösen azon esetekben, midőn tömegszállítások : szén, érez, kő stb. kisebb tá-
volságokra eszközlendök***), és e mellett a tömegmennyiség csekélyebb, mint 
hogy egy szélesvágányú mozdony vasút alkotása feltételeztetnék. 

Az ily vasutaknál visszamenet sok esetben nincs is szállítás. 
A keskeny vágány természetes következése, a jármüvek egyszerű és 

egynemű szerkezete, és ezért gyakorlatilag majdnem lehetetlen egy keskeny 
vágányú vasút jármüveit mindazon szállítmányokra berendezni, melyek a 
széles vágányú mozdony-vasutakon szállíttatnak: mint szén, (?) hosszfa, ba-
rom*4) stb. Ebből kétségkívül kitűnik, hogy ilynemű keskeny vágányú vasu-
tak, mert nem minden teher szállítására alkalmatosak, csakis bizonyos hely-

*) Ez áll általában v é v e ; de nem mint indok az útmozdonyoknak h e g y e s vidéken 
való a lkalmazása ellen. A rossz ú t rossz á t marad, akár hegyes a vidék (s így az út valószínű-
leg emelkedésekkel bíró), aká r lapályos. 

A szerk. 
**) Azt hisszük, hogy a vonerő választásánál .általában véve csak a szállítási gyorsaság 

és az üzletiköltség a döntő szempont. Fővonalokkal kapcsolatos mellékpályáknál a vá-
lasztandó vonerő és a vágány szélesség kérdése csak azon esetben volna összefüggésbe hoz-
ható, ha a fővonal és a mellékpálya állomásai közt e g é s z vonatok á t m e n e t i közleke-
dése volna feltehető. 

A szerk. 
***) Az átrakodás! költség aránya az egész szállítási köl tséghez, annál k e d v e z ő b b , 

mentől n a g y o b b a távolság. 
A szerk. 

**) Miért volna a hosszfa kizárva '? Keskeny vágány mel le t t élesebb kanyarula to t 1 e-
l i e t alkalmazni, de nem k e l l . Egyébként a kocsiknak liosszfa-szállításra a lkalmas szerkeszt 
tése nem já r nehézséggel. A b a r o m s z á l l í t á s csak igen keskeny vágány mellet t bajos, 
de péld. 6' széles kocsikban, (21 / ,—3' vágány) már nem. 

A szerk. 
A m. méruök-egvlet közi. I I I . köt. 9 
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beli viszonyok alatt felelhetnek meg rendeltetésüknek, és ezért csaknem ki-
zárólag mint úgynevezett i p a r p á l y á k * ) találtak alkalmazást. Egy má-
sik ok, mely a keskeny vágányú vasutak használatát igen nehezíti, a terhek 
átrakodásában áll, a mellékvonal átmetszeténél a fővonalra, és viszont. Ezen 
átrakodás mindenkor szállítmányi sérüléseket, nagyobb vagy kisebb átrako-
dási költ3égeket, és nagy szállítási időveszteséget von maga után; némely 
szállítmánynemek átrakodása oly nagy költségbe kerül, hogy különösen rö-
vid mellék-vonaloknál, a közönséges fuvarozás tetemesen olcsóbb. 

Az említett okokhoz — melyek a keskeny vágány haszontalanságát**) 

*) Norvégiában az állatni vasutak is (eddig több mint, '200 mfld.) csak 3 láb széles vá-
gánynyal b í rnak, s mindennemű szállí tmányokra igen a lkalmasaknak bizonyultak. 

A szork. 

**) A párisi „Société des ingéneurs civils" m. é. márcz. 20 ki ülésében több, számszerint 
bat előadás tar ta tot t helyi érdekű vasutakról . 

R i c h á r d L. a helyi érdokü vasutak építéséről és iizle'.éröl tar tot t felet te érdekos és 
kimerítő értokozésébon, a keskeny vágáliyú vasutakra nézve az> n véleményét fejezvén ki, mi-
szerint a keskeny vágányú vasutak csak különleges, elszigetelt érdekek kielégítésére volnának 
használhatók, ezen véleményét, több oldalról t e t t alapos ellenvetésekre oda módosította, 
hogy : „azon esetekben, a midőn a pálya remélhető forgalma nem biztosít kilométerenkint 
10,000 francnyi bevételt (30.000 frt . mértföldonként) maga is okszerűbbnek ta r taná keskeny 
vágányú vasu ta t építeni." 

M o l i n o s és P r o n n i e r ogy szinto hosszasb s igen szép értekezésben határozottan 
kimondják, hogy a széles vágányú vasutak szolgálata 10,000 frc.-nál csekélyebb bevétel mel-
lett, nem áll a rányban a költséggel, s ogyuttal egyszerű számítás alapján kimondják : hogy 
valahol csak 6000 frc.-nyi forgalom constatálható, — 1 méter vágány-szélességgel,— vasutat 
kellono építeni. (Ily értelemben vettük mi is a m. mérn.-egyl. közi. m. é.4-ik füzetében „Az olcsó 
vasutak kérdéséhez" czímű czikkiinkbon azon ál l í tásunkat , miszerint, ha a keskeny — és pe-
dig a körülményekhez képest 1 méternél is keskenyebb — vágányú vasutak eszméje hazánk-
ban népszerűvé válnék, hova hamarabb oda jutnánk, hogy a kő- (ország-) u tak ideje lejárt-
nak volna tekinthető.) 

M a t h i e u H., ugyanakkor felolvasott értekezésében, a helyi érdokü vasutakról azon 
kérdésre té rvén át : váj jon, lemondván mindazon előnyökről, miket az általános, szélcsvágányú 
rendszer nyújt , építessenek-e helyi érdokü vasutak 0.S—1.0 méter vágány-szélességgel ? arra 
igy felel : „Nem habozok kimondani, hogy i g e n , ha a tervezett 1.5 m. (azaz széles) vágányú 
vasút nem igér ju ta lmazó jövedelmet." 

N o r d 1 i n g V. abból indulván ki, hogy a vicinal vagy helyi érdekű vasutak kérdése 
inkább üzleti, mint ép í t é s i szempontból veendő kérdés, s két nagy vasúti társula t által kezolt 
szárnyvonal üzleti költségeit., e vonalok bevételeivel hasonlí tván össze, e tekintetben igen 
kedvezőtlen arányt mutat ki. — Azután azt a kérdést tévén fel : vájjon romélhetö-o ezen költ 
ségelt lejebbszállítása ? erre tagadó feloletet ad, s egy helyen így kiált fel : „Tehát nem remél 
hetünk je lentékeny megtakar í tás t az 1.5 méter vágányú szárnyvonalak üzletében !" Előadása 
végén melogeu a ján l ja a keskeny vágányú vasutak eszméjét. 

R e g n a r d P. a belgiumi keskeny vágányú (1.0, 0.9, 0.3 m. gőzmozdonyú-, és egy 0.6 
m. lóvonatú) vasutakról tett je lentésében, kedvezőleg nyilatkozik azokról, s az ot tani mérnö-
köktől nyert adatok a l ap ján sikoresen czáfolja a keskeny vágány ollon felhozni szokott ellen-
vetésokot. Ezen vasutak is mindennemű saállításokra (személy, áru, marha stb.) hasz-
náltatnak. 
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indokolják — még azon nem kevésbbé fontos körülmény is járul, liogy a kes-
keny vágány a személyszállító kocsik czélszerü szerkezetét gátolja, és ezért a 
már említett korlátolt teherszállításon kívül a személyforgalom egészen kizá-
ródnék. Ez pedig egyesíthetlen azon követelményekkel, melyeket az általános 
forgalomra használandó vasutaknak teljesíteni kell, és ebből kitűnik, hogy 
másodrendű vasutaknál is, az eddig általános használatban lévő széles vágány 
alkalmazása legczélszerübb. 

S z é l e s v á g á n y . 

Közönséges vágányú vasutaknál ismét azon kérdés meriil fel, melyik 
vonerőt választjuk legelőnyösebben. Ha azon feltételhez ragaszkodunk, hogy 
a mellékvonal kiágazásánál a terhek át ne rakodtassanak, hanem a fővonal 
mindennemű jármüveinek akadálytalan átmenete lehetséges legyen, akkor 
világos, hogy általában a gőzmozdony használata szükséges, és hogy a lóerő 
alkalmazása csak is kivételes esetekben fogadható el. 

Miután a jelenleg használatban lévő teherkocsik —bezárólag a rakó 
dást — cca. 300 mázsa teljsulylyal bírnak, és e mellett — tekintettel a forga-
lom biztossága miatt szükségolt szerkezet állhatatosságára — az önsúly és a 
rakodás közti viszony az 1 : 2 csak ritkán múlja fel, az ilynemű járművek 
pedig, tetemes teljsúlyuk miatt lóvonatú üzletre alkalmatlanok; mert továbbá 
a vasúti jármüvek csak egy bizonyos, a pálya emelkedési viszonyainak meg-
felelő része van dörzsfékekkel ellátva, döi zsfék nélküli jármüvek pedig lóvo-
natú üzletre, hol a kocsik csak egyenként, vagy legfeljebb kettőnként, de 
összefüggő vonatokban soha sem szállíttatnak, csak kivételesen használhatók : 
mert végre vasutaink jelenlegi forgalmi viszonyainknál fogva nem várható 
sem a teherkocsik teljsúlyának mérséklése, sem pedig az Angliában diva-
tozó szokás átvétele : valamennyi jármüvet könnyű emeltyű dörzsfékkol 
ellátni, — ezért a lóvonatú üzlet általában, külön üzleti szerek alkalmazása 
nélkül alig kivihető. Ha tehát a terhek átrakodását elkerülni, és a fő vasútvo-

Hozzá szólt még a tárgyhoz F 1 a c h a t a „Société des ing. c.ivils" volt elnöke — buzgó 
védője a keskeny vágányú vasutaknak. 

E szerint a keskeny vágány ellen oly vonalakra nézve, melyek ki lométerenként nem 
biztosítanak legalább 10000 frc. évi jövedelmet; egy hang som emelkedett . 

Mindezen értekezések a : „Mémoires e t coinpte-rendu des t ravanx do la société des in-
génieurs civils" m. é. 1-sö (jan. febr. márcz.) füzotébon egész terjedelműkben olvashatók, s nem 
győzzük oléggé ajánlani mindazoknak, kik a helyi érdekű vasu tak kérdésével foglalkoznak. 

Mi, részünkről a helyi érdekű vasu tak kérdésénok ü d v ö s megoldását a jelenlegi, 
szélos vágányhoz való morev ragaszkodás mel le t t lehetotlonnek ta r t juk ; azért, a hol az egye-
nes átmeneti forgalom csak á l d o z a t t a l eszközölhető, — k e s k e n y vágány ! továbbá lohe-
töleg könnyű s a legegyszerűbb, hogy úgy mondjuk „falusi" szerkezetű üzleti oszközök, ezek, a 
pálya, és a szolgálati személyzet mentől tökéletesebb kihasználása — tehát nem aránylag több 
jármű, hanoin a vonatok gyakoribb fordulata . 

A szerk. 
9* 
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nal járműi átmenetét óhajtjuk, akkor csak a gőzmozdony használata által le-
het ezen követelményeknek megfelelni. 

A mondottak helyessége részben az által is indokoltatik, hogy ujabb 
időben alig található példa egy általános személy- és teher-szállítást közvetítő 
vasútra, melynél a vágány-szélesség és a vonerőre vonatkozólag, a létesített 
mozdonyvasutaktól lényeges eltérések léteznének. 

Norvégia és Austrália vasútjai mind keskeny vágányúak, de ezen or-
szágok vasútjai nem állnak összeköttetésben a többi vasutakkal, hanem tö-
kéletesen el vannak különítve. Ily esetben természetesen bármily vágány-
szélesség választható.*) 

Ezzel tehát be volna bizonyítva, hogy a széles vágányú inozdonyvasu-
tak elvét, lényegben a másodrendű vasutaknál is kell alkalmaznunk, hogy 
ezek hivatásukat teljesíthessék, t. i. városokat és vidékeket, melyek különös 
fekvésük miatt a fővasút-hálózatba be nem vétethetnek, ezzel összefüggésbe 
hozni, s ez által a vasutak előnyeit az ipar és kereskedelemtől kevésbbé ked-
vezményezett vidékekbe is terjeszteni, és a létező vasutaknak új forgalmi for-
rásokat nyitni. 

A n g l i a m á s o d r e n d ű v a s u t á i . 

Mily nagy nemzetgazdászati jelentőséggel bírnak a vasutak e tekintet-
ben, Anglia és Francziaországban először ismertetett el, és másodrendű vasu-
tak alakítása (!) által tettlegesíttetett is. 

Anglia, de különösen Scótiában, a létező vasutak tetemes építési költ-
ségei,**) az ipar és kereskedelem hatalmas terjedése mellett, helybeli czélokra 
építendő vasutaknál a szokásos elv kellő módosítására utaltak. Ez okból léte-
sülnek a másodrendű vasutak, melyek gazdálkodás által az alkatban és üz-
letben kitűnőek, és melyek annyival inkább gerjesztenek érdeket, miután 
ezen vasutak minden segedelmezés nélkül, csupán helybeli társulatok pénz-
erejével létesíttettek. 

Ily vasutak nagyobbrészt éjszaki Skótiának keleti tenger partján lé-
teznek, m é r s é k e l t n é p e s , többnyire földmívelö vidékekben, melyek cse-
kély iparral és bányászattal bírnak. Daczára az általában hegyes földszínnek, 
az építési költségek átlag oly csekélyek, hogy Anglia fővonalainak költségei-
vel össze sem hasonlíthatók. 

Ezen viszonyok inegbirálásához az ily vasutak elvének rövid ismerte-
tése szükséges. 

A szükségelt töke megszerzése, valamint az építés és az üzlet általában, 

*) A keskeny vágány, építési és üzleti szempontból, és bizonyos forgalmi viszonyok 
közt czélszerü loliet; de az már nem áll, liogy a hol nincs átrakodás, ott a vágány-szélesség 
közömbös dolog. A szerk. 

**) Anglia 2500 mértföld vasútja 3800 millió forintba keríilt. tehát mér t fö ld je 1 ' / j mil-
lió forintba. M. 
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független társulatok által eszközöltetett, melyek az építendő vasutak vidékei-
ben alakultak. 

A földkisajátítás kivétel nélkül csak egy vágányra eszközöltetett. Az építő 
mérnökök a nyomozás által törekedvén az építési költségek kisebbítésére, 
kedvezőtlen, de a mozdonyi vonerőnek megfelelő emelkedéseket ' /m és 1/5o 
közt alkalmaztak. Sőt a BaníFPortsoy és Stratliisla vasút V33 emelkedés-
sel is bir. 

Még kedvezőtlenebb a kanyarodások aránya, melyek 80—60 öl sugár-
ral birnak. 

Az emelkedések és kanyarodások nagy arányai által lehetővé vált, a 
müépítmények számának tetemes kissebbítésc, és az alagutak tökéletes 
elkerülése. 

A müépítmények kőből vagy vasból — és csak kivételesen fából —-
létesíttettek. 

A felépítmény közönséges, és 19—21 font súlyú (lábanként) sínekből áll. 
A pálya-állomások ritka egyszeriiséggol építtettek; és miután ezen vas-

utaknál éjjeli szolgálat nem létezik, kevés kivétellel csak egy kisszerű fa-
házból állanak. 

Az üzleti szereknél előforduló javítások, a legközelebbi magán-gép-
gyárban történnek. 

Láttani, vagy villanyos jelek nem léteznek. 
Az ily módon épült vasutak építési költségei az üzleti szerekkel együtt, 

mértföldenként 210,000—375,000 forintba kerülnek. 
Ezen kis vasutak üzlete — a csekély személy- és teherszállításnak meg-

felelőleg — akkép van rendezve, hogy egy 4 — 5 személy-, és 4—10 teher-
kocsiból álló vonat naponta 3—4-szer jár ja be a pályát egész terjedelmében. 
A vonatok sebessége csak 3'/a—4 mértföld, óránként. 

A mozdonyok súlya 400—450 mázsa. 
Ez említett üzleti módnál, az üzleti szerek csak csekély számban létoz-

nek, és mértföldenként 30,000—50,000 forintba kerülnek. 
A vasút igazgatása, valamint az üzlet vezetése a legegyszerűbb módon 

van szervezve. Minden állomáson csak egy hivatalnok, egy gyerköcz, és 1— 
3 munkás van, kik az egész személy- és teherszállítást ellátják. 

Minden állomás ad személyjegyeket, és elfogad terheket Anglia és Skó-
tia bármely főállomására. 

A vonat kiséröje rendesen csak a mozdonyvezető és a fűtő. 
A vonerö, haszonmértfóldenként cca. 2.50 forintba kerül. 
Azon elvet : a vitelbért rövid távolságokra mcgfelelőlog nagyobbítani — 

a csekély forgalom ellensúlyozása miatt— ezen kis vasutak is elfogadták. 
Megjegyzendő, hogy az engedélyezett legnagyobb vitelbér határai közt, 

— a versenyzés vagy a szállítandó mennyiség nagysága szerint —igen külön-
böző vitelbér-tételek használtatnak. 
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A teherszállítás cca. 0.02 frtba kerül mázsamértföldenként. 
A személyszállításért ezen vasutaknak következő tételek engedé-

lyeztettek. 
I. helyen 60 krajczár. 

II. „ 38 V, „ 
III. „ 30 
IV. „ 20 

Ezen vasutak évi jövedelme évenként legföljebb 45,000 frt, de megfe-
1 előleg a kiadások is igen mérsékeltek(?), többnyire 45 egész 50% ritkán 60%-ja 
az összbevételnek, úgy hogy az alkatköltség 3—6%, sőt 8%-ja is megmarad. 

Végre érdekes megjegyzés, hogy az angol állam ezen kis vasutak társula-
tainak, a vonal fekvését és az építés kivitelét illetőleg, igen nagy szabadsá-
got biztosít, különösen a mi az állomásokat illeti: azoknak nagyobb vitelbére-
ket enged, mint a nagy vasút-társulatoknak, azon lehetőséggel, hogy a vitel-
bérek — kitűzött határok közt — szükség szerint változhatnak. 

F r a n c z i a o r s z á g m á s o d r e n d ű v a s u t á i . 

Míg Angliában a másodrendű vasutak építése a szükséget követte, 
Francziaországban különféle körülményeknek kellett megelőzni a „Réseau 
vicinal" alkatának (!) természetes alapját. 

Francziaországban a létező vasutak—tetemes alkatköltségeik miatt*) — 
oly roppant összegeket igényelnek, hogy egyrészt az állam, a már megkötött 
kötelezettségek teljesítése előtt, ú j segedelmezéseket, az eddigi terjedelemben 
nem nyujihat, másrészt a vasút-társulatok csak hosszabb idő alatt szerezhet-
nék meg az engedélyezett vonalak kiépítéséhez szükséges tökét. 

Eltekintve ezen vasúthálózat nagyszerűségétől, nagy számban vannak 
még oly községek, melyek az engedélyezett vonalaktól nem érintetnek, de 
fekvésük, iparuk stb. által vasutakat jogosan követelnek. Az állam, mint a 
társulatok, képtelenek lévén ezen új követelményeknek megfelelni, az illető 
községeket saját erejükre utalták, és igy történt, hogy Francziaországban — 
először — épültek vasutak az állam csekély segedelmével, vagy mind n sege-
delme nélkül. 

A másodrendű vasutak fontossága és azon lehetet'enség mellett, ezeket 
a fővonalokhoz hasonló terjedelemben segedelmczni, az államnak okvetlen 
oda kellett hatni, a helybeli vasutak alkotását minden más tekintetben lehe-
tőleg könnyíteni. Hogy erre nézve az alkalmas eszközöket megismerhesse, 
egy vasúti mérnökökből álló bizottmányt nevezett ki, a vasutak ügyének álta-
lános, és a többi közt ezen körülmény tanulmányozására is. 

Ezen bizottmány javaslatai arra irányozvák : 
Biztosítson az állam mind az igazgatás közegeinek, mind pedig a vasút-

*) Mértföldenkéut 1,284.000 forint. 
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táraulatoknak, a helybeli vasutak építését és üzletét illetőleg legnagyobb 
szabadságot; e végre engedje meg az eddig érvényes vasúti rendszabály egy-
szerűsítését, a körülményeknek megfelelő nagyobb emelkedési és kanyarodási 
arány, s könnyebb sinek alkalmazását, az üzleti szerek rendszerének módosítá-
sát, és az állomások legegyszerűbb kivitelét, valamint az üzletre nézve csak 
azon szabályokra szorítkozni, melyok a nyilvános biztosság miatt okvetlen 
szükségesek. 

Ezalatt Elsassban több másodrendű vasút épült. 
Minthogy ezen, aránylag rövid vonalak építésére nem kinálkozott 

vállalkozó, az állam pedig kamatbiztosítástr nem engedélyezett, elhatározta-
tott, a tervezett vasutat a helybeli hatóságoknak, az útépítési törvény által 
rendelkezésére álló eszközök használata mellett, létesíteni. 

Ezon eszme mindenhol a legmelegebb fogadtatásban részesült. A me-
gyék és községek pénzforrásaiank egyesítése által, a felépítményen kívül min-
den kiadások födöztettek. A felépítmény kiállítása, valamint az üzleti sze-
rek megszerzése, a keleti vasut-társulatnak adatott át, mely egyszersmind 
az üzletet is átvállalta. 

Ezen vasutak, melyek a szokásos vágány távval építtettek, lényegbon 
nem igen térnek el a fővonalokon érvényes szabályoktól. A kisajátított föl-
dek ingyeni átadása — kivévén a községi földterületeket — nem követeltetett, 
az illető földbirtokosok megegyezett árért engedték át földjeiket, úgy hogy 
törvényes kisajátítás csak igen ritka esetekben szükségeltetett. 

Az ily vasutak mértföldenkint 89,000—135,000 írtba kerültek. — Ezen-
kívül a megyék 18,000 forintot fizettek mértföldenként a keleti vasút-társulat-
nak az üzlet foganatosításáért. 

Az állam mértföldenként 37,500—60,000 forinttal segedelmezte a tár-
sulatokat. 

Habár a felsorolt adatok, Anglia és Francziaország vasutairól, viszonya-
inkkal közvetlen össze nem hasonlíthatók, miután vasutaink létesítése, a ma-
gán társulatok által épült Angol vasutak-, és az állam segedelme által épült 
Franczia vasutaktól lényegesen különbözik, ezért mégis lehet némileg követ-
keztetni, hogy hazánk másodrendű vasutjainak jövője a magán-vasút-társula-
tok terjeszkedésében rejlik. Ezen szempont további követése előtt, legyen itt 
hazánk vasút-ügye röviden érintve. 

H a z á n k á l t a l á n o s v a s ú t - ü g y e . 

Hazánk vasút-ügye, politikai függetlenségünk előtt rettenetes állapotban, 
kivétel nélkül az osztrák államtól pártfogolt idegen társulatok kezébon volt, 
melyek fékezhetlen szabadalmak által, hazánk anyagi jólétét lábbal tapodva, 
néha igen rossz elvek alkalmazása által egyedül önhasznukat keresték. Az 
osztrák kormány semmi figyelmet sem fordított vasutaink fejlődésére. Hiány-
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zott a teremtő elme, a magasabb vezetés ; pénzünk, hitelünk nem volt, és ezért 
új társulatok nem alakúihattak. 

Ezek következtében nem is épültek utóbbi időkben új vasutak. 
Habár ezen hátramaradás vasutaink fejlődésében ujabbi időben kormá-

nyunk buzgó tevékenysége, a tervezett és engedélyezett körülbelül 350 mért-
föld vasút által — melyek közül 200 mértföld építés alatt van — tökéletesen ki-
egyenlítetik : azért mégis minden erőnket arra kell fordítanunk, hogy vasu-
taink további fejlődése a kereskedelem és ipar növekedésének, és az ez által 
terjedő szükségnek megfeleljen. 

Hazánk különösen éjszaki része, kiterjedt vasúthálózatra van utalva. 
Ezen hálózat létesítésénél, a hegyes vidékekben igen nagy akadályok mutat-
koznak ; és ha ezek legyőzése után, pár év múlva hazánk éjszaki részében is 
építve lesznek az általános forgalmat közvetítő fővonalok, azért mégis több 
fontos város és vidék marad érintetlenül. Ezeket oly vonalokkal ösz-
szekötni, melyek későbbi folytatások által egy átmeneti vasút jellegét nyer-
nék, nem minden esetben lesz lehető, és ekkor az óhajtott előnyökben rövid 
szárnyvonalak építése által részesülhetünk. 

M á s o d r e n d ű v a s u t a k h a z á n k b a n . 

Az osztrák állam vasúttól elágazó d i ó s z e g h i é s n a g y - s u r á n y i 
szárnyvonal, valamint a sütő-bányahegyi vasút építése, már is a másod-
rendű vasutak szükségét bizonyítja. 

Miután ezek közül a nagy-surányi vasút — mint hazánk legelső olcsó 
vasútja — leginkább méltó a figyelemre, nem lesz talán felesleges, az álta-
lam 1867-ben létesített vasút építésének és üzletének adatait itt felsorolni. 

A n.-surányi répaezukor-gyár teherszállítmánya az osztrák államvasút 
tót-megyeri állomásától és ahoz, a répán kivül évenként cca. 100,000 mázsát 
tesz. Ily roppant mennyiséget egyes embernek— a gyár fennakadása nélkül — 
szállítani, nem csekély gondot ad. E szálllítás részint a gyár saját ügyvitele, 
részint fogadott fuvarozások által eszközöltetett. Nedves években, midőn az 
utak a folytonos közlekedés következtében járhatlanokká lettek, legnagyobb 
erömegfeszítéssel sem sikerült a legszükségesebb szállítmányokat, mint répa, 
szén, spodium, ezukor stb. kellő mennyiségben fuvaroztatni, úgy, hogy egy-
részt a hiányos közlekedési utak, másrészt pedig a túlcsigázott fuvarbér miatt, 
a gyárnak szünetelni kellett, mely körülmény tetemes károkat vont maga 
után. Ezen oknál fogva határoztatott el, egy gözmoí-donyú vasút létesítése, 
mely az osztrák államvaspálya tót-megyeri állomásától ágazik el, és a gyár-
telepen találja végpontját. 

Ezen 1 '/i mértföld hosszú vasút kizárólagosan a gyár használatára létesít-
tetett, és ezért a gyártulajdonosok költségein építtetett is, és mint a követke-
zőkből látni fogjuk, igen helyes és kedvező körülmények közt. 
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A legnagyobb gazdálkodás szemmeltartása mellett, az építés az oddig 
általános használatban lévő közönséges vágányú vasutak olve szerint, kö-
vetkezőleg eszközöltetett. 

E vasút a t.- m e g y e r i állomás és a gyártelep közti teherszállítás biz-
tosításán kivül, a gyár mindennapi répaszükségletének szállítására is szolgá-
land. Miután feltételeztetett, hogy a répa, szüret alkalmával a vasúttól 
jobbra-balra öt egymás melletti sorban lévő hasáb-alakú gödrökbe gyűjtendő 
össze, melyekben mindaddig tartandó, mig reá szükség leend, mely esetben a 
vasút által szállíttatik a gyárba: ez oknál fogva a vonal ezen feltételnek meg-
lelelőleg akkép fektetett, hogy jobbra-balra 10 öl szélességű földterület, az 
említett gödrök számára szabadon maradt; és miután a földterü is adva volt, 
melyen a vasút vezetendő vala, ezért a nyomozás által, e kissé dombos vidék-
kekben, csak is a legDagyobb még megengedhető emelkedési és kanyarodási 
viszonyok alkalmazása által lehetett az építés munkálatait kisebbíteni. 

Az előre látható — a répa szállításából eredő — üzlet miatt az egész 
pálya hosszán négy kitérő szükségeltetett. A legnagyobb emelkedés 1/20»-ad. 
A kanyarodási viszonyok — néhány kivétellel — igen kedvezőtlenek, külö-
nösen a gyártelepen, hol a tér szűke miatt, az egyes gyári épületek közt a 
vonal csakis 70, 60, sőt 50 öl sugarú kanyarodásokkal vezettethetett. 

A pályatest korona szélessége 10 láb.*) 
Az átereszek téglából építtettek. Nagyobb hidak nem fordultak olő. 
Az átjárások igen egyszerűek és a korlátok toló-szerkezetekből állanak. 

Kerítések nem léteznek. A jelzés optikailag történik, úgynevezett karjelekkel. 
A kavicságy a talpfák alatt csak ]/2 láb magas, és közvetlen csak a 

talpfák alatt kavicsoltatott, a pálya színe pedig a gyártelepen lévő szénsalak-
kal egyonlíttetett ki. 

A felszerkezethez kopott, könnyű — folyó lábanként 16 font súlyú — 
sinek használtattak. Ezek, valamint a felszerkezethez szükségelt egyéb vas-
részek az osztrák államvasút - társaságtól szállíttattak, kedvező feltételek 
mellett." 

Az őrházakon kívül, egy mozdonyház, és egy mérhídház építtetett, de 
mind a legegyszerűbb módon. 

Az üzleti felszerelés — az üzlet első éveiben — egy kopott Coquerill-
féle mozdonyból és 16 kopott teherkocsiból állott, de utóbbi időben egy 
mozdonynyal és 8 kocsival szaporodott. 

Az összes üzleti személyzot: egy ügyvivő, egy mozdonyvezető, egy fűtő, 
egy mérmester és nyolez örböl áll, kik az összes üzleti szolgálatot ellátják 
mind a vonalon mind a gyártelepen. 

Ezen rövid ismertetések után áttérek a n.-surányi vasút létesítése költ-
ségeinek kimutatására. 

*) Oly csekély méret , melynél kisebb már semmi oknál fogva nem ajánlható. M. , 
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1. E l ő m u n k á l a t o k é s é p í t é s i f e l ü g y e l é s . 
E tételbe a szükségelt mérő szerek nincsenek beszámítva, miután ez 

készpénz kiadást nem igényelt 1600 frt. 
2. F ő 1 d s a j á t í t á s. 
A vonal, részint a gyárnokok —répatenyésztés czéljából már 

azelőtt haszonbérileg kezelt— földjeiken, részint gr. Károlyi Alajos 
t.-megyeri birtokán, és csak 880 öl hosszaságra vezettetett a n.-
surányi földbirtokosok területén; készpénz-kiadást csak ez utób-
biak követeltek. Miután a vasút csak m a g á n - h a s z n á l a t r a 
építtetett, a valódi kisajátítási jog kizárása mellett, egyezség útján 
kellett a földsajátítást eszközölni, melynek eredményezése után 
körülbelül 6 hold szántóföld beváltása került 1200 „ 

3. F ö l d m u n k á l a t o k . 
Ezek a nyomozás által a legkisebb terjedelemre szoríttattak. 

A pálya-test és az átjárások összesen 7465 „ 
4. Az á t j á r á s o k záró szerkezete 1700 „ 
5. Á t e r e s z e k és e g y é b mű é p í t m é n y e k . 
Az anyagok szállítása a gyár saját ügyvitelében történt, és 

ezért nem vétetett tekintetbe 1300 „ 
6. A f e l s z e r k e z e t . 
a) A talpfák az északi vasút-társaságtól vétettek oly feltét 

alatt, hogy azok 4 év múlva természotbon adandók vissza. Igy te-
hát csak azok szállítása T.-Megyerig került készpénzbe, összesen 2370 „ 

b) A sinek, váltók, és egyéb a felszerkezethez szükségelt 
vasrészek, az osztrák államvasút-társulattól vétettek kopott álla-
potban, oly feltétel mellett, hogy a körülbelül 37,000 forintnyi 
összeg tiz egymásutáni év alatt volt törlesztendő. A sinek és vas-
részek szállítása T.-Mcgyerröl a gyár saját ügyvitele által történt, 
és nem vétetett számításba. 

c) Sinek furatásáért 308 „ 
d) Külön faragott fák, váltók alá 1000 „ 
e) A felszerkezot fektetése 5350 „ 
f ) A kavicsoláshoz, az említett torjedolemben összesen 355 

köb-öl kavics szükségeltetett volna. De miután ennek köb-öle 
aránylag sokba, körülbelül 14 frtba került, ezen felül pedig a ki-
tűzött időre nem szállíttathatott, ezen okoknál fogva kavics csak 
rövid vonalrészen használtatott, és többnyire szénsalakkal helyet-
tesíttetett. 

Kavics, ennek és a szénsalaknak szállítása 1880 „ 
7. J e l z é s e k 80 
8. Ő r h á z a k , k u t a k , m o z d o n y és m é r h á z . . . 4100 „ 
9. M é r h í d - 2500 „ 

n 
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10. V í z v e z e t é k a mozdony táplálásához . . . . 200 frt. 
1 1 . Ü z l e t i s z e r e k . 
Az üzleti felszereléshez, mint már említettük, 1 kopott moz-

dony és 16 kopott kocsi szükségeltetett. Ezek oly feltét alatt vé-
tettek, hogy a cca. 12,000 frtnyi összeg, tiz egymásutáni évben volt 
törlesztendő. Ezen oknál fogva az üzleti szerek a számításból 
kihagyattak. 

12. B i z o t t m á n y o k kiküldetése és az üzlet megnyitása 1000 „ 

Összes készpénz-kiadás . . 32,053 frt. 
Ha ez összeghez a sinek és üzleti szerek vételárát hozzáad-

juk, úgy az összes kiadás tenne 81,053 frt. 

A n.-surányi vasút tehát mértföldenként üzleti szerekkel 
együtt 64,840 frt-
ba került.*) 

Habár az említett vasút léte — mely csupán magánhasználatra szol-
gál — egyedül a növekedő gyáriparnak és közlekedésnek tulajdonítható, 
mind c mellett hazánk kevésbbé iparos vidékeiben is nem csekélyebb a vágy 
vasutak után. Ezen kevésbbé népes és iparos vidékekben is vasutakat oly ol-
csón építeni, hogy ogyes megyék és városok képesek legyenek rövid szárny-
vonalokat saját költségeiken létesíteni, a legközelebbi jövő feladata lesz. 

Azon kérdés, mely városok vagy községek köttessenek össze ilynemű 
másodrendű vasutak által a fővonalakkal, nem kiván megoldást, miután e te-
kintetben csupán a szükség fog határozni; ellenben sokkal fontosabb azon 
kérdés, kik költségén építtessenek ezen v a s u t a k ? 

M á s o d r e n d ű v a s u t a k a l k o t á s a a z é r d e k e l t k ö z s é g e k 
á l t a l . 

Igen természetes, hogy ezen vasutak építése, melyek csupán holybeli 
érdekeknek szolgálnak, általában nem lehet a kormány feladata. A kérdés 
tehát inkább a körül forog, hogy a megyék és községek, vagy a létező vasút-
társulatok költségein építtessenek-e ezen vasutak. 

Ismeretes, és mindig újólag felmerülő tény, hogy az alsóbb osztályú nép 
a vasutak nemzetgazdászati jelentőségét nem ismeri, és minden új vasutat, 
mint a részvényesek gazdagítására szolgáló eszközt, mint a társulatok szaba-
dalmának terjedését értelmezi. Mily sajnos legyen is ily nézet, azért mégis 

*) Ezen összeghez okvetlenül még a ta lpfák ára' (1. a 6 . a pontot) , az akkori á r a k sze-
rint legalább is 10,000 frt . , továbbá mindazon tételek hozzáadandók volnának, melyek mint 
„nem készpénz-kiadás" figyelmen kívül hagyat tak . 

Egyébi ránt még akkor is az összeg oly e-sekély, hogy csak a viszonyok rendkívülisé-
gében ta lá lha t ja magyarázatát . 

A szerk. 
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kevésbbé volna figyelemre méltó, ha nem m i n d o n vasútépítésénél érvé-
nyesülne, mindenkor a társulatok nagyobb vagy kisebb kárára. Ez nemcsak 
a földsajátításnál, hanem utak, folyók stb. szabályozásánál is tapasztalható, 
midőn nem egyesek, hanem egész községek érdeke forog fenn, és melyeknél 
igen gyakran a legtúlzóbb követelések tétetnek, és miután számokkal meg 
nem czáfolhatók, ki is fizettetnek. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy azon esetben, ha a vasutakat a 
megyék, községek stb. építik, a tulajdonosok minden haszonleső szándékról le-
mondanak ; de általában feltehető, hogy a földbirtokosok méltányosabb köve-
teléseket fognak tenni, ha az olcsó építés által a megye vagy a község terhei 
is kisebbülnek. 

Különös fontossággal bír az építés helybeli társulatok által, vonatkozó-
lag azon követelményekre, melyek az utazó közönségtől az állomások, ezek-, 
és az üzlet berendezése iránt tétetnek. Minthogy okvetlen szükséges ilynemű 
vasutakat a legnagyobb gazdálkodással építeni, ezért az állomások és ezek 
épületei lehetőleg egyszerű, es minden esetben az eddigi szokásnál egyszerűbb 
alkata, elkerülhetetlen. Ez pedig épen azon pont, mely a közönségtől naponta 
közvetlen érintetik, és ezért természetesnek látszik, ha azon vidék, mely a vas-
utat használja, azt építi és üzletosíti is, hogy igy a berendezéseket saját szük-
ségleteihez képest intézhesse. Egy helybeli vasút-társulatnak mindenkor keve-
sebb akadályokkal kell küzdeni, hogy a jövedelemre nézve szükséges egysze-
rűséget és gazdálkodást elérje, azaz olcsóbban építsen. Ezenkívül nagyobb 
részvény-aláirásra is lehet némi biztossággal számítani, mert a vállalkozók 
ismerősek, a pénz hasznosítása a részvényesek szeme előtt történik, és ezért 
nagyobb a bizalom is. 

Azon ellenvetésre hogy a megyék és községek egy vasútépítésre szük-
ségelt tökével nem rendelkeznek, azt felelem, hogy földbirtokra minden pénz-
intézet kész jutányos feltételek mellett előlegezni, mely felvett töke az évi 
jövedelemből lenne törlesztendő. Eh^ez még az építési költségek tetemes lejebb 
szállítását is megemlíteni. *) 

Az előbb felsoroltakból kitűnik, hogy az itt fennforgó helybeli vasutak 
építése legelőnyösebben a megyék és községek egyesülése, illetőleg egy hely-
beli társulat által vihető véghez.**) Hátra van még megemlíteni, hogy a nagy 
vasúttársulatok, mindamellett hogy másodrendű vasutak építése által nagyobb 
üzleti körben részesíttetnek, jelenleg alig fogják az ily vasutak létesítését 
magokra vállalhatni, mert ezen társulatoknak szükséges a töke, egyrészt a 
növekedő forgalomnak megfelelő berendezések nagyobbítása-, és az üzleti 
szerek szaporítására, másrészt Jiedig a fő-vonalak lehető terjesztésére; és mert 
végre a nagyobb vasúttársulatok székhelye nagyobb városokban van, és ezért 

*) És pedig oly mértékben, hogy a jövedelem biztosítva legyen. 
**) Ezen nézethez magunk is csatlakozunk. 

A szerk. 
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a helybeli viszonyokat nem ismerik, nem mindenkor lesznek azon helyzetben, 
hogy a helybeli vasutak üzletviszonyait kielégítőleg felhasználhassák. 

A z é p í t e' s e 1 v e. 

Másodrendű vasutak kivitelét illetőleg elébb bebizonyíttatott, hogy 
ezeknél lényegben a széles-vágányú mozdony-vasutak elvét kell elfogadnunk. 
Ebből nem következik még, hogy a jelenleg érvényes építési és üzleti szabá-
lyokat is egész terjedelmekben kell alkalmaznunk. Sőt ellenkezőleg,másodrendű 
vasutak sikeréhez azon szabályok — a csekélyebb forgalomnak és a korlátolt 
pénzerőnek megfelelő— módosítására, az üzlet biztossága mellett a legnagyobb 
súlyt kell fektetnünk. Hogy viszonyainknál mennyire engedhető ez meg, a 
következőkben akarjuk fejtegetni. 

Azon okok, melyek folytán vasutaknál előnyös üzlet czéljából a legked-
vezőbb emelkedési és kanyarodási arányok választatnak, némileg helybeli 
vasutaknál is irányadók; itt azonban az üzlet előnyei, a kevesebb és rövidebb 
vonatok és a kisebb sebesség miatt háttérbe maradnak, és egyedül az építés 
gazdálkodása lép előtérbe. Az ily helybeli vasutaknál — közönséges viszo-
nyok mellett — feltehető, hogy naponta minden irányban 2—3, legtöbb 4 
vegyes vonat fog közlekedni, óránként 3, legföljebb 4 mértföld sebességgel; 
és hogy ezért a könnyű circa 550 mázsa súlyú tehervonat-mozdonyok a leg-
több esetben elégségesek lesznek, ily vonatokat Vso-ad emelkedésen szállítani, 
miért is 1/80, kedvezőtlenebb földterületi viszonyoknál még nagyobb emelke-
dést is habozás nélkül alkalmazhatunk. 

Általában csak oly nagy emelkedéseket fogunk czélszerüen használhatni, 
melyeknél még lehetséges lesz, a várható legnehezebb vonatokat, könnyű teher-
vontató mozdonyokkal szállítani, és kerülünk oly emelkedéseket, melyek külö-
nös súlyú, vagy vontató mozdonyokat kívánnak, mert ezen esetben nemcsak 
az üzleti kiadások lesznek tetemesen nagyobbak, de a választandó könnyű 
sínek helyett, a szokásos nehéz sineket kellene alkalmazuunk. 

A kanyarodások sugara a mennyire a iöldteriileti viszonyok kívánják, 
150, 100, 85 öl, kivételesen 70, 60, sőt 50 öl is lehet, a nélkül, hogy külön 
szerkezetű mozdonyok vagy iizleti szerek szükségeltetnének. *) 

Magától értetődik, hogy az emelkedések és kanyarodások legnagyobb-
jait lehetőleg elkerüljük, és egyedül csak ott alkalmazzuk, hol azokat a viszo-
nyok kívánják. 

*) Igaz, hogy 70, G0, sőt 50" kanyarodások már igen nagyok, és az üzleti szerek álla-
potára, ha ezek nem külön szerkesztvék. nem a legkedvezőbb befolyást gyakorol ják . Alkal-
maztatásuk mindemellett ajánlható, ha á l ta luk nagyobb előnyöket érhetünk ol, sőt egyes ese-
tekben elkerülhetlenné is válhatik. Igy az á l ta lam épített n.-surányi mellékvonalnál, a gyárte-
lepen, az egyes gyári épületek közt csak is G0 és 50° kanyarodások használ ta t tak, me-
lyekben egy közönséges régi Coqnorill-féle gözmozdony nem nagy sebosséggel ugyan, de 
egész biztossággal halad. 
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A földsajátítás eddig minden vasútnál két vágányra eszközöltetett. Ez 
a helybeli vasutaknál elkerülhető, miután azok forgalma soha sem fogja a 
második vágány építését szükségessé tenni. A földsajátításnál tehát csak ogy 
vágányra szorítkoz unk, mi által a költségek megtakarításán kívül, a körülmé-
nyekhez képest, a vonal vezetését is egyszerűsíthetjük. 

A pályatest korona szélességét temesen kisebbíthetjük, ha az eddigi 
szokásos szél ességet (14 lábat) 12-re, sőt 10-re is szorítjuk. *) 

Ha ez által tetemes összeget nem takarítunk is meg, azért még is szük-
séges a gazdálkodást minden tekintetben szem előtt tartani. 

Helyes nyomozás által a földmunkálatokat, a hidak, és átereszek számát 
nagy mértékben kisebbíthetjük. 

Ha kő, vagy te'gla-anyag aránylag csak nagy költséggel szerezhető 
meg, akkor árkok, patakok, kisebb folyamok áthidalására, szilárd faszerkeze-
tek legalkalmatosabbnk, melyek mindenkor legalább is 3-szor, kedvező körül-
mények közt 4-szer, sőt 6-szor is olcsóbbak a kő-, vagy vashidaknál**), és 
gondos ápolás mellett legalább is 20 —25 évig tartanak. 

A szükséges kerítések igen egyszerűen, tüskés növények, vagy egyéb 
ültetvények által létesíthetők. 

Tekintetbe veendő még, hogy igen kedvező körülmények közt a közön-
séges müutak egy részének elfoglalása, és ezen részen a vasút építése ajánl-
ható. Van példa rá, hogy ez lehetséges, a közönséges forgalomra nézve min-
den lényeges káros következés nékül. 

A felszerkezetnél jelenleg általánosan nehéz — lábanként 21 font súlyú 
— sinek használtatnak. Miután másodrendű vasutaknál a csekélyebb forga-
lom és a rövid vonatok miatt, a használatba jövő könnyű tehervonatit moz-
dony súlyának nagyobbítása nem várható, ezért a nehéz sinek helyett könnyű 
— lábanként 16 font súlyú —sinek alkalmaztathatnak, mi által mértföldenként 
legalább is 21,000 forintot takaríthatunk meg. 

Ha másodrendű vasutak alkotásánál a nagyobb forgalom, vagy pedig az 
emelkedési viszonyok tekintetéből nehéz mozdonyok használata szükségeltet-
nék, akkor magától értetődik, hogy nehezebb sineket is kell választanunk. 

Az eddig szokásos faragott talpfák helyett, kétfele hasított, és hámozott 
fákat alkalmazhatunk, és így mértföldenként legkevesebb 4000 forintot meg-
gazdálkodhatunk. 

Egy vasút állapotát, illetőleg építését, az állomási építmények szerint 
mérlegezi a közönség. Ez okból a szükségesség és a hasznosság határán igen 
gyakran átléptek. Nagy vasutaknál nem is bír ez nagy fontossággal, mert az 
állomási épületek költségei általában csak kis részét képezik az összes költsé-

*) A n -surányi vasú tná l a pálya korona szélessége 10 láb. M. 
**) A n.-jurányi vonalnál különben egy köb-öl téglafalazat ,— átereszokhez — 32 f r tba 

kerül t , Megjegyzendő, liogy a téglát a gyá r sa já t ügyvitelében ezerét 11 ír tért égette. 
M. 
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geknek, és a körülményekhez képest néha haszonnal is járnak. Ellenben má-
sodrendű vasutaknál, hol csak a legszükségesebbre kell figyelnünk, és hol az 
építési költségek lejebbszállítása által, a vasút létrehozásának lehetőségére 
kell leginkább tekintenünk, egyszerű, csak a szükségnek megfelelő fa- vagy 
piáé *) szerkezetekre kell szorítkoznunk. 

Az állomási épületeken kívül a vágányok is sokkal kisebb számban 
lesznek építendők az eddiginél, egyrészt mert a forgalom csak csekély lesz, mire 
a skót vasutak példája szerint igen korlátolt berendezések is elégségesek,másrészt 
mert ez esetben igen okszerűnek tiinik, a vágányokat, valamint általában az 
állomásokat csak a legközelebbi szükséghez mérni, és később a növekedő forga-
lomnak megfelelőlog, a rendelkezésünkre álló eszközök szerint kiterjeszteni. 

É p í t é s i k ö l t s é g e k . 

A másodrendű vasutak költségeit illetőleg, a fentebbiekben felsorolt, n.-
surányi vasút költségvetésére utalunk, annál inkább, miután másodrendű vas-
utak, némileg csak is a n.-surányi vasút építési elve szerint létesülhetnek. 
Minthogy azonban ezen vasút a legkedvezőbb — nem mindenkor feltételez-
hető —.körülmények összesítése által létesült, azért az összköltségek általában 
nagyobbak is lesznek. 

Szokott körülmények közt, és a n.-surányi vasút építési rendszerének 
feltétele mellett ez összköltségek legfeljebb következők lehetnek : 

1. A pályaépítésére szükségelt földterületek csak r é s z -
b e n i kisajátításával, kopott, könnyű sinek használata mellett**) 
üzleti szerek nélkül, mértföldenként 65,000 frt. 

2. A pálya építésére szükségelt ö s s z e s földterületek kisajá-
tításával, kopott, könnyű sinek használata mellett 70,000 „ 

3. Földsajátítással, kopott, könnyű sinek, de új üzleti sze-
rekkel 104,000 „ 

4. Földsajátítással, új könnyű sinek és új üzleti szerekkel 164,000 „ 

M á s o d r e n d ű v a s u t a k s e g e d e l m e z é s e . 

Habár ez utóbbi — kedvezőtlen körülmények közt szükségelt — ösz-
szeg k. b. 2/3-dával kisebb a fővonalok építési költségeinél, ezért mégis lehet-
nek esetek, melyekben még ez összeg is olyan nagynak tűnik fel, hogy jövedel-
met alig lehetne feltételezni, miért is a vasút építése elmaradna. Ez esetben 
szükséges, hogy a másodrendű vasutak vállalata másrészről sogedelmeztes-
sék, és pedig: 

*) Az alföldi sárházak mintája szerint. M . 
**) Alig hisszük, hogy jolen viszonyaink közt kopott s inokre egykönnyen szert le-

hetne tenni . 
A szerk. 
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a) A községek részéről, melyen a vasút vezettetik, a szükségelt 
földterületek ingyeni átengedése, és egyéb terméki szolgálatok 
által. 

b) Az állam részéről pénzbeli járulék által. 
c) A kapcsolatos nagyobb vasuttársulatok részéről, az üzlet 

elfogadására nézve olcsó feltételek által. 

A f ö l d t e r ü l e t e k i n g y e n i á t e n g e d é s e . 

Mintán több vasútnál az illető községek, vagy nagyobb földbirtokosok 
részéről, jól felfogott saját érdekükben, a szükségelt földterületek ingyen áten-
gedtettek, úgy ezen kedvező körülmény másodrendű vasutak alkatánál is 
annál inkább várható, miután ezek csupán helybeli czélokra szolgálnak, kü-
lönlegesen az illető vidék forgalmának könnyítését — gyakran lehetőségét — 
eszközlik és mert ily kedvezmény a vasút létesítésére, illetőleg a befektetett 
töke kisebbítésére okvetlenül szükséges lesz. Hasonlólag feltételezhető, építő 
anyagok, mint kő, tégla, kavics, fa stb. ingyeni átengedése és szállítása. 

Á l l a m i s e g e d e l m e z é s . 

Az állami segedelmezés feltétele azon fontos nemzetgazdászati jelentősé-
gen alapszik, melylyel a vasúthálózat mindig nagyobb terjedése az állam köz-
érdekére bír, azon tényen, hogy a müutak fejlődésére tetemes összegek en-
gedélyeztettek, és végre azon előnyökben talál támaszt, melyekben az állam is, 
a posta, hadsereg stb. szállítása által részesül. Ezen pénzbeli jutalom nagysága 
a körülményektől függ, és azért előre nem lehet meghatározni. Mindenesetre 
ajánlható, hogy inkább az illető megyék, községek és érdekeltek hozzanak 
áldozatot saját érdekükben, mielőtt az állam túlterhelt erejét vennék igénybe. 

Az ü z l e t á t v é t e l e a f ő v o n a l a k t ó l . 

Másodrendű vasutak építése végre a fővonalakra nézve is nem kevésbbé 
fontos; miután általuk ezek forgalmi köre terjedni, és igy a forgalom legbiz-
tosabb, és folytonos növekedésben levő forrása, t. i. a belforgalom tetemesen 
emelkedni fog. A nagyobb vasúttársulatoknak tehát érdekükben van a másod-
rendű vasutak létesítését pártfogolni.*) Ez, s mindkét részre előnynyel, akkép 
történhetik, hogy a fővonalak saját üzleti szereikkel olcsó feltételek mellett a 
másodrendű vasutak üzletét átvállalják**), utóbbiak rövidségük miatt — csak 

*) Erre nézve világos példa, az osztrák állam vasúttársaság és a n.-surányi ezukor-
gyárosok közt a fen t említett t . -megyer - 11. surányi szárnyvonal é rdekében igen kedvező 
feltételek mellett megkötött szerződés. M. 

**) L ő v e , a „société des ing. civils." elnöke a fennemlített ülés alkalmával tartott 
megnyitó beszédében a helyi é rdekű vasutak üzletéről szólván,azon meggyőződésének ad kife-



249 

ritkán lesznek képesek az üzletet saját erejök által folytatni, míg a fővona-
laknak, rövid szárny vasutak üzletének átvétele, hátrány- sőt gyakran az 
üzleti szerek szaporítása nélkül, és minden esetben kevesebb költséggel lesz 
kivihető. Erre nézve az okok igen könnyen feltalálhatók. Míg egy vasút 4—5 
mértföldnél rövidebb, addig külön, előnyös kezelés általában lehetetlen.*) 
Hogy ezen kívül az igazgatás költsége aránylag annál nagyobb, minél rövi-
debb a vonal, ennek oka az üzleti szerek megszerzésének és — különösen a 
mozdonyok —• fenntartásának nehézségeiben rejlik. Külön gépgyárak építése 
pedig, melyek a mozdonyok és kocsik javítására szolgálnak, egy-két mértföld-
nyi vasút pénzerejét mindenesetre túlhágná. Ezenfelül rövid szárnyvonalnál 
a szolgálatban és tartalékban, illetőleg javításban levő mozdonyok közt oly 
kedvezőtlen arány léteznék, hogy egyedül ezen okok is elégségesok lesznek, 
az üzlet átadását a határos fővonalnak, előnyösnek elismerni. 

Ü z l e t . 

Másodrendű vasutak alkotásánál — miot már említettük — nagy emel-
kedési és kanyarodási viszonyok alkalmazása a leglényegosobb feltétel. A 
várható csekély forgalomból továbbá következik, hogy tiszta személy vona-
tok kizárása mellett, személy- és teherszállításra csupán vegyes vonatok hasz-
náltathatnak. Ezen különféle feltételekből ered a könnyű mozdonyok, «s 
rövid de számosabb vonatok alkalmazása. 

Daczára a mozdonyok csekélyebb tettképességéből eredő számosabb 
vonatoknak, a legtöbb esetben még is lehetséges lesz, rövid vasutaknál az 
üzletet akkép rendezni, hogy a napi szolgálatra csak egy mozdony szükségel-
tessék, miután egy vonat 2—3-szor nagyobb forgalomnál 4-szer is bejárhatja 
az egész pályát minden irányban, mi 12 — 14 órai üzletnél könnyen lehetséges. 

Egy ily üzlet — melynél a pályán csak egy vonat létezik — nagyobb 
biztonsága miatt a jelzési szolgálat is egyserüsíthető lesz, és egyedül láttani jel-
zésekre szorítható,— ha a távirdát gazdálkodási szempontból nem akarnók al-
kalmazni. 

A számosabb rövid vonatok alkalmazása a személy forgalomra is —• 

jezést, miszerint oly vállalatok üzletének, a kapcsolatos nagy vasúti társulatok általi kezelése, 
vagy bármi nemií közösség a nagy és kis vállalatok közt , ez utóbbiakat olébb utóbb tönkre 
ju t t a tná . O egyáltalában nem akar ja , hogy a fővonalok nehéz jármüvei a könnyű szorkezetü 
mellékpályákra á tmenjenek . Tehát á t rakodás ,—könnyű felszerkezet,—és min t mondja az „oin-
nibus"-okéhoz hasonló gyakori közlekedés ! A vágány-szélességhez hozzá nem szól. Nézetünk 
szerint azonban a következtotés igen természetes : ha már lemondunk a közvet len á tmenet i 
forgalom előnyeiről, miért nem gazdálkodnánk meg, ke skeny vágány által, az építési költség-
ből is annyit , a mennyit lehet, — illetőlog kell, hogy a pá lyá t jövedelmezővé tegyük. 

A szork 
*) A n-.surányi vasút, mely a gyár tól külön kezel tet ik, nem el lenkezik e mondatunk 

kai mert ez esetben, a létező viszonyok mellet t , csak is külön kezolés lehet előnyös. M. 
10 
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melyre helybeli vasutaknál különös súlyt kell fektetni — előnyös; ezen kívül 
az egyes állomásokon a teherkocsik szaporítását elkerülhetővé teszi, és ez 
által a vágányok terjedelme csak a legszükségesebbre szorítkozhatik. Igaz, hogy 
más részt a vonatok szaporítása az üzlet-költségek nagyobbítását vonja maga 
után; de ezek, az üzlet említett berendezésénél, a forgalom előnyeivel össze 
sem hasonlíthatók. 

A fentebbiekben felsorolt — a létező vasutaktól lényegesen eltérő — üzlet 
viszonyokból természetesen az eddigi üzleti rendeleteknek a másodrenü vasutak 
jellegének megfelelő módosítása következik ; valamint kívánatos minden néven 
nevezendő könnyítés, különösen a vonatok menetrendére nézve. 

V i t e l b é r . 
Az eddig általánosan használt elv : rövid távolságokra a vitelbért meg-

felelőleg nagyobbítani, helybeli vasutaknál teljes érvénybe jövend. Sőt a leg-
csekélyebb forgalom ellensúlyozása miatt, a szokásos legmagasabb vitelbér 
nagyobbítása is elkerülhetlen lesz. Hogy a vitelbér ily magasbítása mily 
terjedelemben lesz megengedhető, és czélirányoá a vasutakra, ez minden egyes 
esetben a vasút építési költségeitől, az üzlet viszonyaitól, a létező versenytől 
stb. függ, miért is általánosan nem lehet meghatározni. 

A személy-forgalomra nézve a szokásos vitelbérek magasbítása, nem-
zetgazdászati okoknál fogva nem ajánlható; do a Némethonban általánosan 
használatban levő 4-ik helyű kocsik alkalmazása okvetlen szükséges leend. 

A vitelbérek szabályozását illetőleg: az államhatóságok részéről, a hely-
beli vasutak csekély, és előre látható nagy változásoknak kitett forgalma mi-
att, ajánlatos a díjszabályok alkalmazására — a legn-igyobb vitelbérek ha-
tárai közt — teljes önkényt engedni. 

Az előadott olcsó vasutakra vonatkozó építési mód azon szempontból 
eredt, a szokásos vasutak elvét másodrendű vasutakr a a lehető leggazdasá-
gosabb módon alkalmazni. 

Hogy a kitűzött czélt ez által elérjük-e? ez a jövőnek van fenntartva, 
melynek talán sikerülend a létező elv módosítása, és az igazgatás egyszerű-
sítése által másodrendű vasutak építésére és költségeire nézve további elő-
nyöket nyerni. 

XXVII. Választmányi ülés. *) 
1869. apr. 3. 

Olvastatott Bobik Károly egyleti, és Iiajnald István választmányi ta-
goknak, a „Közlöny" megjelenésére, átalakítására, és részben az egyleti gaz-
dálkodásra vonatkozó indítványa : 

*) A jegyzőkönyv még nincs hitelesítve. 
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Kellő megvitatás, és véleményezés végett, a szerkesztő bizottságnak ki-
adatni határoztatik. 

Ambrozovics Béla az egyleti közlöny szerkesztője, betexjeszti a közte 
és az „Athenaeum" nyomda között, a közlöny nyomatása tárgyában kötött 
szerződés egy példányát. 

A szerződés pontozatai jóváhagyatván, az ezennel megerősíttetik. 
Olvastatott Ambrozovics Béla levele, melyben az egyletet értesíti, hogy 

a közlöny számára f. é. november végéig beküldött dolgozatokra, a javas-
latkép mellékelt, erre vonatkozó s a közlönyben közzéteendő hirdetés értel-
mében, 15 db. aranyat tüz ki jutalmul: 

A választmány köszönettel fogadja az adományt és az egylet köszöne-
tét s elismerését jegyzőkönyvileg, és az adományozóhoz intézendő külön le-
vélben határozza kifejeztetni. 

Az erre vonatkozó hirdetmény tervezete változatlanul elfogadtatik, s an-
nak a közlönybe leendő felvétele elhatároztatik. 

Olvastatott a f. é. márcz. 13-án tartott egyetemes szakülés 4. sz. a. ha-
tározata, s ezzel kapcsolatban Lejtényi Ferencz „Gyakorlati utépítészet ele-
mei" czímü müvének bírálata beterjesztetik: 

Tudomásul szolgál, s Lejtényi Ferencznek, maga miheztartása végett, 
megküldetni határoztatik. 

Titkár jelenti, hogy Lengyel Soma és Puchó György egyleti tagok ha-
lála levélben jelentetett be. Somosy Sámuel és Pákozdy Ferencz halála pedig 
a visszaküldött közlönyön adatott értésére. 

Résztvevő tudomásul szolgálván, határoztatik, hogy neveik a tagok 
névsorából kitöröltessenek, és netalán hátralékos tartozásaik befizetésére csa-
ládjaik felszóllítassanak. 

Titkár jelenti, hogy a f. évben megjelent egyleti közlöny I l l - ik kötet 
1 -ső füzete az egyleti tagoknak következőleg küldetett meg: 

1. Pesten lakó tagoknak 152 példány. 
2. Budán „ „ 73 „ 
3. Vidéken „ „ 620 „ 

Továbbá szétküldetett : 
1. Napilapoknak . . . 15 „ 
2. Cserepéldány. . . . 19 „ 
3. Külön előfizetőknek . . 85 „ 

Az iratok közé tétetett . . . 2 „ 

Összesen . . 966 „ 
megjegyeztetvén, hogy a külön előfizetők között, a múlt évre előfizetők 

részére küldött példányok is bennfoglaltatnak. 
Jelenti továbbá, hogy a megrendelt 1100 példány helyett átvétetvén 

1077 példány, maradt 111 példány, melyhez hozzá számítva a visszaküldött, 
10* 
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és a lakás hibás bejegyzése miatt vissza maradt 28 példányt, jelenleg készlet-
ben van 139 példány. 

Végre jelenti, hogy a fentemlített 966 példány szétküldése a bemutatott 
számla szerint 115 frt. 32 krba került: 

Tudomásul szolgálván, a szétküldési 115 frt. 32 kr. ezennel kiadásra 
utalványoztatik. 

Titkár jelenti, a XXVI-ik választmányi ülés 12. sz. a. határozatára vo-
natkozólag, hogy a es. kir. szab. államvasút-társaságtól választ nyert, s hogy az 
a kivánt utijegyeket megküldte: 

Az egyleti választmány, köszönetét levélben határozza kifejeztetni. 
Beck bécsi könyvárus „Die Anlage von Wassermühlen von Pohl" előfi-

zetési felhívását küldi meg: 
Tudomásul vétetik. 
Titkár jelenti, hogy Valantin Todor egyl. tagságát megtagadva, a ré-

szére küldött közlönyt nem fogadta el: 
További intézkedésig tudomásul szolgál. 
Pénztárnok következő jelentést terjeszt elő márczius hóról: 
1. Tagdíj fizetésekből bejött . 360 frt. — kr. 
2. Előfizetésekből „ . 245 >i — » 
3. Egyéb bevételekből „ 16 !) 50 n 
4. A „Természettudományi társulatitól . 150 )) — n 
5. Régi tartozások fejében bejött . . . . 146 11 — ii 
6. Február havi egyenleg • 731 11 51 n 

Összes bevétel . . 1649 » 1 n 
Kiadások : 

1. Tiszti fizetések 131 n 66 n 
2. Különféle kiadások 162 11 63 r> 
3. írói díjak a Közlöny I I . kötetére . 33 )5 12 n 
4. „ „ „ III . k. 1. f.-re . . . . 416 T> 51 ii 
5. 1000 db. oklevél nyomásért . . . . . 241 n — n 

Összes kiadás . 984 » 92 D 
Ezek szerint a jelenlegi pénzkészlet 664 frt. 09 kr. 
Tudomásul szolgál. 
Titkár jelenti, hogy a választmány határozatához képest, az egyleti ta-

gokat, hátralékos tartozásaik befizetésére az igazgatóval együttesen körlevél 
útján hivta fel : Tudomásul szolgál. 

Titkár következő új tagokat jelenti bo : 
ajánló: 

1. Klein Dávid vasúti mérnök, Losoncz Hajnal Antal. 
2. Szilberleitner Béla belső tag Hieronymi Kár. 
3. Gedeon Mátyás vállalkazó, alapítótag Kassa . . . Schneider Alajos. 
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ajánló : 
4. Pick Samu belső tag, Pest Hajnal Antal. 
5. Haas Jónás alapító tag, Pest Hajnal Antal. 
6. Polka A. belső tag, Pest Leutner Károly. 
7. Lengey Sándor vasúti mérnök, Zombor Peschke Károly. 
8. Traupmann Endre mogy.fömérn. N.-Becskerek . Metzncr Rezső. 
9. Pották Lajos felügyelő, Buda Wallandt Henrik. 

Kik is tagokul folvétetvetvén erről levélben szokásosan értesitendök 
lesznek. 

Banovics Kajetán, mint — a XXVI-ik választmányi ülés határozatával 
a magyar mérnökök alkalmazása iránti javaslat elkészítésével megbízott bizott-

ság tagja, bomulatja és felolvassa azon felirati javaslatot, mely az egylet által 
küldöttségileg lenne a m. k. közmunka-és közlekedési minister úrnak benyúj-
tandó : 

Az ügy fontosságánál fogva, a nyomtatásban botorjesztett javaslat a vá-
lasztmányi tagok között szétosztatni határoztatik, és annak tárgyalása a folyó 
hó 10-ik napján délutáni 6 órára, a rendes módon összohivandó rendkívüli vá-
lasztmányi ülésre napi rendre kitüzetik. 

A f. é. és hó 10-ik napjára kitűzött egyotemos szűkülés ennek folytán 
april 24-ikére elhalasztatik. 

XXVIII. Rendkívüli választmányi ülés.*) 
1869 april 10-kén. 

Elnök előadja, hogy az april 3-kán tartott választmányi ülés határozata 
értelmében, jelon rendkívüli választmányi ülés kizárólagos tárgyát azon feli-
rati javaslat megvitatása képezi, melyeta folyó cvi febr. 21 és 22-én tartott 
közgyűlés 8..számú végzésének foganatosításából, márczius 6-kán kiküldött 
albizottság készített, s a múlt rendes választmányi ülésen beadott. 

Hosszabb vita után határoztatik, hogy a javaslat alapeszméjének meg-
tartása mellett, módosított, és részbon bővített felirat intéztessék a miniszté-
riumhoz. 

Az ujabb szorkezet elkészítésére ogy, Banovics Kajetán, Naszluháez La-
jos, Szily Kálmán, Hieronymi Károly, Lechner Gyula, és Lchner Adolf választ-
mányi tagokból álló bizottság küldetik ki. A készítendő javaslat tárgyalása vé-
gott, f. é.april 24. napjára rendkívüli választmányi ülés hivandó össze. 

*) A jegyzőkönyv még nincs hitelesí tve. 




