HORVÁTH ÁRPÁD:
UTAK, HIDAK, VASUTAK
(Budapest,
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Jtsik, liifltik,

A szárazföldi közlekedési vonalak —
az utak és a vasutak — az emberiség
sok évezredes fejlődése során Földün
ket lüktető érrendszerként hálózták át.
A technika történetének krónikása új
könyvében olyan téma — a közlekedési
vonalak, az utak és vasutak történeté
nek — feldolgozására
vállalkozott,
amely egyik oldalon az egyetemes em
beri kultúra gazdagodásának meghatá
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rozó tényezőjeként jelentkezik, másik
oldalon mint a háborúk megvívásának
nélkülözhetetlen
összetevője, eszköze
játszik számottevő szerepet.
A téma terjedelmét tekintve rendkí
vül nagy, összefüggései igen bonyolul
tak. Hiszen a legrégibb, nagy távolságo
kat átfogó útvonalak már sok ezer év
vel ezelőtt, valamikor a kőkorszakban
alakultak ki. A közlekedéstechnika
szakemberei pedig ma már azon törik
a fejüket, miként lehetne a légpárnás
járművek elterjesztésével a hatpályás
gépkocsiutak átbocsátóképességét meg
haladó teljesítményeket elérni.
Ha pedig a kérdés másik oldalát vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az utak —
és a közlekedés más létesítményei —
nem egyértelműen az emberi kultúra
fejlődését szolgálták és szolgálják. Nem
csak az élet, a kereskedelem és a népek
közötti kapcsolat jelképei, hanem a ha
talomé is. Királyok, uralkodók, nagy bi
rodalmak vezérei nagy útépítők is, de
útjaik elsősorban a hódítás és hatalom
megtartása érdekében épülnek.
Talán így lehetne a téma kiterjedt
voltát és összetettségét jellemezni. És a
szerző könyvében ennek ábrázolására,
történetiségének bemutatására vállal
kozott.
Mi is nagy vonásokban a könyv mon
danivalója?
A szárazföldi közlekedési vonalakkal
kapcsolatban — amelyek az emberiség
sok évezredes fejlődése során érték el
mai fejlettségük szintjét — jogosnak tű-
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nik az a megállapítás, hogy a vízi szál
lítás jelentős részesedése és a légi szál
lítás roppant mértékű fejlődése ellenére
az utaknak és a vasutaknak mind gaz
dasági, mind politikai, mind pedig ka
tonai jelentősége — akár a múltba te
kintünk, akár a jelent értékeljük, akár
a jövőt vizsgáljuk — számottevő és még
hosszú ideig az is marad.
A kultúra akkor kezdett a világon el
terjedni, amikor karavánok indultak a
távoli földrészekre, az ismeretlen orszá
gok felé, elhozván kincseiket és művelt
ségüket a nálunknál primitívebb népek
nek.
Napjainkban is nagyobb részt a köz
úti és a vasúti közlekedés végzi a ter
meléshez szükséges nyersanyagok szállí
tását a lelőhelyektől a feldolgozás bá
zisaihoz, és a késztermékeket — az árút
— eljuttatja a fogyasztókhoz. Acél vágá
nyokon gördülő vonatok és autósztrá
dákon száguldó gépkocsik hozzák köze-.
lebb egymáshoz az embereket. Az uta
zás, a turizmus korunk új népvándor
lásává lett.
De a történelem azt is feljegyezte,
hogy az utak, majd később a vasutak
nemcsak közelebb hozták az embereket
egymáshoz, hanem az egymással való
szembefordulás, a háború eszközeivé,
rendkívül számottevő tényezőivé is vál
tak.
Ilyen gondolatok késztették a szerzőt,
hogy erről a rendkívül érdekes témáról
írott munkájával a magyar nyelven
megjelent technikatörténeti kiadványok
sorát gyarapítsa.
A szerző mondanivalóját két részre
bontva mondja el. A könyvének első ré-.
szében — az „Utak" címet viseli — a
legrégibb idők technikatörténeti emlé
keiből, feljegyzéseiből kiindulva végig
vezeti az olvasót azon a fejlődésen,
amely akár gazdasági meggondolások,
akár a hadviselés következményei nyo
mán az utak építése terén napjainkig
végbement. Az ősi útnyomok sok érde
kes állomása közül csak a kínai selyemutat, továbbá a Korinthoszi-félsziget
keskeny földnyelvén, a hajók átszállítá
sára épített utat, a „diolkosz"-t és a ró
mai birodalomnak a „minden út Rómá
ba vezet" koncepciójú, realizáló útháló
zatát említjük.
A népvándorlás vihara azonban a ró
mai világbirodalmat elsöpörte. Az óriási
11 Hadtörténelmi közlemények

közigazgatási és katonai gépezet szét
esett, a nagy építkezések is abbamarad
tak. A meglevő úthálózattal nem törő
dött senki. A középkori Európában uta
kat nem, de hidakat szép számmal épí
tettek és ezen a téren a francia, az olasz
és a spanyol építőmesterek jeleskedtek.
A XVII. és a XVIII. századi francia útés hídépítői — közöttük kiemelkedően
Vauban — nevéhez fűződik az útépítés
új fellendülése Európában. Ennek a kor
nak a nagy hídépítői közül is kiemelke
dik az orosz Ivan Petrovics Kulibin.
Nevét a közlekedéstechnika-története a
legnagyobbak között tartja számon. Az
első, majd a második világháború ki
emelkedő hadműveleteinek út- és vas
útépítéseinek és rombolásuknak bemu
tatásával, ezek értékelésével zárul az el
ső rész.
A „Vasutak" című második rész — a
legrégibb emlékek, nyomok, törekvések
— felsorolása és ismertetése után a gőzvasútnak a XIX. század elejére tehető
„gyermekkorát" mutatja be. Watt, Ste
phenson, Cserepanov és még sok más
feltaláló, lokomotívépítő végzi az úttörő
munkát. A Liverpool—Manchester, a
Moszkva—Pétervár, az amerikai Paci
fic-, a szibériai és a mandzsúriai vasút,
a Kairót — Fokvárossal összekötő vasút
terve és részbeni vagy fokozatos meg
valósítása jelzik az új, modern, a nagy
tömegek és a sok anyag továbbítására
alkalmas közlekedési eszköz virágkorát.
Közben már fenyeget az első világhá
ború réme, és a nagyhatalmak, a koalí
ciók a hadászati vasúthálózat létrehozá
sát tűzik napirendre. És a „harc a síne
kért" mindkét világháború közdelmeinek jellegzetes formája.
A jövőbe vetett pillantással — amely
a technikai fejlődési lehetőségek mellett
egyértelműen a vasutaknak hosszú
ideig való megmaradása és szükséges
sége mellett foglal állást — végződik a
második rész.
A könyv nem elsősorban a technikai
szakemberek számára készült, bár a
történetiség számukra is érdekes lehet.
A technika története iránt érdeklődő ol
vasóknak mozaikokban, képszerűén fel
építve, helyenként filmszerűen pergetve
bemutatja: miként jöttek létre a kínai
selyem-útból és a Via Appia Anticából
a kontinenseket átszelő hatpályás autó
sztrádák, a Málta-szigetén ma is fellel-

— 161 —

hető, vágányokra emlékeztető csapások
ból pedig a Calais-ból Párizson, Berli
nen, Varsón és Moszkván át Habarovsz
kig száguldó transz-európai, illetve
transz-szibériai expresszvonatok.
Képek, események.
Békeidőszakok
fellendülései, háborúk esztelen pusztítá
sai. Az utak és a vasutak így jutottak el

fejlettségük mai szintjére. És szerepük,
jelentőségük még sokáig megmarad.
Ebben lehet röviden összefoglalni a
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában
megjelent, 246 oldal terjedelmű, ízlése
sen és gazdagon illusztrált könyv mon
danivalóját.
Szabó Sándor
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