Szemle a magyarországi és Magyarországot közelebbről
érdeklő vállalatok körében.
Az újabb évfolyam jelen első füzetében, szemlénket alig szentelhetjük
megfelelőbb tárgynak, mint ha átnézetesen összefoglaljuk mind azt, a mi a
"múlt év egész folyamában közlekedési ügyünk körül történt.
A világ színpadán a múlt évet óriási vállalatok bevégzése teszi a közmunkák történetében nevezetessé. A s u e z i csatorna megnyitása, az amerikai
continensen a csendestengeri vasút bevégzése oly tények, melyek méltán, önhazánknak az általános világforgalomhoz való viszonya feletti elmélkedésre késztetnek ; mert újabb tanúbizonyságai annak, hogy a nagy és általános világkereskedés országos határokat számba nem vesz, az egyes államok politikai
határát nem ismeri, minden elszigeteléssel daczol, és úgy, a mint azon nemzeteket,melyek ezen általános láncznak hasznos szemeit képezik,anyagi áldásaiban részesíti; azokat, melyek a kapcsolatról nem gondoskodnak, elejti, s a szomszédok előhaladása által relative háttérbe szorítja.
A világforgalomnak főtényezői a tengerek és vasutak. Hazánknak tengerpartja nagyon csekély, az sincsen még az ország belsejével vasút által
összekapcsolva; vasúthálózatunk pedig nyugat felé csakis két kapcsoló ponttal bír, ellenben észak kelet és dél felé megszakad. Elszigetelt tehát a szó szoros értelmében annyira, hogy ehhez hasonló példát — félszigeteket kivéve,
melyek azonban a vasúti kapcsolatoknál sokkal előnyösebb tengerpartok felett
rendelkeznek — nem is találunk.
Hazánk, geographiai fekvése és vasúthálózata kapcsolatainak hiánya
folytán, a suezi csatorna megnyitásából eredő minden előnyökből ki van zárva.
A suezi csatorna megnyíltával a földközi tenger kikötői, melyek az utóbbi
időkben a világ kereskedelemtől nagy részben elestek, annak újra emporiumaivá válnak. Az indiai kereskedés egy része, ezen földközi tengeri kikötő
kön keresztül, a suezi csatornának veszi útját. A nyugati Európából jövő utazók és becsesebb szállítmányok az európai Continensen vasúton fognak áthaladni ; ezen részben szárazföldi utat vagyis a vasutat, a földközi tenger valamely kikötőjéig természetesen azon szállítmányok fogják csak választani,
melyeknél a szállítás gyorsasága a főbb tényező, s a melyek ugyanazért a
tengeri hajón való szállításnál sokkal magasabb vasúti vitelbért elbírják. El
lenben ha nyers anyagok szállítandók, ezek mindig inkább a tengeri utat
fogják választani.
Azon szállítmányok között már most, melyek a suezi csatorna felé a
continensen keresztül igyekeznek, azok, melyek a legnagyobb gyorsaságra
szorúlnak, azon irányt és utat választandják, melynek legnagyobb része
vasút, és a legkisebb része tengeri út.
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Egyelőre tehát Brindisi felé fognak igyekezni, s így hazánkat egészen
elkerülik. A suezi csatornából hazánk hasznot csak úgy fog húzni, ha a török
kikötők, nevezetesen Salonik, vasút által az európai hálózattal össze leend
kötve. Mert mihelyt Saloniknak vasútja leend, azon árúk, melyek leggyorsabban igyekeznek India felé, a saloniki kikötőkön fognak hajóra rakatni;
mert ezen kikötő felelend meg leginkább azon feltételnek, hogy a szállítmányok, útjoknak legnagyobb részét vasúton, és így gyorsan teszik meg.
Hogy tehát a nagy világ-forgalmi kereskedés Magyaroszágot cl ne kerülje, első sorban arra v a n szükségünk, hogy a török vasutak, a Duna-fejedelemségek hálózata, saját hálózatunkkal Belgrádnál és Baziásná!, saját vasutunkkal kapcsolatot nyerjen, mert ezen esetben a fentebb említett egész forgalom hazánkon keresztül veendi útját.
Ezen nagy, hazánkra főfontosságú kérdés volt az, mely a múlt évben a
török vasutak engedélyezése folytán felmerült. A török vasutak kapcsolatának kérdése az, mely Magyarországnak világ forgalmi állására közvetlenül a
legnagyobb befolyást gyakorolja.
Midőn a kérdés először felmerült, az Magyarországra nézve a leghátrányosabb megoldással fenyegetett; mert eredetileg a török vonalnak a magyar
hálózattal Bródnál leendő kapcsolata terveztetett, mi által Magyarország teljesen el leendett volna kerülve. A török vasutaknak egy Szerbián keresztül
vezetendő szárnyvonala csak esetleg lett volna építendő.
Később a szerbiai vasutaknak önálló rendezésére és építésére nyilt remény. Ma a szerbiai vasútnak kérdése még mindig nincsen eldöntve. A török
vasutaknak Bosnián keresztül vezetendő része van előtérbe állítva, de a nehézségek, melyekkel ezen vállalat küzd, azon érdekeknek felébredése, melyek
a szerbiai vasútnak létesítését igénylik, valószínűvé teszi, hogy sikerülend
Magyarországnak saját érdekeit ezen irányban megóvni.
A romániai vasutak csatlakozása ellenben, mint azt egyik múlt szemlénkben közöltük, ha nem is alakilag, de lényegileg a múlt évben megoldatott.
Hazánk közlekedési eszközein végig tekintve, a lefolyt évben láttuk első
gyümölcseit a magyar kormány kineveztetése óta megkezdett munkásságnak.
1869-ben nyíltak meg először oly vasút-vonalak, melyeknek építését a magyar k o r m á n y kezdette volt meg. A lefolyt évben nyilt meg az alföldi vasútnak egy szakasza, s habár a hatvan miskolczi és zákány-zágrábi állami vasutaknak megnyitása m á r az 1870-dik évbe esett á t ; ezen két vonalnak bevégzése, az 1869-dik év eredményei közé sorolandó. Pontosan szám szerint
17'/a mértföld új vasút vonal adatott 1869-ben a forgalomnak át. Melyből a
stoyerdorti (rég használatban levő, s most csak a k ö z f o r g a l o m n a k is
megnyitott) hegyivasútra 4.3 mfd. és 13.2 mfd. az alföldi vasút szeged-zombori
szakaszára esik.
A vasút építés az 1869-dik évben ernyedetlenül folytattatott; de azon
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rohamos engedélyezése újabb vonalaknak, mely az 1868-dik év végét jellemezte, 1869-ben tetemesen csökkent. A törvényhozás elébe 1869-ben egyetlen
ú j vasút-engedélyezési törvény sem terjesztetett, a győr- illetőleg sz.-fehérvárgráczi, valamint a nyiregyház-ungvári vasutak épitése, melyek iránt intézkedések történtek, a törvényhozás által már előbb elhatároztatván.
Az 1868-dik évi L. t. cz. értelmében kormány költségen építendő vasutak létesítése az 1869-dik év folyamában biztosíttatott; a mennyiben a salgó-tarján-rutteki, a károlyváros-fiumei és a miskolcz-brassói vasutak iránt szerződések köttettek.
A vasút-hálózatunk kiegészítését czélzó tevékenység tehát 1869-ben
folytattatott, a korábbi 1867. és 1868-dik években lerakott alapon; s az ország ezen tevékenység eredményével meg lehet elégedve. D e vasúti törvényhozásunk az elmúlt évben sem tett egy lépést is előre. A mostan érvényben
lévő s törvényt pótoló engedélyezési rendelet, mely az 1854-diki nyilt parancsnak hazánkban is törvényes elismerést szerez, máig sem pótoltatott egy,
a viszonyoknak megfelelő törvény által, holott ez sürgős szükség lenne. Teljesen beismerjük azt, hogy a kormánynak addig, míg vasutihálózatunknak
legszükségesebb, és annyira elmaradt kiegészítését nem biztosította, a szó
szoros értelmében ideje sem maradt szervezeti törvények készítésére; de most
midőn a legszükségesebbek meg vannak téve, ezen viszonyokat is rendezni
k e l l ; rendezni kell úgy, hogy vasutaink minél olcsóbban létesülhessenek.
Azonban az 1867 óta közlekedési ügyeink körül felavatott rendszernek,
a lemúlt évben, káros hatásai is mutatkoztak már.
Felszólaltunk volt egyik közelebbi szemlénkben, országutaink tárgyában. Olvasóink tudják, hogy 1867 óta az országutak fenntartására fordított
pénzösszeg évről évre csökkent. Ezen mostoha eljárásnak szükségszerű eredményei bekövetkeztek volna egyébként i s ; azonban 1869 őszén az időjárás
is növelte a bekövetkezett bajokat. Már régen nem volt oly rendkívül esős
ősz, mint a közelmúlt, s ennek folytán az u t a k , melyek éveken át, tartó elhanyagoltatásuk következményeit, és a rendkívüli módon megszaporodott forgalom hatását is sínylették, a folytonos eső folytán oly szánandó állapotba j u tottak, hogy a járhatatlanságuk feletti panasz egyszerre egészen általános
lön. Az ezen irányban elvesztett időt nagyon nehéz lesz helyre pótolni; s a
mulasztás annál érezhetőbbé fog válni, minél hamarább készül el vasúthálózatunk. Törvényhozási teendők, tervezetek hiányzanak, pedig a szükséget minél hamarább kellene pótolni. Reméljük, hogy a kormány felfogja
a komolyan intő jeleket, és úthálózatunkról is minél sikeresebben gondoskodik.
Semmivel sem mondhatunk örvendetesebbet vízszabályozási és csatornázási munkálatainkról. 1868-ban a legnagyobb hévvel karoltattak fel a
csatorna építkezések. Tervezetek készíttettek ; kormányi tanulmányok s hirlapi fejtegetéseknek tárgyát egyaránt képezték a csatornák. Az egész ügy
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azonban a papíron maradt. Az egész tevékenységnek semmi gyakorlati eredménye vagy haszna nem volt.
Hazánknak egy jól rendezett csatorna, s általában vizi út-hálózat, a
vasutaknál nem csekélyebb hasznot hajtana. Főleg nyers termékeket viszünk
k i ; s nyers anyagokat kellene az ország határain belül is igen sokat szállítani, ha ezen termények a magas vasúti vitelbéreket elbírnák. Alföldünk
kőben és tüzelő anyagban egyaránt szükséget szenved; de bár mindkettő a
felvidéken megvan, le nem szállítható a vizi közlekedés hiányai miatt. Gazdag rónáinkon rövid időközökben oly roppant szárazság pusztít, hogy a
marha ivóvíz hiánya miatt dől k i ; de a közelebbi szerencsés évek alatt egy
lábnyi öntöző csatornát sem készíténk. Meg fogjuk várni a legközelebbi
aszályt, hogy az végtelen nyomorával ismét emlékezetünkbe hozza a föld
öntözés szükségét; úgy, mint megvártuk az esős őszt, hogy országutaink
elégtelenségét kézzelfoghatólag bebizonyítsa.
Az 1869-dik évnek közlekedési ügyeinkre vonatkozó eredményeiről
szólva tehát, csak a vasutakban mutathatunk fel eredményeket, s minden
egyéb irányban az év csak mulasztásokról tanúskodik.
A közmunkáknak egy más fajában 1869-ben a legüdvösebb tevékenység csirái mutatkoztak. A kormány köztudomásúlag élénken tanulmányozza
a főváros érdekében teendő közmunkákat. A Duna-szabályozás, két újabb
híd építése, a főváros szépítése, nevezetesen a boulevardok áttörése, egy oly,
legközelebb foganatba veendő egészet k é p e z n e k : melynek létrehozását mindenki csak a legnagyobb örömmel üdvözölheti. Legközvetlenebb hasznát
ezen építkezéseknek a főváros lakossága veendi ugyan ; do azért az egész
országra legjótékonyabb befolyással leend mindaz, mi az ezen irányban mutatkozó közszükséget pótolja.
Mert bizonyára mindenki egyaránt óhajtja saját lakó-városának rendezését, szépítését; de valószinü-e, hogy különben is annyira apathicus városaink, és még indolensobb hatóságaik tettre ébredjenek, midőn a főváros nyomora minden egyesnek mentségül szolgálhat. Nem t a r t j u k méltányosnak,
hogy egy ország adózzék egy város felvirágzására; de kívánatosnak tartjuk,
hogy a főváros mutasson példát a többieknek, és legyen a hasznos intézkedések terén zászlóvivő.
S ezzel bezártuk rövid szemlénket a lemúlt év felett. Adja Isten, hogy
a folyó év pótolja a múltnak mulasztásait, s legyen üdvös és áldásthozó nemzetünkre a közmunkák terén is !

