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E mű a szakirodalom egyik eddig még majdnem egészen parlagon he-
vert terén örömmel üdvözölhető, bár sajnálattal vettük észre, hogy szerző az 
előszavában kitűzött azon czélnak, miszerint a vasúti vontatási és műhelyszol-
gálatra készülő fiatal erők az ügykezelés összcségét s részeinek egymásközti 
összefüggését behatóbban tanulmányozhassák, mint ezt a szolgálati utasítások 
s ezek függelékei nyomán tehetnék, — nem felel meg egészen. 

Szerző a Ferdinand*császár-északi vasútnak érintett szolgálati ágaira vo-
natkozó szabványokat és beszámolási nyomtatványokat, valamint a beszámolás 
módozatait sorrendben magyarázza. 

E tekintetben műve az adatok sok évi tapasztalaton alapuló hitelessége 
és a nyomtatványok czélszerüsége miatt igen becses, mi különösen a műhelyi 
részt illetőleg áll. 

Nagy hiány azonban, hogy más vasutak ügykezelésére nincs tekintettel 
s így műve igen egyoldalú, továbbá, hogy a vontatás és műhely-szolgálatnak 
lényegébe nem hat be, cLZ£lZ cl felsorolt szabványok genezisét nem adja. 

E megjegyzésem különösen a vontatásról szóló részt illeti. AVaidl a meg-
lévő eredményeket felsorolja anélkül, hogy az azokat létrehozó okokat fejte-
getné, azaz beszél az okozatról, de nem az okról. 

így például: kimutatja a nevezett vasútnál divó vonatmegterhelési táb-
lázatot s a különféle befolyás szülte módosító adatokat, de a megterhelésre 
befolyással biró körülményeket nem veszi tárgyalás alá, azaz: nem mondja 
meg, miért vétetik ennyi mázsa, és nem annyi; — megemlíti azt, hogy a mű-
hely és vontatás számadások számszerint és érdemlegesen biráltatnak meg, de 
azt nem, hogy mely szempontból, miként (?); használja a vonat és mázsamfde-
ket statisticai alapokúi, de nem írja körül határozottan nem szabatosítja a > vo-
nat mért föld <1 s »mázsamfd« fogalmat, pedig ez a kezdőkre nézve előnyös 
volna. 
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Egy igen szembeszökő hiány az is, hogy a fogalmak meghatározása itt 
ott igen bő, azaz a definitió nem találó. 

Hogy példát említsünk, azt mondja mindjárt a 4-ik lapon: 
»Eilzüge, das sind jene, die in bestimmten Jahreszeiten und an gewissen 

Tagén der Woche im Verkehr sind.« 
(Gyorsvonatok azok, melyek meghatározott évszakokban és a hét bizo-

nyos napjain közlekednek.) 
»Personenzűge, mittelst welchen Morgens und Abends das reisende 

Publieum befördert wird, und die das ganze J ah r hindurch im Yerkehr 
bleiben.« 

(Személyvonatok azok, melyekkel az utazó közönség reggel és estve szál-
líttatik, s melyek egész éven át közlekednek.) 

Ezek szerint a gyorsvonatok és személyvonatok csak abban különböznek 
egymástól, hogy elsők bizonyos napokon, utóbbiak mindennap r e g g e l és 
e s t v e közlekednek. 

Önkénytelenül Plató emberére kell gondolnunk. 
Szerintünk: 
» Gyorsvonatok azok, melyek rendkívüli gyorsasággal (rendesen 5Vs mf-

dön felüli óránkénti sebességgel) közlekednek.« — Hozzátehetnők még: 
»E gyorsaság részint az állomásokon való tartózkodások számának és 

idejének csökkentése, részint a tiszta menetsebesség fokozása, vagy mindkettő 
egyesítése által éretik el.« 

További m e g j e g y z é s ü l szerző d e f i n i t i ó j á t is még hozzá lehet-
ne tenni. 

A jelzett hiányok daczára Waidl müve, — mint mondám — örömmel üd-
vözölhető, mivel adatai értékesek és érdekesek, különösen annak, ki a nevezett 
szolgálati ágakat s azok ügykezelését ismervén, a hiányokat megtalálni s 
figyelembe venni képes. 

Waidl müve szerintünk nem kézikönyv, hanem adattár, s e tekintetben, 
kivéve a magyarázat hiányosságait beható tanulmányozása különösen a beszá-
molási eljárást illetőleg igen ajánlandó a vontatási és műhelyszolgálati köze-
geknek. M a u z e r V. 


