
Dekstraflanka trajntrafiko en orienta Francio
(teksto)

APARTA REGIONO

La regiono de Alzaco-Loreno estas aparta pro sia geografia situo : ĝi ne nur situas ĉe limo de lando, Francio, sed 
ankaŭ relative proksime al la centro de Eŭropo. Kaj ĉiuj el vi ja scias, ke la historio de Eŭropo estas plena je militoj, ĉu 
inter 2 landoj, ĉu inter pluraj aŭ multaj landoj.

Tial, la ĉelimaj regionoj, multe pli ol aliaj, travivis multajn ŝanĝojn. En tia situacio troviĝas Alzaco-Loreno : en relative 
freŝa historio (1870 ĝis nun), trifoje ĝia teritorio estis batalkampo pro milito inter Francio kaj Germanio.
Ĉio tio memkompreneble multe influis la regionon kaj la vivon de ĝiaj loĝantoj. Sed la historiaj eventoj influis ankaŭ la 
disvolviĝon de la tiea fervojo, kun la rezulto, ke nun 

en Francio la trajnoj laŭsencume trafikas maldekstraflanke... krom en Alzaco-Loreno, kie ili trafikas dekstraflanke.

Probable multaj fervojistoj scias tion, kaj certe multaj IFEF-membroj tion scias, ĉu ne ? Sed ĉu vi scias, kial trajnoj 
trafikas dekstraflanke aŭ maldekstraflanke ? Do, se vi ne scias, espereble tiu prezentado donos al vi informojn, kiuj 
interesos vin.

Do nun, komenciĝu la prezentado, en kiu mi parolos ne nur pri fervojo, sed ankaŭ pri geografio, historio, tekniko kaj eĉ 
pri politiko kaj ĉevaloj !

IOM DA GEOGRAFIO



Alzaco kaj Loreno estas 2 historiaj regionoj en orienta Francio. La bildo montras ilin. Iliaj limoj en 1870 ne precize 
samas, kiel la limoj komence de la 21-a jarcento, sed temas pri detaloj, kiuj ne utilas por la nuna prezentado.

 

La 10-an de Majo 1871, la traktato subskribita en Frankfurto ĉe Majno estas oficiala fino de la milito inter Francio kaj 
Germanio. Tiam Francio perdas la teritorion, kiun oni kutime nomas "Alzaco-Loreno", sed reale temas pri la regiono 
Alzaco kaj parto de la regiono Loreno. Eĉ pli precize, temas pli-malpli pri la 3 jenaj departementoj : "Bas-Rhin" (tute), 
"Haut-Rhin" (5/6) kaj "Moselle" (3/4), al kio aldoniĝas kvarono de "Meurthe" kaj kelkaj komunumoj en la oriento de 
"Vosges" (laŭ la tiamaj administraciaj limoj). La oficiala nomo de tiu aneksita teritorio estis : "Reichsland Elsaß-
Lothringen".

En la sekvo de tiu prezentado, kvankam ĝi ne estas geografie preciza, mi tamen uzos la kutime uzatan nomon 
"Alzaco-Loreno".

HISTORIO

 

Iom da historio. Ni retroiros en la historion, al pasinteco. Historio ja ofte helpas por pli bone kompreni la hodiaŭan 
mondon. Aŭ vi preferas tempovojaĝî per trajno... !

Ni komencu per konstato : en Francio, la trajnoj laŭsencume trafikas maldekstraflanke... krom en Alzaco-Loreno. Kial 
do ? Mi estas certa, ke multaj el vi tion scias.

La respondon mi jam aludis supre : temas pri tio, ke dum preskaŭ 50 jaroj, de 1871 ĝis 1918, Alzaco-Loreno estis 
teritorio de la germana imperio.

Sed kial do en Francio la trajnoj trafikas maldekstraflanke ? (pri dekstraflanka trajntrafiko en Germanio, ni parolos 
poste). Tion ankaŭ multaj el vi scias, ĉu ne ?

Jes ja, la respondo estas, ke la fervojon inventis la angloj, kaj tie la veturiloj cirkulas sur la maldekstra parto de la 
ŝoseoj.

Sed kial do en Britio la veturiloj cirkulas maldekstraflanke ?



 

Jen, ni preskaŭ atingis la komenc-punkton kaj nun, ni sekvos la normalan tempofluon de la historio.

Kial do la veturiloj cirkulas maldekstre aŭ dekstre laŭ la landoj ? Verdire, malfacilas trovi precizajn kialojn kaj ĉefe 
pruvojn, kiuj montras, kial iuj landoj elektis la maldekstran parton de la vojoj, kaj aliaj landoj la dekstran parton. Krome, 
temas ne nur pri landoj, sed ankaŭ pri epokoj.
La klarigoj estas deduktoj kaj supozoj faritaj danke al la spuroj lasitaj de la historio, preskaŭ sen pruvoj.

  

Ek ! En la malnovaj tempoj, ni diru en la Romia Epoko kaj poste Mez-Epoko, sur la vojoj kaj vojetoj, la trafiko ne estis 
tiel densa, kiel hodiaŭ. Krome, ĝi estis ankaŭ ne tiel rapida, do tiam ne aperis bezono decidi pri reguloj kaj pri flanko 
uzenda de la tiamaj piedirantoj, ĉevaloj kaj ĉaroj.

 

Tamen, plejmultaj homoj estas dekstramanuloj. Konsiderante tion, iuj esplorintoj proponis la ideon, ke la soldatoj 
kutimis uzi sian glavon dekstramane. Pro tio, la glavujo pendis maldekstre de ilia korpo, tiel, ke ili povis pli facile 
elpreni sian glavon. (Tiu aranĝo ankaŭ helpis la rajdantajn soldatojn teni la kondukrimenojn per la maldekstra mano)

El tio estiĝis kutimo, por rajdantoj, kruciĝi maldekstraflanke. Tiel, iliaj glavoj ne interbatiĝis, kio povintus esti konsiderita 
kiel provoko.

Alia avantaĝo de tio estas, ke estis pli facile defendi sin, tenante glavon per la dekstra mano, kontraŭ surprize atakanta 
kruciĝanta rajdanto.

Tamen, tiu teorio pri armiloj dekstramane uzataj baziĝas sur neniu historia atesto, temas nur pri proponita ideo.

Iuj esploristoj hipotezas ankaŭ, ke la tiamaj ĉaristoj kutimis cirkuli maldekstraflanke sed neniun pruvon ĝis nun oni 
trovis. En 1998, apud la urbo Swindon en Britio, oni trovis iaman minejon el la Romia epoko. Sur la vojo al kaj el la 
minejo, ĉe iu flanko videblas pli profundaj spuroj, kio konkludigas iujn esploristojn, ke vojflanko estis uzata de la 
malplenaj ĉaroj (enirantaj en la minejon), dum la alia vojflanko estis uzata de la elirantaj ĉaroj ŝtonplenaj. Do tie tiam la 
ĉaroj cirkulis maldekstraflanke, sed ne eblas konkludi el tio, ke tiel oni faris en aliaj lokoj.

Aliaj asertas, ke por la moviĝo de siaj trupoj, la Romianoj decidis pri iu flanko de cirkulado, tamen neniu dokumento 
atestas pri tio, temas pri nekontrolebla hipotezo. [noto Laurent : kolego mia tamen asertas, ke tion indikas teksto el la 
Romia epoko, tamen la aferon mi ne esploris ĉar la prezento temas ĉefe pri fervojo]

Poste, en la epoko de la krucmilitoj, kiam inter Eŭropo kaj la Sankta Lando estiĝis pli da trafiko, ŝajne la dekstraflankan 
cirkuladon dekretis la papaj instancoj. Tiu kutimo onidire iom post iom disvastiĝis, krom en Britio kaj Irlando pro 
evidentaj kialoj

Tio eble estas vera, eble ne, sed ĝenerale ne estis regulo kaj tiam ankoraŭ ne aperis veraj reguloj pri trafiko de 
piedirantoj, rajdantoj kaj veturiloj. Eĉ male: post la papa dekreto pri dekstraflanka cirkulado, la papo Bonifaco VIII meze 
de la 13-a jarcento, per edikto, konsilis al la pilgrimantoj maldekstraflanke paŝi, kaj tiam dum preskaŭ 4 jarcentoj la 
Eŭropanoj cirkulis maldekstraflanke.



CONESTOGA KAJ APERO DE REGULOJ

  

Do ĝis la 18-a jarcento, la cirkulado sur la vojoj ne estis reglamentita. La unua mencio pri deviga regulo aperis en Britio 
en la jaro 1756 : tiam, por trairi la Londonan ponton, estiĝis devigo uzi la maldekstran flankon de la ŝoseo. (atentu, ne 
temas pri la famkonata Tura Ponto – Tower Bridge)

Sed fine de la 18-a jarcento en Pensilvanio, Usono, aperas la "Conestoga".

Ĉu vi scias, kio estas ?

La "Conestoga" estas nova tipo de ĉaro, granda, fortika kaj facile manovrebla : pro tiuj grandaj avantaĝoj, ĝia uzado 
rapide disvastiĝas.

 

Tiras ĝin 6 aŭ 8 muloj duope jungitaj sed la postiljono ne havis seĝon por sidi : li do sidis sur la maldekstra mulo plej 
proksima al la ĉaro. Tiel, li povis pli facile regi la bestaron dekstramane tenante sian vipon.
La konsekvenco de tio estas, ke tiuj veturiloj sur la vojoj kruciĝis dekstraflanke : tiel, la postiljonoj multe pli facile povis 
observi la maldekstran flankon de sia ĉaro kaj la kruciĝantan ĉaron.

Do en 1792, Pensilvanio oficialigis la dekstraflankan cirkuladon. Ankaŭ en la najbaraj landoj disvastiĝis la uzado de la 
"Conestoga" kaj similaj ĉaroj aperis ankaŭ en Eŭropo.

Tio do estas unu kialo, pro kio en Francio fine de la 18-a jarcento, sur la vojoj la cirkulado okazis dekstre. En 1804, 
Napoleono la 1-a devigas dekstraflankan cirkuladon sur la vojoj en Francio kaj poste same en la konkeritaj landoj.

En Britio, male. La lando ne adoptas la ĉaron "Conestoga", interalie pro pli mallarĝaj stratoj en la urboj.

Iuj esploristoj hipotezas ankaŭ, ke Britio konservis la maldekstraflankan trafikon por marki sian opozicion al 
Napoleono... kaj inverse : aliaj hipotezas, ke Napoleono decidis dekstraflankan trafikon opozicie al Britio.

Alia hipotezo estis, ke en Francio, post la revoluciaj eventoj, dekstraflankan cirkuladon oni elektis por ne fari kiel en la 
antaŭ-revolucia monarkio.



Sed manke de pruvoj, hipotezoj restas hipotezoj.

Vi do nun scias (pli-malpli), kial sur la britaj vojoj oni cirkulas maldekstre dum sur la Eŭropa ĉeftero, la veturiloj trafikas 
dekstre.

KAJ PRI TRAJNOJ ?

La fervojo naskiĝis en Britio, la britaj inĝenieroj konstruis la unuajn fervojajn liniojn en sia lando. En 1804, apud 
Merthyr Tydfil, en Kimrio, 

la unuan fojon sur reloj cirkulis trajno tirata de vaporlokomotivo: la "Penydarren" konstruita de Richard Trevithick. (la 
bildo montras kopion)

 

En 1825 inaŭguriĝis la unua fervoja linio "Stockton-Darlington" (en graflando Durham) : ĝi estis la unua linio, kiu uzis 
vaporlokomotivojn por komerce transporti vojaĝantojn.

Sur la bildo videblas la unua lokomotivo, la "Locomotion", kiun oni ekuzis en 1825 (komence samtempe sur la linio 
estis uzataj ankaŭ bestoj por tiri vagonarojn, sed ekde 1833 nur lokomotivoj, kiuj tiam fariĝis pli kaj pli fidindaj, potencaj 
kaj malmultekostaj).

Bone rigardu tiun duan foton : la malsupra sago montras malgrandan seĝon por la kondukisto, kaj la 2 supraj sagoj 
ŝajne montras la levilojn, kiujn li devis uzi. Ili situas maldekstraflanke de la lokomotivo. Kial ? La respondon ni jam diris 
antaŭ momento : plejmultaj homoj estas dekstramanuloj. Pro tio, per dekstra mano manipuli la diversajn aparatojn 
estas pli facile.

Komence memkompreneble, oni konstruis nur unu ĉefan trairtrakon, sed post malmultaj jaroj, interalie pro kresko de la 
trafiko, ĉirkaŭ la jaro 1835 oni aldonis duan trakon. Tio ebligis trafikigi pli da trajnoj. Kaj tiam logike aperis la demando : 
ĉu oni laŭsencume trafikigu la trajnojn maldekstraflanke aŭ dekstraflanke ?



Britio elektis la maldekstran flankon, tre probable ĉar tie sur la ŝoseoj la cirkulado, plejparte ĉevala, okazis 
maldekstraflanke.

En Francio ? En 1827, la unua komerca fervoja linio sur la ĉef-kontinento, 18-kilometra, estas kreita en la min-regiono 
de Saint-Etienne / Andrézieux.

Ankaŭ en Francio la unuaj inĝenieroj elektas maldekstraflankan trafikon, plej probable ĉar ili inspiriĝis el la brita 
fervojo.

  

Francaj inĝenieroj vojaĝis al Britio

...sed ne nur. Plej ofte, la unuaj fervojlinioj en Francio konstruiĝis helpe ne nur de britaj inĝenieroj kaj laboristoj, 

sed ankaŭ per britaj investoj. Kaj, kiel plu en la 21-a jarcento, tiu kiu portas la monon, plej ofte havas grandan decido-
rajton !

Tamen tiam en Francio estis escepto : la linio Strasbourg-Bâle, inaŭgurita en 1841.

Tiun linion konstruigis Nicolas Koechlin, pioniro de fervojo en Alzaco, kiu investis preskaŭ sian tutan havaĵon en la tiam 
naskiĝantan lokan fervojon.

Kelkajn jarojn antaŭe, li konstruigis la linion Mulhouse-Thann (inaŭguro en Sept. 1839).

Por tiu linio, estas raportita tio : "Parto de la laboristaro estis sendita du monatojn en Belgion, por trejniĝi sur la tiea  
fervojo ; « "Ĉio estu franca", pensis Nicolas Koechlin kaj tiel estis. Ne en lia fervojo videblis anglaj lokomotivestroj ; li  
preferis sendi eksterlanden siajn estontajn dungitojn. »



Li ankaŭ aĉetis, por la linio Strasbourg-Bâle, kelkajn anglajn lokomotivojn, kiujn oni uzis kiel modelojn por surloke 
fabriki pliajn lokomotivojn.

Do tre probable pro tio, pro tiu ne-influo de anglaj inĝenieroj kaj kapitaloj, la tieaj tiamaj trajnoj trafikis dekstraflanke 
inter Strasbourg kaj Bâle.

Sed daŭre pli kaj pli progresis la tekniko. La lokomotivoj fariĝis pli kaj pli potencaj, do la trajnoj pli rapidaj. Krome, 
plimultiĝis la linioj kaj trakoj.

 

Pro tio, post malmultaj jaroj, oni komencis instali signaladsistemon laŭ la trakoj. Tute logike, rigardu la bildon, pro la 
maldekstraflanka trafiko de la trajnoj, la signalilojn oni instalis maldekstre de la trakoj.

Unu kialo estas, ke inter la trakoj ne troviĝas sufiĉe da libera spaco.

Due, ĉar tiuj signaliloj situis samflanke, kiel la lokomotivestroj, tio faciligis ilian laboron.

Tio fariĝis eĉ pli grava, kiam iom post iom la lokomotivoj fariĝis pli potencaj kaj imponaj, kun granda vaporkaldrono.

Ĉar la lokomotivestro, pro ĝenanta kaldronego aŭ fumtubo, malfacile povis vidi la trakon kaj la signalilojn, 

li devis klini sin eksteren. Tiel, maldekstraflanke, li samtempe povis manipuli la diversajn aparatojn per sia dekstra 
mano.

FILMERO, 39 sekundoj, Jean Gabin collecter eau (filmero 39-sekunda) Jean Gabin en la filmo "La Bête Humaine" "La Homa Besto" (1938)

Aperis alia konsekvenco de la teknika progreso : la lokomotivoj fariĝis ja pli potencaj kaj pro tio bezonis ankaŭ pli kaj 
pli da karbo. Ĝi troviĝis en la tendro, kiu estas, laŭ PIV, "specialforma vagono alligita al la lokomotivo kaj en kiu 
troviĝas rezervo da karbo".
Do kun la lokomotivestro laboris hejtisto : lia tasko estis, per ŝovelilo, preni karbon el la tendro kaj enfajrujigi ĝin.



Ĉar la lokomotivestro deĵoris maldekstre, restis pli da spaco dekstre por la hejtisto.
Tamen, tio ne estis oportuna por lia laboro : ja, tion ni jam remenciis antaŭ kelkaj minutoj, plej multaj homoj estas 
dekstramanuloj, kaj ŝoveli dekstren ne estas oportune.

FILMERO, 16 sekundoj, hejtisto ŝovelas (filmero 16-sekunda) hejtisto ŝovelas

Pro tiu maloportuneco, en iuj landoj, oni decidis ŝanĝi la trafikflankon.
Kiam trajno trafikas dekstre, la lokomotivestro situas dekstre por observi la indikojn de la signaliloj. Do la maldekstra 
parto de la kondukistejo estas libera por la hejtisto, kiu tiel povas pli facile labori.
Tiu aranĝo certe ne estis plej oportuna por la lokomotivestro, kiu devis manipuli la aparatojn per maldekstra mano, sed 
tio certe estis pli facila por li, ol por dekstramanulo ŝoveli dekstren.

En tiuj landoj, la signalilojn oni do instalis maldekstre de la trakoj kaj la trajnoj trafikas dekstraflanke.

 

En Germanio, la fervojo de la Grandduklando Badeno adoptis la dekstraflankan trajntrafikon en la jaro 1855.

Poste la samon faris la "Kompanio de Hanovro" kaj la linio "Leipzig-Dresden". 

En Francio, la kompanioj plu konservis la maldekstraflankan trafikon (krom inter Strasbourg kaj Bâle, pri tio ni parolis 
antaŭ kelkaj minutoj).

1871 : ALZACO-LORENO --> GERMANIO

En 1871, Francio malvenkas en la milito kontraŭ la germana Imperio. La traktato de Frankfurt oficiale finas la militon 
kun la jena konsekvenco : Alzaco kaj Loreno fariĝas parto de la germana Imperio.



Tiam estas kreita, per dekreto de la 9-a de Decembro 1871, la "Imperia Ĝenerala Direkcio de la fervojoj en Alzaco-
Loreno" (france "Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine", germane "Kaiserliche 
Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen").

Ĝi ricevas la taskon ekspluati la tieajn fervojajn retojn, plifortigante la ligojn kun la ceteraj fervojoj en la germana 
Imperio.

Tri ĝenajn faktojn ni povas listigi :

 

La germana limprofilo estis pli larĝa kaj pli alta ol la franca. Tial, la unuaj germanaj armeaj trajnoj, kiuj cirkulis sur la 
lorena fervojreto estis iom damaĝitaj pro tro altaj kamentuboj (sub la pontoj) kaj tro larĝaj piedbretoj (ĉe la pasaĝerkajoj
).

En 1871, la ŝpuro de la linioj en Francio estis 1,446 m kaj en Germanio 1,435 m.

Tria ĝenaĵo, kiu nun ni pritraktas, por ekspluatado de la tiea fervojo estis la tiama en Francio maldekstraflanka 
trajntrafiko (krom sur la linio Strasbourg-Bâle).

Do la instalaĵojn de la dutrakaj linioj oni modifis, por adapti ilin al la germanaj normoj : dekstraflanka trafiko.
Kvankam estis multaj linioj modifendaj, teknike tio tamen rezultigis malmultajn kaj relative nekomplikajn problemojn. Ja 
en tiu frua epoko de la fervojo, ĉirkaŭ 30-jarojn post ĝia naskiĝo, la sekurec-instalaĵoj plu estis nemultaj kaj relative 
simplaj.

La modifojn oni realigis ĉefe translokante kelkajn trakforkojn ĉe la envetura zono de la stacioj, kaj same pri la signaliloj.

Memkompreneble, ne nur modifojn de la tiam ekzistantaj linioj oni faris.
Same kiel en aliaj Eŭropaj landoj, tiuj jardekoj (antaŭ la 1-a mondmilito) estis epoko, kiam plej disvolviĝis la fervojo, kaj 
do ankaŭ novajn liniojn la germana Imperio konstruigis, evidente por dekstraflanka trafiko.

1918 : ALZACO-LORENO --> FRANCIO



En 1918 malvenkas la germana Imperio kaj Alzaco-Loreno refariĝas franca. La "Imperia Ĝenerala Direkcio de la 
fervojoj en Alzaco-Loreno" malaperas. La koncernajn liniojn Germanio devas redoni al Francio, kune kun la 
laboristaro, la trakveturilaro, la instalaĵoj kaj la arkivoj.

Sed la Orienta Fervoj-Kompanio (france "Compagnie des chemins de fer de l'Est"), kiu ĝis 1871 ekspluatis la Alzacajn 
kaj Lorenajn fervojliniojn, ne deziras repreni ilin, ĉefe pro la dekstraflanka trafiko, dum en cetera Francio la trajnoj 
cirkulas maldekstre.

Do tiam estas kreita la "Administracio de la fervojoj de Alzaco kaj Loreno" (france "Administration des chemins de fer 
d’Alsace et de Lorraine").

ĈU POST-MILITE RE-MALDEKSTRIGI LA TRAJN-TRAFIKON ?

(1919) Estiĝis la demando : ĉu remodifi la instalaĵojn, por ke la trajnoj recirkulu laŭsencume maldekstraflanke ? Iuj 
argumentoj favoris tiun modifon, aliaj ne.

Unue, pli ol duobliĝis la longeco de la tieaj fervojretoj, inter la jaroj 1871 kaj 1918.
En 1871, la fervojaj linioj de la nova «Reichsland Elsaß-Lothringen» longis ĉirkaŭ 862 kilometrojn (el kiuj 436 km 
dutrakaj). En 1913 longeco estis ĉirkaŭ 1900 kilometroj.

Due, en tiuj jardekoj antaŭ la 1-a mondmilito, la fervojajn liniojn oni multe modernigis, kaj la sekurec-instalaĵoj fariĝis 
pli multnombraj kaj alt-teknikaj. Remodifi la trafikflankon devigus retransloki la trakforkojn kaj la signalilojn sed ne 
nur : ankaŭ diversajn lokomotiv-mekanismojn oni devus adapti (pri bremsado, ktp.).

Tamen konsideroj estis ne nur teknikaj, sed ankaŭ politikaj, ekonomiaj kaj aliaj. Okazis diskutoj kaj multaj 
malkonsentoj pri kion decidi. Ne eblas detale listigi ĉion, tamen jen tri el la ĉefaj argumentoj :

Iuj argumentis pri digneco:
"Se ni lasos la situacion senŝanĝa, imagu kion pensos la eksterlandanoj kaj eĉ la francaj civitanoj, kiuj vidos, ke  
Francio, malgraŭ sia venko, ne volis tuŝi la instalaĵojn de siaj malamikoj kaj lasis netuŝataj la krim-spurojn sur sia  
propra teritorio. Por eviti tion, oni nepre remodifu la trafikflankon, eĉ se tio multege kostos."



Aliaj argumentis per milit-strategiaj konsideroj :
"Oni kiel eble plej rapide readoptu la maldekstraflankan trafikon. Lasi la situacion senŝanĝa estas kvazaŭ lasi pordon  
malfermita al malamiko, tio estas faciligi invadon : germanaj trajnoj povus rekte kaj rapide transporti trupojn ĝis la  
eksaj landlimaj stacioj, tio signifus tujan reokupiĝon de la liberigitaj regionoj."

Aliaj konsideris la financan flankon de la afero : anstataŭ elspezi grandan sumon por remodifi la trafikflankon, la 
monon oni prefere uzu por plibonigi ekzistantajn liniojn aŭ konstrui novajn utilajn liniojn.

La diskutoj estis tiom pasiaj, post ĵusa fino de la milito, ke kelkaj eĉ senhonte argumentis, ke "ne eblas ekspluati 
fervojon, kiu funkcias per du malsamflankaj trafikoj." Tamen, antaŭ la jaro 1871, la trajnoj senprobleme dekstraflanke 
trafikis sur la linio Strasbourg-Bâle...

Finfine, ĉirkaŭ la jaro 1921, la administracio decidis lasi la situacion senŝanĝa pro la amplekso de la tasko kaj la 
grandega monsumo, kiun oni bezonus por ĝin realigi. (La tempon, kiun oni bezonus oni taksis je ĉirkaŭ 10 jaroj, kun 
elspezo de 500 milionoj da tiamaj frankoj.) Tio pli-malpli estas la sama sumo en nuntempaj eŭroj (2017).

 

Se temas pri digneco, oni proponis transloki la iamajn ŝanĝ-lokojn, tio estas la stacioj, kie ŝanĝiĝis la trafikflanko ĉe la 
eks-landlimo. Ilin oni translokis al la plej proksimaj pli gravaj stacioj.
 - Longuyon, anstataŭ d'Audun-le-Roman; 
 - Metz aŭ Conflans, anstataŭ Batilly; 
 - Metz, anstataŭ Novéant; 
 - Lunéville, anstataŭ Avricourt... 
La kostoj por realigi tion estas malgrandaj, ĉar temas pri mallongaj distancoj.

(La dua mapo montras siuon de kelkaj ŝanĝ-lokoj)

Ĝis kiam estis faritaj tiuj modifoj, la trajnoj plu haltis en la stacioj ĉe la eks-landlimo, por ekveturi sur la aliflankan 
trakon. Tie tiam oni ankaŭ ŝanĝis la lokomotivon, eĉ kelkfoje ankaŭ la trajnon se temis pri 2 malsamaj ekspluatantaj 
kompanioj.

RIMEDOJ POR INVERSIGI TRAFIKFLANKON

Konkrete, por inversigi trafikflankon, ekzistas 2 rimedoj : trakinterligoj per po du trakforkoj kaj trakaj kruckonstruaĵoj 
malsamnivelaj.



Trakforko : vi ĉiuj scias, kio estas.

Traka kruckonstruaĵo malsamnivela : temas pri speco de fervoja ponto. Kaze de trafikflanka inversigo la du trakoj 
tiel kruciĝas kaj tuj poste reproksimiĝas kaj refariĝas paralelaj.

En la franca lingvo, "kruckonstruaĵo malsamnivela" nomiĝas laŭ UIC-terminaro "ouvrage de croisement", sed ankaŭ 
estas populare nomita "ŝaf-salto", kio aludas ludon, kiun tre ofte ludis lernejanoj dum la komenciĝanta fervojepoko. 
Vidu la ilustraĵon.

Avantaĝoj de traka kruckonstruaĵo malsamnivela

La ĉefa avantaĝo estas, ke trajnoj neniukaze bezonas halti.

Por trakinterligoj oni uzas signalilojn por haltigi, aŭ ne, la trajnojn (vidu la bildon). Ĉiukaze, trajnoj uzas la interligon unu 
post alia, neniam samtempe.

Male, se temas pri kruckonstruaĵo malsamnivela, trajnoj senhalte trafikas.
Pro tiu granda avantaĝo, aparte grava en kriza momento de mobilizado, tiun sistemon trudis la franca armeo, pro milit-
strategiaj kialoj, ĉe ĉiuj ŝanĝlokoj ĉe la eksa landlimo.

Alia avantaĝo estas, ke kruckonstruaĵo malsamnivela ne estas tiom difektiĝema, kiom trakforko. Ja en trakforko 
estas partoj moveblaj kaj ankaŭ elektraĵoj, kiuj necesigas pli da bontenado kaj kiuj pli ofte misfunkcias ol "simplaj reloj 
kaj ŝpaloj".

La mapo montras la situon de kelkaj plu ekzistantaj trakaj kruckonstruaĵoj malsamnivelaj. Tute logike, ili proksimas la 
landlimon, kiu ekzistis de 1871 ĝis 1918.



(en la bild-dosiero estas 10 bildoj, ĉi tie estas nur 5 
bildetoj)

  

  

Tiuj el-satelitaj fotoj montras kelkajn el tiuj kruckonstruaĵoj.

(1 bildo el 2 ĉi tie) Unu el la plej konataj estas tiu apud Baudrecourt : temas pri trakokonekso de la Orient-Francia fervojlinio por 
grandrapido kun la linio de Réding ĝis Metz-Ville.

(1 bildo el 2 ĉi tie) Alia tre konata estas tiu apud Vendenheim : temas pri trakokonekso de la sama fervojlinio por grandrapido kun la linio 
de Vendenheim ĝis Wissembourg.

Signalilo por indiki al la kondukistoj ŝanĝon de trafikflanko. Oni legas "Signaliloj dekstre". (en la kongreslibro estas 
bildo de senteksta signalilo)

KAJ PRI ESTONTECO ?

Konstato estas, ke elekto de laŭsencuma trafikflanko, kia ajn ĝi estas, ne kreas nesolveblajn problemojn. Ĝis nun, la 
prifervojaj inĝenieroj ĉiam trovis solvojn por senprobleme kun-trafikigi ĉiujn trajnojn, ĉu maldekstraflanke, ĉu 
dekstraflanke.

Problemoj do ne plu ekzistas kaj neniu plu pensas pri modifo de la trafikflanko, kio estigus gigantajn elspezojn por 
neniom da profito.

Krome, teknikaĵoj senhalte progresas kaj la iamaj problemoj iam fariĝos historiaĵoj ! Jen 3 ekzemploj :



 

Unue, pri la kondukistejo.
Dum la vapor-epoko, la lokomotivestro situis maldekstre aŭ dekstre por observi la trakon kaj la signalilojn. Kiam tion li 
ne povis kontentige fari, eĉ kliniĝante eksteren, ankaŭ helpis al li la hejtisto ĉe la alia flanko.
Nuntempe, pli kaj pli oni trafikigas dizelajn kaj elektrajn trakciilojn (lokomotivojn kaj motorvagonojn), en kiuj la 
kondukistejo troviĝas ĉe la antaŭo. Ne estas kaldronego, kiu ĝenas la observadon de la kondukisto. Tiel, danke al 
larĝa antaŭa fenestro, li sidas fronte al la trako kaj ĉion povas facile observi. Krome, pli kaj pli ofte, lia seĝo situas ne 
flanke sed meze de la kondukistejo (ekzemple por grandrapida trafiko).
Do, ĉu signaliloj troviĝas dekstre aŭ maldekstre, ne gravas por la trakciilkondukisto.

Alia teknika evoluo temas pri la enkondukisteja signalkomunikiĝo. Tio ekzistas aparte sur linioj por grandrapido : ne 
plu estas signaliloj laŭ la trakoj. La indikojn pri rapidolimigoj kaj aliajn informojn la trakciilkondukisto ricevas rekte en la 
kondukistejo. Tiel, li aŭ ŝi eĉ povus konduki ne rigardante eksteren !

Plia teknika evoluo temas pri la trakoj ambaŭsencume utiligataj. Kutime ekzistas iu normala, do laŭsencuma 
trafikdirekto, tamen iam ajn, laŭ la cirkonstancoj, trajnoj povas veturi en la kontraŭsencuma direkto. Multaj novaj kaj 
renovigataj trakoj estas ekipataj per tiu sistemo.

KONKLUDO

Nun, ni atingis la finon de tiu prezentado. Certe la temon ni povus ne nur pli profunde esplori, sed ankaŭ ĝin plilarĝigi 
al aliaj landoj kaj al aliaj similaj transport-rimedoj. Ĉu vi scias, ekzemple, ke relative proksime, en Eŭropo mem, 
ekzistas lando en kiu la laŭsencuma trajntrafiko estas iom "ĥaosa", kelkaj linioj maldekstraflanke, aliaj dekstraflanke ? 
(la bildo montras trajn-trafikflankon laŭ la landoj)

Kaj por tramoj, kaj por metrooj  : ĉu vi scias, kiun trafikflankon oni elektis ?

Do, ĉio tio eble estos temo de iu venonta prelego. Mi nur esperas, ke tiu ĉi plaĉis al vi kaj mi dankas pro via atento.


