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Vegyesek. 

1. Szemle a magjai országi és a Magyarországot közelebbről érdeklő 
technikai vállalatok körében. Tagtársaink a mérnök-egylet közlönyének 
ismételten azon szemrehányást tették, hogy e folyóirat majdnem kizárólagos 
elméleti iránya mellett, a gyakorlati élet mozzanatait elhanyagolja,, és neveze-
tesen nem értesíti olvasóit azon technikai mozgalmakról, melyeknek ismerete 
esetleg egyik-másik tagtársnak roális hasznot is hozhatna. 

Az üzletek kötésének mai gyorsasága mellett ezen kívánt feladatnak 
egy két-hónapi időközökben megjelenő folyóirat csak nagyon tökéletlenül ké-
pes ugyan megfelelni; mindamellett, hogy lapunk olvasói ezen kívánságának 
eleget tegyünk, minden füzetben a megelőzött két hónapnak hazánkra vonat-
kozó technikai történetét fogjuk szemle alakjában megösmertetni, remélve, 
hogy a főbb mozzanatok összeállítása által, e szemle olvasását sikeriilend 
azokra nézve is érdekessé tenni, kik az egyes tényekről már korábban, a napi-
lapok utján szereztek maguknak tudomást. 

Jelen szemlénket a hazánkra nézve oly nagy fontosságú török vasút-ügy 
mai állásának ösmertetésével kezdjük meg. 

A török kormány régóta fáradozik vasút-hálózatának biztosításában. 
Olvasóink tudni fogják, hogy a török kormány már régebben adott volt 

Lagrandnak és Van der Elstnek vasút építési engedélyeket, a nélkül, hogy 
azoknak gyakorlati eredménye lett volna. A múlt év derekán végre kikül-
dötte Daud pasát, közmunka-miniszterét, hogy az európai, főleg bécsi és pá-
risi pénzemberekkel alkudozzék e vasutak létesítése iránt. 

Hosszas fáradozások után sikerült Daud pasának a brüsseli D. Iíirsch 
bankházzal egy april 17-k'éről keltezett szerződésre lépni, melynek értelmében 
azon bankház vállalkozik egy Konstantinápolyból Adrinápoly-, Burgos- és Sa-
lonikon keresztül Bosniába vezető vasút építésére, mely vasút a magyar ha-
tárt Bród tájékán lépvén át, Sziszeknél csatlakozik a déli vasút vonalaihoz. A 
szerződés föfeltételei: hogy a török kormány a vasutaknak kilométerenként 
14,000 frai.c bevételt biztosít, a déli vaspálya pedig, mely az üzletet is átveszi, 
kilométerenként 8,000 francot. Az egész biztosított jövedelem e szerint kilo-
méterenként 22,000 franc, vagyis méríföldenként 66,000 forint ezüstben. 

Hirlapi értesülés szerint a magas porta ezen szerződést már helyben is 
hagyta. 

A déli vasút társaság az üzletet az engedély egész tartamára, (mely 99 
esztendőre szól) átveszi; és azon szerződés, mely a déli vasút-társaság és az 
engedélyesek között az üzlet átvétele iránt köttetett, magának ai engedmény-
nek is kiegészítő részét képezi. 

A török vasutaknak ily módon leendő létesülése azonban Magyarország 
érdekeit a legnagyobb mértékben sértené. 

Tudjuk, hogy hazai vasútjainknak csekély jövedelmezősége igen nagy 
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részt azon körülményben találja magyarázatát, liogy azok nyugat felé ugyan 
össze vaunak kötve az európai hálózattal, de kelet felé annak utolsó lánczsze-
niét képezik, és így átmeneti forgalmuk egyátalában nincsen. Ila már most a 
keleti forgalom az által, hogy a török vasutak a magyar hálózattal Bródnál 
köttetnek össze, Sziszek felé tereltetik : igen sok időre, talán örökre elvesztet-
ték a magyar vasutak azon, természeti helyzetüknél fogva őket megillető sze-
repet, melyet, mint a suezi csatorna megnyitása által jelentőségében tetemesen 
növekedett keleti kereskedés közvetitői, betölteni hivatottak lettek volna. A 
török vasutaknak Sziszekkel leendő összeköttetéso esetére, ezeknek egész for-
galma a bécs-triesti, és részben a déli vasútnak többi vonalaira megy át. 

Magyarország érdeke azt kívánná, hogy a török vasutak a magyar háló-
zattal B elgrádnál köttessenek össze. 

Tudomásunkra a D. Ilirachnek adott engedélyben a konstantinápolyi 
vasútnak egy Belgrád felé vezető ága is kilátásba van helyezve, de ha a bos-
niai vasút a belgrádi összeköttetésnél hamarább elkészül, a belgrádi vasútnak 
létrejötte nagyon nehezítve van, s ha a kereskedés egyszer a bosniai vonal felé 
fejlődött ki, annakelterelése tetemes nehézséggokkel fog járni. 

Magyarországnak azon czél elérésére, hogy ne csak a bródi, hanem leg-
alább is egyidejűleg a belgrádi összeköttotés is létrejöjjön, csak egy eszköze 
van, éi ez az, hogy a bródi csatlakozást mindaddig nem engedélyezi, mig a 
belgrádi összeköttetés is biztosítva nincs. De ezen eszköz egymagában nagyon 
kétes eredményű. Mert ha nem sikerül tényleg létrehozni a belgrádi összeköt-
tetést, és a török vasutak Bródig csakugyan elkészülnének, azoknak Sziszekkel 
leendő összeköttetését megakadályozni vajmi nehéz, ha nem lehetetlen lesz. 

A török vasutak építését a déli vasút-társaság építészeti igazgatója, Pres-
sel Vilmos fogja vezetni. Pressel már huzamosabb ideig volt Bosniában több 
mérnökkel, az ottani vasúti vonalozásokat tanulmányozandó; és hír szerint 
nem sokára megkezdetnek vezetése alatt a munkálatok az egész vonalon. 

Jelenleg a déli vasút-társaságnak G mérnöke van Törökországban, kik 
az ottani kereskedelmi és forgalmi viszonyokat tanulmányozzák. 

H a z á n k h a t á r a i n b e l ő 1, a vasút-építési mozgalom lankadatlan buz-
galommal foly. A kormány által építendő vasutak mindannyian vagy épí-
tés alatt vannak, vagy biztosításukra most hirdettetett árlejtés. 

A hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vasutak, melyeket általány alku 
alapján a bécsi Weikersheim bankház épít, sebesen haladnak befejeztetésük 
elé; úgy, hogy mindkét vonal folyó évi october havában a forgalomnak át 
fog adathatni. 

Az 1868-dik évi XLIX. törváiy értelmében országos költségen építte-
tik a salgó-tarján-rutteki vasút, melynek építése általány alku alapján a 
bécsi bankegyletre ruháztatott át. 

Ugyanazon törvény értelmében államköltségen építendő a miskolcz-
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bánrévi vonal. E vonalnak építésért) ajánlati tárgyalás hirdettetett ki május 
15-ikén, s a zárhatáridő junius 18-ára tűzetett volt ki. 

Ezen 6.3 mfld hosszú vonalnak építési költségei 1.587,000 t'rtban valának 
megállapítva. A legkedvezőbb ajánlatot-tevö a pesti épitö-társaság volt, s 
ugyanazért az építkezés végrehajtása reája bízatott. 

Ugyanazon törvény rendelete alapján hirdetett ki végre f. évi junius 
hó 8-án a m. kir. vasút-építészeti igazgatóság pályázatot a károly város-fiumei 
vasút építésére, mely vonalnak építési költségei 22.140,000 frtra vannak szá-
mítva. A pályázati határidő julius 15-ike. 

A magán társulatoknak engedélyezett vasútvonalokon az építés kivétel 
nélkül nagy buzgalommal foly tattat ik. így nevezetesen az alföldi vasútnak 
szeged-zombori részén a munkák már annyira haladtak, hogy azon vonaltész 
folyó évi augustusban a forgalomnak átadathatik. 

Az északkeleti vasúton a munkálatok több holyt folyamatban vannak, 
nevezetesen azon vonalokon, melyek a tiszavidéki vasúttal vannak összeköt-
tetésben. 

Szintén munkában van a nagyvárad-kolozsvári vasút, és az olsö erdélyi 
vasútnak piski-petrozsenyi szárnyvonala. Ez utóbbi a mérnököknek rendkí-
vül tanulságos, miután ezen, aránylag rövid pályának hegyi részén a leküz-
dendő nehézségek igen tetemesek. 

Reméljük, hogy mindezen vasutak állásáról legközelebb bővebb és tü 
zetesebb értesítéseket közölhetünk. 

A régebben engedélyezett vasutak közül az oderbergi vasút volt az, 
melynek ügyei lcgkevésbbé haladtak. A legközelebb lofolyt hónapban ezen 
vasút ügye is rendeztetett. 

Egy, folyó évi april 21 én Pesten felvett jegyzőkönyv tanúsága „(Cent 
ralblatt" 37) szerint ugyanis ezen vasút engedélye a Société de credit foncier 
international-ról átruháztatott az angol-osztrák bankra. 

Az építés maga Riche fréres vállalkozóktól elvétetvén, egy consortiumra 
ruháztatott át, mely Deutsch Ignácz és fia, Tafler Adolf, Kobner Henrik és 
testvére, Fischl testvérek, Brühl Henrik és fia, Wahrmann és fia, és Müller Fri-
gyes urakból áll. 

Ezen jegyzőkönyvhöz általános határozatok vannak mellékelve, melyek 
amannak kiegészítő részeit képezik, és az eredeti engedélyezési okmányt a 
kormány javára módosítják több tekintetben. Ezen általános határozatok vonat-
koznak: I. Az építés vezetésére. II Az épitési módozatokra. III. Altalános ha-
tározatokra. 

Az építés módozataira vonatkozólag kiemeljük, hogy a vállalat kötelez-
tetett a pályát a m. kir. építészeti igazgatóság által kidolgozott szabvány-tervek 
szerint befejezni. 

A megengedett legnagyobb emelkedés a pálya egyes szakaszai szerint 
V209 és V70 rész között változik, 
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A hidak, egész 60 lábnyi nyílásig, fából is szerkeszthetők; az önnél na-
gyobb nyílásoknál azonban mindenütt kő- vagy vasszerkezet alkalmazandó. 

A sinck, a mennyibon már korábban megrendelteitek volna, 20 fontosak 
lehetnek; az ujabbak ellenben az építészeti igazgatóság által megállapított 
22 y2 fontos minta szerint készítendők. 

Talpfákul vehetők fenyő- és bükkfa is, ha a fa megelőzőleg az eddig 
legezélszertibbnek elismert impregnatió módja szerint előkészíttetik. 

A magas építmények általában kőből építendők, s csak kisebb raktárak-
nak fából épitése engedtetik meg. 

Ezzel azon nagy fontosságú vasút ügye új, é3 mint bizton remélhető, az 
eddiginél jobb és kedvezőbb stádiumba lépett. Daczára a már építésben lévő 
és engedélyezett vasutak nagy számának, a kormány a jelen országgyűlés 
elébe ujabb két vasút engedélyezését terjesztheté, további alkotmányos tár-
gyalása végett. 

Ezek a györ-kis-cze'.l- és székesfehérvár-kis-czoll-gráczi vasút, és a sá-
toralja-újhely-prseinisli vasutak engedélyéi. Mindkét engedélyre vonatkozó 
törvényjavaslatok országgyűlési tárgyalását a most szőnyegen lévő bírósági 
törvények megvitatása késlelteti. 

A közmunka- és közlekedési minisztérium Visontai Kovács Lászlónak 
építési engedélyt adott továbbá egy Párkánytól Beszterczebányáig vezetendő 
lóvonatú vasútra. 

A vasutak körüli tevékenység élénkségének egy további jele, hogy még 
mindig kérettek és adatnak előmunkálati engedélyek. 

Így jelesen: 
A magyar közlekedési minisztérium april 27-ről, Litvvinovicz görög me-

tropolitának, egy évre előmunkálati engedélyt adott egy Bustyaházáról (Már-
marosban) Kolozsvárig vezetendő vasútra, s ennek Szinyér-Várai ja- és Nagy-
Bányára vezetendő szárnyvonalaira. 

Szintén előmunkálati engedélyt adott Pongrácz testvéreknek egy Zá-
kánytól, Kaposváron, Dombováron és Szegszárdon át Bátta, Mohács és 
Baranyavárra egyfelől, másfelöl Szegszárdtól, Tolnán, Pakson, Földváron. Ado-
nyon keresztül Budára. 

Továbbá Erlanger Victor és Pongrácz testvéreknek, egy évi időtartamra, 
egy Temesvártól, Lúgoson, Karánsebesen, Mehádián keresztül Orsovára ve-
zető vasútra. f 

Es az angol-magyar banknak, és Schoszbergernck egy Pestről, Kalo-
csán, Baján keresztül Uj-Vidékre vezetendő vasútra. 

Ezekben megközelítő képét véltük adhatni a vasút építés körül hazánk-
ban mutatkozó mozgalomnak. 

A már üzletben álló vasutak általában a korábbi évekhez képest tetemes 
torgalmat mutatnak, bár az 1867. évit egészen el nem érik 

A legközelebb múlt két hónapban tartotta legtöbb nagyobb vasúti tár-
sulat közgyűléseit. Ezeknek eredményét a következőkben említjük meg: 
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A tiszavidéki vasút közgyűlése elé terjesztett üzleti jelentés szerint az 
1868-dik évi bevételek 5.752,868 frt 36 krra rúgtak, míg a kiadások 2.111,573 
frt 13 krt, vagyis az összes bevételnek 36.7 °/o-át tették; így a tiszta haszon 
3.641,295 frt 23 kr., úgy, hogy a részvények szelvényeinek beváltása után, 
még 1.419,537 frt marad mint fölösleg. Ugyanazon fölösleg 1867 ben csak 
531,825 frtot tett. 

Az 1868-diki tiszta bevétel tehát a befektotett töke .8.58 °/»-át képviseli, 
míg a megelőző évben a tiszta bevétel csak 6.44°/0-ot képviselt. 

Mint legnevezetesebb mozzanatot megemlítjük még, hogy miután ezen 
társulat a hatvan-miskolczi egyenes összeköttetéstől elesett, a Pesttel leendő 
egyenes összeköttetés eszközlése czéljából a társulat egy czegléd-nagy-kálló-
pesti vonalra kért, és 1868-dik évi deczember 14-kén nyert is előmunkálati en-
gedélyt. 

A déli (osztrák)- lombardiai és közép-olaszországi egyesült vasúti társu-
latnak közgyűlése folyó évi april 28-kán tartatott Párisban. Tudva lévő 
ugyanis, hogy midőn a lombard-velenczei királyság az 1859-dik évi hadjárat 
után Ausztriától elszakadt, a déli vasút-társaságnak olaszországi vasútjai egy 
külön, Olaszországban, Ausztriában lévő vonalai pedig egy Bécsben székelő 
igazgató-tanács vezetése alá bocsáttattak, s Párisban egy 7 tagú comité alakít-
tatott, valamint a közgyűléseknek is Párisban tartása megengedtetett. Az üzlet-
igazgatóságnak jelentése szerint ezen társaság összes üzlet-vonalainak hossza 
514.7 mértföld*) (annyi, mint Magyarország összes üzletben álló és épülőfélbon 
lévő vasútjainak hossza). Ebből Magyarországra esik 84.8 mértföld.**) 

Ezen 84.8 mértföld hosszú vasútvonalaknak eddigi építési költsége 
45.488,876 frt 96 kr. 

A mint ezen üzleti jelentésből látjuk, a társaság Kanizsa és M.-Keresztúr 
között összesen 1.5 mértföldnyi vonalon egy második vágányt készül lerakni, 
miután a minden irányban naponta közlekedő vonatok száma 12. 

Tudjuk továbbá ezen jelentésből, hogy a magyar kormány a zákány-
zágrábi, kormányköltségen épülő vasútnak üzletét ezen társulatnak szándé-
kozik átadni, s a jelentés szerint egy mindkét részre nézve egyaránt kedvező 
ide vonatkozó szerződés alapjai a társulat és kormány által megállapíttattak. 

A többi vasút-társulatok évi jelentéseinek főbb pontjaira legközelebb 
visszatérünk. 

Mielőtt szemlénket a vasutak fölött befejeznők, figyelmeztetni kívánjuk 
még szaktársainkat azon jelentésre, melyet a Mont-Cenisen épült vasút tanul-
mányozására kiküldött bizottság a magyar kormánynak beadott, és a mely 
tudomásunkra e napokban fog a „Budapesti Közlöny"-ben megjelenni. 

E jelentés keletkezésének története az : hogy a magyar kormánynak 
Bretl, angol mérnök ajánlatot tett, hogy a károlyváros-fiumei vasutat, mely-

*) A kamatbiztosításban nem részesülő vonalakkal együtt 583 ,3 mfld. A szerk. 
**) A horvát vonalakat ide nem értve, A szerk. 
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nek építése 22 milliónyi költséget fog igényelni, az ösmert Fell-félo rendszer 
szerint, és a Luiza-útnak felhasználása mellett fele áron megépíti. 

A magyar kormány ezen ajánlat folytán egy három tagú bizottságot 
küldött (í j. E tagok voltak: Beeker Lajos, a Ferdinánd császár nevét viselő 
északi vasút felügyelője, Reinhard Pál, az államvaspálya főfelügyelője, és Pau-
lus Rudolf, a magyar alföldi vasút igazgatói helyettese. 

A bizottság, mint előre látható volt, azon rendszernek a károlyváros- fiu-
mei vasútra leendő alkalmazását ajánlatba nem hozhatta. 

Jelentése szerint egy, a Fell-rendszer szerint a Luiza-uton építendő 
vasút, melynek legnagyobb, a Luiza-útnak megfelelő esése '/iR) és legkisebb 
rádiusa 53 öl (100 méter) lenne, naponkénti 14 vonat alkalmazása melleit (mi 
egy vágányú vasúton maximumnak vehető) egy irányban 3 millió mázsányi 
terhet szállíthatna. 

A károly város-fiumei vasútnak valószinü kiviteli forgalma azonban 
ugyancsak a jelentés szerint 10 millió mázsára tehető. E körülmény magában 
is kizárja tehát a Fell-rendszernek alkalmazását. 

Czélszerütlenné teszi azonban ezenkívül a Fell-rendszert az, hogy a 
pályafenntartási és üzleti költségek sokkal tetemesebbek. 

A jelentés szerint ezen költségek 2'/3—3-szor akkorák, mint ogy más 
kétsinií vasútnál. Az üzleti költségek ugyanis mázsánként és mcrtföldenkcnt 
a Feli-féle rendszer mellett 1.3 krajezárt tesznek, míg más hegyi pályákon 
ezen költségek csak 0.46 krajezárra tehetők. 

Ily magas árak mellett a károlyváros-íiumei vasút a Triestbe vezető 
déli vasút vonalaival nem versenyezhetne. 

Ezzel befejeztük szemlénket a vasutak felett, és jóformán a hazai mér-
nöki tevékenység felett is, miután ez majdnem kizárólag a vasutak építése 
körül összpontosúl. 

Bármily nagy szüksége volna hazánknak arra, hogy országútjai, melyek 
a vasutaknak természetes mellék-ereit képezik, kiépüljenek, hogy a hajózás a 
folyók szabályozása által könnyíttessék: mindé munkák jelenleg, midőn az 
országgyűlés alig engedményezi a meglevő utak fenntartására szükséges ösz-
szegeket, nem teljesíthetők. 

Ez irányban csak egyetlen nagyobb tervről tehetünk említést, mely a 
Budapest közötti Duna szakasz szabályozására vonatkozik, s mely a napokban 
készült el Mihálik, miniszt. tanácsos fővezetése alatt. E szabályozás, melynek 
föczélja a fővárosokat az árvizek ellen biztosítani, 8V2 millió forintnyi költsé-
get igényel. Részletesebb ösmertetésére legközelebb visszatérünk. 

2. A magyar nyugati vaspálya (Sz.-Fehérvár-Kis Czell-Grácz, és Győr-
K.-Czell-Grácz) jövendőbeli üzlet-igazgatójául, mint biztos kútfőből értesülünk, 
F a c k h Károly m. kir. vasúti és hajózási felügyelő úr szemeltetett ki, az illető 
társulat által. Addig is, míg a vonal kiépül, F. úr, az állam szolgálatából ki-
lépvén, f ő - t i t k á r i czímmel fogja a nevezett vasút-társulat ügyeit ve 



zetni. Ugyanily állást foglal el a magyar é s z a k - k e l e t i vasútnál Iván-
k a Imre képviselő úr, — míg az e l s ő e r d é l y i vaspálya (melynek személy-
zetében, mint azt közlönyünk 2-dik füzetében kimutattuk, a magyarok, az üz-
letben levő vaspályák közt legkedvezőbb arányban vannak képviselve) igaz-
gatója, F r e u n d Károly úr, szintén magyar születésű. E szerint már három 
vaspályának lenne magyar üzlet-igazgatója. 

3. Thallmayer Victor, műegyetemi tanársegéd úrtól a m. mérnök-egy-
let közlönye 1863-dik évi Vl-dik füzetében egy igen gyakorlatias szerkezet 
jelent meg a körterület megközelítő négyszögítéséről. E dolgozat német fordí-
tása a bécsi mérnök-egylet folyóiratának egyik közelebbi számában szintén 
megjelent, s ezzel hazánk határain kívül is ismeretessé lett. 

Thallmayer úr e napokban — junius közepén — levelet kapott Edward 
Fournier úrtól, az „Engineer" angol szaklap egyik belmunkatársától, melyben 
ez felkéri, sziveskednék őt s általa az angol mérnöki közönséget a Magyar-
országban megjelenő mérnöki értekezések és czikkek kivonatával koronként 
megismertetni. 

E felszólítás következtében Th. úr legközelebb megküldi az „Engineer" 
számára a m. mérnök-egylet közlönyében megjelent általánosabb érdekű dol-
gozatok ismertetését, s ez által hazai szakirodalmunk és a külföld között oly 
közvetítést eszközöl, melynek hiányát a külföldi szaklapok több ízben sajná-
lattal említik, s mely közvetítés, ha továbbra is állandósúl, megszünteti a ná-
lunk fölmerült életrevaló eszmék gyors elterjedésének nyelvünk okozta kor 
látait. 

4. A magyar keleti vasúttársaság (Kolozsvár-Brassó) főmérnöke, Leh-
mann Henrik, pályázatot hirdet a „Centralblatt für Eisenbahnen und Dampf-
schifffahrt"-ban egy osztály-mérnöki, három I osztályú segéd-mérnöki és egy II. 
osztályú segéd-mérnöki állomásra. 

A pályázni kívánóktól megkívántatik, hogy valamely vasút épitésénél 
volt alkalmaztatásukat és az üzlet körüli tapasztalataikat igazolják. 

A bizonyítványok másolataival felszerelt folyamodványok, a hirdetmény 
keltétől (junius 18) számítandó három hét alatt, az említett főmérnöknek kül-
dendők be. 

5. A bécsi kormány valamennyi hatósága alatt álló vasutaknak bevé-
teléről hónaponkint kimutatásokat közöl, mely kimutatásokban a megelőzött 
év ugyanazon hónapjában eszközölt bevételek is felvétetnek összehasonlítás 
végett. 

Kivánatos lenne hasonló kimutatásoknak a magyar kormány által leendő 
szerkesztése is.*) 

*) A m. kir. vasúti és hajózási fő fe lügye lőség is veze t ily kimutatásokat , s nem kéte l -
kedünk, hogy ezen felszólalás fo lytán intézkedni fog az iránt, hogy azok a napi lapoknak 
megküldessenek. 

A szerk. 



6. A bécsi vasúti főfelügyelőség 1808-ban 285 gőzmozdony-kazánt 
vizsgált meg. Ezek között 213 ú j gó'zmozdony; 21 új kazán régi mozdo 
nyon ; és 51 javított kazán régi mozdonyon. 

7. Bécsben a vasúti társulatok igazgatói clubbot alakítottak, mely-
nek tagjai számra nézve a 40-et meg nem haladhatják. Más, mint társulati igaz-
gató vagy igazgatói helyettes, azon clubbnak tagja nem lehet. 

8. A magy. közmunka- és közlekedési minisztérium egy szabályren-
deletet adott ki a lóvonatú vasutak építését érdeklőleg, mely a „Budapesti 
Közlöny" május 15-diki 110. számában jelent meg. 




