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V e g y e s e k . 

1) A másodrendű vaspályákon remélhető közlekedés valószínű nagy-
sága. Ennek meghatározására Michel franczia mérnök, a franezia vasúthálózat 
valamennyi állomásának lakóit, beleértve azon környékbelieket is, kik közvet-
len ezen állomásokra vannak szorulva, összeszámította; ebből, s a pályák üz-
leti kimutatásaiból azután, azon viszonyt iparkodott meghatározni, mely a la-
kosságszám, s az ezen állomásokon, évenként közlekedő személyek és árúk 
között létezik, s úgy találta, hogy Francziaországban átlagosan egy állomási 
lakóra esik 6-5 érkező s távozó utas, és 2"1 tonna érkező s tovaszállitandó árú-
czikk. Ezen átlagos számok csak oly helyekre nézve adnak a valóságnál ki-
sebb eredményt, hol nagyon virágzó a miiipar, kereskedelem vagy borterme-
lés, s nagyobbakat ott, hol a lakos-ág majdnem kiválólag mozőgazdászattal 
foglalkozik. Nagyon gyéren haladja pedg meg a személyszállítás a 3 és 9 
számokat, s az árúké az 1'4 és 3'0 tonnát. 

A szárny- vagy helyi pályákra nézve (Zweig-oder Sackbahncn"), melyek 
egy főpályához csatlakoznak, a remélhető közlekedés nagysága, csak is 
ezen elv szerint talált átlagos számokból határozható meg; mert egymásközti 
közlekedésük oly csekély, hogy számbavétele figyelmen kívül hagyható, s 
felvehető, hogy ra j tuk valamennyi útas és árú, csakis a főpályához, s attól visz-
sza, szállíttatik. 

Legyen l egy szárnypálya egész hossza, kilométerekben kifejezve, p egy 
állomási hely lakossági száma, és d ezen állomás távolsága a főpályához csat-
lakozás pontjától: akkor az átlagos menethossz, személyek s árúkra nézve : 

5Y" 7) 
gl~—^rj- hol g egy coefficienst jelent, melynek értéke a legtöbb esetben 2/3ra 

rúg. Tegyük 2p=:P-vel , s nevezzük az átlagos vitelbért, személyenként s 
kilométerenként u-nak s a vitelbért, tonnánként s kilométerenként ö-nek, akkor 
az üzleti brutto-bevétel kilométerenként: 

K=2 g (am+bn) P. ; 
hol a, franczia viszonyok szerint, felveendő 0'05 frc-, és J = 0 ' 0 6 frc-nak ; 
s miután átlagosan m—6"5, 2'1 találtatott, lesz: 

K=0-9 gP ; miből ha g=% 
K—0'6 P. 

Az így meghatározott bruttó-bevételből kilométerenként, és a 6000 frcs-
nak felveendő évenkénti üzletköltségből, egy kilométer után, könnyen kiszá-
mítható, hogy egy társaságnak, mely befektetett tökéje után például 6 száza-
lékot akar húzni, nem szabad pályáját kilométerenként drágábban építeni, 

, 0-6 P—6000 1 A D mint: A— ^ ^ = 1 0 P—100,000 frc-on. 

Ha i l=300,000 frc-nak vétetik föl, következik, hogy egy társaság csak 
3* 
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akkor építhet előnynyel egy szárnypályát, ha az által, 40,000-nyi lélekből ál-
ló lakosságnak, nyílnak meg a vaspályai közlekedés kényelmei. 

Ha pedig egy kevesebb népességű vidék, bár áldozatokkal is, kívánna 
egy vasúti összeköttetést létesíteni, világos, hogy gazdasági szempontból, ezen 
áldozatnak nem szabad az elérhető előnyöket túlszárnyalnia. Ezen nyerhető 
előnyök kiszámíthatók, ha például felvesszük, hogy egy utasnak szállítása, 
közönséges, jó karban levő utakon, kilométerenként 0"1 fre, s egy tonnának 
vitele pedig 0'2 frc-ba kerül. E szerint, a megtakarítás kilométerenként, egy 
tonna árúnál 0"14 frc, s egy utasnál 0.05 f re; úgy, hogy az előbbi értékek 
(g=z2/3) m=6"5, í í=2 ' 1 ) megtartásával, egy vasút építése által, a lakosságra 
háramló előny tehető: £=22 /3(O-14X2-lXO '05X6'5) P= 0"825 P. 

Michel azonban, elővigyázatból, ezen előnyt csak:0"6 P-re akar ja tenni; 
tehát pontosan egyenlővé a várható brutto-bevétellel, úgy, hogy egy pálya, 
nemzetgazdászati szempontból, az építésre előnyösnek mutatkoznék akkor, 
ha az épitési költség kilométerenként: 

13=20 P—100,000 frc-ot felül nem múlja. (Az „Annales des ponta et chaus-
sées" 1868-iki évifolyamából.) 

Annak megítélését, mennyiben alkalmazhatók ezen adatok hazánk vi-
szonyaira, azokra kell bíznunk, kik több ilyféle üzleti tapasztalatokban bővel-
kednek ; kétséget azonban nem szenved, hogy, ha sikerülne valakinek biztos, 
tapasztalásból merített oly számitási móddal felléphetni, mely szerint képesek 
lennénk, egyik-másik tervezendő vonalra nézve a várható közlekedést, s ebből 
annak jövedelmességét előre meghatározni, még számos alsóbbrendű vállalat 
léphetne életbe. Ily számításnál azonban mindig annyi, előre nem is látható 
helyi körülmény lesz befolyással, hogy az egész mégsem tekinthető másnak, 
valószínűségi számításnál, melynek valószínűsége, a helyesen számbavett vi-
szonyok és adatok pontosságához képest, természetesen kisebb vagy nagyobb 
lehet. T . J . 

2) A vajda-hunyadi vár kir. építészének, Sclvulcz Ferencz lírnak, múlt 
évi junius 4-én kelt, s a vár helyreállítása körül ez időpontig eszközölt mun-
kálatokra vonatkozó hivatalos jelentésében, melyet közlönyünk számára egy 
másolatban átengedni szíves volt, a következő érdekes adatokat olvassuk: 

Vajda-Hunyadra november havában érve, a várat nem is képzelt 
rossz állapotban találtam, olyannyira, hogy legszebb része, a lovagterem, ha 
még e télen segítség nem érkezik, bizonyosan bedőlt volna. — De általán, min-
den részeiben, másfél év alatt, mióta nem láttam, igen sokat szenvedett. 

Ily sürgető körülmények közt legelső teendőimnek tekintettem, a kö-
vetkezőket eszközölni : 

I. Hogy egyáltalában a várba jutüi lehessen, egy ideiglenes híd ké-
szítését. 

II. Ugyanazon czélra, s különösen hogy a várból az omladékot ki lehes-
sen hordani, az ellenkező oldalon, egy második, kisebb híd készítését. 
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III . A terem bolthajtásának alátámasztását. 
IV. Az erkélysor utolsó erkélyének leszedését, mely erkély ezinto ledő-

léssel fenyegetett. 
V. Ideiglenes tetők készítését. 
VI. Dűlőfélben levő falak, bolthajtások é9 kéményeknek leszedését, 

melyek, lediilésük esetén, más épületrészeket veszélyeztetlek. 
VII. Iroda és rajzterem felszerelését. 
Mindezekhez azonban mindenekelőtt munkaerő, fa és tégla lett volna 

szükséges; Vajda-Hunyadon pedig mit sem találtam. 
A környék munkásait még rendhez szoktatni, az elszórtan lakó, nem 

ügyetlen mesterembereket pedig a vár-munkához édesgetni kellett. 
Midőn Vajda-Hunyadra érkeztem, az egész városban, sem egy szál fát, 

deszkát, sem egy téglát kapni nem lehetett. 
A fa iránt a királyi erdészeti hivatallal léptem érintkezésbe, honnan a 

hidakhoz szükséges fát csakugyan meg is kaptam, de elég későn, mert azt 
még előbb az erdőben vágni kellett, aztán meg az uralkodó marhavész miatt 
behozatni nem lehetett. 

Ily mostoha körülmények között a következő eljáráshoz kelle folya 
modnom: 

Hogy a terem (országház) bolthajtását alátámaszthassam, a szükséges 
állványfa hiányában felszedettem az égés által a várban még megkímélt pad-
lókat, és ezek alfájából és deszkáiból készítem az állványokat; minthogy pe-
dig a terem bolthajtását, különös szerkezete miatt, fával bajosan és nem elég 
biztosan lehetett csak alátámasztani, minthogy pedig másrészről elég fával 
nem is rendelkezhettem, legjobbnak véltem a terem vállíveit, száraz téglafa-
lakkal aláfalazni. E műtét szükséges volta már pár héttel később bebizonyult, 
midőn az oszlopok feletti vállkövek engedni kezdtek, úgy, hogy most az 
egész bolthajtás terhe ezen pót-falakon nyugszik. 

Ez aláfalazáshoz ismét sok ezer téglára lett volna szükségem, minthogy 
pedig Vajda-Hunyadon u j téglát, elégséges számban, még a legmagasabb ára-
kon sem szerezhettem, azt hittem legczélszorübbnek, hogy a munkások felét a 
dűlőfélben levő, és elébb-utóbb különben is lebontandó falak leszedéséhez ál-
lítottam, és az álfaluk nyert téglát a terembe vitetve, ott a munkások másik 
fele által, homokkal, a szükséges támfalakká rakattam. 

Rövid idő alatt, — mert mindenki mindent igért, de semmit sem tartott 
meg, — meggyőződtem arról : hogy az ideiglenes tetőkhöz szükséges fát csak 
későn fogom megkapni; ugyanazért, hogy a várat mégis az eső pusztító beha-
tása ellen lehetőleg megvédjem, a vár minden tető nélküli részét szalmával 
fedettem be, s aztán kivágattam a számtalan sok fát és bokrot, melyek gyö-
kerei a vár falait rongálták, és melyek, a vár némely részein egész erdőket 
képeztek. 

A terem aláfalazását bevégezve, elkészítettem, hetivásáron vett fával, a 



vár kerti oldalán lévő kis hidat, mely most már elkeiülhetlen szükségessé 
vált. Ezek után lebontattam az udvart eléktelenítő, és a múlt században ké-
szült, két kis épületet; leszedettek továbbá azon kémények, melyek az égés 
óta szabadon állva, ledöléssel fenyegettek. 

Legtöbb veszélylyel és fáradsággal já r t azonban az említett erkély le-
szedése, a mely igen magas helyzeténél fogva, majdnem hozzáférhotlen vala. A 
lebontás után kitűnt , hogy az erkély trahitból készült consol-kövei el valának 
törve, s így ez épületrész a végenyészetnek volt kitéve. Az erkély minden kö-
ve egyébiránt a legnagyobb vigyázattal szedetett le, hogy később az erkély 
készítésénél mintául szolgálhasson. 

Más falak leszedésénél és különösen azon falaknál, melyek az alsó lo-
vagterem bolthajtását terhelték, nagy csodálkozásomra ráakadtam a felső lo-
vagterem bolthajtásának majdnem valamennyi váll gerincz- és zárköveire, va-
lamint díszes czimereire, melyek e falakban mint közönt éges építési anyag 
voltak felhasználva. E lelet annyiban fontos, a mennyiben csak ennek alapján 
lehet majd a felső terem elébbi alakját okadatolva helyreállítani. 

A hídhoz való tölgyfát, minden sürgetésem daczára, csak február hó 
elején kaptam meg, és így az ideiglenes híd csak márczius elején készülhetett el. 
Hossza 30 öl, .szélessége 3 öl; a régi köpilléreken nyugszik, és 13 öl magas-
ságban van a víz s'.íne felet t ; emelkedése a kapu felé 2 öl 4 lábat tesz ki. E 
hídra egy vízemelő gépet is helyeztem, és azonkívül a 16 öl mély várkutat 
Í3 kitisztíttattam, úgy, hogy ezen két vízforrással az ez irányban való szük-
séglet, tökéletesen födözve van. Törekedtem ekközben a várat , a hihetlen 
mennyiségű omladékból kitisztíttatni, melynek nagyrészét a vár-sánczba vi-
tettem, hogy ott majdan egy terace-kertot létesíthessek. Ugyancsak ez omla-
dékkal készíttettem el a várhoz vezető, addig járhatlan útat is. Legtöbb omla-
dék került az u. n. medvo-sánczból, hol sok szekérnyi állatcsontokat is talál-
tak ; a mi bizonyítéka annak : hogy itt valaha csakugyan vadállatokat tar-
tottak. 

Már működésem első heteiben oda irányoztam törekvésemet, hogy feltalál-
hassam azon kő bányáját, melyből a vár Hunyadi János idejében épült, mert ezen 
kő jó, könnyen feldolgozható, és már a szín miatt is igen kívánatosnak látszék 
annak föllelése. Soká nem akadtam nyomába, mert mindig közel a várhoz ke-
restem azt, holott végre a Dévai várhegy alján találtam reá. Közel 2 hó telt 
bele, míg a bányát a sok kő-omladéktól megtisztíttatnom sikerült, mely om-
ladék a középkorban faragott és tört kövek után maradt ott. Jelenleg a leg-
jobb minőségű követ fejtjük, és ez irányban annyira előrehaladtam, hogy a 
kőfaragók munká ja fenn nem akadhat. 

így, kövekkel ellátva, legelső teendőm volt ügyes kőfaragókat szerződ-
tetni ; ezeket Bécsből a Votiv-templomtól nyertem, hol márczius végén egy 
műhelyt oszlattak fel. 

A szükséges deszkát és léczet egy külön, e czélra felállított fürész-
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malom fogja a kellő mennyiségben előállítani. A malom május hó 20-ka óta 
működik. 

Jelenleg leginkább rozzant falak kijavításával, és a lovagterem bolthaj-
tásának leszedéséhez szükséges előkészületekkel vagyok elfoglalva. 

Legsürgősebb teendők a vajda-hunyadi vár restaurátiójánál, ez évben, a 
következők: 

Miután a terem bolthajtása a felette fekvő padlóktól és omladéktól meg-
szabadult, szükséges leend e bolthajtást sok vigyázattal leszedni, és pedig úgy, 
hogy a becses mü faragott köveiből, a leszedésnél minél kevesebb romoljék el. 

Ezen terem már leszedett, gyönyörű zárkövei s gerinczei arra nyújtanak 
kilátást, hogy a régi kövek tán 1/i része használható lesz : 

Már sokkal ezen bolthajtás leszedése előtt, a hiányzó kövek készítéséhez 
fogtak a kőfaragók, úgy, hogy bizton hiszem, miszerint e terem még a tél 
beállta előtt készen lehet. Mielőtt azonban ez megtörténhetnék, szükséges a 
terem felett a tetőt elkészíteni, hogy az új bolthajtás ne legyen az esőnek ki-
téve. Ha pedig télig az alsó terem elkészült, a télen át folyhat az első emeleti 
terem munkája, s akkor a jövő nyár folytán ez is elkészülhet. E terem talált 
köveiből kevés lesz használható, és majdnem az egész termet újból kell terem-
teni. A két terem elkészítése az egész munkálatban a legfontosabb és legké-
nyesebb, mi ha szerencsésen véghez ment, a vár nagyjából késznek mondható. 

Szükséges egyébiránt még, hogy a vár több részeiről terveket készítsek, 
melyeken folyton dolgozom. 

A vár eddigi építkezési költségei 15643 frt 321/3 kr t tesznek. 
3) A gömöri vasutak miskolcz-bánrévei vonalának f. évi october hó 

25-től egész 29-ig eszközölt közigazgatási bejárása alkalmával történt meg-
állapodások : 

Az egész vonal hossza: 45,400 méter=5.98 mértföld. 
E bejárt vonal 18 község határát szeli át. 
Á l l o m á s o k : Miskolcz, Szt.-Péter, Yadna, Putnok, Bánréve. 
H í d é s á t e r e s z 45 db 223.i mét. összes nyílással, melyek között: 

egy 66.5 méteres a Sajó folyón, egy 30.0 m., két 18.0 m , két 10.0 m., egy 8.0 

m., egy 6.0 m. a Szinva patakon át; a többi 37 db.részint 4.4, 3.o, 2.8, 2.0, 1„ 
és 0.6 méter nyílásuak. 

U t á t j á r ó, a pálya szinében 50, mely szerint egy mértföldre esik 8 db, 
azaz 1000 méterre egy. 

G a z d a s á g i , v a g y p á r h u z a m o s ú t 30 helyen. 
Y í z s z a b á l y o z á s S helyen, melyek közül a Sajó két helyen szerepel. Az 

egész pálya a Sajó nyilt völgyében, tehát sík területen halad, s ezért az emel-
kedési és irányviszonyok, a sík pályák jellegét viselik. E vonal a gömöri vas-
úthálózat egy részét képezi, és a másodrendű vasutak elvei szernt építtetik. 

Nevezetesebb vita csak a miskolczi állomás elhelyezésénél fordult elő. 
Minthogy azonban a miskolczi közös pályaudvar, mint oly nagy fontosságú 
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csomópont (Hatvan-Miskolez, Miskolcz-Bánréve, és a tiszavidéki vasút) ügye 
még tárgyalás alatt van, ezen jelenben megállapított, a miskolcz-bánrévei vo-
nal külön állomása, csak ideiglenesnek veendő. 

4) A m. k. szab. keleti vasút t ö v i s b a l á z s f a l v a és k e c z e - m a -
r o s v á s á r h c 1 y i szakaszainak, f. évi november hó 15-től egész 23-ig esz-
közölt közigazgatási bejárása alkalmával történt megállapodások. 

A nagyvárad-kolozsvár-brassói fővonal egyik szakasza, a tövis-balázs-
falvai vonalrész, melyre nézve következő megállapodások jöttek létre: Ezen 
vonalrész hossza 25.4 kilóm ~ 3 . 3 5 mértföld, a Nagy-Küküllő völgyén halad 
s ezért a sík pályák jellegét viseli, 1: 200 maximai emelkedéssel és 500 méter 
legkisebb félátmérőjü ívvel. 

Á l l o m á s o k : Tövis (melyből a Gyulafehérvárnak vezető szárnyvo-
nal ágazik ki), Karácsonfalva, Balázsfalva. E vonalrész 8 község határát szeli át 

H í d é s á t e r e s z 32 db. lett megállapítva 343.1 mét. összes nyílással, 
ezek közül egy 140'u méteres a Maros folyó számára 

egy 72.o „ ártéri híd, 
és egy 72.0 „ a Kis-Küküllő áthidalására. 

U t-á t j á r ó a p á l y a s z í n é b e n 20 helyen, melyszerint 6 db. esik 
egy mértföldre, azaz átlagosan 1270 méterre egy. Ezenfelül még egy átjáró a 
pálya felett. 

G a z d a s á g i v a g y p á r h u z a m o s ú t a k : 14 helyen. 
V í z s z a b á l y o z á s : 7 helyen eszközlendő, és pedig: 

egy helyen a Marosfolyón, 
„ „ a Kis-Küküllő; 

a többi öt helyen kisebb patakszabályozások. 
Minthogy e vonal, két helyen a Nagy-Küküllő medrében haladna, azon-

kívül még mozgó hegyek aljában : oda utasíttatott a vállalat, e két vonalrészre 
változásokat tanulmányozni és felterjeszteni, melyek által a mozgó hegyek 
elkerültetnének, de helyette két nagyobb Küküllö-szabályozás válnék szük-
ségessé. 

A g e r e n d-m a r o s v á s á r h e 1 y i szárnyvonalnak, ez alkalommal 
csak kecze-marosvásárhelyi része járatott be, minthogy a Gerendnéli kiága-
zása, a fővonalból csak a kolozsvái'-gerendi vonal meghatározása után fog 
megállapíttatni. 

Ezen vonalrész hossza 45. s kilométert-6.02 mértfold, mely szintén nyilt 
völgyön, ugyanis a Maros völgyén haladván, sík pályák jellegét viseli. 

15 község határát szeli át. 
Á l l o m á s o k : Maros-Ludas, Radnóth-Csappó, Nyáradtő, Marosvá-

sárhely. 
H i d a k é s á t e r e s z e k összesen 5ö db, 941.2 méter ö s s z e s nyílással, 

ezek között három 160.0 és két 120.0 méteres a Maroson át, mely különbséget 
a fesztávlatban az árvizek lefolyása határozta meg. 
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egy 40.u méteres híd a Nyárad-folyón, 
egy 40.o cs egy 20.. mét. a Nyárad ártéri hidjai. 

Ü t - á t j á r ó k a pálya színében 39 helyen, melyszerint 6VS db esik egy 
mértföldre, vagy 1170 méterre egy, ezenkívül még egy átjáróul szolgáló híd. 

G a z d a s á g i v a g y p á r h u z a m o s ú t a k 27 helyen. 
V í z s z a b á l y o z á s : egy helyen, és pedig a Nyárad folyó merőleges 

átvezetése czéljából. 
Nevezetesebb viták a Maros-hidak fesztávlatai meghatározásánál, és a 

marosvásárhelyi állomás megállapításánál fordultak elő, melynél a pályavonal 
eshetőleges folytatását kelle szem előtt tartani. R. P. 

5) Néhány szó az észak-keleti vaspálya építéséhez. E vaspályavonal 
utolsó szakaszán, sxzaz a Túrvizétől Taraczközig, folyó évi november 18-ikától 
21-ikeig történt a közigazgatási bejárás, melynek eredményeid következő meg 
állapodások közölhetők: 

Vonal hossza, a fenn jelzett két végpont között, 10 mértföld és 1470 fo-
lyó öl. Ebből Ugocsa megyére esik 4 mértföld 1570 öl, Máramaros megyére 
6 mértföld 400 öl. 

Az ugocsamegyei műtárgyak száma 23, összesen 462'1 méter tiszta nyí-
lással, melyben bennfoglaltatik a veréczei Tisza-hid, hat közép oszlop- és 210 
méter tiszta nyílással. 

Átjáró jelöltetett 41 helyen. 
Gazdasági út 24 „ 
Vizszabályozás 5 „ 
Pályaudvar Halmiban, Tekeházán ; összesen két helyen. 
A Máramaros megyében bejárt vonalon, áthidalás van 38 helyen, össze-

sen 600'8 méter nyílással. E műtárgyak között befoglalvák: 
A Nagy-ág folyó hídja Huszínál, 141 méter tiszta nyílással, és 4 közép 

oszloppal. 
A Talabor-víz hídja Urmezőnél, 169'2 méter tiszta nyílással, és 5 közép 

oszloppal. 
Ugyanott az O-Talabor hídja 28.2 méter tiszta nyílással, és végre 
Bedőnél a Taracz-víz hídja, 141 méter tiszta nyílással és 4 közép oszloppal. 
Átjárók 39 helyen állapíttattak meg. 
Gazdasági utak 20 helyen. 
Vízszabályozás 2 helyen. 
Űt-áthelyezés egy helyen. 
Pályaudvar Huszton, Bustyaházán, Téesön; összesen 3 helyen. Egy ne-

gyedik híd is kéretett a megyei küldöttség által, a Taraczköznél nyíló Taracz-
völgye számára. Ez állomás sorsa azonban, ezúttal, függőben hagyatott. 

A hídnyilások számának megállapítása, hosszas, néhol keserű, de még a 
nem Bzakértörenézve is érdekes vitákra adott alkalmat. A viták kiindulási 
pontja mindenütt azon körülményben rejlett, hogy az áthidalások helyeinek 

• 
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közelében egyik folyó sem bírván szabályos vízemésztési szelvénynyel, az illető 
vízmennyiségekre nézve, a vállalati mérnökök által szolgáltatott adatok nem 
tudták megnyerni az álladalmi felügyelő mérnök, s a központi küldöttségi 
szakférfiak feltétlen bizalmát. Hogy a vitázó felek melyike j á r t állításaiban 
közelebb a tényleges szükséghez: a felett ítéletet ejteni felette kényes feladat, 
mert a 150—200 ölnyi szélességre terülő ártér, nagyobbrészt füz-bokrokkal 
benőtt csalitos hely, áthasogatva mélyedésekkel, melyek időszakonkint rendes 
vízfolyásokká képződnek, időjártával ismét felporondoztatnak. Az ily ártéren 
elterülő víz, néhol az átalános eset fönforgása mellett is, alig bír észrevehető se-
bességgel ; pár öllel tovább már a tisztás helyeken, vagy a mélyedések felett, a 
víz sebessége szinte ragadónak mondható; a főmedernek ilyenkor megkö-
zelítése pedig valódi életveszélylyel jár, mert a nem simán, de hömpölyögve 
Johanó ár, bármely jármüvet, pár perez alatt elmerít és összetör. 

Ily körülmények közt, a víz sebességének kipuhatolása, úgy elméleti, mint 
az előadottakból folyólag tapasztalati úton is, csak hozzávetőleg számított le-
hetne ; s ezeknél biztosabb, hitelt érdemlőbb eredmény akkor is alig éretik el, 
ha e számítás mértföldekkel feljebb,' a víznek hegyek közé szorított folyására 
helyeztetik á t ; minthogy ez esetben ismét az alább beszakadó feldagadt pata-
kok, források vízmennyisége s a szintén nem jelentéktelen csapadék magassága 
han yagoltatik el, vagy vétetik csupán hozzávetett számítás alá. 

Hogy a vállalatnál működő mérnökök kitelhető figyelemmel és pontosság- . 
gal jár tak el felvételeiknél: azt a november 29-iki árvíz magassági adatai iga-
zolják. Ezen utolsó árvíz oly magas volt, milyenre a megye északi részén 1802-
böl sem emlékeznek a bár legidősb emberek. A lejtméreteknél s az ezekre alapí-
tott tervezetoknél, mindenütt az 1867-iki legtekintélyesebb, és legismertebb 
vízállás magassága vétetett irányadóul. E vízmagosságot a november 29-iki, 
csekély eltéréssel, általában V2 méterrel haladta meg. 

Vita tárgya volt továbbá, a hidak felszerkezete, és a nagy vízállás színe 
közötti tiszta magasságnak helyenkénti megállapítása. 

Az 1867-iki vízmagasság, és a Nagyágh hídja közti tiszta nyilás 1'2 méter-
ben terveztetett, és állapíttatott meg. Hasonlóúl történt a Talabor hídjánál. A 
Taracz hídjánál e magasság 2'9 méterre terveztetvén, biztossága ir^nt kétség 
nem merült iel. A két első hídnál azonban, e tiszta magasságok elégtelensége 
felett erős kétségek nyilvánultak a bíráló küldöttség szakférfiainál, különösen 
a fausztatás állítólagos veszélyezettsége tekintetéből. Biztosan állítható, hogy 
e kétségek csak erősödtek a november 29-iki magasabb vízállás után. 

Erre nézve azonban, mi megyebeliek tökéletes megnyugvásban vagyunk, 
s egyátalában nem óhajtanánk ez ok miatt a pálya épülése elé nehézsé-
geket gördítve látni. Mert nyilvánvaló tény az, hogy a tutajozás csak közép 
vízállásnál gyakoroltatik, nagy víznél, a tutajozók életének veszélyezettsége 
miatt, mindenkor szünetel. 

Az árvíz által elragadott fatörzsek, fürésztökék, fenyőgerendák vészé-
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lyességétöl való félelem nem indokolható, mihelyt az valódi értékére visszave-
zettetik. Köztudomású dolog ugyanis, hogy ily elragadott fanemüek, nagy meny-
nyiségben, nem jönnek le az áthidalások helyéig, mert előbb kiverödnek a fo-
lyók ártereire, és ott fennakadnak. A kivételes esetben leúszó egyes darabok 
a hidaknál torlaszt nem képezhetnek, minthogy a 15 öl széles, 2 lábnyi ma-
gas tiszta nyílás, elegendő lefutási tért hagy fenn számukra. A közép oszlopo-
kon történhetik ugyan fennakadás, ha valamely gerenda közép-hosszán ütődik 
azokba; ily esetek ellenében azonban csak a gondos felügyelet nyújthat teljes 
biztosítékot. 

E nagy hidaknak nyílásai tehát, a helyi tapasztalatok figyelembe vételé-
vel, teljesen elegendők arra nézve, hogy bármely nagy víz, kár nélkül lefoly-
hasson alattok, annyival is inkább, minthogy a hidak*felett és a la t t , tekinté-
lyes távolságokra nyújtandó szabályozási munkák, a víznek gyorsabb lefutá-
sát előfogják mozdítani. Csupán a Taracz-víz hídját óhajtanok egy nyílással 
szaporítva, és így a talabori híd hosszúságában kiépítve látni; minthogy e folyó, 
az áthidalás helyétől 2 mértfölddel feljebb, a számos év óta sérülés nélkül fenn-
állott kamineczi hídnak két jobboldal i jármát, november 2U én elsodorta, s a 
közeli falvak lapályos részeit, ember emlékezete óta nem látott, veszélyes ma" 
gasságú víz-árral borította; és így tetemesen több vízmennyiséget mutatott fel, 
mint ez idáig tapasztaltatott, s mint a hídnyilások számának megállapításánál is 
számíttatott. Hasonló okoknálfogva kívánatos volna, a némely kisebb pataknál le-
szállítóit nyílás bőségét is, az eredetileg ajánlott méretekben visszaállítani, mint-
hogy az ez irányban megkérdezett lakosok nyilatkozatai, mérvadókúl ritkán te-
kinthetők ott, hol a természetes meder-szélesség összébbszorításáról van szó. 

A terjedelmes folyószabályozási műveletekhez biztos értesülés szerint, rő-
zsézet fog alkalmaztatni. Sajnos azonban, hogy a pálya épülésének nagy hát-
ramaradására, e munkák még jelenleg meg nem állapíttattak. A rőzsemunkák 
kivitele ugyanis rövid időszakokra terjeszthető. Az anyagnak téli-vágásúnak 
kell lenni, s vagy az őszi, vagy a tavaszi kis vízállásnál kell lerakatnia; a 
nyári napok alatt kiszáradva szívósságát veszti, törékenynyé válik és gyökeret 
soha sem verhet. Az ősz elmúlt és így tavaszra marad a legjobb esetben is az 
egész rözsézet, mely a három hídnál mintegy 1700 köb ölet teend. 

A nagy hidak építésénél eddig tett munkálatok, csupán anyaggyűjtés és 
az alap talajának vizsgálatára szorítkoztak. A kutakbani alaprakás megkísér-
tetett ugyan a Nagyág folyónál, de nem kielégítő eredméuynyel; a mennyiben 
a víznek kiszivattyúzása csupán 10 lábnyi mélységig sikerült, azontúl, a 15 ló-
erejü gőzgéppel, és több kézi szivattyúval tett legnagyobb erőfeszítés is, alig ered-
ményezett néhány vonalnyi vízszínsülyedést. 

A talaj megfúratván, a fúró 24 lábnyi mélységből ugyanazon durva hor-
dalékot vetette ki, mely a meder felszínén találtatik. Szintén így történt a Ta-
labor- és Taracz-folyóknál. 
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E körülmény valószínűleg meghiúsítandja a kutakban való alapozást*); 
mert az eddig nem ismert vastagságú hordalékrétegen keresztül, az elérendő 
mélységi méretek négyzetes' fokozatában fog növekedni a víz fellöveliő ereje, 
és így, a súrlódás és nehézkedésre vonatkozó legnagyobb együttható figyelembe 
vétele mellett is, alig remélhető a kavicsrétegen való keresztülhatolás, miért is, 
az építés gyorsítása tekintetéből, kívánatos volna felhagyni e mindenesetre két-
séges, sőt valószínűtlen sike;ü kísérletekkel, s elfogadni a régibb hidaknál ed-
dig is jó sikerrel alkalmazott czölöprostélyzatot, béton kitöltéssel s az egész 
alapzatszak egymástérő karózatos bekerítésével. 

A földmunkák nagyrészben bevégezvék már, a Túr vizétől a veréczei 
Tisza-hídig; Máramaros megyében, a huszti várhegy aljától, kevés kivétellel a 

bedői határig, 26000 öl köb tartalommal. 
A kisebb nyilású műtárgyak, néhánynak kivételével, szintén felépíttettek, 

úgy hogy a pálya mely időre leendő kiépülése, legfőképen a nagy hidak kiépü-
lésétől függ. 

A vaspálya taraozköz-szigeti két mértföldnyi részéről, természetesen, szó 
sem lehet, minthogy annak a Tisza jobb vagy bal partján leendő vezetése, a 
szlatinai sóaknák előbb érinthetése tekintetéből, függő kérdéssé van téve. 

Pedig e kérdés a gyors épülés és így a közjóra nézve azonnal előnyösen 
megoldható, mihelyt a november 29-iki árvizet, mint intő vészjelt, átérteni haj-
landók az illetékes felsőbb körök. Ugyanis a Tisza jobb partja, a körtvélyesi 
hegyoldaltól egész az apsai fennsíkig, — mintegy 3000 folyó ölön — olyan ár-
tért képez, mely a Tisza nagyobb vízállásától, de ezen kívül is az Apsicza-víz 
völgyén, gyakori felhőszakadások vízétől teljesen elboríttatik. E szerint csak 
erős védmunkákkal, s a völgy két nagyobb folyóján kívül számos áthidalások-
kal lesz a pálya töltése biztosítható. 

Az egyoldali védmüvek azonban — nagyon valószínű hogy — nem lesz-
nek elegendők, minthogy az ártérnek a Tisza jobb partján leendő elszorítása a 
balparti Szarvaszó és Hosszúmezö községekre válnék veszélyessé; és így szintén 
kikerülhetetlen, hogy ezen községek is párhuzamos védtöltésekkel ne biztosít-
tassanak. A két parti 6000 folyó ölnyi védtöltés rőzsemunkából, csupán egy öl 
átlagos magasságra számítva, 474000, közel félmillió frt költséget igényel. Ehhez 
véve az eddigi felvételekből, az építés egyéb ágaira kiderülő 200,000 frtnyi 
nagyobb költséget, 100,000 forintnyi többletnek kiadása s az építésnek legke-
vesebb egy évvel hátrábbvetése, eléggé ékesenszóló, nyomatékos czáfolatok 
azon előnyök ellenében, melyek a királyi kincstárra, a szlatinai sóaknák előbb 
érintéséből hárúlhatnak. 

Minélfogva türelemmel várjuk, az e munkarész felett hozandó határoza-
tot; de erős meggyőződésben vagyunk, hogy azon magas bizottság, mely oly 
kiváló figyelemmel és részrehajlatlan lelkiismeretességgel őrködött, a múlt 

*) Lásd a jelen rovat 7-ik czikkét. A szerk. 
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közigazgatási bejárásnál, a pályának kellő biztosítása felett, felhasználandja 
befolyását a döntő körökben, annak meggátolására, hogy idő és pénz ne paza-
roltassanak oly előnyökért, melyek a balparti vasútvonal által szintén biztosít-
vák, s melyeknek a jobbparton szándékolt elérése, minden közérdekkel egye-
nes összeütközésben áll. 

H o r v á t h L a j o s . 
6. Az elkamuhodás (Vermoderung) által képződött fa-por (Holzmehl) 

gyulékonysága. Ziwotsky építész Friedekből (Osztrák-Szilézia) közelebb a kö-
vetkező sorokat intézte az „österr. Ingenieur- und Architecten-Verein"-hez : 

„Friedek városháza — melyre a gyökeres javítás már nagyon ráférne — 
első emeletén,egy körülbelől 30 hosszú 2 "széles szoba van, melynek födénye annyi-
ra sülyedt, hogy beomlásának megakadályozása végett régóta alá van dúczolva. 

Ujabban a szobát ismét használni akar ták ; az elöljáróság elrendelte tehát 
mindenekelőtt a födényvakolat leveretését, hogy a födénygerendák állapota 
iránt tudomást lehessen szerezni. Hogy azonban az e munkával járó por, a 
szomszédos, és csak egy egyszerű ajtó által elválasztott irodaszoba személy-
zetének alkalmatlanná ne váljék, az is elrendeltetett, miszerint a munkát este 
kell végezni, mi m. é. augusztus 31-én esti 9 és 10 óra közt, gyertyavilág mel-
lett, meg is történt. 

Mindenekelőtt egy kis rést nyitottak a födényben, a fölöttes padlástalaj 
burkolatát részben eltávolították, a végre, hogy létrát támasztani és a munkát 
kényelmesebben folytatni lehessen. 

Az egyetlen ablak, s az ezzel átelleni ajtó, nyitva álltak, a létra, a készí-
tett kis nyílásban, egy födénygerendához volt támasztva, mely gerenda erősen 
el volt ugyan már hamuhodva, de önmagát s a fölöttes burkolat terhét, szaba-
don viselte. Ez észlelet alapján — szerencsétlenségre — a dúczgerendát eltávo-
lították, minek következtében a födény egy nagy része rögtön beomlott, s a 
födénygerendázat és burkolat a padlózatra zuhant. De a gerendák és burok-
.deszkák annyira el voltak hamuhodva, hogy az egész szobát sürü fapor-felhő 
töltötte meg, a mi a gyertya lángjával érintkezve, e lengő állapotjában, oly hir-
telen meggyuladt, hogy az egész szoba — mintegy két perczig — lánggal 
telt el. 

A lég-áramlat az ablaktól az ajtó felé húzódott; három munkás az ab-
laknál állott, ezeknek semmi bajuk sem történt; öt munkás azonban, kik az 
ajtó közelében voltak, rútul megsérültek. Kezeik, mezetlen lábaik és ar-
czukon a bőr, egészen összeégett, hajuk és ruházatuk összeperzselődött, úgy, 
hogy ez öt munkást, mint életveszélyesen sebesülteket kelle a kórházba szál-
lítani. 

A munkások maguk sem tudják, mi módon történt a kigyuladás; az esz-
közölt vizsgálat semmiféle tüznyomot sem volt képes kideríten ;, sem fa-szene-
sedés, sem parázs nem találtatott, csupán a fanemüek fölülete mutatott még, 
rövid ideig, némi csillogást, a mi a rajtuk ragadt fa-pornak tulajdonítható. A 
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falak egyátalán nem voltak bekormosodva, csupán az ajtó régi olajmáza mu-
tatott itt-ott felhólyagzást; nóhány azonjáró villámszerű villanást vett észre, 
mit nem tudtak megmagyarázni, mert reá rögtön ismét sötétség következett. 

A valódi okot csak másnap reggel bírták földeríteni, mikor a kérdéses 
faporral kísérletek tétettek. 

Elébb a gyertya fölé szórtak a kérdéses porból, s ez felvillanást okozott, 
azután papírtekercsen keresztül fújták azt a g y e r t y a lángjába, a mikor még 
annál is világosabb villogás jött létre, mint a milyen^ hasonló elj árás mellett, a ko-
lofonium-por szokott okozni. E közben a gyertya bélére gyánta kéreg ült, a 
mely annak égését megnehezítette. 

Az elhamuhodás által képződött fapornak, lengő állapotbani gyulékony-
sága, ezek szerint constatálva van. Szolgáljon e közlemény intésképen, hasonló 
esetekre." 

(Zeitschrift des österr. íngenieur- und Architecten-Vereines). 
N. B. 

7. A Nagyágh hídja pillérjei, am. me'rn.-egyl. közi. múlt számában, M. S. úr 
állítása szerint, kutak segítségével fognak alapoztatni. Erre azon megjegyzé-
sünk van, hogy ezen alapozási rendszer megkísértetett ugyan, hanem igen ked-
vezőtlen eredménynyel, a mennyiben a kutak, a kavicsos talajban csakhamar 
fennakadtak, és semmi módon nem lehetett azokat a kellő mélységre lesü-
lyeszteni. Ezen rendszer tehát már abban is hagyatott, és a régi közönségesek 
egyikével pótoltatik. Az Odernél, mint M. S. is említi, jól sikerült, hihetőleg 
a talaj kevezőbb — agyag vagy homok — lehetett. Ilyen talajnál mindeneset-
re előnyös lehet az uj rendszer. S. A. . 

8. Pályázat mérnöki állomásokra. A m. kir. állam vasutaknál egy 
pálya-mérnöki állomás 960. fr t továbbá három végleges segédmérnöki állo-
más 720 frt évi fizetéssel és a rendszeresített 120 írtnyi lakpénzzel, végre az 
átalakítási építkezések tartamára két ideiglenes mérnöki állomás 100 frt. ha-
vifizetessel és 45 frt havi építési pótlékkal betöltendők lévén, ezen állomások-
ra pályázat nyittatott. 

Ezen állások valamelyikének elnyerése végett, a m. kir . államvasutak 
üzletigazgatóságához (Pest, kerepesi út, 68. sz.) intézendő, s az illető nemzeti-
ségét, korát, műszaki tanúlmányait és eddigi képzettségét feltüntető kérvények 
f. é. február 15-ig fogadtatnak el. Első sorban a magyar korona területén szü-
letett egyének vétetnek figyelembe. 

Részünkről még megjegyezzük, hogy a külső (vonal-) szolgálatra alkal-
mazott közegek az államvasútak szolgálati szabályzata értelmében rendes il-
letményeiken kívül még utazási általányban vagy az illető rangfokozatnak 

napidíjban részesülnek. 
Úgy értesülünk továbbá, hogy kilátásba volna helyezve, miszerint a fen -

nebbi lakbér-illetmény 120 frtról 300-ra fog felemeltetni. 

megfelelő 
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Hallomás szerint a m. kir. államvasutak üzletigazgatóságánál legköze-
lebb egy magasabb állás is üresedésbe jön, mely valószínűleg szintén pályá-
zat utján fog betöltetni — mire előre is figyelmeztetjük azokat, kiket ez 
netán közelebbről érdekelhetne. 

Jelen füzet be volt már rekesztve, midőn a közlekedési minisztérium 
költségvetésének tárgyalásakor felmerült országgyűlési vita alkalmával több 
oldalról történt s a magyar mérnökököket egyáltalában elitélő nyilatkozatok 
tudomásunkra jutottak. 

Ennélfogva sem időnk, sem terünk, azok bővebb taglalásába bocsát-
kozni ; mindazonáltal mulaszthatlan kötelességünknek tartjuk, kifejezést adni 
azon indignatiónak, melyet ama indokolatlan és sértő nyilatkozatok a magyar 
mérnökökben keltettek. 

A . s z e r k e s z t ő b i z o t t m á n y . 




