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HUSZÁR ZOLTÁN 

A 150 éves Mohács–Pécsi Vasút története 
alapításától a 19. század végéig* 

A Mohács–Pécsi Vasút (MPV) alapítása, építése és további tevékenysége szervesen 
összefügg az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság (DGT) (Erste k. k. priv. 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft /DDSG/) történetével1, amely nagyvállalat 
közel egy évszázados működését a Duna-medence gazdasági, társadalmi és sok vo-
natkozásban életmódbeli integrációs kísérletének is tekinthetjük. 

Ha azt a mozaikszót hallják, vagy olvassák az emberek, hogy DGT, akkor a dél-
dunántúliak nagy része tudja, hogy miről van szó. Arról, a szó legnemesebb értel-
mében vett, multinacionális nagyvállalatról, amely a 19. század második felétől a 20. 
század közepéig a régió sok vonatkozásban legjelentősebb ipari nagyvállalatának, a 
térség gazdasági „zászlóshajójának” számított. Mindez pedig alapvetően annak kö-
szönhető, hogy az értékes mecseki feketekőszenet a DGT által indított nagyipari bányá-
szat korszerű formában kapcsolta be az említett időszak gazdasági vérkeringésébe. 

A bányászatnak a gazdaságban és a politikában elfoglalt helye alapvetően meg-
határozta a térség lakóinak életét. A 18. századi kezdetekre visszatekintő pécsi szén-
bányászat európai rangját és ismertségét a 19. század közepén, a Mecsek vidékén 
megjelenő DGT alapozta meg. A DGT alapítását 1829. január 24-re vezethetjük visz-
sza. Ezen a napon két angol „gründoló”, John Andrews és Joseph Prichard körleve-
let bocsátottak ki Bécsben, amelyet szétküldtek a Habsburg-birodalom jelentősebb 
bankáraihoz, arisztokratáihoz, államigazgatási elitjéhez. Ebben felhívták a címzette-
ket egy „Dunai Gőzhajózási Társaság” megalapítására. A társaság alapításától nem-
csak anyagi hasznot, hanem a közállapotok javulását remélő Széchenyi István gróf is 
belevágott a vállalkozásba, azaz részvényeket vásárolt. A birodalom prominens sze-
mélyiségeinek részvétele után érthető, hogy a vállalkozó kedvű angolok kezdemé-
nyezését siker koronázta.2 

A DGT a Kárpát-medence, ezen belül különösen a Duna hajózását igyekezett ver-
tikálisan és horizontálisan egyaránt átfogni. Ez a magyarázata annak, hogy Pécs 
környékén szénbányákat vásárolt, hajóépítő és javító üzemeket működtetett – a leg-

                                                        
* Jelen munkám alapvetően az 1993-ban megjelent tanulmányom továbbfejlesztése. /Huszár Zol-
tán: A Mohács-Pécsi Vasút története alapításától a 19. század végéig (in: Tanulmányok Mohács 
történetéből. A település történetének 900. évfordulójára. Szerk.: Ódor Imre; Mohács 1993 205-
218)/  
1 Grössing-Funk-Sauer-Binder: Rot-Weis-Rot auf blauen Wellen, 150 Jahre DDSG (Wien 1979); H. 
F. Mayer – D. Winkler: Auf Donauwellen durch Österreich-Ungarn (Wien 1989); Donau-
Schiffahrt 1829-2004. 175 Jahre  
Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (Red.: Susanne Völk, Rainer Ehm, Heribert Heilmeier, 
Klaus Ott (Regensburg, 2004) 
2 Huszár Zoltán: A Duna, mint integráló tényező Közép-Európában a XIX-XX. században a 
DGT/DDSG története tükrében (in: Európa külső és belső határai. Történelem Doktori Program 
Kutatási Füzetek 6. Szerk.: Garai Ildikó – Gál Zoltán – Huszár Zoltán; JPTE Pécs, 1999 143-151). 
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jelentősebbet Óbudán, ill. Korneuburgban – valamint a szén szállítását a pécsi bá-
nyáiból a mohácsi kikötőbe a saját fennhatósága alatt álló vasút megépítésével kí-
vánta megoldani.3 A jó fűtőértékű mecseki feketeszén, amelynek bányái viszonylag 
közel estek a mohácsi kikötőhöz, arra késztette a vállalatot, hogy a pécsi szénmedencé-
ben szilárdan megvesse a lábát. A DGT számára fontos volt, hogy hajói jó minőségű, 
olcsó, kiszámíthatóan, ill. folyamatosan rendelkezésre álló szénhez jussanak. 

A modern, európai színvonalú bányászat a térségben a 19. század második felé-
ben, 1852-ben a DGT első geológiai kutatásaival, majd telekvásárlásaival kezdődött. 
1852 és 1923 között az összes Pécs környéki bánya vétel vagy bérlet útján a DGT 
fennhatósága alá került.4 Ezzel a mecseki kőszénbányászatban elkezdődött egy tőke-
erős, a termelés műszaki feltételeit a kor színvonalához igazító, kiterjedt gazdasági, 
kereskedelmi és nem utolsósorban politikai kapcsolatokkal rendelkező nagyvállalat 
működése.5 

A Mohács-Pécsi Vasút alapítása 
A DGT a széntermelést a pécsbányatelepi András-aknán 1853-ban kezdte meg. A 
szén szállítása Mohácsra, ahol a DGT hajói kikötöttek, az MPV megnyitásáig, szeke-
rekkel történt. A rossz minőségű utak miatt a szállítás jelentős összegeket emésztett 
fel. Ezen kívül a szállítást nagyban befolyásolta az időjárás is. Késő ősztől kora 
tavaszig a baranyai közutak szinte járhatatlanok voltak, ami azt is jelentette, hogy a 
rossz közlekedési viszonyok közvetlenül befolyásolták a széntermelést is. „Az 
Üszög-mohácsi vasútvonal megépítéséig a szén mázsánkénti fuvardíja Pécstől Moh-
ácsig akkora volt, mint a széntermelés teljes költsége a szekerekre való felrakás 
pillanatáig.”6 

A 19. század 20-as, 30-as éveiben, a reformkori Magyarországon is jelentkezett 
a közvélemény egy létszámában kicsi, de pragmatizmusában jelentős részében a 
közlekedés javításának igénye. Közülük is kiemelkedett Széchenyi István gróf és 
munkatársainak, szellemi partnereinek köre, akik az ország felemelkedésének egyik 
fontos zálogát a közlekedés fejlesztésében, különösen a „vaspálya” építésében látták. 
Az 1850-es évek elején a bécsi kormány centralisztikus elképzeléseibe is beleillett, 
hogy a birodalmi igények kielégítésére meginduljon Pécs környékén a nagyarányú 
széntermelés.7 A DGT vezetői már 1852-ben sürgették a vasútvonal megépítését.8 A 
vasútépítést a kormány kezdte meg, amelynek „legfelsőbb” jóváhagyása 1853. július 
8-án született. Az 1853. július 20-án kelt egyezmény a kormány és a Társaság (DGT) 

                                                        
3 Huszár Zoltán: A Mohács-Pécsi Vasút története alapításától a 19. század végéig (in: Tanulmá-
nyok Mohács történetéből. A település történetének 900. évfordulójára. Szerk.: Ódor Imre; Mohács 
1993 205-218) 
4 Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története (Budapest, 1952 26-37); Huszár Zoltán: 
Az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság szerepe a pécsi bányászatban és városfejlődésben 
a dualizmus időszakában (in: Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában. Szerk: V. 
Fodor Zsuzsa; Veszprém, 1995 149-159). 
5 Huszár Zoltán: Pécs és a Dunagőzhajózási Társaság (in: Pécsi Szemle 1998 ősz-tél, 69-84); 
Huszár Zoltán: Jótékonykodás és befolyásolás. A DGT és Pécs kapcsolatának szociálpolitikai vo-
natkozásai az 1920-1930-as években (in: Baranya. Történeti Közlemények, 1994-1995. VII-VIII. 
évf. 253-266). 
6 Babics: i. m. 60. 
7 Majdán János: A „vasszekér” diadala; a magyarországi vasútépítés története 1914-ig. (Budapest, 
1987 71-72).. 
8 Dr. Ruzitska Lajos: A magyar vasútépítés története 1914-ig. Közlekedési Dokumentációs Válla-
lat, Budapest, 1964 17). 
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között az alábbiakat rögzítette: a kormány kötelezte magát, hogy Mohácstól Pécsen 
át a DGT által megjelölt bányákig vasutat épít. Ez a vasút az állam tulajdonát képezi, 
az építkezéshez szükséges költségek fedezését azonban a DGT vállalja. A kormány 
ennek kompenzációjaként a pálya kizárólagos üzletét és üzleti bevételeit az átadás 
napjától 45 éven át a Társaságnak engedi át, amely a vasutat üzemelteti. A kor-
mánynak jogában áll a pálya üzletét féléves határidővel felmondani és azt a Társa-
ságtól átvenni. A DGT kötelezettséget vállalt arra, hogy a pálya építésének költségeit 
a megállapított törlesztési terv szerint az átadást követő 6. évtől a 45. évig kifizeti. 
Ha viszont a kormány a 45. év lejárta előtt a vasutat átvenné, tartozik a Társaságnak 
az építési költségek azon részét visszafizetni, amelyet a törlesztési terv szerint addig 
még a társaság nem törlesztett. 

A pályán a díjszabást illetően a DGT-nek az állam jóváhagyását kell kérni. A 
szerződés kötésekor a Társaság megkapta az engedélyt, hogy az áruk szállításáért, 
mint legkisebb illetéket mérföldenként és mázsánként 2 krt-t (krajcárt) szedhessen. 
A Társaság a pálya rendszeres üzemeltetéséhez szükséges összes fölszerelést saját 
költségén köteles beszerezni, amelynek fejében a vasút átvétele idején kárpótlásra 
tarthat igényt. Az egyezmény rögzítette továbbá azt is, hogy az építkezést 1854-ben 
be kell fejezni.9 A fenti egyezmény alapján a kormány a pályát a DGT kőszénbányá-
jától – Pécsbányától, amelyet a források „Tárna (Táró)”-ként emlegetnek – Üszögig 
meg is építette, és 1854. december 1-én átadta a forgalomnak.10 E szakasz építési 
hossza 5,689 km, tarifahossza 6,0 km volt.11 A vasút további építése a kormány 
pénzügyi nehézségei miatt abbamaradt. Ezt követően a DGT a kormány kamatbiztosí-
tási garanciája12 nélkül folytatta a munkálatokat. Hivatalosan csak 1855. augusztus 
21-én adta át az állam az építkezést a Társaságnak. A kedvezőtlen időjárás, az eről-
tetett munka, a különböző betegségek – kolerajárvány – megtizedelte a több ezer 
vasútépítő munkást.13 Az építkezésen a Habsburg Birodalom több nemzetének fiai 
vettek részt. „A legtöbb munkás Pécs környékéről való, de a legutolsó héten a kör-
nyező megyékből jöttek munkások. A partieführerek közül többen Csehországból és 
Bánátból valók.” (1853. október 31.) „A munkások részben Pécsen túlról jöttek, és 
vannak köztük csehek és olaszok, részben Magyarország közelebbi és távolabbi vidé-
keiről jöttek.” (1854. szeptember 30.) olvasható a kéthetente készített munkajelenté-
sekben.14 

                                                        
9 Magyar Vasúti Évkönyv 1878. (I. évf., szerk.: Vörös László, Budapest, 1878 197-198); Újhelyi 
Géza: A vasútügy története (Budapest, 1910 158). 
10 A Magyar Vasúti Évkönyv 1878 i. m. 198. o. 1854. december 4-ét jelöli meg „a pécsi kőszénbá-
nyától Üszögig terjedő szakasz átadási időpontjául. Viszont u. a. m. 200. o. a „Megnyitási határ-
idők pécs-üszögi vonalrész 1854. december hó 1-én” dátumot írja. A Magyar Vasúti Évkönyv 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883/84. évi számai az 1854. december 1-i dátumot jelölik meg a nevezett 
szakasz átadására. Ezért én is ezt a dátumot használom. 
11 Magyar Vasúti Évkönyv 1878 i. m. 199. 
12 Kamatbiztosítási rendszer (garancia): ez azt jelenti, hogy az új vonal kiépítése fejében az állam 
garantálta az érdekelt részvényesek számára a tényleges bevételek és a kamat összege közötti 
különbség évenkénti kifizetését. A kamat nagyságában a szerződő felek előre megegyeztek, amit a 
kincstár akkor is kifizetett, ha nem közlekedett szerelvény az adott vonalon, azaz nem volt bevétel. 
(Majdán: i. m. 58) 
13 Dr. Erdősi Ferenc: A Mohács-Pécsi Vasút és a mohácsi kikötő gazdasági szerepe a XIX. sz.-ban 
(in: Közlekedéstudományi Szemle, XXIII. évf. 1973. 3. sz. 209). 
14 Pogány Mária: Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában (1845-1873) 
(Budapest, 1980 159) 



A 150 éves Mohács-Pécsi Vasút története 

 101 

A vasútépítés gyors előrehaladását, ill. befejezését nagymértékben hátráltatta az 
a körülmény, hogy a Társaság a Villány-Németbóly irányt jelölte ki, ahol azonban az 
építési nehézségek olyan nagyok voltak, hogy az eredeti terv feladására kényszerül-
tek. Az új vonalat, a Villány-Virágos felé vezetőt, előbb még nyomjelezni kellett, 
így a munkákat csak 1856 márciusában tudták folytatni. Nagy erőfeszítés és pénzbe-
fektetés mellett sikerült a pályát Mohácsig megépíteni. 1857. május 2-án nyitották 
meg a Mohács-Pécs (Üszög) fővonalat, egyelőre csak a szénszállítás számára. A 
szakasz építési hossza 55,165 km, tarifahossza 55 km volt.15 A vasútvonal vonzás-
körzetébe tartozó agrárvidék, valamint a pécsi vállalkozók, iparosok, kereskedők részé-
ről erős nyomás nehezedett a Társaságra, hogy az nyissa meg vonalát az ún. „idegen” 
teherforgalom előtt is. A Társaság is látott üzleti lehetőséget mind az idegen teherforga-
lom, mind a személyforgalom beindításában. Így a DGT-n kívüli teherszállítás 1858. 
július 10-én16, a személyszállítás pedig 1859. április 24-én17 kezdődött el. 

Ezzel a forradalmian új kommunikációs eszköz, a vasút bekerült a dél-dunántúli 
tájba. Hatása az élet minden területén érvényesült, de leginkább a gazdasági életben. 
A vasúti közlekedés által lerövidült a távolság Dél-Dunántúl legfontosabb városa, 
Pécs és akkor a dunai hajózásban, személy- és áruforgalomban kiemelkedő szerepet 
játszó Mohács között. Az állam és a DGT között az MPV-re vonatkozó 1853. július 
20-i szerződést az 1861. december 3-án megkötött egyezmény módosította. A Társa-
ságnak 45 évre átengedett vasúti pálya üzletét 1858. december 1-től, mint a pálya 
rendszeres üzletbe való átadás napjától 90 évre (tehát 1948. november 30-ig!) en-
gedte át a kormány. Ezzel összhangban a hatodik üzletévvel kezdődő tőketörlesztés 
is a 6. évtől a 90. évig terjed ki. 

Az 1867. április 14-én kelt cs. k. pénzügyminiszteri rendelettel az MPV építési költ-
ségeit 5.929.943 frt 49 kr-ban határozták meg. Az ezen összeget alapul vevő törlesztési 
terv 85 évi törlesztési időre szóló járadékot 301.620 frt-ban állapította meg. 

1870-ben kevésen múlt, hogy az állam a pályát a társaságtól vissza nem vette; 
ezt a törekvést a DGT-nek azonban sikerült meghiúsítania. 

A kormány és a DGT közötti jogviszonyt az 1873. évi XIV. tc. véglegesen szabá-
lyozta: az állam 30 évre, a vasút megnyitása napjától számítva, a félévi felmondási 
jogáról lemondott. A DGT viszont a szénárszabási és a rakodási illetékeket mérsékel-
te; az eddigi 14 krt/mázsa mérföldenkénti összeg helyett 12,5 krt-t kellett mázsán-
ként fizetni.18 Így a fővonal jogi helyzete rendeződött. De ezzel még nem fejeződött 
be az MPV kiépítése. A DGT, mint a (mecsek)szabolcsi szénbányák bérlője ezt a bá-
nyaterülete is össze akarta kötni az MPV fővonalával. A pályát a Társaság rövid idő 
alatt elkészítette. Az átadás előtti műszaki bejárásról 1873. augusztus 15-én jegyző-
könyv készült. Az 5 oldalas dokumentum szerint alaposan megvizsgálták az új pá-
lyát. A műszaki bejárását végző bizottság vezetője, Kováts Lajos főfelügyelőségi 
biztos volt, aki a Közmunka és Közlekedési M. Kir. Minisztériumot, s egyszersmind 
a M. Kir. Vasúti és Hajózási Főfelügyelőséget is képviselte. „…utólagos jóváhagyás 
reményében, az Üszög-Szabolcsbányai vasútnak f. 1873. évi augusztus 16-án történő 
üzletbe vételét élőszóval megengedte.”19 

                                                        
15 Magyar Vasúti Évkönyv i. m. 1878 198-199 
16 Magyar Vasúti Évkönyv, 1883/84 (VI. évf. szerk.: Vörös László. Budapest, 1885 5) 
17 Magyar Vasúti Évkönyv, 1878. i. m. 198 
18 u. a. i. m. 198. 
19 Magyar Országos Levéltár (OL) Bányászati Fondok. Repertórium. Összeáll.: Sárközi Zoltán, 
Tóth Róbert Levéltári Leltárak 83. (Magyar Országos Levéltár Budapest 1985) Z 1493 8. tétel. 
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A vonal építési hossza 7,584 km, tarifahossza 8 km. E szárnyvonal építése 
500.415 frt 70 kr-ba került.20 

Az MPV egy évtizedig vasúti kapcsolat nélkül volt. Az igazi közlekedési össze-
köttetést ekkor a mohácsi kikötő jelentette. A nagy változást a Pécs-Barcsi Vasút 
megépítése jelentette. Az első szerelvény 1868. május 6-án gördült ezen a vonalon. 
A pálya megépítésével összekapcsolták az üszögi MPV állomást Péccsel21, így Moh-
ácstól – Pécs-Barcson át – Nagykanizsáig, a Déli Vasút vonaláig lehetett már vaspá-
lyán utazni. Az 1870. december 20-án megnyitott Alföld-Fiumei Vasút Villány-
Eszék vonala újabb csatlakozást jelentett az MPV-nek.22 

A Budapest-Pécsi Vasút átadása – 1882. november 16. – lehetővé tette, hogy 
Mohácsról, Pécsen át, egyszerűen és gyorsan az ország fővárosába lehessen utazni. 

E három évtized dél-dunántúli vasúttörténeti áttekintése után nézzük meg milyen 
technikai, műszaki feltételekkel működött az MPV a jelzett időszakban. A járműpark 
1854-ben a következőkből állt: 1 mozdony szerkocsival és tartalék felszereléssel, 
továbbá 21 különböző szénszállító vagon.23 Az első mozdony a „Mohács” nevet 
viselte, és 258,27 lóerős volt. Ezt a lokomotívot Csehországból hajón szállították 
Mohácsra, majd innen tovább lovakkal Üszögre. A 24 ló vontatta „járművet” a 
(belvárd)gyulai dombon még hat pár ló befogása segítette át. A szállítás Mohácstól 
Üszögig így is három napon át tartott.24 

Úgy gondolom, érdemes egy pillantást vetni az 1850-60-as évek járműállományának 
gyarapodására, amely szemléletesen bizonyítja a vasút egyre fontosabb szerepét.25 

 

Évek Mozdony szerkocsival 
és tartalék felszerelés 

Szénszállító 
vagon 

Nyitott teher-
kocsi (Lorus) 

Hajtány 
(Draisine) 

1855 
1856 
1857 

1 
3 
5 

74 
136 
230 

6 
6 
- 

1 
1 
1 

 

1858-ban már személykocsikkal is rendelkeztek, hiszen a következő évben be 
akarták indítani a személyforgalmat is. 

 

Év Mozdony szerkocsival Szén- és tehervagon Személy-kocsi Hajtány 
1858 5 230 3 1 
 

Az 1860-as évek közlekedési eszközeinek felsorolása (Fahrbetriebsmittel) már 
differenciált járműparkot mutat, és itt látjuk először a mozdonyok nevét: Mohács, 
Baranya, Pécs, Áta, Töttös, Üszög és Villány. 

 

Évek Mozdony 
kocsival 

Személy-
kocsi 

Szénszállító 
vagon 

Kavicsszállító 
vagon 

Teher-
kocsi 

Faszállító 
kocsi 

1860 
1862 

7 
8(„Siclos) 

8 
10 

179 
193 

22 
22 

18 
18 

2 
2 

                                                        
20 Magyar Vasúti Évkönyv 1878. i. m. 199. 
21 Képessy Árpád: A magyar vasútügy története (Budapest, 1908 87), Vas Ferenc: A Mohács-Pécsi 
Vasút története (Magyar Vasút és Közlekedés, 1925. XIII. évf. 23-26. sz. 44). 
22 Vas i. m. 44. 
23 „Einer Locomotive samt Tender und Reserve = garnituren, ferner 21 verschiedener 
Kohlenwägen.” (Bilantz der Erste K. K. Priv. DDSG 1854 An Fünfkirchen – Mohácser Eisenbahn 
Conto) Archiv der DDSG, Wien. 
24 Horváth Kázmér: A Mohács-Pécsi Vasút múltjából (in: A Pécs-Baranya Megyei Múzeumi Egye-
sület értesítője. X. évf. 4. füzet, szerk.: Dr. Fejes György, Pécs, 1929 137). 
25 Bilantz der Erste K. K. priv. DDSG 1855-1865. Archiv der DDSG, Wien. 
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1863 
1864 
1865 

8 
8 

u. a. 

10 
10 

u. a. 

193 
216 
u. a. 

22 
22 

u. a. 

18 
19 

u. a. 

2 
2 

u. a. 
 

A felsoroltakhoz tartozik még: 3 poggyászkocsi, 11 nyitott teherkocsi és 1 hó-
eke; ezek száma a jelzett időszakban nem változott. 

A következő, e vonatkozásban megbízható adat az 1877. évre vonatkozik,26 ami-
kor a Társaság az alábbi közlekedési- és szállító eszközökkel rendelkezett: 14 moz-
dony, 14 személykocsi, 286 szénszállító kocsi, 20 kavicsszállító kocsi, 50 teherko-
csi, 2 faszállító kocsi, 5 málhás kocsi, 1 marhaszállító kocsi, 23 nyitott teherkocsi. A 
forrás alapján a pálya talajviszonyait is ismerjük: az emelkedés maximuma a fővona-
lon 5 ezrelék, a kőszénpályán (Üszög-Pécsbánya/Tárna) 14,3 ezrelék, az Üszög-
Szabolcs szárnyvonalon 20 ezrelék. A görbületek sugarainak maximuma a fővonalon 
379,3 méter, a kőszénpályán 190 méter, az Üszög-Szabolcs szárnyvonalon 250 mé-
ter. Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy a kor vasútépítőinek jelentős műszaki 
akadályokat kellett leküzdeniük. Az MPV a következő vasútállomásokat és megálló-
helyeket kötötte össze: Üszög, Üszög-Tárna, Szabolcs, Áta, Villány, Német-Bóly, 
Mohács. 

A pálya jelzőberendezéseit az első évtizedekben az őrházaknál lévő magas árbo-
cokra felhúzott gömbök képezték.27 A jelentős forgalmat lebonyolító MPV két évti-
zed elteltével pályafelújításra szorult. 1879-ben kezdték meg az eredetileg beépített 
öntöttvas sínek és talpfák kicserélését acélsínekre. Az Üszög-Villány közötti 29,5 
km-es szakaszon a síncsere még ebben az évben megtörtént, valamint felújították a 
jelzőberendezéseket, a hidakat és az átereszeket.28 

1880-ban jelentős átalakítást végeztek Szabolcson, ahol az állomás épületét ki-
bővítették. Hasonló munkálatokra került sor az üszögi, villányi és a mohácsi állo-
másépületeknél is. Az üszögi ideiglenes javítóműhelyt, amelyet az MPV építésének 
kezdetekor fából emeltek lebontották, és helyette Pécsen, a pályaudvaron újat építet-
tek. Az új műhelyt az MPV és a Pécs-Barcsi Vasút közösen használta.29 1880-1881-
ben is folytatták az eredeti sínek acélsínekre történő kicserélését; az új sínpár hossza 
38,92 km lett.30 A pályakorszerűsítést a fővonalon 1884 végén fejezték be, így 
Üszög és Mohács között végig korszerű acélsíneken lehetett közlekedni. A szabolcsi 
szárnyvonalon is, 0,4 km kivételével, acélsíneken jártak a vonatok.31 

A Mohács-Pécsi Vasút irányítása, szervezeti felépítése 
Az MPV részvénytársasági formában működött, a részvények kizárólagos tulajdonosa 
a DGT volt.32 Az MPV pályája jogilag ugyan a magyar állam tulajdonában állt, de a 
gyakorlatban a vasút korlátlan ura a DGT volt. A központi igazgatást a DGT igazgató-
tanácsa és bécsi (vezér)igazgatósága látta el. A vasút közvetlen operatív irányításáért 
a Pécsen székelő üzletvezetőség volt felelős. 1868-tól a Pécs-Barcsi Vasút – ahol a 
DGT jelentős tőkeérdekeltséggel rendelkezett – és az MPV közös üzletvezetőséget 

                                                        
26 Magyar Vasúti Évkönyv 1878 i. m. 202. 
27 Vas: i. m. 44. 
28 Magyar Vasúti Évkönyv 1880 (III. évf. szerk.: Vörös László Budapest 1880 108). 
29 Magyar Vasúti Évkönyv 1881 (IV. évf. szerk.: Vörös László Budapest 1882 87-88). 
30 Magyar Vasúti Évkönyv 1882 i. m. 85. 
31 Magyar Vasúti Évkönyv 1883/84. i. m. 4. 
32 Mohács-Pécsi Vasút RT. Z 1493 (in: Bányászati Fondok. Repertórium. Összeáll.: Sárközi Zol-
tán, Tóth Róbert Levéltári Leltárak 83. Magyar Országos Levéltár Budapest 1985 107). 
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állított fel. 1882. november 16-án megnyitották a Budapest-Pécs vasútvonalat, és 
ettől kezdve ennek Budapesten székelő üzletigazgatósága látta el az MPV és a Pécs-
Barcsi Vasút üzletviteli teendőit is.33 Ez a közös üzletigazgatóság mindhárom vasút-
nak jelentős pénzügyi megtakarítást jelentett. 

1889-ben a Budapest-Pécsi Vasutat államosították, valamint az MPV Üszög-
Villány vonalszakaszát is megváltotta a magyar kormány. Ettől kezdve az MPV vona-
lait a Budapesten felállított önálló üzletigazgatóság irányította.34 

Az MPV helyzete Mohácson 
A DGT-nek az MPV üzemeltetésével kapcsolatban a 19. században a mohácsi pálya-
udvar, széntároló, rakodó valamint kikötő használata körül adódott bonyodalma. A 
fő gondot a fenti létesítmények területének rendezetlen tulajdonviszonyai okozták. A 
nézeteltérések Mohács mezőváros képviselőtestülete, a Pécsi Püspöki Uradalom – 
ezek, mint különböző mohácsi és környékbeli területek tulajdonosai – és a DGT, ill. 
az MPV, mint a vasút céljaira kisajátított területek használója, ill. bérlője között je-
lentkeztek. A rendezetlen tulajdonjogi kérdéseket még tetézte az a tény, hogy a Du-
na-parti területeket az elmosás ellen védeni kellett, ami jelentős anyagi erőt kívánt.35 
Mohács a Duna nyugat felé kanyarodó partjára települt, amely a folyó partromboló 
hatásának ki van téve, ezért ez a szakasz mesterséges védelmet igényelt. 

Az 1863. július 10-én lezajlott „a mohácsi Dunapart erősítése céljából szüksé-
gelt költségek mikénti felosztása iránt tartandó tanácskozmány” résztvevői a „moh-
ácsi püspöki székes házban reggeli 8 órákor megjelenvén” a következő személyek 
voltak: Frank József megyei főjegyző, mint elnök, Ribánszki József, a Pécsi Püspöki 
Uradalom kormányzója, Csima Pál, az uradalom ügyvédje, Heilman Ágoston, a 
szab. Első Duna Gőzhajó Társaság kapitánya, Bók Lajos, a Mohács-Pécsi Vasút 
üzletvezetője, Danitz Antal, a vaspálya ügyvédje, Aiskubischler(?) Ignác, Mohács 
város főbírája, Kercse Imre, a város főjegyzője, valamint 7 városi képviselő, továbbá 
a város mérnöke és pénztárnoka. A DGT és az MPV képviselői a következőket adták 
elő: „…Mind a gőzhajó állomás ügynökségi épületét, mind raktárépületeiket, és a 
vasút több ölnyire terjedő részeit a folytonos partszakadások miatt ismételve, és 
hátrább vitetni kénytelenítettek, és az által a Társulatnak mintegy 4.000 Ft. é. kár 
okoztatott.”36 A város képviselői szerint „… partunkat leginkább a I. szab. 
Dunagőzhajótársulat hajói rongálják, mi onnét is kitetszik, hogy éppen azon a he-
lyen, hol kikötőjük létezik, a víznek legnagyobb sebje lévén, csak azon egypár év 
alatt is milyen borzasztó károkat kell elszenvednünk.”37 Mivel a DGT ezen károk 
kijavításához nem akart hozzájárulni, mert „érdekeik az építkezéshez a hozzájárulást 
nem kívánják”38, hiszen épületeiket már hátrébb vitték. Mohács képviselőink nyilat-
kozatával zárult a tárgyalás: „a T. Hatóságot vagyunk kénytelenek felkérni”39, hogy a 
Társaság vegyen részt anyagilag a munkában. 

Az 1870-es években is gyakori vita tárgya az érintett felek között a Duna-part 
megerősítése. Csak egy példa a sok közül: 1872. augusztus 31-én Martin Cassián, a 

                                                        
33 Magyar Vasúti Évkönyv 1882. i. m. 86-87. 
34 Újhelyi i. m. 159. 
35 Erdősi: i. m. 214-215. 
36 OL Z 1493 7. t. 
37 u. o. 
38 u. o. 
39 u. o. 
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DGT vezérigazgatója fellebbezést adott be a M. Kir. Közmunka és Közlekedési Mi-
nisztériumhoz a Baranya vármegye 1871. február 6-i 162. számú közgyűlési, vala-
mint az 1872. évi 3413. számú alispáni határozat ellen, amelyek a mohácsi part 
megerősítésére kötelezik a társaságot. Cassián kéri, hogy a „mohácsi újabb 
partvédészeti költségekből reá jött 26.000 ft-nyi hozzá járulási összegnek lefizetése 
alól a Társaságot felmenteni, s a hozzájárulási hányadra megállapítása céljából 
újabb tárgyalást elrendeltetni lehessen.”40 A vezérigazgató kifejtette, hogy társulata 
nem tulajdonosa, hanem „csak” bérlője a vasútnak, ezért a tulajdonosnak, azaz az 
államnak kell elvégezni a jelzett munkákat. A minisztérium válaszát 1873. január 
29-én Hieronymi Károly miniszteri tanácsos, a korabeli közlekedésügy jeles szakér-
tője írta. Ennek legfontosabb része: „...hazai törvényeink …szerint a vízszabályozási 
munkálatok költségeihez való hozzájárulásra nézve nem csak a biztosított földek 
tulajdonosai, hanem mind azok, kik ezen munkálatokból hasznot élveznek, hozzájá-
rulni tartoznak.”41 Az MPV által használt területek tulajdonjoga körül több évig tartó 
vita zajlott Mohács és a Püspöki Uradalom között, ami nyilvánvalóan jól jött a vas-
utat működtető nagyvállalatnak, hiszen így a bérleti díj fizetését el lehetett „húzni”. 
„..a Mohács Pécsi vasút üzletvezetősége számtalanszor fordult részint Mohács nagy-
község t. hatóságához, részint a pécsi püspöki uradalomhoz a kérdéses bérnek hova-
fordítása végett anélkül, hogy ezen Mohács nagyközsége és a püspöki uradalom 
közötti kérdés véglegesen eldöntetett volna.”42 A vitatott területekről Pécsett 1880. 
augusztus 9-én a Pécsi Püspöki Uradalom és Mohács nagyközség képviselőtestüle-
tének meghatalmazottjai „Barátságos Egyezség”-et kötöttek „a mohácsi Dunapart 
erődítési munkálatok költségeinek fedezése tárgyában.”43 Eszerint az MPV 1867. 
január 1-e és 1879 december 31-e közötti bérösszege Mohács nagyközséget illeti, 
1880. január 1-e után fizetendő bérleti díjra a Püspöki Uradalom jogosult. Ebből az 
összegből, valamint kormányzati támogatást is kérve, szándékoznak a munkálatokat 
elvégezni. A következő évben, 1881-ben befejeződött a kérdéses terület ismételt, de 
most már pontos felmérése, elkülönítése. Így minden érintett fél számára, nyugvó-
pontra került az ügy. Sikerült a hosszú évek óta tartó vitát lezárni, és ami még fonto-
sabb, a mohácsi Duna-partot és kikötőt biztonságossá tenni, ami nemcsak az érintett 
felek, hanem a köz érdekét is szolgálta. 

Az MPV egészségügyi szolgálata44 
Az MPV önálló betegsegélyező alappal és egészségügyi szolgálattal rendelkezett, 
amely szervezet az MPV szolgálatában álló munkavállalókat és családtagjaikat látta 
el betegség esetén. Egészségügyi tekintetben két szakaszra volt felosztva, egy-egy 
pályaorvos vezetésével. Az első orvosi szakasz az 1-5. számú őrházig az Üszög-
Tárna (Pécsbányatelep) szárnyvonalon, az 1-5. számú őrházig az Üszög-Szabolcs 
szárnyvonalon és a fővonalon a 44-63. számú őrházig terjedt. A szakaszhoz tartozott 
Üszögbánya, Szabolcs, Üszög és Pécs állomás. A pályaorvos lakhelye Pécsen volt, 
ahol gyógyszertárat is létrehoztak. Kis gyógyszerszekrényt gyógyszerekkel Üszögön 

                                                        
40 u. o. 
41 u. o. 
42 u. o. 1880. V. II. levél Mohács nagyközség T. választmányának az MPV üzletvezetőjétől, 
Kellemfy Károlytól, aki a DGT képviseletében is eljárt. 
43 OL Z 1493 7. t. 
44 Az MPV betegsegélyző alap állásáról – 1877. december. 31-ével bezárólag – a Magyar Vasúti 
Évkönyv i. m. 1878. tájékoztat. 202. 
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is elhelyeztek. A második orvosi szakasz a fővonalon az 1-42. számú őrházig terjedt. 
A szakaszhoz tartozott Mohács, Német-Bóly, Villány és Áta állomás. Gyógyszertá-
rak Villányban és Mohácson voltak. 

Az egészségügyi szolgálat 2 db állandó, 3 db hordozható mentőszekrénnyel és 3 
db hordággyal rendelkezett. Valamennyi eszköz Pécsen volt elhelyezve. A pályaor-
vosok a betegsegélyező alapból kapták a fizetésüket.A betegsegélyező alap állása 
1878. végén: bevétel 16.861 frt 93 kr; kiadás 3.488 frt 10 kr; maradvány 13.373 frt 
83 kr. „E vagyonmaradvány gyümölcsözőleg kezeltetik.”45 

A Mohács-Pécsi Vasút Szolgálati és Illetmény-Szabályzata46 
Az MPV dolgozói részére az eddigi magánjogi munkaszerződést 1908-ban Szolgálati 
és Illetmény-Szabályzata váltotta fel. A Szabályzat az 1907. évi XLIX. tc., illetve a 
kereskedelemügyi miniszter – aki ekkor a vasúti közlekedés szakági felügyelője is 
volt – 58654/III. 907. sz. rendelete, a „Vasúti Szolgálati Rendtartás” alapján készült. 
A Szabályzat 120 paragrafusban pontosan rögzíti az alkalmazottak jogait és köteles-
ségeit. A Szabályzat részletes elemzésére terjedelmi okok miatt e helyen nem kerül-
het sor, de néhány fontosabb vagy érdekesebb passzusáról szólni kell. 

Az általános határozatok között kiemelkedő a vasúti személyzetre vonatkozó 3. 
§: a vasút személyzete állandó és ideiglenes alkalmazottakból áll. Állandó alkalma-
zottak: a tisztviselők, az évi fizetéssel bíró egyéb alkalmazottak, azok a havidíjasok, 
napibéresek és munkások, akik legalább három év óta állnak megszakítás nélkül a 
vasút szolgálatában. 

„Az alkalmazás feltételei” között szerepel, hogy csak olyan magyar állampolgár 
vehető fel, aki bírja a magyar nyelvet, 18-35 év közötti, szellemileg és testileg ép, 
bűntett vagy vétség miatt elítélve nem volt és „erkölcsi tekintetben alapos kifogás 
alá nem esik”. Ezen kívül az adott beosztásra előírt iskolai végzettséggel kellett 
rendelkeznie. Figyelemre méltó a nők alkalmazásáról szóló 13. §, amely szerint az 
alkalmazásnál elsőbbséggel bírnak a volt alkalmazottak özvegyei és hajadon leány-
árvái. Férjes nő – kivéve az alkalmazott neje – rendszerint nem vehető fel. 

A „Hivatalos munkaidő”-t tágan értelmezi a Szabályzat: „Munkatorlódás, sür-
gősség vagy egyéb rendkívüli viszonyok esetében az alkalmazott köteles a rendes 
munkaidőn túl is külön díjazásra való igény nélkül szolgálatot teljesíteni.” (26. §) 

A „Szabadság” (37. §) mennyiségét a beosztások szerint erősen differenciálták: 
a) tisztviselőknek: az első 10 évi szolgálat alatt 14 nap/év; a 20. szolgálati évig 

21 nap/év, ezen túl 28 nap/év 
b) a többi fizetéses alkalmazottnak: az első 10 évi szolgálat alatt 8 nap/év; a 20. 

szolgálati évig 10 nap/év, azon túl 14 nap/év 
c) a gyakornokoknak, napibéreseknek és munkásoknak: 3 évi szolgálat után 8 

nap/év a szabadság. 
A szolgálati mulasztásokat, vétségeket és az ezekkel kapcsolatos eljárásokat ap-

rólékosan részletezte a Szabályzat (41. § – 68. §). Ennél részletesebben csak a „Szol-
gálati címek és illetmények” felsorolása történt (76. § – 120. §). A fizetési osztály, 
fokozat, szolgálati minőség (cím), évi fizetés, várakozási idő, évi lakáspénz az al-
kalmazotti besorolás legfontosabb összetevőinek számított. Ezek figyelembevételé-

                                                        
45 Az egészségügyi szolgálat szervezetéről a Magyar Vasúti Évkönyv i. m. 1878. adja az első 
információt. 157. 
46 Szolgálati és Illetmény-Szabályzat a Mohács-Pécsi Vasút alkalmazottai részére 3046 i. a. szám 
1908. (Budapest, 1908). 
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vel 96 (!) kategóriát különítettek el az igazgatótól a II. osztályú sorompóőrig. Így e 
hierarchizált, tagolt szervezetben mindenki tisztában lehetett helyével és lehetősége-
ivel. Mindez szigorú zártsága ellenére, a rendszerben lévők számára, a struktúrában 
elfoglalt hely alapján biztos megélhetést jelentett. 

Az MPV 20. századi története a pécsi bányászattörténet szempontjából fontos 
események sora, de a régió életében már közel sem játszott olyan lényeges szerepet, 
mint a 19. században. Az 1910-es évek elején a DGT-nél megindult nagy műszaki 
rekonstrukciós és koncentrációs folyamat az MPV-t sem hagyta érintetlenül. Mindez 
az I. világháború okozta kényszerszünet után folytatódott. Új bányavonalakat építet-
tek, közülük többet villamos vontatással (!) láttak el.47 A járműparkot is alaposan 
korszerűsítették. Az 1920-as években 40 t teherbírású, 6 tengelyű önkiürítős kocsik 
teljesítettek szolgálatot, amelyek szerkezete lehetővé tette, hogy a szén megrakása és 
kiürítése néhány perc alatt megtörténhessen. A személyszállítás modernizálását az 
oldalfolyosós személykocsik üzembeállítása jelentette. Az MPV kommunikációs 
viszonyai is hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Elektromos harangjelzők és táv-
beszélők segítették a biztonságos közlekedést.48 

Az MPV, mint a DGT tulajdona az alábbi tőkebefektetésekkel rendelkezett: 1909-
ben 17.300.274 Korona, 1928-ban 22.085062 Pengő, 1938-ban 6.307.093 Pengő.49 A 
DGT történetébe, vállalati struktúrájába 1938-ban, az Anschluss után, közvetlenül is 
beleszólt a világháborús politika. A bécsi székhelyű társaság a fasiszta óriásvállalat, 
a „Hermann Göring Werke”50 része lett Ausztria Németországhoz történő csatolását 
követően. Ezzel a háborús célokat megvalósító, új típusú gazdálkodás, az ún. hadi-
gazdálkodás kezdődött meg a Pécs környéki bányáknál is. A II. világháború lezáru-
lása után a DGT pécsi bányáival együtt jóvátétel címén szovjet fennhatóság alá ke-
rült. Az új nagyvállalat neve Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság 
(MESZHART) lett. Az 1950-es évek elején, máig tisztázatlan formában, Magyarország 
„visszakapta”, visszavásárolhatta a szovjet tulajdonrészt a MESZHART-ban. Ezzel 
párhuzamosan pedig már javában folyt a „széncsata”, a szocialista bányavállalatok 
kiépítése a Mecsekben is. 

Mindeközben a közel egy évszázadig működő, 2 világháborút kiszolgált MPV-t is 
elérte az 1945 utáni Magyarországon általánossá vált gazdaságpolitikai realitás, az 
államosítás. Azt követően az MPV a Magyar Államvasutak szerves részévé vált. 

2007 májusában az MPV Mohács-Pécs közötti szakasza elkészültének 150. év-
fordulójára emlékezve a MÁV Pécsi Igazgatósága tudományos emléküléssel, Mohács 
Város Önkormányzata és a pécsi szénbányászat történetével foglalkozó lokálpatrió-
ták nosztalgia vonatozással és szakmai előadásokkal emlékeztek. 

 

                                                        
47 i. m. Rot-Weiss-Rot…131. 
48 Vas i. m. 44. 
49 i. m. Bányászati fondok. Repertórium. 107. 
50 August Meyer: Hitlers Holding. Die Reichswerke "Hermann Göring" (Europa Verlag München –  
Wien, 1999). 


