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150 ÉVES A MÁV
Felidézzük Czére Bélának, az egykori Közlekedési Múzeum fő-
igazgatójának, a Szemle szerkesztőjének cikkét, ami a MÁV lét-
rejöttéről szól. A megalakulás óta eltelt 150 év persze nem vala-
mi egységes korszak; sok-sok történeti eseményt, a társadalmi és 
gazdasági fejlődés eltérő szakaszait, a „Magyar Államvasutak” 
merőben más jellegű és tartalmú évtizedeit foglalja magában.  
Az ország legnagyobb vállalatának 150 éve az, amely minden-
képpen indokolttá teszi a megemlékezést.

„1946-ban ünnepeltük a vasút centenáriu-
mát hazánkban. A budapesti Károlyi-pa-
lotában rendezett nagyszabású közlekedési 
kiállítás keretében emlékeztünk meg arról 
a fontos történelmi tényről, hogy Magyar-
országon 1846. július 15-én megindult a 
forgalom Pest és Vác közt, az első hazai 
gőzüzemű vasúton. Ezzel 11. országként Eu-
rópában Magyarország is birtokába vette a 
közlekedési forradalom nagyhatású műsza-
ki eszközét, a „modern” gőzüzemű vasutat, 
amely lehetővé tette a nagy teljesítményekre 
képes, gyors és üzembiztos szárazföldi for-
galom kifejlődését.

A szélesebb közvélemény azonban kevésbé 
ismeri, hogy a vasútnak nemcsak az eszméje, 
hanem a realizálása is jóval régebbi Magyar-
országon. Az első „vaspálya” már csaknem 
két évtizeddel korábban, 1827-ben megnyílt 
Pest és Kőbánya közt, 7,6 km hosszban – 
igaz, hogy sikertelen kísérlet maradt, és 1828 
tavaszán már be is szüntette működését.

Ezt a lóvontatású függővasutat „kőbányai 
lebegővasút” néven tartja számon a hazai 
közlekedéstörténet. Ezután, de csak 13 év 
múlva épült meg hazánkban a következő 
vasút, egyben az első igazi lóvasút, a Po-
zsony–Nagyszombat közti vasút első szaka-
sza. E vasút teljes kiépítése 1846-ban történt 

meg, ugyanabban az évben, amikor az első 
gőzvontatású vasút is megnyílt hazánkban: 
Ily módon az első hazai vaspálya megnyitá-
sa már több mint 140 esztendős, s a magyar 
gőzüzemű vasút kora is több 120 évesnél.

Ezek az említett első vasutak magánvasutak 
voltak, noha – a reformkor vezető közéleti 
személyiségei, elsősorban Kossuth és Szé-
chenyi, elvileg az államköltségen történő 
vasútépítés, a magyar nemzeti érdekeket 
szolgáló államvasutak hívei voltak. Az or-
szág akkori politikai, társadalmi-gazdasági 
viszonyai adják magyarázatát annak, hogy 
az államvasút eszméje miért nem válhatott 
kezdettől gyakorlattá.

A szabadságharc bukása előtt, 1849 jú-
niusában ugyan néhány hétig a Magyar 
Középponti Vasutat – a hadigazdálkodás 
keretében az állam kezelésbe vette, de az 
államvasúti szervezet kialakítására már 
nem volt idő. Ezt követően a magyaror-
szági magánvasutakat is beolvasztották 
az osztrák államvasúti hálózatba, s így az 
államvasúti rendszer mintegy 5 éven át 
hazánkban is uralkodóvá vált, – az oszt-
rák abszolutizmus szolgálatában. Az 1853-
1854. évi ausztriai pénzügyi válság azon-
ban hamar véget vetett a birodalomban az 
államvasúti rendszernek: a vasútvonalakat 
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eladták és a magántőkét minden eszközzel 
ösztönözték az új vonalak megépítésére. 
Ily módon 1855-től ismét új szakasz nyílt a 
vasútpolitikában, egymás után alakultak a 
vasúttársaságok, nálunk is kibontakozott a 
„vasútépítési láz”, miközben a külföldi tőke 
által erősen behatolt a magyar gazdasági 
életbe. A szabadságharc bukásáig kiépült 
241 km-es vasúti hálózat 1867-re 2233 km-
re növekedett.

A kiépülő magyarországi vasúthálózat egyik 
jelentős vonala volt a Pestről Salgótarjánba 
vezető vasút, amelynek építési engedélyét a 
Szent István Kőszénbányatársulat már 1861-
ben megkérte. A vasútépítési terv gazdasági-
lag igen reálisnak látszott: a vasúttól várták a 
széntermelés megsokszorozását, Pest és Bécs 
szén igényeinek jobb kielégítését és a szén-
árak jelentős csökkentését. Az előrelátható-
lag jól jövedelmező vasút építéséhez kamat-
biztosítást sem kértek. Az építés 1863-ban 
megkezdődött ugyan, de igen lassan haladt. 
Már a következő évben a társaság anyagi ne-
hézségekkel küzdött, mert a kimutatott tőke 
nagy részét a vezetőség elherdálta. A vasutat 
csak a bécsi kormány segítségével, az álta-
la adott előlegekből tudták megépíteni. Az 
adósság fedezésére a kölcsönkötvények nagy 
része az állam kezébe került. Végül is a vasút 
1867-re elkészült: április 2-án a pest–hatva-
ni, május 19-én pedig a hatvan–salgótarjáni 
szakaszt adták át a forgalomnak. A társaság 
a „Cs. Kir. Szabadalmazott Magyar Északi 
Vasúttársulat” nevet vette fel.

Az első üzleti évet a társaság némi nyere-
séggel zárta ugyan, s a vasút forgalma is 
kielégítőnek bizonyult, a bevétel azonban 
nem biztosította a kimutatott névleges tőke 
kamatait, – azét a tőkéét, amelynek jelentős 
részét be sem ruházták a vasútba. Az újabb 
csőd elhárítására a társaság ismét állami 
előleget kért.

Ilyen előzmények után került sor arra, hogy 
1868. július 1-ével a kormány a vasutat „álla-
mosította”: a korábbi állami tartozás fejében 
átvette a vasutat, s a társaságnak 300 000 Ft  
készpénzt térített. Nevét „M. Kir. Északi 
Vasút”-ra változtatták.

Ezzel a lépéssel megmentették a csődtől a 
126 km hosszú vasutat és – ha nem is hatá-
rozott céltudatossággal – megteremtették a 
Magyar Államvasutak alapját.

A vonal a lehető legszerényebb felszerelés-
sel került az állam kezébe. 6 személy- és 4 
tehervonati mozdonyból (ezek egy része 
használt és avult is volt), 10 személyko-
csiból és 249 teherkocsiból állott a vasút 
járműparkja. Pesti „indóháza” a mai Jó-
zsefvárosi pu. volt, amely később kapta a 
„Losonczi indóház” nevet Többi állomás-
épületei szinte csak őrház-jellegűek vol-
tak. Maga a vonal is már elavult szelvényű 
vassínekkel, fahidakkal, rossz kivitelben 
épült. Az állami szolgálatba átvett sze-
mélyzet 390 főt tett ki. Ily módon a vonal 
rendbehozására és felszerelésének kiegé-
szítésére már az első évben 1 millió forin-
tot kellett fordítani.

Az Északi Vasút forgalmi jelentősége hama-
rosan megnövekedett, amikor megépültek 
– államkölcsönből – a Hatvan és Miskolc 
közötti vonal és szárnyvonalai, továbbá el-
készült a salgótarjáni vonal meghosszabbí-
tása Ruttkáig. Időközben épült a Fiuméba 
vezető vonal karszti vonalszakasza, éspedig 
államköltségen.

E fejleményeknek is szerepük volt abban, 
hogy a kormány véglegesen állást foglalat az 
államvasutak létesítése mellett. 1869. októ-
ber 31-én kelt – Mikó Imre, akkori közleke-
désügyi miniszter aláírásával – az a rendelet, 
amely kimondja, hogy „…a magyar állam-
kincstár kezelése alatt levő mostani ma-
gyar északi vasút és a közelebb megnyitan-
dó zákány–zágrábi vasútvonal együttvéve 
„magyar királyi államvasutaknak” fognak 
neveztetni, s ezek közül az egyik „északi”, a 
másik pedig „déli” vonalnak hívatni, mind-
két vonal üzletigazgatósága pedig „magyar 
királyi vasutak üzletigazgatósága” címet 
nyerend”.

A vázolt vasúttörténeti események teszik in-
dokolttá, hogy a MÁV megszületését 1868-
tól, az Északi Vasút állami átvételétől szá-
mítsuk.”


