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V e g y e s e k . 

1. A Thonison-féle közúti gözmozdony. — A múlt év november hava 
12-kén a párizsiak érdekes próba-kocsizást láthattak. Déltájt a Mars mező 
közelében levő avenae Suffren egyik gyárudvarából amerikai omnibus-féle 
nagy társaskoesi indult ki, szokatlan alakú kis gőzmozdony által vontatva 
A vonat kiért a Szajna partjára és átmenve a jénai hidon, fölhajtott a Troca-
déro egyik lejtős följárásán, végig haladt az avenue de Roi de Romé, majd az 
avenue de la Grande-Armée-n és ezután ugyanazon uton visszatért kiindulási 
helyére. 

E szerint tehát végre meg volna fejtve azon közérdekű feladat, melylyel 
a gőzmozdony első korszakában mint szép, de valósíthatlan ábránddal csak-
hamar felhagytak, és a melylyel azóta hébe-hóban egy egy furfangos eszű, 
nyakas vállalkozó — ámbár kielégítő siker nélkül — megpróbálkozott. A 
megfejtés pedig oly egyszerű, hogy Columbus tojásának felállítására emlékez-
tet. „Hisz ez akár nekem is eszembe juthatott volna" mondja egyik másik. 
Igen ám, de ha nem jutott ! Bizonyos, hogy valakinek az eszébe k e l l e t t 
jutnia és miután eszébe jutott, az eszmét gyakorlatilag érvényesíteni, életbe 
léptetni is kellett. 

A Thomson-féle gözmozdony fölénye más hasonnemü vontató erőmüvek 
fölött különösen a kerekek sajátságos szerkezetében áll. A mozdonynak 
ugyanis három kereke van, mindegyik körülbelül 25 centiméter avagy 9'/2 

hüvelyk szélességű ; az egyik elöl mint irányzó, a másik kettő hátrább és ol-
dalvást, mint mozdító korék szolgál. E kerekek 15 centiméternyi (53A hü-
velyk) vastag kaucsuk-övvel vannak ellátva, melyet lapos izekből álló vas óv 
meg a sérülések eMen. A gép 6 tonnányi (120"mázsa) terhe alatt a rugalmas 
öv meglapul és a keréktalpak nem mértani vonalban érintik a földet, hanem 
széles alapon támaszkodnak a földre. Ez által egyrészt a kerekek nagyobb 
felületbe kapaszkodhatnak, másrészt pedig — a mi különösen figyelemre méltó 
— a gép nagy súlya annyira meg van osztva, hogy négyszög-centiméterenként 
csak 2 kilogrammnyi (valamivel több 'i*/* fontnál) nyomást gyakorol alapjára, 
úgy, hogy a mozgó gép még a füvet vagy más hajlékony növényeket sem gá-
zolja el maradandóan ; a szárak ismét fölegyenesednek, mintha valami köny-
nyebb fahenger gördült volna rajtok végig. Sőt e gép még burgonya földeken 
is áthajthat a nélkül, hogy egyetlen egy gumót összezúzna. Ez csodálatosnak 
látszik, pedig nagyon egyszerű, miután a kaucsuk a legcsekélyebb akadály-
nak is enged. Még azt is hozzá kell tennünk, hogy Thomson elmés berende-
zése mellett a mozdony rugókra sem szorúl. Kerekei pótolják a rugókat és 
megóvják a jármüvet minden kellemetlen lökéstől és rázkódtatástól. Maga a 
mozgató gép nem igen külöbözik más hasonczélú erőmüvektől, hacsak azáltal 
nem, hogy a kazánja — helykimélés végett — tetöirányos állásban van. Kü-
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lönben a gép kél gőzhengerrel bír és 8 attnosphérájú nyomásra van appro-
bálva; névlegesen csak 6 lóerejü, de valóságban háromszorta nagyobb erőt 
képes kifejteni. 16 tonnát (320 mázsát) óránként 16 kilométerre (valamivel 
több 2 mértföldnél) elszállít; a meredek lejtökön könnyen fölhajt, és ép oly 
könnyeden ismét leereszkedik rólok; biztosan, erőlködés és veszély nélkül 
kanyarodik, mert 1'/a—2 méternyi sugarú ívvonalban képes haladni; ha tet-
szik, rögtön megáll; sietteti vagy lassítja j á rásá t ; szóval, oly készségesen en-
gedelmeskedik, hogy bármely nő is fáradság nélkül kormányozhatja. Ezen 
gép mellé csak egy vezető meg egy fűtő kívántatik; a gép hat órai útra való 
víz- és szén-készletet, vihet magával. Ara 15,000 franc. A teher tonnáját (20 
mázsa) 1 kilométerre 3 centimért szállítaná. Különösen mezei munkára és a 
tüzérségnél alkalmazható. Angolországban és Indiában már alkalmazzák is. 
Az utakat pedig e gép nem hogy megrongálná, hanem ellkezöleg, mondhatni, 
javít ja, a mennyiben a közönséges jármüvek kerekei által fölvágott utakat 
egyengeti és a kerékvágásokat betölti. 

Ámulva és gyönyörködve nézték az arra menők, mily biztosan és köny-
nyeden halad a nagy omnibus elé fogott mozdony, mily sebesen hajt a Troca-
déro tekervényes lejtőin lefelé, mint lassítja ismét járását, midőn a rakpart 
görbületeihez érkezik, míg végre a jénai hidon végig robogva, a túlsó parton a 
nézők szeme elől eltűnik. Annyi bizonyos, hogy lovakat ekkép hajtani nem 
lehet, mert minden pillanatban, a fölfordulástól vagy attól kellene tartani, 
hogy a vad futásnak eredt lovak a kocsit elragadják és a benno ülőket halá-
los veszedelembe sodorják. A gőzgép cllonbon botlás nélkül, higgadtan teszi 
meg útját, szükség szerint mérsékli sebességét, megáll rögtön, ha kell, és za-
bola nélkül is szótfogad. Valóságos mintaképe az erővel párosult engedel-
mességnek. 

Egyedüli hibája az, hogy a lovakat kissé megijeszti. A föntebb emiitett 
sétakocsizás alkalmával is a lovak a robogó mozdony láttára nyugtalankod-
tak, és némely ijedősebbek már ágaskodni is kezdettek, de félelmök csakha-
mar lecsillapodott. Szerencsére a ló okos, jó indulatú állat, és ha hozzá tudott 
szokni a fegyverek ropogásához és az ágyúk dörgéséhez, ha megtudott barát-
kozni a vasúti vonatokkal, bizonyára sikerülni fog ez értelmes állatokat a 
közúti gőzmozdony tekintetéhez is hozzá szoktatni, és nem fognak többé meg-
bokrosodni, ha uton-útfélen és nagy városok szélesebb utczáin e jótékony 
géppel találkoznak, mely épen hivatva van arra, hogy fáradságos munkájokon 
segítsen és kegyetlen kínzatásuknak véget vessen. („Term. tud' Közi.") 

2. A ni. k. szab. nyugati vaspálya? györ-kis-czel-szoinbathelyi sza-
kaszának f. é. február hó 4 —14-én véghez ment közigazgatási bejárása. E 
vonalrész dombos vidéken haladván, egy könnyebb dombos-pálya jellegét vi-
seli, 1: 200 legnagyobb emelkedés- és 500 legkisebb félátmérövel. 

A bizottsági eljárás megindítása előtt több rendbeli óvás adatott be a 
vonal iránya ellen és pedig legelőször is Győr város részéről a vonalnak az 
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államvasút állomásából kelet felé való kiágazása, Győrmegye részéről pedig 
annak Gyömörö felé való vezetése ellen. 

A magas kormány azonban mindkét esetben a tervezetet hagyta j ó v á 
másodízben is, minthogy a Győr város által kívánt kiágazás az állomás 
nagyobbitását tenné lehetlenné, Győrmegye kívánsága azonban csak helyiér-
dekű és kellőleg nem igazoltnak mutatkozott. 

A helybenhagyott és bejárt vonal hossza: 113 kilométer azaz közel 15 
mértföld. 

Győr-, Veszprém- és Vasmegyéken halad át és ezekben 37 község és 
város határát metszi. 

Megállapítlatott: 
Á l l o m á s : 12 és pedig : 
1. Győr, 2. Ménfő, 3. Szemere, 4. Gyömöre, 5. Vaszar, 6. Pápa, 7. Mezőlak, 

8. Kis-Czell mint csomópont, 9. Aszonyfa, 10. Sárvár, 11. Vép és 12. Szombat-
hely mint metszöpont a Gx-ácz felé való folytatásra. 

H í d és á t e r e s z : összen 134 db. 584,3 m. összes-nyilással, melyek 
között egy 105,0 m. nyílású híd a Rába folyón Sárvár előtt és egy ártéri híd 
60.0 nyílással. 

U t - á t j á r ó, a pálya szinében, 116 helyen, mely szerint átlag 8 esik egy 
mértföldre, azaz 1050 méterre egy. Azonfelül 22 helyen a pálya alatt, mely nagy 
számot a vidék n é p e s s é g e igazolja. 

P á r h u z a m o s ú t : 94 helyen. 
V í z s z a b á l y o z á s : 4 helyen, melyek között egy helyen a Rába folyó-
Az elébb felsorolt állomásokon kívül még egy megállapodási hely kérel-

meztetett és engedélyeztetett is kisérletképen, Vinárnál, a mezőlaki és kis-
czelli állomások között. 

K ö z l i : R á t h P . 
3. A ni. kir. északi vasút zólyom-ruttkai szakaszának f. é. január hó 

10-től 20-ig tartott közigazgatási bejárása. » 
E vonalrész a Zólyomnál lévő Garam hídjánál veszi kezdetét és a kassa-

oderbergi vasút ruttkai állomásába szalad, hol azzal közös pályaudvarral 
birand. Hossza 95'2 kilométer, azaz 12'5 mértföld. 

A Körmöczbányánál folyó Garam és Túrócz, illetőleg Vágh folyók közötti 
nagy vízválasztót lépvén át, az erre eső vonalrész, mely 51'4 kilométer, azaz 
6*75 mértföld hosszú nehéz hegyi-pálya jellegéi viseli. Zólyomról kiindulva 
Ruttka felé, a 13-dik kilométernél veszi kezdetét a 18%0 emelkedés, míg 
32*0 kilóm, hosszaságban a vízválasztó magaslatát eléri. Ezen emelkedés kez-
detén a völgy átlagos magassága 262, a vízválasztó pedig 774*5, tehát 511'5 
méterre emelkedik. 

A vízválasztó tetején egy állomás — „Berg" — létesíttetik. Innen a 
Turócz-völgy eléréseig ugyanily 16 % o viszony nyal esik, és pedig 19*4 kilóm, 
hosszban, melyre 280*0 méter esik. 
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A legnagyobb lejtési viszony 16°/oo, azaz 1:60, legkisebb kanyar sugara 
275 méter. 

A vonal rész 4 1 kézség határát szeli át. 
Á l l o m á s m egállapíttatott 9, és pedig : 
1. Garam-Berzeneze, 2. Bartos Lehotka, 3. Körmöczbánya, 4. Johannes-

berg, 5. Turcsek, 6. Itubnya- fürdő, 7. Pribócz, 8. Túrócz-Szent-Márton és 
9. Ruttka. 

Ezeknél megjegyzendő, hogy a garam-berzenczei állomás a Selmeczre 
vezető országút elágazásához is úgy helyeztetett el, hogy az eshetöleges sel-
meezi szárnyvonal kiágazása lehető legyen. 

A kőrmöczbányai állomás már a nagy kifejtésbe esvén, azt csak egy 1000 
méternyi ívbe volt leintő elhelyezni és pedig 634"2 m. magasságban. 

Johannesberg a vízválasztó tetején, a ruttkai állomás pedig, valamint a 
kassa-oderbergi vasútba való beágazása, közös leend. 

A l a g ú t e vonalon összesen 10 darab fordul elő 3070 méter összes 
hosszban, melyek leghosszabbika 630 méter, a legrövidebb 70 méter hosszú 
és mindnyájan részben vagy egészben 275 méternyi ívben és 16 %o emelke-
désben feküsznek. 

Megállapíttatott továbbá : 
M ű t á r g y 144 helyen 309 méter összes nyilással, melyek közölt két 

Túrócz folyó híd 28"5 méter nyilással. 
Ú t - á t j á r ó a pálya alatt 28 helyen, a pálya szinében 88 helyen, tehát 

átlagosan egy mértföldre 7, vagyis 1140 méterre egy. 
Párhuzamos utak és út-szabályozások megfelelő helyeken, melyek azon-

ban a pálya-testet nem érintik. 
Hasonlag vízszabályozások, ezek között csak egy nevezetesebb, a Túrócz 

folyónál és a vízválasztó tetején a pálya bevágásába eső és most áthelyezendő 
vízvezeték, a kőrmöczbányai kincstári zúzó-malmokhoz. 

E pálya hazánknak egyik legszebbike leend, mert nemcsak hogy mű-
szaki tekintetben igon sok érdekes építményt, tartalmaz — mint a fenntebbi-
ekből is kivehető — nevezetesen az igen szép vonal-kifejlés, alagutak, a kör-
möczi állomás elhelyezése, mely körülbelül 60—70 méterrel fekszik magasab-
ban a városnál: de a vidék természeti szépsége is felette érdekessé teendi azt. 

Közl i : R á t h P. 




