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I I 

A l f ö l d i k ö z u t a i n k . 

El vagyunk maradva mindenben, óriási erőfeszítést követel tőlünk jö-
vőnk érdeke minden téren, de helyzetünk talán egy irányban sem annyira 
elárvult, mondhatni kétségbeejtő, mint közlekedési eszközeink tekintetében. 
— Termelő ország vagyunk, anyagi gyarapodásunk — fájdalom! — e g y e -
d ü l i tényezője a nyers termények exportja volna, lenne is m i t exportálni, 
de nincs m i k é p. — Vasúthálózatunk, melyet a jelenlegi kormány valóban 
elismerésreméltó buzgalommal igyekezett, létezése első percze óta — legalább 
nagyjából — kiegészíteni, a kivitel igényeinek korántsem lesz még képes 
(ha az építkezés alatt lévő vonalak mind elkészülnek is) megfelelni, még azon 
esetben sem, ha a közlekedés ezen fő erei kellő kiterjedésű mellékúthálózat 
által kellőkép tápláltatnának is. Pedig hol vagyunk még ettől! ? közutakról 
nálunk — a külföld polgárosult államaihoz hasonlítva — alig lehet szó! Lé-
tező müutaink méFtföldszáma (melyeknek hiányában pedig a vasút legfölebb 
harmad- sőt negyedrésznyiben képes feladatának megfelelni) csekély kiterje-
désű vasúthálózatunkhoz arányítva is oly nevetségesen apró viszonyszámot 
mutat, mely megdöbbent és megszégyenít. „Poroszországban minden Q mért-
földre 0'179 mértföld vasút és 2'5 mrtfld. kőút esik ; vagyis minden mrtfld 
vasútnak 13'9 mrtfld kőút felel meg. Francziaországban esik minden mrtfld 
vasútra 14'3 mrtfld kőút . . . Nálunk ellenben jelenleg, midőn vasúthálózatunk 
alig van megkezdve, minden mértföld vasút után csak 7'1 mértföld kőút oeik, 
s ha a részint kormány költségen megkezdett, részint engedélyezett 222 mért-
föld vasút készen leend, minden mértföldnyi vasútnak, csak 4'2 mértföldnyi 
kőút fog megfelelni. Oly szembeszökő aránytalanság, hogy ezen száraz szám 
maga elég bizonyítéka annak, miszerint köutaink gyarapítása egyik legsür-
gősebb cs elodázhatlan feladatunk." (L. a magyar mérnök-egylet emlékiratát 
az álladalmi utak megvámoltatsisáról). — S ha az e g é s z országra nézve 
ily szonorító arányszámokat nyertünk, mi leend az eredmény, ha c s u p á n 
az alföldet akarjuk tekinteni? Vannak hazánknak megyéi, melyekben a köz-
utak, mondhatni, semmi kivánni valót sem hagynak, pl. a Szepesség, de mit 
mondjunk az alföldről hol— bátran állíthatjuk — egy mértföld vasútra O'OOO 
mértföld kőút esik ? Pedig épen az alföld, ez isten-áldotta Kanahán az a része 
hazánknak, melyről e tekintetben — saját érdekünkben — leginkább kellene 
gondoskodnunk! És mit tapasztalunk ott? Az évnek egynegyed, sőt egy 
harmadrészén keresztül, ép azon hónapokban a mikor az élet felgyüjtve, be-
takarítva, az elszállíttatást várja, a vasúti állomástól fél, mondd fél órányira 
fekvőhelyekről l e h e t e t l e n oda csak egy zsák búzát is beszállítani, mert 
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nincs az a hat ökör, mely ilyenkor egy szekér terhet e félórányi uton végig-
vonszolni képes lehetne ! És ez nem élez, sem nem nagyítás, mindenki önsze-
meivel győződhetik meg annak komolyságáról, csak egy félnapi vasúti kirán-
dulást kisértsen meg az alföld bármely vidékére. 

Hogy ez állapot egész nemzetgazdászati fejlődésünkre nézve kiszámít-
hatlan károkkal jár, az iránt mindenki tisztában van, s hogy e szerint itt se-
gély, gyors segélyre van szükség, mely sajátunknak valóban urává tegyen, 
azt kétségbevonni még senki sem iparkodott. A kérdés csakis azon fordul 
meg hogy: mi k é p ? A feladat nehéz, első pillanatra csaknem megoldhatlan-
nak látszik s mindenesetre tetemes anyagi áldozatot követelend; de elvégre 
valamit tenni k e l l , saját érdekünkben okvetlenül kell, s a hozandó áldozat 
(sajátlag nem is áldozat, hanem tőkésítés, mely gazdag kamatokat hozand) 
rövid időn kifizeti magát. 

De tekintsük a dolgot higgadt objectivitással. 
Az alföldnek útépítésre való anyaga — mondjuk ki őszintén — n i n c s . 

Ha sarat sárra halmozunk, abból még nem lesz út, és itt hiába volna a leg-
föláldozóbb buzgalom, a legnagyobb erély, három napi egészséges esőzés — s 
egy félévi megfeszített munka eredménye oda van, és ott vagyunk a hol vol-
tunk. Tehát más módról kell gondoskodnunk! Követ szállítani vasúton, ez 
annyira költséges mulatság, hogy erre egyáltalán gondolni nem lehet, még ha 
a létező vasútvonalak o czélra kielégítő kiterjedéssel és elegendő hordképes-
séggel bírnának is, pedig ezt is határozottan tagadnunk kell. A v i z é n való 
kőszállítás sem lenne megfelelő, még ha a majd talán e g y k o r létesülendő 
csatornák elkészültét be is akarnók várni, addig pedig még sok víz lefoly a 
Dunán ! 

Mit kell tennünk t^hát ? 
Felfogásunk és meggyőződésünk szerint egyetlen és teljesen kielégítő 

eredménynyel biztató mód a p e n g e r u t a k (Klinkerstrassen) létesítése 
volna, melyek Hollandiában egészen használatosaknak bizonyultak, és melyhez 
a megfelelő anyag alföldünkön is bőven található. Agyagot, homokot és vizet 
a magyar alföld bőven szolgáltat minden vidékein s egyedüli nehézség a 
tüzelő-anyag megszerzésében volna, mely nehézség azonban, nézetünk szerint 
szintén nem volna legyőzhetetlen. 

A p e n g e r - u t a k készítése- s fenntartásáról akarunk még némelyeket 
elmondani. 

Szükségesnek tartjuk mindenekelőtt megjegyezni azt : hogy az alább 
következendő adatok legtöbbjét Mihálik Jánosnak 1858-ban megjelent „Prak-
tische Anleitung zum Baue der Strassen aus Klinkern" czímü munkájából 
merítettük, s hogy említett füzet szerzője, mint ki a szóban lévő mü-úttal már 
gyakorlatilag is tett hazánkban kísérletet, e téren is tekintélynek mondható, 
útmérnökeink sorában. 0 ugyanis még 1855-ben épített egy 200 öl hosszú 
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penger-útszakaszt a zombori út mentében, mely teljesen kifogáson kívülinek 
bizonyult. 

A rendesnél kisebb méretekkel biró, s erősen, csaknem a megüvegesedésig 
kiégetett téglát p e n g e r n e k nevezzük, mely szabadon függő állapotban 
megütve p e n g n i fog. Innen német (Klinker) és magyar (penger) neve is. 
Agyagból készül, melyhez azonban, ha helyes pengert akarunk nyerni 25% 
homokot kell vegyítni. 

A pengerekből alkotott út következő előnyökkel kínálkozik: 
1. Tetemesen olcsóbba kerül, mint a jelenleg általános használatos u. n. 

macadam-út. 
2. Elkészülte után rögtön és minden nehézség nélkül használatba vétet-

hetik, holott a kavicsolt út, míg az azt borító kavics-réteg szét nem mállik 
(tehát minden egyes javítás után) valódi kín-útnak mondható. 

3. Esőzések nem hogy rontanák a pcnger-utat, sőt annak tömörülésére 
előnyösen hatnak. 

4. Sár az ily uton alig képződhetik, miután annak anyaga (a föld vagy 
por) egészen hiányzik itt. 

5. A rajta való kocsizás jó- és rosz időben egyaránt egyenletes és kelle-
mes, s a teher továbbszállítására figyelembovehetöleg kisebb vontató-erőre van 
szükség, mint kavicsolt uton. 

6. Végre a föntartási költségek is sokkal kisebb összegre rúgnak itt, 
mint amannál, a mennyiben helyesen szerkesztett és épített penger-út csak 
fölötte ritkán, mindenesetre csak évekig tartó időközökben igényel gyökeresebb 
javítást s így a nagyobbszámú felügyelő-személyzet költségei, valamint a pót-
anyag f o l y t o n o s kéznél tartásának szüksége végkép elesnek. 

Alföldünknek járható utakkal való ellátása, mint azt imént bővebben 
fejtegetni megkísértettük — nemzetgazdászati szempontból is annyira 
fontos, hogy annak foganatosítása — még áldozatok árán is — elodáz-
hatlan szükség s másrészről kötelesség. S áldozatok nélkül — valljuk 
meg őszintén — e czélt elérni valóban alig sikerülend, s a kérdés csak az 
lehet, mely módozat követel tőlünk kisebb áldozatokat ? S erre nézve a fön-
nebbi sorokban foglalt javaslat a czélszerüt és lehetségest — e g y ü t t e s e n 
— talán leginkább megközelíti. Hogy a penger-utak, mint olyanok, a létező 
követelményeknek megfelelni és pedig teljesen kielégítő módon megfelelni 
valóban képesek, erre nézve kétség — úgy hisszük— senkiben sem támad-
hat, ki az imént idéztük czímü füzetkét kissé komolyan tanúlmányozta, s a 
kérdés,fölfogásunk szerént, ezúttal inkább csak arra szorítkozik: vájjon lehet-
séges-e a fíinforgó körülményzk között az ily fajta utaknak az alföldön léte-
sítése ? Es mi ez utóbbi kérdésre is teljes bizalommal igennel merünk felelni. 
Komoly nehézségül e tekintetben ugyanis egyedül a tüzelő anyag hiánya 
merül fel, de e nehézség sem fog legyőzhetlennek látszani, ha meggondoljuk : 
hogy az égető kemenczék helyes és czélirányos berendezése mellett pengert 
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fa- és kőszén, zsúp, szalma, nád, sőt tőzeg használata mellett is égethetünk. Cska 
komoly akaratra és hozzáértő vezetőre van tehát szükség, hogy hazánkban e 
roppant calamitásnak, melyet alföldi úthiánynak nevezhetünk, s mely — 
bízvást állíthatjuk — száz és százezernyi értéket semmisít meg éveként 
végét szakítsuk ! 

A többször hivatkozatos füzet a penger-út mértföldjének előállítási költ-
ségeit, gyakorlati tapasztalás alapján, 68706 frt és 40 krra teszi: míg a szab-
ványos módon készített 18 láb széles kavicsolt út mértföldje, rendes körülmé-
nyek közt, 88,866 frt és 40 krba kerül. A megtakarítás e szerént mértfölden-
ként 20160 frt volna. De tegyük fel hogy az alföldön, a tüzelőanyag hiánya 
folytán, e megtakarítás 0 ra reducálódnék, sőt tegyük fel: hogy az alföldi 
penger-ut más kődús vidék kavicsolt útjánál is többe, tetemesen többe kerülne, 
vájjon lehet-e ez ok arra: hogy semmit se tegyünk, vájjon szabad e ezért al-
földünket, Európa e gabnatárát, miként azt nevezni szeretjük •— út nélkül hagy -
nunk, s közvagyonosodásunk egyik eszközét ekkép parlagon hevertetnünk ? 
Saját, el nem némítható érdekünk mondja erre: hogy n e m ! 

Hazai kormányunk elodázhatlau kötelessége figyelmét végre e térre is 
kiterjeszteni, s legalább kísérletet, nagyobb mérvű kisérletet tenni, — és pedig 
mielébb — ez eddig végkép elhanyagolt ügyben ! 

„Vasúti és közlek. közlöny" 




