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(XIV. tábla.)
A munkács-stryi vasút építése, mely ezen vonal kereskedelmi és hadászati jelentőségének helyes méltánylása folytán, immár évek óta el van határozva, mai napig sem bírt valósulni és pedig kétségtelenül csakis azon roppant
nehézségek miatt, melyeket a Kárpátoknak vasútépítésre oly kedvezőtlen földtani viszonyai ezen építésnek útjába gördítenek, — s mely nehézségek egész
terjedelmökben csak az e l s ő m a g y a r g á c s o r s z á g i vasút és annak
lupkowi alagútjának építése óta méltányoltatnak kellően és melyek legyőzése
oly nagymérvű áldozatokat igényel, melyeket sem a magyar állam, mely ezen
vasút magyarországi részét, sem a z A l b r e c h t - f ő h e r c z e g - v a s ú t , mely
gácsországi részét tartozik kiépíteni, nem hozhat a nélkül, hogy amúgy is mostoha pénzügyi helyzetüket még tetemesebben ne súlyosbítanák.
A munkács-stryi vasút csak 9.4 mértföld hosszú magyarországi részvonalának építése, ugyanis — hozzá számítva az 1,100.000 frtnyi időközi kamatot
(három évi munkaidőre, mi egyébiránt — különösen tekintettel a nagy határs z é l i alagútra — elegendő alig lesz,)— 11.000,000 forintnál több tényleges
költséget igényel, mely Összegből csupán az alépítményre mintegy 7 millió esik.
Ezen 7 millióból ismét a 7.? mértföld hosszú munkács-talamási völgyszakaszra 2.200,000 frt esik, az l. r mértföld hosszú talamás-beskidi hegyszakaszra pedig a hosszához mérve rojipant 4.800,000 frtnyi összeg és pedig —
mint már említtetett — csupán az alépítményre, mely itt különösen és egyedül
tárgyaltatik, miután a többi költségek (épületek, forgalmi eszközök, vágányok
stb.) minden vasútnál csaknem azonosak és csak az alépítménytől függ valamely vasútépítésnek drágasága vagy olcsósága.
Ezen 4.800,000 frban különben benfoglalvák a határszéli 1500 méter
hosszú alagút Magyarországra eső felének költségei, melyek összesen 2 m i l lióra előirányozvák, mi különben elégséges aligha lesz.
A magy, inérn. e's épit.-egyl. közi. IX. köt.
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Ezen 4.800,000 frt a nélkül, liogy a pálya szállítási képessége tetemesen
csorbíttatnék, legalább 1.300,000 ftra leszállítható, illetőleg csupán a vonal
magyarországi részénél 3 >/s millió forint tényleges költség vagyis 70°/o-os
kibocsátási árfolyamot alapúi véve, évenkinti 250,000 frtnyi kamatbiztositfis
megtakarítható, ha a vízválasztó átkelése a fogaskerék-rendszer segítségével úgymint ez a Eigin, Bécs mellett a Kahlenbergen és legújabban Budán a Svábhegyen létesült, eszközöltetik.
A mostani tervezetnél a pályának ugyanis a tenger színe felett 530 méter
magasan fekvő völgyfeneket Talamásnál kell elhagynia, hogy 40—50 méter
magas töltésekkel és viaduktokkal több mellékvölgyet áthidalván, a merev és
szakgatott lejtőkön tetemes kifejlesztésekkel nagy nehezen felkapaszkodhassék
és a közönséges, tapadási mozdonyok számára előirt '/40 — '/«• maximal-emelkedéssel a szükséges magasságot elérhesse.
A fogaskerék, illetőleg fogas-sínrendszer alkalmazása mellett azonban a
pálya még mintegy félmértföldnyire (4 kilométerre) Talamás felett a völgy fenekén követve a folyam természetes esését vezethető és csak az utolsó 3/t mértföld (5 kilometer) hosszú rész lenne mint hegyi pálya '/ 13 —
("0—80°/0o)
emelkedéssel építendő, mi mellett oly költséges és sok időt igénylő alagút, (mely
802 méternyi magasságra van tervezve a tenger színe felett) is egészen mellőztetnék, miután az indítványozott '/ t J — 1 / I 4 emelkedési viszony mellett a vízválasztó legmagasabb pontja — 986 méter a tenger felett könnyen elérhető,
mint ez a mellékelt hosszmetszeti vázlatból is kiviláglik :
Ezen új vonalrész hossza, — Talamástól az ország határaig, mely itt
egyúttal vízválasztó — miután a kifejlesztések elesnek, csak 9 kilometert tesz
13 kilométer helyett, mely hosszból 4. kilométernek alépítménye, mint völgyi
pálya alig 200,000 frtot és az 5 kilométer (0.7 mértföld fogaskerekű pályáé
legfeljebb 1.100,000 frba kerülne) tehát összesen 1.300,000 frtot tenne, 4.800,000 frt helyett, vagyis mint már fentebb említtetett 3' ; 2 millióval kevesebbe kerülne, mint a jelenlegi tervezet szerint.
Ehez hozzájárulna még 3.400,000 frt, mely időközi kamatok fejében megtakaríttatnék, miután a fogaskerekű pálya 2 esztendő alatt könnyen kiépíthető, továbbá a gácsországi részen, — melynek építési viszonyai nem sokkal
kedvezőbbek — eszközlendő hason mérvű megtakarítások, — és végül sokkal
csekélyebb pálya fenntartási költségek.
A
mértföld hosszú középső fogas sín létesítése folytán felmerülendő
felépítményi többköltség pedig, a vágány hosszának csökkenése által bőven
fedeztetnék.
Nem is járna semmi nehézséggel a vízválasztót 1 8 vagy 1/io emelkedéssel
is átlépni, — (a Rigi-pálya tudvalevőleg
emelkedéssel bír) miután a fogaskerekű mozdony ereje még a mellett is előnynyel kihasználható lenne ugyan,
de ezen lejtviszonyok mellett a közönséges vasúti kocsikat — tekintettel azok
lökhárítói és kapcsoló-készülékeire is. — már nem lehetne ezen vonalon közle-
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kedtetni, mi azonban ezen pályánál, mely átmeneti és — szükség estében —
katonai forgalmat közvetíteni van hivatva, okvetlenül szükséges.
Az itt tervezett fogaskerekű pálya szállítási képessége tekintetében megemlítendő, hogy közönséges hegyi mozdonynyal hason méretű fogaskerekű mozdony az indítványozott 3 emelkedés és mértföldenkénti egy óra sebesség mellett, mintegy 1400 mázsa elegysúlvt képes szállítani, illetőleg előre tolni, tehát
naponta, ha minden órában egy-egy vonat indíttatnék csak meg, mely czélra,
három mozdony lenne beszerzendő 17,000 mázsa elegysúly vagyis 10,000 mázsa
tiszta súly volna szállítható, mely működés azonban, ha a mozdonyok kétszeres
száma szereztetik be és minden órában indíttatnék meg egy-egy vonat, könnyen
megkettőztethető.
Naponkénti 20,000 mázsa pedig oly tetemes forgalom, mely a munkácsstryi vasútnál, mely nem az egyedüli, hanem már a harmadik magyar-gácsországi vasút, valószínűleg soha sem fog beállani.
E tekintetben tájékozásül szolgál az, hogy az osztrák államvasút naponkénti átlagos forgalma 26,000 mázsa és a magyar államvasutaké pedig 13,000
mázsa naponként. — és hogy az első magyar-gácsországi vasút az utolsó hónapokban, midőn meglehetős élénk liszt- és gabonabevitel volt Gáesországból,
mintegy 4000 mázsányi terhet szállított naponként a határon át.
Mi továbbá a fogaskerekű pálya üzletének gazdasági viszonyait illeti,
megjegyzendő, hogy közönséges hegyi mozdony ' 42 emelkedésen (23°/»0) mely
a szóban forgó pályánál eddigelé terveztetett, mintegy 4,000 mázsa elegysúlyt
képes továbbítani, mi mellett a vonatmozgósítási költségek mázsa és mértföldenként 0.3 kajczárt, — sík pályán pedig 0.16 krt tesznek, — mig a fogaskerekű mozdonynál, — mely körülbelül csak ugyanannyi fűtőanyagot emészt,
mint a mozdony, 1 o. krt fogna tenni, — mely költség-többlet azonban tekintettel a fogassinű vonalszakasz rövidségére, mely mindkét lejtőn a / 4 , tehát összesen
csak 1 '/a mértföld, — épen nem nyom a latban és pedig annál kevésbbé, ha a
vonal megrövidítése által megtakarított mintegy 0.15 kr. vétetik számitásba,
mi által az összes vonatmozgósítási többköltség 0.85 krt tesz. mely többlet nem
is számítva az olcsóbb pályafenntartási költségeket tökéletesen elleosúlyoztatik
azon roppant meggazdálkodás által, melv az építési tőkének csökkenéséből
ered, mely czímen évenként 250,000 frt kamat, vagyis feltéve, hogy 5.000,000
mázsa szállíttatik évenként a határon át, mázsánként 5 kr. takaríttatik meg.
Ezen alkalommal legyen szabad arra is utalnom, mit különben a híres
vasúti szak-férfiú báró Weber udvari-tanácsos legközelebb újból hangsúlyozott
és bebizonyított, hogy hegyláncz átkelésnél minden tekintetben legczélszerűbb
a pályát'a meddig csak lehet a völgy fenekén vezetni, az erős emelkedést, melyen
hegyi üzletet kell berendezni, lehetőleg összpontosítani és az emelkedési aránynak az alkalmazandó mozdonyok szerkezete által még megengedett lehető leg
nagyobb mérvét alkalmazni, mely tekintetben a fogaskerék-rendszer a végső
határokat jóval kitágította.
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A fogaskerekű moclony természetszerű csekély sebessége sem fog akadályúl szolgálni, miután az öszszes időveszteség csak egy órát teszen, — s végűi
még megemlítendő, hogy a forgalom tökéletes biztonsága a fogaskerék-rendszer
alkalmazása által még nagyobb emelkedésű hasonló pályákon is — a Rigi pályának már most egy év óta akadálytalanúl és legkisebb baleset nélkül folytatott forgalma által, — kétségen kívül van helyezve, és hogy azon fennakadás
és kényelmetlenség, melyet a fogaskerekű szakasz okozand, semmivel sem lesz
nagyobb, mint p. o. az alföldi vasút dunai gőz-kompja által okozott.
Alulirt ennélfogva több tapasztalt gépészeti és forgalmi szakférfiú nyilatkozatai folytán megszilárdult azon nézetének ad kifejezést, hogy a fogaskerekű
rendszer,mely eddig inkább játékszernek tekintetett és csak külön helyi esetekben
alkalmaztatott, hivatva van főleg hegyi-pályáknál, vagy legalább is olyanoknál,
melyek csak középszerű forgalmat Ígérnek és melyek épitése természetes nehézségeknél fogva aránytalan nagy áldozatokat igényelnek, szerepelni és ezen
irányban valóban korszakot alkotni, — beteljesedvén az, mit több szakférfiú
már évek előtt mondott, hogy t. i. lényeges haladás a vasutak terén ezentúl máinem az épitő, hanem csakis a gépész mérnöktől várható.
Hazafiúi kötelességet vél tehát teljesíteni alulírott, midőn a fogaskerékrendszer alkalmazását a munkács-stryi vonalon, — tekintettel ezen épitkezés
rendkívüli és pontosan előre sem látható nehézségeire, — melegen ajánlja, áthatva azon meggyőződéstől, hogy lelkiismeretes mérnöknek, — kinek nem lehet
főczélja óriási alagutak és viaductok alakjában önmagának ép oly költséges
mint czéltalan emlékeket emelni, — kiválóbb kötelessége a nehézségeket kikerülni, mint azokat legyőzni!..
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