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bajon tehát csakis az ív görbületének az ív-végeknéli mérséklése által lehet 
segíteni, mi vagy szabad szemmel történhetik, mint a hogy a sínrakók szok-
ták, vagy pedig átmeneti ívek segélyével, mi mindenesetre czélszerübb. 

Gyakran tetemes hosszaságokon meg kell vizsgálni, hogy mennyire 
emelték feljebb a sínrakók a külső sínt a különféle ívekben. E czélra oly szer-
számot jó használni, melynek segélyével a följobb emelést gyorsan meg lehet 
ismerni. E czélra egy erős faléczből szerkesztett egyenoldalú és függ-ónnal 
ellátott háromszög (egy közönséges nagyobb méretű cstellő) ajánlható, mely 
hüvelykek vagy centiméterekig beosztott talpával a két sínre állíttatik. Az 
azok közti magasság-különbséget a csúcsról lelóggó függón zsinegje mutatja. 

V e g y e s . 

1. Szemle a magyarországi és Magyarországot közelebbről érdeklő tech-
nikai vállalatok körében. Hasonczímü szemlénket a mérnök-egylet közlönye 
f. évi 3-dik füzetében azon szándékkal kezdettük volt meg, hogy azt füzetről 
füzetre folytatva, általa olvasóinkat annyira, a mennyire azt egy kéthavi fo-
lyóirat természete engedi, a fontosabb események színvonalán tartsuk. Azon-
ban ezen sorok íróját mindjárt a következő 4-dik füzet megjelenésekor magán 
viszonyai meggátolták szándékának valósításában. Felveszi teliát most ezen 
füzetben a fonalat, ott, hol azt junius végén elojté. Első szemlénket a török 
vasútügy akkori állásának (ismertetésével kezdtük meg, mely vállalat, minden 
az ország határain kívül eső vállalatok között hazánk forgalmi és kereske-
delmi viszonyaira a legnagyobb befolyást fogja gyakorolni. Négy hónappal 
ezelőtt, junius végén, mint azt a 3-dik füzetben megirtuk volt, minden arra 
mutatott, hogy a D. Ilürsch és Daud pasa között kötött előleges szerződés 
tényleg életbe léptetni fog, és a török vasutak ezen szerződés pontozatainak 
értelmében fognak kiépíttetni. Ez által a török vasutaknak a magyar-osztrák 
vasút-bá.lózattal leendő kapcsolata legelőbb is Broodnál e;zközöltotett volna, 
s a keleti kereskedés főiránya Pesttől, és Magyarországot középen átmetsző 
irányától eltereltetett volna. E terv azonban a roppant vállalat létesítésére 
szükséges tőkék beszerzésének nehézségén tört meg; úgy látszik, hogy az 
európai pénzvilág matodorjai vonakodtak a fontos és ujabb időben páratlan 
vállalatot a D. Ilürsch bankárház vezetése alatt létre hozni, s hogy a török 
kormány nem birt előttük elegendő hitellel arra, hogy a szerződésileg bizto-
sított jelentékeny állami segélyt biztos támasznak tekintsék. 

Bizonyára nem csekély befolyást gyakorolt a terv elejtésére a magyar 
kormány magatartása is, mely ezen, hazánkra oly károssá válandott vállalat-
tól a szükséges támogatást megtagadta. 
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Tény az, hogy ezen eredeti terv, melyszerint a török vasutaknak min-
denekelőtt Bosnián keresztül Broodig terjedő része lett volna kiépítendő, liosz-
szasabb tárgyalások után, és miután az osztrák államvaspálya-társulat is 
bele vonatott az ügybe, elejtetett. 

Ujabban a koleti vasutak építésének ügye ismét szerencsésebb fordu-
latot vön, s habár az egész török vasút-hálózat eddigelé biztosítva nem is lát-
szik, alapos remény van arra, hogy a szerb vasút, és annak a magyar vas-
utakkal leendő kapcsolata, rövid idő alatt létesülni fog. 

Különösen szerenesés körülménynek tartjuk ozt azért, mert ha a szorb 
vasutaknak építése, és azoknak a magyarországiakkal leendő összeköttetése most 
jó előre biztosíttatik, valószinü, hogy a s a l o n i c h i fővonal mindenekelőtt 
a szorb vasútakkal hozatik kapcsolatba, mert azokat könnyebben és rövidebb 
uton éri el, mint Broodot, és ha egyezer az első keleti összeköttetés liazánkon 
keresztül létesíttetik, hazai vasúti társulatainktól és kormányunk nomzctgaz-
dászati politikájától fog függni, ezen nagy előnyt kellően kiaknázni. 

A másik, Bosnián keresztül Broodfelé vezető szárnyvonal létesítését 
megakadályozni, a magyar kormánynak sem hatalmában sem érdekében nem 
áll. Ha sikerült egyszer a legrövidebb összeköttetést hazánk szivén keresztül 
minden más keleti vasútnál hamarább létesíteni, és létesíteni azt minden más 
combinatióktól függetlenül: úgy meg van téve mind az, mit nemzetünk saját 
érdekei szempontjából megtenni tartozott. Csak azért, hogy saját vonalaink 
forgalmát szaporítsuk, erőszakosan vagy áldozatok árán megakadályozni a 
másik összeköttetés létrejöttét, oly politika lenne, mely rövid időn önmagát 
boszulná meg. 

Jelenleg az osztrák államvaspálya társulat és az osztrák déli vasút-társulat 
együttes pártfogása alatt Nikolics, Wodianer, a hitelintézet és többen egyesül-
tek, új önálló társulatot alakítván, mely Magyarországban a k i k i n d a -
(az államvasút állomása) p a n c so v a i, pancsova-belgrádi vonalokat és ezek-
kel kapcsolatosan Szerbiában egy Belgrádtól Szerbián keresztül Aleksináczig 
vezető vasutat szándékozik építeni és üzletbe venni. Mint ezen új társulat 
képviselői, Bresson, az államvasút főigazgatója, és Woikorsheim bankár, folyó 
hó 13-kán mentek Belgrádba, a szorb kormánynyal a vasutak engedélyozése 
iránt a tárgyalásokat megkezdeni, illetőleg ajánlatukat a szerb kormánynak 
beadni. • 

A szerb vasutak építésére ugyanis az említett társulaton kívül, még más 
kilencz vállalkozó társulat adott be ajánlatot, melyek közül különösen dr. 
Strousbcrg, berezeg Byron és Piat (egy belga társulat megbízottja) említen-
dők meg. 

Tudomásunkra a szerb kormány a vasút engedély kiadását a következő 
két feltétel teljesítésétől tette függővé: 

1. Hogy a szerb kormánynak, kamatbiztosítási kötelozettsége csakis 
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akkor vegye kezdetét, midőn a szerbiai, belgrád-aleksináczi vasútvonal folyta-
tása a tengerig (a szerb határtól Salonichig) ki leend építve. 

2. Hogy a szerbiai vasút a capitulatiók hatálya alól kivétessék. 
Ezen utóbbi feltétel megértésére meg kell említenünk, hogy keleten ál-

talában, a nyugati államok otttartózkodó vagy megtelepedett alattvalóinak 
mindennemű peres ügyért, nem a belföldi hatóságok, hanem régi szerződések 
alapján, ezen államok illotő konsuljai intézik. Az illető konsulok Ítélnek illető 
államaik alattvalóinak minden peres ügyeiben, s a mennyiben az Ítéletek ezen 
kül alatvalók ellen hajtandók végre, a végrehajtást ís a konsulok gyakorol-
ják; csak azon esetben keresvén meg a belföldi hatóságokat, ha az Ítéletek 
belföldiek ellen hajtandók végre. Ezen konsularis jurisdictió neveztetik álta-
lában capitulatiónak. 

Az utóbbi feltételnek annál könnyebben képes megfelelni minden ma-
gyar vagy osztrák vállalkozó, mert (a Pester Lloyd híre szerint) a bécsi és 
pesti kormányok megegyeztek abban, hogy a capitulatiók Szerbiában meg-
szüntetendők, s hogy az erre vonatkozó egyezmény hitelesített példányai már 
két-három hó lefolyása alatt ki fognak cseréltetni. 

Mikor e sorok olvasóink előtt lesznek, a szerbiai vasutak ügye, ha nem 
is eldöntve, de mindenesetre sokkal előrehaladottabb állapotban lesz. Mi ma-
gyarok csak a leghöbbon kívánhatjuk, hogy az általunk fentebb említett tár 
sulat nyerje meg a szerbiai vasutak engedélyét; inert az új társulat tagjai, ha 
nem is kizárólag, de nagy részben magyar vasutak tulajdonosai is. Alkalom 
nyílnék ez által hazai mérnökeinknek tehetségeiknek a haza határain túl is 
tért keresni és nyerni, tapasztalatokat a szomszéd államokban is gyűjteni; mi-
től elesnénk, ha ezen vasutakat franczia, angol, bolga vagy német vállalkozók 
építenék. 

S itt egy merész ugrással önkénytelenül hazai viszonyainkra kell áttér-
nünk, intézményeink egyik nagy hiányát érintvén. A korlátok és akadályok 
lehulltával, mint mindenben, úgy kivállóan az építészet és mérnöki tevékenység 
terén is, egyszerre, készületlenül, nagy feladatokkal találtuk magunkat szem-
közt. Oly hosszú pangás és tétlenség után, a haladó kor, a közszükség, nagy 
számú vasutak építését tetto elodázhatatlan feladatunkká; s a pályatért, mely 
egyszerre majdnem váratlanul nyílt meg előttünk, saját hazánkban sem vol-
tunk képesek toljesen elfoglalni. Mert lehet, hogy hazánk határain túl is 
nyilnék tér mérnökeink tevékenységének; de e tért elfoglalni, hazai képzett 
mérnökeink száma bizonyára nem elegendő, holott a nemzet érdeke ezt sür-
gősen igénylené. S hogy ezen olyannyira hátrányos helyzet, legalább jövőre 
javúljon: arra nem történt eddig semmi, és azt mi, részünkről hibának tartjuk. 

Harmadfél éve múlt immár, hogy nemzeti kormányunk van ; egy irány-
ban sem fejtett ki az oly sikerdús tevékenységet, mint vasutaink építőse 
körül. Egymásután, rövid időközökben lőnek az egyes vasutak engedélyezve, 
g vonal vonal után készül el, és adatik át a közforgalomnak ; de bár a hely-
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zet kényszerűsége folytán nagy részük idegen vezetés, idegen mérnökök által 
létesíttetett, és hazai mérnökeink elégtelen száma kétségtelen, mégis semmi 
sem történt azon ezélra, hogy magyar mérnökök az eddiginél nagyobb szám-
ban képeztessenek. Mi történt eddig a politechnikum felvirágoztatására ? Hol 
vannak a szükséges számú realtanodák, melyeknek hivatása leendene a poli-
technikum számára tanítványokat nevelni, megadni a szükséges iparos neve-
lést, azon nagy számú empirikus ügynöknek, a ki a közlekedési eszközök 
létesítésére és üzletére okvetetlenül szükséges. Tudomásunkra a politechni 
kum tanárainak fizetése fölemoltetett; kétségtelenül ez volt legszükségesebb, 
legsürgetőbb teendő; de ezzel még csak igen kevés van téve. A politechni-
kum rendozésének ügye halasztást nem tür. Reáltanodákat is megfelelő szám-
ban okvetetlenül kell alapítani. Részünkről fölötte fájlaljuk, hogy a vallás- és 
közoktatási minisztériumban a reáltanítás ügyének nincsen külön osztálya, 
mely az oly fontos ügyet szakismerettel és buzgóan kezelné. Sőt mi tovább 
is mennénk, s a politechnikumot a vallásügyi minisztérium hatósága alól, a 
közlekedési minisztériumé alá holyeznők. 

Mindenesetre a mérnök-egyletet tartjuk hivatottnak arra, hogy e kérdést 
— melyet velünk együtt mindazok, kik a dolgokat közelebbről ösmerik, és 
nem a felszín után Ítélnek, égetőnek tartanak — tanulmányozza, megvitassa, 
és illetékes helyen szorgalmazza is. 

Nemzetünknek vérébe a becs- és dicsvágy oly mértéke van beoltva, 
hogy talán nemzeti hibának is felróvható. Tereljük e dicsvágyat a kellő me-
derbe — és erőnk egyik kútforráeává lesz az. Ugyekezzünk nevünket a haza 
határán túl is ösmertté tenni szakképzettségünk által. Neveljünk mérnököket, 
kik tiszteltté és becsültté tegyék a magyar nevet a szomszéd keleten, úgy, a 
mint az angol és a franczia mérnökök tiszteletet vivtak ki nemzetüknek. 

Folytassuk o hosszú kitérés után szemlénket, mely a szerbiai és török 
vasutaknál is messzebb keletre visz, hol a civilisatio bölcsőjénél nem sokára 
koronás fők, és Európa leghírnovosebb mérnökei fognak egy oly nagyszerű 
építmény megnyitási ünnepélyénél talá'kozni, melyhoz hasonlót, csakis leg-
újabb korunk képes fölmutatni. 

A s u e z i c s a t o r n a ünnepé'yes megnyitása november 17-kére van 
kitűzve. Az egyptomi alkirály nemcsak az uralkodókat, hanem Európa tech-
nikusait, az irodalom és tudomány képviselőit is meghívta ez ünnepélyre. Ma-
gyarországból kormányunk ajánlatára öt hazánktia hivatik meg e nagyszerű 
nemzetközi találkozásra. Szakférfiaink közül tudomásunkra Wallandt Henrik, 
a közlekedési minisztérium osztálytanácsosa és a vízépitészoti osztály főnöke, 
lesz a megnyitáson jelen. 

A meghivottak e hó vége felé fognak Triesztben hajóra szállani, és in-
nen egész útjok és Egyptomban tartózkodásuk idejére az alk.irálynak vendé-
gei lesznek. Reméljük, hogy közelebbi füzetünkben közölhetni fogunk részle-
toket o kirándulásról. 
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Hazánk határain belül a vasutak építése körül eddig kifejtett tevékeny-
ség lankadatlanul folytattatik. Ernyodetlenül folynak a munkálatok a kor-
mány költségén megkezdett vasutak építése körül. A hatvan-miskolezi és 
zákány-zágrábi vasutak építése rövid idő alatt be leend fejezve. Az elsőnek 
üzletét a kormány fogja átvenni, s az közvetlenül a magyar északi vasút üzlet-
igazgatósága alá helyeztetik; a másikat a déli vasút-társaság veszi bérbe.*) A 
magyar kormány a hatvan-miskolezi vasút egész üzlet-személyzetét kizárólag 
magyarokból állítá össze A fiumei vasút építését a junius hó 8-ára hirdetett pá-
lyázat alkalmával egy a franco-magyar és franco-ausztriai bank patronatusa 
alatt alakúit consortium nyerte el. A kormány közegei, a magyar királyi vasút-
építési igazgatóság által, ezen vasút építési költségei, a fiumei pályaudvar és 
kikötő, valamint az üzleti eszközök beszerzési költségein kívül, 22,140.000 
frtba számíttattak. A beérkezett ajánlatok között a legmagasabb, egy Königs-
warter, Todeseo, és Schoy bankárokból alakúit társulaté volt, mely a pálya 
építését 20 %-nyi árfelemelés mellett, tehát 20,168,000 fitért ajánlkozott 
felvállalni. A legkedvezőbb ajánlatot az egyesült franco-magyar, franco-
osztrák, és Pongrátz Oszkár pályázók adták be, kik ezon vasutat 19,870,560 
frtért ajánlkoztak felépíteni. Ezen győztes pályázókhoz utólag még a bécsi 
bank, a keleti bank, valamint Weikersheim, Boschan, és Epstein bankárok 
csatlakoztak. Az építés vezetése a társulat által Pongrátz Oszkárra bízatott. 
Az építés közvetlen vozetésévol Nászt főmérnök van megbízva. Az épités-veze-
töi iroda Bécsben, a Bürgerspitalban van. Reméljük, hogy legközelebbi szem-
lénkben ezen vasút építésének haladásáról bővebben fogunk szólhatni. Mint 
olvasóink előtt tudva van, az említetteken kívül kormány kölségen még a 
salgó-tarján-rutteki vasút épül, mely vonalon a munkálatok teljes folyamat-
ban vannak. 

Az engedélyezett vasutak körül az illető társulatok nom kevesebb tevé-
kenységet fojtenek ki. 

így mindenekelőtt meg kell említenünk az alföldi vasutat, melynek 
szeged-zombori szakasza september elején nyittatott meg és adatott át a köz-
forgalomnak. 

Nem csekélyebb tevékenységet fejt ki a keleti vasút társulat; bár ennek 
több rendbeli, részint történetes, részint önokozta nehézségekkel és akadá-
lyokkal kell küzdenie. így meg kell említenünk mindenekelőtt, hogy a nyár 
végén előfordult tetemes esőzések és az általuk okozott árvíz, a Körös völ-
gyében levő építkezéseket tetemesen megrongálta; a történt kár azonban tá-

*) Midőn e sorokat í r j uk , már olhatározott dolog, liogy a z á k á n y-z á g r á b i vonal 
üzlete a m. k i r. é s z a k i v a s ú t igazgatósága által fog kezel te tn i . S ezen tény által — 
legalább szere t jük hinni — a magyar é s z a k i vasút ol- vagy bérbeadásáról ker ingő hírek 
is meg v o l n á n a k czáfolva. 

. A s z e r k e s z t ő . 
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volról sem bizonyult be oly szerfölött nagynak, a milyennek azt a napi lapok, 
melyek e körülményt megemlítik, hiresztelték. 

Más részről a kormány Kolozsváron túl eső vonalakon az építést kény-
telen volt betiltani azért, mert a társulat, illetőleg a fővállalkozó Warring, a 
részletes terveket be nem mutatta, de ennek daczára az építést megkezdette. 
Ila a kormány az így eszközölt építést meg nem szünteti, megeshetett volna, 
hogy később a tervek bemutatása alkalmával, azokon a szükségeseknek mu-
tatkozó változtatásokat a bevégzett tények hatalma gátolta volna. 

A keleti vasút vonalán egyébiránt — tudomásunkra — a sinek le van-
nak rakva Nagy-Váradtól Révig, vagyis a Körös torkolatáig; és Kolozsvár-
tól Nagy-Váradfelé egészen Bácsig. Mindkét vonalszakaszban föld és egyéb 
anyag-hordó kocsik, gőzmozdony segítségével szállíttatnak. A kolozsvár-bácsi 
szakaszra egy kisebbszerü gőzmozdony áll szolgálatban, melynek alkatrészei 
közönséges kocsikon, tengelyen szállítattak Kolozsvárra, hol azután a gőzgép 
összeállíttatott. 

Az északkeleti vaspályán szintén erélyesen folynak a munkálatok 
A legújabban engedélyezett két vasút, úgymint a győr-gráczi és sátor-

alja-újhely-przsemysli vasutak tevékenységéről még nem sokat jelenthetünk ; 
a dolog természete szerint, mindkét vállalat még az előleges szervezkedési te-
endőkkel van elfoglalva. 

Az egyes vasúti szakaszoknak a közforgalom számára való átengedésé-
vel természetesen szoros összefüggésben áll az üzleti személyzet szervezése, 
és általában az üzletnek berendezése. Hogy ez hazánkban sajátlagos nehéz-
ségekkel lesz összekötve, előre volt látható ; miután az eddig üzletben állott 
vasutak hazai fiatalabb erőket igen csekély számban képeztek; az idegen 
elem minden vasúti társulatoknál — mint azt őzen közlöny részletesen kimu-
tatta — túlnyomó számban lévén képviselve. 

Bizonyára ismeretes olvasóink előtt a kormánynak azon fölötte czél-
szerü intézkedése, hogy 50 fiatal egyént, mint vasúti üzleti gyakoi-nokot dijja-
zott, őket az egyes társulatokhoz osztván be, az üzleti teendők megtanulása 
végett. Hogy azonban ezen 50 egyén a vasutak üzletének oly rendkívüli gya-
rapodása mellett és oly nagy számú új pályák megnyíltával a szükségletet 
nem födözlieti, magától érthető. Különösen tapasztaltabb, a vasúti üzletben 
teljesen jártas üzleti magasabb hivatalnokokban rendkívül nagy hiány mu-
tatkozik, és a vasúti társulatok ilyen hivatalnokok felkutatásában és meg-
nyerésében egymással valóban versenyezni kénytelenek. 

A kassa-oderbergi vasút társulat igazgatója De Maistre Arthur e telem-
ben a többi vasúti társulatok által követésreméltó példát mutatott, a mennyiben 
10 általa dijjazandó fiatal egyénnek, az államvaspálya-társulatnál gyakor-
nok és tanoncz minőségében leendő alkalmaztatását kieszközölte, hogy 
később saját vonalának megnyíltával, azokat mint gyakorlott üzleti hivatal-
nokokat alkalmazhassa. 
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Az új vasúti társulatok különben, bár vonalaik kizárólag magyar terü-
leten feküsznek, nincsenek elég figyelemmel honfiaink alkalmaztatására. Így 
nevezetesen a keleti yasút, mely üzleti hivatalnokainak egy részét már kine-
vezte, legnagyobbrészt idegeneket alkalmazott, és alig egy-két honfit. Tud-
juk jól, hogy az üzleti hivatali karnak kizárólag magyarokból alakítása nehéz-
ségekkel j á r ; de hogy nem általában lehetetlen, mutatja a kormány eljárása, 
mely az újonnan épült és rövid időn megnyiló hatvan-miskolczi vasút üzleti 
hivatalnok-karát kizárólag magyarokból alakította. 

A vasutak fölötti szemlénk befejezéseid a „Zentraíblatt für Eisenbahnen 
und Dampschiflfarth" után még közöljük a magyar vasutaknak a folyó év 
első felében nyert brutto-jövedelmét is. 

A nyers bevétel ugyanis tett mértföldenként: 
1869. 1868. 

Államvasút . . . . 88,689 frt 69 kr. 86,614 frt 41 kr. 
Déli vasút 58,179 „ — „ 53,188 „ 96 „ 
Tiszavidéki vasút . . . 34,741 „ 62 „ 34,734 „ 46 „ 
Kassa-Oderbergi . . 21,406 „ 60 „ 
Első erdélyi vasút . . 15,067 „ 37 .. — 
Az utóbbi két újonnan mengnyilt vasút jövedelmezőségének emelkedését 

az évnegyedi jövedelmek összehasonlítása mutatja. 
A mértföldenkénti nyers bevétel ugyanis ezen utóbbi két vasútnál a 

következő volt: 
I. évnegyed. II. évnegyed. Szaporodás 

Kassa-Oderbergi 8,125 frt 39 kr. 13,280 frt 21 kr. 38.87 
/ 0 • 

I. erdélyi vasút 5,861 „ 86 „ 9,205 „ 49 „ 36.32 
E számokból egyébiránt azt következtetni, hogy a bevételek sok ideig 

fognak ily bámulatos gyorsasággal emelkedni, tévedés volna. A tapasztalás azt 
mutatja, hogy minden új vasútnak 8—10 esztendei idő kell arra, míg bevételei 
a normális magasságot elérik. 

Az elmondottak tanúságot hoznak azon rendkívül élénk mozgalomról, 
mely a vasutak építése körül hazánkban lankadatlanul és folytonosan nyil-
vánúl. Egyéb közlekedési eszközeink kifejtéséről, vízszabályozásokról, föld-
öntözésekről, és mindazon technikai vállalatokról, melyek az országokat 
anyagilag virágzóbbá teszik, fájdalom, ezt nem constatálhatjuk. 

A mérnök-egylet tagjai előtt ismeretes az, hogy hazánknak köútjai mily 
csekély kiterjedésüek, és mily szükséges lenne a kereskedés, a közforgalom 
érdekében, hogy útjaink száma szaporítassék, hogy úthálózatunk nagyobb 
kiterjedést nyerjen. Azonban az eszmék az iránt, ki által és miképen eszkö-
zöltessék ez, tisztázva nincsenek. 

Vannak kik a leghelyesebb módnak tartják azt, hogy a hiányzó utakat 
a kormány saját közegei által állam-költségen építtesse és fenntartsa; vannak 
kik az útépítés egész ügyét a törvényhatóságokra kívánják ruháztatni. Ter-
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mészetes, hogy az alapelvek iránti ezen tájékozatlanság magára az ügyre 
felette károsan hat; liogy az első lépés, moly úthálózatunk javítása érdekében 
teendő, az alapelvekben leendő határozott megállapodás. Annyival szüksé-
gesebb ez, mert a törvényhozás a múlt évi budgetek megállapítása alkalmá-
val, a közutak fenntartási költségeit oly csekély összegekben állapította meg, 
hogy ennek folytán az országutak, melyek álladalmi költségen tartatnak fenn, 
mindenütt a legrosszabb állapotban vannak. A forgalom, a kereskedés élén-
külése, a vasutak építése és az ezekre megkívántató roppant anyag szállí-
tások folytán, valamennyi ütainkon rendkívül növekedett. E nagyobb forgalom 
folytán nagyobb kőmennyiségre lenne szükség, melyet beszerezni azonban 
a törvényhozás által e czélra engedélyezett összeg elégtelensége folytán 
nem lehet. 

De eltekintve attól, hogy a már meglévő, álladalmi költségen fenntartott 
utak nincsenek kívánatos állapotban, a közlekedési minisztériumnak egy 
újabb intézkedése valószínűleg a jó utak számát még inkább fogja csökken-
teni. Ezen intézkedés szerint a vasutakkal párhuzamos országutak egy része, 
összesen 94 mértföldnyi hosszúságban 1870-dik évi január l-jétől kezdve az 
illető megyék kezelésébe adatnék át. Mindenki, ki hazai viszonyainkat ta-
pasztalásból és saját szemlélődésből ösmeri, tudja, hogy a megyei utak — né-
mely megyéket, melyekben a kedvezőbb eredmény különösen erélyes tisztvi-
selőknek köszönhető — általánosságban rosszabb állapotban vannak, mint az 
álladalmi utak. Ezen átadandó 94 mértföld út is hasonló sorsban fog tehát 
részesülni. 

De a megyék, miután jövedelmeik nem szaporíttattak, bizonyosan más 
94 mértföld megyei úttal fognak kevesebbet fenntartani, mint eddig képesek 
voltak. Szóval: végelemzésébon e rendszabály oda vihető viszsza, hogy 94 
mértföld a rendesen fenntartott utak sorából kitöröltetett. 

Az általunk épen most említett intézkedés, egy az országgyűlés által a 
múlt évi költségvetés alkalmával felállított elvnek gyakorlati alkalmazása. 

A múlt országgyűlésnek pénzügyi bizottsága ugyanis, azon jelentésé-
ben, melylyel a közlekedési minisztérium költségvetését a teljes ház elé ter-
jesztő, azt mondja : 

„Az egész út-hálózatunk, a vasutak időnkénti kiépítése folytán a jelen 
szükségeinek, s a forgalom követelményeinek többé meg nem felel; mert a 
vasútvonalakkal párhuzamos államutak elvesztik jelentékcnységüket. Ellen-
ben azon utak veendők nagyobb tekintetbe, melyek a termelő vidékekről a 
vasút állomásokhoz vezetnek s e szerint egy új, tökéletesebb, s a változott vi-
szonyoknak megfelelő úthálózat életbeléptetése visszautasíthatlan szüksé-
get képez." 

Hogy az itt felállított elv egész általánosságban helyes, az kétségte-
len. De ebből azt következtetni, hogy minden, a vasutakkal párhuzamos 
utak egyszerűen felhagyandók, véleményünk szerint nagy tévedés ; mert bár 
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a csomó pontokból sugarakként kiágazó utak forgalma nagyobb lesz mint a 
párhuzamosaké; azért az utóbbiaké sem fog teljesen elenyészni. 

Azt hiszem a nagy tévedés abban van, hogy sokan hazai úthálózatunkat 
egyes útvonalak kihagyása által vélik helyesebb elvekre fektethetni, mig el-
lenben mi azon meggyőződésben vagyunk, hogy egy mértföldnyi utat sem 
lehet jelenlegi úthálózatunkból kihagyni, hanem hogy igen számos oddig ki-
építetlen útvonalunk minél előbb és haladéktalanul kiépítendő lenne. 

Hogy az újonnan kiépítendő utakat ki létesítse — az állanikormány 
saját közegeivel, vagy a törvényhatóságok— az utóvégre az országra nézve 
közömbös. De miután most a törvényhatóságok, jelenlegi segédforrásaikkal, 
ezen feladatnak megfelelni teljesen képtelenek, a felelőség a kormányra hárul 
egész súlyával. 

Reméljük, hogy jövő füzetünkben értesíthetni fogjuk olvasóinkat azon 
megállapodásokról, melyek a kormány és a törvényhozás által létrehozattak. 

S ezzel mostanra befejezzük szemlénket, melyet még némely küszöbön 
álló építkezésekre, mint: a Dunának Buda és Pest közötti szabályozására, a 
Pesten tervezett szépítésekre s hasonlókra is szerettünk volna kiterjeszteni, 
— mit azonban tekintettel e folyóirat korlátolt terjedelmére, máskorra va-
gyunk kénytelenek halasztani. 

2. Egy pótláncz kell-e, vagy kettő a vasiiti kocsikra. A rajnai vas 
úton hosszú ideig csak egy pótlánczot használtak, mely 3 egész 4 hüvelyk-
nyíre volt a vontató kapocs alatt alkalmazva; a német vasútakhozi csatlako-
zás óta azonban két pótláncz lévén ott használatban, mindkét biztosító mó-
dot gyakorlatilag kipróbálhatták. 

Az ott szerzett tapasztalatok alapján egy pótláncz ajánltatik 3 egész 
4 hüvelyknyire a vontató horog alatt, vagyis a homlokfa alsó szélén mog-
erősítve. 

Az indokolás következő: 
a) A pótlánczoknak, hogy czélszerüek legyenek, egyenkint legalább 

oly erőseknek kell lonniök, mint a főkapcsoknak. 
Ha némely pályánál gyöngébb pótlánczokat használnak, mint a főkap-

csok, ez csak téves föltevésből eredhet; mert ívekben a két pótláncz közül 
csak egyik a külső vétetik igénybe ; a kettős pótlánczok ezen kívül a szabad 
mozgásra megkívántató hosszaságukon kívül még annál inkább is bele" feksze-
nek az ívbe, minél távolabbra vannak a középkapocstól jobbra balra megerő-
sítve; a középső kapocs véletlen szakadása esetében tehát rögtöni rántás tör-
ténvén, még erősebbeknek kellene lenniök, mint a középső kapocsnak. 

Következéskép egy pótláncznak a középen alkalmazásával épen fél-
annyi pótlánczra van szükség. 

b) Két pótláncz esetében, ha a középső kapocs eltörik, ívekben csak a 
külső láncz vétetvén igénybe, ez a waggont a vágányból kifelé húzza, míg 
egyetlen, a középen alkalmazott pótláncz a waggont a középvonalban húzza. 
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c) Néha megtörténik, hogy a kocsi-rendezést pályaudvarokon kénye-
lemből a középső kapocs helyett a pótláncz segélyével viszik véghez, mi által 
az oldalaslag alkalmazott pótláncz megrongáltatik, jelesen ha ruganyosan 
nincs megerősítve. Az egyetlen pótláncz ellenben a középen alól lévén alkal-
mazva, ez esetben mindenki szívesebben fogja a főkapcsot használni, köny-
nyebb lévén beakasztása. 

d) Egyetlen pótláncz előállítása s fenntartása félannyiba kerül semellett 
ki s bekapcsolása félannyi időt kíván ; a lökothárítók (buffer) közti tér az 
oldalsó lánczok elhagyása által lényegesen nagyobbá válik s ezzel a veszély a 
bekapcsolóra nézve kevesbedik. Tekintve a naponta előforduló bekapcsolások 
nagy számát, e körülmény igenis figyelemre méltó (Organ für die Fortschrittc 
des Eisenbahnwesens). 

3. A lőpor mint mechanikai erő. Bizonyos Th. Shaw, Philadelphiában, 
a „Der prakt. Maschinen-Constructeur" szerint nem rég egy találmánynyal 
lépett fel, mely szerint a fellobbanó lőpor mechanikai czélokra, mint: nagy 
fémdarabok kovácsolására, czölöpök beverésére stb. volna használható. A 
„Franklin-Institut<^" Philadelphiában legközelebb tartott gyűlésén ezen talál-
mány egy mintán bemutattatott és több szakértő jelenlétében meg is próbál-
tatott. A találmány lényege abban áll, hogy egy nehéz, függélyesen vezetett 
vas sulyok, lezuhanásánál, egy talpához illesztett ékkel, a megfelelő iirbe ol-
helyezett lőpor-töltényt fellobbantja, ettől magasra fellöketik, s egy vele ösz-
szeköttetésben álló, ugyanazon tengely körül ellenkező irányban fordidó pö-
rölyt mozgásba hoz. Ezen gép mindenekelőtt czölöpök beverésével próbál-
tatott meg. A pöröly 675 font súlylyal bírt, és durranópor (chlorsavas káli 
és földgyantás szén-vegyíilék) 1 — 1 Va lat nehéz töltényekben alkalmaztatott. 
A czölöp, mely kemény talajba volt beverendő, 12" árméröjü és 32' hosszú 
volt. A gépet csak két ember kezelte. Minden üté3re a czölöp4V2—5hüvelyk-
nyíre hatolt be a földbe (a pörölynek csak saját lgzuhanó súlya által csak 3/4 

hüvelyknyire), és a gépnek alig 6 pereznyi működése után már 30 lábnyira 
mélyedt. 

A feltaláló állítása szerint egy 5000 fontnyi kalapácscsal 20 láb eséssel 
és 1/i font töltéssel oly erő fejtetnék ki, mely 3*4 millió fontnyi holt súlynak 
felel meg, és a mely a legnagyobb ágyúk készítésére is elégséges volna. Ily 
hámor-készület nem kerülne többe mint 8000 dollárba, holott a K r u p p által 
Essenben jelenleg épített ní.gy hámor 300,000 dollárba fog kerülni. 

4. A dynamit vasúton szállítása veszélytelennek bizonyulván, az erre 
nézve Magyarországon és Ausztriában eddig fennállott tilalom, az illetékes 
ministeriumok által egyotértőleg megszüntettetett. E szerint egyletünknek, a dy-
namittal tett kísérletei alapján ugyanez irányban a ministeriumhoz intézni 
szándékolt fölterjesztése fölöslegessé vált — ámbár véleménye, illetőleg ide 
vonatkozó határozata, a döntő helyen, hol az ismerve volt, az ügynek ily mó-
don lett elintézésére nem csekély befolyással volt. 
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5. A salgó-tavjáii-rutteki vonal s.-tarján-zólyomi szakaszának f. év 
aug. 21-étöl 25-éig végzett közigazgatási bejárása alkalmával történt megálla-
pítások. 

A v o n a l l i o s s z a 94.5 kilométer = 12.4 mértföld. 
Á l l o m á s o k : S.-Tarján, Somosujfalu, Fülek, Losoncz, Lónyabánya, 

(Divénnél), Kriván (Dettva alatt), Végles-Szalatna és Zólyom. 
A bejárt vonal 30 k ö z s é g h a t á r á t szeli át, 
161 h í d és áteresz 522.5 méter összes nyilassal, ezek közt egy 70 mé-

teres a Garan-folyó, két 30 méteres az Ipoly és Szalatna felett, és 18 egyszers-
mind út-átjárásul szolgáló. 

86 db. ú t á t j á r á s a pálya színében, 
60 h e l y e n g a z d a s á g i és p á r h u z a m o s u t a k a pálya terü-

letén kívül, 
4 ú t s z a b á l y o z ás, 
5 p a t a k s z a b á l y o z á s , 
2 a l a g ú t , egy Fürésznél, egy a kriváni vízválasztón. 
A legnagyobb emelkedés a somosujfalui vízválasztón 16°/oo mindkét 

irányban és a kriváni vízválasztón szinte 16 %o minkét irányban. (N. L.) 

S a j t ó li i b a- i g a z í t á s. 

Közlönyünk f. é. 4-dik füzetébon 
a 336 dik lapon alulról a 10-dik sorban 12 helyett 10 
» 15 55 55 55 55 8 55 14 11 
55 55 55 55 55 55 4 5, „ 15 12 
55 351 „ 55 fe5 » 8 55 „ 10000 100 
» 352 55 55 5) 15 „ „ vonalában „ közép 
vonalába igazíttatott és" — olvasandó. 




