
XXV. 

NÉHÁNY SZÓ 
az o l c s ó v a s u t a k k é r d é s é h e z . 

Ambrozovits Bélától. 

Hazánk e pillanatban az anyagi téren oly nagyszerű fejlődési folyamon 
megy keresztül, mely közgazdászati életében korszakot képzőnek fog majdan 
elismertetni. 

Ki ezen fejlődést vagy inkább átalakulást figyelemmel kiséri, s ki egy 
nemzet anyagi jóléte emelkedésének feltételét az összes közgazdászati ténye-
zők aránylagos növekedésében keresi, megnyugvással fogja tapasztalni, hogy a 
felébredt vállalkozási szellem egyszerre több irányban kezdte meg hóditásait; 
más részről természetesnek, s a szerves fejlődés szabályainak megfelelőnek 
fogja találni, hogy az érdekeltség kiválólag a gyors és olcsó közlekedési esz-
közök, különösen vasutak szaporítása felé húzódik. — Mindenekelőtt isten 
adta terményeinket kell értékesítenünk, hogy a nyert értéktöbbletet, hasznos 
beruházásokra, gyárakra, gyári munkások képzésére stb. fordíthassuk. 

De bár vasutak tervezése körül oly lázas sietség mutatkozik, hogy szinto 
félni lehet, miszerint már a kilátásba helyezett vonalak egyszerrei építése foly-
tán önként felmerülő nehézségek is kissé hütőleg fognak a vállalkozási szel-
lemre hatni, még is meggyőződésem, hogy az ez irányban tanúsított buzgalom 
nem fog lobadni, sőt még sokkal nagyobb fokozódásra lesz szüksége, mint a 
milyenre elmaradottságunk felismerése s az elfojtva volt tetterő természet-
szerű kitörése első perczében, szemközt teendőink legsiirgösbjoinok is roppant 
halmazával gondolnunk lehetett: ha jó eleve gondoskodunk oly eszközökről, 
melyek a bekövetkezhető káros visszahatásnak útját állani képesek. 

Legsürgösb teendőink mindenesetre a fővonalok kiépítése, — illetőleg 
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némely létező fővonalaink meghosszabbítása az ország határain kivül eső vég-
pontjaik felé — legnépesebb városaink, legtermékenyebb s az iparban megle-
hetősen előrehaladt vidékeink összekötése egymásközt és a világforgalommal 
Egyidejűleg azonban gondoskodnunk kell arról, hogy ezen vonalak jövedel-
mezősége biztosítva legyen, gondoskodnunk kell oly vasútakról, melyek által 
a közforgalom ama föereibe a távolább esö vidékek is belevonassanak, és pe-
dig úgy ezen vidékek, mint a fővonalok s az egész ország érdekében, — kü-
lönben hazánk közlekedési rendszerében olyan ür támadna, mely ugyan sokáig 
betöltetlenül nem maradhatna, de a melynek okvetlenül annál nagyobb mér 
tékben fognánk vallani kárát, mentől továbbra halasztanók betöltése körüli 
intézkedéseinket. 

Ez csak oly eszközökkel érhető el, melyek azou kedvezőtlen körülmé-
nyeket, melyeknél fogva ezen vidékek a föhálozatba fel nem vétethetnek pa-
ralysalhatják. 

Ezen körülmények közt első és főhelyen áll, a topographiai viszonyok 
által feltételezett, s a csekély forgalom miatti csekély bevétellel arányban nem 
álló épitési költség. 

Az épitési költséget kell tehát lejebb szállitani, — nem, — ez nem elég, — 
az épitési költséget arányba kell hozni a várt forgalom nagyságával — nemcsak, 
hanem — mert a forgalom nagysága és fejlődési képessége nagyban függ a 
szállítási ártól, — annyira kell leszállítani, hogy ennek folytán alacsony ár-
szabás lehető legyen. 

Hogy a hazánkban eddig engedélyezett vonalakra nézve elfogadott épít-
kezési rendszer mellett, mely szerint az épitési költség mértföldenként a leg-
kedvezőbb körülmények közt is 450,600 frt., és a mely legalább 35—40,000 
frtnyi tiszta jövedelmet feltételez, a közlekedési eszközük oly mérvbeni szapo-
rítása, a minőt hazánk közgazdászati viszonyai kívánatossá, sőt szükségossé 
tüntetnek fel, még egészen lapályos vidéken is teljes lehetetlenség, az bizonyi 
tásra alig szorul. Vannak vidékeink, melyeknek ez időszerinti, s a közel jövő-
ben remélt forgalma alig biztosítja a fennebbi jövedelem egyharmadát, de a 
melyeket — ha nem is közvetlenül — a nagy közlekedési hálózatba belevonni 
ép úgy érdekében van az országnak, mint azokat a könnyű közlekedés jóté-
konyságából kizárni, ha ez bizonyos ösztönző kedvezmények megadása által 
elkerülhető — igazságtalanság volna. S vannak vidékeink, melyek a cultura 
feltételeinek még csak elemeivel birván, ezek fejlesztése mindenekelőtt s okve-
tetlen útat kiván — akármilyent, csak használható út legyen, s a melyekre 
nézve az orsz. m. gazdasági egyesület közgazdászati szakosztályából annak 
időjén kiküldött bizottmánynak, az „olcsó vasútakról" szóló munkálatában, a 
harmad rendű vasútakra nézve mértföldenként 185,000 frtra számított épitési-
és felszerelési költség, még mindig elég nagy arra, hogy köztök s azon piacz 
közt, hol javaikat értékesíthetnék, áthághatlan válaszfalat képezzen, — de a 
mely vidékek, habár egyenként csekélyebb értékű tényezői is összgazdasá 
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gunknak, együttvéve nagy számuknál fogva, annak felvirágzására annál hat-
hatósabban folynak be. 

Az épitési költséget arányba kell hozni a remélt bevétellel. Mi módon 
érhető ez el ? 

Könnyebb — a szállitandó tehernek megfelelő sínek, a pályatestnek vala-
mivel kisebb szélessége, vékonyabb kavics vagy fővényréteg, egyszerűbb épü-
letek, könnyebb szerkezetű jármüvek stb. ezekkel, igaz, lejebb lehet szállítani 
a befektetendő tökét — de csak bizonyos mértékig, mely azonban — mint 
fennebb emlitém — igen sok vidék helyi viszonyai szerint nem fog elégséges-
nek mutatkozni. 

Határozottan merem állítani, miszerint azon követelménynek, hogy a be-
fektetett tőke arányba hozassék a várt jövedelem nagyságával, csak egy mó 
don felelhetünk meg, és pedig úgy, ha elvül kimondjuk, hogy: „másocl és alsóbb 
rendű vasútaknái a vágány táv a körülmenyekhez képest szabadon választandó, ille-
tőleg a jelenleg általában elfogadottnál keskenyebbre vehető."' 

Egy s ugyanazon vonalon, hol a vonal hossza és az emelkodési arány 
adva vannak, csak még a harmadik méret, a pályatest szélessége, határozatlan 
mennyiség. Akár hogy mesterkéljünk, azt, amit a pályatest keskenyebbitésé-
vel bizonyos körülmények közt elérhetünk, más eszközökkel elérnünk lehetet-
len. Ez nem puszta állítás: ez kétségbe vonhatlan mathematikai igazság. 

Keskenyebb vágánytáv mellett a kisajátítási költség, a föld- és kavicso-
lási munka kisebb, a müépitmények : hidak , átereszek s. a. t. keskenyebbek, a 
felszerkezet talpfái rövidebbek, a já rmüvek: mozdonyok és kocsik keskenyeb-
bek ') s ezeknek megfelelőleg némely épületek, mint : műhelyek, mozdony- és 
kocsiszínek rövidebbek, a fordúlólc (Drehscheiben) és tolóhidak (Schiebbüh-
nen) keskenyebbek lehetnek, sőt az elsőbbek — mivel a keskeny vágány éle 
sebb kanyarulatokat enged meg — önmagukba visszatérő ivek által pótoltathat-
van, egészen el is maradhatnak, szóval: már az itt emiitett előnyök folytán a 
költségvetés igen sok tételeiben oly kisebb nagyobb összegek gazdálkodhatok 
meg, melyek széles vágány mellett megtakaríthatók nem volnának. 

Hozzá járul mindezekhez azon, főkép hegyes vidékeken igen fontos kö-
rülmény, hogy a keskeny vágány mellett alkalmazható élesebb kanyarulatok 
miatt maga a pálya a földrajzi viszonyokhoz inkább alkalmazkodhatik, úgy 
szólván: a föld színéhez simulhat, mi által bizonyos körülmények közt tömeges 
földmunkálatok és költséges müépitmények lesznek elkerülhetők a). 

') Azon mértékben a mint azt a ezél megengedhetővé teszi. Egyébiránt a gépész-mér-
nök ta la lékonys igának bizonyára mielőbb sikerülni fog, a keskeny vágányhoz is erős mozdo-
nyokat, s kellő állékonyság mellett nagy térfogatú , illetőleg széles kocsikat s a l ta lában mentől 
haszonképesebb jármüveket szerkeszteni. 

-) E g y az osterr. Ingenieur- és Architekten-Verein köbeiéből a vastúak olcsóbb előállí-
tása alapelveinek megállapítására kiküldöt t bizottság, a keskenyebb vágányu vonalaknál a 
pályatest koronájának szélességéül a v á g á n y t á v 2 ' / , szeresét a ján l ja ; a kanyarula tok sugA-
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Midőn azon olv kimondása mellett szólalok fel, hogy a jelenleg általában 
elfogadott vágánytávnál a körülmenyek szerint keskenyebb is választathassék, 
s ezt mindenekelőtt az épitési költség szempontjából látom szükségesnek oko-
datolni, korántsem állitom, hogy e kérdés eldöntésénél csupán és kizárólag 
csak az épitési költség legyen irányadó; sőt ellenkezőleg, minden egyes esetben 
számtalan nagyobb s kisebb fontosságú körülmény leszen figyelembe veendő. 
A pálya czélja, terjedelme, a szállítmányok mozgásának iránya és a szállítandó 
tárgyak minémiísége, az üzleti, különösen pedig a, valamely fővonallal kapcso-
latba hozandó mellékvonalnál az átrakodási költségek, illetőleg ez utóbbiak 
aránya a mellékpályán fizetendő szállítási díj összletéhez, (tehát a mellékpálya 
hosszához is), az üzletkezelés mikénti szervezése, az épitési költség beszerzé-
sének körülményei, illetőleg a pénzviszonyok, hadászati tekintetek, végre a ter-
vezett vasút által keresztül szelendő vidék anyagi fejlődésképessége körüli 
conjecturák . . . mindmegannyi tényezők, melyek számitáson kívül nem ma-
radhatnak. 

Ha ezen tekintetek valamelyike is az adatott viszonyok közt a többiek 
felett, melyek a keskenyebb vágányt javallanák, túlysúlyra vergődvén, a nor-
mális vágánytáv megtartása mellett szóllana, akkor, természetesen, ettől el-
térni nagy hiba volna. 

Lesz talán még alkalmam az imént csak érintöleg emiitett körülménye-
ket egyenként tüzetesb tárgyalás alá venni, egyelőre csak azt tartom szüksé-
gesnek megemlíteni, hogy az átrakodási költség a keskény vágányú pályáról 
a szélesebb vágányára, (egyik köztudomású s mindenesetre nem kis hátránya 
a fővonalokkal kapcsolatba hozandó keskény pályáknak), főkép ha az átrako-
dás rendszeresen éá gépek segítségével eszközöltetik, csak igen ritka esetben, 
és csak nagyon rövid vonalnál fog oly magasra rúgni, hogy egymagában a 
kérdést a keskenyebb vágány hátrányára döntené el; a m i pedig az ezen átra-
kodás és a kisebb menetsebesség által okozott időveszteséget illeti: igen kevés 
szállítmányra nézve iesz azon néhány órai késedelem, mit egy aránylag cse-
kély terheltetésü vonat átrakodása, és egy 15—20 mrtfldnyi vonalon használf 
kisebb menetsebesség okoz, befolyással; — mig ellenben azon nézet helyessége 
ollen, mely szerint széles vágányú, de gyengébb felszerkezetü pályákon is al-
kalmazásba hozható sokkal könnyebb kocsikkal az átmeneti forgalmat minden 
hátrány nélkül lehetne közvetíteni, ezen nézet helyessége ellen is nem egy el-
lenvetés hozható fel. Igy p. — hogy többet ne emlitsek — a könnyebb kocsik-
nak átmenete a fővonalra okvetlenül azt feltételezi, hogy a fővonal nehezebb 
kocsijai is átmenjenek a mellék vonalra. Ezt ugyan semmi sem gátolja, mert 
a felszerkezet, mely mindenesetre a legnehezebb kocsinál is nehezebb mozdony 
súlyát elbírja, — elbírja minden egyes terhelt kocsiét is ; de a nehéz kocsik-

rait pedig a vágány távok egyenes arányában véli kisebbithetó'nek, úgy, hogy a h o l normális 
vágánytáv mellett például 600T sugárú ivet alkalmaznánk, o t t 3T vágánytávval a kanyarulat 
sugáraúl 400 lábat vehetnénk. 
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nak rendszeresített használata, csakhamar meglátszanék a könnyű szerkezetű 
sinvonalon s a pályafenntartási költség többlete aligha fel nom emésztené a. 
meggazdálkodott átrakodási költséget.Továbbá : igaz, hogy a mellék pályának 
azon arányban kellene több kocsit a fővonal rendelkezésére bocsátania, a 
melyben a kocsik hordképessége áll egymáshoz, s igy a kocsicsere által a fő-
vonal anyagilag nem szenvedne hátrányt; de lesznek esetek, midőn a vonat 
tengelyeinek törvény által korlátozott számánál fogva, a könnyebb kocsiknak, 
vagy ezek helyett ugyanannyi nehezebb szerkezetű kocsinak el kellene ma-
radni . . . vájjon ezen olmaradás nem érne-e a fel az átrakodás okozta idővesz-
teséggel '? . . . Arról itt nem is szólok, hogy a vágánytáv által annak is meg 
van adva határa, mennyire lehet a kocsik szerkezetét könnyiteni, másrészről 
pedig, a könnyű szerkezetű kocsiknak a nehezekkel együtt való használata is 
szab e tekintetben némi korlátokat. 

Sőt még azon tekintet: hogy a pályának, mely ma, a közel jövőben várt 
forgalom csekélysége miatt, alárendelt fontosságúnak Ígérkezik, kilátása van 
idővel oly fontosságot nyerni, hogy az első rendű vasutak közé leend sorolható, 
még ezen tekintet sem lesz mindig elegendő magában véve, a mérleget a nor-
mális vágánytáv részére hajlitani; nem főleg akkor, ha úgy áll a dolog, hogy 
a szélesebb vágányú pálya a jelenben, költségi szemjjontból épen nem létesít-
hető, a jövőre remélt forgalom-emelkedés pedig épen egy olcsó közlekedési út 
mielőbbi létesítését feltételezi. Ezen esetben, s mihelyt a vidék, melyen a pálya 
kerosztül vonul, anyagilag annyira felvirágzott, hogy a forgalmat a keskeny 
pálya már felvenni nem képes: könnyű lesz — talán épen a fölös jövedelem 
segélyével — a meglevő biztos adatok alapján, akár a keskeny vágányú pá-
lyát széles vágányává (ha mindjárt a vonalnak hellyel közzeli áthelyezésével 
is), átalakítani, akár pedig a keskeny vágányú pálya mellett közvetlenül an-
nak mintegy második vágánya gyanánt — vagy attól a szükséghez képest el-
térő irányban normális vágánytávval új vasutat építeni. A keskeny vágányú 
pálya ekkor már megteendette a magáét, és bátran nyugalomba lesz helyezhető. 

A fentebbiek után fölösleges talán mondanom is, hogy a keskenyebb 
vágánytávot nem akarnám ismét bizonyos méretre szorítani; sőt ellenkezőleg 
a vágánytáv nagyságát (mindig a másod és alsóbb rendű vasútakról szólván) 
egészen a körülmények, a helyi viszonyok által szolgáltatott adatok alapján 
tett számítás eredményétől tenném függővé. Épen úgy annak meghatározását 
is : mily nemű vontató erő vétessék igénybe — göz, ló, vagy emberi kéz. 

Ha ezen eszme népszerűvé válik, úgy, hogy midőn vasút építéséről van 
szó, ne lépne fel nyomban előttünk ijesztő rémkép gyanánt az a sok millió, 
mibe az kerül, az elv következetes alkalmazása által hovahamarább odajutunk; 
hogy a kőútak ideje lejártnak volna tekinthető; az egész ország a fősinvonalok 
által mintegy forgalmi „árterületekre" oszolva, minden vidéknek megvolna a 
maga, saját speciális érdekeinek s szükségleteinek megfelő vasútja, mely azt a 
fővonallal s igy közvetve a világforgalommal összekötné. Kisebb tökével ren-
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delkező társulatok alakulnának s mely :i jutányos közlekedés áldásaiból so-
káig, talán örökre kirekesztve maradt volna, sok vidék, egyes megyék, közsé-
gek, sőt nagyobb földbirtokosok, gazdagabb iparosok és kereskedők, egyedül 
vagy néhányan szövetkezve, ha vidékeik a fővonalok irányzásánál tekintetbe 
nem vétethettek, a helyett hogy fölülről, s talán évekig hasztalan várnák a 
meg nem adható segélyt, önmaguk segítenének magukon, az állam részéről 
legfeljebb is csak a kisajátítási jogot (mely közérdekű vasutak részérejnindig 
megadható), a jövedelem és kereseti adó alóli mentességet néhány évre, némely 
a közbiztosság érdekében fennálló rendszabályok szigorát enyhítő engedményt, 
s azt, hogy a vasutak, a hol lehet, a közutakra fektethessenek, vévén igénybe. 

Kamatbiztositásnak vagy subventiónak az állam részéről, nézetem sze-
rint, csak kivételes esetben volna helye, ha valamely másodrendű vasút létesí-
tésében inkább az állam, mint az illető vidék volna érdekelve; — különben is 
nom sokára elérkezettnek vélem az időt, midőn a kamatbiztositás rendszerével 
egyáltálában s végkép szakitanunk kell. 

Szándékom lévén még visszatérni e tárgyra, s e körüli nézeteimet a gya-
korlat teréről vett adatokai is támogatva, bővebben kifejteni az előnyöket, me-
lyek a keskeny vágányú vasútrendszer elfogadásával kínálkoznak, most legyen 
még csak szabad megjegyeznem, hogy Svédországban 1 méternyi vágánytáv-
val inár több vonal van üzletben, s minden tekintetben igen kielégítő eredmé-
nyeket képes felmutatni. Ezen rendszer ott az államvasútakra nézve is elfo-
gadtatott. Más részről pedig legújabban b. Lopresti egy általa feltalált, s Al-
brecht föherczeg tescheni uradalmában létesített 1 lábnyi vágányú, s egy hely-
ről a másikra szállítható vaspálya-rendszer példáját mutatá be a m. k. közle-
kedési minisztérium által annak megvizsgálására kiküldött bizottmánynak, 
moly a vasút-épités és kezelés, az adott viszonyokhoz alkalmazható oeconomiá-
jának oly eredeti és meglepő képét tünteti fel, hogy érdemesnek tartom a mi-
nisteri kiküldöttnek idevonatkozó jelentését, mely a szerkezet műszaki leírá-
sába is belebocsátkozik, e füzetek olvasóival egész torjedelmében közölni, mi-
helyt a feltalálónak eziránti beleegyezését kieszközölnöm sikerülend. 


