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Ezen jegyzetek ezélja megmutatni, milyen befolyása van a vágányszélességének a vasút szerkezetére és fenntartási költségére; továbbá, mely
módon volna lehetséges, mind a részvényesek jutalékát szaporítani, mind
pedig tovább terjeszteni ama sok előnyt, melyet a vasutak földünk minden
lakható részén nyújtanak, légyen bár gyér a népesség és a talaj terméketlen.
Emlékezünk még, mely komoly szóváltás tárgyát képezé a vasutaknak leginkább megfelelő vágányszélesség kérdése ; és hogy az úgynevezett „vágányszélesség körüli harcz" elkeseredett erélylyel vívatott ugyan, de semmi határozott eredményre nem vezetett. Mindegyik hadviselő fél drága kísérletek
után, visszahúzódott, a nélkül, hogy az ellenfélt győzőnek ismerte volna el.
A következés az volt, hogy a különböző érdekek szerint különféle vágányszélességek jöttek létre. í g y történt, hogy az északi kerületekben széles
vágányú vasutakat kezdtek építeni; de hogy azok czélszerüeknek nem bizonyúltak mutatja az, hogy lassanként keskeny vágányuakká változtatták át.
Az érintett vitában különös volt, hogy bár mindkét részről na^y ügyességgel vívtak, de nem ügyelve a bizalmas részvényesek hasznára, nem vették
tekintetbe a kérdés takarékossági oldalát.
Ha a kérdés ezen legnyomósabb elemét vizsgálták volna, egészen új
világításban tünt volna az fel. De azon időben tapasztalati adatok még e részben hiányoztak — sőt ezek némileg még jelenleg is hiányosak, különben e
jegyzetek nem volnának szükségesek, — már évek óta ismeretes lehetne,
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hogy a keskeny vágányú vasút előállítása kevesebbe kerül, hordképessége
pedig mind erő, mind gyorsaság tekintetében a követeléseknek megfelel. S
ha ez figyelemre méltatik, nem volnának, mint jelenleg, nagy területek megfosztva a vasút jótéteményétől; a részvényesek százai pedig nem búsulnának
azon jövedelmek elvesztése fölött, melyekhez kiadásaik után magukat feljogosítva érezék.
Eltekintve azonban az előállítási költségben eszközölhető megtakarításoktól, a vasút hordképessége viszonyítva a vágány szélességéhez, eddig még
helyesen nem világíttatott meg. Egyszerűen feltételeztett, hogy a szokottnál
keskenyebb vágányú vasút mind hordképesség, mind a szállítás gyorsasága
tekintetében nagyon korlátolt lehet; s így az előállításnál remélhető pénzkimélést nagyon csekélynek tartatott arra, hogy a rendszer változtatását
kívánatossá tegye. Nincs szándékomban Angolország számára ily változtatást
czélba venni, hol a 4' 8 '/V'nyi vágányszélességü vasútrendszer már általános
alkalmazást nyert, és pedig oly szerkezettel, hogy óránként 60—70*) mértföldnyi sebességet tesz lehetővé; az angol vasutak forgalmi viszonyait csak
általános elmélkedéseim megvilágítására akarom használni. Nem tévesztendő
szem elöl az sem hogy gazdaságosság tekintetében újabb és könnyebb forgalmi
szerek alkalmazása által némileg a meglevő viszonyok is változhatnának.
Ismeretes dolog, és mindenütt elfogadott tapasztalati tény, hogy személyvonatokon úgy aránylik a fizető teher a nem-fizetőhöz, mint 29 az l-hez;
terhervonatokon pedig, ide nem számítva az ásványnemüeket, mint 7 az
l-hez. Ezen nagy aránytalanságnak oka egyrészt a követett kezelési rendszerben rejlik ugyan, de sokkal nagyobb részben a vágány-szélességében. A
vonatok holtsúlya akár személy-, akár tcher-vonatoknál egyenes arányban
nő a vágány szélességével; vagy más szavakkal: a nem fizető és fizető teher
közti viszony épen úgy növekszik (legalább a mennyiben a kezeléstől nem
függ) mint a sínpár egymástóli távola; mert egy tonnányi holt anyag hordereje keskeny vágány fölött alkalmazva nagyobb, mint széles vágány fölött^
mivel rövidebb.
Ezen állítás bebizonyítására elégséges a Festiniog-pálya példájáia
utalni, melynek vágányszélessége 1' 11 V 2 " (0"60 m.). Az épületfa szállítására
ott használt waggonok csak 12 mázsa (540 kilogr.) súlynak s igen gyakran
3V2 tonna súlyt hordanak, óránként 12 ang. mértföldnyi sebességgel haladva.
Más szóval: e waggonok önsúlyuknál hatszorta nagyobb súlyt hordanak, míg
a legjobb waggonok a szélesebb vágányú vasutakon, anyagot, önsúlyuk kétszeresénél többet nem visznek.
A London és North-Western vasút kezelése általánosan jónak van elismerve, S épen azért választom e vonalat a létező vágányrendszer hibáinak
megvilágítására. Mert ha ezen vonal jövedelme a várhatóságon alól marad,
*) 1 angol mértföld = 1609 méter = 0"21á osztrák mértföld.
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ennek oka csak a vasút szerkezetében kereshető. Be fogom bizonyítani, hogy
ha e vonal vágányszélessége 4' 8V2" helyett 3' volna, teherszállítmánya fél
áron eszközölhető volna, a jelenleg alkalmazott raozdonyerök felényivel, és
pedig az által, hogy a vasúton jelenleg megforduló holt teher megfelelőleg
kevesbednék, s így el volna hárítva az is, hogy mint jelenleg történik, nagy
költséggel egy harmadik versenyző vonal építtessék ugyanazon végpontok
között.
El vagyok rá készülve, hogy ezen állítások eleintén kétkedéssel találkozandnak ; de állításaimat számokkal bizonyítandom, melyek nem tévesek.
Eleinte azon állítást, hogy minden tonna utassal 30 tonna vonatot kell mozgásba hozni kinevették; későbbi tüzetes számítások alapján azonban valónak bizonyult elannyira, hogy ezen állítás igazsága mai nap már általánosan
el van ismerve. A teherszállítás körüli viszonyok tüzetes vizsgálat után ekként
mutatkoznak:
A London és North-Western vonalon a teherszállítás évenként 15 millió
tonna körül forog. Megengedve, hogy ebből 5 millió ásvány; — mi főleg kőszénből áll — csak a megmaradó 10 millió tonnányit veszem számításba
mint évenkénti tiszta terhet.
Be van bizonyítva, hogy az arány a holt cs fizető teher között körülbelül úgy áll, mint 7 az l-hez; e szerint 70 millió tonna súlyú forgalmi eszköz
kivántatik arra, hogy 10 millió tonnányi fizető teher tova szállíttassák. Hogy
azonban a túlzásnak látszatát is elkerüljem, felveszem, hogy a holt teher
aránya csak 3 az l-hez; mi által 70 milliónyi tonnáról 40 milliónyira száll le
a waggonok súlya, melyekkel a 10 millió tonnányi fizető teher tovaszállít tatik. 50 millió tonna lesz tehát az összes teher, mely óránként 25 angol
mértföldnyi átlagos sebességgel, a mozdonyok által tovaszállítandó.
Az említett vonalon a tehervonatok utáni bevétel vonatmértföldenként
6 s. 3 d.; *) ebből következik, tonna és mértföldenként egyre-másra 1 V2 d.**)
számítva, hogy vonat és mértföldenként 50 tonnányi fizető és 255 tonnányi
bruttó teher szállíttatott. Osztva 255-el az 50 milliót, ad 196.089 vonatot; s e
számot ismét osztva az évenkénti munkanapok számával 313-al, adja a NortliWestern összes vonalain 24 óránként előforduló vonatok számát, 626-ot.
A társulat könyvei mutatják, hogy minden fizető tonna jövedelmez
körülbelül 4 s. 8 d., ez, tonna és mértföldenként 1'/2 d. számítva, egy-egy
tonna teher által leírt út gyanánt körülbelül 38 mértföldet eredményez úgy,
hogy — mivel a forgalomban levő vasút összes hossza 1432 mértföld s az
összes szállított tömeg minden tonnája csak 38 mértföldet ír le — átlagosan s
a vasút egész hosszában 3fc különböző tehorvonatnak kelle közlekednieEzen számmal osztva a 24 óránként közlekedő összes vonatok számát, kijő
ail
*) 1 d. = V12
g- mértföldenként = 19'7 kr. osztrák mértföldenként.
**) 1 d. ang. tonnás mértföldenként ~ 1'09 kr. osztrák mázsa s mértföldeukéut.
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a naponként és mértföldenként átlagosan közlekedő vonatok száma, 17. A
számok ilyen összeállításával csak azt czélzom megmutatni, hogy, habár a
naponként előforduló vonatok összes száma, 626, első pillanatra nagynak látszik is, az egész vasút-vonalra elosztva aránylag csekély.
Ezen tény alapján megítélhetni, minő befolyása volna annak, ha a vágány szélessége 4' 8V2" helyett 3' volna. Először is a vonatok sebessége maradna, vagy növekedhetnék is, ugyanis óránként 35 mértföldtől 40-ig. A sebességet azért említem e helyen, mivel csak tehervonatokról akarok szólani. Ha
személyvonatokról volna szó, a sebesség természetesen nagyon a széles (4'
8Vt") y ágány mellett szólana; de ez már fenn érintetett. Érvelésemmel csak
azt akarom megmutatni, mily forgalomnak lehet megfelelni 3 láb vágányszélességü vasúttal, óránként 40 mértföldnyi sebességgel, mely sebesség, ezen vágányszélességen, kettős bogié mozdony segélyével elérhető.
A sebesség mindkét esetben egyenlő lévén, következik a keskeny vágányú vasút szállítási képességének minősége.
A holt- és fizető teher közti arány 4 : 1 vétetett a széles vágányú vasútnál, ámbár mint be van bizonyítva, ennél sokkal kedvezőtlenebb. A használt waggonok súlya 4 tonna, úgy hogy ezen feltevés szerint egy-egy waggon
mértföldenként átlagosan 1 tonnát szállít. Megemlítendő itt, hogy a dolgokat
úgy veszem mint vannak, nem pedig a mint lehetnének.
A 3 láb vágányszélességü vasút waggonjainak súlya 1, s maximai hordképessége 3 tonna. Feltéve, hogy e keskeny vágányú vasúton ugyanannyi
waggon és vonat fordulna meg, mint a széles vágányún, következik, hogy ez
esetben az átlagosan vaggononként szállítandó 2 tonnányi teher könnyen
szállítható a 4 helyett, egy tonna s 'tlyú waggonokban, és hogy a vonalon
évenként megforduló bruttó-teher 50 millió helyett 20 millió tonnányit tesz,
mindkét esetben ugyanazon mennyiségű fizető teher szállíttatván. A kis wagganok tehát, melyek három annyit képesek hordani, mint a mennyit a 4 tonna
súlyú waggonok tényleg hordanak, e súly egy harmadával terhelve, ugyan
annyi fizető terhet szállítanának, mint a nehezebb waggonok. A vonalon e
szerint 50 millió helyett csak 20 millió tonnányi teher fordulna meg, s miután
a szállítási költség tökéletesen ugyanaz, akár fizető, akár holt teherből álljon
is a szállítmány, következik, hogy ezen kiadás a jelenleginek két ötödére
szállana alá. Említésre méltó a felépítmény megkimélődése is, melyen ez esetben 50 millió helyett, csak 20 millió tonnányi szállítmány súrlódása és súlya
fordulna meg. A naponkénti vonatok számát ugyanannyinak véve föl mint
előbb, egy-egy vonatnak súlya 255-ről 102 tonnányira szállana; vagy pedig
egyenlő brutto-súlyú vonatokat rendezvén, a naponkénti vonatok száma 526ról 250-re szállana. Ha elegendő szállítani való volna arra, hogy a keskeny
vágány waggonjai úgy rakassanak meg, hogy szám szerint ugyanannyi, és
ugyanoly súlyú vonatok közlekedjenek mint jelenleg, akkor a fennebbiek szerint, a 3 lábnyi vágányszélességü vasúton a szállítási és pályafeltartási költ-

511
ségek legkisebb szaporítása nélkül, 25 millió tonnányi fizető terhet lehetne
szállítani, a jelenleg szállítható 10 millió helyett v
Ezzel meg van állapítva azon tény, hogy míg a szállító képességet tekintve, a keskeny vágányú vasúton 50 millió tonnányi brutto-teherből 25
milliónyi tiszta teher szállítható, addig a széles vágányú vasúton ugyanannyi
tiszta teher szállíthatására, a mostani gyakorlat szerint 125 millió tonnányi
brutto-teher szállítása kívántatik meg, azon arányban nagyobbodó költséggel,
mint 50 : 125.
Hallgatóim közül némelyik azt kérdezhetné, vájjon épithetők-e a 3 lábnyi vágányszélességü mozdonyok akként, hogy nagy tehervonatokat olyan
sebességgel vontassanak, mint az jelenleg a széles vágányú vasutakon történik — erre határozottan „igen"-nel válaszolok.
A kettős bogié- vagy Fairlie-gép elvontat nemcsak ugyanazon sebességgel oly nehéz vonatokat, milyenek a jelenlegi széles vágányú. vasutakon közlekednek ; hanem erre úgynevezett „könnyű sínuton" is képes, az az oly síneken, melyeknek folyó yardonként 50 fontnyinál *) nehezebbnek nem kell lenni,
s ezek csak lassanként fognak kikopni, nem pedig mint a jelenlegi rendszer
mellett a 84 fontos sínek, áthajolni vagy áttörni.
Látható ebből, hogy a London és North-Western vonalon igen lényeges
megtakarítást lehetne elérni a nélkül, hogy jelenlegi kezelési rendszerét legkevésbbé is változtatni kellene, ha vágányszélessége 3 lábnyira tétetnék. Ezen
megtakarítás a kezelési költségben egyrészt a közönség javára fordítható, leszállítván az árszabályt, másrészt ugyanannyival szaporíthatná az osztalékot.
Mielőtt tovább haladnánk, talán helyén lesz itt megmagyarázni, hogy
a North-Western vonalon megforduló fizető-teher átlagos mennyisége, miért
áll oly kedvezőtlen arányban a szállításhoz használt waggonok súlyához.
Ennek oka nagyon természetes. A vasútvonal igen nagy területre terjeszkedik, s oly kerületekbe is hatol, melyek nagyon egyenlőtlen forgalmat
nyújtanak ; úgy hogy átlagosan sok üres waggont kell szállítani egyik
helyről a másikra, hogy ily forgalom közvetíttessék. Nem fordul elő állomás,
melyről oly nagy volna a kivitel. A verseny is igen nagy; mióta legtöbb, ha
nem minden nagyobb város, melyet e vasút érint, egy vagy több más társulat
vasútja által is érintetik, a lakosok, szabadságukban állván a választás, óvatosan használják fel a vasutat s részt vesznek egyik társulatnak a másikkali
tusájában. Ennek következménye az, hogy mindenik társulat versenyezni
iparkodik a másikkal, nemcsak az árszabály, hanem a vonatok sebessége
tekintetében is. Ezen verseny, praktikus eredményében arra megyen ki, hogy
melyik társulat képes a legtöbb waggont félig, vagy épen egészen üresen
járatni. Feltéve például, hogy valaki felad valamely állomáson egy csomag
sínt, vagy bármi egyéb, más állomásra szállítandó tárgyat; az állomás*) 1 font folyó yardonként = 0"266 font folyó b. lábonként.
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főnök nem tarthatja magánál a szállítmányt, míg ugyanazon állomásra szállítandó tele waggont megrakhat; hanem tovább kell szállítnia, talán oly waggouban, melyben tízszer annyi is elfért volna. Bár mi legyen is egyébként
magyarázata ezen aránytalanságnak a fizető és holt teher között, a tény
minden esetre a keskenyvágányú vasút mellett tanúskodik. Sőt azon esetet
téve is fel, hogy a waggonok fél uton mindig üresen járnak, vagy kőszén
waggonokat véve fel, melyek csak egyik irányban járnak megrakva, visszafelé pedig üresen, még ilyen esetben is előnyösebb a keskenyvágány, mert itt
csak egy tonna súlyú waggonok járnak üresen, míg amott 4 tonnásak. Az
imént említett csomag sínszék esetében, példáúl ennek súlya 4 tonna helyett
csak 1 tonna súlyú waggonhoz adatik hozzá. Bármiként tekintessék is tehát
a dolog, a könnyű, keskenyvágányú vasút, takarékosság tekintetében, mindig
előnyösebb.
Indiában a társulatok közt nem létezik verseny, s a szállítmányokat az
állomáson lehet tartani, mindaddig, mig egy waggonra való maximum össze
nem gyül. Az időnek ott nincsen nagy becse, e körülmények között ott
úgy vélekedtek, hogy szélesvágány és széles waggonok legjobbak lesznek,
miszerint lehetséges legyen naponként kevés számú, de nehéz vonatokat
járatni.
Ennél tévesebb okoskodás nem is képzelhető; minek folytán India oly
vasúti rendszer kezdetével van ellátva, mely a kövotkező száz évre, vagy
talán örökre túlterjed a tartomány igényein.
Bebizonyítottam imént, hogy 3 lábnyi vágányszélességü vasúton, a szállítási költség legkisebb szaporítása nélkül, két és félszer annyi tiszta teher
szállítható, mint a North-~Western vonalon. Miért kelle tehát az indiai vasutakat 5' 6" vágányszélességgel építeni? nevezetesen midőn tudjuk, hogy az
indiai vasutak összes teherforgalma hatodrészét sem teszi ki annak, mi csak
a North-Western vonalon jelenleg szállíttatik.
Tekintve példáúl az indiai keleti vasutat, mely Indiának „NorthWestern"-jét képezi; lássuk mi befolyással van ott a szállítás kérdésére a
verseny hiánya s az 5' 6"-nyi vágányszélesség. Az egész vonalon szállított
összes tiszta teher súlya az 1869. évben volt 938,629 tonna 32,490 vonatban:
mi vonatonként körül-belül 29 tonnát tesz. Egy vonatot alkató waggonok
számát 25 re téve s egy waggon súlyát 6 tonnányira: a vonat súlya lesz 150
tonna tiszta teherrel, az az több, mint 5 tonna holt teherre esik 1 tonna fizető
teher. Ebből látható hogy daczára a verseny hiányának, s hogy ámbár minden körülmény kedvező a vasút forgalmára, a holt teher aránya ténylegesen
több mint 5 az l-hez. Ha ellenben a vágány szélességo 5' 6"-nyi helyett 3
lábnyi lett volna, ugyan olyan kezelés mellett a holt teher aránya 5 : 1-ről
l1/* : l-re szállott volna le. Mennyit lehetne igy csak fűtőanyagban megkímélni ; a mostani összes szállítmánynak kevesebb mint negyedével tökélete-
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sen ugyanoly forgalmat lehetne közvetíteni, mint jelenleg s még is ugyanannyi jövedelmet is elérni.
Bizonynyal nem kell nagy bölcseség annak belátásához, hogy a keskeny-vágányú vasút minden tekintetben följebb áll, mint a 4' S'/a'^nyi szélességű, s minden mérnöknek szeme előtt kellene lebegni, hogy minden hüvelknyi tér, mely a vágány szélességét, a forgalomhoz elkerülhetlenül szükséges
mértéken túl nagyobbítja, a holt teher arányát s az üzleti kiadásokat szaporítja,
következőleg nagyobbitja a közönség kiadásait, és ugyanannyival csökkenti
a vasút hasznos ersdményét. Még azon esetbon is, ha a két különböző rendszerű
vasút építési költségei ellenkező arányban állanának, ha a 3 láb vágányszélességü vasút építése kétszer annyiba kerülne, mint az 5' 6"-vágányú vasúté,
még ez esetben is olcsóbb lenne végeredményében a keskeny vágányú vasút;
annyira megy a két rendszer közti különbség, üzleti szempontból, ncha világos, hogy az építési költség is a vágáíiyszélességgel majdnem egyenes arányban növekedik. Nagyon változó talajon ugyanis, a keskeny vágány jóval kevesebbe kerülend, mint a vágány szélességének aránya magával hozná; míg
lapos, vízszintes vidéken valamivel többe; de átlagosan véve a költségek egyenes arányban fognak változni a vágány szélességével.
Az 5' 6"-nyi vágányszélesség védői nem elégelve meg a
Indiára halmoztak, gyarmatainkra is hasonló terhet akarnak
tekintetben immár sikerült is nekik. Victoria gyarmat például
gányszélességű vasúttal lett ellátva, mely oly költséges, hogy a
delméből 30,000 forintot nyel el évenként.

terhet, melyet,
rakni, mi sok
5' 6"-nyi vágyarmat jöve-

Tasmánia 5' 3"-nyi vágányszélességü vasúttal láttatott cl. Vannak
egyéb hasonló sorsú helyek, de valamennyinek felsorolása túlhaladná e sorok
kellő keretét.
Eléggé bebizonyítván állításaimat, óhajtom hogy ezen tekintélyes társulat segélyével tudtul adjam azon tartományok lakóinak, melyekben vasutak
még hiányoznak, miként kelljen ezeket olcsón és czélszerűen előállítani.
Középszerűleg mérsékelt éghajlat alatt 272' vágányszélességü vasúttal
bármily forgalmat a világ bármely részén kielégíthetni, s ily vasutakon óránként 30 mértföldnyi sebességgel közlekedhetni; három lábnyi vágány szélesség pedig mind nagyon meleg mind nagyon hideg égöv alatt kielégítő lesz, s
óránként 40 mértföldnyi sebességet tesz lehetővé.
>
A vasutak olcsón is és czélszerűen is előállíthatók; s azok kik az ellenkezőt állítják, ellenei a haladás- és polgárosodásnak. Nincs oly vidék, mely
szegény legyen a maga igényeinek megfelelő vasutak előállítására. Vasutak
nyújtják a lehető legolcsóbb szállítási módot, ha nincsenek lesújtva a helytelenségek és túlzások azon következményeivel, melyeket oly gyakran találni
együtt. Én az ó világ emberei kötelességének tartom, az új világ embereit
tanácscsal segíteni, miként fordíthatják hasznukra, drágán szerzett tapaszA. magy. mérn.-egyl, közi. ]V. köt.
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talatainkat, s miként kerülhetik el azon károkat, melyeket vasúti részvényeseink gyakran szenvedtek.*)
India jelenlegi vasútjai, melyek kétségkívül katonai ozélokra nézve
is értékesek, ang. mértföldenként 20,000 forintba kerültek. A kelet-indiai vasutakon fizetet közép árszabály tonna s mértföldenként 2iU d.
Ezek után méltán lehet kérdezni, mennyiben jók e vasutak a gyarmatlakókra nézve, kik kénytelenek fizetni mind az évenkénti nagy kamatbiztosítékot, mind pedig az imént említett magas árszabályt. Indiai területeinken
azon kellene lennüuk, hogy a bennszülötteket kielégítsük, s forgalmukat
minél inkább fejlesszük. Mennyire különbözők volnának már eddig is az
eredmények, ha e vasutak mértföldenként 20,000 font helyett 5000-be
kerültek volna, és ha az árszabály tonna és mértföldenként 2 1/i d. helyett
i
/2 d. volna. Keskenyvágányú vasút mellett nemcsak ez lett volna kivihető, hanem a só szállítása, az élet egyik első feltétele, i / i d.-n lett volna
lehetséges.
Be nem végezhetem jegyzeteimet a nélkül, hogy megemlítsek egy tárgyat, mely most már a történeté, mely bámulatosan bizonyítja, mennyire elvakíthatja az embereket a legvilágosabb tárgyak iránt is az önérdek vagy
csak a tiszta conservatismus is. Vannak olyanok, kiknek az látszik lenni
egész kivánságuk, hogy megmaradjanak azon ösvényen, melyet követni eddig
meg szoktak, ezek ösztönszerűleg támadnak és buktatnak meg bárkit, ki
változást javasol.
Legközelebbi januárban sürgősen meghivattam Sz. Pétorvárra az orosz
köz-munka miniszter által a Fairlie-vasútrendszer tárgyában, melyre a „Railwayproblem" czímü érdemes czikkek hívták fel a figyelmet, melyek 1869.
october 19, 20 és 21-én a Timesben jelentek meg. A miniszter azért hívott
meg, hogy rövid és tiszta előadását hallja azon előnyöknek, melyek vasúti
*) Érdekesnek tartom o helyen közölni az „Engineer, 770. számából a következőket :
Az 1868. juliusban közzé tett kereskedelemügyéri kimutatásból látható, hogy az egyesült királyság 477 vasútvonala közül 327 — többnyire rövid szárnyvonal — nom ad osztalékot
részvényeseinek.
A vasutakba terméketlenül fektetett tőkék összegét Nagy-Britanniában 100.000,000
fontra beesülhetni, melyből 40 millió fontnyi a kereskedelemügyéri kimutatásban fordul elő,
míg a többi oly szárnyvonalak tőkéjét képezi, melyek nagy társulatok által kezeltetnek. E
szárnyvonalak mértföldenként átlagosan 21,000 fontba kerültek. H a 5,000—7,000 fontnyi
költséggel keskenyvágányuakká építtettek volna, az egész töke kamatjait ki lehetett volna
fizetni azzal, mit jelenleg esak az igazgatási költségek és elsőbbségi kötvények igénybe
vesznek.
Ha az ország valamennyi mellékvonala, említett áron keskeny vágányává építtetett
volna, 80,000,000—100,000,000 font kiméltethetett volna meg, vagy fordíttathatott v. Ina más
gyümölctöző vállalatokra, vagy pedig, a befektetett töke nagyobbítása nélkül 8,000 mértfölddel szaporíthatták volna a vasutakat.
E. B.

615
rendszeremet jellemzik. En elmondám neki, hogy ezen rendszer szerint a vasutak csak kevéssel kerülnek többe felényinél azon összegnek, melybe a közönséges vasutak eddig kerültek úgy, hogy közel két mértföldet lehet kiállítani
azon összegen, a mennyibe eddig egy mértföld került s hogy ezen vasutak jól
kiállítva és felszerelve egyenlő, ha nem nagyobb szállító képességgel birnak,
mint az eddigi régi rendszer szerintiek. Más szóval annyi utast és tehert
képesek szállítani 24 óra alatt, mint a jelenleg létező legjobb vonalak, és
pedig olcsóbb áron és függetlenül a felépítmény kisebb kopásától, s a sinek
nagyobb tartósságától. A miniszter azt válaszolá, hogyha mindezeknek csak
egy része teljesíthető is, nagy értékű dolog volna az országra, és hogy a tárgy
tüzetesen megvizsgálandó. Nem sokkal későbben bizottság küldetett ki, megvizsgálandó, mennyiben pontosak állításaim. A bizottság állott Oroszországlegismertebb tudósaiból, Bobrinszkoy Alexis gr. a czár magántitkára elnöklete alatt. Február elején érkezett a bizottság Londonba, s miután a kérdés
elméleti oldalát tüzetesen megbírálta, elhatározta a gyakorlatban lévő keskeny vasút megtekintését. India tanácsa, a kereskedelmi minisztérium, Norvégia, Frankhon s egyéb országok is olküldék képviselőjüket ez alkalomból :
miután érezték, hogy a mi jó Oroszországra, említett országokra nézve is jó
lesz. Jelen volt és élénk részt vett a bizottság tárgyalásaiban Sutherland hg. is
kinek nagy terjedelmű saját vasutjai vannak, melyeket bérlői helyzetének
javítása végett épített. A kísérletek eredménye az újságokban közöltetett. A
bizottság visszatért Oroszországba s beadta jelentését, miszerint tökéletesen
bebizonyítottam állításaim pontosságát. Ez történt márcziusban, s már áprilisban 50 verstnyi*) új rendszer szerinti vasút építése rendeltetett el a czár által
akként, hogy még ez évben mégis nyittassék. A mozdonyok e vasúthoz,
minden nap láthatók e hó folytán Mancbesternben, Sharp, Stewart és társa
intézetében.
Az indiai tanács tagjai annyira meglepettek a rendszer tulajdonságai
által, hogy a különféle indiai vasút-társulatok felszólíták honi mérnökeiket
jelentés és véleményadás végett egy új keskenyvágáriyú vasút alkalmazhatósága fölött Indiában. Volt alkalmam néhányat látni e jelentések közül, melyek
egyhangúlag keserűen kikelnek minden javítás é3 módosítás ellen, a régi
költséges rendszeren; de csak .egyetlen egyben találtam némi figyelemre
méltó indokot. Hawksliaw úr, a keletbengáli vasút igazgatóinak tett jelentésében azt állítja, hogy miután azok, kik a keskenyvágányt pártolják, a könynyü forgalmi-eszközökre alapítják okoskodásaikat, úgy azt vegyék alapul a
széles vágány védői is.
Ez azonban mind elméleti, mind gyakorlati szempontból tévedés. Gyakorlati szempontból, mert nem járatnák a társulatok vasutaikon a sok holt
terhet, ha elkerülhető volna; elméleti szempontból pedig még inkább, mert
*) 1 voris — 1067 métre = O'lt osztrák mé.tföld.
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tudvalévő dolog, liogy ugyanazon teher hordására szélesvágány fölött erősebh s nehezebb waggonok, az az nagyobb holt teher szükségeltetik, mint
keskeny vágány fölött.
Szomorú véletlen az emberi hibák nagy történetében, midőn tehetséges
emberek újítástól félelmükben ilyen botlásokat követnek el. Mennyire különböző volna a fölfedezések folyama, mily kellemes a haladás útja, hány évi
fárasztó munka lehetne megkímélve, ha ily férfiak, minden kicsinyes versengést félre téve, inkább a haladás jó munkájához járulnának.
Közli: E r d e y N. J. Benedek.

