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HolIán Ernő

beszéde

az országos magy. gazd. egyesület 1870. márezlus l-jén tartott ülésében.
(A

hazai

vasút -hálózat kiegészítéséről,
alsóbbrendű
vasutakról.)

különösen

az

Igen tisztelt szakosztály! Én nemcsak szerencsémnek, de büszkeségemnek is tekintem, liogy a magyar országos gazdasági egyesület, melynek
szerény közreműködő tagja vagyok, engem ezen értekezletre meghívott;
büszkeségemnek tekintem azért, mert minden alkalommal tapasztaltam, h o g y
midőn az ország érdekeinek képviseléséről és megvédéséről volt szó, ezen
egyesület mindenkor a legmelegebb hazafi érzelemmel lépett sorompóba ezekért. I g y történt nevezetesen egy igen fontos kérdésben: a vasúti hálózat kiegészítése érdekében. Fölszólalt ezen egyesület oly pillanatban, midőn a nemzet törvényhozási uton nem nyilatkozhatott; felszólalt először az országos
vasúti hálózat kiegészítése érdemében, tekintettel a nemzetközi forgalomra és
hazánk termény kivitelének érdekeire; felszólalt ismét az alsóbb rendű vasutak terjesztése és kiépítése érdemében, mi szorosabb viszonyban állott mezei
gazdaságunk és általában országos kereskedelmünk érdekeivel. Ha nem csalatkozom, ezen egyesület keblében történt először, hogy praecisirozva lett egy
elv, melyet hasonló szabatossággal semmiféle államban, semmiféle közgazdasági tanácskozásban, megállapítva nem találtam ; itt e falak közt hangzott először azon elv, hogy a vasutakat osztályozni kell, hazonlóan, a mint
osztályozni szokták a közönséges utakat. Ezt a dolog természetéből folyónak,
hazánk viszonyaira nézve legalkalmasabbnak, tehát minden körülmények közt
igazoltnak találom. — Igazolja a vasutak ezen osztályozását az, hogy egészen
más módon kell kiállítani azon vasutakat, melyek a nemzetközi forgalom közvetítésére száuvák, mint azokat, melyeknek rendeltetése egy létező nagyobb
vasutat, péld. egy hajózható folyammal, vagy más vasúttal összekapcsolni.
Vannak ismét nálunk igazolt oly vasúti kapcsolatok, melyeket mi harmadrendű vasutaknak osztályoztunk, melyeknek rendeltetése az, hogy talán csak
egyik végökkel jöjjenek kapcsolatba valamely nagyobb vasúttal, és pótolják
a jó kőutakat, a milyeneknek előállítása épen hazánkban igen nagy nehézségekkel j á r , úgy, hogy a vasutak talán olcsóbban kiállíthatok vidékenkint,
mint a kőutak. Az ily vasutak ereket képeznek, melyekből a nagy vasutak
forgalma táplálkozni fog.
Ezen elvet az országos magyar gazdasági egyesület proclamálta. Épen
öt évvel ezelőtt 18G5. évi márcziusban történt, hogy ezen gazdasági egyesület
egy emlékiratot dolgozott ki, melyben kifejtette a maga nézeteit és lerakta
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azon elveket, melyek szerint a vasúti közlekede's ügyét rendeztetni czélszerűnek találta; és én minden vonakodás nélkül bátran merem állítani, hogy ezen
munkálatnak talán sokkal nagyobb hordereje és hatása volt, mint azt előre
gondolni lehetett volna, nem csak azért, mert különféle nyelvekre lefordíttatván, közöltetett az egész világgal, de m e r t irányadó lett azon kormányra
nézve, mely az alkotmány visszaállításával az ország kormányzatát átvette.
És azért bocsásson meg a t. szakosztály, hogy megragadom ezen alkalmat és
e tárgyra talán egy kissé messzebbre kiterjeszkedem; mert igen helyesen csolokedett az országos magyar gazdasági egyesület, hogy, midőn a
vidéki vasutak kiterjesztése iránt nézeteit kifejtette, egyszersmind az egész
országos vasúthálózatot vette szemügyre, s azért helyes lesz talán ez alkalommal is, ha némileg kiterjeszkedem azok összehasonlítására, mik az említett
emlékiratban mint vágyak és óhajfások voltak felhozva, és mik azóta történtek. Igen természetes, hogy ily nagy fontosságú kérdés taglalásánál e helyütt
minden partialis érdekről eltekintek, és legnagyobb általánosságban veszem
szemle alá azokat, mik történtek.
Méltóztatnak emlékezni, — mert többen voltak Nagyságtok közül, kik
azon időben is buzgó közreműködést tanúsítottak, midőn a többször említett
emlékirat készült — hogy a magyar országos gazdasági egyesület óhajtása
öt évvel ezelőtt az volt, h o g y első rendű vasút építtessék körülbelől 260 m f d . ;
másod rendű vasút ismét 270 mfd. és h a r m a d rendű vasút 278 mfd. — Nézzük már most mi történt azóta.
A m a g y a r alkotmány visszaállítása után és a m a g y a r kormány életbeléptetése óta az elsőrendű vasutak, melyek a nemzetközi forgalom közvetítésére szolgálnak, felszaporodtak annyira, hogy ma már 391 mfd. van üzletben.
Ezenkívül még a jelen pillanatban 53 mfdnyi oly vasút van építés alatt, mely
a kormány költségén, a kormány közvetlen vezetése alatt építtetik ; továbbá
még 308 mfdnyi vasút concessionálva és szintén építés alatt van ; és végre van
még 197 mfdnyi oly vasút, melynek kiépítése biztos kilátásba van helyezve és
mely az országos vasúti hálózatot kiegészíteni fogja.
Ha ezen számokat összefoglaljuk, úgy találjuk, hogy 391 mfdnyi üzletben levő vasút v a n ; 361 mfd. építés alatt van, 197 mfd. pedig olyan, melynek
kiépítése biztosítva van. E z tehát összesen 949 mfd, mi már magában nevezetesen meghaladja azon óhajtást, mely a gazdasági egyesület keblében öt évvel
ezelőtt kifejeztetett.
A kérdés közérdekűségénél fogva meg fog nekem engedni a t. szakosztály, ha kiterjeszkedem kissé azon elvre, mely itt talált először kifejezést, és
mely a kormánykörökben a legnagyobb figyelemre lett méltatva; és ez az,
hogy a vasutak hazánkban csak úgy felelhetnek meg rendeltetésüknek, ha
azok szerfölött nem terhelik amúgy is gyöngébben álló pénzügyi állapotainkat, ha a vitelbérek mértéken felül nem fogják terhelni a terménykivitelt.
Hogy e tekintetben a k o r m á n y mily eredményeket bír fölmutatni, erre nézve
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ismét a tárgy közérdekűségénél fogva bátor leszek némely adatokat a t. szakosztály tudomására hozni.
Az első vasút, mely eoncessio útján kiadatott, volt az alföldi vasút. . Ennek költségei mértföldenkint 405.000 írtban lettek megállapítva. Ezen költség után a törvényhozás 36,000 frt mértföldenkénti tiszta jövedelem-biztosítást nyújtott, mi a befektetett tökének körülbelől 8 °/«-nak felel meg.
Ezután keletkezett az észak-keleti vasút, melynek mértföldenkénti költségei 502,970 frtot tettek, a törvényhozás által megszavazott jövedelem biztosítást 36,600 frt, tehát a befektetett tőkének 7,3%-át.
Ezután következett az arad-temesvári vasút. Ennek mértföldenkénti
költségei 496,700 frtban állapíttattak m e g ; a megfelelő tiszta jövedelem biztosítás 40,000 frt mértföldenkint, tehát a befektetett tőke 8%-ka.
Következett azután a keleti vasút. Ennek építési viszonyai természetesen kedvezőtlenebbek voltak, már annálfogva is, mert ezen vonal a nyugati
iparvilágtól sokkal távolabb esik, az anyagok szállítása sokkal nehezebb, egy
szóval sok tényező folyt be arra nézve, hogy ezen vonal kiépítése költségesebb volt. í g y az átlagos költségek mértföldenként 614,000 frtban állapíttattak m e g ; a garantia 46,750 frtot, tehát a befektetett tőkének 7,6 °/0-át teszi.
Később coneessionáltatott a nyugati vasút, vagy is a győr-székesfehérvárgráczi vasút. Ennek költségei mfdenként 494,000 frtban lettek megállapítva;
a megfelelő tiszta jövedelem biztosítás 36,400 frtot tesz, mi a befektetett^tőkének 7.3%-nak felel meg.
Az utolsó vasút, mely eddig concessio útján kiadatott, volt a magyargácsországi, melynek építési költségei tesznek mfdenkint 599,100 frtot, ennek
megfelelő garantia 40,000 frt, tehát a befektetett tőkének 6.6%-a.
En jól tudom, hogy a mi építési viszonyainkat a külföldi építési módozatokkal sok oknál fogva egy alapon összehasonlítani nem lehet. Akár Németakár Francziaországban fontos más tényezők folynak be, melyek az építési
költségeket nevezetesen módosítják és annálfogva tisztán mathematikai összehasonlítást az itteni és ottani építési módozatok és az abból következő költségekre nézve tenni nem lehet, mind a mellett az abstract tényt véve, a dolog
úgy áll, hogy Németországban, ide értve az összes német államokat, a vasútépítés átlagos költségei mértföldenként 800,000 frtra r ú g t a k ; Francziaországban pedig mértföldenként, — értve ez alatt közönséges német mérföldeket —
1141,000 ftot tettek a vasútépítési átlagos költségek; végre Angliában
1500,000 ftot.
Ismétlem, hogy ezen számokat a mi vasútépítési költségeink számaival
egy alapon összehasonlítani nem lehet, de annyi bizonyos, s ezt bátran el lehet
mondani, hogy a magyar kormány igen szerencsés coniencturák fölhasználásával, az ország érdekében igen szép eredményeket volt képes előmutatni, a
mennyiben a magyar országos gazdasági egyesület keblében és utóbb a kormány programmjában is kifejtett azon elvet tartotta mindenkor irányadónak,
6*
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hogy a vasútépítésekre nézve a lehető legolcsóbb építési módozatokat kell alkalmazni és felhasználni.
Bátor voltam tehát most két tényt fölemlíteni: először a nemzetközi forgalomra szánt elsőrendű vasutak szaporodási számát és másodszor, az építési
költségek arányát. Mindkét tekintetben egész megnyugvással tekinthetünk
az elért eredményre; de nem kevesebb figyelmet érdemel azon tekintet: vájjon
ezen vasutak iránya mily elvek szerint állapíttatott meg ? és e tekintetben
örömmel constatálhatom e helyen, hogy a magyar kormány intézkedései folytán
érvényre emelkedtek az elvek, melyek a kereskedelmi politica elvei szerint
épen ezen egyesületben irányadókúl jelöltettek ki.
Méltóztatnak még emlékezni, hogy az országos magyar gazdasági egyesület első emlékiratában kiváló súlyt fektetett azon vasutak kiépítésére, melyek
délnyugati irányban a magyar tengerpart felé, keleti irányban Galacz felé és
éjszaki irányban Galliczia felé a gallicziai kapcsoló vasutakhoz vezetnek.
Ezen elveket szem előtt tartotta a kormány, és mi különösen a fiumei
vasutat illeti: erre fősúlyt fektetett. — Történt, hogy ezen vasút fontosságára
nézve — bár el lehet mondani, hogy az országos közvélemény ezen vasút kiépítését első sorban követelte, — eltérő nézetek is merültek föl; voltak, k i k
úgy vélekedtek, hogy ezen vonal költségessége talán nem áll helyes arányban
azon előnyökkel, melyek annak forgalomba tételétől várhatók volnának. E s
részemről egyénileg merem állítani, hogy azok nézetéhez csatlakozom, k i k
Magyarország szempontjából a fiumei vasút kiépítését első rendű és fő fontosságú kérdésnek tekintik. Eltekintve attól, hogy a magyar nemzet némileg
becsületével van már engagirozva ezen vasút építésére, vannak még igen
fontos okok, melyek politicai és közforgalmi szempontokból mulhatlan szükségnek tüntetik föl, hogy ezen vasút minél előbb kiépíttessék. Meggyőződésem
szerint ugyanis szükséges :
1-ször: hogy a nemzetnek a délnyugati irányban legyen legalább egy
olyan útja, mely sehol idegen földet nem érintve, tehát sehol idegen befolyásnak alá nem rendelve, saját területünkön egyenesen a tengerig vezessen; mert
kell továbbá
2 szor: hogy e vasút, a suezi csatornának történt megnyitása után minél
hamarább elkészüljön, minthogy az említett ténynél fogva az adriai tenger,
s vele a fiumei kikötő okvetlenül nagyobb szereplésre van h i v a t v a ; mert
3-szor : e nemzedék nem teheti ki magát azon súlyos vádnak, miszerint
elmulasztotta volna felhasználni azon elemeket, melyekkel a természet Fiumét
és annak közvetlen vidékét megáldotta, melyek azt a legvirágzóbb tengeri s
egyéb iparos tevékenységnek kifejtésére képesítik; mert
4-szer: tengeri kereskedésünk emelkedése a megfelelő hajóhadnak védelmét nem nélkülözheti, védelmi állásra pedig, valamint tengerészeti telepekre
általában alkalmasabb helyet, mint Fiúméban, az egész adriai tengerparton
nem találunk ; mert végre
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5-ször: mindazon veszélyek, melyek egy korábbi hagyomány szerint a
fiumei öblöt és kikötőt a kereskedelmi hajózás folytatására alkalmatlanná
teszik, azon mesék országába tartoznak, melyből ezen öböl a quarnero azaz
húsfaló elnevezését nyerte, melyek a tudomány és hajózás kifejlettsége által
rég meg vannak haladva.
De van ezenkívül még egy fontos körülmény — és bocsánatot kérek, ha
kissé hosszas vagyok ezen kitérésnél, de nem lehet, hogy ily tekintélyes testület figyelmét erre föl ne hívjam, melynélfogva ezen vasúti kapcsolat nagyot
fog lendíteni az egész országos közforgalmon. Közel áll a pillanat, melyben
a mont-cenisi alagút és a nizza-genuai vasút el fog készülni, és ez által a marseillei és lyoni nagy világpiaczok 200, illetőleg 220 mfdnyi távolságban az
Al-Dunától, meg fognak számunkra nyilni. Ezen távolságot öt n a p alatt tonnánként 60 frank vitelbérért meg lehet haladni, holott a tengeriút Triestből
vagy Fiuméből másfél hónapig tart, a tengeri ú t n a k minden esélyein kívül,
még az átrakodás kényelmetlenségeinek is alá van vetve. Ez igen nevezetes
körülmény; az egész forgalmi politica meg fog ez által változni, mert ezen
összekötő vonal által az Al-Duna ezen nevezetes fogyasztási piaczokkal legrövidebb úton fog kapcsolatba hozatni, mire természetesen a déli vasút-társaság tartott volna igényt, ha Zimonyról és Eszékről Sziszekre birta volna hozni
szállítmányait olykép, hogy azokat Sziszekről Steinbrückön keresztül Olaszországba vihette volna. De ha kiépíttetik a károly város-fiumei vonal, és Fiúmétól Sz.-Péterre szintén kiépíttetik a vonal, természetes, hogy mindazon
árúk, melyek Eszékről és Zimonyból Sziszekbe jönnek, s melyek Olaszországba, továbbá Lyonba és Marseillebe rendelvék, a károlyváros-fiumei vonalat fogják felhasználni, mert ezen, Sz.-Péter felé sokkal hamarabb fognak
elérni rendeltetésük helyére, mint a déli vaspálya fölhasználásával Sziszekről
Zágrábon, Steinbrückön, Laibachon át tovább.
Ez tehát azon nevezetes vasúti kapcsolat az alföldről és Budáról Fiúméba, melyre a kormány föfigyelmet fordított, és melyre nézve az országos
magyar gazdasági egyesület kebelében annak idején kifejezett óhajtásnak
tökéletesen megfelelt.
E g y másik igen fontos tekintet volt, mely szintén ezen egyesületben
hangsúlyoztatott, a kivitel nyugat felé. Tudjuk, hogy a nyugati iparos államok
mindinkább fölhagynak a mezőgazdasági ágak müvelésével, inkább más
iparágakkal foglalkoznak és szükségleteiket Magyarországból igyekeznek
födözni. E r r e nézve legfontosabb közlekedési vonalok azok, melyek nyugat
felé utat nyitnak.
Eddig az országnak nyugat felé csak egy határállomása volt: Marchegg;
most azonban épülőben lévén a kassa-oderbergi vasút, nemcsak erre, de még
egy harmadik határállomás is lesz, a most készülő és legközelebb a törvényhozás elé terjesztendő érsekujvár-nyitrai vasút által a Vlara szoroson át.
E g y másik igen fontos öszekötő vonal az, mely hazánk központját az
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Al-Dunával Galacz felé hozza kapcsolatba: értem a keleti vasutat. Erre
nézve történt, hogy a concessio azon tervek alapján adatott ki, melyek a magy.
orsz. gazd. egyesület pártfogása alatt 5 évvel ezelőtt készültek. Fontos, hogy
ezen vonal folytatása Galacz felé minél előbb létesüljön, de nemkülönben fontos, hogy mihamarabb előállíttassék a romaniai vasutakkal való kapcsolat
Orsovánál, mire nézve alapos kilátásunk van azon készségnél fogva, melynek
a romániai kormány kétségtelen tanuj eleit adá.
Van ezeken kívül még egy kapcsolat dél felé, mely nem kevésbbé fontos
és mely szintén a gazd. egyesület körében lett először alaposan megvitatva.
Itt mondatott ki azon elv, hogy a tulajdonképeni Kelettel való kapcsolatunkra
nézve fő súlyt kell helyezni azon vonalra, mely Salonikit egyenes összeköttetésbe hozza hazánk fővárosával. És ez áll különösen a suezi csatorna megnyitása óta; mert kétségtelen, hogy a mai nemzetközi kereskedelmi politica
elveinél fogva, különösen a gyors szállítmányok azon utat fogják felkeresni,
melyen lehető legrövidebb tengeriutat kell meghaladniok, hogy minél hoszszabban a gyors és biztos vasúti szállítás előnyeivel élhessenek; ezen út pedig ezen irányban nem más, mint az, mely a suezi csatornától a Középtengeren keresztül Salonikiba, onnan a Vardar völgyön fel, Törökországon keresztül Nisch felé, ismét Szerbián keresztül a Morava völgyön át, a Duna balpartján, hazánk fővárosába vezet.
Történt, hogy a szomszédos török kormány saját érdekeinek szemmeltartásával egészen más combinatiót állított föl; nevezetesen Bosnián keresztül
csatlakoznék délkeleti vasúthálózatunkhoz Sziszek közelében. A kísérlet meggyőződésem szerint időelőtti. Mindazon törekvések, melyek ezen vasút létesítésére vonatkoztak, a mai napig eredményre nem vezettek, de mindenesetre
ott állunk, hogy bármi történjék, figyelmen kívül hagyatni nem fog azon vasút, melynek kiépítése egyszersmind a magyar nemzetnek is érdekében áll s
melyet az imént jelezni volt szerencsém. Ezen vasúti kapcsolat egyszersmind
az északi iparállamoknak is érdekében áll, és én nem kétkedem, hogy ezek
támogatásával ezen vasutat előbb-utóbb létrehozni sikerülend, b á r tagadni
nem lehet, hogy a szerb kormány nehézkes eljárása az ügy eldöntését némileg hátráltatja.
Ezenkívül van a kormánynak még egy igen fontos intézkedése észak
felé; és ha az általam eddig említett kapcsolatoknál a kereskedelmi összeköttetés volt a fő szempont, itt a védelmi szempont az, mely kiváló figyelmet
érdemel.
E tekintetben is történt az, mi az adott viszonyok közt legczélszerübbnek mondható, t. i. a mai hadtudomány követelményeinek megtelelőleg Marmaros-Szigettöl kezdve a Kárpátok aljában u. n. rochade-vonal állapíttatott
meg, mely egész kiterjedésében építés alatt van. Azonkívül közel kilátásba
van helyezve kiépítése egy középső u. n. kapitalis vonalnak, mely Pestről
Miskolczon keresztül Przemyslbe vezet, s még két u. n. szárnyali vonalnak.
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az egyik Munkácsról Stry-n át Lemberg felé, a másik pedig Eperjesről egyenesen Tarnov felé.
Ezeket bátor voltam előadni azon elvek illustratiójára, melyeket a kormány az országos vasúthálózat kiegészítésére nézve követett; oly elvek, melyek teljesen összhangzásban állnak azon kereskedelmi politicai nézetekkel,
melyek ezen egyesiiletb en lettek hangoztatva és megállapítva. Csak egy körülményt kell még megemlítenem, mely szintén kimondatott ezen egyesület
emlékiratában: hogy kivitelünk érdekében szükséges mindenekelőtt, hogy az
ország birjon oly középponttal, mely a kereskedelmi forgalom könnyítésére
minden szükséges berendezésekkel és könnyítésekkel birjon.
Minél több könnyebbséget fog a külföldi kereskedelem itt Pesten találni,
annál szívesebben fogja piaczunkat fölkeresni, hogy kereskedelmi czikkeinket innen tovább szállítsa. E czélból, hogy Pest elláttassék mindazon kellékekkel, melyek a nemzetközi forgalom igényeinek megfelelnek, a kormány
gondoskodott, sőt a tervek is elkészültek és a költségek is ki vannak jelölve,
hogy Pesten a Dunának jobb és bal partján levő vasúti rendszerek összekapcsoltassanak, kapcsoló vasút, állandó vasúti-híd által. Hogy azonkívül Pesten
építtessék nagyobbszerü központi indóház, német nyelven „Rangirungs-Bahnbof", hol az ország különböző vidékeiről összefolyt terhek, a szerint, a mint
egyik v a g y másik irányban elszállítandók lesznek, összeállíttassanak és tovább szállíttassanak. Ezen központi indóház egyike a legfőbb tényezőknek
arra nézve, hogy Pest, mint kereskedelmi piacz, fontosságát fönntartsa.
Különös súlyt kell fektetnem arra is, hogy azon pont, melynél a D u n a
két partja egy ily kapcsoló-vasút, illetőleg állandó vasúti híd által össze lesz
kapcsolva, mindenesetre legfontosabb forgalmi pont lesz, mely egyszersmind
a dunai hajózásnak határpontját fogja képezni; mert kétségtelen, hogy ha
egyszer eljutunk — és kétségtelenül el fogunk jutni — oda, hogy az Orsovánál létező hajózási akadályok el fognak távolíttatni, s ez által lehetővé lesz
téve, hogy a hajók a Fekete-tengerről Pestig eljuthassanak a nélkül, hogy
útközben kénytelenek lennének átrakodni, és itt találkoznak megfelelő vasúti
kapcsolatokkal: Pest oly előnyöket fog nyerni kereskedelmi tekintetben, minővel egyetlen egy hely sem bir Európában, és ez által elérendi azt, hogy
Európa elsőrendű kereskedelmi piaczai közt fog helyet foglalni.
Ezeket bátor voltam általában előadni azért, mert az országos magyar
gazdasági egyesület, midőn a vicinális vasutakról tanácskozott, és ezekről
nézeteit'elmondta, szükségesnek tartotta az összes országos vasúti hálózatot
szemügyre venni; én tehát constatálni kívántam azt, hogy az országos vasúti
hálózat kiegészítésére nézve a kormány azon utat követte, melyet az orszmagy. gazd. egyesület emlékiratában kijelölt; mert szemügyre véve az egyes
vonalakat, azok nagyrészben ugyanazon elvek szerint állapíttattak meg, melyek az említett emlékiratban hosszas tanulmányozás után lerakva lettek, s
melyek egy összhangzó vasúti rendszert eredményeztek.
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Szükségesnek tartom már most a mai tanácskozás tulajdonképi tárgyára
áttérni és kimondani azt, hogy ha a kormány figyelembe vette a nagy vasutak építésénél azon elveket, melyeket ezen egyesület, ezen va3utakra nézve,
megállapítani szükségesnek t a r t o t t ; nem csekélyebb figyelemre méltatta azon
elveket is, melyek a vicinális vasutakra nézve itt kifejezést nyertek. Igaz,
hogy azon 3 év alatt, mióta a jelenlegi kormány működését megkezdette,
ezekre nézve igen kevés történt. Eddig csak az országos nagy vasúti hálózat
kiegészítésén dolgoztak, s a mellékvasutak az előkészítés stádiumán túl nem
haladtak; de nagy örömömre szolgál épen ez alkalommal értesíthetni ezen
érdemes szakosztályt, hogy m a az ügy már azon stadiumba érkezett, hogy a
kormány az itt kimondott elvekkel legtisztább öszhangzásban levő tevékenységének legközelebb roppant nagy tér fog nyilni.
Mindenekelőtt bátor leszek azokra nézve, miket a kormány a 2-od és
3-adrendü vasutakra nézve elvileg megállapított, némely adatokkal szolgálni.
Szükségtelon volna kiterjeszkednem és ismétlésekbe bocsátkoznom azokra
nézvo, miket ezen, 5 év előtt készült emlékirat a 2-odrendü vasutakra mond.
Ki figyelemre méltatta ez emlékiratot, és összehasonlítja azt azon vázlatos előadással, melyet bátor leszek most előadni, az csakhamar meg fogja ismerni,
hogy tisztán azon alapon s azon elvek után indult a kormány, melyek ezen
omlékiratban lefektetve vannak. Ugyanis, mint méltóztatnak emlékezni a
másodrendű vasutak rendeltetése az volt, hogy valamely elsőrendű vasutat,
nagyobb hajózható folyóval, vagy két elsőrendű vasutat egymással összekapcsoljanak.
Ilynemű vasutak szerkezetére nézve, melyeket mi másodrendű vasutaknak nevezünk, a kormány oly elveket állapított meg, melyek a közbiztonság
kívánalmai s megfelelő szállítási képesség mellett a pályának lehető legtakarékosabb kiállítását czélozzák, s melyek lényegesen abból állnak, hogy ilynemű pályáknál a f e l é p í t m é n y s z e r k e z e t e könnyebb, mint az u. n.
elsőrerdü pályáknál, mindamellett elég szilárd arra nézvo, hogy azon a közönséges vasutaknál használatban levő teher-kocsik teljesen megterhelve elszállíttathassanak.
A v a s u t a k annálfogva futó lábanként 15 vámfont súlylyal birnak, a
sínerösítési eszközök s a talpfák méretei valamivel csekélyebbek.
A m o z d o n y o k szerkezete 150 mázsányi tengely-terheltetésre vannak
számítva, melyeknek vontató ereje, sík pályán, 2 mfdnyi gyorsasággal, 12 ezer
mázsa, 1:125-hez való emelkedésnél, 4 ezer mázsa.
S mivel általában a vonatok gyorsasága másodrendű pályáknál valamivel kisebb, tehát a talpfák szilárd elhelyezése a kavicságynak csekélyebb
szélessége mellett is lehetséges, annálfogva a p á 1 y a s í k egyenes vonalban
3'1, görbe vonalban 3'4 méter szélességre volt megállapítható.
Az e p ü l e t e k méretei általában kisebbek, szerkezetük egyszerűbb.
A p á l y a e l z á r á s é s k o r l á t o z á s nem oly nagy kiterjedésben
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kívántatik, mint elsőrendű vasutaknál, mivel az alsóbbrendiíeknél a közlekedő
vonatok száma és gyorsasága csekélyebb.
Az állandó j e l z é s i k é s z ü l e t e k mindaddig, míg a vonatok rendes
keresztezése elő nem fordul, az egyszerű iró távírda használatára szorítkozhatnak.
Mikor a kormány megállapította a szerkezetre nézve a módozatokat,"
helyesnek találta azt, hogy saját közegei által államköltségen egy ily mintavasutat építsen Miskolczról Bánrévére, különösen azért, mert az egész gömöri
hálózat, mint industrialis vasúthálózat, ezen módon építendő ki, de meg azért
is, hogy a netán vállalkozni kívánóknak buzdító példát nyújtson. Ezen vasút,
mint említém, kormány költségen épült; hossza 6 mfd., összes építési költségei 1,528,500 frtot, mfdenként tehát 254,750 frtot tesznek.
És itt engedjenek nekem is egy kis elégtételt, a mennyiben én azon emlékirat kidolgozása alkalmával, midőn másodrendű vasutakról volt szó, azoknak költségeit 260,000 frtra irányoztam elő.
Ez volt az első kisérlet a másodrendű vasutakra nézve. Megállapítoltuk
a normalékat, magunk statuáltunk példát, és kiadtunk, mint előadni szerencsém
volt, 1,528,500 frtot.
Ezután egy 2-dik, hasonló szerkezetű vasutat, kamatbiztosítás mellett
kívántunk kiadni. Megjegyzem, liogy ennél a területi viszonyok nem vollak
egyszorüek, mert tunnel-ek építése, nevezetesebb bevágások készítése kívántatik, szóval, nagyobb területi nehézségek fordulnak elő. A költségek, melyek
a kamatbiztosítás alapjául vétettek fel, a következők:
1-szőr. Alapítási költségek, értékpapírok kibocsátása . .
10,000 frt.
2-szor. Előmunkálatok
4,000 „
3-szor. Közp. építési vezetés, igazgatás
10,000 „
4-szer. Föld- és épületbeváltás, határjelzés, tüzmentesítési
építkezések
15,000 „
5-ször. Alépítmény
147,970 „
6-szor. Fölépítmény
113,700 „
7-szer. Épületek, bútorzat, gépészeti fölszerelés és vizimüvek
43,500 „
8-szor. Pálya-elzárás
5,500 „
9-szer. Jelzők
1,800 „
10 szer. Forgalmi eszközök
40,000 „
11-szer. Apróbb üzleti felszerelés, üzleti-inegnyitás . . .
3,000 „
12-szer. Időközi kamatok
34,55ü „
Összesen

429,020 frt.

Méltóztassanak figyelemmel kisérni a fokozatos fejlődést. Az első esetben a kormány költségén épült ily vasút; a második eset volt az, hogy kamatbiztosítás mellett igyekeztünk hasonló szerkezetű vasutat kiadni. Már most
menjünk tovább : mi a későbbi fejlemény ?
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A későbbi fejlemény az, hogy a gömöri hálózatra nézve, mely voltakép
industrialis vasút, a kormánynak sikerült érvényre juttatni azon elvet, melyet
5 évvel ezelőtt itt megállapítottunk, hogy t. i. az ily industrialis vasutak kiépítésére az illető vidék érdekeltsége, a vállalkozók és a kormány hasonló mérvben
működjenek közre.
Járatlan úton haladt a kormány, midőn ily munkálatot akart előállítani;
de ma mái-örömmel jelenthetem, hogy van eredmény, és meg vagyok győződve,
hogy ezen első eredmény után, a most már j á r t uton sokan fognak utánunk
következni.
A gömöri vasúthálózat a kiadandó concessió értelmében körülbelől 24
mfdet fog körülfoglalni. A szerkezet tökéletesen olyan, mint a miskolczbánrévi vasútnál, melyet a kormány saját költségén építtet. Létesítése czéljából
a vállalkozók kibocsátanak mértföldenként 200,000 fiára elsőbbségi kötvényeket, 5°/o kamattal és 45°/o tőketörlesztéssel; 110,000 ftára littera A. részvényt
és 150,000 ftára littera B. részvényt, mindkettőt 5 % kamattal. A részvények kibocsátási ára 662/3 s így a vasút mfdenkénti összköltségei tesznek 460,000
ftot. A kormány a littera B. részvényeket vállalja magára. Azaz a vasút jövedelméből először ki kell elégíteni az elsőbbségi kötvények 5 % -t, azután a
littera A. részvények 5°/o kamatai s csak a mi marad, az fog a kormány részvényei után kifizettetni, a midőn megtörténhetik az is, hogy a kormány nem
kap semmit. Ebből áll a kormány garantiája, melylyel ezen vasút létesítéséhez hozzájárúlt.
Hasonló módozatokkal, mint a gömöri vasúthálózatra, egy másik vasútra, a nyiregvháza-ungvári-ra is van ajánlatunk ; azonkívül ugyan ezen vasútra
nézve egy másik módozat is v a n : t. i. kamatbiztosítással. Erre nézve csak aat
vagyok bátor megjegyezni, hogy ezen nyiregyháza-ungvári vasút kiterjedése 12'/ 2 mfd. Meg kell továbbá említenem a bánrév-nádasdi vasutat. Ez is
industrialis vasút, s arra van szánva, hogy a vasipar szükségletének feleljen
meg. Ennek kiterjedése 3.7 m f d . ; szerkezete azonban ismét sajátszerű, t. i.
vágánya csak 1 méter keskeny. Ez csupán teher szállitásra van szánva; építési költségei infdenként 143,000 ftot tesznek bankértékben mely összeg 2jsrészben littera A. részvények,
-részben pedig littera B. részvények által
fedeztetik. Ezen littera B. részvényeket a kormány vette át, még pedig teljes
névértékben oly formán, hogy ha a littera A. részvények 7 V2 %-ig kielégíttettek, a további jövedelem a kormányt illeti.
Már most, a deák közmondás szerint: Nunc venio ad fortissimum virum.
Oly vasútról lesz szerencsém értesíteni a t. szakosztályt, melynek sikerültét a
magyar kormány dicsőségének fogja tekinteni; mert meg vagyok győződve,
hogy ha ezen módozatot keresztülvinni képesek leszünk, ezen országra nézve,
hol oly nehéz j ó kőutakat építeni, a legnagyobbszerü eredményeket fogja maga
után vonni. Ez az u. n. válkány perjámosi vasút.
Méltóztatnak emlékezni, hogy az 5 évvel ezelőtt készült, olcsó vasú-
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takról szóló javaslatunkban, fő fontosságot tulajdonítottunk az u. n.^harmadrendü vasutaknak. Minthogy azonban a magyar gazdaközönség nincs azon
helyzetben, hogy sok pénzt betábláztasson birtokaira, és úgy annak nagyobb
mérvben való pénzbeli hozzájárulását ezen vasutak létesítéséhez reményleni
nem lehet: maga azon emlékirat utalt főleg azon lehetőségre, hogy a nagy
vasúttársaságok azon kiváló érdeknél fogva, hogy u. n. affluence-t képező vonalokat létesítsenek, ezen ügyet föl fogják k a r o l n i ; és e tekintetben örömömre
szolgál jelenthetni a t. szakosztálynak azt, hogy a nagy vasúttársaságok igazgatói közt találkozott egy férfiú, — és ez az államvasút társaság igazgatója
Kopp Emil — ki ismételt buzdításaim folytán elhatározta magát arra, hogy
egy példát fog előállítani, és reá fogja birni az igazgató tanácsot, hogy azon
elvek szerint, melyeket azon emlékiratban kifejtettünk, kisérletet tegyen.
A kísérlet odáig jutott, hogy ma már kész egyezmény létezik a kormánynyal és azon biztos kilátásunk van, hogy az állam vasúttársaság, mihelyt a
concessiót megnyerendi, egy ily vasutat azonnal kiépítene!, mire nézve a kormány a törvényjavaslatot máris elkészítette. A minister nem akart előzőleg
általános törvénylavaslatot beadni, mert úgy vélekedett, hogy concret esetben
egy példát fog állítani, hogy azon példa után az országyülés azután képesítve
legyen általános törvényt hozni, milyet eddig, tudtomra, csak egy állam alkotott,
t. i. a Badeni nagyherozegség. A javaslat készen van, és nem kétkedem, hogy
a törvényhozás azt törvény erejére fogja emelni és ez által az országnak oly
alapot fog nyújtani, mely ilynemű vasutak terjesztésére nézve legalkalmasabb lesz.
A fő elv az volt, hogy a nagy terhek viselése maga a nagy vasúttársaság
vállaira rovassék, úgy hogy az összes költségek viselése őt illesse. A vidéki
érdekeltséget szintén bele kellett vonni, de csak annyiban, a mennyiben a
kisajátításra nézve némi könnyebbségek nyújtása, talán a közmunka fölhasználása és némi anyagok szolgáltatásával járulna hozzá ; mert készpénz vagy
kötelezvények elvállalása általi hozzájárulásra birni olyasmi lett volna, mi talán
értéktelenné tette volna az egész vállalatot. D e hozzá járul a kormány is, s
hogy többet nem ajánl föl, mint 30 évi adómentességet, ez gondolom oly dolog,
mit jó lélekkel tehet, mert olyasmiről mond le előre, mi még nincs meg, és
2-or, mert a vasút életbeléptetése, tehát az ipar emelése által oly jövedelmekre
nyit forrásokat, melyek eddig nem léteztek.
Magát a concessiót az illető vidéki érdekeltség veszi ki, — ismét teljes
összhangzásban azon elvekkel, melyeket annak idején itt hangsúlyoztunk;
mert világos, hogy ha valamely nagy társaság ajánlkozik ily vállalat létesítésére, már ezen társaság mint nyerészkedésre czélzó, vagy legalább ilyennek
reputatiójában álló társaság, előre is bizonyos ellenszenvet ébreszt maga iránt,
míg ha megfordítjuk a dolgot és azt mondjuk, hogy ezen dolog az ő érdekükben fekszik: elejét vesszük azon ellenséges indulatnak, mely talán egy üzérkedő társaság ellen mutatkoznék, és ez által elérjük, hogy a vidéki érdekelt-
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Béget talán egy vagy más praestatiokra megnyerhetjük, melyek a vállalalatnak
nevezi'tos könnyebbséget nyújtanak.
A valkány-perjamosi vasút hossza 6 mfd, építési költségei 240,000 mfdenként, a költségek jóval csekélyebbek, mint a rendes vasutaknál; mert az éji
szolgálat, a korlátozás elmarad, a távirda készület sokkal egyszerűbb stb. A
menet-gyorsaság 2—3 mfd. A korona szélesség 3.3 méter, — a rendes vasutaknál tudvalevőleg 4 méter, tehát valamivel több. A vassinek 15 ft futó lábanként; közlokedhotiiok rajta 200 mázsával teljesen megrakott kocsik. További megtakarítás mutatkozik az épületekben, a mennyiben mindenütt egyszerű épületek alkalmaztatnak, s posta és a rendőrség elhelyezésére külön
épiiletok nem kivántatnak. A forgalmi eszközökre nézve a kormány az illetőknek teljes szabadságot ad s csupán rendőri szempontokból tartja fenn magának
a felügyoletet. A postakocsikat a kormány maga szállítja, ellenben az államtávirda vonalát jogosítva vannak a vállalkozók fölhasználni. És végre 30 éves
adómentesség adatik a vállalatnak.
A tariffák következők : a személy szállításnál, I. oszt. 34 kr., II. oszt. 25
kr., III. oszt. 13 kr. A toher szállításnál, I. osztály 2 kr., II. oszt. 3 kr., III. oszt4 kr. Ezenkívül fölvétetett még különleges tariffa 1"56 oly tárgyakra, melyek
a gazda közönséget szükségletei szerint leginkább érdeklik, nevezetesen kő,
tégla, épület- és tűzifa, kőszén és trágya.
Erre nézvo bátor vagyok ügyeimébe ajánlani a t. szakosztálynak és különösen hangsúlyozni, hogy ha azt akarjuk, hogy az ily vasutak csakugyan
minél sűrűbben épüljenek az országban, mulhatlanúl megkívántatik, hogy a
tariffákra nézve kissé liberálisabb elveket kövessünk. Az angol törvényhozás
a 2-o$ és3-ad rendű vasutak tariffáira nézve általában elfogadta azon szabályt,
hogy azok 20°/o-kal magasabbak legyenek, mint a nagy vasutakéi, és ennek
nagy alapja v a n : a nagy vasútak rendszerint állam költségen vagy kamat
biztosítás mellett építtetnek; de a 2-od és 3-ad rendű vaiutakhoz az állam
semminemű subventióval nem járul, ezeknek kamatbiztosítást nem ad s épen
azért, mivel rövidebbek, ha tariffájok magasabb is, azok a gazdaság érdekeinek kárt nem okoznak.
Méltóztassanak fölvonni, hogy az idén őszszel Bessenyőről Mokrinba kellett volna oly gabonát szállítani, melynek rendeltetési helye Stettin volt. Mokrin Bessenyőről 2 mfdnyi távolságra fekszik s egy mérőnek elszállításaért
30 krt kértek, tehát mfdenként 15 krt. Ha ennek ellenében a kérdéses vasúton
a teherszállítás mfdenként 2—4 krban állapíttatik meg, kézzelfogható a roppant nagy előny.
Van végre még egy kész megállapodásunk, ez a mező-túr-szarvasi
vasútra vonatkozik ; ennek összes kiterjedése 2'8 mfd., építési költségei 178,500
ft. mfdenként, összesen tehát 500 ezer ft. Ezen vasút az u. n. Larmanjat-féle
rendszer szerint építtetik. Ennek előnye az, hogy csak egy sín alkalmaztatik
— föltéve azt, hogy igen j ó , szilárd anyagból készült út van. Ennek közepén
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rakatik le a sín, melyen a gőzmozdony és a v a s ú t i kocsiknak kettős koszorúval ellátott egy kereke mozog, mig a többi 4 kerék a közönséges uton halad.
Ezt természetesen Magyarországon általában alkalmazni nem lehet, mert nálunk nincsenek mindenütt szilárd anyagból készült utak, itt tehát a többi 4
kerék számára hosszú talpfák r a k a t n a k le.
Midőn a vállalkozók ezen ajánlat al léptek a kormány elé, az némi
vonakodással fogott ezen vállalathoz, mert csak annyit tudott róla, Hogy az a
franczia császárnak különös pártfogásában részesül; mindamellett szakférfiakat küldött ki annak tanulmányozására, de nem mondhatnám, hogy ezek a
legjobb véleményt adták volna felöle. Omnibus természetű kis vasút ez, mely
helylyel közzel igen jó szolgálatokat tehet, s azért a kormány helyén találta
hasonló szerkezettel is tenni kísérletet, midőn M.-Túrtól Szarvasig, hasonló
szerkezettel a vasúti engedélyt kiadni elhatározta. A tariffa, teherszállításra, az
I. osztályban
3 krral, a
II. osztályban
4 krral s a
III. osztályban
. 5 krral lett megállapítva.
Tisztelt szakosztály! Örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy kimutassam, miszerint a kormány a nagy vasúthálózat kiegészítésénél, követte azon
elveket, melyeket az ország szükségleteinél fogva, a közforgalom érdekében s a
kereskedelmi politica elvei szerint, az orsz. magy. gazd. egyesület már 5 évvel
ezelőtt megállapított; de ha örömömre szolgált ezt constatálhatni, nem kevesebb
örömömre szolgál e helyütt tanúságot tehetni arról is, hogy a kormány nem
volt tétlen azon további elvek alkalmazásában sem, melyeket ezen egyesület
ugyanaz alkalommal a 2-od és 3-ad rendű vasutak kiépítésére nézve kijelölt.
Ila több időt igényelt az előkészítés, meg vagyok győződve, h o g y sokkal kevesebb időbe fog kerülni, a már egyengetett úton legnagyobb erélylyel és legnagyobb következetességgel tovább haladni.
Úgy láttam továbbá azon meghívásból, melylyel a mai ülésre meg lettem
tisztelve, hogy a t. szakosztály több más tárgyra is kivánt volna kiterjeszkedni, nevezetesen tanácskozásai körébe kívánta volna fölvenni a közönséges
utak építését is. E n részemről legnagyobb megtiszteltetésnek fogom tekinteni,
ha mint ezen egyesület tagja, hogy közelebb, h a fölkérés folytán a közmunka
minister úr a kész törvény javaslatokat ezen testülethez átteni fogja, hasonló
tárgyilagossággal hozzászólhatok ; de azt hiszem, hogy a mai t á r g y oly fontos,
hogy a t. tagoknak elég bő anyagot nyújt a gondolkodásra és munkálkodásra.
Indítványom tehát az volna, hogy az egyesület, támaszkodva előbbi munkáira,
intézne föliratot a közmunka-minister úrhoz, melyben kifejezné azon reményét,
hogy azon javaslat alapján, melyet az egyesület már 5 évvel ezelőtt készített
azon czélból, hogy a törvényhozásnak ez által útmutatást nyújtson, — legyen
szíves oda hatni, hogy az ország ez iránybani várakozásának minél előbb elég
tétessék ; ha azonkívül az egyesületnek volnának javaslai, melyek a megkezdett úton való haladást könnyitenék, megvagyok győződve, hogy a közmunka-
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minister úr legnagyobb köszönettel és legnagyobb örömmel fogja venni az
egyesület további figyelmeztetéseit.
Végezetül fontosnak tartok megemlíteni még egy elvet, melyet a kormány szintén mindig szem előtt tartott. Ugyanis, a mint az elsőrendű vasutak
kiépítésére, illetőleg az országos vasúti hálózat kiegészítésére nézve mulhatlanúl szükségesnek tartotta azt, hogy az initiativát maga ragadja meg s kijelölje a vállalkozási szellemnek az irányt, melyet a kormány az ország érdekében követni kiván, miáltal egyszersmind a partialis törekvéseknek lehetőleg
elejét vette : úgy 2-od és 3-ad rendű vasutak kiépítésénél az initiativát nem
kivánja a kormányra és a törvényhozásra, hanem lehetőleg az illető vidéki
érdekeltségre bizni. Ez alapon m e g v a g y o k győződve, hogy sokkal egészségesebb fejlődésnek nézhetünk eléje.
Ezzel befejezvén tiszteletteljes előadásomat, bátor vagyok az előadottakra
nézve a t. szakosztálynak figyelmét kikérni.

