XVIII.
A bádeni nagyherczegség' közlekedési eszközei és ezek
kezelése.
BALOGH
I.

MIHÁLYTÓL.

K ö z u t a k .
(Vége.)

Az üt-őrök 1849-ben munkakönyvvel láttattak el, melybe az inspektorok
vagy az útfenntartás felügyeletével megbízott felügyelőségi közegek és útmesterek meghagyásaikat jegyzék fel, s melybe az utőrök is az elvégzett munkákat s netalán alkalmazott segédmunkások neveit naponként bevezetik. Foglalkozásuk jelenleg márcziustól novemberig 6 órától 11-ig és 12-től 6-ig, télen pedig
napfeljöttől naplementig — egy óra kivételével — van meghatározva.
Jelenleg 160—190 frt évi fizetéssel díjaztatnak, melyhez 30-től 80 frtig
terjedő mellékes jövedelem járúl.
Az utak fenntartása a negyvenes évek óta az előbb szokásban volt általános terítés helyett a folytonos fenntartás szerint történik, azaz az egész felületnek évenkinti beterítése helyett az út felületén képződött lukak,kerékvágások
szakadatlan gondos kiegyenlítés,*) a fedanyag ujjítása nedves időben a kopás
nagyságához mért részleges terítések, elromlott utaknál jó hengerezett terítések
által eszközöltetik. Az útfenntartási ütasításon azon elv vonul keresztül, hogy
a fedanyag minősége, megválasztása, előkészítése, továbbá az út tisztítási munkálat által a fedanyag-szükséglet minél lejebb szállíttassék. E czélból a tartós
légtüneti befolyásoknak ellent álló kövek gondosan kiválasztatnak, keménységi
fokuknak megfelően 45—6 c. m-re egyenletesen elapróztatnak, nedves időben
vagy mesterséges nedvesítés segélyével a kisebb hibás helyek kijavíttatnak
a por sár jó seprővel, ritkábban sár húzóval leliuzatik, esős időben az út
felületén összegyűlő víz gyorsan levezettetik. A szorgalmas útkaparók és fizetéseik természeténél fogva, az útkaparók folytonos ellenőrzésére, a fenntartási
munkálatoknak figyelemmel kisérésére utalt útmesterek s a műszaki hivatalnokok nagy szakértelmének és lelkiismeretességének sikerült is igen meglepő
eredményeket elérni, sikerült az előbbi kavics-szükségletet jelentékenyen alá
szállítani, még pedig ugy, hogy az utak jelentékenyen megjavultak.
Mint az alábbi táblázatból látható, a fedanyag szükséglet s a fedanyagérti kiadás az ötvenes évek közepéig folytonosan kisebbedet, ott a miniszte*) Valóban megfoghatatlan, hogy ez n á l u n k nem így történik ; s épen így fővárosunk kövezeténél is, az egyes süppedt, vagy elkopott koczkák azonnali kiemelése, illetőleg
kicserélése helyett a csak nagyohb területekre terjedő tatarozással, a fenntartásnak legokszerütlenebb módja van gyakorlatban.
A szert.
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riumot elérve meg fordult és azóta a forgalom nagyobbodásával mérsékelten
emelkedik. A táblázat elégséges levén az útfenntartási összeg megítélésére
csupán azt jegyzem meg hozzá, hogy 1839-től 1867-ig az anyagára ugyanazon
termelő helyről szállítva, évenként átlagosan 11/2 % -kai, az útkaparók fizetése
O,8°/0-kal, a segéd munkások bére 1,2 "/o-kai, az építési anyagok és kézművesek
bére 2,5°/,-kai emelkedett. Hogy a kézimunkánál, daczára, hogy a folytonos útfenntartási rendszer és a sokszorozódott forgalom által igen megszaporodott,
nem nagyobb a költség-emelkedés, oka az útőreik és a segédmunkának szigorú
ellenőrzésében és a jobb szerszám alkalmazásában fekszik.
Az utóbbi időben 1866-óta por és sár lehúzására az a közönséges szobaseprőhöz hasonló alakú úgynevezett piaczava-seprők használtatnak, melyek
ára 36—57 kr ugyan, de tartósságok negyvenszer akkora mint az előbb használt 5 kros nyirág seprőé és a vele elérhető munka legalább is két akkora.
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Mielőtt az úthálózatról szólanék, szükségesnek látom az utak ügyéhen
tett fejedelmi, illetőleg törvényhozási intézkedésekről röviden megemlékezni.
A első szabályzat, mely az utak fenntartása ügyében kiadatott, 1810-ben,
rögtön a vizsgálatok befejezte után keletkezett. Ebben megliatároztatott, hogy
minden község a határában húzódó oldal- vagy ki nem kövezett mellék utakat
jó karban tartani köteles. H a azonban ezen utak forgalom közvetítésére szolgálnának s fenntartásuk e miatt költségesebb lenne, fenntartásuknál a szomszédos,
az úttól körülbelől egy mfdnyi távolságra fekvő községek is tartoznak közreműködni ; meghatároztatott továbbá, hogy a kiépített vagy ezután kiépítendő,
állami fontossággal bíró kereskedelmi utak állami költségen tartatnak fenn.
Az államutak építéséhez és fenntartásához szükséges kavics ásása, tisztítása, a
kőtörés és szállitás a szomszédos vidékek állami közmunka-szolgálmánya által
teljesíttettek, a többi munkálatok pedig az állami pénztárból fizetett munkával
eszközöltettek. Az állampénztár kiadásai fedezésére útépitési adó és vámszedés hozatott be.
Az útrendszabálynak a közmunka-szolgálmányról rendelkező része, jóllehet az útépítés és javítás iránt igen nagy ellenszenvet keltett, s a kavicsszállitás rendetlen végzése miatt az utak építésére és fenntartására igen akadályozólag hatott : mindazáltal a direktóriumok erélyes eljárása által nyert jelentékeny munkaerő következtében nem maradhatott hatás nélkül az utak javulására- Még jótékonyabb befolyást gyakorolt erre az 1831 -iki rendelet, mely az
államutak költségét a közmunka-szolgálmány megszüntetésével egészen az állam
pénztárra rótta. Ezen intézkedés vetette meg a rendszeres út-épités és fenntartás alapját, mert ekkor adatott meg az útépitészeti közegeknek az alkalom
a szabad rendelkezésre.
A mily mértékben ellenezték előbb egyes vidékek az államutak építését,
oly mértékben özönlöttek be most útak építéséért kérelmek, melyek közül, ha
csak a legméltányosabbak teljesíttettek volna is, elviselhetlenné lett volna az
építési teher. Ezen a kormány már eleinte oly út-törvény által akart segíteni,
mely a községeket az utaktól húzott haszon arányában az út-ópitési és fenntartási költségek viselésébe bevonja. Többszöri beterjesztés után sem levén képes
a javaslatot a törvényhozásban keresztül vinni, 1856-ban egymás utat választva, a már elkészült vasutakkal párhuzamos utak, községi kezelésbe bocsátás által az államút hálózatból kiválasztattak s a megtakarított összeggel
a községek a kezelésök alatt levő fontosabb vicinál utak fenntartásában
segélyeztettek.
Harmincz évi tanúlmány után az 1868-iki törvény oldotta meg a kérdést, még pedig úgy, liogy az állam és az 1810. törvény által községi kezelésbe
adott fontosabb vicinál utak állami kezelés alatt »o r s z á g ú t« nevezettel egyesi ttettek, a fenntartási költségek 2/4 részszel az állam, egy-egy negyedrészszel pedig a kerület és községek közt, az építésiek pedig 4/6-dal az állam, egy-egy hatoddal pedig az utóbbiak közt megoszttattak. Ezen törvény által az állampénz*
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tár által előbb viselt 650,000 frtnyi összeg 370,000 frtra szállíttatott le! az úthálózat pedig, mely kizárólagosan a víz- és útépítészeti főigazgatóság kezelése
alatt van, kétszer akkora lett.
Baden közutainak hálózata következőleg változott:
1820-ban volt 240 mfld államüt
»
1830-ban » 306 »
»
1840-ben » 311 »
»
1850-ben » 334 »
»
»
és 97 mfld állami segélyben része1856-ban » 245
sült vicinál ú t ;
»
és 131 » állami segélyben része1860-bau » 255 »
sült vicinál út;
»
és 188 » állami segélyben része1867-ben » 233 »
sült vicinál ú t ;
1868-ban » 421 » országút: i
»
1870-ben » 460 »
»
1871-ben » 470 »
Ezeken kiviil 1870-ben még 747 mfld nagyobb, részint rendszeresen kiépített s jó karban fenntartott útja volt a nagyherczegségnek. Egy négyszögmfldre
4.4 mfld út esik, mi más államok úthálózatával összehasonlítva, s tekintve, hogy Baden a jelen század elején fogott úthálózata kiépítéséhez, igen-igen
jelentékeny mennyiség.

II. Vasutak.
A vaspályáknak a continensre behozatala után a bádeni nagyherc.zegség
is egyike volt Németország azon államainak, melyek a vasutak nagy hivatását
felismerve, meghonosításukra már kezdetben törekedtek. Az 1838-ik évi, egyedül
a vasútépítés ügyében összehívott országgyűlés elhatározása után rögtön az
építéshez fogott s azt azóta csaknem minden megszakadás nélkül oly erélylyel
folytatja, hogy ma már területének minden része, a Schwarzwald és Odenwald
bérezés vidékét sem véve ki, birtokában van az újkor e hatalmas közlekedési
eszközének.
A bádeni nagyherczegség első vaspályája a Mannheimtól Heidelberg,
Carlsruhe, Offenburg és Freiburgon át egész Bázelig húzódó 36. 5 mfl. bosszú
rajna-völgyi pálya volt. A Bajna-völgy mérsékelt emelkedése és a mi alföldünkéhez sokban hasolítható síksága folytán, egy rövid darab kivételével alig gördült valami nehézség ezen vasút épitése elé. Nagy sugarú ivekkel összekötött hosszú egyenes vonalai, és leginkább három, de öt promille-t sehol meg
nem haladó emelkedéseinél fogva, az üzletre nézve ma is ez a legkedvezőbb
vasútja.
Ezt követte 1843-ban a Baden, Hessen és Frankfurttal együttesen épített
Main-Neckar pálya, mely ma a rajnavölgyi pályával az Északnémetország és a
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Svájcz, másrészről Elszász-Lothringa közötti nagy forgalom egyik átmeneti
vonala.
Ezután a Bázelig menő rajna-völgyi pályát, mely a mannheim-bazelí
vonal, az oos-báden, appenweier-kehli csatlakozó pályákkal azon 64 mfld. főpálya hálózatot képezi, melynek oly fényes szerep jutott a nagyherczegség vasúti
hálózata létesülésében és fenntartásában, részint saját, részint Svájcz területén,
előbb Waldshutig, majd Constanzig építtető ki a kormány.
Első nehezebb pályája a Heidelberg és Würzhurg közötti Odenwaldpálya volt, mely a keresztben átvágott folyók mély völgyei és négy magas vízválasztó által okozott tetemes nehézségekkel küzdve, gyakran a mértföld hoszszuságú 15 0/oo-es emelkedéseket követő, szintén mértföld hosszúságú ugyanoly
nagyságú ellenesésekkel, az erősen kígyózó völgyek lejtőin, legnagyobbrészint 360—450 mtr. sugarú ivekben, 16 tunnel segélyével bontakozik ki az
Odenvvald hegyei közül.
y
Ezt követte a tauber-völgyi pálya, mely különösen a vidékén nagy
menyiségben előforduló jó minőségű homokkőből előállított gyönyörű építményei
által tűnik ki. Ezekhez ujjabban a' meckesheim-jatfeldi s több más szintén
rövidebb vonalakon kívül a Schwarzwald-pálya csatlakozott, mely építési
nehézségei és vidékének természeti szépségei által a meglevő hegyi pályák
sorában méltó helyet foglal el.
Legnehezebb darabján, a Stomberg és Sommerau közti 16—20 •/„ folytonos emelkedéssel bíró 28 kilométernyi szakaszán, a 38 alagút összes hossza
több mint 6 kilométer.
Ez a legköltségesebb pályája Bádennek, mert mig a Rajna-völgyi pálya
egyes részeinek mértföldje 287 ezer. a szintén nagy akadályokkal küzdő Odenvvald- és tauber-völgyi pálya mértföldje egy millió, addig a Schwarzwald-vasút
legnagyobb részének mértföldje két millió frtnál többe került.
A bádeni pályák egyáltalában nem hordják magukon a szegénység
jellegét, kisebb müépitményeik is nagy gonddal vannak építve, mig nagyobb
műtárgyaik pl. a mannheimi, kehli, waldshuti és konstanzi Rajna- a Jaxfeld,
Neckarelz, Landenburg melletti Néckar-hidak műremekekké emelkednek; a
kisebb pályaudvarokon, különösen az ujabb pályákon csinos épületek, mig
egyes nagyobb állomásokon monumentális épületek találhatók.
A nagyherczegség már kezdetben az állam-vasutak rendszerét Fogadta el
s csak is ezen szerencsés választásnak köszönheti, hogy már területének min den részét az állampénztár terhelése nélkül a vasutak jótéteményében oly nagy
mértékben részeltethette.
Az államvasút-rendszernek elfogadása, annak következetes keresztülvitele mellett azonban privát pályák is keletkeztek Badenben, de ezek létesülésénél is nem annyira a jövedelem utáni kapdosás, mint a helyi érdekeltség
működött. Ily privát pályák az 1 '3 mii. hosszú carlsruhe-maxaui, a 8'2 mfl
hosszú carlsruhe-mannheimi; melyek elseje Carlsruhe város, utóbbika pedig
32*
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Mannheim város tulajdonába tartozik; ilyenek továbbá a dinglingen-lóbri, a
a básel-schopfheimi, freiburg-breisaclii és végre a heidelberg-schwetzingeni,
szintén a vasút által érdekelt vidékeken alakúit társulatok rövidebb, összesen
11 rnfld bosszú vonalai.
Ezen privát, mondhatni érdekeltségi pályák is mind állami üzletben tartatnak, mégpedig a vonal jövedelmezősége szerint változó feltételekkel.
A karlsruhe-maxaui 15—20 °/0-ot jövedelmező pályától például az
állam az üzleti kiadás teljes megtérítését követeli, míg a dinglingen-lóhri
V2 mfld vonal üzleteért a bruttó bevételből a tulajdonosok részére eső 600 frt
levonása után maradt összegből huz 10,000 frt kárpótlást.
A többi kisebb pályák pedig nyers bevételeiknek 50—55 °/0-át engedik
át, mig a mannheim-carlsruhei pályáért az állam fizet a befektetett tőke után
4'/ 2 , valamint az Odenwald-pálya heidingsfeld-würzburgi 3"3 mll. bajor területen
fekvő s Bajorország által épített részére, ugyancsak a befektetett tőke után
4°/0-os kamatot.
A magán pályákkal együtt a heidingsfeld-würzburgi kivételével az 1871 -ik
év végén 130 mfl. pálya volt állami üzlet alatt, melyek előállítási költsége 264
lokomotív, 5087 darab mindenféle pályakofcsi beszerzésével együtt, a Schwarzwald-pálya legköltségesebb, akkor még meg nem nyitott részét ide nem értve,
992,666 frttal volt kimutatva (mfdenkéit).
A badeni pályák jövedelmezősége átlagosan igen-igen mérsékelt, mi azonban, tekintetbe véve, hogy legnagyobb részük egyelőre inkább gazdasági, mint
kereskedelmi vasút, alig is lehet másképen.
A mellék, építésük- és üzletükben többnyire igen költséges pályák vajmi
gyengén kamatoztatják a beléjök fektetett tőkét, sőt egyes részükön az üzleti
kiadás fedezésére sem elég a nyers bevétel, és csakis a rajnavölgyi általában gyártelepek közt húzódó fővasút-hálózat — melyen az év legnagyobb
részében a heidelbergi regényes romoktól Baden-Badenbe onnan a strassburgi
dom, a világhírű Rajna-eséshez zarándoklók serege táboroz, s mely a Svájcz és
Észak-Németország egyik fő közlekedési vonala (jóllehet a kamara több tagja
ezen pálya épitése miatt a nagyherczegség pénzügyeinek megromlását jósolta) —
és a külön kezelés alatt levő Maiu Neckar-pálya jövedelem Badenre eső része
képesek fedezni a földmivelő és bortermesztő Odenwald és Tauber völgy, valamint
a virágzó óra-iparú, de költséges pálya fenntatására egyáltalában nem képes
Schwarzwáld vasútjainak jövedelmi hiányait.
Ily kedvező viszonyok között is, habár a Németországra nézve nagy szerencsével bevégzett háború után, az ipar és kereskedés rohamos emelkedése és
az Elsass-Lothringába történő tömeges katona-szállitás következtében a
vasutak jövedelme 1871-ben 7.2 % -ra emelkedett: az előbbi normál években
5% körül variált, sőt 1860-ben 4.s l j 0 -ra sülyedt le.
Még gyengébben kamatoznak különben a hasonló viszonyok közt épült
Bajor és Würtembergi állampályák, melyek jövedelme az 1867-ben elért 6.3
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illetőleg 5°/0-ról a pálya hosszának nagyobbodásával aránylagosan kisebbedve,
1871-ben 4. 5 , illetőleg 3°/„-ra szállott le. '
Ezen államok vasútjai jövedelmezőségét figyelembe véve, azon következtetés vonható le, hogy a művelődés alacsonyabb fokán álló államok vasúthálózatai, melyek az állam valódi érdekeinek tekintetbe vételével, czélszerűen
körülbelől állampályákból alakíttathatnak, különösen keletkezésök első évtizedeiben, mig t. i. a jövedelmezőségökre szükséges ipart és kereskedést meg nem
teremthették — alig hozhatnak a befektetett tőke után elegendő jövedelmet és
pedig annyival kevésbé, a mint a főbb vonalak kiépülésével ezeknek forgalma
élénkítésére, a közlekedési hálózat tökélesbiilésére, a közlekedés főbb erejétől
távolabb eső vidékek érdekeinek kellő méltánylásával, a mellék pályák is kezdetnek kiépittetni. De továbbá az is következtethető, hogy az anyragi jóllét alacsonyabb fokán álló oly nemzeteknél, melyek a vasutak átalakító befolyását,
ezen befolyás szükségességét elismerve, a vasutakat a közgazdasági viszonyok javítására valóban alkalmazzák is, csak az államvasút hálózat az, mely képes magát
az állampénztár igénybevétele nélkül mihamarább fenntartani, s addig is azon
segélyt minimumra reducálni; csak az államvasút az, mely a közgazdasággal való
szerves összeköttetésénél fogva, a közgazdaságnak általa előidézett erősbiilésével együtt, mind extensiv, mind intensiv örökös fejlődésben van. Hálózatát
főbb vonalai jövedelmének nagysága szerint folytonosan szélesbíti s lassanként
az állam egész területét közlekedés tekintetében egy niveau-ra emeli.
A privát verseny még a legszegényebb államokban is az állam minden
hozzájárulása nélkül alkothat egyes, talán hosszabb, talán az állam minden
érdekeinek megfelelő vasutat, de a mellék vonalak, szóval: rendszeres és oly
terjedelmes vasúthálózat létrehozására, mint a főbb vonalak jövedelménél fogva államvasút-rendszer mellett elérhető volna, állami támogatás nélkül, nyerészkedő természeténél fogva egyáltalában nem képes; mert ennél a pálya fölös
jövedelme mellett is, minden nagyobb befektetésnek, egyelőre jövedelem-kissebbüléssel járó terjeszkedésnek a részvényesek nyerészkedési vágya természetszerűleg határt szab. A mellék pályáknak állami segély melletti létesítése esetében pedig, ezek,mig a főbb pályák részvényeseiket a nagyobbodott forgalom következtében még gazdagabb osztalékokban részesítik, évtizedeken keresztül
állami garancziával tengődnek, s az állampénztárnak másfelől is, a szükséges
ellenőrző testület fizetése által, mely ennél kétszeresen szükséges, az államvasútrendszer mellett egészen fölösleges terheket okoznak.
A fentebbiekre fényes bizonyítékot nyerünk, ha Baden vasúti hálózatát,
a régibb és sokkal gazdagabb államok, mint Franczia- és Poroszország, továbbá Belgium és Anglia vasúthálózataival hasonlítgatjuk össze. Franczia- és
Poroszországnak ugyanis négyszögmértföldenként fényes iparuk és kereskedésük mellett is nem volt több, mint 0.350 illetőleg 0.326 mtrföld vasútjok, mig
Badenben ugyanakkor, az állam és érdekeltségi vasútrendszer mellett, négyszög
mértföldre 0.484, 1873 végén pedig 0'55 mrtföld esett. De még feltűnőbb Bá-

(lennek széles vasút-hálózata, ha a lakosokra eső hosszat veszszük tekintetbe ;
mert ekkor már nemcsak a most nevezett két állam, hanem Belgiumnál is
szebb eredményt mutat fel, sőt Angliával, a vasútépítés hazájával is versenyez.
Ugyanis Badennek egymillió lakosára 1871-ben 89, Franczia és Poroszországnak 64, Belgiumnak 80 mflcl vasútja volt. Az 1873-ik évben megnyitott liornberg-sommerau-schwarzwaldi vonalrész és aheidelberg-schwetzingeni pályák hozzá számításával azonban a 278 négyszög mértföld területű nagyherczegség
másfél millió lakosának vasútja meghaladja a 150 inflddct, mely Anglia egy
millió lakosára eső 107 mfl. vasútja mellett is igen szépnek mondható, annyival inkább, ha tudjuk, hogy abádeni állampénztárnak a vasutakra tett összes valódi kiadása azok egész fennállása alatt 281,298 frt 23 krt. tesz. De nagyon meszsze vinue a még sokkal nagyobb érdekű nemzetgazdasági kérdések további fejtegetése, az eddigit is csupán1 annak megmutatására hoztam fel, hogy a badeni
nagyherczegség mindjárt kezdetben a midőn a privát vasutakkal tett tapasztalatok még mind hiányoztak, a midőn a közvélemény még inkább a magánvasutak mellett volt, felösmervén a helyes utat, azon nem csak megindult, hanem azt mindvégig követte is.
A mint nem takarékoskodott Baden a vasutak építésénél a szépség és
szilárdság rovására és nem rettent vissza a költséges pálya-épitéstől még akkor sem, ha annak czélja nem nemzetközi forgalom felvétele, hanem csupán
a vidék érdekeinek előmozdítása volt, ép oly takarékos az üzletnél s kiterjeszti
ezt a takarékosságot a legvégső határokig.
Nem idézhetek oly érdekes mozzanatokat a vasúti főigazgatóság múltjából,
mint a víz- és útépitészeti igazgatóságánál tehettem; nem is mondhatni ennek
előbbi szervezetét oly szerencsésnek, mint a milyenre amaz már félszázad előtt
kifejlett ; de mai szervezete minden esetre figyelemre méltó, mert benne a czélszerüség az olcsósággal van egyesítve.
A vasúti főigazgatóság szintén a kereskedmi minisztérium alatt áll oly
formán, mint a víz- és útépitészeti igazgatóság, azaz a nagyobb fontosságú, leginkább elvi kérdésekkel foglalkozó ügyekben csak annak beleegyezése
után intézkedhetik; költségesebb építményeket csak akkor engedélyezhet,
ha a terveket és költségvetéseket a minisztérium helybenhagyta. Hogy ezen
eljárás, mely a kormány felügyelete biztosítására van behozva, bonyodalmassá, vagy külön felterjesztések által nehézkessé ne váljék, az igazgatóság a minisztériummal rendesen rövid úton, az ügydarab átvételével
érintkezik.
A vasúti főigazgatóság, vagy előbbi nevén »a közlekedési eszközök igazgatósága* 1871 végéig nemcsak a vasút, hanem a posta, távírda üzletét is vezette;
szervezete inkább egy kibővített posta-igazgatóság, mint vasúti igazgatóságéhoz volt hasonló. 1872 elején azonban a posta és távírda igazgatását a birodalmi posta-igazgatóság vévén át, az igazgatóság szervezetét az üzlet, pályafenntartás és új vasutak építése, továbbá a vontatási és műhely-szolgá-
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lat kellő különválasztásával évek liosszu során meghányt szervezet szerint
egészen átalakította.
Külön igazgató-tanácsa soha sem volt s ma sincsen a bádeni vasutaknak. mert ott ennek feladatát, azaz az igazgatóság működésének felső vezetését,
annak ellenőrzését, a reform kérdések megvitatását, a minisztérium részint maga, részint pedig az osztályok főnökeiből, tehát tisztán szakemberekből alakított 11 tagú tanács minden külön díjazás nélkül teljesíti.
Az igazgatóság keblében levő tanácsnak főfeladatát azonban a vasút
belügyeinek megvitatása képezi, melyet az ügyek természete szerint részint
együttesen, részint osztályonként tárgyal. Az osztály-tanácsok egyikében találkozunk a jelenleg négy építészeti tanácsosból álló technicai tanácscsal,
melynek mind működése, mind a külső technikai közegekkel összefüggése az
utak kezelésénél hosszabban vázolt víz- és útépítészeti fő igazgató tanácséval tökéletesen egyezik.
A főigazgatóságnak, a tulajdonkőpeni igazgatáson, a külső közegek működésének vezetésén kiviil, feladatához tartozó ügyek, mint pl. a pénztár,
üzleti és épitési anyagok feletti őrködésre, a leszámolások stb. eszközlésére három
segédhivatal van szervezve, u. m. 1-ször a központi, 2-szor vasúti anyagtár,-3-szor
a fő ellen őrség. — Ezen utóbbi ismét két alosztályra oszlik, melyek közül az
egyik a többek közt az idegen pályákkali leszámolást az összes teher forgalomról, a másik pedig ugyanezt a személy- podgyász- és állatszállításról teljesíti.
Az ellenőrzés, az idegen pályák hasonnemű közegeivel a végleszámolás,
vagy a számadás bezárása kivételével, mint szintén a főpénztár és anyagtár is
a kisebb ügyekben a külső közegekkel közvetlenül érintkezik, minek az ügymenet egyszerűsítésére nem kis mértékben van befolyása.
Az 1872-ik évben a 134 mrtfld állami üzletben levő vasút mindennemű
ügyének központi kezelésére az igazgatón és igazgatósági tanácsosokon kivül
7 központi inspector, 42 felsőbb és 150 alsóbb rendű hivatalnok volt alkalmazva az igazgatóságnál. A központi igazgatás összes költsége ezen évben 298
ezer vagy pálya-mértföldenként 2300 frttal volt előirányozva.
A mi vasutainknak központi igazgatási költségei ezen évben következők
voltak :
a 68 míldnyi magyar államvasutnál
5545 frt
210 »
osztrák államvasút
5781 »
287 »
3737 »
déli vasút
77 »
tiszavidéki vasút
5781 »
38 . » első erdélyi vasút
8033 »
9 » Pécs-Barcsi vasút
3762 »
51 »
alföldi vasút
4588 »
33 »
északkeleti vasút
8701 »
23 » nyugati vasút
6805 »
hasonlókig mértföldenként.

438:
A bádeni pályák ily olcsó központi igazgatása onnan van, hogy a kisebb
ügyek elintézése nem vitetik az igazgatósághoz, hanem a rendeletek helyes
végrehajtásának ellenőrzésével megbízott kerületi közegektől személyes felelősség terhe alatt önállóan végeztetik. E czélból 1872 előtt 16 posta és vasúti hivatal volt szervezve, melyeknek főnökei az alájok beosztott üzleti és műszaki
hivatalnokok segélyével az üzletet, pálya-fenntartást és vonatmozgósitást is kezelték. Mint gondolható, sok bonyodalmat szülhetett ezen szervezet, mely a
műszaki hivatalnokot az üzleti hivatalnokoknak vagy megfordítva, de legtöbb
esetben a szakembert az azon szakban laikusnak rendelte alá. Alig is tekinthető ez egyébnek, mint azon kísérletek maradványának, melylyel az államok
eleinte az államvasutak igazgatását úgy a központban, mint a kerületekben az
állam t'öbbi ügyei igazgatásáéhoz hasonló szervezettel akarták eszközölni, minek természetes következése, az ügymenet nehézkessége, a kezelés drágasága s
ebből azon semmi alappal nem biró, magát részben mai nap is fenntartó vélemény elterjedése lett, liogy az államok a vasutak helyes és olcsó kezelésére,
vagy a kezelés olcsóbbá és helyesbé tételére nem képesek.
A badeni vasúti igazgatóság a póstakezelés kiválasztását használta fel
ezen régi szervezet átalakítására, mely oly sokáig csakis azon körülménynél
fogva állhatott fenn, hogy a lassú építés miatt rövid darabokban megnyitott
vasutak kezdetleges, még akkor fejletlen üzlete, már a postaszolgálatban, illetőleg a víz- és utépitészeti felügyelőségeknél a vasútépítésben kiképzett közegek
kezelése alá jutván és ezek magukat az üzlet tökélesbülésével folytonosan képezvén, képesek voltak a rendszer liianyait nagy gyakorlottságukkal kellően
ellensúly ózni.
Ma négy kerületre vannak beosztva az üzletben levő vasutak, mindeniknek élére az üzlet, a pályafenntartás, bővitő és átalakító építkezések, a vonatmozgósítás és műhely-szolgálat tekintetbevételével üzleti főfelügyelő, kerületi
mérnök és gépész-mérnök, tehát három egymástól független hatáskörrel felruházott hivatalnok állíttatott, kik a felügyeleten kívül, mint már előbb említve
volt, a kisebb, de igen számos ügyek önálló elintézésére is hivatvák; igy például az üzleti főfelügyelő a hozzá beosztott segédszemélyzet segélyével az állomások pénztári, leltári ügykezelése átvizsgálásán kívül, a szolgálati lakások, az alsóbb rendű üzleti személyzet ügyeit, azok áthelyezését csaknem
függetlenül végzi, mint szintén a kerületi mérnök és gépész-mérnök is a szakjába vágó megfelelő ügyeket hasonlókig önállóan intézi el.
A bádeni igazgatóság a kerületek alakítását ennél még tovább is vitte,
nevezetesen leginkább a vonatok menete igazgatásával, a vonatok késése, vagy
más akadályok által előjövő zavarok alkalmával szükséges intézkedések megtételével csak némely —1872-ben 36, —egymástól 4 —5 mórtföldre fekvő nagyobb
állomást bizott meg, a többieket pedig ezek alá osztotta be. É s csakis ezen nagyobb állomások képzettebb, tapasztaltabb, tudományosan képzett, az állami
hivatalnokokhoz tartozó főnökei vezetik a vonatok menetét, a kisebb állomá-
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soknak pedig kötelességük rendkívüli esetek kivételével ezek intézkedését bevárni s jelentéseiket a vonatok menetéről időről-időre megtenni.
Ezen berendezés igy tekintve, nem látszliatik valami tökéletesnek, de
figyelembe véve a rendelkező állomások közelségét, az általa elért nagy megtakarításokat, egészen czélszerünek mondható. — Ezen berendezés által nevezetesen lehetővé válik, hogy a kisebb állomások nagy részére, a kitérők vagy
megállapodási helyekre pedig kivétel nélkül a már több évig szolgált, bő
tapasztalást szerzett kalauzok, pályaőrök, hivatalszolgák ügyesebbjei közül
szolgálataik közben az igazgatóság jelentékeny vagy minden kiadás nélkül, a
nagyobb állomások főnökeitől pár hónap alatt betanított egyéneket alkalmazhatnak, előbb jegykiadói, később érdemök szerint expeditori czimmel, kik ez
által merész álmaiknak maximumát elérve, nejeik segítségével egész odaadással végzik sokszor igen-igen terhes foglalkozásaikat, mely eleinte jegykiadás,
pálya őrség, később ezeken felül váltóőrség, raktárnokság és hozzá még posta
expeditorság is. Ezen berendezésnek az olcsóságon kivül ínég azon igen-igen
fontos hatása is van, hogy az alsó rendű csekély fizetésű személyzet munkakedvét folytonosan ébren tartja és őket folytonosan tanulásra ösztönzi.
Általában a vasúti, valamint a víz- és útépítési igazgatóság is mindazon
foglalkozásokra, melyek helyes végzésére nem annyira huzamosabb előkészültség, mint inkább mechanicus gyakorlat szükséges, mint például az ellenőrzési,
revideálási osztály működésénél, künn az anyag-szertárnál stb. nem felfelé törekvő, képeztetésökre huzamos időt fordított fiatal embereket, hanem a
hadsereg kitanított és fegyelemhez szoktatott altisztjeit alkalmazza, kik tovább
is szigorú fegyelem alatt ugyanazon minőségben huzamosabb ideig maradván,
foglalkozásukban szakismeretet ós azok elvégzésében fogásokat, ügyességet
szereznek és bennök az állam erős és olcsó munkaerőt nyer.
Az állomási szolgálatnak fentebb említett berendezése után, habár a kerületi és nagyobb állomási hivatalnokok fizetése 2400 és 1500, a nagyobb forgalmfi állomások expeditorjaié 1000 és 750 frt közt változik; habár az expeditori segédeket és kapusokat is 750, illetőleg 515 frttal díjazza az igazgatóság,
és a 134 mÜd üzleti vonalon az állomások és megállapodási helyek száma 228
— tehát csaknem minden fél mértföldre egy — a forgalomra eső 1873-iki kiadás : a kerületi főinspektorok és segédjeik, az állomási szolgálat, tehát a hivatalnokok és segédmunkások, továbbá a vonatkísérő személyzet fizetése, minden
nemű állomási szükségletek beszámításával, együtt 12 13 ezer frttal volt
mértföldenként előirányozva. Nálunk: a kezelés olcsósága miatt méltán példányképen tekinthető déli pályánál, — habár a bádeni pályákon a mértföld számra
eső utazók száma több mint kétannyi, valamint az áruszállítás csupán a mázsák számát tekintve, a bádeni pályákon nagyobb — az forgalmi szolgálat kiadása 16000 frtra ment, mig az osztrák államvasút, melynek személyszállítása
még a déli vaspályáénál is kisebb, de teherszállítása a bádeni pályákénál
70—75 %-kal nagyobb,—-forgalmára ugyanazon évben 20 ezer frtot adott ki.
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Ezen összehasonlításokból világosan látható, hogy a jól vezetett állampálya központi igazgatása és üzlete, melyeket pedig oly különfélekép lehet berendezni, lehetnek olcsóbbak, mint a legjobban kezelt, vele egyenlő forgalmú
privát pályáé, és nincs is semmi ok, hogy legalább ne versenyezhessen vele.
A pályafelügyelet és pályafenntartási szolgálatnál, a kerületek ismét alsóbb, 15—16 mfld hosszúságú osztályokra vannak beosztva, melyek felügyeletével a kerületi mérnökök alatt álló osztálymérnökök vannak megbízva. Ezen
osztálymérnökök a tulajdonképeni végrehajtó közegek, ők állítják össze a,z
évi előirányzatokat, ők készítik a nagyobb építkezések terveit, költségvetéseit
vezetik a pályafenntartást és a pályafelügyeletet, valamint minden az osztályokban előforduló építkezéseket is, melyekre különben a szükséglet szerint a
kellő számú segédszemélyzettel láttatnak el.
A vasúti osztálymérnökök működését szabályozó rendeletek ugyanolyanok, mint a víz- és utépítészeti felügyelőségeknél érvényesek, eljárásuk csaknem
minden tekintetben ugyanaz, egyedül annyiban mondható attól különbözőnek,
amennyiben az igazgatósággal nem közvetlenül, hanem a kerületi mérnök utján érintkeznek. A kerületi mérnökök azonban az osztály-mérnökök felterjesztéseit változatlan alakban, legfeljebb kiilönvéleinényök kíséretében köteleztetvén beterjeszteni, valamint az igazgatóság rendeleteit is végrehajtás végett az
osztálymérnököknek kiadni: a kerületi mérnök egész tevékenysége az építési
tanácsos említett eljárása és az erős képzettségű osztálymérnökök mellett
egyedül közvetítésre, vagy más szavakkal kifejezve, levélhordásra, illetőleg küldözésre, a pályaőrök és pályamesterek ügyeinek elintézésére terjed, a mint
hogy ez már a mult évben az igazgatóságtól is elismertetett s a minek megváltoztatására a mozgalmak már megindóltak.
A pályafenntartásnál előforduló javítási, átalakítási vagy bővítési munkálatok rendesen kis vállalkozók által végeztetnek, míg a nagyobb építkezésekből a nagy vállalkozók sincsenek kizárva, a választás különben a körülményektől függ.
Az Odenwald-pálya Osterburken és Königshofen közt levő 4'/s mfld
hosszú szakaszán az 1872. és 1873-ban előállított második vágány építésénél
például a földmunka öt szakaszra volt elosztva, melyek közül négyet egy vállalkozó vett át. A részint a pálya környékén levő szántóföldeken szedett, részint
a nagy bemetszésekből nyert mészkőkavics szállítása már 2—4—500 köbméteres tömegekben kis-vállalat utján eszközöltetett. A hidaknál előforduló átalakítások, valamint a második vágáuynyal együttesen épített két megállapodási
hely mérnöki felügyelet alá tartozó munkálatai, hasonlóan kis vállalat utján
hajtattak végre, mig a felépítmény lerakásánál a szakaszonkénti kiadás is megkísértetett ugyan, de az építés helyes elvégezéseért elég biztosítékot nyújtó e g y
vállalkozó legolcsóbb ajánlata fogadtatott el. A váltóknak az állomásokon szükségessé lett megváltoztatása, szóval a pályaudvarok szerkezetének átalakításánál pedig, melynél igen nagy elővigyázatra, a pár órára szorítkozott
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munkaidő helyes megválasztása s annak a lehetőségig kiaknázása volt szükséges, az accord mellőzésével a napszám melletti építés választatott.
Az építési közegeknek ily szabad mozoghatása és az építésnek ilynemű
megkönnyítése mellett minő eredmények érhetők el — arra elég lesz felemlíteni, hogy a felszerkezet száz folyóméterének lerakása, a szükséges kavics
' / 3 - á n a k bevitelével, s a felszerkezetnek a kellő magasságra emelésével, és azon
a kavicsnak mozdonynyal végzett szétosztása alatt fenntartásával együtt 2(5 frt
46 kr. vétetett át száz folyóméterenként. Az aprózott mészkőkavics ára, mely
eleinte 1 frt 12, 1 frt 18 kr. volt, a munkálat vége felé, midőn a munkások a
kavics aprózással eléggé megismerkedtek 42—48 krra (délnémet) szállott le,
továbbá hogy a 4 '/a mfld felszerkezet, melynek lerakása szeptember elején kezdetett meg, már november közepén be volt végezve, január közepén már az
egész építmény a műszaki vizsgálat alá vétetett és február 15-én a forgalomnak adatott át.
Nagyon megkönnyíti Badenben az építést az igazgatósági gyors ügymenet, melynél fogva a felterjesztett előmunkálatok, a számvevőségi revisiót is
megfutva,"néhány nap alatt, — az 500, illetőleg 1000 írtnál nagyobb összegről
szóló s e miatt a kerületi mérnök vagy az igazgatóság jóváhagyását igénylő
szerződések, melyek előleges számvevőségi revízió alá nem esnek, pár nap alatt
.engedélyezési, illetőleg jóváhagyási záradékkal ellátva visszaérkeznek. Nagyon
megkönnyítik továbbá a fenntebbi építési móddal együtt járó nagyszámú szerződések kiállítását a rövid, világos, a vállalkozó előtt minden kibúvó ajtót bezáró nyomtatott építési feltételek, melyek használata által a szerződések kiállítása igen egyszerűvé válik.
A felszerkezet fenntartása a mult évig napszámosokkal eszközölteték, ekkor azonban a kiadás kevesbítése végett ettől eltérve, a vállalati fenntartáshoz mentek által s a felszerkezet fenntartásának a csavar-meghúzás, szeg-leverés, patka tisztítás kivételével, minden többi munkáját, mint a rövidebb vagy
hosszabb vonalokon előforduló sülyedések kiemelése, kavics-szállítás, sin, talpfa
kiváltása vagy fordítása, sinlevágás, lerakodás vagy felrakás stb. stb. igen
részletezett egységi árak alapján a pályaőrségre előjegyzett vasúti munkásokkal akkordirozták. A űzetett árak természetesen az emelkedési viszonyok, s a
forgalom nagysága szerint különbözők voltak. Az általános fenntartásért s
minden nemű 50 mtrnél nem hosszabb darabra terjedő sülyedés kiemelésével
példáúl az Odenwald pálya erősebb esésű részein 5 frt, mig a Tauber-völgyi
kedvezőbb esésű viszonyokkal s kisebb forgalommal bíró vonalon 3 frt. 30 krt
fizettetett 100 folyó méterenkint.
A fenntartásnak ezen neme Badenben a mult évben hozatván be, előnye
vagy hátránya iránt alig tétethettek még kellő tapasztalatok; annyi előre is bizonyos róla, hogy a kiadásokat jóval lejebi) szállítandja, a mint hogy ez az előző év megfelelő hónapjaihoz viszonyítva be is következett.
A pálya fenntartás költségei a badeni pályáknál 1872-ben 16600 Írttal
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volt mértföldenként felvéve, mig a mi pályáink közül a déli pályánál 13 ezer
az osztrák állam pályánál 17,400 frtot tett.
A vontatás és műliely-szolgálatot, melynek költségei a mi vasutainkéval
szintén megegyeznek, mellőzve, a vasút-cpítésről kívánok röviden megemlékezni.
A vasútépítés központi vezetésére 1838-ban a víz- és útépitészeti igazgatóságéhoz hasonló szervezettel egy külön vasút-építészeti igazgatóság állíttatott
fel, a végrehajtással pedig a víz- és útépitészeti felügyelőségek bízattak meg.
A vasútépítészeti igazgatóság azonban, részint a tanácsosok legnagyobb
részének a víz- és útépitészeti igazgatósággal közössége, s a vasútépítést is végző víz- és útépitészeti felügyelőségek kettős alárendeltsége, részint az építést vezető mérnökök kiválasztásánál a két igazgatóság közt kifejlett gyakori súrlódás
következtében tartkatlannak bizonyúlván be, 1840-ben feloszlattatott és a vasútépítészeti ügyek is a víz- és útépitészeti igazgatósághoz osztattak be, két tanácsosa, annak tagjai közé vétetvén fel.
1872 közepén a vasútépítés vezetése az államvasutak főigazgatóságához menvén át, a két tanácsos is ezen igazgatósághoz osztatott be. 1873-ban a
vasútépítés a víz- és útépitészeti felügyelőségektől, azoknak másnemű nagy
elfoglaltatásuk miatt elvétetvén,külön vasútépítési felügyelőségek állíttattak fel,
melyek száma a szükséghez képest változik.
A vasútépítésnél, mint a melynél nagy számú munkásoknak gyakran
idegen államokból csak nagy költséggel eszközölhető összegyűjtése s tetemes
összegbe kerülő építési inventárra van szükség, a nagy vállalati rendszert alkalmazzák, de mindig teljesen részletezett tervek és költségvetési egységi árak
alapján. Ekkor is csak kisebb 1 /^-—-1 intkl. hosszúságú vonal több czélszerüen
összekapcsolható épitési tárgyával, rendesen 2—3 százezer forint előirányzati
összegig képezi a kiadás egy szakaszát. Mi sem gátolja azonban a vállalkozót,
hogy több ilyet külön zárt ajánlat útján össze ne vegyen. Ennek elérése végett
a költségvetések a különböző épitési tárgyak szerint úgy állíttatnak össze, hogy
a körülményekhez képest összetehetők vagy apróbb résszekre szétválaszthatok legyenek. Oly tárgyak, melyek az építési vállalkozótól is gyárak vagy
szállítók által állíttatnak elő,illetőleg szállíttatnak, például hidak vas szerkezetei,
sin, talpfa stb. egyenesen a készítő gyáraknak, illetőleg szállítóknak adatnak ki.
A költségvetések a lehető pontossággal készíttetnek, mi az e tárgyban
kibocsátott 183(J-iki fejedelmi szigorú rendeletnek természetes következése,
mely az állam-építmények pontatlan és megbizhatlan költség-előirányzatából,
s ez által az építésnél beálló túlkiadásból az államháztartásra háramló hátrányos befolyások tekintetbe vételével, többek közt mindazon esetekben, a mikor
a Költségvetés hibásnak és tökéletlennek bizonyúlt, és az építési összeg
által jelentékenyen áthágatik, a költségvetést felállító műszaki hivatalnok, illetőleg a felügyelőség és a műveletet megbíráló műszaki tanácsos ellen vizsgálat
indítást rendel el és őket mulasztás esetében súlyos büntetéssel sújtja.
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Ezen rendszabály, építési rendszer s az útépítési ügyek kezelésénél
hosszasabban vázolt eljárás mellett, mely a vasútépítésre már kezdetben alkalmaztatott, érthető, hogy a badeni nagyherczegség a vasútépítésnél mindazon
botrányoktól, melyek több államban lábra kaptak, s melyektől mi sem menekülheténk meg, megkímélve maradt; méltánytalan és tetemes összegekre rugó utókövetelésekkel soha nem terheltetett, s hogy vasútjait aránylag kedvezőtlen
terránumán, lehető solid építés mellett, a mi vasutaink építési költségeihez
képest igen olcsó áron volt képes előállítani.
Gyenge anyagi erővel, de az eljárás, a mód annál helyesebb megválasztásával fogott a század elején az állam rendezése mellett közlekedési eszközei
építéséhez, s azt ma már a régi és gazdag államokéival egy színvonalra emelte.
Mert mig 1869-ber. Belgium száraz és vízi úthálózata négyszög mértföldre
7.6 mtr., Angliáé 5,4, Francziaországé 5,1, addig Badené 5,0 mfl. volt, mi jelenleg már több mint 5,l-re emelkedett.*)
*) V. ü. a vasutak állami kezelést; mellett, itt felhozott, t é n y e k e t , a »Közlönyünk 1871. évi nov. és decemberi füzeteiben : »Czélszerü volna-e az államvasutakat
bérbe adni stb.« czim alatt megjelent fejtegetésekkel.
A szerk.

