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Fraiicziaorszftg közlekedési eszközei. 

Az „ A n n a l e s d e s p o n t s e t c h a n s s é e s " u t á n k ö z l i 

HIERONYMI KÁROLY. 

(Folytatás) . 

V a s ti t a k. 

1867. évi deczember 31-kén az engedélyezett vonalok liossza 21,041 ki-
lométer volt; ebből 20,618 kilométer feltételesen engedélyeztetett.*) 

Az 1868. év folyamában ezen számok jelentékenyen változtak. Egy 
részről négy feltételesen engedélyezett, összesen 131 kilométer hosszú vonal 
véglegesen engedélyeztetett; más részről két végleges engedély, mely 388 
kilométernyi vonalra vonatkozott, meg lön szüntetve, úgy hogy e változások 
folytán a császárságban : 

A véglegesen engedélyezett vonalok hossza . . 20,361 kilóm. 
A feltételesen „ „ „ . . 292 „ 

Összesen . 20,653 „ 
volt, midőn az utolsó ülésszak alatt az ujabb vonalok létetítését ezélzó törvé-
nyek megszavaztattak. 

Ezen törvények a keleti,- nyugati,- charantei,- orleansi,- déli és lyoni 
vaspálya társulatokkal kötött szerződéseket hagyták jóvá. 

A most említett törvények által engedélyezett vasutakat a franczia 
jelentés részletesen felsorolja. Mi csak az összegeket feltüntető számo-
kat adjuk: 

*) Feltételesen engedélyeztetnek oly vasií tvona'ok, melyek az engedély kiállításakor, 
az a r ra hivatott helyibizottságuk által közhasznuaknak még nem nyi lvání t ta t tak . (Enquéte 
J'utilitó publique). H. 



véglegesen : feltételesen 
kilóm. kilóm. 

A k e l e t i vaspályának engedélyeztetett 345 -

A n y u g a t i vaspályának V 5 62 
A c h a r a n t e s i társulatnak n 122 174 • 
Az o r 1 e a n s-i „ n 68 112 
A f u g e-v i t r e i pályának « — 45 
A d é 1 i vasút-társulatnak r> 94 233 
A l y o n i társulatnak 169 179 

A fentebbi számok szerint az ujabban véglegesen engedélyezett vasút-
vonaloknak összes bossza 803 kilométert tesz, úgy hogy ezt hozzá adva a fen-
tebb kimutatott összes hosszasághoz, a francziaországi véglegesen engedélye-
zett vasutaknak egész hossza 21,106 kilóin. 

Ehhez hozzá kell adni még eg> korábban engedélyezett vasutat, mely-
nek összes hossza 1 5 kilométer; ellenben le kell vonni összesen 91 kilométert, 
mely régibb törvény által is már engedélyeztetvén, kétszer fordul elö; úgy 
hogy a véglegesen engedélyezett vasúthálózatnak valóságos összes hossza 
21,088 kilométer. 

Az 1868-dik évi törvények által ujabban feltételesen engedélyezett vas-
utak összes hossza 80f> kilóm., úgy hogy a feltételesen engedélyezett összes 
vasutaknak egész hossza 1097 kih.m. 

Levonva azonban a már kettősen engedélyezett, összesen ö l kilométernyi 
vonalokat: a valósággal feltételesen engedélyezett vasutak összes hossza 1040 
kilométer. — Másrészről több oly vasút nyilváníttatott közhasznúnak, mely még 
nem engedélyeztethetett. Az ilynemű vonalokuak hossza 1790 kilométer. 

Az összes vasutak felosztanak 8 nagyobb, és több kisebb jelentéktelen 
társulat közt. 

Az üzletben álló vasutaknak hossza 1867. évi deezember 31-én 15,701 
kilométer volt. Az 1868. év folyamában az üzletnek összesen 539 kilométer 
adatott át. — Eszerint tehát 1868. évi deczember 31-én a forgalomnak át-
adott vasutak hossza 16,240 kilométer (2140% mértföld), é.s a még kiépítendő 
vasutaknak összes hossza 5894 kilométer. 

Ezen egész hosszaság az egyes vasúti társulatok között a következő mó-
don oszlik meg : 
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A társulat megnevezése 

Az üzletben! Az építen-
álló vonal dő vonal 

hossza hossza 
Összesen 

A társulat megnevezése 

K i l o m é t e r e k b e n 

Az északi társulat . . . , . , 1434 180 1614 
A nyugati „ 2682 477 3159 
A keleti „ 2215 676 2891 
Az orleansi „ 3712 644 4356 
A pária- lyon- középtengeri (bele-

értve a Victor Emánuel vasutat). 4040 2216 6266 
A déli társulat 1719 847 2566 
Az összekötő válya (ceinture) 17 17 
A charentes-i társulat 117 480 597 
Különféle társulatok 304 374 678 

Összesen . . . . 16240 5894 22134 

Az úgy véglegesen, mint feltételesen engedélyezett vasutaknak kiépíté-
sére eddig már fordított, és jövőben fordítandó összes költségek, ide értve 
azon munkákat is, melyek az 1868-ban kötött egyezmények értelmében a 
kormány jóváhagyásával a legközelebbi tíz esztendő alatt utólagosan pótlan-
dók, következők: 

A kincstár segélyezései 1.698,472,000 frc. 
A társulat kiadásai 8.384,400,000 „ 

Összesen . . 10.082,872,000 „ 
A kormány által adott segélyezések az egyes társulatok közt következő-

kép oszlanak meg : 

A társulatok megu evezése 
hossza-

ság 
r\ mi • Segélyezés Összes allami e 3 Í k 

segélyezes k i l o m é t e r r e A társulatok megu evezése 

kilóm. frank | frank 
Az északi társulat 
A nyugati „ 
A keleti „ 
Az orleansi „ 
Páris-lyon-középtengeri . . . . 
Victor Emánuel (mont cenisi tunnel) 
Déli 
Az összekötő vasút (ceinture) . . 
Charentesi társulat 
Különböző társulatok . . . . 
Tanulmányok, tervezetek. . . 

1614 
3159 
2891 
4356 
6112 

144 
2566 

17 
597 
678 

2.163,000 
203.930,800 
283.656,000 
358.016,000 
478.874,500 

26.100,000 
253.189,800 

8.274,800 
53.595,000 
24.209,000 

6.463,000 

1.350 
64.555 
98.117 
92.119 
78.350 

181.250 
98.671 

186.753 
89.774 
35.707 

Összesen és átlagosan . . 122.134 1.698.472,000 76.735 



A kormány részéről a társulatoknak kötelezett összesen 1.698,472,000 
franknyi segély egy része, jelesen 1.082,082,000 frank, részint a kormány ál-
tal létesítendő munkák, részint készpénz alakjában mint töke adandó a társu-
latok rendelkezésére; más része, jelesen 615 millió frank, évi járadékok 
alakjában fizetendő. A járadékoknak száma 92 és 87 közt változik. Az utolsó 
1957-ben lesz fizetendő. 

Az 1868. évi deczember 31-éig állami segély fejében valósággal már ki-
fizetett összeg 989,450,000 frankra rúg, úgyhogy az 1869. évi január l-jén 
fizetendő segélyezések összege 83,352.000 frank. 

A mi az évi járulékot illeti, az 1865 óta ugyanazon ideig teljesített fize-
zetések 65,762.000 frankot tesznek. A társulatok által 1868. évi deczember 
31-éig már befektetett összegek, és azok, a melyek az újonnan engedélyezett 
hálózatnak tel jes befejezésére megkívántatnak, az állam által nyújtott segé-
lyezéseket ide nem értve, a következők : 

A tarsulat megnevezése 
1868. évi decz 
31-ig történt 

kiadások 

! 1869.évijan. 
1-én megteen-
j dö kiadások 

Összesen 

i 
t r a n k 

Az északi társulat 
A nyugati „ . . . 
A keleti „ . . . 
Az orleansi „ . . . 
Páris-lyon-középtengeri . 
Victor Emánuel . . . . 
Déli társulat . . . . . 
Az összekötő (ceinture) 
A charentesi 
Különböző társulatok . 

643.253,000 
1.071.888,000 

945.359,000 
1.113.311,000 
2.156.800,000 

45.650,000 
606.842,700 

16.690,300 
30.635,400 
56.791,700 

67.456,000 
158.112,000 
322.641,000 
554.688,200 
596.200,000 

23.833,000 
174.157,300 

515,700 
46.699,400 
58.875,500 

1 
710.709,000 

! 1.230.000,000 
1.268.000,000 
1.368.000,000 
2.753.000,000 

69.483,000 
781.000,000 

11.206,000 
77.334,800 

115.667,200 

Összesen 6.681.221,900 1.703.178,100 8.380.400,000 

Az ujabb és régi hálózat 
lanak meg : 

között ezen költségek következőképen osz 

fRégi hálózat Ujabb hálózat Összesen 

Az eddigi kiadások. . . 
Az ezután teendő kiadás . 

3.921.100,900 
530.106,600 

1.760.121,000 
1.173.071,000 

6.681.221,900 
1.703.177,600 

Összesen . . . 14.451.207,50013.933.192,000 8.384.400,000 
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Összehasonlítva a költségeket a vonalok hosszaságával, az építési költ-
ség kilométerenként a következő : 

A régi hálózat minden kilométere került . . 387.061 t'rc.-ba 
Az új „ „ „ . 368.067 „ 
Átlag 378.357 ,, 
Az állam által nyújtott segélyezés kilométerenként 76.735 frankot tévén, 

a vasutaknak összes előállítási költsége, ideszámítva a legközelebbi tíz esz-
tendő alatt szorződcsszerííleg teljesítendő utómunkák költségeit is, kilométe-
renként 455.092 frankra rúg.*) 

H e l y i é r d e k ű v a s u t a k . 
1867-nek végén 9 département határozta volt el magát úgynevezett 

„helyi érdekű vasutak" építésére. Az engedélyezett ilynemű vasutak összes 
hossza 670 kilométer volt; és az állam részéről ezen vasutak építésére adandó 
pénzsegély összesen 15.766.868 frank, vagyis kilomé'erenként 23,000 
frank. 

1868-ban ezon vasutak hossza 335 kilométerrel szaporodott, és építé-
sükre állami segélykép 6.403.166 frank engedélyeztetett. 

Összesen 18 départementban van eddigelé helyi érdekű vasút, és a Glos-
sur-Billtöl egész Pont-Andemerig vezető m ü n s t e r - e o 1 m a r í vonal van az 
üzletnek átadva. 

Hogy minő fontosságot tulajdonítanak a départementok a többi ilynemű 
vasutak befejezésének, azt megítélhetni azon összegekből, melyek a kincstár-
ból ezen vasutak létesítése czéljából állami segelyzésképen ténylegesen befi-
zettottek. Az ezen segélypénzeket biztosító szerződések határozatainak értelmé-
ben ugyanis, azok ki nem fizettethetnek, hacsak az építő társulatok nem iga-
zolhatják, hogy az általok létesített munkák, beszerzett anyagok vagy meg 
vett földterületek értéke, amaz összegek háromszorosát képezik. 

Az így ténylegesen állami segély fejében kifizetett összegek azonban 
1867-ben 1.131.250 frankra rúgtak; 1868-ban pedig 2.732.000 frankra; a mi-
ből a fentebbiek értelmében következik, hogy a társulatok által a lefolyt év-
ben végzett munkák, beszerzett anyagok, és megvett földterületek összes ér-
téke 8.197.500 frankot tesz. 

A v a s u t a k f o r g a l m a . 
A vasutak ellenőrzésére szolgáló szervezet, már nem állott kellő arány 

ban a vasúthálózat kiterjedésével, és a forgalom szaporodásával. Kgy 1868. 
évi február 15-kén kelt császári rendelet ezen szolgálati ágazatot új alapra 
fekteté ; a mérnökök szánta, különösen a vasutak felügyeletével megbízottaké 
szaporíttatott; az ellenőrzés igazgatása, mely addig egy-egy főmérnökre volt 
bizva, középítészeti és bánya-felügyelökre bizatott. 

*) Vagyis mérttoldonkéiit l ,o80,269 o. é. forintra. 
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A kormány a közvélemény egy követelményének vélt megfelelni az ál-
tal, ha a vasúti ellenőrzéssel megbízott tisztviselőknek magasabb társadalmi 
állást biztosított, olyant, mely megfelel azon ügyek fontosságának, melyeket 
rájok bizott. 

A mi a személyzet szaporítását illeti, azt már régebben követelőleg pa-
rancsolta azon átalánosan érzett szükség, a mérnököket oly helyzetbe állítani, 
hogy az őket érdeklő tényekről maguknak azonnal tudomást szerezhessenek. 
Mindenikök azon helyzetben van már most, hogy a felügyeletére bizott vonal-
szakaszon történők folytonos tudomásával bírhasson, és valamely szerencsét-
lenség esetére rövid idő alatt annak színhelyén megjelentessen. 

Ezen új szervezet aránylag szerencsés körülmények között lépett életbe, 
mert 1868-ban nem voltunk tanúi, oly jelentékeny szerencsétlenségnek, mint 
a minők a közvéleményt a múlt években oly fájdalmasan érinték. Az előfor-
dult szerencsétlenségek egy vonatnak a nyugati pályán Chelles mellett tör-
tént kisiklására, és a bordeaux-i indóházban történt összeütközésre szorítkoz-
nak. Az elsőt egy teherkocsiról leesett faragott kő, a másikat az előirt rend-
szabályoknak figyelmen kívül hagyása okozta. A Chelles-nél történt szeren-
csétlenségnek három utazó, és egy ügynök; a bordeaux-i szerencsétlenségnek 
egy sebeiben meghalt utazó esett áldozatul. 

Ezen két nagyobb és több kisebb szerencsétlenségnél összesen négy 
utazó és egy ügynök halt meg; és 99 utazó, továbbá 57 vasúti ügynök sebe-
síttetelt meg. 

A fentebbi számokban benn nem foglaltatnak azon utazók és vasúti 
ügynökök, kik saját vigyázatlanságuknak, vagy a rendszabályok meg nem 
tartásának estek áldozatul, és kiknek elszerencsétlenedését méltányossági 
szempontból nem lehet a vasúti üzletnek terhül felróvni. 

Ezen statistikai adatok megnyugtatók, ha a vasúton szállított személyek 
nagy számát vesszük tekintetbe. 1868-dik évi január 1-sejétől egészen 1868-
dik évi deczember végéig összesen mintegy 95 millió ember szállíttatott. Osz-
szehasonlítva ezen számát az utazóknak, a vasúti szerencsétlenségek által el-
veszettek- és megsebesültöknek számával, minden 24 millió utazóra egy halál-
eset, és minden 900.000 utazóra egy sebesült esik. 

A kereskedelmi forgalomra vonatkozólag, a lefolyt évben különösen 
megemlítendő azon szolgálat, melyet a vasúti társulatok a kormánynak tettek 
az által, hogy a szük aratás folytán fenyegető élelemhiány meggátlására se-
gédkezet nyújtottak. A kormány kezdeményezése folytán ugyanis, mindjárt 
az év elején, minden rendelkezésűkre álló üzleti szereiket Németországba kül-
dötték, hogy onnan szállítsák a magyarországi gabonát.. Ugyanakkor és ezen 
rendszabálynak folyományaként, a vasúti vitelbért leszállították, hogy ezáltal 
is könnyítsék a határszéleken és tengeri kikötőkön hehozolt gabona tovaszállí-
tását. Ezen leszállított vitelbér 1868. évi márczius 15-kétől egész oktober lö-
kéig volt érvényben, és ismét hatályon kívül helyeztetett, azon okok megszün-
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tével, melyek miatt életbeléptetett; de ezen hét hónap alatt meghozta mind-
azon eredményeket, melyeket attól jogosan várni lehetett. 

A forgalomnak összes eredménye 1868-ra nincs még összeállítva; arra 
kell tehát szorítkoznunk, hogy az 1867-ikit íhegósmertessük. Mindazáltal ösz-
gzehasonlítva a lefolyt 1868. évi üzletszakot az előbbi 1867-ikivel, egy tény 
derül ki, mely különben amúgy is előre volt látható. Az általános világkiállí-
tás bezárása folytán ugyanis, az 1868-iki utolsó 4 hónap alatt a bevételek 
4.700,000 frankkal voltak csekélyebbek, mint az 1867-dik év ugyanazon idő-
szakában. A bevételek ezen csökkenése azonban kizárólag a régi hálózatra 
vonatkozik. 

A mi az ujabb hálózatot illeti, arra ezen körülmények kevés befolyással 
voltak, s ha a világtárlat bezárása óta a forgalom ezen hálózaton csökkent is, 
ezt mindenesetre pótolja a forgalomnak azon szaporodása, melyet az 1868-dik 
év folyamában újonnan nyitott vasúti szakaszok előidéztek. 

Alább következnek az 1867-diki üzleti eredmények, miután mint már 
fennebb is említtetett, az 1868-diki eredményeket még nem lehete összeállítani. 

Az üzletben álló vonalok összes hossza átlagosan 15.042 kilométer volt. 
Szállíttatott összesen 103.859,112 utas; az utazási közép távolság 41 ki 

lométer; vagy a mi egy jelentőségű: 4 300.000,000 utas szállíttatott egy kilo 
méternyire. 

Mint lassú fuvar szállíttatott 38.750,817 tonna (1 tonna — 20 vámmá-
zsa) ; a szállítási közép távolság 153 kilométer volt; más szóval: 5.900.000,000 
tonna szállíttatott egy kilométernyi távolságra. 

A nyers bevétel a személyszállításból, bele nem számítva az egy tizednyi 
adót, 228.866,087 frank; a lassú fuvarból 357.008,552 frank, és különböző más 
bevételekből 80.122.497 frank; tehát összesen 665.997.136 frank volt 

Az átlagos szállítási díj kilométerenként, 5.31 centime volt személyen-
ként *) és 6.02 centime tonnánként. **) 

Ezen utóbbi átlag a következő két számnak eredménye : 
Egy tonna szállítási ára volt ugyanis az északi-, keleti-, nyugati-, or-

leansi-, páris-lyon-középténgeri- és déli vasutakon . . 5.87 c. 
A többi vasutakon . . . . . . . . 12.78 c. 

Átlag . . . . 6.02 
1866-ban az utazók szállítáai átlagos díja kilométerenkint 5.5 centime 

volt; az árúknak szállítási díja a hat nagy társulat vasútjain ugyanaz volt, 
mi 67-ben, a többi kisebb társulatok vasútjain pedig 13.48 centime volt. 

Látni ebből, hogy az átlagos árúszállítási díj kilométerenként, miután tíz 
esztendeig folytonosan apadóban volt, 1867-ben állandó maradt. 

*) 15 kra jczái mértföldenként. 
**) 0.9 kra jezár mértföldenként és vámmázsánként . 
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Ezen eredmény annak tulajdonítandó, hogy egy részről az ujabb háló-
zatnak rövid idő óta üzletben lévő egyes szakaszai oly forgalmi nehézségeket 
gördíttettek annak elébe, hogy nem lehetett oly csekély díjszabást életbe lép-
tetni, mint a régi hálózat vonalain ; más részről pedig annak, hogy egyes izolált 
vasút-szakaszok adattak át a forgalomnak, a melyeken lehetetlen a szállítást 
oly olcsón eszközölni, mint a régi hálózat szakadatlan hosszú vonalain. Re-
mélhetni azonban, hogy a forgalom fejlődésével a vitelbérek újból le lesznek 
szállíthatók, és hogy a kilométerenkénti átlagos vitelbér ismét fokozatosan 
alább fog szállani. 

Z á r s z ó . 

A közmunkákra vonatkozó költségek állását a következő táblázat tün-
feti fel. 

1868-diki 
kiadás 

1869 diki január 
l-jén túl teendő 

kiadások. 

Az államutak hézagainak kiépítése 4.500,000 27.307,700 
Az államutak egyes szakaszainak áthelye-

zése 3.200,000 21.885,600 
A corsicai utakra 800,000 • 3.750,000 
Az erdei útakra (routes forestiers) . . . 300,000 2.835,900 
Nagy hidakra . . . . . . . . . 2.000,000 7.871,700 
Páris utczáira 4.500,000 — 

Folyamokra . . 10.500,000 67.192,126 
Csatornákra 6.500,000 22.254,000 
Kikötők és világító tornyokra . . . . 15.500,000 88.944,000 
Aradások ellen, biztosító munkákra . 5.375,000 6.710,000 
Vizépítészeti szolgálat 4.843,800 14.689,928 
A községi mocsárok kiszárítására . 100,000 100,000 
Alagcsövezés . . 100,000 80,000 

Összesen . . . . 58.218,800 263.422,554 

A vasutak létesítése érdekében munkák vagy pénzsegély alakjábn 1853-
ban fizetett segélypénzek összege 9.900,000 frank volt, s az 1869-dik évi ja-
nuár 1-sön túl fizetendő összegek 83.352,000 frankot tesznek. 

A kormány ezenkívül gondoskodni tartozik, az évi járadékokban általa 
fizetendő segély pénz kamatjairól és törlesztési hányadáról is. 
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Ezen évi járadékok összege 1 S(i8-baii !5.(il(,l.768 frankra rúgott. 
Mikor minden feltételes engedély véglegesen ki fog adatni, és az évi 

járadékok az egész, feniebb már részletezett 615.670.000 franknyi tőke után 
lesznek fizetendők, az évi járadékok összege 28.610.000 frankra fog rúgni. 

11 

Jelentés a néniét vasúti igazgatóságok-egylete techniku-
sainak 4-ik gyűléséről. 

(Lásd az : „Organ für die Fortschri t te des Eisenb.ihnwosens" 18' ;9. I. füzetét.) 

(Folytatás.) 

B) Mozdonyok és kocsik. 

Ká dén B. 1. 
Mily tapasztalatok tétettek ujabb időben mozdonyoknál az eddig szokásos 8 

légkőrnyi túlnyomásnál nagyobb gőzfeszélylyel ? 
(Jelentéstevö : a ba jor kir. közlekedési vál la la tok fő-igazgatósága.) 

K ö v e t k e z t e t é s : 
A felhozott adatokból kitűnik, hogy magasabb, egész 10 légkörig ter-

jedő nyomás alkalmazásánál, a tolók (Schieber) és a kender-tömelék (Hanf-
dichtung) gyorsabb elhasználódásán kívül, nevezetes hátrányok nem mutatkoz-
tak, hogy ellenben az erodményok a gép munkaképességének fokozása, és a tü-
zelő anyag fogyasztásának kisebbítése tekintetéből igon kedvezőknek isme-
rendők el. Ezen magasabb nyomás alkalmazásánál, minthogy mellette a két-
szeres nyomással eszközlendő próba hátrányai fokozottobb mértékben tűnnek 
elö, kívánatosnak mutatkozik, miszerint az 1865. évben Dresdában létre ho-
zott technikai egyezség III. fej. 28. §-sához képest, a rendes használatnál al-
kalmazott nyomás 1l/2-szeresénél nagyobb próbanyomás ne használtassák. 

Kérdés B. 2. 
Mily tapasztalatok tétettek négy kerekű mozdonyok alkalmazásánál, és mily 

teherrel vétetnek ilyeneknél az egyes tengelyek igénybe V 
(Jelentéstevö : a b ideni nagyh. közlekedési vállalatok igazgatósága.) 

H a t á r o z a t : 
Ha azon gépektől eltekintünk, melyek részint rosz szekesztésiik-, részint 

csekély munkaképességüknél fogva czéljuknak meg nem felelnek, úgy a be-
küldött adatok szerint, kéttengelyű mozdonyok nemcsak a pályaudvarban 
kocsik elhelyezésére és más hasonnemü munkálatokra, hanem mint vonat-




