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„A  vízi utakat, mint a vasutaknak részint versenytársát, 
részint függelékét s kiegészítő részét, nem tudjuk elég nyomósán 
ajánlani használás és felkarolás végett. Mig a vasutak kiépítése 
csaknem lázas buzgalommal halad előre: azalatt a csatorna- és 
folyóvízi építkezések menthetetlen módon elhanyagoltainak nem
csak, hanem úgyszólván szerencse, hogy maguk legszebb folya
maink is a hazából ki, külföldre nem vitetnek. Holott tekintve 
épen a legnagyobbmérvü szállításokat, mik a bányászat-, kohá
szat- és földműveléssel együtt szoktak járni, a szállítás hason- 
lithatlanul alkalmasabban történik vizen, mint szárazon; hol 
azonfelül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, miszerint a 
vasúti szállításoknál létezik bizonyos „legolcsóbb“ vitelbér, 
melynél alább az illető tulajdonosok már nem szállhatnak, ha
csak nem akarnak veszteséget veszteségre halmozni. A  vasúti 
szállítás eine fagypontjánál kezdődik igazán a vizeni szállítás 
tavasza; s azért bátran állíthatni, mikép a közlekedési úthálózat 
csak ott tökéletes, hol minden egyes vaspályavonal mellé egy- 
egy hajó-út lép, átvállalandó az oly szállításokat, miknek esz
közlésére már a vasút — árszabályának természete szerint —  
nem igen van hivatva. A  föld fizikumának megdönthetien tör
vénye a z , miszerint nagyobbmérvii szállítások esetében a 
f ö l d n e k  semminemű segédeszköze sem versenyezhet a 
v i z z e 1.“

M ic h a e lis .

M i c h a e l i s  O t t ó n a k ,  az érdemdús nemzetgazdásznak eme szavai, 
melyeket jelmondatul állitánk jelen fejtegetéseink élére, kétségkívül a leg
méltóbb megfigyelést érdemlik nálunk Magyarországon is. Kész programm- 
ját foglalják azok magokban a mi közlekedésügyünk számára kijelölendő 
irányzatnak; s épen azért fölöttébb kívánatos, vajha az idézett szavak hazánk 
részéről legalább jövőre részesülnének az annyira megérdemlett megfigye
lésben! Mert nem lehet tagadni, hogy közlekedésügyünk előmozdításának ezideig 
követett iránya és módja merőben egyoldalú volt. Magyarország utóbbi 
időkben milliók- és milliókra menő terheket vállalt magára a v a s ú t é p í 
t ő k n e k  adott kamatbiztositékok által: v i z i  u t a i n k  pedig emellct szé
pen elhanyagoltattak. Tény az, hogy fejedelmi Dunánk vízlefolyásának 
állapota épen úgy, mint minden hajózható folyónk és csatornáké, vajmi 
kevés vigasztalást képes nyújtani, s ezen elszomorító állapot javítására még 
ma is alig történik valami.

Habár azonban vizi utaink szabályozására s vizüknek hajózható álla
potba helyezésére fordított némi költségek épen semmi arányban sem 
állanak is a vasúti építkezésekre utóbbi időkben megszavazott összegek
kel: mindazonáltal azt kell látnunk, hogy a Dunán, hazánknak ezen any- 
nyira jelentékeny folyamán, mely különben is Magyarhonnak egvátalánvéve 
legnagyobb fontosságú vonalát képezi — oly nagyszerű mérvben fejlődik a 
szállítási forgalom, hogy ahhoz foghatót hiába keresnénk s aligha találnánk 
az európai folyamok bármelyikén. Az osztrák duna-gőzhajózási társaság — 
melylyel párhuzamban a vontató hajók intézménye, emez annyira kezdet
leges forgalmi eszköz, még mindig teljesen megőrzé ős jelentőségét —  ki
mutatásaiban évről évre növekedő számarányok vannak feltüntetve; noha az 
említett társaság, főleg amig egymaga volt a helyzet ura, elég drágán fizet- 
teté szolgálatait; s daczára annak, hogy szállítási eszközei teljességgel nem 
voltak arányban a forgalom szükségleteivel. —  Alantabb majd visszatérünk 
még rá, hogy miként igyekezett —  sőt tudta is —  az osztrák társaság minden



szemre-főre tekintet nélkül kizsákmányolni fennállott egyeduralmának elő
nyeit. Ezen egyeduralkodás, melyet az osztrák duna-gőzhajózási-társaság 
eleve az egész osztrák-magyar Duna felett kizárólag egymaga gyakorolt, a 
krimi hadjárat végével a nagyhatalmak unszolására, tudvalevőleg, korlátoz- 
taték ugyan annyiban, amennyiben az osztrák kormány által 8°/0-nyi állam- 
biztositékká lön átváltoztatva; de e megszorítás csak a papíron történt s 
ott is maradt sokáig a nélkül, hogy ránk nézve valami gyakorlati haszna 
lett volna; mert a Bach-korszak politikai viszonyainak fojtó légkörében 
szárnyaszegetten kelle hogy sinlődjék a társulási szellem, s valamely verseny 
előidézésére józanul gondolni sem volt lehetséges; nem is említve azt, 
miszerint már magában véve egy leendett a merénylettel, versenyre kelni 
akarni oly társasággal szemben, mely az állam 8°/0-os kamatbiztositékának 
roppant kedvezményében részesül. —  S ha mégis találkoztak férfiak, kik 
még e merénylettől sem riadtak vissza: ezt csupán azon tény felismerésük
nek kell tulajdonítanunk, melylyel belátták, miszerint épen elsőrangú szál
lítási intézeteink szállítási viszonyai annyira nyomasztó terheltetésünkkel 
járnak, hogy magát kereskedelmünk ügyét végveszély fenyegeti, ha a segély 
még tovább is késik. —  Meg fogjuk kisérteni e nyomasztó helyzet tüzetesb 
ecsetelését —  egyelőre csak annyit jegyezvén meg, miszerint az itteni 
vállalkozók által választott emez útja az önsegélynek a legszebb eredmé
nyekre vezetett.

Tudvalevő előnyös oldala a mi gabonatermelésünknek, hogy e 
nemű termékeinket nagy mennyiségben jókorább állíthatjuk ki a világ 
piaczára, mint bármely másnemzetbeli pályatársunk —  amit részben éghaj
lati viszonyainknak, részben földművelési szokásainknak, részben pedig azon 
körülménynek köszönhetünk, hogy az állati erők helyett a cséplőgépek 
alkalmazása újabb időkben nálunk is mindinkább előtérbe lép. Termelésünk 
eme kedvező sajátságát bizonyára a magyarországi terménykivitel legjelen
tékenyebb tényezőjéül kell hogy tekintsük, s rajta kell lennünk, hogy azt 
mentül előnyösebben használjuk fel. Magyarországnak ugyanis épp az idő
tájt kell a maga termékeivel a világ piaczán előállnia, midőn egyrészt azo
kon az elmúlt évbeli gabonakészlet rendszerint fogyófélben van, másrészt 
pedig a tengerentúli kivitelképes országok szállítóinak raja azokat még el 
nem özönlötte. Régi tapasztalati tény, hogy künn rendszerint csak ugyanez 
időtájban van a világ többé vagy kevésbé megszorulva: s ebből látnivaló, 
miszerint a mi terményfölöslegünk az év ezen szakában árusítható el leg
kényelmesebben s legjobb áron. Amely fölösleg ezen a magyar kivitelre 
nézve leginkább kedvező évszakban bármi okon itthon veszett, későbben 
már csak nagynehezen s jelentékeny veszteséggel —  ha csak valami rend
kívül kedvező kiviteli idő nem jár — lehet azt eladni.

A z itt jelzett esélyeket jól ismerik magyarföldön —  termelő és ke
reskedő egyaránt; s azért vállvetve iparkodnak, hogy azokat mentül több 
előnynyel használhassák fel saját javokra. S igy csak úgy özönlenek a 
gabonaszállitmányok közvetlen az aratási idő után a vasúti és gőzhajó-állo
másokra, még pedig akkora mennyiségben, hogy forgalmi üzletigazgatósá
gaink a legjobb akarat mellett sem lehetnének tán képesek minden oldalra 
eleget tenni a hozzájuk intézett kívánságnak. Vegyük például a cs. kir. állam
vaspályát, mely közlekedési életünkben, mondhatni mint legrendkivüliebb 
fontossággal biró tényező szerepel. Váljon képes-e ez oly években, a melyek 
bő aratást mutatnak, s a melyekben egyszersmind a kivitelre is kedvezők a 
kereskedelmi conjuncturák —  megfelelni feladatának? Váljon nem káros-e 
az általa követett elv kivitele, miszerint a s z á l l í t m á n y o k a t  az  e g é s z  
év f o l y a m á r a  e g y e n l ő e n  k e l l  b e o s z t a n i  s váljon lesz-e ösztönözve 
ez elvnek fenntartása mellett a szállítás gyorsabb eszközléséről gondos
kodni, akármennyire kívánatos ez, a kereskedelmi érdeket tekintve ? 
Eljárásának természetes következménye nem egyszer az, miszerint egyik
másik állomási helyen, nevezetesen pedig a pestin, a szállítmány-készlet oly
kor ugy-ugy felszaporodik, hogy a szállítást heteken keresztül el kel zárni; 
maga az ott nagy mennyiségben felhalmozott, nemritkán a szabad ég alatt, 
minden őrizet nélkül hagyott s az időjárás változásainak kitett gabona pedig 
vagy megromlik, vagy rendeltetése helyére íölöttébb elkésve érkezik. 
Ekként az e l a d ó  önvétke nélkül azon kellemetlen helyzetbe jutott, hogy
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magára vállalt kötelezettségének meg nem felelhet; a v e v ő  pedig, hol a 
szállítás késedelmes volta, hol ismét a gabna megromlása, hol végre a meg
történni szintén elég gyakran, de kárpótoltatni vajmi ritkán szokott hiány 
által sokfélekép károsodva, lassankint elveszti kedvét s végre úgy elidege
nedik tőlünk, hogy hozzánk csak l e g s z o r u l t a b b  á l l a p o t á b a n  fordul 
magyarországi gabnát vásárlandó. Mindezen állítások pedig nem üres frá
zisok, nem merő aggályok, hanem eléggé sajnos, hogy adatokkal szolgálha
tunk annak bebizonyítására, miszerint a velünk, magyarokkal létesitesitendő 
üzleti összeköttetések irányában külföldön mármár tényleg s átalánosan láb- 
rakapott bizonyos tartózkodó magatartás, hogy ne mondjuk: idegenkedés, 
mely ránk nézve ugyan leverő, de a létező viszonyok által teljesen igazolt. 
Ez alkalommal még különösen arra kell felhívnunk a közfigyelmet, misze
rint eddigi legjelentékenyebb kiviteli vonalunknak —  az államvaspályának 
t. i. —  vitelképessége a szállítmány-forgalmat tekintve, nemcsak hogy nem 
emelkedett, hanem inkább csökkent. E pálya ugyanis, mely a kereskedelmi 
világ minden kérése és sürgetése daczára, mindez ideig nem vala rábír
ható, hogy pl. a vácz-marcheggi egyvágányú pályarészt kétvágányúra változ
tatná: személyvonatainak számát utóbbi időkben k e t t ő r ő l  —  a local- 
vonatokat is beleszámítva — naponkinti h a t r a  rúgtatta fel; ami, ha a sze
mélyközlekedésre nézve kedvezménynek nevezendő, mindenesetre oly ked
vezmény, melyet egyvágányú vasutaknál a vitelképesség korlátozott voltánál 
fogva, csakis a teherszállítás rovására lehetett s szükségkép kellett érvénye
síteni. A  legmegdönthetlenebb bizonyság ez állításunk helyes volta mellett, 
a magyar vasutak különböző állomáshelyein még az elmúlt évben is — 
melyben pedig sem valami dús aratással, sem ennek folytán nagyobbszerü 
kivitellel nem dicsekedheténk —  előfordult számtalan forgalmi fennakadás.

Az államvaspálya után első sorban érdemli figyelmünket a már emlí
tett osztrák d u n a g ő z h a j ó z á s i  t á r s a s á g ,  mint amely nyugat és észak
nyugat felé vonuló kiviteli vonalunkat uralja. E társaságról első tekintetre 
azt kellene hinnünk, miszerint hajórajával, mely a pápiron oly meglepően 
nagyszerűnek van feltüntetve, csakugyan azon helyzetben van, hogy a ma
gyar forgalmi világ ez iránybani igényeinek kellőképen eleget tehet. Csak
hogy az életben, a valóságban vévén szemügyre a dolgok állását, fájdalma
san kell arról meggyőződnünk, miként a nagyszámú teherszállító-, csavar
gőzös és vontatóhajón felül az uszályhaj óknak 550-re rúgtatott száma, a 
magyarországi forgalmat tekintve, mód nélkül összezsugorodik. Azon hely
zetben vagyunk ugyanis, hogy bizton állíthatjuk, miszerint: először is annak 
az 550-re tett tekintélyes számú uszályhajónak a magyar vizekre tényleg 
soha sem kerül több felénél, úgy 280— 300 darabnál; másodszor aztán 
ezeknek is jókora része mint álló-hajó alkalmaztatik; harmadszor megint 
ezeknek legalább is lo°/0-ja folytonosan a hajógyárakban javítás alatt van; 
és végre negyedszer még egy jókora részük kizárólag szénszállításra hasz- 
náltatik —  olyannyira, hogy az itt említett hajóknak, mint számba nem 
vehetőknek levonása után, a társaságnak az összes kereskedelmi világ igé
nyeinek kielégítése végett 150— 170 darab uszályhajónál több sohasem áll
hat rendelkezésére; melynek segélyével aztán hivatva volna 419 mérföldnyi 
hosszúságú vizvonalon uralkodni. Látni való, hogy e hivatás és feladat 
betöltése merőben lehetetlen volt már máig is —  aminthogy ezideig még 
be is következett rendszerint minden évben az a nem igen kényelmes 
állapot, hogy a társaság hajóin mindjárt az ősz kezdetén, ezen legdrágább 
üzletidőben, a kész gabna-szállitmány számára már nem lehetett többé 
helyet kapni —  mert ami csak rajtok kivehető volt, az már hónapokkal 
előbb ki volt véve, le volt foglalva mind.

E kettős hiány — az államvaspálya készületlensége egyrészről s 
az osztrák dunagőzhajózási társaság relativ elégtelensége másrészről — 
kényszerítő kereskedő világunkat egyebek közt azon valójában a kétségbe- 
esés-szülte lépésre is, hogy küldeményeiket egyideig, szörnyű kerülőt téve, 
a déli vaspályán juttassák —  természetesen drágábbért — Délnémet- és 
Francziaországba; s még nagy szerencse, hogy ez egyetlen mentőeszközre 
találtunk, mert egyenesen annak köszönhetjük, hogy kereskedésünk ezirány- 
ban végkép fenn nem akadt.

De mégsem e kettős baj volt egyedül, mi a gondolkozó főket közöt-
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tünk arra inté, hogy keljenek hát versenyre legalább azon a vonalon, mely 
azt megengedi —  értjük: a Dunán. Dolgozott ezenkívül s mérvadóvá is lön 
ez érdemben még egy másik, nem kevésbé lényeges támpont — mit ki is fej
tünk azonnal. Az államvaspályának tudvalevőleg épugy, mint az osztrák 
dunagőzhajózási társaságnak —: B é c s  a h a z á j a ;  s e, körülmény folytán 
maguk központi kormányzóságaik is úgy beleélték magukat a náluk átalá- 
nosan elterjedt központosítási eszmékkel, hogy szinte megszokták már az 
afajta törekvéseket minden tőlök kitelhető módon elősegíteni. — Lehet, 
hogy tán nem is igaz, mit egy elsőrangú vasút élén álló férfiúnak a szájába 
szeretnek adni, aki úgy fejezte volna ki magát, hogy: „A  m a g y a r  keres
kedelem székhelye —  Bécs . “ No de: ha nem volna is 'igaz, annyi igaz, 
hogy jól el van találva. Mert ez ellesett szólammal igen találón van 
jellemezve némely körök abbeli törekvése: miszerint a pe s t i  kereske
delemnek ártani,— a b é c s i n e k  pedig kedvezni kell minden áron.— Avagy 
mi szülte más, ha nem e törekvés, az úgynevezett k ü l ö n b ö z e t i  á r s z a 
b á l y o k a t  (Differentialtarife)? melynek értelmében a Pesten alul fekvő 
kisebbszerü kereskedési helyekről külföldre és viszont szállítandó czikkekre 
nézve egyenes (direct) vitelbér van megállapítva; ami —  az egyenes kivi
telnek ugyan előnyével, de a pesti piacznak annál nagyobb hátrányával —- 
épen nem megvetendő szállítási költség-különbséget idéz e lő ; annyira nem 
megvetendőt, miszerint e különbözet —  hozzászámítva még az itt tüzete
sebben nem említendő okoknál fogva fájdalom! nagyon is tetemes pesti 
helyköltséget —  épen elegendő Pestnek arra, hogy számára a kisebb 
kereskedő városokkali verseny teljesen lehetetlenné tétessék. —  Hasonlókép 
az államvaspályatársaság kebelében is különös gond van fordítva a k ü l ö n 
b ö z e t i  v i t e l b é r r e n d s z e r r e ,  mely által Pest ismét nemcsak állását, 
melyet mint a magyarországi gabonakereskedés központja elfoglal, hanem 
egyátalán mint kiviteli pont is, fenyegetve látja magát. A  pesti keres
kedelmi osztály évek óta panaszképen emlegeti ezt; de minden eddigi 
igyekezete hajótörést szenvedett e vasúttársaság irányadó köreiben lábrakapott 
eljáráson. —  Annyi mindenesetre áll, miszerint nemcsak az államvaspálya, ha
nem az osztrák duna-gőzhajótársaság is e rendszert —  sajnos, hogy épen 
a mi kivitelünk legnagyobb hátrányára —  folytonosan bizonyos előszere
tettel ápolta s ápolja még ma is minden helyen, minden irányban, a hol 
csak versenytől nem kell félnie; a mi nem csupán tulajdon nyomtatott 
árszabályaiból kimutatható, hanem egyes czégekkel viselt magán-dolgaiból is 
kitűnik.

A különbözeti árszabály sokszor lön már megbeszélve szóval és Írás
ban ; minket pedig különösen messze vezetne tárgyunktól, ha azt ehelyt 
újból behatólag akarnók fejtegetni. Azért csak azt mondjuk, hogy: ám 
legyen tehát, mi megengedjük, hogy ama rendszer bizonyos körülmények 
közt jogosult lehet; de azon esetben, a milyen Pestre, illetőleg Magyar- 
országra nézve fennforog, határozattan kell, hogy tagadjuk annak jogosult
ságát. Mert kétségtelen, hogy kiviteli kereskedelmünket tekintve egy nagyobb- 
szerü központra szükségünk van —  ez pedig fekvésénél fogva csak: Pest 
vagy Bécs lehet. Aki oda törekszik, hogy hason rendszabályok által, milyen 
a szóbanforgó is, Pestet világforgalmi jelentőségének őt megillető fokáról 
leszorítsa: az bizonyára —  tudva vagy öntudatlan, közvetlen vagy közvetve: 
nem tesz különbséget —  Bécs felvirágoztatásán dolgozik. S ime, ez azon 
törekvés, melyet a mi, külföldi kivitel tekintetében elsőrangú s legnagyobb 
fontosságú két közlekedési intézetünk —  az - államvaspálya t. i. s nem- 
kevésbé az osztrák duna-gőzhajózási-társaság következetesen szem előtt 
tartott szakadatlanul.

Az itt kifejtett indokok ébreszték tehát fel — miként fentebb emlí
tők —  kereskedelmi osztályunkban legelőbb a kívánságot: vajha lehetséges 
volna az osztrák dunagőzhajózási társasággal szemben versenyre lépni, s ez 
által annak a dunai forgalom tekintetében eddig gyakorolt nyomasztó 
egyeduralmától megszabadulni! S igy keletkezett aztán a 6o-as évek közepe 
táján az a nehány részint magán-, részint gőzhajózási vállalat, melyek eleve 
egyátalán kielégítő financiális eredményeket mutattak fel. A  kedvező siker 
most csakhamar lángra gyujtá a vállalkozási szellemet, még pedig annyira,
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hogy rövideden nemcsak itt a fővárosban, hanem a Dunának egyéb kisebb 
forgalmi helyein is támadtak többrendbeli, hol magán természetű, hol ismét 
részvényekre alapított gőzhajózási vállalatok —  minek folytán bekövetkezett 
a forgalmi eszközök olyatén felszaporodása, mely a fennforgó szükségletet 
ugyan valami aránytalan módon túl épen nem szárnyalta, de mely mégis 
elegendő akadályt képezett arra nézve, hogy maguk ama vállalatok, már 
csupán czélszerűtlen berendezésöknél fogva is, különösen pedig az erre kö
vetkezett középszerű aratások s nem igen kedvező kiviteli viszonyok mellett, 
kellőképen fel ne virágozhassanak.

Maga a kitűzött czél azonban, mely nem volt más, mint verseny 
előidézése az osztrák társasággal szemben —  el lön érve tökéletesen, s eként 
ama vállalatok az ez irányban bennök helyezett várakozásnak mindenestül 
megfeleltek. De különösen fel kell említenünk mint a verseny egyik jó 
gyümölcsét azt, hogy a csaknem hihetetlen magasságra emelt vizeni vitelbér 
általa lön leszállítva polczáról. Mert mig pl. az 1853. évi osztrák dunagőz- 
hajózási árszabály értelmében a közönséges vitelbér Pest és Bécs között kitett: 
54 illetve 36 krajczárt p. p. tehát 94 1/2 illetve 61 krt. o. é. egyegy bécsi 
mázsa után; s 84 illetve 56 krt. o. é. egy vám-mázsa után; s ezenfelül 
leszállított árszabályról szólni sem lehetett: —  ma ugyanezen távolságért egy 
vám-mázsa után fizetünk 60 illetve 34 o. é. krt, tehát 24 illetve 22 o. é. 
krral kevesebbet, és ezenfelül létezik bizonyos szállítmányokra nézve az 
úgynevezett kedvezmény-árszabály is, mely szerint egy vámmázsáért 25 o. é. 
kr. fizetendő. Mely árleszállítás arra bírta vagy inkább kényszeritette aztán 
a vele versenytfutó vasutat is, hogy a kereskedelmi világot a maga részéről 
is hason kedvezményben részesítse. Lehet-e mármost ennél hathatósabb 
bizonyságot kívánni a versenyzés szükséges volta mellett? Az a 24 illetve 
22 krajczár, melyekkel a Pest és Bécs közötti dunai vonalrészért ez időszerint 
kevesebbet kell fizetni, minden legkissebb károsodás nélkül a magyarországi 
termelő javára esik, aki eként —  anélkül, hogy tudná: honnét —  termeszt- 
ményeinek annyival nagyobb árát kapja; mig ellenben, ha e versenyzés meg
szűnnék, az osztrák , gőzhajótársaság bizonyára nem fogná elmulasztani, hogy 
a vitelárakat ismét úgy felrúgtassa, miként a verseny előtt voltak. Azon hely
zetben vagyunk, hogy e föltevésünk igazolására is szolgálhatunk tám-okokkal. 
Tekintsük csak azon vidékeket, hol az osztrák társaság verseny nélkül áll; 
e vidékek teljesen nélkülözni kénytelenek a verseny áldásait, nemcsak az 
árkedvezményekről nem tudnak semmit, hanem ellenkezőleg —- ami nagyon 
jellemző — némi részben igen tekintélyes árfölemelés az osztályrészük.

Habár tehát eként az uj verseny hazánk gazdászati kifejlődését tekintve 
a legáldásosabb szolgálatokat teljesítő is —  amint ez igen fényesen kiviláglik 
a vitelbéreknek a verseny előtti és utáni összehasonlításából oly vonalrésze
ket tekintve, melyeken a verseny tényleg életbe lépett, majd ismét olyakat, 
hol az hiányzott: az utóbbi években mindazonáltal — miként fentebb jel
zők —  koránsem voltak oly kedvező állapotban, hogy önfennmaradásukat 
biztosítva láthatták volna. S ez igen könnyen rfiegfejthető; mert egyrészről 
igen jelentékeny mérvben szaporította költségeiket az a vetélkedés, melyre 
hajóépitési vállalkozóink irányában valamennyien utalva voltak, csakhogy 
mentül előbb szállítási eszközök birtokába juthassanak, másrészről bizonyos 
volt az is, miszerint a nagyobbszánni kisvállalkozóknak egymás között, 
nemkülönben, mint az osztrák társulat elleni versenyzése a szállítási üzlet 
hasznát a minimumra szállitandja le; nem is említve azon körülményt, 
hogy a munkás-kezek utáni, egyszerre beállott, tömeges tudakozódás foly
tán a hivatalnokok fizetése s a munkadij is jelentékenyen felszökkent; 
végül pedig ezen újon alakult társulatok valamennyien szenvedtek még egy 
nagy bajban •— azon hátrányokban t. i. melyek a költséges kormányzati 
berendezéssel járnak, mért az e fajta vállalatok igazgatóságát sem igen lehe
tett sokkal kevesebből előállítani, mint a mennyibe az a nagyobbszerü tár
sulatoknak szokott kerülni; hiszen ezek mindegyikének is épugy szüksége 
volt a maga igazgatójára, felügyelőjére, ügynökeire, igazgatótanácsosaira, stb. 
miként a legnagyobb vállalatoknak — ami pedig már magában véve is akkora 
hátrány, hogy annak az ily kisebbszerü vállalatoknál, egyesülve főkép a fent- 
elősorolt bajokkal, annyival is érezhetőbben kelle a mérlegbe esnie, mint
hogy az az időszerinti kedvezőtlen kiviteli viszonyok közepette legjobb tevé- 
kenységökben megbénítva lőnek.
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Ime »z okok, melyek az ön- vagy inkább : különállás rövid tartama 
után az egyes társulatoknak az egyesülés gondolatát sugallták —  mely a 
fennforgóit nemcsekély akadályok szerencsés legyőzése után immár ténynyé 
leve! Az igy alakult „egyesült magyar gőzhaj ózási-társaság“ tehát ma, az ő 
nagyrészben uj felszerelésével, képviseli azon vállalatot, mely az osztrák tár
sasággal szemben, mint mindenestül versenyképes lép elő —  föltéve, hogy 
meg leend neki könnyítve a kezdec olyan akadályainak elhárítása, minők
kel nagyobb vagy kisebb mértékben minden ily természetű vállalatnak küz
denie kell. Talán nem lesz érdektelen egymással ehelyt szembeállítani a két 
versenyző félnek a szállitmányforgalomra vonatkozó kiviteli erőit. Említők 
már fentebb, miszerint az osztrák társaság a magyar űzletvilág érdekében 
alkalmazásba vett uszályhaj óiból 150— 170 darabnál többet síkra állítani 
nem képes. Az egyesült magyar társaság uszályhajóinak száma ezidőszerint 
kitesz: 156-ot. A  két társaság másrendti hajóinak számaránya a következő: 
v a n  a n é m e t  t á r s a s á g n a k : —  v a n  az  e g ye s .  ma g y .  t á r s a s á g n a k :  

15 darab —- szállitóhajója —  7 darab
19 „  -— csavargőzöse —  4 „
19 „  —  vontatóhajója —  30 „  azaz

összesen: 43 „  s emitt 41 „  hajó; mely össze
hasonlításnál azonban a vontató hajóknak az egyik részen jóval tekintélyesebb 
száma az egyesült társaság fölényével akkorát nyom a mérlegben, hogy 
amannak túlsó serpenyője tekintettel az osztrák szállítási képességére vele 
nemcsak nem egyensúlyban többé, hanem általa hatalmasan legyőzve marad; 
mig a magyar üzletvilág érdekében működő uszályhajókat tekintve, az 
osztrák társaság az egyesült magyart —  szerencse, ha egy fejjel megelőzi. 
Ez összehasonlításból tehát mint kétségtelen tény derül ki, miszerint tekintve 
a szállítmány-forgalmat az uj magyar válalatban oly gőzhajózási társaságunk 
van, mely az osztráknak márig s^m áll mögötte, s melynek életbenmaradása 
által a fennecsetelt szerencsétlenségek bizonyára legnagyobbrészt el leendnek 
hárítva; mert a társaság azon helyzetben van, hogy képes 1 l/2 millió mázsá- 
nyi terhet tulajdon szállítási eszközeinek segélyével az Al-Dunától egy 
huzamban Pestre szállítani, azaz -1- föltéve, hogy a hajózási idény tartama 
alatt 10-szeri jövet-menet lehetséges —  képes évenkinti 15 millió mázsára 
tehető szállítási képességet kifejteni.

A  személyközlekedést tekintve is meglátszanak az uj társaság jótékony 
működésének saját nyomai, természetesen oly tájakon leginkább, melyeket 
az osztrák vetélytárs előbb figyelemre sem méltatott; a társaság ily helyeken 
gőzhajó-állomásokat nyitott — mely megkönnyítése a belföldi közlekedésnek 
hálásan lön az illető tájékok lakói által fogadva.

Hanem az uj vállalat financiális végeredményei már kevésbé lettek 
örvendetesek. Maga az egyesülés ideje a vizeni szállításra nézve oly rend
kívül kedvezőtlen évbe esék, melyben az aratás épp azon termelési vidéke
ken ütött ki legroszabbul, melyek a vizeni forgalmat tekintve leginkább 
mérvadók —  ezeknek tehát azidőben nemcsak sokkal kevesebb termény- 
fölöslegök juthatott eladásra, mint átlag szokott, hanem úgyszólván semmi. 
E csapás igen érezhetőn hatott ki múlt őszszel a hajózási forgalomra is 
olyannyira, hogy a bevételi összeg, mely tavaszkor havonkint átlag számítva 
2 20,000 forintra rúgott, az idény második felében a helyett, hogy — 
miként rendszerint történnie kell —  növekedett volna, csökkent, s az 
átlagos havi bevétel kitett 175,000 frtot. Aminek utoljára is az lett a vége, 
miszerint az első év jövedelmeiből ugyan az üzleti kiadások födözvék, az 
elsőbbségi kamatok tőrlesztvék, az alapszabályszerü levonások megtörténtek 
és végre eszközöltettek jelentékeny beruházások, úgy szén, mint hajószerek 
dolgában, hanem a részvényeseknek jutandó osztalékokról szó sem lehet, 
épen mivel jövedelmi fölösleg semmi sincs.

Hiszen ez, általános nemzetgazdászati szempontból tekintve, magában 
véve nem Volna valami nagy horderejű szerencsétlenség, melyet, mint külön
ben is csak a feltünőleg kedvezőtlen esztendő csapását, részyvényeseink még 
egy panaszhang nélkül elviselnének —  miután az egyesült magyar gőzhaj ózási- 
társaság jutányosán berendezett kormányzata s ugyanannak a fentebbiekben 
feltüutetetett vitelképessége méltán azon reményre jogosítják őket, miszerint 
kedvezőbb viszonyok beálltával a financiális eredmények is kedvezőbbekre
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változnak. Ámde a legutóbbi napokban oly két tényező köszöntött be közénk, 
melyek éppen alkalmasak arra, hogy a dolgok változatlan rendjében méltán 
alapos ama reményöket teljesen illusoriusokká, tönkre tegyék. E két váratlan 
tényező :

1- ször az osztrák dunagőzhajózási társaságnak az országgyűléshez elfo
gadás végett beterjesztett refundálási (visszafizetési) szerződése;

2- szór az ugyané társaság által életbeléptetendő lánczhajózás.
A  sok oldalról megvitatott refundálási szerződésre, annak czél-, illető

leg szükségszerűségére nézve nincs szándékunk ez alkalommal ítéletet kocz- 
káztatni, — annak csupán financiális oldalát akarjuk itt némikép szemügyre 
venni. Elismerjük azt, hogy a 8°/0 kamatbiztositás fenntartása mellett az 
állam még néhány évig előlegezni kénytelen; mindamellett úgy véljük, az 
oroszlányrész a gőzhaj ótársulatnak jutand. Kétséget nem szenved, hogy a 
refundatio által a társulat mintegy 6 millió forint előlegezés visszafizetésétől 
mentetik fel, mely nagyszerű elengedés képesitendi őt — ugyanakkor, midőn 
a legteljesebb önállóságra jut - - neki készülni a keletkezett és kifejlett 
verseny legyőzésére, anélkül, hogy saját vagyonát ujonta megterhelné, —  
s igy nem lesz nehéz, a birodalom nagylelkűségének révén*) gyűjtött 
roppant tartalék-tőkéjének segélyével mindennemű ellene irányzott táma
dást legyőzni, s bárhonnan kiinduló versenyt egyszermindenkorra lehet- 
lenné tenni.

Eme nagy anyagi felsőbbség még szilárdabbá válik azon előnyök követ
keztében, melyek az osztrák gőzhaj ótársaságra s annak lánczhajózás életbe- 
léptethetésére nyert engedélyéből szükségkép kell, hogy háramoljanak. Ahhoz 
hasonlítanánk, ki az örvény szélén állva, Önként húnyja be szemeit —  ha 
félreismernék, miszerint azon uj veszély, mely a lánczhajózás intézmény életbe
léptével az egyesült magyar társaságot fenyegeti, az osztr. társaságot illetőleg 
felszámithatlan előnyöket rejt magában. A  lánczhajózás életbeléptével —  mint
hogy az a közlekedést lényegesen olcsóbbá teszi —  valószínűleg rövideden át 
fogja alakítani az összes folyóvizi-gőzhajózást, s bizonyos, hogy ez alkalom
mal a nyereség oroszlánrésze azon társaságé leend, melynek a lánczhajóút 
birtokában van —  annak pedig az osztrák társaság lenne ilyformán birtoká
ban. A  másodsorbani vállalkozás mint az osztrák társaság vetélytársa lehet- 
lenné lenne igy téve már előre; mert az előnyök, melyek az első sorbani 
szervezéshez kötvék, mindegy csöppig az osztrák társaság Ölébe hullnánák 
kizárólag. Kormányunkban természetesen meg van az a jóhiszemű eltökélés, 
miszerint kötelezendi az engedményes társaságot, hogy egyéb hajótársaságok 

szereit is szállítani tartozzék; de e tekintetben azon megjegyzést kell tennünk, 
miszerint éppen amaz „egyéb hajótársaságok“ önmaguk is oly termé
szetű vállalatok, melyek szintén arra utalvák, hogy nem csak tulajdon hajói
kat ne szállíttassák más által, hanem inkább addig ők szállítsanak idegen 
hajókat —  amiről pedig a fennforgó kilátások után ítélve, szó sem fogna 
többé lehetni. Szóval: az osztrák társaságnak a párisi békekötés által meg
szokott egyeduralma a lánczhajózás hátsó ajtaján újra teljes fénynyel fogna 
előtérbe lépni, önállólag versenyző társaság megélhetéséről pedig, szemben az 
ilykép ellátott osztrákkal, kár lenne mégcsak említést is tenni — hacsak szá
munkra nem volna még fenntartva e g y  v a g y  más  m e n t ő  e s z köz ,  mely- 
lyel a fenyegető veszélyt magunktól elháríthatjuk.

E veszély eltávolítása végett részünkről hármas indítványt tehetünk:

1-ször azzal, hogy az osztrák társaság köteles legyen a Duna medrébe 
vetett lánczát a többi fennálló társulatoknak is akár saját közlekedhetésök, 
akár bárminemű szállítmány vontatása czéljából, a megállapított áron rendel
kezésük alá bocsátani, —  másrészt pedig legyen szigorúan ellenőrizve a 
sorrend megtartása! ha azonban e módozat netán nem egykönnyen kivihető
nek tetszenék —

*) Idevagólag meg kell itt emlékeznünk I v á n k a  I m r e ,  országgy. képviselőnek a képvi
selőházban nem rég tartott egyik beszédéről, melyben a lánczhajózás életbeléptetésére adott enge 
délyről szólva, fölemlíti az államnak a szóban forgó társasággal 1867-ben kötött szerződését, melynek 
értelmében az osztrák társaság fel van jogosítva, hogy az minden évben a maga megszilárdítá
sára fordíthasson jövedelmi fölöslegéből 2.300,000 frtot. —  Ez valóságos ingyen adomány az állam 
részéről! mely pedig már csak a lefolyt 4 év alatt is csinos 9.200,000 frtra menő összeget importál.

3
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2- szór azzal, hogy állítson elő maga az állam versenylánczot, mely
adassák át használat végett a versenyző társulatoknak vagy pedig _

3- szor azzal, hogy a magyar társaságnak állami utón bocsátassanak 
rendelkezésére az eszközök, melyek megkivántatnak azon czél elérhetése vé
gett, hogy emez, az országra nézve már csak n e m z e t i  s z e m p o n t b ó l  is 
fölöttébb fontos vállalat önállósága és fennmaradása, a már felette ne
hézkessé vált versenyzési viszonyok daczára is biztosittassék.

S most —  miután már „a nemzetiségi szem pontot állítok előtérbe _
a fennforgó kérdésnek azon oldalához kell szólnunk, melyet eddigelé ugyan 
csak futólagosán érinténk, de amelyet magyar földön senki meg nem támadhat! 
magyar nemzeti életerőnk kifejtésének érdekében olyannyira életbevágónak 
tartjuk mi e kérdést, hogy nem kételkedünk azt állítani, miszerint azon eset
ben, ha az osztrák társasággal szemben semminemű verseny ezideig fenn nem 
állna —  feladatát fogná téveszteni azon kormány, mely ama versenyt minden 
erejéből, s ha másként nem lehetne, magának az államnak pénzén nem 
igyekeznék előteremteni. —  Ez érdemben bátorkodunk a következőket adni 
elő megfontolás végett.

Magyarország és Austria (ma már mondhatjuk, hogy:) tudvalevőleg 
sohasem tartozott s voltaképen nem tartozik együvé, azon mérvben, minőben 
összetartozik ma is a birodalom mindkét felének határszéli vámja; s _ da
czára, hogy parlamentünk nem egy kitűnő tagja vallja az ellenkező nézetet —  
igen sok éiv harczol amellett, hogy a határszéli vámügy ezentűlra is ,,közös 
ügy maradjon. Demeg másrészt hatáiozottan szükséges, hogy Magyaror
szág nemzetközi forgalma önállóságának, mint anyagi jóléte egyik leglénye
gesebb föltételének s forrásának fenntartása annyi féltékenységgel igyekezzék 
biztosítani, amennyivel —  és pedig nem ok nélkül —  folyton rajta volt 
magának politikai elnyomattatásának napjaiban, hogy nemzeti önállóságát 
visszaszerezze, s amennyivel őrködik jelenleg, hogy a visszaszerzettet el ne 
veszítse. Hazánk kereskedelmi érdekeit illetőleg a lét és nemlét kérdése az : 
vájjon Pest-e vagy pedig Bécs központja terménykereskedésünknek s egyáta- 
lán egész üzletvilágunknak? hiszen világos, miszerint fővárosunk jelentőségé
nek legtekintélyesebb alaposzlopa dűlne ki az által, ha mint összes forgalmunk 
központjának meg kellene neki szűnnie. Pedig e helyen nyíltan ki kell mon
danunk, miszerint éppen legújabban lőnek nagy akadályok gördítve megtes- 
tesithetése elé azon irányelvnek, melyhez képest fővárosunk jelentőségét ke
reskedelmének felvirágoztatása által fokozhatjuk. —  így a többi között meg
kívánták volna a főváros jól felfogott forgalmi érdekei, hogy a kassa-oderbergi 
vasút ellensúlyozására mentül gyorsabban építtessék ki a másik vasútvonal 
Pest és Czegléd közt. Ahelyett azonban, hogy evégből rögtön pályázatot Írtak 
volna ki —- s azon nem lehet kételkedni, miszerint pályázók végett nem 
leendett sok utánjárásra szükség: el lön határozva a hatvan-szolnoki vonal 
kiépítése, mely valóságos félrevezetése a tiszavidéki forgalomnak; tehát éppen 
ellenkezője annak, amit a helybeli kereskedelmi osztály égető szükségkép 
kívánt; s ami aztán szerencsésen elő is mozdította a kassa-oderbergi vasútnak 
fővárosi forgalmunkra nézve kártékony befolyását. Ha emellé még figyelembe 
veszszük azt, miszerint a villach-brixeni vasút hasonlókép a magyar keres
kedelem decentralizálására szolgál; —  továbbá azt, miszerint az uj főváros
rendezési s nagyobbitási tervek —  melyek értelmében a forgalom központja 
mai fekvése helyéről messze lefelé irányoztatik —  Pest kereskedelmi érdekei
épenséggel nem kívánatos módon czéloztatnak megóvatni; _ és végre azt,
miszerint a Bécsben székelő két közlekedési vállalat (államvaspályánk t. i. s 
dunagőzhajózási társaságunk!) — miként már említők —  következetesen 
azon czél elérésén dolgoznak, hogy Pestnek világforgalmi jelentőségét Bécs 
javára csökkentsék: bizonyára nem tartható alaptalannak abbeli aggodalmunk, 
miszerint mind eme tényezők összeműködésének csakugyan sikerülend az osz
trák részről régóhajtott ama czél, melynél fogva a magyar kereskedelem 
súlypontja Pestről az osztrák székváros felé irányozandó, előbbutóbb oly 
ténynyé növi ki magát, melyet megváltoztatni aztán nem lesz többé hatal
munkban. Bécsből éppen nem mondhatjuk, hogy ott a legközelebb lefolyt 
evek alatt összekulcsolt kezekkel várták volna eme czél megvalósulását. Mert 
mig Pesthez egyetlenegy vasút sem csatlakozott, Bécs azalatt befejezett három 
oly csatlakozási vonalat, melyek őt hét elsőrangú vasút hálózatának tevék 
gyúpontjává —  ami a forgalom akkora központosítását mutatja, mely által
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e város jelentőségében rendkivülileg nyer; s amíg Pesten azt kell látnunk, 
hogy itt a kereskedelem mint valami alkalmatlan teher mindinkább háttérbe 
szorittatik s uj fővárosunk legszélsőbb határain jelöltetik ki számára hely, 
Bécs azalatt egészen megfordítva cselekszik —  mert Íme a tőle néminemű 
távolban, elfolyó Dunát s vele a d u n a i  k e r e s k e d e l m e t  kertjei alá 
vezeté.

Nagyon itt van hát az ideje, hogy végre valahára eszméljünk s a ke
reskedelmünket fenyegető végveszély tovább harapózásának útját álljuk. 
Mert ne áltassuk magunkat fővárosunk rohamos emelkedésének annyi 
felől hangoztatott dicsőítésével! —  ama veszély csakugyan fenyegető alakban 
mutatkozik.

Hogy e veszélynek csakugyan elejét vehessük —  az e czélra szolgáló 
eszközök közt kétségkívül első sorban kell biztosítanunk nemzeti gözhajózá- 
sunk életét. Ez ugyan maga is egy czé l; de eléréséhez valami szokatlan erö- 
megfeszités nem kívántatik. Kétféle mód kínálkozik leginkább annak eléré
sére —  úgymint:

1- ször engedtessék a szóban levő vállalatnak befektetett tőkéjéért 5°/0- 
tóli kamatbiztositék; avagy

2- szor nyujtassék neki minden kamat nélkül egykét millió forint körül 
járó, bizonyos meghatározott időtartam alatt visszafizetendő kölcsön.

Az első módozatra vonatkozólag megjegyezzük, miszerint az egyesült 
magyar gőzhajózási társaság vállalatába befektetett tökének összege (részvények s 
elsőbbségi kötvényekben) 8 millió forintot, a többi kisebbmérvü magyar vál
lalatok részvénytőkéjéé pedig legalább 1 V2 milliót tesz ki; s ekép az állam 
által elvállalandó biztosíték egész összege kerékszámmal legfölebb 10 millió 
forintra rúgna, mely aztán 5°/0-val számitva évenkinti 500,000 frtnyi kamatot 
fogna megkívánni. Mely művelet meghányásánál különben nem kell feledni, 
miszerint ezen utóbbi összeg tényleges lefizetésére csupán eshetőleg, vagyis 
annak tartama alatt alig hisszük, hogy előfordulandó esetben kerülne a sor, 
ha t. i. a hajózási üzlet éppen semmi fölösleget sem eredményezne; mig 
ellenben a csak féligmeddig kedvező aratási években is a társaság éppen nem 
leendne már azon helyzetben, hogy a fentebbi kamatbiztositékot igénybe 
vegye; miután remélhető, miszerint időjártával, szilárdulása előhaladtával 
képes leend a maga emberségéből visszafizetni a kapott előlegezéseket. 
Egyébiránt elegendő lenne a kamatbiztositást nem hosszabb, mint péld. 10 
évnyi időtartamra engedményezni; mert hiszen csaknem határozottsággal 
föltehető, miszerint eme már ezidőszerint is életképes vállalat a mondott idő 
letelte után eléggé szilárddá növi ki magát a tekintetben, hogy a kamatösz- 
szeg további biztosítása nélkül is ellehessen.

A  2 -ik pont alatt említett azon módozatot illetőleg pedig, melynek 
értelmében a magyar gözhajózás állami segélyezése végett 2 millió forintnyi 
kamattalan kölcsön megajánlása óhajtandó, mely kölcsön aztán meghatározott 
évenkinti részletekben lenne visszafizetendő —  röviden csak oda nyilatkoz
hatunk, miszerint az amortisatiót 25 évre kiterjeszteni elegendő lenne.

Azt hisszük, miszerint az eddig mondottakban mind a tisztán nemzeti 
érdekeket képviselő magyar nemzeti gözhajózás fenntartásának égető szüksé
gességét, mind az annak elérhetésére megkivántató eszközöket eléggé feltün
tettük. Csekélynek mondható az áldozat, mit e végből az országnak hoznia 
kellene; aránytalanul csekélyebb azok mindegyikénél, melyek pl. csak egy 
egyetlen másodrangu vasútvonal érdekében ismételten hozattak; — mig más
részt igen is jelentékenyek az eredmények, melyekkel a hazafias tett hazánkat 
oly biztosan kecsegteti. Mert az egyesült magyar gőzhajózásitársaság már jelenleg 
is e l s ő r a n g ú  k ö z l e k e d é s i  v á l l a l a t ,  melynek fentartása Magyaror
szágra nézve nemzeti életkérdés. Nem kételkedünk, miszerint kormány és 
országgyűlés —  áthatva a koczkára tett érdekek horderejétöl —  együttes 
készséggel ragadják meg a kínálkozó alkalmat, hogy biztosítsák léteiét az 
önerejéből életrekelt vállalatnak, melyben 8, illetve 10 millió forintnyi hazai 
tőke fekszik. S ehhez mindössze egy kis bátorság kívántatik, mely ily szép 
országnak, milyen a mienk, bizonyára alig emlitésreméltó áldozathozatalába 
kerül. A z a pénz, melynek az országgyűlés által minden ellenvetés nélkül 
leendő engedményezésén, újra mondjuk —  egy pillanatig sem kételkedünk, 
bizonyára hasonló leend a vetőmaghoz, melyet a szántóvetö elvet a földbe s
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_ hacsak az ég áldása nem hiányzik —  sokszoros kamattal kap onnét visz-
sza ; mert szintoly sokszoros kamatot hajt egykor az országnak e pénz, az 
ország által elvetett mag is —  hacsak merőben váratlan forgalmi viszonyok 
és szerencsétlenségek minden emberi számítást dugába nem döntenek. De hát 
melyik földművelő lesz oly balga, aki szántóföldjét —  abbeli vakfélelmében, 
hogy: hátha az aratás roszul talál majd kiütnir —  mindörökké bevetetlen 
hagyja?

Vajha az országhoz intézett eme szavunk ne lenne a pusztába kiáltó 

szava!
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