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"A vonat: darab város, éles fényekkel,
jól áradó meleggel futó város, huszadik
századi város. Múlt századokban nyugvó
falvak és kisvárosok közölt. "1
Szabó Zoltán

"...Szerintem a vasúti szolgálat olyan
a melynél nem elég a fegyelem, hanem
szükséges, hogy a személyzet között az össze
tartás, a kölcsönös bizalom és kölcsönös
szeretet honoljon és szükséges mindenekfelett a vasutasoknál, hogy szolgálatuknak
szeretete ki legyen fejlődve.
Kossuth Ferenc
"A vasúti szolgálat természete nem
is tűri meg azt a fogalmat, hogy az alkalmazottak
magukat egymással egyenlőknek képzelhessék. „3
Vasútpolitikai Közlöny

"Emlékszem az abonyi állomásfönökre,
Vámos urra, aki mint zsidó jámbor templom
járó volt, de a fehér halotti ingére
és az ahhoz tartozó fejfedőre, amelyeket
különösen ünnepélyes szertartások
alkalmából kellett a zsinagógában
viselnie, a magyar államvasutak
emblémáját hímeztette aranyfonállal
a legszebb kivitelben.
Háy Gyula
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Szabó Zoltán: Útközben. In. Hazugság nélkül Bp. én. II. kötet 12. oldal
Képviselőházi Napló 1906. X. kötet 16. old.
Vasútpolitikai Közlöny 1910. június 19. 4. old.
Háy Gyula: Született 1900-ban. Bp. 1990. 42-43. old.
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Előszó

Történetírásunk egyik jelentékeny mulasztása és adóssága a
magyar

vasút,

a

magyar

vasutasság

Társadalomtörténetírásunkból

nemcsak

történetének
egy

feldolgozása.

monografikus

igényű

vasúttörténeti munka hiányzik, de a vasúti forráskutatás és -kiadás, a
részterületek kijelölése és összehangolása is vontatottan halad. A vasúti
szakirodalom és publicisztika korábbi mennyiségét, folyamatosságát és
viszonylag magas színvonalát az utóbbi évtizedekben nem sikerült
megközelíteni.
Az 1950-es évek végétől kezdve a vasút közlekedési, gazdasági és
politikai jelentőségének visszaszorulásával - illetve visszaszorításával párhuzamosan, a vasútra irányuló történészi érdeklődés és kutatási kedv
is

látványosan

társadalomelmélet

csökkent.
a

A

történeti

középrétegek

szociológia

és

marxizáló

jelentéktelenítö

és

lezártnak

nyilvánított értékelésével azt sugallta, hogy a vasutasok társadalmi
helyzete véglegesen tisztázódott. A vasúttörténeti és -szociológiai
munkák észrevétlenül érdektelenné váltak. A vasúti témájú kutatásokat
tovább nehezítette, hogy a vasútakra vonatkozó forrásbázist a II.
világháborúban - még a hazai veszteségek arányát figyelembe véve is hatalmas károk érték. A vasúti ügyeket kezelő Kereskedelemügyi
Minisztérium

1889 utáni anyaga, például

1918-ig szinte teljesen

megsemmisült. A vasúti iratanyag nagyobbik része vidéki levél- és
irattárakban,

gyakran rendezetlenül,

folyamatosan romló

állaggal

kallódott. A trianoni döntések nyomán a vasúti üzletvezetöségek, velük
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a hivatalos iratok majdnem fele a jelenlegi határokon túlra került, ezek
nagy részének kutatása a mai napig sem lehetséges.
A kör azzal zárult be, hogy az alacsony szintre redukált állandó
t

forráshiánnyal küzdő vasúti kutatások a hagyományos, múlt századi
fogantatású vasúti szakmetodikát sem tudván megújítani, a nekilendülő
és

megújhodó

magyar

történelemtudományon

mindvégig

kívül

maradtak, így napjainkra a vasúttörténetírás sajnálatos módon a magyar
történelemtudomány egyik periférikus, fejletlen részévé zsugorodott.
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Bevezetés

A

XIX.

század

második

felében

a

modernizáció

új

szükségleteket, értékeket, foglalkozásokat és viszonylatokat teremtő
folyamatában az átalakuló magyar társadalomnak egy markáns és önálló
jegyekkel rendelkező új társadalmi rétege született meg: a magyar
vasutasság. A vasutasság, mint társadalmi entitás kezdettől fogva számos
eredeti

vonással

rendelkezett.

Társadalmi

general izációs

mechanizmusaik és sztereotipizációs mintáik rendkívüli gyorsasággal és
közvetlenül

kitapintható

technikai,

munkaszervezési

és

mentális

előzmények nélkül alakultak ki.
A századfordulót megelőző három évtizedben a vasút az ország egyik
legnagyobb és legfontosabb intézménye lett. A modern állam gazdasági,
honvédelmi, politikai érdekrendszerében a vasúti közlekedés központi
helyre került. A nagylétszámú alkalmazotti állomány önmagában is
komoly társadalmi-politikai erőt képviselt. A századfordulón a már
jórészt

állami-közhatalmi

vasutasok

azonban

érdekkörbe

szociológiai

és

értelemben

jogviszonyba

tagosított

különleges

helyzetbe

kerültek, "...dacára annak, hogy a magyar vasútnak alig van párja a
világon, s dacára annak, hogy a magyar vasutas ma már Magyarország
legfontosabb tényezője társadalmi életünk a szó szoros értelmében
nincs... igenis hiányzik az az egységes magyar vasúti társadalom,
melynek fénye nem érzi már meg, hogy egy két sugárral kevesebbet ont
magából és ragyogó egység marad akkor is, ha valamely fényes egység
el is veszett. Az az égbolt hiányzik, melynek a csillagok a fényességei, s
a mely változatlan marad akkor is, ha sűrűbben hullanak le a csillagok.
Egyes csillagaink vannak, de egünk nincs."1
1 Vasutasok Hetilapja. Kolozsvár. 1909. április 4. 2.old.

б

A

vasutas

ellenőrizték,

társadalom

belső

szabályozták,

reprodukciós
deformálták,

erőit szisztematikusan
aminek

következtében

állandósult egy sajátos - a közvéleményben és a vasutasoknál egyaránt
érzékelhető - identifikációs válság. A vasutasok egyszerre voltak "az
állam láncos kutyái" és "a gőz, a villám, az acélsínek katonái".
A

dualizmuskori

vasutas

társadalom

belső

szerkezetében

és

törésvonalaiban egyedülálló módon esett egybe egy társadalmi csoport,
hivatástudat és

mentalitás alapozó

identifikációja,

a rávonatkozó

elementáris gazdasági és közigazgatási centralizációs igényekkel.
A

századelő

vasutas

világa

sok

szempontból

a

magyarországi

modernizációnak az egyik legsűrűbb, legkoncentráltabb megnyilvánulási
terepe, sajátosságainak, korlátainak és eredményeinek kontúros és
összefüggésekbe helyezett megjelenése volt.
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1.

Hálózat és teljesítmény
Az 1900-as évek elejére egyértelművé vált, hogy a magyar
gazdaság és gazdaságpolitika kiemelkedő tényezője és alakítója a vasúti
közlekedés.
Az I. világháború előtti években a magyarországi vasúti hálózatot
gyakorlatilag kiépültnek tekinthetjük.2 A vasúthálózat kiegészülése és
fejlesztése az első magyarországi vasút megjelenésétől kezdve - a
politikai vagy piaci okokból bekövetkező időszakos megtorpanásokat is
figyelembe véve - folyamatosnak volt tekinthető.
A vasútépítések első szakasza a magyar agrárgazdasági termelés
dinamizálásával, exportlehetőségének biztosításával és irányításával
lehetővé tette, hogy a magyar gazdaság átalakításához szükséges nyugat
európai minták és szívóhatások az országban érvényre juthassanak. A
második

szakaszban

feldolgozóhelyek

a

és

nyolcvanas

évektől

nyersanyaglelöhelyek

kezdve

az

függetlenítésével,

ipari
az

ipartámogatások új rendszerével és törvényi megerősítésével a gazdaságés társadalomátalakítás a modernizáció egy intenzívebb formáját is a
vasútépítések vezették be.
A hálózat térbeliségét két nagyszabású politikai vasútfejlesztési
koncepció igyekezett - több-kevesebb sikerrel - meghatározni. Az 1854es Birodalmi Vasúti Hálózati Program egyértelmű és egyoldalú
centralizációs

szándékokkal,

de

kétségtelenül

nagyszabású

vasútépítéseket helyezett kilátásba és valósított meg. 3
2 A magyarországi közvélemény már jóval korábban elfogadott tényként kezelte, hogy
"a főirányok a külfölddel való összeköttetések tekintetében a magyarországi
vasúthálózat már jóformán kész". Képes Néplap és Politikai Híradó. 1887. április
10. 116.old.
3 Néhány ebben az időszakban megépült fontosabb vasút:
Bruck - Győr (1855),
Szeged - Temesvár (1857), Szolnok - Debrecen (1857), Püspökladány - Nagyvárad
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A kialakuló hálózat Bécs-központúságát és az osztrák gazdasági
érdekek direkt kielégítésére törekvő megvalósítását magyar részről már
kezdettől fogva élesen kritizálták. "... immár oly vonalak tervezését
kelle

megérnünk,

melyek

a

haza

fővárosát,

mint

közlekedési

rendszerünk központját merőben szem elöl tévesztik; terveket, melyek a
magyar szentkorona egész tartománya roppant térségnyi népes városai,
iparos helyei kikerülésével oly irányban kívánják vinni, egyik legfőbb
világkereskedelmi vonalunkat,

mely a világkereskedés természetes

országútjától félreeső helyekre vezet".4
A magyarországi hálózat koncepcionális átformálását a Széchenyi-féle
elképzelés alapján5 (melynek négy fő iránya: Bécs felé a BudapestPozsony-Bécs, Galícia felé a Budapest-Miskolc-Kassa-Przemysl, a
tengerpart irányában a Budapest-Zágráb-Fiume, Erdélybe a BudapestSzolnok-Arad-Nagyszeben és a Budapest-Szolnok-Nagyvárad-KolozsvárBrassó) az 1867-es Mikó Imre által kidolgozott tanulmány vázolta fel. A
tervezet 25 fövasútja alkotta a későbbiekben a magyar vasúti hálózat
gerincét.6
A rendszer kiépítésének részleteit, gyorsaságát, fontossági sorrendjét a
továbbiakban a gazdasági politikai pénzügyi erőviszonyok változtatták
meg és rendezték folyamatosan újra.7

4
5
6
7

(1858), Szolnok - Arad (1858), Debrecen - Miskolc (1859), Miskolc - Kassa
(I860), Buda - Kanizsa (1861), Steinbruck - Zágráb-Eszék (1862), Sopron Kanizsa (1865), Arad - Gyulafehérvár (1868).
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1862-es emlékirata, Budapest 1862. és
idézi Újhely Géza a Vasútügy története. Budapest, 1910. mellékletében
Gróf Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül. Pozsony,
1848.
A javaslatot részletesen ismerteti Újhely Géza: A vasútügy története. Budapest 1910.
170-240.old.
A regionális vasúti - közlekedési koncepciókra és a helyi érdekharcokra a
legfontosabb munkák: Szabó Jenő: Vasúti politikánk fejlődése. Budapest 1895.;
Poroszkay Ignác: Vélemény Magyarország vasúthálózati tervéröl Pest-, Bács- és
Torontál megyék szempontjából. Pest, 1867.; Kállay Béni: Olcsó vidéki vasútak
Magyarországon. Budapest, 1881.; Hollár Ernő: Magyarország forgalmi
szükségletei s a vasútügynek újabb kifejlődése. Pest 1864.; Áron E.: Olcsó vidéki
vasútak Magyarországon. Budapest 1870.; Sipos Kamillo: A vasútak történetének
vázlata Erdélyben. Kolozsvár 1911.; Pakucs Béla: Pécsi vasútterv. Pannónia 1938.
8-10.szám; Kerkápoly Iván: Vasúti földrajz és történet. Budapest 1943.; Majdán
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Az

1910-es évek elején a magyar vasúti

közlekedési rendszer

legfontosabb vonalai a következők voltak:
Budapest-Marchegg
Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőséggel a kelet-nyugati kontinentális
fővonal részeként az egész korszakban Magyarország legfontosabb és
legnagyobb forgalmú vasúti vonala.
Budapest-Galánta-Zsolna
Magyarországot Észak-Németországgal, Berlinnel, a Balti-tengerrel,
másrészt a Balkánt Németországgal kötötte össze.
Budapest-Bruck-Királyhida
Magyar-osztrák viszonylatban jelentős vonal, fö feladata BudapestMarchegg vasút tehermentesítésében állott.
Györ-Gyanafalva
Nyugat-Magyarország összeköttetését biztosította a fővárossal, Grazzal
és Stájerországgal.
Györ-Sopron-Ébenfurt
Közvetlen osztrák-magyar és helyi forgalomban fontos vasút.
Budapest-Zágráb-Fiume
Kiemelkedő fontosságú útvonalként a fővárost a legrövidebb úton
kötötte össze az egyetlen magyarországi tengeri kikötővel, Fiumével.
Adony-Pusztaszabolcs-Börgönd-Tapolca
A Balaton-vidéki vasút. Kisebb gazdasági jelentősége volt főképp
turisztikai településfejlesztési beruházásként épült.

János: Vasút a Dráva mentén. Studia Paedagogica Auchtoritate Universitatis Pécs,
Pécs 1984.; Majdán János: "A vasszekér diadala." A magyarországi vasútépítés
1914-ig. Budapest 1984.; Erdösi Ferenc: Baranya közlekedési hálózatának fejlődése
a XIX. század második felében. Pécs 1986. Különlenyomat; Erdösi Ferenc: A
területi érdekek szerepe az Alföld vasúthálózatának kialakulásában. Békéscsaba
1984.; Gergely András: Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei
vasút. Budapest 1982. Nagy Tamás: A Déli Vasút magyarországi vonalainak
története. Szeged, 1994. Kézirat.
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Magyarország vasúti és gözhajós vonalainak térképe8
1906

8 Schack Béla: A magyar kereskedők könyve. I. kötet 317.old.
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Déli vasút
A Dunántúl délnyugati részét kötötte össze Ausztriával. Nemzetközi
forgalomban legfőbb vetélytársa volt a Budapest-Fiume vasútnak. A
Budapest-Pragerhof vonalból ágazott ki az ún. dalmát vasút, amely
Ausztria közvetlen összeköttetését biztosította Dalmáciával.
U jdombovár-Pécs-Eszék-Brod
Belforgalmi szerepe volt, összeköttetést teremtett a bosnyák vasútakkal.
Budapest-Szabadka-Zimony
A legfontosabb észak-déli irányú magyarországi vasút, a fekete-, a
márvány-, az égéi tengeri kikötök és a Balkán felé irányuló számottevő
nemzetközi forgalommal.
Szabadka-Pál ja
Összekötötte a Budapest-Zimony és a Dombovár-Eszék vonalakat és
ellátta a Boszniába irányuló forgalom nagy részét.
Budapest-Szeged-Temesvár-Orsova
A Romániába irányuló vasúti forgalom legnagyobb részét bonyolította le
és összeköttetést biztosított a fekete tengeri kikötőkkel.
Arad-Csanádi Egyesült Vasutak
Regionális gazdasági szerepe volt.
Budapest-U jszász-Arad-Tövis
A románjába irányuló kisebb jelentőségű kereskedelmi-forgalmi útvonal
volt.
Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó
A legfontosabb erdélyi vasútvonal. Romániai csatlakozása ellenére
(Predeál) nemzetközi szerepe csekély volt.
Székelykocsárd-Déda-Gyergyószentmiklós-Sepsiszentgyörgy-Brassó
A székely körvasút. Gazdaságfejlesztő és politikai szerepe említendő.
SZ~GED -
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Magyarország vasúti hálózata (1918.)
és vasúti teherforgalma (1913.)9
1:12.000.000
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Kolozsvár-Zsibó-Zilah, Dés-Borgóbeszterce
Szamosvölgyi vasút. A Szamos völgyét csatolta az országos hálózathoz.
Nagyvárad-Békéscsaba-Szeged-Szabadka-Újdombovár
A magyar vasúti rendszer legfontosabb transzverzális vonalaként az
ország keleti részét jelentékeny útrövidítéssel a fiumei tengeri kikötőhöz
kapcsolta. 1909-ben a Baja-Bátaszék híd megépítésével gyakorlatilag
megvalósult az Alföld-Fiume vasút régóta tervezett útvonala.
Püspökladány-Máramarossziget-Körösmezö
Bukovina és Oroszország felé nyitotta meg a vasúti rendszert.
Debrecen-Nyíregyháza-Csap-Ungvár-Uzsok
Galíciával teremtett kapcsolatot.
Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely-Beszkid
Ausztria keleti részével és Oroszország déli területeivel teremtett
kapcsolatot, egyúttal Oroszország számára a legrövidebb adriai útvonalat
jelentette.
Kassa-Oderberg
A Németországgal folytatott kereskedelem legfontosabb útvonala volt,
bár a német vasútakhoz közvetlenül (Annaberg) nem kapcsolódott.
Turisztikai településfejlesztési szempontból is kiemelkedő jelentőséggel
rendelkezett.

A magyar vasúti hálózat legtágabb hatású sajátossága volt, hogy
megőrizte

sőt

idöröl-idöre

megnövelte

a

vasúthálózat

föváros-

centrikusságát. Már az 1867-es vasútpolitikai koncepció megállapította,
hogy "pénz, kereskedés, gyár- és kéziipar akaratlanul is központosítja
magát, s a központ természetes helyét, ha nem volna is megteremti..."
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és Budapest "a kiszámított mellőzések ellenében a hazai forgalom és
kereskedés központjaként a legnagyobb vihar közt fenntartotta magát"10
1891-ben a Baross Gábor díszpolgárságát, indítványozó budapesti
törvényhatósági bizottsági jelentés nem kis elégtétellel összegezte a
Budapest érdekében addig hozott vasútpolitikai intézkedéseket: "...a
vasutak

államosításának

kiegészítésével...

a

következetes
föképen

folytatásával...

Budapestről

adott

a

vasutak
szállítási

kedvezményekkel... a Balkán-államok vasútjaival létesített egyezmények
által... a személyszállítási díjszabás terén keresztülvitt reformjával...
érvényre juttatja Budapest emporialis jelentőségét. Az új áruszállítási
díjszabás hasonló nagy reformot honosít meg... mely reform számos
intézkedésével Budapest fővárosát a belforgalom és a külföldre való
kivitel gócpontjává tenni igyekszik. Örvendetesen látjuk, hogy Baross
Gábor kereskedelmiügyi m.kir. minister úr minden nagyobb alkotásával,
mely az egész ország javára szolgál, kiválóan érvényt szerez azon
eszmének, hogy nincs gyarapodó nemzet viruló főváros nélkül."11
A

századfordulón a magyar

vasúthálózat central itása

Európában

egyedülálló volt. Az egész hálózat központja a felvidéki és erdélyi
folyóvölgyek meghosszabbításának metszéspontjában négy természetigazdasági nagytáj érintkezési területén alakult ki. A főváros kimagasló
természetföldrajzi, gazdasági helyzeti energiáit a kiegyezés
közlekedéspolitika is nagymértékben kihasználta.

utáni

A vasútforgalom

rendkívüli központosítását jól mutatja, hogy 1913-ban Budapest saját
áruforgalma 5,5-szeresen múlta felül a tizenkét legnagyobb forgalmú
vidéki város összforgalmát.

10 Mikó Imre: Magyarország vasúti hálózatának tervezete. Budapest 1867.
11 H. Kohut Mária szerk.: Források Budapest történetéhez. 1873-1919. Bp. 1971.
120. old.
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Magyar városok vasúti teherforgalmának
arányai 1913-ban12
(Pécs 73.000 tonna = 1 egység)
Pozsony
Temesvár
Brassó
Debrecen
Szeged,
Szabadka

10

Arad
Kassa
Kolozsvár
Nagyvárad
Pécs
Budapest

4
3,7
3,4
3,3
3,2

2
2

1,6
1,3
1
156,2

Budapesten a század elejéig 20-nál több vasúti pályaudvar és állomás
épült. A keleti, nyugati és déli pályaudvar mellett a lipótvárosi,
józsefvárosi, angyalföldi, fövámházi, rákosi, kelenföldi állomások
bonyolították le a magyarországi személy- és áruforgalom jelentős
hányadát.

Törvényhatósági joggal felruházott városok pályaudvarainak
személyforgalma
Magyarországon 1908-ban13
Város neve

Pozsony
Pécs
Székesfehérvár
Szabadka
Szeged
Miskolc
Nagyvárad
Újvidék
Kolozsvár
Fiume
Budapest

Utasok száma
ezerben

Thj. városok
összforgalmának
utasai %-ban

2 200

4,1
1,6
1,6
3,6
2,1
3,5

1
1
1
1
1

885
891
933
157
896
107
371
112

2,0
0,7

2,1

428

0,8

31 413

59,4

12 Fodor Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza 1924. 197.old.
13 Saját készítésű táblázat Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikája 1912.
Budapest 1912. 366-369. old alapján
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A közlekedési hálózat monocentrikus szerkezetét az Ausztriával fennálló
rendezetlen gazdasági és politikai kérdések tovább erősítették. "Modern
államokban a gazdasági politika gerince a vasúti politika... vannak erők
amik szétszórtságukban megsemmisülnek, ezeket egyesíteni kell és
vannak aztán olyan energiák, amelyek egy ponton egyesítve, csak
robbantanak, ezeket meg el kell vezetni alkalmas csatornákon ezerfelé.
A vasútnak ez a hivatása... a vidék csak jól kiépített vasútvonalakkal
kapcsolható szerves összetartozással a fővároshoz, és hogy ezt a szerves
összetartozást meg kell teremteni, mert nélküle sohse lesz gazdaságilag
független ez az ország"14.
A kereskedelemügyi minisztériumnak egy 1908-ban készült
bizalmas jelentése nem hagyott kétséget afelöl, hogy a prioritások a
közlekedéspolitikában az egész korszakban változatlanok maradtak:
Budapest vasútközponti jellege "... ezidöszerint legvitálisabb országos
jelentőségű kérdésünk"15. A Budapestet elkerülő, az országon belüli
interregionális forgalmat elmélyítő transzverzális pályák építése a
dualizmus időszakában háttérbeszorult. Az I. világháború előtt alig
jutottak

nyilvánossághoz

azok

a

kritikák,

amelyek

átlósirányú

Budapesttől független vonalak preferálásával igyekeztek csökkenteni a
magyar rendszer centralizáltságát.16
A magyarországi vasúthálózat fövárosközpontúságának komoly
hadügyi vonatkozásai is voltak. A XIX. század közepétől az európai
nagyhatalmak - így a Monarchia is - mind nagyobb érdeklődést
tanúsítottak a vasúti közlekedés iránt. A francia-osztrák, porosz-osztrák
és a német-francia háborúkban nyilvánvalóvá vált a modern közlekedési
14 Budapest. 1908. május 19.
15 A budapesti pályaudvarok reconstrukciöjára vonatkozó emlékirat 1908. Országos
Széchenyi Könyvtár Kézirattár FOL.HUNG.2172. 5.old.
1(^ "a centrális fövasúti rendszer természetes befejezését elérte és Budapest fölszívó
képességét már kimerítette" hangzott így el egy szükkörü vasúti értekezleten 1914ben. Magyar Mérnök és Építésegylet Közlönye 1914. 75.old.
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eszközöknek sokszor döntő szerepe a hadviselésben. A csapatok gyors
mozgósítását, felvonulását, mozgatását, a hátország ipari termelésének
zavartalanságát, a háborús élelmiszertermelést és ellátást csakis a katonai
szempontokkal már béke idején számoló közlekedéspolitika biztosította.
Az európai vezérkarok a XIX. század végétől komoly stratégiai
tényezőként számoltak a hazai és a potenciális ellenség közlekedési
viszonyaival. A vasút a hadügyi vezetések számára a századfordulón
már pótolhatatlan hadi tényező volt. A vasút volt az egyetlen
közlekedési eszköz, amely hadseregnyi embertömeget és a modern
haditechnikai felszerelést képes volt gyorsan megmozgatni. A magyar
vonalaknak gazdasági-politikai okokból kialakult rendkívül erőteljes
centralitása miatt, katonai szempontból a XIX. század végétöl kezdve a
magyar vasúti hálózatot a kortársak átlagon felülinek tekintették.
"Aki csak egyszer figyelmesen szemlélte a vasúti menetrendek durva
kartogramjait, észrevehette, hogy az ország területe még azon is
felismerhető. Felismerhető főképp azáltal, hogy a Nagyszombat-Jókút
vonaltól kezdve a Kárpátok és az Erdélyi-havasok mentén egészen a
Lugos-Orsova vonalig olyan hálószemek sorakoznak megszakítás nélkül,
melyeknek oldalai az ország közepéből nézve bal és jobb oldalai, az
ország belsejéből kivezető sugaras vonalak, a hegyláncokon átvezető
hágóutak alkotják. "17
A korabeli hadtudományi munkák csapatmozgások szempontjából a
csillagszerű vasúthálózatot tartották a leghatékonyabbnak.

Ez azt

jelentette, hogy közvetlenül a politikai határral szomszédos vidékeken,
attól 50-100 kilométeres biztonságos távolságra vasúti központokat
létesítettek, s ezekből a határra merőleges szárnyvonalakat építettek.
Ilyen volt az I. világháború előtt Oroszország európai részének
17 Prinz Gyula: Magyar földrajz. Az államföldrajz. Bp. én. 73. old.
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vasútszerkezete, ahol ráadásul növelte a stratégiai előnyöket a szélesebb
nyomtáv. Az orosz vonalak kiépítésében a közgazdasági szempontok
mellékes szerepet játszottak.18 Katonai nézőpontból hasonló előnyökkel
rendelkezett a magyar hálózat is: Budapest mint abszolút centrum, az
innen kiinduló sugaras hálózat, az országterület szélén pedig körvasútak.
Budapest és a határszél között megépültek a csillagszerű elrendezés
regionális
Nagyvárad,

központjai,
Arad,

mint

Miskolc,

Temesvár,

Szatmárnémeti,

Szabadka,

Zombor,

Debrecen,
Kaposvár,

Szombathely, Győr és Pozsony.
"Az ország természetes határai, különösen pedig a Kárpátok vonala a
honvédelem szempontjából is kedvezőek.
védővonalul szolgálnak,
hálózatának sugarai

útján

hanem az

Mert nemcsak hatalmas

ország

és a határral

középpontos

vasúti

páros vonalban

haladó

transzverzális vonalakon a határ fenyegetett pontjaira könnyen szállítható
a védösereg; ellenben a

betörni készülő ellenség feladata

sokkal

nehezebb, mert hosszabb útra és időre van szüksége a védővonal kifelé
fordított ívének megtámadásában. Egyedül álló nemzetünknek a sokfelöl
ránk nehezedő nyomás ellensúlyozásában hathatós segítséget nyújt a
Gondviselés természetes határainkban."19
A század elején a meglévő földrajzi akadályok ellenére a magyar
vasúti hálózat egyenletesen lefedte az ország területét. Az Erdélyi
medence keleti része és a Mezöség kivételével az ország összes nem
kifejezetten

hegyvidéki

területe

jónak

mondható

vasúti

összeköttetésekkel rendelkezett. A népsűrűséget az egyes magyarországi
nagytájak vasútsürüségével összevetve átlagos értékek jellemezték az
18 " A vonalak tulajdonképpen egy Varsóra támaszkodó defenzívára vannak tökéletesen
kiépítve.”
Ruzitska Lajos: Oroszország vonalai a világháborúban. Magyar
Mérnök és Építész Egylet 1915. 45. old.
19 Péter János: Magyarország közgazdaságának földrajzi alapjai. In.: Scliack Béla: A
magyar kereskedők könyve I. kötet. Bp. 1907. 306.old.
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Alföld északi felét, a Mátra-Bükk vidékét, míg a Dunántúlon, KeletHorvátországban és a Délvidéken a sürü hálózat miatt, az északnyugati
Felvidék északi vármegyéiben az alacsony lakosságszám miatt átlag
felettiek voltak a vasútsiirüségre vonatkoztatott adatok. A lakosság
számához

és

a

népsűrűséghez

egyszerre

viszonyítva

legsűrűbb

vasúthálózat Sopron környékén és a Közép-Dunántúlon működött. Az
Alföldön, a Kisalföldön, a Dráván-túlon és az egész dunántúli térségben
a századelejére már alig akadt olyan terület, amely 20 kilométernél
távolabb lett volna a legközelebbi vasútvonaltól. A magyarországi
vasútakon felhasznált vontatóenergia megoszlása a főbb szállítási
útvonalak dinamikájáról, a közlekedési hálózat belső erőviszonyairól ad
tájékoztatást.
A vasúti vontatóenergia fogyasztásának megoszlása
régiónként (1913)20
A fogyasztásból
jut %-ban
Alföld
Kis Alföld
Dunántúli dombvidék
Drávántúli dombvidék
Mátra-Bükk hegyvidék
Északnyugati Felvidék
Északkeleti Felvidék
Királyhágón inneni hegyv.
Királyhágón túli hegyv.

Ezek szerint "gazdasági
Occidental ist

és

a

porta

1 km2-rejutó
kilowatt órában

33.0
7.9
11.4
7.0
7.3
13.7
2.9
7.0
9.7

4.764
8.070
4.991
3.263
7.545
8.573
1.418
4.093
2.405

forgalmunk legfőbb tengelye a porta
orientalist összekötő

vonal,

amelynek

északnyugati felén, annak két oldalán helyeződik el a legenergikusabb
iparvidék (Kis Alföld, Északnyugati Felvidék), délkeleti felén pedig a
mezőgazdaság legjobb területei foglalnak helyet (Bánság-Bácska). A
másik igen energikus vonal, az előbbit Budapestnél metsző tengeri kapu20 Fodor Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Bp. 1924. 196. old.
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lengyelkapu közötti vonal, amelynek északkeleti felén eléggé fejlett
gyáripar,

délnyugati

felén

pedig

a

medencerendszer

mező-

és

erdőgazdasági fölöslege és gyarmatárú szükséglete jelentkezik. »21
Energiafelhasználás szempontjából a legsűrűbb forgalmú nemzetközi
útvonalak mellé egyenrangúként zárkózott fel maga az energiát szállító
petrozsényi szénvonal.
A szállított árúk mennyiségét tekintve a legnagyobb forgalmat az
Ausztria felé vezető fővonalak (Budapest-Marchegg; Budapest-BruckKirályhida)

bonyolították

le

együtt

csaknem

20

ezer

bruttó

tonnakilométerrel, ezt követte a Fiume (Budapest-Zágráb-Fiume), Berlin
(Budapest-Galánta-Zsolna) útirány lényegesen kevesebb 4-4 ezer bruttó
tonnakilométerrel,

a

többi

fővonal

teljesítménye

1

ezer

bruttó

tonnakilométer alatt maradt.
Az I. világháborúig a vasút lényegében vetélytárs nélkül, a
legelső közlekedési eszköz volt.

Folyamatos, pontos és tömeges

szállítást tett lehetővé, viszonylag nagy biztonsággal. Korabeli árakon
számítva személyforgalomban hozzávetőleg 50 %-kal, teherszállításnál
75 %-kal olcsóbb, nagyobb távolságoknál 15-20-szor gyorsabb volt,
mint a hagyományos közlekedési eszközök.
A fejletlen magyarországi közúthálózat és közúti közlekedés22 mellett a
vizi

közlekedés

vasútfejlesztésekkel.

igyekezett

lépést

tartani

a

dinamikus

A vizi közlekedés ügyét a törvényhozás

is

igyekezett felkarolni. Az 1894. évi 36. te. 13. §-a határozottan
2* Fodor Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Bp. 1924. 195. old.
22 A 45 000 kilóméternyi községi föld- és dülöút, az igencsak elhanyagolt állapotban
levő 33 000 kilóméternyi vármegyei út mellett, tulajdonképpen a 11 000 kilométer
szilárd burkolatú állami út (1913) jelentette a közúti közlekedés alapjait. L.
Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp. 1990. 105.old. Ezt tükrözi
részben a világ gépkocsiállományának 1914-es statisztikája is: USA 1 754 ezer,
Anglia 341 ezer, Németország 95 ezer, Ausztria 13 ezer, Olaszország 12 ezer,
Magyarország 6 ezer, de(!) Svédország 5,5 ezer, Hollandia 3,5 ezer, Bulgária 3
ezer, Románia 1,6 ezer, japán 750. Weltwirtschaft. 1914. L. még Bálint Sándor:
Autózásunk hőskora. Bp. 1986. 127. old. Bálint 1914-ben 3 193 Magyarországon
üzembe helyezett gépkocsiról tud.
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kikötötte, hogy vizi utak és vasúti vonalak találkozásakor a "közös
átrakodási valamint a két felet közösen érdeklő minden egyéb
forgalmakban is mindkét részről kiköttetik és biztosítattik az egyetértő
eljárás és a kölcsönös támogatás. "23
Ennek ellenére a MÁV szinte kizárólag azokat a csatlakozásokat
favorizálta, ahol a vizi forgalom ment át vasútra "míg ellenkezőleg
azokat a hol a vasúti forgalom mehetett volna át vízre - a legenyhébb
kifejezéssel élve - egyáltalán figyelmen kívül hagyták".24 Azokon a
helyeken, ahol feltehető volt, hogy a viziközlekedés a későbbiekben a
vasút versenytársaként léphetne fel a MÁV összekötő vasútvonal
építésére nem adott engedélyt. (Például Baja vasútállomás - Dunapart
között.) Ezen túlmenően bevezették a kocsikiállítási díjat, amikor is az
érintett vasútállomásról

a vízparti

átrakodóhelyre vezető útra a

vasúttársaságnak a normális kilométer tarifánál jóval magasabb díjtétel
elszámolására nyílott lehetősége.
A monopolisztikus intézkedések eredményeképpen, a vizi útvonalakban
egyébként igen gazdag Magyarországon a viziszállítás teljesítménye a
századelőn alig 6 %-a volt a vasúiénak. Összehasonlításképpen ugyanez
az arány Poroszországban elérte a 25 %-ot.25
A századvégen - a helyi érdekű vasútakról szóló törvény hatására
is - a vasútépítés elképesztő méreteket öltött. Volt olyan év, amelyben
közel ezer (!) kilométer új vasútat adtak át a forgalomnak. Ebben az
időben az európai vasútépítések egy tizedét Magyarországon hajtották
végre26, a vasútvonalak hossza átlagosan 2,9 százalékkal, az egységnyi
2^ Magyar Törvénytár 1894. évi törvényei. Bp. 1895. 1894. évi XXXVI. te.
24 Kvassai Jenő: Vízi közlekedési politikánk. Közgazdasági Szemle 1911. 47. kötet
146. old.
26 Tonelli Sándor: A drágaság kérdése Magyarországon 1901-1911. Közgazdasági
Szemle 1911. 45. kötet 152. old.
26 Európa 1905-ös vasútszaporodása: Németország 23 %, Franciaország 17,6 %,
Ausztria 9,4 %, Oroszország 6,7 %, Magyarország 9,4 %. Magyar Mérnök és
Építészegylet Közlönye 1907. 84. old.
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pályahosszra eső szállítási teljesítmény 2,5 százalékkal növekedett
évente.
Magyarországon kontinentális viszonylatban is jelentős vasúti hálózat
jött létre. 27

1913 végére a magyarországi vonalhálózat 21 798

kilométerre növekedett, s ezzel a világ 12 legnagyobb vasútja közé
került. A Monarchia vasúti hálózata ekkor a negyedik leghosszabb volt a
világon.28
Európa, az Osztrák-Magyar-Monarchia és Magyarország
vasútainak hosszúsága 1870-1910 között*9
Év

Európa
(=100 %)

Osztrák-MagyarMonarchia

Magyarország

1870

104 900

8750

8,3 %

3 All

3,3 %

1890

225 300

26 519

11,7 %

11 246

4,9 %

1900

292 400

36 330

12,4 %

17 101

5,8 %

1910

362 700

42 817

11,8 %

20 692

5,7 %

A magyarországi vasúthálózat egyéb mennyiségi mutatói is az európai
átlag felett voltak. A területre és lakosságszámra vetített vasútsürüség, a
hálózati kiépítettség a nemzetközi élvonalhoz közelített.

27 Annyira egyféleképpen értelmezhető a magyar vasúti hálózat dualizmus-kori
fejlődése, hogy ezt még horribile dictu - a korszakkal kapcsolatosan meglehetősen
elfogultnak mutatkozó - román történetírás is elismerte, igaz sajátos módon
románnak minősítve a MÁV-ot. "sa intrat cu aderárat in era románeascá a
transportului ferivoar" (Ezzel (ti. a dualizmus időszakával Sz.P.Cs.) megkezdődött
a román vasúti szállítás fénykora.) Cái fevate transpporturi clasice si moderne, ing:
Ilié Popescu. Buc. 1987. 108.old.
28 Az 1909. év végi állapot szerint az Egyesült Államokban 381 701 kilóméter,
Németországban 60 089 kilóméter, Franciaországban 48 579 kilóméter, az OsztrákMagyar Monarchiában pedig 43 717 kilóméter vasútvonal állt forgalomban.
Magyar Mérnök és Építésegylet Közlönye. 1911. 35.szám 175.old.
29 Saját készítésű táblázat a Vojtinsky W.A.: Die Welt in Zahlen. Berlin 1927. 5.kötet
34-35.old. és Kenessey Zoltán: Világgazdasági idősorok 1860-1960. Bp. 1965.
110. old. alapján.
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A vasutak fejlettsége 1911-ben30

Ország
jutó

ki inden 1 km

100000 la

1 lakosra

1 lakosra

vasútra jutó
(km2) terület

kosra jutó
vasút (km)

jutó száll,
áru súlya
(ezer t-ban)

utazások
száma

71,3
95,5
54,5
74,2
53,1
42,3
34,3
32,6
44,6
110,0

11,62
9,50
2,63
1,46
1,29
1,47
1,30
0,26
0,53
3,00

Nagy Brittannia
Németország
Hollandia
Spanyolország
Olaszország
Oroszország
Románia
Szerbia
Bulgária
Magyarország

9,70
8,72
10,34
34,14
15,69
324,17
37,66
51,21
49,98
36,00

28,6
25,3
7,7
2,5
3,8
1,3
1,6
0,3
0,8
5,6

A Magyarországon előállított vasúti csúcstechnika vetekedett a legjobb
külföldi

termékekkel.

Hatalmas

fejlődésen

ment

keresztül

a

gözmozdonygyártás. Az első gépek belga importból származtak, majd az
1850-es-60-as években egyre több osztrák gyártmány került az országba.
Magyarországon az első lokomotívot 1873-ban a Magyar Állami
Vasútak Gépgyára építette, s gyártmányával a bécsi világkiállításon nagy
sikert aratott. 1873 után a gazdasági válság hatására a vasútfejlesztés
évekre megakadt, alig építettek új vonalakat, új gözmozdonyokra nem
akadt megrendelő. Ekkoriban a gyár elsősorban raktárra gyártott és
technikailag lépett előre. 1876-ban áttértek a Mallett-rendszerü gépekre,
amelyek

a

gőz

munkáját

két

hengerre

megosztva

sokkal

gazdaságossabbak voltak a régebbi típusoknál. A 70-es évek végén
felszerelték a vákuummal dolgozó légféket. 1883-ig 16 különböző típust
fejlesztettek

ki.

A

80-as

évek

gazdasági

viszonyai

a

30 Gazdasági elmaradottság - kiutak és kudarcok a XIX. századi Európában. Budapest
1973. szerk. Berend T. Iván és Ránki György, 91. old. A XIX. századvégi európai
vasútsürüségre vonatkozó adatokat Köerfer István: A közlekedés. Kolozsvár 1900.
című munkája közli.
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gözmozdonygyártásra

különösen

kedvező

hatást

gyakoroltak.

A

magánvasútakat államosították, több helyiérdekű .vasút keletkezett, a
forgalom növekedett. A gyár műhelyeit tetemesen kibővítette, modern
szerszámgépekkel szerelte fel, munkáslétszámát fokozatosan emelte. A
80-as évtizedben 216 darab, a 90-esben 1138 darab gözmozdony
készült. 1896-ban a gyár az ezredik mozdonyt bocsáthatta sínre.
Rendszeressé váltak külföldre is a szállítások, s a megrendelések nagy
számára való tekintettel bevezették az éjjeli munkát. A Magyar Királyi
Államvasutak Gépgyára 1874 és 1915 között 3765 darab gözmozdonyt
készített el.31 1913-ban a magyarországi vasutakon négy és félezer
gözmozdony teljesített szolgálatot. Minden száz üzlethosszkilóméterre
húsz gözmozdony jutott.32 A

magyar gözmozdonygyártás egyik

legnagyobb sikerét 1900-ban érte el, amikor a gyár 1500. gépe a párizsi
világkiállítás nagydíját nyerte el. Közvetlenül a világháború előtt
Magyarországon

készültek

Európa

leggyorsabb

és

legerősebb

gözmozdonyai.33

31 Halmos István: 50 év a MÁV történetéből. Bp. 1918. 116.old.
32 A Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország közállapotairól
szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv. Bp. 1915. 173.old.
33 1911-böl való a MÁV 301-es sorozatú gyorsvonati gözmozdonya, amely a
próbamenetek során 140 km/h-s európai sebességrekordot állított fel. A 601-es
Malett rendszerű, kifejezetten a horvátországi karsztvidéki vonalakra gyártott
hegyimozdony pedig 2100 kw teljesítményével, 170 tonnás tömegével akkoriban
Európa egyik legerősebb mozdonyóriásának számított. Mezei István: A MÁV
vontatójármű albuma. Budapest 1992. 75. old.; Mezei István: Mozdonyok.
Budapest 1986. 16. old.; Czére Béla: Gözmozdonyok a vaspályán. Budapest 1989.
72-102. old. valamint Sávoly Mihály: A gözmozdony. Budapest 1919.
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A világ legnagyobb teljesítményű gyorsvonati gözmozdonyai 1904ben34

Vasúttársaság

Osztrák Államvasút
Badeni Államvasutak
New-York Central
Meedland
Chicago-Altona
MÁV

A gözmozdony
építője

Vonóerő egy
tonnahajtó
tengelysúlyra (kg)

Prágai Gépgyár
Maffei München
Schenectadi
Derbi
^Beldwin
MÁV Gépgyár

202
166
140
127
131
160

Európa leggyorsabb vonatai 1912-ben35

Ország, város
Átlagsebesség

Belgium: Brüsszel-Ostende
Franciaország: Párizs-Erquelines
Németország: München-Nürnberg
Olaszország: Róma-Nápoly
Oroszország: Szentpétervár-Varsó
Ausztria: Bécs-Salzburg
Spanyolország: Madrid-Lisszabon
Svájc: Zürich-Basel
Svédország: Stockholm-Malmö
Magyarország:
Bp-Marchegg
Bp-Bruck-Királyhida
Bp-Zsolna (Berlin)
Bp-Zágráb (Fiume)
Bp-Kassa
Bp-Arad-Brassó
Bp-KolozsvárBrassó

Megtett út

Utazási idő

(km)

(óra)

(km/ó)

126
240
199
249
1115
314
653
88
618

1,35
2,31
2,15
4,00
18,05
5,06
14,18
1,37
10,43

79,5
95,3
88,5
62,2
61,5
61,5
46,3
54,2
57,7

232
228
333
387
273
716

3,22
3,37
5,49
7,17
5,25
15,26

68,8
63,0
57,2
53,0
50,3
46,3

731

17,05

42,8

34 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1904. 333. old.
35 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1912. 554. old.
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Az 1880-as évektől kezdődően a régi favázas, hagyományos
fűtésű, töltökályhás személykocsikat központi gözfütéses, Westinghouse
fékekkel felszerelt modern kocsikkal váltották fel. A hosszoldalról
közvetlen

bejárattal

rendelkező

6-10

személyes

különszakaszos

kocsiparkot fokozatosan a kényelmesebb36, amerikai típusú kocsikkal
újították meg. A kocsigyártás az 1880-as évtizedben megközelítette a
nemzetközi színvonalat. 1881-ben a személyforgalomban az államvasút
megszüntette a IV. osztályú besorolást. (1880-ban a 164 negyedosztályú
kocsival szemben, 24 elsöosztályú kocsival rendelkezett a MÁV.)37
1882-ben megvásárolták az első vasúti mentökocsikat, majd megjelentek
a magyar vonalakon a Nemzetközi Hálókocsi Társaság forgóvázas
étkező és hálókocsijai.
Ekkoriban épültek fel az ország impozáns, a legtöbb helyen a
mai napig álló modern pályaudvarai, állomásépületei, amelyek gyakran
a városfejlődés új szakaszának kiindulópontjai voltak. Ekkor adták át a
forgalomnak Fiume (1890), Kaposvár (1899), Pécs (1899), Szeged
(1901) új pályaudvarait, ekkor épült fel Zágrábban (1892) az ország
legnagyobb,

Győrben pedig a legmodernebb, aluljárós rendszerű

állomásépülete.38

36 Az oldalfolyosóval - és később a kocsik közötti átjáróval - épített személykocsikban
lehetővé vált az utasok menetközbeni mozgása és helyváltoztatása, a beszálláshoz
nem kellett feltétlenül a vonatkísérő személyzet segítségét igénybe venni, a
szabadból közvetlenül az utastérbe belépők nem zavarták meg az utasok nyugalmát,
és végül rendkívüli esetekben (baleset, műszaki hiba stb.) a zárt szakaszhoz képest a
menekülés és a segítségkérés könnyebbé vált.
37 A kérdésről bővebben Varjú Béla: A magyarországi nagyvasutak kocsiparkjainak
fejlődése 1856-1915, III. rész 1880-1915. Közlekedési Múzeum Kézirattár. 946.
38 A pályaudvarok építéstörténetével, stílusával, mikroklímájával részletesebben
foglalkozik Kubinszky Mihály: Régi magyar vasútállomások. Bp. 1983., Gyökér
István-Kubinszky Mihály: Képek a régi magyar vonatokról és vasútakról. Bp.
1991. és Gerle János-Kovács Attila-Makovecz Imre: A századforduló magyar
építészete. Bp. 1990. c. kötetekben.
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Vasúti állomások 1913-ban39
Pályaudvarok
és állomások
száma

MÁV
Magánvasutak
államkeze
lésben

Megálló
helyek
száma

Pu., áll. Egy pu-ra, áll.-ra
és megáil.h. és megáil.h-re
egy. száma
eső építési
hossz

948

553

1501

5,5

1460

647

2107

4,8

Magánvasutak
magánkeze
lésben

509

508

1017

3,3

Összes vasút

2917

1708

4625

4,7

Л vonalhálózat mennyiségi mutatóin túl a magyarországi vasútak
általános műszaki állapota és teljesítőképessége sok kívánnivalót hagyott
maga után. A részletesebben megvizsgált fajlagos gazdaságossági,
technikai, munkaszervezési értékekben számottevő elmaradása volt az
élvonalbeli európai vasútakkal szemben. A személy- és áruszállító
vonatok kihasználtságát, az egy vonatkilométerre eső bevételt, a
gépesítettséget tekintve nagy különbségek alakultak ki.
Gazdaságossági,

forgalombiztonsági

szempontból

a

magyar

vasúti rendszernek legsúlyosabb hiányossága volt, hogy rendkívül
csekély

arányban

épültek

kétvágányú

vonalak.

Magyarországon az összvonalhálózatnak mindössze 6,4

1913-ban
%-a volt

kétvágányú.40
39 A Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország közállapotairól
szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv. Bp. 1915. 172.old.
40 A Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország közállapotairól
szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv. Bp. 1915. 170.old. A korszak végén 1918.
októberében a MÁV a következő kétvágányú vonalakkal rendelkezett: Budapest
Nyugati-pályaudvar-Galánta-Pozsony-Országhatár; Galánta-Lipótvár-Zsolna;
Budapest-Keleti-pályaudvar-Hatvan-Salgótarján; Hatvan-SátoraljaújhelyMezölaborc-Országhatár; Rákos-Újszász-Szajor; Békéscsaba-Arad; BudapestNyugati-pályaudvar-Cegléd-Szolnok; Budapest-Ferencváros-Kiskunlacháza;
Kelebia-Somsichtanya; Budapest-Keleti-pályaudvar-Pusztaszabolcs; DáliaVinkovci; Budapest-Keleti-pályaudvar-Györ; Pozsony-Récse; Récse elágazás-
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Összehasonlításképpen Ausztriában a vonalaknak több mint 20 %-a,
Németországban 38 %-a, Franciaországban 43 %-a, Nagy Britanniában
56 %-a, Oroszországban 22 %-a, Olaszországban 13 %-a két- vagy
többvágányú vasút volt.
Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország
vasúti üzemének összehasonlítása 1910-11-ben41
Németország

Osztrák-Magyar
Monarchia

Magyarország

összes vasút
(km)

58 537

42 817

20 980

két- vagy
többvágányú
(km)

23 212

5 622

1 304

két- vagy
többvágányú

39,6

13,1

6,2

27 310

10 955

4 063

0,46

0,25

0,19

58 538

22 118

8 724

1,00

0,51

0,41

601 777

235 792

95 736

10,28

5,50

4,56

(%)

gözmozdonyok
(db)
egy üzletkmre jutó
gözmozdony (db)
személykocsi
(db)
egy üzletkmre jutó
személykocsi (db)
teherkocsi
(db)
egy üzletkmre jutó
teherkocsi
(db)

Pozsony rendezöpályaudvar; Nagyvárad-NagyváradVelence; BrassókülvárosBrassó; Szeged rendezöpályaudvar-Szöreg. Kerkápoly Iván: Vasúti földrajz és
történet. Bp. 1943. 44.old.
41 Saját készítésű táblázat Koch Andor: Nagyvasutak üzemének összehasonlítása.
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1914. 312.old. c. tanulmánya és a
Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló
jelentés. Statisztikai Évkönyv c. kiadvány statisztikai mellékletei alapján. 170-176.
old.
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Magyarországon az infrastruktúra és ezen belül a vasúti
közlekedés robbanásszerű fejlődése az ún. "megelőző modell" szerint
alakult, tehát az infrastruktúra kiépítése indukálta, ütemezte, gyorsította,
"előzte

meg"

a

gazdaság

egészének

átalakulását.

Amikor

Magyarországon a legintenzívebb volt a közlekedés szerepe a gazdaság
fejlesztésében,

Európa

nyugati

felén

már

kezdett

visszaesni

a

vasútépítési kedv. A vasúti beruházások csúcspontjukat Angliában az
1840-es-50-es, az USA-ban az 1850-es-60-as, Németországban az 1870es-80-as években elérték. Magyarországon mindez a századforduló
környékén tetőzött.
Az egységes vasúti-közlekedési rendszer integrálta a belső
piacokat, összekapcsolta a különböző termelési tényezőket, és ezzel
megnyitotta az utat egy új típusú gazdasági fejlődés előtt. A vasút
amellett, hogy legfőbb ösztönzője volt a gazdaság és társadalom
modernizációjának, részben maga is a szabaddá és olcsóvá tett termelési
tényezők áramlásának eredménye volt. A joggal vasútkorszaknak
nevezett időszakban maga a vasúti közlekedés bizonyult a tőkék,
termelési technikák és szakemberek legnagyobb koncentrálójának.
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II.
Tarifa és pénzügy

A magyarországi vasutak objektív gazdasági jelentőségét növelte,
hogy szinte minden gazdaságfejlesztési, gazdaságirányítási kérdést
közlekedési ügyként is kezeltek. Az ilyen vasúti-gazdasági problémák
pedig - az Ausztriával fennálló speciális államjogi helyzet következtében
- igen gyakran politikai dimenziókat nyertek. "Magyarországon a vasúti
politika alkotmányunk helyreállítása óta nagyobb szerepet játszott az
általános politikában, mint bárhol másutt a világon. A vasúti politika
buktatta meg a Deák-pártot, ez teremtette meg a szabadelvű pártot,
Baross vasúti politikája vezette a negyvennyolczas függetlenségi pártot
az "önálló gazdasági berendezkedés" jelszavához, ... és ugyancsak a
koalícziós kormány idejében ... főleg ennek hibás vasúti politikája volt
az, mely megteremtette a Gross-Österreich érdekeit szolgáló trialismus
eszméjét. "42
A

vasútpolitika

lassanként

legfőbb

gazdasági

koordinátorrá,

a

közpolitika lényeges faktorává, az általános életszínvonalat meghatározó
tényezővé növekedett. "Az államvasúti kérdések széles körökben nagy
érdeklődésre tarthatnak igényt. Ez érthető is a szerves összeköttetés
folytán, mely a kereső osztályok érdeke s az államvasúti politika között
fennáll." - írta a kor vasúti szakírója.43
A vasútpolitika legfontosabb eszköze a díjszabási rendszer volt.
Bizonyos szállítási útvonalak preferálásával illetve megnehezítésével,
árucikkek

szállításának

kedvezmények

könnyítésével

megadásával

majd

vagy

gátlásával,

visszavonásával,

díjszabási
különböző

4^ Szabó Jenő: Tisza Kálmán, mint vasúti politikánk nagymestere. Bp. 1912.
43 Jelűnek Henrik: Magyar vasúti politika. 1918. 1. old.
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koncessziós

spekulációkkal

a gazdaságpolitika

feltételrendszerében

számottevő változásokat lehetett elérni.
Bonyolította a helyzetet, hogy osztrák kereskedelmi viszonylatban a
közlekedési tarifák vámpótló jellegűek (is) voltak. A kiemelten a
mezőgazdasági exportot ösztönző magyar vasúti díjtételek számos
érdeket sértettek. A MÁV vezetése pl. 1895-ben az Ausztriába irányuló
élelmiszerkivitelnél mérsékeltgyorsárú díjtétel helyett a jóval kedvezőbb
másodosztályú teherárú díjtételt engedélyezte, ezzel pedig - ahogy a
korabeli közvélemény érzékelte - "egész Nyugat-Magyarország árúival
Bécsbe gravitált"44. Az államvasúti tarifapolitika hatására a határmenti
mezőgazdasági termelés érdeklődése megnőtt Ausztria irányába, s ezzel
párhuzamosan a budapesti élelmiszerárak a század végétől lassú, de
fokozódó mértékben növekedésnek indultak.
A díjszabási politika legállandóbb tényezői természetesen az
állami kézben levő vasútak voltak. A MÁV 1876-ban alkotta meg első
tarifaszabályzatát. Annak ellenére, hogy "a tudományos elmélet, s a
gyakorlat is kétségtelenné tette, hogy az egyenlő elbánás elvére fektetett
tarifa jobb az olcsó tarifánál"45 a Magyar Államvasutak díjszabási
filozófiája a radikális tcrmelésfelfuttató és exportnövelő országos
gazdaságpolitika részeként határozta meg feladatát. Ezt a koncepciót
szinte maradéktalanul felvállalták a tarifaszabályzatok 1891-es, 1898-as,
1900-as, 1908-as új kiadásaiban. A pártpolitikának, érdekcsoportoknak
és

a

közvéleménynek

szóló

különböző

díjkedvezmények

visszaszorítására tett kísérletek alig jártak sikerrel.

"A kormány

visszariad attól a gondolattól, hogy az országnak közlekedési viszonyai
sivárságát leplezetlen őszinteséggel feltárja... foltoz, de nem épít... így
44 Vasutak és drágaság. Pesti Napló. 1910. IX. 7. 15. old.
45 Szabolcsi Antal: Irányváltozás az államvasutak bevételi politikájában. Közgazdasági
Szemle. 1914. 51. kötet 38. old.
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csak az uzsorásokkal dolgozó adós cselekszik, aki a pillanatnyi
idönyerésért minden áldozatra hajlandó".46
A szórványos kedvezmény megvonások ellenére a MÁV-nál
»

1909-ben még

195

árucikk részére 24 kivételes díjszabás volt

érvényben. 1894-ben a MÁV forgalmának 40 %-a, 1902-ben 20 %-a
díjmentesen szállított árúkból állt.

Ugyanez az arány a porosz

államvasutakon 1902-ben mindössze 7,6 % volt.47
Hasonló alapelvekre épült és teremtett nem piackomform árakat
az

1889-ben

bevezetett

személyszállítási

zónatarifa.

Az

új

menetjegydíjszabás két területen különbözött a korábbitól. Szomszédos
forgalomban (1-20 km) igen erősen leszállították az árakat, és nagy
távolságoknál (225 km felett) állandó tarifát határoztak meg. Tehát, ha
valaki 225 km távolságra érvényes jeggyel rendelkezett, ezt leutazva
tovább mehetett térítés nélkül egészen az országhatárig. Ezek az
engedmények változatos visszaélésekre adtak lehetőséget. Ha például az
utas Budapesttől Temesvárig váltott jegyet, s ott leszállt, átadhatta
érvényes menetjegyét bárkinek, s az illető akár Brassóig is utazhatott
fizetés nélkül. A másik gyakori eset volt, hogy mivel a szomszédos
forgalomban állapították meg a legolcsóbb tarifákat. így az ügyeskedők
kis távolságokra több szakaszban váltották meg jegyüket. Hibái ellenére
a Baross-féle zónadíjszabás az államháztartásnak nagyobb stabilitást, az
ország lakosságának olcsóbb közlekedést biztosított.
A zónadíjszabás bevezetése ugrásszerűen megnövelte az utazók
számát. 1889-ben a bevezetés évében 44 %-kal, 1890-ben 66 %-kal
utaztak többen vasúton, mint az azt megelőző évben. Az 1888-as 9
milliós utasszámot mindössze 4 év alatt sikerült megháromszorozni.48
46 Pesti Napló. 1908. május 19.
47 Földes Béla: Közgazdaságtani értekezések 2. kötet. Bp. 1904. 175. old.
48 A Magyar Királyi Államvasutak 1904. évi állapota és üzleti eredményei. Bp. 1905.
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A század elejére az utasszám növekedés néhány százalékpontos szerény,
de állandó emelkedést mutatva stabilizálódott.
A MÁV személyforgalma 1888-1913 között49
Év

Utasok száma
(ezerben)

Év

9 140
13 151
21 788
35 442

1900
1905
1912
1913

1888
1889
1890
1896

Utasok száma
(ezerben)
34 056

43 836
75 287
72 971

Az áru- és személydíjszabás által létrehozott nem piaci jellegű
fuvardíjak egyre nehezebb helyzetbe hozták az egyes vasútvállalatok
belső

pénzügyi

tarifaemelésre

gazdálkodását.

határozta el

1912-ben

magát.

A

a

MÁV

gyorsárúknál

jelentősebb
7

%-os,

a

teherárúknál 5 %-os áremelést hajtottak végre. A díjkedvezmények
számát újra csökkenteni kezdték. Előtérbe került az a felfogás, hogy
minden tarifaemelésnek alapkövetelménye "az a minimum, hogy a
szállítási díjak oly bevételt nyújtsanak, amelyek a vasút tulajdonképpeni
üzleti költségeit és a töke kamatját illetve adósságtörlesztését fedezni
alkalmasak".50
A financiális és merkantil érdekek összehangba hozása nehezen indult
meg. Mivel a zónatarifa bevezetése a vasúti személyforgalom állami
támogatottságát erőteljesen megnövelte, ezen a területen különösen
nehéz volt az árak piaci viszonyokhoz való igazítása. 1910-ben az
államvasútak bevételeinek 21,3 %-a származott a személyszállításból,
míg a kiadások 37 %-a idevándorolt. A közel negyedszázadot megért
nagy pénzügyi terhet jelentő Baross-féle zónadíjszabást végül 1912.

49 Saját készítésű táblázat a Magyar Királyi Államvasutak 1904. évi állapota és üzleti
eredményei. Bp. 1905. és a Magyar Statisztikai Évkönyv 1913. 175. old. és a
Magyar Statisztikai Évkönyv 1907. 212. old. alapján
50 Jelűnek Henrik: Magyar vasúti politika. 1918. 8. old.
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július elsejei hatállyal megszüntették. A személyszállítási díjtételeket 10
kilométeres (myriametrikus) alapon sávosan határozták meg, amely
hozzávetőlegesen 20 %-os áremelést és az utasforgalom kisebb mérvű
csökkenését eredményezte.
Személyforgalom a magyar vasutakon 1913-ban51

Szállított
utasok
(ezerben)

Üzlethossz
km-re jutó
utasok száma

Igénybevett kocsiosztály (%)
I.
II.
III.
Katona
-vonat

72 979

8 835

0,9

14,6

81,3

3,2

Magán
vasutak
46 366
állami
kezelésben

4 549

0,5

11,0

86,6

1,9

1,1

MAY

Magán
vasutak

46 752

13 955

1,5

16,6

80,8

Összes
vasút

166 097

7 6180,9

14,2

82,6

2,3

A vasút valóságos katalizátorként működött a nemzetgazdaságon
belül. Egyes iparágakat szinte saját maga tartott fenn és működtetett. A
köszénbánya vállalatok

közül

azok

fejlődtek

legdinamikusabban,

amelyek a vasúti megrendeléseket rendre meg tudták szerezni. A
századelőn a magyarországi széntermelés közel egyharmadát a vasútak
használták fel.52

A magyarországi vas-, acél- és faipar jelentős

mértékben függött a vasúti rendelésektől. A századforduló után a
magyarországi vasútak anyagbeszerzéseiknek több mint 90 %-át hazai
forrásból

biztosították.53

A

magyar

ipartámogatás jegyében

az

51 A Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország közállapotairól
szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv Bp. 1915. 175. old.
52 Mándel Pál: A Magyar Államvasutak köszénfogyasztása és köszéiibányászatunk.
Közgazdasági Szemle. 1905. július
53 1904-ben például az összes magyarországi vasút hazai anyagbeszerzéseinek aránya
meghaladta a 94 %-ot. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 1905. 24. old.
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államvasüt a hazai ipar drága, másutt esetleg nem versenyképes árúit
nagy tételben vásárolta meg. A diósgyőri Állami Vasgyár sínjei pl.
méterenként 9-10 koronával drágábbak voltak a hasonló minőségű
külföldi síneknél.54 "... az államvasútaknak úgy beruházott tőkéjében,
mint üzemi kiadásaiban jelentékeny összeget képviselnek azok a
kiadások, a melyek sehol másutt a világon nem rovatnak az államvasúti
üzem terhére. Ez alatt azt értjük, hogy az államvasút hazánkban egyik
legjelentékenyebb tényezője az állam iparfejlesztési politikájának, a mi
kifejezésre jut úgy a beruházási töke összegében, mint az üzleti
jövedelem alakulásában ... az állami vasmüvek fenntartása érdekében
beruházási és üzemi szükségletének jelentékeny részét jóval drágábban
kénytelen beszerezni...

egyéb szükségleti tárgyait pedig a hazai

gyáraknál beszerezni, melyeknek támogatására törvényszerint is oly
terheket visel, melyek sehol másutt nem fordulnak elő."55
Az 1880-as évektől a vasúti hálózat növekedésében a fejlődés
súlypontja az államilag kezelt helyi érdekű vasutakra tolódott át. Ez a
tény

pedig

a

helyi

érdekű

vasútakkal

kötött

üzemszerzödések

következtében újabb pénzügyi terheket róttak az állami költségvetésre. A
helyi érdekű vasútak közül önmagában egyetlenegy sem működött
nyereségesen. 1913-ban az államvasútnál a vonatkilóméter teljesítmény
80 740 ezer tonna, míg a helyi érdekű vasútaknál alig több mint
harmada 28 260 ezer tonna volt.56
Jelűnek Henrik számításai szerint57 a helyiérdekű vasútak
finanszírozása az államvasútnak évi 49 millió koronájába került. Az
ingyenes illetve önköltséges postaszállítási kötelezettség Sebei Albert

54 Rózsa Károly: Vasúthálózatunk fejlesztése az államnak az eddiginél kisebb
megterhelésével. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. 1911. 27. szám
55 Képviselőházi Irományok 1901. XXXIII. kötet 92. old.
56 Jellinek Henrik: Magyar vasúti politika. Bp. 1918. 45. old.
57 Jellinek Henrik: Magyar vasúti politika. Bp. 1918. 47 old
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szerint további évi hat, Maurel Vilmos véleménye alapján 9 millió
koronával terhelte a MÁV illetve az állam költségvetését.58
A magyarországi vasutak megoszlása tulajdonjog szerint 1881-

Év

Összvonalhálózat

Állami
tulajdon

Állami
kezelésben

Magántulajdonban

1881

7 206
100 %

2 627
36,5 %

221
3,0 %

4 358
60,5 %

1896

14 907
100 %

7 536
51 %

4 659
31 %

2 685
18 %

1900

17 107
100 %

7 662
45 %

6 490
38 %

2 955
17 %

1905

18 129
100 %

7 774
43 %

7 384
41 %

2 971
16 %

1910

20 646
100 %

8 120
39 %

9 233
45 %

3 293
16 %

1913

22 183
100 %

8 299
37,5 %

10 500
47,3 %

3 384
15,2 %

A sokirányú állami feladatvállalással a MÁV egyre kevésbé tudott lépést
tartani. A tarifaemelések és a szinte folyamatosan napirenden tartott
üzemviteli racionalizálások ellenére az államvasútak pénzügyi helyzete
kedvezőtlenebbre

fordult.

A

vasutak

túlfejlesztését

a

gazdaság

növekedése nem tudta követni. A tervgazdasági és közigazgatási
direktívákkal megterhelt államvasútat a piac önmagában nem volt képes
kiszolgálni.

A

gazdaság

nem

rendelkezett megfelelő fizetőképes

kereslettel a vasúti szolgáltatások igénybevételére. Magyarországon az
egy főre jutó vasúti fuvardíj töredéke volt a nyugat-európai átlagnak.
Angliában 25,6 korona, Németországban 11 korona, Svájcban 19

58 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. Bp. 1915. 267. old.
59 Jelűnek Henrik: Magyar vasúti politika. Bp. 1918. 42. old.
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korona míg Magyarországon csupán 3,9 korona vasúti megrendelést
adtak fel évente egy főre vetítve.60
1909 végén az államvasútakba befektetett 2 672 millió korona
töke a magyar államadósság 51,38 %-át jelentette. Ezidáig az eredeti
vasúti beruházási tőkéknek mindössze 2,42 %-át sikerült törleszteni.
Az állainvasút beruházási tőkéjének megoszlása
1909-ben61
«■Eredeti építés
Kiegészítő munkák
Forgalmi eszközök
Leltári tárgyak
Kamatok
Tényleges befektetés
Kibocsátási veszteség

39,93
18,05
22,68
1,84
2,62

%
%
%
%
%

85,13 %
14,87 %

1890 és 1914 között 2,5 milliárd korona beruházást hajtottak
végre a vasútfejlesztésben.62

1913-ban a magyarországi állótőke

állománynak már negyede a közlekedés-szállítás szektorhoz tartozott. Az
összes magyarországi vasút tökéje 1913-ban 4 905 millió koronára
emelkedett, ami 225 ezer korona kilométerenkénti építési költségnek
felelt meg.63

60 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. Bp. 1907. 288. old.
61 Szabolesy Antal: Irányváltozás államvasútunk bevételi politikájában. Közgazdasági
Szemle. 1914. 51. kötet.
62 1911-ben a világ vasútjaiba fektetett töke megközelítette 288 milliárd koronát. Roll:
Enzyklopedia des Eisenbalmwesen. Berlin 1912. 280. old.
63 Bálint Imre: Közgazdaságunk és vasútpolitikánk a bábom után. Közgazdasági
Szemle. 1915. 1.kötet 319. old.
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A befektetett vasúti töke nagysága
Európában 1912-ben6^
A vasútakba fektetett töke

Ország
az egész
hálózatra
mill, márkában

egy km vasúthosszra
ezer márkában

egy km vágány
hosszra
ezer márkában

17.904

293

212

11.248

253

224

és Írország

26.159

696

446

Franciaor.

17.961

364

254

Oroszország

12.662

213

174

Olaszország

5.481

323

286

Belgium

4.019

472

322

Európa

106.274

317

246

Németország
AusztriaMagyaror.
Nagy Brittania

A magyarországi vasútaknál a századfordulót követően nemcsak
a relatív üzleti nyereség csökkent, de a meglévő és kimutatható üzleti
felesleg

legtöbbször

a

vasútakba

fektetett

tőketörlesztési

kamatterheket sem tudta fedezni.

E. Bidermaim: Das Eisenbahnwesen. Leibzich-Berlin. 1913. 100.old.
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A MÁV tőketörlesztése 1900 és 1912 között65
Év

Az államvasűtakban
fekvő töke és annak
kamatszükséglete
(ezerben)

1900
1906
1909
1912

94
98
107
122

Üzleti év utáni
hiány vagy
felesleg
;
(ezerben)

630
035
682
192

- 11
+ 6
- 42
- 12

215
735
721
064

A magyarországi vasútak üzleti eredményei
1891-1913.66
Év

MÁV
1913

összbevétel

egy üzletkm-re
jutó bevétel

424 730

felesleg

egy üzletkm-re
jutó felesleg

felesleg az üzleti bev. %-ban

48 399

119 939

13 667

28,2

7 975

40 573

4 114

51,6

84 386

24 494

31 499

9 143

37,3

229 095

15 985

106 617

7 260

46,7

299 126
569 856
587 776

16 624
26 321
26 616

133 077
205 757
192 011

7 396
9 504
8 695

44,5
36,1
32,7

Magánvasút állami kezelésben

1913

78 660

Magánvasútak

1913

Összes vasút
18911900
19011905
1912
1913

65 Szabolcsy Antal: Irányváltozás államvasútunk bevételi politikájában. Közgazdasági
Szemle. 1914. 51. kötet. 37. old.
66 Magyar Statisztikai Évkönyv 1913. 177. old.
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A magyar állami költségvetés egyes kiadási fejezetei 1913-ben67

ezer korona
A költségvetés
összkiadásai

a költségvetés
összkiadásainak
százalékban

1 580 378

100,0

305 976

19,3

Kamatbiztosítást élvezett
és más vasutak átvétele
folytán elvállalt
adósságok

24 332

1,5

Elölegzések a vasúti
kamatbiztosítások alapján

5 377

0,3

11 300

0,7

4 372

0,2

101 563

6,4

Székesfővárosi m.kir,
államrendörség

7 603

0,4

Budapesti Királyi Egyetem

2 940

0Д

Állam középiskolák és
középiskolai internátusok

7 698

0,4

Egyházak segélyezése

6 914

0,4

Honvédelmi Minisztérium

61 798

3,9

Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium

95 093

6,0

101 112

6,3

Magyar Királyi
Allamvasútak

A királyi udvartartás
költsége
Országgyűlés
Közösügyi kiadások

Belügyminisztérium

67 Saját készítésű táblázat az Állami költségvetés a Magyar Szentkorona országai
részére az 1913. évben. Bp. 1912. 3-28. old. alapján
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III.
Közjog és magánérdek

A századelő vasúti joga azokat a jogszabályokat, törvényeket,
rendeleteket és rendelkezéseket tartalmazta, amelyek az általános polgári
és közjogtól eltérő jogelveket és gyakorlatot (is) magukban foglaltak. A
vasúti jog szabályozta a vasúti cégek és megrendelőik (fuvaroztatók,
utasok), az állam, az önkormányzatok, és a vasúti vállalatokkal
kapcsolatba került magánszemélyek egymás közötti viszonyait. Ezek a
rendelkezések összefüggtek, egymásra épültek és kiegészítették egymást.
A vasúti jog nem csupán monopolisztikus jellegű volt - ami előfordult a
gazdaság és társadalom más szféráiban is - hanem privilegizált
jogosítványokat is biztosított. Amellett, hogy a vasútak "mint a
leggyorsabb,

legolcsóbb,

természetes

vagyis

mindenkori

vállalati

legtökéletesebb

gazdasági
érdekek

közlekedési

monopóliummal"68
köré

különleges

eszközök

rendelkeztek,
állami

jogok

a
is

csatlakoztak. Tőkeforgalmi, gazdaságszervezési és honvédelmi okokból
a vasúti jog a dualizmus időszakában az általánosan bevett jogelvektöl
eltérő alapokon a magyar jogrendszer egyedi szektorává fejlődött.
A vasúti jog az államvasutat az államvagyon részének tekintette.
A vasútak építését, bérlését és kezelését az állam, mint vállalkozó
hajtotta végre. A magyarországi államvasutat cégbejegyzésre kötelezték,
de önálló jogi személyiséggel nem rendelkezett, ezzel szemben a
magánvasutak önálló jogi személyként és közintézményként kínálták
szolgáltatásaikat. A századelőn is hatályos magyar kereskedelmi törvény
(1875. évi XXXVII. te.) a vasúti szállítást iparszerü fuvarozási
ügyletnek minősítette.
68 Barthos Andor: Magyar vasúti jog Bp. 1910. 9.old.
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"Fuvarozási ügyletnek az tekintendő, mely áruknak szárazon vagy
folyókon és belvízen való fuvarozása iránt köttetik. Ki ily ügyletekkel
iparszerüen foglalkozik fuvarozónak tekintetik "69
Ennek némileg ellentmondóan az ipartörvény (1884. évi XVII. te.)
hatálya alól a vasutakat mentesítették. Az iparűzést általában egyszerű
bejelentéshez,

szakképesítés

bemutatásához,

esetleg

iparhatósági

telepengedély megszerzéséhez kötötték, de a vállalkozás gazdasági
tevékenységébe nem avatkoztak be.
A törvényben rögzített iparengedélyezési eljárástól eltérően "az állam
szabad elhatározásának tartja fenn, hogy a vasútvállalkozásra vonatkozó
ajánlatot egyáltalában elfogadja e, s igenlő esetben az engedélyt minő
feltételekhez kösse".70
Az állami szabályozás a vasúti közlekedés minden fázisába
sajátos

jogi

konstrukciókat

épített.

A

vasútépítés

szándékát

(tervmegállapítás), a kivitelezés tervezett módszereit és ütemét (építési
terv, óvadék) szoros állami ellenőrzés kísérte. Az építés megkezdését
külön engedélyhez kötötték (építési engedély),

azt folyamatosan

ellenőrizték (vonalbejárások, próbamenetek), végső átvételét szigorú
feltételekhez kötötték (építési, mennyiségi,

műszaki felülvizsgálat,

mütanrendöri bejárás). A vasúti vállalatoknak kötelezővé tették az
üzletvitel folyamatosságát és a nyilvános fuvarozást (üzleti és fuvarozási
kényszer). A vasútak által igényelt területek kisajátítását különös
gonddal biztosították (kisajátítási törvény). A vasúti jog előírta a vasúti
vállalatok szigorú egybetartozóságát. A vasútak egyes részeit akár
jelzálog, akár más formában megterhelni tilos volt. A vasúti jog az
összes engedélyt nyert vállalat számára kötelezővé tette a tervszerű és

00 Magyar Törvénytár 1875. XXXVII. te. 393. paragrafus. Bp. 1876.
70 Barthos Andor: Magyar vasúti jog Bp. 1910. 7.old.
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összehangolt menetidőket és csatlakozásokat (menetrendi és csatlakozási
kényszer).
A dualizmus időszakában az államhatalom fenntartotta magának
a vasútak engedélyezésének kizárólagos jogát, a tényleges üzletvitelre
vonatkozó számos beavatkozási lehetőséget, a felügyeleti jogot és nem
utolsó

sorban

az

állami

vasútépítések

elvi

majd

gyakorlati

kivételezettségét. Vasútak létesítésének szabályait még 1868-ban a
közmunka- és közlekedésügyi miniszter állapította meg. A rendelet
szószerint átvette az 1854-ben született osztrák vasútengedélyezési
utasítás (Eisenbahn Concessions - Gesetz) szövegét. A rendelet hatálya
nemcsak a szükebb Magyarországra, hanem a magyar korona egész
területére, így Horvátországra és Fiumére is kiterjedt. A rendeletet az
országgyűlés is megerősítette, s az kisebb módosításokkal (az 1880-as és
1893-as

helyi

érdekű

vasútakról

szóló

törvények,

az

1881-es

kisajátításról szóló törvény) az egész korszakban meghatározta a
vasútépítés feltételeit. A rendelet arra az esetre vonatkozott, ha
magánszemély vagy közület nyilvános személy- és áruszállításra kívánt
engedélyt szerezni. Magánterületen épített, saját használatú kisvasút
egyszerű építési engedély mellett létesíthető volt.
Az előmunkálatokra az engedélyt a magyar királyi közmunka- és
közlekedési miniszter adta ki. Az engedélyezés előtt azonban a
minisztériumnak

minden

hadügyminisztérium

esetben

katonapolitikai

egyeztetni

kellett

elképzeléseivel.

A

a

közös

Monarchia

hadügyi vezetése kapta tehát a legfrissebb információkat az új vasútak
nyomvonaláról,

a

vasúthálózat

alakulásáról,

fejlődéséről

és

változásairól. így még a színfalak mögött legelőször tehette meg
ellenvetéseit, gyakorolta a nyomásgyakorlás enyhébb és határozottabb
formáit. A kiegyezési törvényekben a hadügy területén meghagyott
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abszolút uralkodói jogosítványok - kerülő úton - ily módon is szűkítették
Magyarország közlekedéspolitikai függetlenségét, és ilyen formán is
gyarapodott a magyarországi elvetélt vasúti tervek száma. Nem csak az
előmunkálatokra szóló engedélyt kapott és financiális vagy helyi érdekű
okokból el nem készült vasútak, de a birodalmi hadügyi vétóval meg
nem született vonalak is ide tartoztak.62
Elvileg minden erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személy
pályázhatott a vasúti előmunkálati engedély elnyeréséért, kivéve a
köztisztviselőket és az országgyűlési képviselőket, akiket érthető
okokból az összeférhetetlenségi törvény eltiltott a vasútépítésben való
részvételtől.63 (Ennek ellenére nemegyszer országgyűlési képviselő kért
és kapott engedélyt.64)
Az előmunkálati engedélyt legtöbbször ügyvédek,

műszaki- jogi

szakértők pályázták meg, de amikor az építési munkák ténylegesen
elkezdődtek

az

egyéni

vállalkozások

sorra

alakultak

át

részvénytársaságokká, s az igazi érdekeltek is a nyilvánosság elé léptek.
Az

előmunkálati

engedély

birtokában

az

engedélyes

magánbirtokon is végezhetett műszaki adatfelvételt. Az általános és
bejárási tervek elkészülte után kerülhetett sor a közigazgatási bejárásra.
A közigazgatási bejáráson a vállalkozónak már számottevő politikai
kapcsolatokkal

kellett

rendelkeznie,

mivel

a

bejáráson

a

szakminisztérium mellett a földművelési és honvédelmi minisztérium, a
megyei

és

földbirtokosok

városi

törvényhatóságok,

képviselői

is

az

megjelentek.

érintett
A

községek

bejárás

és

alkalmával

állapították meg azokat a teendőket, amelyek közlekedési, közbiztonsági

62 dr. Jelinek István: Tervezett, de meg nem valósított vasútvonalak. MÁV
Szakkönyvtári Tájékoztató 1989/1.
63 Magyar Törvénytár 1899. évi törvények. Bp. 1900. 1899. évi XV. te.
64 Lásd Erdösi Ferenc: Baranya közlekedési hálózatának fejlődése a XIX. század
második felében. Pécs 1986. 404. old.

45

és vasútüzemi tekintetből még elvégzendők voltak. Megvizsgálták, hogy
a tervezett vonal nem sért-e közérdeket, nem zavarja-e meg a táj
arculatát, nem okoz-e gondot az érintett gazdaságok működésében. A
bejárást végző bizottság a szakmai szempontokon túlmenően nyers
politikai érdekeket is érvényesített. A vasút vonalvezetése, a vasúti
állomások pontos helye, az építkezésre megbízást vagy beszállítást nyert
vállalkozók személye, a színfalak mögötti politikai egyezkedéseken dőlt
el.
A bejárás után az engedélyes kérvényt nyújtott be a miniszterhez
az

engedélyezési

tárgyalás

költségvetését is csatolta.

megindítására,

amelyhez

részletes

Ezt először a vasút műszaki osztálya

felülvizsgálta, majd a miniszter összehívta az állandó vasútengedélyezési
bizottságot.

Az

engedélyezési

tárgyaláson

már

az

engedélyes

jelenlétében megtárgyalták, hogy a tervezett vasút ellen általános
szempontból nem tehetö-e kifogás, megállapították a törzsrészvények
által fedezendő 35 %-os tőkerészből mutatkozó hiányt, azt hogy ebből
mennyit kér az engedélyes az államtól külön- és postasegély (a leendő
vasúton a postaszállítás elvállalása ellenében fizetendő állami juttatás)
címén, és hogy mit fog tartalmazni a kiadandó engedélyokirat és végül,
hogy a vasútat a miniszter saját hatáskörében vagy a törvényhozás útján
fogja-e engedélyezni. Ez a részletes jelentés a kereskedelemügyi
miniszter elé került, akinek a kibocsátandó elsőbbségi címletek
árfolyama

tekintetében

megegyezésre

kellett

jutnia

a

pénzügy

miniszterrel. A kereskedelemügyi miniszter közölte az engedélyessel,
hogy milyen feltételek mellett hajlandó megtenni a további lépéseket a
vasút engedélyezéséért.

Amennyiben az engedélyes a feltételeket

elfogadta felszólították, hogy tegye le az engedélyezési biztosítékot (az
építési töke 5 % -át), amely feltétele volt annak, hogy a miniszter közölje
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az állami külön- illetve postasegély összegét. Egyetértés esetén az
engedélyes kérvényezte a miniszternél az engedély megadását és a vele
kapcsolatos intézkedéseket.
A megszerzett engedély semmiféle előnyt, kizáró jogosultságot
nem

biztosított

tulajdonosának,

ugyanazon

irányban

akár

több

előmunkálati engedély is kiadható volt. Az engedély határozott időre,
általában egy évre szólt, de lehetséges volt többszöri meghosszabbítása.
Az előmunkálati engedély birtokosa a tervezett vasútvonal teljes
területén műszaki, geológiai, mintavételi munkálatokat végezhetett. A
kereskedelmi

törvény

értelmében

az

érintett

birtokosok

az

engedélyeseket kötelesek voltak földjükre és tulajdonukra beengedni, bár
a károkozás veszélyére hivatkozva

"aránylagos"

óvadék letételét

kérhették az illetékes alispántól vagy polgármestertől. A törvény
mindenesetre kimondta, hogy "az előmunkálatokra adott engedély
alapján a közigazgatási hatóságok a vállalkozót és megbízottait
támogatni kötelesek".74 Az előmunkálati engedély birtokában lehetett
építési engedélyért folyamodni. A vasúti építési engedélyeket - újabb
komoly jogi

szűrőt

és

kontrollt

beépítve

a

vasútengedélyezés

folyamatába - a magyar törvényhozás a maga számára tartotta fenn.
Miután

a

közlekedési

(engedélyeket)

kiadta,

kormányzat
elvégezte

az

előmunkálati

engedélyt

illetve elvégeztette a szükséges

földrajzi, gazdasági, műszaki vizsgálatokat, megkapta a kellő hadügyi és
pénzügyi garanciákat és az uralkodói elöszentesítést, akkor kerülhetett a
vasútengedélyezés törvényjavaslat formájában az országgyűlés elé. A
törvényjavaslat tartalmazta a vasút vonalvezetését, állomásait, a pálya
minőségét és hivatkozott az építést lehetővé tevő jogi háttérre. Ezután a

74 Magyar Törvénytár 1881. 1881.évi XLI.tc. 8. paragrafus
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törvényjavaslatot a megfelelő indoklással a parlament illetékes, általában
közlekedésügyi bizottságának adták ki tárgyalásra.
Minden vasúti törvényjavaslathoz részletes indoklás tartozott. Az
indoklás bemutatta a vasút műszaki jellemzőit, a terepadottságokat, az
állomások, megállóhelyek számát, a részletes építési és üzletberendezési
költségeket,

a

beruházási

töke

nagyságát,

forrásait

és

várható

megtérülését. Részletezte a közgazdasági és kultúrális előnyöket, az
állami szerepvállalást, a költségvetési terheket. Mindezeket aprólékos
térképmellékletek egészítették ki. A bizottság kifejtette álláspontját,
majd a tisztelt ház általános és részletes folytatott (folytathatott) a
javaslat felett. Amennyiben végül az országgyűlés elfogadta, a király
szentesítette a javaslatot, a törvénytárba való megjelenés az engedély
hatálybaléptét jelentette. A hatályba lépett törvény egyik paragrafusa
mindig kötelezte arra is a felelős minisztert, hogy a vasútengedélyezés
további fejleményeiről a parlamentnek beszámoljon. A következő
lépésben a miniszter a parlament nyilvánossága elé tárta, hogy kik
nyerték el az építendő vasút engedélyokmányait és az engedélyokirat
teljes szövegét is bemutatta. A vasútengedélyezés törvényhozói szakasza
ezzel az aktussal fejeződött be.
A törvényjavaslat benyújtásától az engedélyokirat bemutatásáig az esetek
többségében alig 30-50 nap telt el, egy jól előkészített vasútépítés
ötletétől az építés megkezdéséig pedig 5-6 hónap elegendőnek bizonyult.
A törvényhozás ellenőrzése alól két esetben lehetett mentesülni.
Ha a vasút egy település területén épült és azt nem is hagyta el, akkor az
építési engedélyt az alispán vagy a polgármester adta meg. Másrészt a
helyi érdekű vasútak egy részénél az építési engedélyt a minisztérium
saját

hatáskörben

intézte,

az

országgyűlésnek

csak

bejelentési

kötelezettséggel tartozott. Az 1880. évi XXXI. te. könnyítette meg
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többek között a helyi érdekű vasűtak építési engedélyének megadását is.
Rendelkezése

szerint

az

engedélyt

kiadó

minisztérium

egyetlen

kötelessége, hogy "az engedélyezést követő 14 nap alatt, ha pedig a
törvényhozás nem lenne együtt, a szünetet követő nyolcz nap alatt az
országgyűlésnek bejelentendő".65
Ennek ellenére és minden vasútépítést ösztönző szándék mellett továbbra
is a törvényhozás ellenőrzése alatt maradtak a stratégiainak minősülő
vagy esetleg azzá váló vasűtak. A magyar parlament engedélyezte
továbbra is azokat a helyi érdekű vasútakat, amelyek fö vonalaknak fö
irányokban kiegészítő részét képezték, vagy két már meglévő vasútat
kötöttek össze. Az állami befolyás erősödését jelezte, hogy a vicinális
vasútak működését módosító 1888. évi IV. te. egyértelműen külpolitikai
és katonapolitikai szándékoktól vezettetve kibővítette a parlamenti
jóváhagyáshoz kötött helyi érdekű vasútak körét. Ezek szerint "a
törvényhozásnak tartatik fenn azon helyi érdekű vasútak engedélyezése
is, melyek közvetlenül az ország határszéléig terveztetnek, vagy a
melyek valamely vasútat gőzhajókkal járt vízi úttal közvetlen csatlakozás
útján kötnének össze."66
A vasútépítési engedélyt nyert vállalkozó sajátos jogi helyzetbe
jutott. Egyrészt szerződéses viszonyba került az állammal, de polgári
jogi szerződésre vonatkozó jogainak teljességét nem érvényesíthette.
Másrészt, egy magánjogi szerződéssel azonnal közhatósági jellegű
jogosítványokra tett szert.
A

vasúti

közlekedés jogi

értelemben

sohasem

lehetett

teljesen

magánjellegű. A személy- és áruszállítás szervezése részben mindig az
állami közigazgatás feladatát képezte. Amennyiben a szállítandó árúk
fuvarozásra alkalmasak voltak, a feladó az üzletszabályzatot magára
65 Magyar Törvénytár 1879-1880. Bp. 1896. 1880. évi XXXI. te.
66 Magyar Törvénytár 1881-1888. Bp. 1896. 1888. évi IV. te.
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nézve kötelezőnek

ismerte el,

s a vasút rendelkezett elegendő

közlekedési eszközzel, a szállítást megtagadni nem lehetett. A vasút
tehát közigazgatási jellegű gazdasági tevékenységet végzett. Amennyire
a vasútüzem a közigazgatás kötelezettségeit elvállalta, rendelkeznie
kellett a közigazgatás és közhatalom jogosítványaival is. A vasút
ugyanis, magánjogi személy a közlekedés rendjének megsértőit csak úgy
tarthatta távol a közlekedéstől, ha eltiltotta őket a szállítási eszközök
használatától. Fuvarozási-közigazgatási kényszere miatt azonban ezt nem
tehette meg. Ez a jogi teoretikus magyarázata annak, hogy az állam
közhatalmának egy részét a vasútnak átengedte.
Ezen az elképzelésen alapult a vasúttársaságoknak az a joga, hogy
kihágásokat statuálhattak, és pénz-büntetéseket szabhattak ki. Az angol
jogrendszer a vasútakat egyenesen "alárendelt törvényhozó testületnek"
nevezte, amely szabályalkotásaival önálló törvénykezést folytathatott.67
Igaz, e szabályok a parlamenti törvényekkel nem juthattak ellentétbe. A
vasútakra vonatkozó jogi szabályozásban, a magánjog és közjog elveinek
és értékeinek rivalizálása és keveredése valósult meg. A vasúti jog
szabályozta többek között az egyén és az állami közigazgatás, az egyén
és a vasúti közigazgatás, az egyén és a magánvasútak, a vasúti közüzem
és az államhatalom, a vasút mint az állami üzem és a vasút mint
magánüzem között felmerült jogi vitákat. A kusza jogi helyzetet a
Közigazgatási Bíróság 1896-ban történő létrehozása tette valamelyest
áttekinthetőbbé. A magas presztízsű intézmény (elnöke és másodelnöke
hivatali ideje alatt a főrendiház tagja volt), a közigazgatási jellegű
községi, törvényhatósági, vám, vallás, munka, oktatás és adóügyekben
döntött. A bíróság létrehozásáról rendelkező 1896. évi XXVII. te.
meghatározta a vasúti

közigazgatás jogorvoslati

67 H. Dicey: The law of the constitucion. 89. old.
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közigazgatási hatóságokkal a vasúti közegekkel kapcsolatos állampolgári
panaszlehetöségeket az érvényben levő vasúti üzletrendtartás rögzítette.
A rendtartás általános előírásként

megszabta, hogy az utasok és

fuvaroztatók "kötelesek magukat a szállításra nézve megállapított és
közzétett föltételekhez szabni, a pályaüzleti rendtartás, szabályszerűség
és biztonság iránt kibocsátott szabályokat pontosan megtartani, és azon
utasításoknak, melyeket netalán a felügyelő és vonatkísérő személyzet
adni szükségesnek vél, készséggel engedelmeskedni".68
A vasúti szabályokat a magyar büntetőjog fokozott védelemben,
megszegőit kiemelt büntetésben részesítette. A vasúti pálya megrongálok
- minősítéstől függően - akár életfogytig tartó fegyházzal sújthatták. A
büntető törvénykönyv ugyanígy közveszélyes cselekménynek minősítette
a vasúti jelzések elmulasztását, vagy szándékos hamis jelzések adását. A
vasúti alkalmazottakra hatványozott jogi felelősség hárult. Azokat a
vasutasokat, akik bármely szolgálati kötelezettségük elmulasztása miatt a
szállított személyeket, árukat, vagy akár csak a vasút közelében
tartózkodókat sérülés, vagy rongálás veszélyének tették ki, kettőtől öt
évig terjedő fogházzal büntették. Ráadásul a vétkes vasutasok a
"meghatározott büntető cselekmények miatt megállapított büntetéseken
felül

egyszersmind

hivataluktól,

illetőleg

szolgálatuktól

való

elmozdításra ítélendök"69 voltak.
Az üzletrendtartásban közölt szabályok ellentétes értelmezése
esetén mód volt a közigazgatási bírósághoz fordulni. Ilyan alapon
előfordulhatott, hogy 1.) a vasúton intézkedő közigazgatási hatóság
sértette meg az egyéni jogokat, 2.) a vasúti alkalmazott intézkedései

68 Vasúti Üzletrendtartás. In: Ellenberger-Bán: A magyar vasúti jog. Bp. 1886. 201.

old.
69 Magyar Törvénytár 1878. Bp. 1896. 1878. évi V.tc.
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bizonyultak jogsértőnek, 3.) vita merülhetett fel arra nézve, hogy
közigazgatási vagy vasúti hatóság volt-e illetékes az intézkedésre.
A közigazgatási bíróság az első két esetben nem adott semmiféle
jogvédelmet (ezeket az ügyeket az egyéb rendes bíróságokhoz utalta), a
harmadik esetben pedig szabályozása következetlen volt. Az 1896-os
törvény megfogalmazásában a közigazgatási bíróság hatásköre "a vasúti
üzletrendtartásnak a közönség magatartását tárgyaló 93-103.

§-ai

alkalmazása körül, egyrészt ezen ügyek feletti őrködéssel megbízott
községi vagy hatósági közegek, másrészt az ugyancsak üzletrendészeti
hatalommal felruházott vasúti szolgálati személyzet között felmerülő
vitás kérdésekre vonatkozik". 70
Ezzel szemben a továbbra is hatályos közigazgatási bizottságokról szóló
törvény szerint, "a közigazgatási bizottság a vasútakat illetőleg elsőfokú
fellebbezéssel

a

miniszterhez

határoz

a

vasúti

igazgatóságok,

ál lomás főnökök, stb. és a közigazgatási közegek, vagy az előbbiek és a
közönség vagy egyesek közt felmerülő nem rendőri, de fennálló
gyakorlat szerint közigazgatásilag elintézhető ügyekben".71
A vasúti közigazgatási jog döntően az állam és a vasútak közötti
jogviszonnyal

foglalkozott.

A

közigazgatási jog a vasútat nem

önmagában mint közlekedési üzemet tekintette, hanem a vasúthoz
tartozó összes gazdasági, technikai, szociális, jogi függelékével együtt,
amely a közhasznú forgalmat megvalósította. A vasút ilyen egyértelmű
jogi egységet képezett, részei külön jogi elbírálás alá nem eshettek. így
nyilatkozott a jogalkotó is, amikor kijelentette, hogy egy esetleges
végrehajtás alkalmával az 1881. évi LXI. te. 26. §-a alapján a vasút
oszthatatlan egységet képez.72 E vasúti egység tulajdonjogát a XIX.
71) Magyar Törvénytár 1896. Bp. 1897. 1896. évi XXVII. te.
71 Magyar Törvénytár 1875-76. Bp. 1896. 1876. évi VI. te.
72 Magyar Törvénytár 1881. Bp. 1896. 1881. évi LXI.te.

52

század jogelmélete sokféleképpen értelmezte. Némely jogi közíró
egyszerűen a közutak természetével ruházták fel, mások szerint az
államé a valóságos tulajdonjog, a vállalaté pedig a haszonélvezeti jog.
Leginkább az angol vasútpolitikát jellemezte az az elképzelés, amelyben
a vasúti vállalat valóságos tulajdonjogot gyakorol, mely csak a
legszükségesebb esetekben, a közjó értelmében korlátozható. Századunk
к

küszöbén lett nyilvánvaló, hogy a korábbi kategorizálások elégtelenek, a
vasút önálló kezelés és állami felügyelet mellett, egészen sajátos
tulajdonformát hozott létre.
A vasúti tulajdonjogban az állam felügyelő, ellenőrző szerepe a
karbantartástól, a forgalmi eszközöktől, a menetrenden a tarifákon át a
személyzetig és a statisztikai adatszolgáltatásig terjedt. A vasúton
szükséges közlekedésbiztonsági centralizáció és szigor megteremtette a
jogi-politikai beavatkozások kis- és nagykapuit is. A térítésmentes
postaszállítás,

a

távirda vonalak elhelyezése

magánvasútakon,

a

katonaság vagy a fegyencek mérsékelt áruszállítása jól mutatta a vasútak
feletti ellenőrzés növekedését.
A közigazgatási bíróság a növekvő állami befolyás közepette
fórumot biztosított, hogy a vasúttársaságok a sérelmesnek tartott
miniszteri határozatok ellen felléphessenek. A vasúttársaságok jogi
játéktere az állammal szemben persze folyamatosan zsugorodott. A
vasúttársaságok működési engedélye a vám- és kereskedelmi törvények
megerősítése nyomán maximálisan kilencven év volt, melynek leteltével
a vasút területének, építményeinek tulajdonjoga automatikusan az állam
kezébe ment át. Az utolsó öt évben, az átveendő vasút jó karbantartása
végett, az állami hatóságok közvetlen ellenőrzési és intézkedési jogot
nyerhettek. A miniszter kényszerintézkedéseket foganatosíthatott az
illetékes vasúttársasággal szemben, amennyiben az nem tartotta be az
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üzletrendtartást, saját engedélyokmányának határozatait vagy a vasúti
felügyelő

hatóságok

rendelkezéseinek

rendelkezések jogosultságának

ellenszegült.

megállapítása,

A

a rendtartás

hatósági
és

az

engedélyokmányok magyarázata 1896-ig a minisztériumot illette meg, s
ellentétes vélemények esetén a miniszter szava volt a döntő.
Állami befolyás és vállalkozási szabadság, közigazgatási jog és
magánjog rivalizálásának egyik legfontosabb terepe a tarifapolitika volt.
Lorenz Stein a századelőn közismert és népszerű megkülönböztetésében
a tarifa az állami vasútaknál, illeték (Gebühr), mely egyszerűen az
ellenszolgáltatás költségét foglalja magában, a magánvasútaknál pedig, a
szolgáltatás ára (Preis der Leistung), amely a kereslet szerint változik.73
A gyakorlatban a két típusú tarifa nem vált ilyen élesen el egymástól. A
párhuzamos vonalak versenye és az állami beavatkozás minimalizálta a
tarifái is különbségeket. A tarifák egységesülése, a vasúti egyenlő
elbánás elvének uralkodóvá válását jelentette. "Az egyenlő elbánás elve
kezdettől fogva a monopóliummal függ össze és annak terjedelmével
párhuzamosan terjeszkedik a díjszabás, majd a fuvarozás területén.
Amíg a közlekedési monopólium csak a pályára terjed ki, az egyenlő
elbánás elve is csak a pályahasználatért követelt díjakra vonatkozik;
tisztán díjszabási elv marad. Amikor a pályatulajdonos a pályán kívül a
járómüveket is szolgáltatja, azokkal maga fuvaroz, kiterjed elvünk a
járómüvek használatáért követelt díjrakra, majd a fuvarozási ügylet
feltételeire is és egyfelől továbbfejlődik a díjszabási egyenlő elbánás,
majd pedig kialakul a fuvarozási egyenlő elbánás eszméje is."74
Az egyenlő elbánás eszméjét a gyakorlatban sehol sem sikerült
megvalósítani. Az egyenlő és egyenlőtlen elbánás arányai az egyéni,
73 Lorenz Stein: Verwaltungslehre Stuttgart. 1891. II. kötet 400. old.
74 Neumann Károly: A vasúti egyenlő elbánás elve. In: Előadások a Vasúti és
Közlekedési Közlöny 60 éves jubileuma alkalmából. Szerkesztette: Tüske Jenő. Bp.
1932.
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vasúti és állami (köz) érdekek küzdelmében kristályosodtak ki. A
gazdasági

szükségleteknek

tett

engedmények

gyakran

politikai

érdekekkel társultak. Az 1907-es gazdasági kiegyezés után Ausztria
például a legjelentősebb magyarországi exportcikkre, a lisztre, a főbb
exportirányokba eső vasútvonalain (Ferdinánd Császári Északi Vasút,
Osztrák-Magyar Államvasút, Osztrák-Északnyugati Vasút), magasabb
díjtételeket számolt, mint egyébként. Az érintett vasútak financiális
gondjaira

hivatkozás

nem

tette

kétségessé

a

nyers

osztrák

mezőgazdasági, külgazdasági és politikai érdekek dominanciáját, az
egyenlő elbánás elvének felfüggesztésében.
A vasúti egyenlő elbánás elvét, az összes jelentős vasúti
rendszerrel rendelkező európai ország által, 1890-ben aláírt, berni vasúti
egyezmény deklarálta először. Az igen nagy jelentőségű nemzetközi
vasúti egyezmény magyar részről való elfogadása, a tarifái is kérdéseket
európai összefüggésbe illesztette. A berni egyezmény rendelkezéseit
beiktatták a hazai üzletszabályzat paragrafusai közé. Ekkor lett a
szállítási kényszer szabatosan és precízen megfogalmazva és beillesztve
a rendtartásba, a menetjegy érvényességét ekkor terjesztették ki az
összes vonatra, az utazást szabályozó részeket egyszerűsítették és
könnyítették, bevezették az expressárút, a poggyászt feladó jogait
jelentékenyen felemelték.75
A berni egyezményt becikkelyezö 1892. évi XXV. te. kimondta a
tarifális egyenlőséget. A kormánynak tarifális kérdésekben beavatkozási
lehetőséget és elégséges mozgásteret nyújtott a törvényileg megerősített
engedélyezési rendelet, a konkrét engedélyokiratokban foglalt kikötések,
az üzletrendtartás és az üzletszabályzat. Az engedélyezési rendelet
kötelezte

például

a

vasúti

társaságokat,

75 Neumann Károly: A Bern-i egyezmény. Bp. 1893.

hogy

személy-

és
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árúdíjszabásukat

a

kereskedelmi

minisztériumban

jóváhagyásra

terjesszék fel, s amennyiben a vasút tiszta jövedelme a beruházási töke
15 %-át meghaladta, a miniszter az árak leszállítását kezdeményezhette.
Az egyes engedélyokmányok még tágabb kört hagytak az államnak. A
legtöbb engedélyokiratban a maximális tarifák összegszerűen meg voltak
határozva, s a miniszter a leszállítást már abban az esetben is kérhette,
ha a vasúiból származó jövedelem a töke 7 %-át meghaladta. Az állami
tarifapolitika

érvényesítését

rendelkezése szerint,

segítette,

hogy

az

üzletszabályzat

az egyes vasútak saját hatáskörben hozott

díjemelései azonnal nem léphettek hatályba, a kötelező kihirdetéstől
számított hat hétig még a régi tarifákkal kellett fuvarozni. Ez alatt a
kormány megtehette a szükséges lépéseket, akár azt is, hogy az
üzletrendtartás

alapján

"a

díjszabási

tételeket

köztekintetböl

mérsékelhesse".76
Annak ellenére,

hogy az állam egyre több vasúti közhatósági

jogosítványát bocsájtotta
dualizmus

korának

független

bíróságok

ellenőrzése

alá,

a

vasúti jogfejlődésében ezzel éppen ellentétes

folyamatok játszódtak le. Az történt ugyanis, hogy az 1870-80-as
évektől kezdve az állam a vasútengedélyezéseket úgy irányította, hogy
az új vasútakat eleve kivonja a jogfejlődés hatásai alól. A legtöbb vasúti
vállalat az engedélyokmányában kötelezte magát, hogy az esetleges
későbbi

törvényes

intézkedéseknek

engedelmeskedik.

Az

engedélyokiratok kötelezték a vasútakat, a hazai ipar támogatására, az
átmenő forgalom könnyítésére. A szaktárcának mindkét feltétel szabad
értelmezésekre adott módot.
Igen

sok

engedélyokiratban

szerepelt

(Arad-Csanád

hév.,

Szatmár-Nagybánya hév., stb.), hogy a miniszter akár építés közben,
76 Vasúd Üzletrendtartás. In: Ellenberger-Bán: A magyar vasúti jog. Bp. 1886. 201.
old.
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akár

a

felülvizsgálat

alkalmával

a

közforgalomra

vagy

az

üzembiztonságra tekintettel az eredeti építési terveken változtatásokat
tehessen. Ezzel az érintett vasúttársaságok szinte szabad kezet adtak a
minisztériumnak, hiszen ezek után közigazgatási panasszal csak abban az
esetben élhettek, ha azt vitatták, hogy a minisztériumi intézkedést
közforgalmi és üzembiztonsági szempontok nem indokolták, amit pedig
szinte lehetetlen volt jogilag korrekt módon bizonyítani.
A vasúti postai szállítások egyrészt a meg nem kérdőjelezett
vasúti közszolgálat, másrészt a vasúti magánjog kettősségét mutatták. Az
ország elsőrendű vasútai az engedélyezési rendelet 10. §. f.) pontja, és a
vasúti üzletrendtartás 68. §-a alapján a magyar királyi posta ingyenes
szállítására voltak kötelezve, a vasútnak azt az arcát és állapotát
bemutatva, amely az állami akaratban feloldódva szinte a közigazgatás
egyik szerveként működött. Ettől eltérően a helyi érdekű vasútak bár
postaszállításra kötelezettek voltak, de a szállításért a szolgáltatással
arányban álló díj fizetését igényelhették. A szolgáltatás díját direkt
ellenszolgáltatás,

segélyezés vagy építési hozzájárulás formájában

vehették fel a vasúttársaságok. Az esetek döntö hányadában az utóbbi
módozat valósult meg, s ilyenkor az építési hozzájárulás alkalmával a
postaigazgatóság a helyi érdekű vasút igazgatótanácsában képviseletet
kapott. Ezután a hozzájárulási összeg nagyságát, a postaigazgatóság
jogait, a vasúti vállalatok kötelezettségeit a szakminiszter utólagos
jóváhagyásával szerződésbe foglalták,

amely a viszonyt döntően

magánjogi alapra helyezte, olyannyira, hogy a később előforduló peres
ügyekben is a járásbíróság illetékességét állapították meg.
Ugyanígy,

ha

az

engedélyokmány

a

tartalékalapot,

a

kintlevőségeket, az új építkezéseket vagy a forgalmi eszközök egy részét
megváltás és államosítás után is a társaság tulajdonában hagyta, az
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adósságát nem vagy csak részben elismerő minisztériumot magánjogi
úton felelősségre lehetett vonni, s az adósság rendes per útján behajtható
volt.
A

vasúti

közigazgatási

jog

szabályozta

a

különböző

vasúttársaságok egymás közötti viszonyait is. A vasúti közlekedés
természetéből következett, hogy minden vasúti vállalat a szomszédos
vasútakkal a vasútvonal, az üzleti eszközök és a menetrend kölcsönös
használata illetve egyeztetése tárgyában köteles volt megállapodni.
Megállapodás hiányában vagy akár a már létrejött megállapodást
közérdekből megsemmisítve a minisztérium a megfelelő intézkedéseket
megtette s az érintett vállalatoknak ezt el kellett fogadni. Azt a speciális
vasúti jogviszonyt, amelyben az egyik vasúti társaság a saját vonalait
kénytelen volt a másiknak használatra átengedni peage-viszonynak
nevezték.

A

peage-viszony

a

magánjogi

szolgalmi

viszonyhoz

hasonlított, azzal a különbséggek, hogy az átmenő forgalommal szolgáló
vasút tevőlegesen is közreműködött,

s ezért ellenszolgáltatást is

követelhetett.
Speciálisan vasúti jogi képződmények voltak a közös vágányok,
állomásépületek, melyek közös egyezkedés útján és miniszteriális
utasításokra épülhettek, vagy a köteléki viteldíjak, amelyek a német
vasútegylethez tartozó kocsipark közös használatát, forgalomarányos
kényszerbérletét jelentette.
Különleges

vasúti

magánjogi

szabályozás

alakult

ki

az

államvasútak és a helyi vasútak közötti üzletkezelési szerződések
vonatkozásában. Az 1888. évi IV. te. szerint a vasúti társaság
kívánságára a minisztérium köteles volt üzletkezelési szerződést kötni,
amennyiben a vasúti érdekeltség a vasúti építési tökéhez már legalább 25
%-ig hozzájárult, másrészt pedig a vasúttársaság köteles volt az
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üzletkezelést a MÁV-nak átengedni, ha államvasúti csatlakozáshoz
jutottak. Tehát két szabad szerződő fél akkor vett részt az üzletkezelési
szerződés megkötésében, ha a helyi érdekű vasútnak államvasúti
csatlakozása nem volt és az építési töke egynegyedét még nem
jegyezték.
Ekkor a vasút nem volt köteles átengedni, a minisztérium pedig nem
volt köteles elfogadni az üzletkezelést. Az üzletviteli szerződésekben
többféle gyakorlat alakult ki: az államvasút az üzleti szolgálatot
meghatározott önköltségi díjtételek mellett vállalta, s ezentúl a kezelési
költségeket számította fel (pl. Óbecse-Zenta hév.), a MÁV a tiszta
bevétel hányadát és a kezelési költséget kapta, (pl. Brassó-Háromszék
hév.) vagy évi átalány összeget és a fennmaradó tiszta haszon felét
(Csáktornya-Zágráb hév.). A szerződés megkötése után a helyi érdekű
vasút kizárólag a korábbi vállalások alapján folytatandó beruházások, és
a vis major károk költségeit tartozott viselni.
Mivel a MÁV bejegyzett cég volt, közte és egy vasúti társaság
közötti szerződések magánjogi kérdéseknek

is minősülhettek,

de

amennyiben a minisztérium is állást foglalt, közigazgatási kérdéssé
váltak. Egy helyi érdekű vasút 1900-ban az államvasútat hóeltakarítási
összegek visszatartásáért beperelte a budapesti királyi kereskedelmi és
váltótörvényszéknél. Az ügy illetékes bíróságát többszöri - a Cúriáig
jutó - fellebbezése után sem sikerült megnyugtatóan és egyértelműen
megnevezni.77

77 Jogtudományi Közlöny. 1900. évi 49. szám
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IV.
Igazgatás és centralizáció

A kiegyezés után az önálló magyar Közlekedési Minisztérium
(1867-töl 1889-ig Közmunka- és Közlekedési Minisztérium, 1889-töl
1918-ig Kereskedelemügyi Minisztérium néven) megkezdte a vasúti
közigazgatás át- és újraszervezését.88
minisztériumban

külön

A vasúti ügyek irányítására a
alakult,

szakosztály

közigazgatási,

engedélyezési-jogi, forgalmi és műszaki ügyosztállyal. A vasútépítések
irányítására, a vasútigazgatás koordinálására a minisztérium azonnal
hozzálátott a középszintű vasúti közigazgatási szervek létrehozásához.
1868-ban megalakult a Vasútépítészeti Igazgatóság, amelynek feladata
az állami vasútépítések irányítása mellett, a magánvasúti építkezések
felügyelete és ellenőrzése volt. 1870-ben megindította működését a
Kamatbiztosítási Igazgatóság, amely a korábban a Közlekedés és
Közmunka Minisztériumhoz tartozó vasúti kamatbiztosítással összefüggő
ügyek szervezését vette át.
Nagy jelentőségű intézkedésként, 1871-ben megalakították a MÁV
Igazgatótanácsát.
minisztérium

Ettől

között

kezdve
egy

az

állami

középhatóság

vasúti

működött,

üzemek és
amely

a

teljes

felhatalmazással intézte a szükséges napi gyakorlati feladatokat (bérek,
szerződések, díjszabások stb.).
"Az Igazgatótanács létrehozásával a kormány az Államvasútak ügyeinek
irányítását és ellenőrzését a magánvállalatoknál jól bevált elvi alapokra
kívánta fektetni olyképpen, hogy az Igazgatótanácsot ruházta fel azokkal

88 A kiegyezési tárgyalások és törvények vasúti vonatkozásairól. Szabó Pál Csaba:
Vasúti jog és vasutas politika. Szeged. 1992. Kézirat.
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a jogokkal, amelyek a részvénytársasági formában működő vállalatoknál
az ün. felügyelő bizottságot, vagy választmányt illeték meg. "78
A

következő

évben,

megszüntették.

1872-ben

Egyik

a

osztályát

Vasútépítészeti

Igazgatóságot

beolvasztották

a

MÁV

Üzemigazgatóságba, a másikat pedig a Kamatbiztosítási Számvevőséggel
együtt átvette a vasúti ügyekre az egész korszakban a legnagyobb
befolyást gyakorló, legjelentősebb középhatóság, a Vasúti és Hajózási
Fofelugyeloseg.
A Főfelügyelőség közvetlen hatásköri előzménye, az 1849-ben Bécsben
kinevezett miniszteri biztos, akinek feladata volt "a gyakori kihágások, a
vonatforgalomra

háramló

akadályok,

nemkülönben

a

személyi

biztosságot nagy mértékben veszélyeztető balesetek meggátlása. "90
A miniszteri biztosi funkciókat az 1851-es Vasútüzleti Rendtartás
állandósította,

és

jogi

főfelügyelőség

kifejezést.

értelemben
Az

ekkor

önálló

használta

magyar

először

a

közlekedésügy

a

kiegyezéskor a Főfelügyelőség intézményét átvette, és 1867 júniusában
létrehozta

az

önálló

Magyar

Királyi

Vasúti

és

Hajózási

Főfelügyelőséget.
A Főfelügyelőség számára kiadott miniszteri utasítás kimondta, hogy "a
magyar királyi vasút- és hajózási főfelügyelőség a magyar korona
területén belül az összes vasúti építkezések, vasúti üzlet és belvizi
hajózás felett a közvetlen állami felügyelet és ellenörködés gyakorlására
van hivatva. Állására nézve pedig a magyar királyi vasúti- és hajózási
főfelügyelőség,
teljesítésére

mint a felügyeleti és szakrendészeti külszolgálat

központilag

szervezett

hivatal,

a

közmunka-

és

közlekedésügyi ministérium alatt álló külön hatóságot képez, és egyúttal
Árva Kálmán-Szegö Ferenc-Öri László: A MÁV szervezeti tagozódásának alakulása
1868-1993 között. In. Vasúthistória Évkönyv 1993. 62. old.
90 Idézi Weis Konrád: A vasúti és hajózási főfelügyelőség eredete. Magyar Mérnök és
Építész Egylet Közlönye. 1913. 31. old.
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pedig a nevezett ministérium véleményező és esetleg végrehajtó
szakközege. "91
A Főfelügyelőség hatáskörébe tartozott többek között, a vasútépítésre és
felszerelésre vonatkozó műszaki és rendészeti szabályok módosítása, a
vasúthálózat

bővítésére

vasútengedélyezés

tett javaslatok

folyamatában,

a

kidolgozása,

részvétel

versenytárgyalásokon,

a
a

közigazgatási bejárásokon; a végátvételi tárgyalások kiírása, megtartása
és műszaki vonatkozásban a róluk való határozathozatal; menetrendek
jóváhagyása; árszabások ellenőrzése, bírálata és módosításukra irányuló
kezdeményezés; balesetek kivizsgálása; az üzleti költségek, a vasúti
zárszámadás, a gazdasági ügyvitel ellenőrzése és a vasúttal összefüggő
bármely tanulmány hatásvizsgálat, statisztikai felmérés elkészítése illetve
bírálata.
Az évek során többszöri átszervezések nyomán - melyeket főképp a
Minisztérium

és

a

Főfelügyelőség

közötti

hatásköri

ütközések

jellemeztek - a középszintű vasúthatósági funkciók döntő részben a
Vasúti és Hajózási Főfelügyelőséghez kerültek. Osztrák mintára a
Főfelügyelőség néhány évig önállóan működött, majd 1884-töl kezdve
az államvasúti építkezések vezetésére vonatkozó teendői az Államvasúti
Igazgatósághoz, általános felügyeleti hatásköre pedig, a minisztérium
III. (Vasúti) Szakosztályának 4. ügyosztályára került. A minisztérium
ügyosztályaként

működött

egészen

1906-ig,

amikor

visszanyerte

önállóságát. "A magyar királyi vasúti és hajózási főfelügyelőség...
megszűnt a kereskedelemügyi minisztérium szakosztálya lenni, s
kirzárólag mint önálló hatóság működik. A vasutügyre vonatkozólag a
magyar királyi vasúti és hajózási főfelügyelőség általában a forgalomban
levő vasútak építési állapotára és üzletére vonatkozó felügyeletnek és
91 Magyarországi Rendeletek Tára 1877. 57.old.
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ellenőrzésnek a rend és biztosság érdekéből s a fennálló törvények és
rendeletek, különösen pedig a vasutüzleti rendtartás határozmányai
értelmében való gyakorlása képezi. A magyar királyi vasúti és hajózási
főfelügyelőség

ehhez

képest

őrködni

tartozik

afölött,

hogy

a

közforgalmú vasutakon a forgalom biztosságának megóvását czélzó
törvények,

rendeletek,

utasítások

és

szabályzatok

pontosan

megtartassanak és a szolgálat érdeke ellen vétő egyének a törvény
értelmében felelősségre vonassanak. "92
Az alkalmazotti állománynak - tekintet nélkül alkalmazásuk
állami vagy magán jellegére - legmagasabb felügyeleti szerve a
Főfelügyelőség volt. A Felügyelet végezte az alkalmazottak felesketését,
létszámuknak és minősítésüknek ellenőrzését, figyelte az alkalmazottak
munkamegterhelését, egyáltalán, hogy szolgálattételük a törvényeknek
és utasításoknak megfelelő legyen. A Főfelügyelőség időközönként és
esetről esetre, a vasúti vállalatoktól működésűk egy-egy területéről
jelentéseket kérhettek. A Főfelügyelőség tagjainak jogukban állt a
vasútak szolgálatának és ügyvitelének minden ágába betekintetni, a
tapasztalt szabálytalanságok megszüntetését követelni, s végső esetben az
őket megillető fegyelmi jogokat gyakorolni. Az 1906-os felügyelöségi
utasítás megengedte,

hogy sürgős esetekben

"midőn a halasztás

veszélylyel jár, különösen pedig ha a biztosságot fenyegető hátrányok
elhárítása rögtöni intézkedést igényel, fel vannak jogosítva a tárgy
fontossága

és

az

elhárítandó

veszély

nagysága

által

indokolt

intézkedéseket saját felelősségükre megtenni s ebbeli intézkedéseiknek a
közigazgatási hatóságok segélyével is érvényt szerezhetnek. "93
A MÁV megerősödésével az államapparátus egyre inkább a céltudatosan
erősített államvasúti bürokráciára támaszkodva igyekezett vasútpolitikai
92 Erdélyi Béla: Magyar Királyi Államvasuti Rendeletek Tára. Szeged 1909. 10. old.
93 Uo. 19.old.
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céljait megvalósítani. "Az államvasútak mint állami üzem kereseti és
gazdaságos üzletellátási működése ellenőrzésében. és irányításában a
törvényhozási és kormányzati tényezőknek már sokkal nagyobb szerep
jut. Az államvasútak kereseti és gazdaságos üzemellátási szempontból
megfelelő működésének a törvényhozás részéről való állandó és komoly
ellenőrzése,

az

államvasútak

eredményes

működésének

legjobb

biztosítéka."94
A

szervezeti

differenciálódás,

jegyében

1872-ben

létrehozták

a

későbbiekben is valamilyen formában megmaradó hat vasúti igazgatási
szakosztályt: vezértitkárság, pályafenntartás és anyagkezelés, forgalom
és kereskedelem, gépészet, számosztály, építészet. Átszervezték a MÁV
vezető testületének, az Igazgatótanácsnak az összetételét, majd az
Üzletigazgatóság elnevezést Államvasútak Igazgatóságára változtatták.
Az

1884-ben

végrehajtott

igazgatósági

átszervezések

már

egyértelműen mutatták meg az államhatalom új típusú beavatkozó
szándékait. "A m.kir. államvasutak hálózatának jelentékeny hosszúságú
új vonalak építése és több magánvasútnak államosítása által részint már
bekövetkezett, részint közeli kilátásban lévő rendkívüli növekedése
komoly kötelességévé tette a kormánynak idejében gondoskodni oly
szervezeti intézkedésről, melyek míg egyrészről lehetővé teszik azt,
hogy az államvasúthálózat nagy kiterjedése az igazgatási szolgálat gyors,
pontos és szakszerű vezetésének gátul ne szolgáljon, addig megóvják
másrészről azon álláspontot is, mely szerint az államvasúti intézetre az
érdekelt köz- és magángazdasági, ipari, kereskedelmi és pénzügyi
köröknek

az

őket

megillető

befolyás

engedtessék.

Azon

meggyőződésben vagyok, hogy az általam ez alkalommal végrehajtandó
szervezeti átalakítások egyfelől meg fognak felelni az imént említett
94 Szabolcsy Antal: A vasutak igazgatása és szolgálati szervezete. Bp. 1910.

У-Щ N
%
SZEGHD

64

irányzatnak,

másfelől pedig lehetségessé teendik azon törekvések

megvalósítását, hogy az államvasútak annyira fontos ügyeinek éppen a
viszonyok változása folytán lehető leggyorsabb és legmegfelelőbb
intézése biztosítassék."95
1884-től a korábbi igazgatótanácsi feladatokat az Igazgatóság vette át.
Az Igazgatóság vezetője a MÁV elnöke címet kapta meg és közvetlenül
a miniszter felügyelete alá került. Az Igazgatósági üléseken az elnökön,
alelnökön és az öt vasútigazgatón kívül,

három közlekedésügyi

minisztériumi megbízott és egy pénzügyminisztériumi előadó vett részt,
de a korábbiakkal ellentétben nem a minisztérium képviselője, hanem a
MÁV elnöke elnökölt. Az öt igazgató felügyelte a tizenegyre növekedett
vasúti szakosztályt. A szakosztályok élén a szakosztályvezetők álltak. Az
államvasúton belül közbülső igazgatási szervezetként létrehozták az
üzletvezetöségi hálózatot, amelyen keresztül - pénztári, visszkereseti és
a rendkívüli ügyek kivételével - az Igazgatóság és az állomási szolgálat
érintkezett egymással.

Az üzletvezetöségek a hálózatukon

fekvő

valamennyi szolgálati hely irányítói és felügyeleti szervei voltak. Az
alakuló vasúti közigazgatási rendszerhez külön csatlakoztak a vasúti
műhelyek és a hozzájuk tartozó szertárak.
1886-ban tovább folytatódott az igazgatási centralizáció és a
hivatali terjeszkedés. A korábbi tizenegy szakosztály helyett négy
főosztályt szerveztek (Általános Igazgatási, Pénzügyi, Kereskedelmi,
Építészeti és Gépészeti) s aztán ezek tagozódtak szak- és ügyosztályokra.
1899-ben további hivatalszaporításokkal kialakult a MÁV legállandóbb,
egészen 1918-ig működő szervezete:

9^ Az 1884:es Kereskedelemügyi Mimszteri rendeletet idézi Árva Kálmán-Szegö
Ferenc-Öri László: A MÁV szervezeti tagozódásának alakulása 1868-1993 között.
In.: Vasúthistória Évkönyv 1993. 63.old.
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A vasúti ügyek legfőbb irányítója a közlekedési ügyekért felelős magyar
királyi kereskedelmi miniszter volt. Döntési hatáskörébe tartoztak a
hatósági főfelügyelet, a szervezet, a költségvetés, a menetrend, a
díjszabások, a kinevezések, valamint az építkezések és megrendelések
legfontosabb kérdései. 1913-ban a Kereskedelemügyi Minisztériumban
szervezett hat szakosztály közül a Neumann Károly által vezetett III.
szakosztály irányította miniszteriális szinten a magyarországi vasúti
ügyeket. A III. szakosztály öt ügyosztályában (1. építési-közigazgatási,
2. hév és városi vasúti, 3. díjszabási és szállítási, 4. műszaki, 5.
államvasúti) összesen 62 hivatalnok tevékenykedett. A kereskedelemügyi
miniszter a vasútak feletti felügyeleti jogkörét a Vasúti és Hajózási
Főfelügyelőség, mint közvetlen alárendelt hatóság útján gyakorolta. A
Magyar Királyi Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség négy szakosztályában
(Vasúti, Hajózási, Főnöki és Segédhivatal) 39 hivatalnok dolgozott.
1913-ban Magyarországon a legnagyobb vasúti vállalat a Magyar
Királyi Államvasútak.

Központi szervében az

igazgatóságon

hat

főosztályon (Általános Igazgatási, Pénzügyi, Kereskedelmi, Építési és
Pályafenntartási, Gépészeti, Forgalmi) szerveződött a munka. A MÁV
Igazgatóság vezetésében a kollektív döntési mechanizmus a direkt és
állandó minisztériumi jelenlétet is lehetővé tette. Az Igazgatósági
összülésen az elnökön és az öt igazgatón kívül a kereskedelmi miniszter
két, és a pénzügyminiszter egy megbízottja rendelkezett szavazati
joggal. Szavazategyenlőség esetén az elnök által képviselt álláspont
emelkedett határozattá. Az Igazgatósági összülésen tanácskozási joggal
vehettek részt az üzletvezetők, a szakosztályvezetők és a minisztérium
által meghívott szakemberek. Az államvasút középszintű irányító szerve
az Üzletvezetőség volt. A minisztérium által kért felvilágosításokra az
üzletvezetöség közvetlenül - az igazgatóság kiiktatásával - válaszolhatott.
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Rendkívüli esetekben a területükön levő teljes személyi és anyagi
állománnyal

rendelkezhettek.

főosztály igazgatók

kettős

Az

üzletvezetők,

felügyelete

alatt

az

elnök

működtek.

és

a

Minden

üzletvezetöséghez nyolc-tíz osztálymérnökség kapcsolódott. 1913-ban a
MÁV

területén

12

üzletvezetöség

működött.

A

már

teljesen

megszervezett 13. nagyváradi üzletvezetöség az utolsó világháború előtti
osztálymérnökségi beosztásról rendelkező rendeletben96 szerepelt, de a
háborús események következtében gyakorlati kiépítése már elmaradt.
A Magyar Királyi Államvasutak üzletvezetöségei 1913-ban97
Név

Alapítás
éve

Bp-balpart
Bp-központ
Miskolc
Debrecen
Kolozsvár
Arad
Temesvár
Szeged
Szombathely

1891

1881
1892
1890
1876
1884
1911
1888
1895
1870
1912
1913

Zágbár
Szabadka
Pécs

Oszt. mérn.
száma

Vonal
hossz (km)

Az üv.nagys.
átl. vonal
h.vissz.

15

1747

113 %

11
16
17
12
13
11
9
12
15
12
11

903
1790
2143
1574
1570
1415
1225
1509
1666
1640
1391

58
116
138
102
101
91
79
97
108
106
90

96 Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja. 1914. 32. szám
97 Saját készítésű táblázat a Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja. 1914.
32.szám, Magyar Vasúti Szaknaptár 1914. alapján.
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Magánvasútak és a Magyar Királyi Államvasutak
Magyarországon 1912-191498
Üzleti hossz 1914
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Saját készítésű táblázat Maurer Vilmos: Az 1914. év végén üzletben állott hazai
vasútak építő és üzleti hosszúsága. Magyar Mérnök és Epítészegylet Közlönye.
1916., A vasúti tisztképzés 100 éve 1887-1987. Bp. 1987. 96. old. és Maurer
Vilmos: Vasútaink jövedelmezősége. Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye.
1914. 565. old. alapján
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1906-ban rendeleti, majd 1907-ben törvényhozási úton, az egész
országra kiterjedő hatáskörrel létrehozták az Országos Közlekedési
Tanácsot. A Tanács közúti, vasúti, hajózási, postai, távirdai és
távbeszélő

ügyekben,

a

Kereskedelemügyi

Minisztérium

legfőbb

tanácsadó és véleményező testületé lett. Ezzel vasúti ügyekben a
minisztérium

mellett,

a

Főfelügyelőséggel

és

a

vasúti

vállalatvezetésekkel együtt, háromszintű igazgatási-felügyeleti rendszer
jött létre. A Tanács tagjait választották, kinevezték vagy hivatalból
kirendelték.
Választás útján a Képviselöház 16, a Főrendiház 8 taggal, az összes
Kereskedelmi és Iparkamara, az ügyvédi kamarák és a M.Kir. JózsefMüegyetem 1-1 taggal, a kereskedelemügyi miniszter által kijelölt
mezőgazdasági, erdészeti, ipari és kereskedő egyesületek valamint a
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Budapesti Áru- és Értéktőzsde tagjainak sorából, legfeljebb 40 tag
képviseltette magát.
További 40 tagot a miniszter saját hatáskörében nevezett ki, többek
között a pénzügy, földmüvelésügy, belügy, honvédelmi minisztérium, a
közös hadügyminisztérium és a horvát bán javaslatára.
Hivatalból voltak tagjai a Tanácsnak a minisztérium illetékes szak- és
ügyosztályvezetői, a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség főnöke, a MÁV
elnöke és igazgatói, és a miniszter által kijelölt fontosabb közlekedési
vállalatok vezetői illetve ezek helyettesei.
Az Országos Közlekedési Tanács döntéshozó szervei voltak az
osztályok (vasúti,

hajózási,

postai és távirdaügyi és közúti), a

tarifabizottság és a teljes ülés. A törvényjavaslat benyújtója szerint
"annál a szoros érdekközösségnél fogva, a mely egyfelől a vasútak,
illetőleg általánosságban a szállítási és közlekedési eszközök, másfelöl az
utazó és szállító közönség között fennáll, régóta szüksége mutatkozott
annak, hogy oly testület állítassák fel, a mely már összealkotásánál
fogva is kifejezésre juttassa a maga kebelében a nagyközönség óhajtásait
és a melyben annak méltányos érdekei is megóvassanak. ”99
Mégis a törvény legfontosabb intézkedése a tarifabizottság létrehozása
volt. "A tarifa-bizottság a kereskedelemügyi minister vasúti és hajózási
tarifák ügyében véleményező szerve, mely hivatva van a fontosabb,
főleg elvi jelentőségű díjszabási, forgalom-megosztási és az ezekkel
rokontermészetü ügyeket, - tartozzanak azok akár a kereskedelemügyi
ministérium, akár a Magyar Királyi Államvasutak Igazgatóságának
ügykörébe,

-

tárgyalni

és

ezen

ügyekben

a

ministernek véleményt adni."100

99 Képviselőházi Napló 1906. IX. kötet 66.old. 1907. április 27.
100 Képviselőházi Irományok 1906. XV. kötet 533-534.old.

kereskedelemügyi
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A tarifa-bizottságban a törvényhozás hangsúlyos képviselete lehetővé
tette a tarifaügyek - korábban alig létező - parlamenti ellenőrzését és
nyilvános befolyásolását. "Tulajdonképen soha a ház tisztában a tarifális
politikával nem volt; ebbe ingerencziája semmiféle tekintetben nem volt,
sem nem ellenőrizhette, sem az apró tételekkel nem törődhetett és ezzel
a közgazdaságnak olyan fontos tere volt a parlamenti ellenőrzés alól,
vagy mondjuk a parlament közvetlen ingerencziája alól kivonva, hogy
tulajdonképen majdnem fölért fontosság tekintetében a vámkérdésekkel.
Mert a vámtételek rendesen tiz évre állapíttatnak meg bizonyos
merevséggel, változhatatlanul; vagyis tiz évig az összes gazdasági
viszonyok kénytelenek hozzáalkalmazkodni és tűrni nolle-velle a jó vagy
rossz tételeket. Ennek egyetlenegy korrektúrája a tarifapolitika... Épen
ebben kulminál a törvényjavaslat iránya, hogy, a mint lehetséges, a
parlament ingerencziáját megadja, vagyis élénk kontaktust hoz a merev,
elzárt bizottság és az élő parlament közé azáltal, hogy statuálja azt, hogy
a

képviselöháznak

is

bizonyos

számú

tagjai

mindenkor

meghivassanak. "101
A kiépülő magyarországi vasútigazgatási struktúra mind szorosabban
kapcsolódott a külföldi vasútakhoz és nemzetközi vasutasszervezetekhez.
A századelőn a magyarországi vasúti vonalhálózat 28 határ- és vámhatár
állomással102 szervesen illeszkedett a kontinens vasúti rendszerébe.
Az Európához való felzárkózás jogilag és szervezetileg is megtörtént. A
Német Vasútegyletbe a német vasútak, Belgium, Svájc, Románia
társaságában Magyarország az elsők között lépett be. A nemzetközi
vasúti kongresszusoknak - melynek 1885-ben Brüsszelben 19 állam és
131

vasútigazgatóság,

1910-ben

Bernben

pedig

48

állam

vasútigazgatósága volt tagja - Magyarország állandó résztvevője volt.
101 Képviselőházi Napló 1906. IX. kötet 66-67.old. 1907. április 27.
102 Kerkápoly Iván: Vasúti földrajz és történelem. Bp. 1943. 256.old.
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Az 1892-es berni egyezmény értelmében a svájci Szövetségtanács
felügyeletével európai vasútügyi központi hivatalt állítottak fel Bernben,
amelynek

Magyarország,

Ausztria,

Belgium,

Németország,

Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Németalföld, Oroszország és
Svájc társaságában, alapítótagja volt. A hivatal költségeit a részes
államok nemzetközi jellegű vasútvonalaik hosszának arányában viselték.
A hivatal német és francia nyelven hivatalos folyóiratot adott ki,
biztosította a vasútak közötti információcserét, a pénzügyi elszámolások
meggyorsítását,

és

adott

esetben

"az

egyes

vasútigazgatóságok

kívánságára a nemzetközi szállításokból eredő követelések rendezésénél
közvetítő gyanánt jár el".103
A központi hivatal igazgatóját széleskörű jogosítványokkal látták el. Az
igazgató tűzte ki a tárgyalási határidőket, kérte be a szükséges anyagokat
és gondoskodott a választott bíróság elé kerülő tényállás és határozat
előkészítéséről. Vitás esetekben az igazgató két válaszod bíróval együtt
döntött, de sürgős esetekben, akár bírák közreműködése nélkül is
hozhatott ítéleteket.104
A berni egyezmény módosítására és revíziójára a háromévenként
összehívott kongresszusok, egyre gazdagabb tartalommal és tágabb
felhatalmazással rendelkeztek. A századforduló után ezeket a gyűléseket
tekintették és fogadták el "nemzetközi vasúti parlamentek"-nek.105
A századfordulót követően a magyarországi vasúti közigazgatási
szervezet

fejlődésében

felerősödtek

a

bürokratizálódásra

utaló

folyamatok. A növekvő vasúti üzem, a differenciálódó szolgáltatási
igények, újabb és újabb hivatalokat teremtettek. Az I. világháború előtti
103 Magyar Törvénytár 1892. 1892. évi XXV.te. A központi hivatal felállítására
vonatkozó szabályzat III. czikk
104 MÁV Hivatalos lap. 1893. 10. szám
105 Vágó József: A nemzetközi vasúti egyezmény revisiójához. Közgazdasági Szemle.
1903. 500.old.
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években a vasúti hivatalnokok arányának kis mértékű csökkenése inkább
a robbanásszerű létszámnövekedésnek volt köszönhető, mintsem a vasúti
bürokrácia visszaszorulásának. Jól jelzi ezt, hogy a MÁV általános
igazgatásának költségei a századfordulón, a hasonló osztrák kiadásokat
két és félszeresen múlták felül.106 A századelőn alakult új hivatalok egy
része viszont, joggal hivatkozott a megnövekedett forgalomra és a
korábbiaktól eltérő utazási-fuvarozási szokásokra. így jött létre például,
a MÁV Budapest-Lipótváros Városi Irodája, amely a belvárosi polgárok
kedvelt poggyászfeladási helyévé vált. Az iroda kisebb súlyú (1000 kg
alatti) darabárukat akár gyors- akár teheráruként felvett, a városi
irodától a budapesti pályaudvarokig a vonathozszállítást viszonylag
kedvező áron teljesítette, és a Budapest-Marchegg és a Budapest-Orsova
vonalakra a közvetlen elszámolásokat is elvégezte. A megnövekedett
forgalomra hivatkozással állították fel az Országos Vasúti Levelező
Szolgálatot is, amely a vasútak közötti belső hivatalos levelezést
igyekezett könnyebbé és gyorsabbá tenni. Ennek érdekében minden
Budapestről kiinduló főirányban levelezési kocsikat, új levelezési
űrlapot, levéljegyzéki mintákat és három-három levelező kalauzi állást
rendszeresítettek.
A vasúti közigazgatás differenciálódása a helyi hatáskörök
gyarapodását,

az

ehhez

szükséges

álláshelyek

és

kompetenciák

növekedését, a kölcsönös ellenőrzések és függések kiterjedését idézték
elő.

Tehát

míg

egyrészt,

például

az

1890-es

évektől

az

osztálymérnökségek szerződéses munkák esetében, 2000 korona feletti
összegeket is utalványozhattak, a fütöházfönökök egyhavi fizetési
előleget adhattak beosztottaiknak,

vagy az állomásfönökök saját

hatáskörükben a pályafenntartási munkásoknak, élelmiszervásárlásra
106 Földes Béla: Közgazdaságtani értekezések. Bp. 1904. I. kötet 181. old.
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pénzt utalhattak ki, addig ezzel párhuzamosan a bürokratikus felügyelet
egyre szorosabb lett. 1896-tól kezdve az osztálymérnökség mérnökei
hetenként, az osztályvezetők havonta egyszer, a kezelésükre bízott
összes vasútvonalat kötelesek voltak személyesen beutazni, és a részletes
ellenőrzéseket elvégezni.107 A központi igazgatás ellenőrző közegei
nemcsak a saját szakterületükön viszgálódtak, hanem kötelesek voltak a
"szolgálati ágak bármelyikéhez beosztott szolga és altiszti személyzet
működését is megfigyeljék és annak szolgálati képességéről, valamint
arról meggyőződést szerezzenek, mennyiben ismeri a más szakmabeli
utasításokból

általa

szintén

betartandó,

tehát

tudni

szükséges

határozmányokat".108
A

központi

ugrásszerűen

igazgatási

hipertrófia

megnövekedett

az

hatására

elvégzendő

az

állomásokon

irodai

munka.

is
Az

állomásfönököknek az összes igazgatósági, üzletvezetöségi és forgalmi
fönökségi rendeletet, állomásoktól, hatóságoktól és magánszemélyektől
beérkezett iratot, levelet, feljegyzést gyüjteniük kellett. Idővel az
állomásfönökök

valóságos

kis

levéltárosokká

váltak.

Nagyobb

állomásokon az iktatókönyben vezeteti ügyiratokról tárgymutatót kellett
vezetniük. Minden ügyirathoz a könnyebb használhatóság érdekében
több segítő vezényszót alkalmaztak és ezekhez az ügyiratok rövid
tartalmát és az iktatószámot is hozzákapcsolták. Az iktatott anyagot
általában tíz évig őrizték, azután az állomásokról és a forgalmi
főnökségekről a dokumentumokat a központi anyagszertárba küldték fel.
A magyarországi vasútak a folyamatos hivatalszaporításon és
öngerjesztő feladatbövítésen nyugvó igazgatási rendszere az egész
korszakban mozdíthatatlanná tette az alapképletet, a központ mindenkori
fölényét a helyi érdekek felett és a hatóság elsőbbségét a szakmával
167 MÁV Hivatalos Lap 1896. 43. szám
108 MÁV Hivatalos Lap 1888. 26. szám
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szemben. Az erős és növekvő vasúti bürokráciára támaszkodva a vasútak
sajátos kisvilágot hoztak létre a sínek mentén, külön törvényekkel,
érintkezési szabályokkal, tekintélyviszonyokkal, nyelvhasználattal. "...
évtizedeken keresztül a köz- és állami érdek még az államvasúti kezelés
előtt is eltörpült... államvasúti fővonalak épültek virágzó városok
elkerülésével...

díjszabások

alakultak

a

hatalmasok

szükségletei

szerint... a vasútigazgatás titkos műhelyébe pedig bíráló szem be nem
tekinthetett."109

109 Vasutasok Közlönye 1910. április 17. 1 .old.
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У.

Létszám és beosztás
A század elején a vasutasoknak két elfogadott munkaköri statisztikai csoportosítása létezett. Az egyik az 1907-töl hivatalosan
érvényben lévő illetménytáblázat és az 1890-es, 1900-as, 1910-es
népszámlálási

statisztikai

adatfelvételek

alapján,

a

vasutasokat,

hivatalnok (A fizetési táblázat), segédszemélyzet (B fizetési táblázat) és
munkás kategóriákba osztotta. A másik, a korábbi illetményszabályzatok
és

rendtartások,

nyomán

a

hivatalnok-altiszt-szolga-munkás

minősítéseket használta. A vasutas közvéleményben, de gyakran a
hivatalos utasításokban is, mindkét minősítési rendszer

néha -

egymással keveredve előfordult, és használatban maradt. Mindkét
felfogás ezen túl számolt az alkalmazás állandó és ideiglenes jellegével,
illetve minden alkalmazotti rétegben akadtak ideiglenesen foglalkoztatott
alkalmazotti

csoportok

is.

A

kinevezett alkalmazottak sokáig a

közvélemény számára egyedül jelentették a vasutasokat, de az 1907-es
és 1914-es Szolgálati Rendtartások a korábbiakhoz képest új elemként,
lehetővé tették, hogy azok a havidíjasok, napidíjasok és munkások, akik
legalább három év óta megszakítás nélkül ugyanannak a vasútnak a
szolgálatában

álltak,

automatikusan

állandó

alkalmazottakká

válhassanak, s ezzel a vasutas társadalmon belüli integrációs folyamatok
jogi megalapozottságot is nyertek.
A

századfordulót

követően,

a

vasutas

személyzet

belső

erőviszonyait tekintve határozott átrendeződési folyamat vette kezdetét.
A hivatalnoki kar tényleges (több mint 25 %-os) létszámnövekedése
dacára az összvasutasságon belüli számaránya visszaszorult. A nem
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szorosan

vett

hivatali-adminisztratív

munkakörök

aránya

pedig

nagyarányú növekedésnek indult.
A vasúti személyzet létszáma
az alkalmazás minősége szerint
1900-1913.
1910
fö

1913

fö

7.555
8,4 %

8.882
6,8 %

9.489
6,0 %

38.162
42,7 %

60.745
46,4 %

69.997
44,5 %

43.762
48,9 %

61.318
46,8 %

78.010
49,5 %

1900

Hivatalnok
Segédszem.
(szolga, altiszt)
Munkás

fö

A vasúti szakágazatok személyzeti viszonyai
1913-ban111
hivatalnok segédszem.
^szolga,alt.)
Általános
Igazgatás
Pályafelügyelet
és Karbantartás
Forgalmi és
Kereskedelmi Szóig.
Vonatmozgatás és
Mühelyszolg.
Anyag és leltárkezelés

munkás

48,1 %

48,0 %

3,9 %

1,9 %

20,7 %

77,4 %

10,0 %

71,9 %

18,1 %

3,1 %

39,3 %

57.6 %

13,7 %

27,6 %

58.7 %

110 A Magyar Királyi Kormány 1900., 1910. és 1913. évi működéséről és az ország
közállapotairól szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv adatai alapján.
111 A Magyar Királyi Kormány 1900., 1910. és 1913. évi működéséről és az ország
közállapotairól szóló jelentés és Statisztikai Évkönyv adatai alapján.
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A vasúti alkalmazottak létszámnövekedése pontosan tükrözte a
pillanatnyi

vasútigazgatási érdekeket és az állami vasútfejlesztés

fontosabb irányait. A XIX. század második felében a peremhelyzetben
lévő települések felzárkózására - felzárkóztatására egyetlen koherens,
kész és működő mechanizmus állt rendelkezésre: az infrastruktúrái is,
főképp a vasúti befektetések rendszere. A vasútvonalat kapott és a
kapcsolódó

beruházásokat

elvégző

települések

néhány

év

alatt

kiemelkedtek marginális helyzetükből, míg a vasúti összeköttetéssel nem
rendelkezők szinte eltűntek a modernizálódó ország térhálózatából. A
vasút megjelenése és az urbanizáció igen szoros korrelációt mutatott:
Cegléd népességnövekedése addig múlta fölül a rendezett tanácsú
városok átlagát, míg - az 1880-as évek elejéig - őrizte vasúti
összeköttetésének kivételességét.
vasútat

kapott

városi

Pancsova a legkésőbb (1896-ban)

törvényhatóság,

a

törvényhatósági

joggal

felruházott városok között egyértelműen a legkisebb népességyarapodást
tudta felmutatni (1869-1880 között csupán 1,4 %-ot).112 A kitűnő bél
és külföldi vasúti összeköttetésekkel rendelkező Szombathely ellenben az
ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt (1869-1910 között
220 %-os népességnövekedéssel). Zólyomban találkozott a losonci
(1871), a ruttkai (1872) és a besztercebányai (1873) vasútvonal, s ezzel
a város az 1870-es évtizedben kiváló közlekedésföldrajzi helyzetbe
került. Ebben az időben a lakosság növekedése több mint tízszeresen
múlta felül a rendezett tanácsú városok átlagos szaporodását. A
közlekedési rendszerhez a 90-es években megkésve csatlakozó Versec
korábbi fogyó lakosságszámát a vasúthoz jutás után erőteljes növekedés

112 Az adatok a Magyar Statisztikai Évkönyv 1907. Bp. 1909. és Tliirring Gusztáv: A
magyar városok statisztikája. Bp. 1912. c. müvekből számláznák.
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váltotta fel. (1880-1890 között 2,1 %-os csökkenéssel szemben az 18911900 közötti évtizedben 13,3 %-os növekedés.)113
"A közlekedéssel foglalkozó népesség a legtöbb törvényhatóságban
rendkívüli szaporodást mutat, különösen azokban a vármegyékben a
melyekben nagyobb vasútvonalak nyíltak meg." - állapította meg az
1910. évi népszámlálás eredményeit összefoglaló tanulmány.114
A közlekedésben dolgozók legnagyobb koncentrálódásukat a fővárosban
érték el, bár a század elejére a növekedés üteme már alábbhagyott. így a
budapesti

közlekedésiek

változatlan maradt (8,2

1900-as

8,2

%-os

arányszáma

1910-re

%), döntően annak köszönhetően, hogy

megindult a vasutas népesség elővárosokba húzódása. A fővárossal
szomszédos, ahhoz közigazgatásilag nem kapcsolódó községekben
kisebb nagyobb vasutas telepek jöttek létre, és indultak fejlődésnek.
Ennek a folyamatnak az eredményeképpen növekedett látványosan a
Pest vármegyében foglalkoztatott közlekedésiek száma 1900-1910 között
28.717-röl 55.885-re.
Magyarországi városok
közlekedési népessége (keresők
és eltartottak együtt)
1900 és ШО.113
1900
Pécs
Sopron
Selmecbánya
Szabadka
Szeged
Kassa
Miskolc
Temesvár
Kolozsvár
Fiume

2.462
2.109
343
4.263
7.106
2.726
4.697
5.152
3.943
5.492

5.6
6,3
2,1
5,1
6,9
6,8
10,9
8.7
8,0
14,1

1910
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

3.387
2.544
425
6.433
9.111
3.625
7.101
6.529
4.925
7.819

6,8
7,5
2,8
6,8
7,7
8,2
13,8
9,0
8,1
15,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

113 Az adatok Magyar Statisztikai Évkönyv 1907. Bp. 1909. és Tliirring Gusztáv: A
magyar városok statisztikája. Bp. 1912. c. müvekből számláznák.
114 Magyar Statisztikai Közlemények 48.kötet Bp. 1913. 8.old.
113 Magyar Statisztikai Közlemények 48.kötet Bp. 1913. 26.old.
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A

legnagyobb

vidéki

vasutas

települések

az

üzletvezetöségi

központokban alakultak ki, de a forgalmi csomópontok vagy a vasúti
közigazgatási átszervezések is jelentékeny vasúti létszámnövekedést
indukáltak.
A közlekedés keresőinek legdinamikusabb csoportját kétségtelenül a
vasutasok alkották.116 (1890-ben a közlekedésben foglalkoztatottak 49,1
%-a, 1900-ban 55,3 %-a, 1910-ben 60,0 %-a vasutas volt117.)
A vasút más gazdasági ágazatokhoz viszonyított fokozott biztonsági
igényei

és

az

egész

korszakra

jellemző

rendkívül

erőteljes

hálózatbővítés, hatalmas létszámú vasúti személyzet kiképzését és
szolgálatba állítását követelte meg. A kiegyezést követő időszakban
egyértelműen

és

kimagaslóan

a

vasúton

volt

a

legnagyobb

a

létszámnövekedés. Az ország foglalkozási szerkezetét megvizsgálva
1890-1910 között az őstermelésben 3,2 %-os, a nem mezőgazdasági
szektorban 69,0 %-os, a közlekedési ágazatban 164 %-os, míg a
vasútnál

223

%-os

mühelymunkásokkal,

volt

a

létszámgyarapodás,

pályamunkásokkal,

napidíjasokkal,

1913-ban
a

MÁV

iskoláinak tanítóival együtt, a vasút 154.496 embert foglalkoztatott,
eltartottakkal együtt a vasúti népesség száma 347.342 volt. A vasutasok
többsége valamely gőzüzemű vasút alkalmazásában állott (a vasutas
népesség 93,7 %-a), a többiek a villamosvasútaknál (4,6 %) és egyéb
(gyári, erdei stb.), nem gőzüzemű vasútaknál (1,7 %) dolgoztak.118
116 A század elején a népszámlálási statisztikák a közlekedési szférához tartozónak
számították a következőket: közutak igazgatása, út-, híd- révvámok, bérkocsisok,
fuvarosok, államépítészeti hivatalok, kikötői szolgálat és rendészet, folyamszolgálat
és rendészet, folyammérnöki hivatalok, tengeri hajózás, folyami és tavi hajózás,
tutajozás, posta, távirda és távbeszélő, hordárok, temetkezési vállalatok, és a
vasutak (lóvasút, ipari-bányalóvasút, mezőgazdasági és erdei villamosvasútak, ipari
és bánya villamosvasútak, mezőgazdasági erdei lóvasutak, villamosvasútak,
gözerejü vasútak, városi gözerejü vasútak, gözerejü ipari és bánya vasútak,
gözerejü mezőgazdasági és erdei vasútak). és Statisztikai Közlemények 48. kötet
Bp. 1913. 5. old.
117 Gadanecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története. Bp. 1985. 9.old. és
Statisztikai Közlemények 48. kötet Bp. 1913. adatai alapján
118 Statisztikai Közlemények 48. kötet Bp. 1913. adatai alapján
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A századelő vasutas társadalma számos demográfiai sajátossággal
rendelkezett. A keresők és eltartottak egymáshoz viszonyított arányát
tekintve a vasutasokat a dualizmuskori magyarországi társadalom szélső
értékei jellemezték.
Száz keresőre jutó eltartott
Magyarországon 1900-1910.119
Bányászat,
ipar, kereskedelem
tisztvis. segédszem.

Mo.

vasúti
tisztvis.segédszem.

Arányszám
1900

123

139

82

199

256

1910

136

120

92

165

236

Százalék
1900

100%

113%

66%

161% 208%

1910

100%

88%

67%

121% 173%

A vasutas eltartottak nagy számát egyfelől a vasútüzemi kvalifikációból
és

előképzettségi

igényekből

következő

vasutas

kormegoszlás

magyarázza. A viszonylag hosszú kiképzési idő miatt a vasútaknál a
legfiatalabb (20 év alatti) korosztály elenyésző arányban jutott álláshoz.
Míg

a

századfordulón

a

bányászat-ipar-

és

kereskedelem

segédszemélyzetének harmadrésze 20 évesnél fiatalabb volt, addig a
vasúti segédszemélyzet körében 20 év alatti alkalmazott csak mutatóba
akadt. A dualizmus időszakában érvényes vasútüzleti rendtartások
mindegyike a vasúti munkaviszony feltételéül szabta a 18. életév
betöltését. Néhány vasúti munkakör képesítési szabályzata ráadásul
tovább emelte a felvétel alsó korhatárát. így például a motorvezetöi
vizsgaszabályzat kimondta, hogy vizsgára csak azok bocsájthatók, akik
119 Saját készítésű táblázat a Magyar Statisztikai Közlemények 48.kötet Bp. 1913.
35.oldalának adatai alapján
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"legalább 20 évesek és amennyiben más motorvezetöi képesítéssel nem
rendelkeznek legfeljebb 40 évesek".120 A vasúti munkakörök nagyobbik
része olyan előképzettséget követelt (középiskola, diploma, szakvizsgák,
gyakorlat stb.), amely indirekt módon tette lehetetlenné 20 év alattiak
számottevő vasúti jelenlétét. Ezzel összefüggésben a legaktívabb 20-39
közötti

korosztály

a

magyarországi

vasútaknál

egyértelműen

felülreprezentált volt. A századfordulón a 20-39 éves középkorosztály
országos aránya 40 % körül mozgott, szemben a 60 %-os vasúti
arányszámmal.121
Az életkori megoszlás sajátosságait differenciálták tovább a
vasutasság családi-házassági viszonyai.

A házasságban élő vasúti

tisztviselők aránya az országos átlagot jóval meghaladva 60 % körül
mozgott, sőt a vasúti segédszemélyzet 75 %-a házassági kötelékben élt.
Ez utóbbi érték majd kétszeresen meghaladta a bányászat, ipar és
kereskedelem segédszemélyzetének házassági arányszámait. A vasutasok
házassági aktivitását jól magyarázza a családalapítás szempontjából a
legaktívabb korosztályok dominanciája, de ezen kívül "... mégis meg
kell

látnunk

benne a foglalkozás hatását,

hiszen az otthonától

gyakrabban távollévő vasutas altiszti kar, munkásság stb. már inkább
vágyik családi tűz melegére, mint az ipari, kereskedelmi vállalatok
proletár tömege. "122
A vasutasok nemzetiségi viszonyai az 1870-es évektől kezdve a
homogenizáció

irányába

rendeződtek

át.

Összességében

a

századfordulón a vasúti hivatalnokok 93,2 %-a, a segédszemélyzet 78,1
%-a, 1910-ben 95,5 %-a illetve 83,1 %-a magyar anyanyelvűnek

120 MÁV Hivatalos Lap 1903. 37.szám
121 Statisztikai Közlemények 56. kötet Bp. 1915. 300. old.
122 Laky Dezső: Adalékok a vasutasság demográfiájához. In.: Tüske Jenő: Előadások
a Vasúti és Közlekedési Közlöny 60 éves jubileiuma alkalmából. Bp. 1932.
112.old.

90

vallotta magát. Az egész vasutas népességet vizsgálva az adatok némileg
módosultak.
♦

Vasúti tisztviselők any anyelve
1910123

magyar
német
szlovák
román
rutén
horvát
szerb
egyéb

összesen

eltartott

kereső

29.478
1.088
103
127

11.209
289
46
68
1
64

18.269
799

28
30

25

53

65

95

57

59
1
59

2

123

A részben adminisztratív-politikai, részben spontán folyamatok hatására
a nem magyar anyanyelvű vasúti hivatalnokok száma az I. világháború
küszöbén

minimálisra

csökkent.

A

német

anyanyelvű

vasúti

tisztviselőkön kívül (akik családtagjaikkal is alig érték el az 1000 főt)
csupán néhány tucat idegen ajkú vasúti hivatalnok dolgozott az ország
vasútjain. Ennek jelentőségét is tovább halványította, hogy a nem
magyar anyanyelvűek egy része ideiglenesen vagy rövid ideje, magyar
vasútaknál

dolgozó,

alkalmazottak közül

külföldi

állampolgár

volt.

(A

közlekedési

1910-ben 3,5 ezren osztrák, százan német,

kétszázan olasz állampolgárként létesítettek munkaviszonyt. 124)
A vasúti segédszemélyzet körében a magyar anyanyelvűek valamivel
kisebb arányban képviseltették magukat, egyrészt a tisztviselőkhöz
képest rövidebb képzési idő miatt, másrészt mert a nemzetiségi területen
működő vasútaknál, egy sor alacsonyabb szintű vasúti munkát helyi
munkaerővel végeztettek. így alakult ki például a vasúti segédszemélyzet
hatezres szlovák nemzetiségű (családtagokkal 20.000 feletti) csoportja.
123 Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötet 840. old
124 Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötet 840. old
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A vasúti munka sajátosságaiból adódóan az alkalmazottak idegennyelv
ismerete az országos átlagot jóval meghaladta. Vonatkozik ez a nem
magyar ajkú vasutasok

magyar

nyelvismeretére és

a vasutasok

idegennyelv tudására egyaránt. Az 1910-es népszámlálás adatai szerint
például a magyar ajkú vasutas hivatalnokok 77,2 %-a beszélt egy vagy
több

idegennyelvet.

Az

idegennyelv

ismeret

még

a

tisztviselő

családokban is megközelítette az 50 %-ot. (1910-ben 43 %125) A
magukat nem magyar anyanyelvűnek vallók magyar nyelvismerete is
szélesebb körű volt mint az országos értékek.
Vasutas népesség (keresők és
eltartottak) anyanyelve 1910.126

magyar
német
szlovák
román
rutén
horvát
szerb
egyéb

fö

arány

287.739
15.823
20.713
8.038
1.457
3.994
1.300
1.712

84,5
4,7
6,0
2,4
0,4
1,2
0,3
0,5

%
%
%
%
%
%
%
%

A nem magyar vasutas népesség
magyarul tudása 1910-ben127
Összlétszám

Magyarul
tudók sz.

%-a

Hivatalnok
eltartott

526
1.065

501
181

95 %
16 %

Segédszem.
eltartott

15.576
35.870

10.230
13.613

65 %
40 %

12^ Magyar Statisztikai Közlemények 64. kötet 840. old.
126 U.a.
127 U.a.
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Magyar anyanyelvűek aránya egves
foglalkozási ágakban 1910-ben1*8

Vasúti tisztviselő

95,5 %

vasúti segédszem.

szabadfogl. tisztv.
bányászati tisztv.
véderő tiszt és tisztv.

80,9 %
78,4 %

szabad fog 1. szolgaszem. 72,9 %
bányászati segédszem. 45,1 %
64,3 %
véderő altiszt

A vasutas

59,0 %

népesség vallási

83,1 %

viszonyait a hivatalnoki

kar és

a

segédszemélyzet közötti markáns különbségek határozták meg. A
hivatalnokok katolikus és izraelita dominanciája (1910-ben a vasúti
hivatalnokok

közel

20

%-a

izraelita

felekezetű

volt)

és

a

segédszemélyzet katolikus-református jellege egészítette ki egymást ("a
vasúti segédszemélyzet sorai között 1910-ben csaknem felényivel több
református vallású egyént írtak aránylag össze, mint az ország egész
népességében"129).
Izraelita felekezethez tartozó
vasutas népesség 1910-ben130

hivatalnok
ossz. hiv.belül
segédszemélyzet
ossz. segédszem. belül

A
mindenkori

vasúti

alkalmazás

közlekedési

kereső
2.261
19,2 %

eltartott
3.834
19,8 %

1.759
1,9 %

4.636
2,1 %

általános

szabályait és

szakminiszter által

feltételeit a

kibocsátott minősítési

szabályrendeletek állapították meg. Az alapszöveget az 1876, 1877 és
128 U.a.
129 Laky Dezső: Adalékok a vasutasság demográfiájához. In.: Tüske Jenő: Előadások
a Vasúti és Közlekedési Közlöny 60 éves jubileiuma alkalmából. Bp. 1932.
113.old.
130 Saját készítésű táblázat a Statisztikai Közlemények 48. kötet. Bp. 1913. 240. old.
alapján
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1881. évi rendeletek hatályon kívül helyezésével, az 1881. évi 4334.
számú közmunka és közlekedési minisztériumi rendelet alkotta meg.
Eszerint a vasúthoz kerülés általános előfeltétele:

a.

a magyar

állampolgárság, b. a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való
tökéletes bírása, c. 18. életév meghaladása, és d. fedhetetlen előélet.131
A magyar állampolgárság hiányát a rendelet "viszonosság esetében különösen a közös vasútak központi szolgálatában tanácsban
megengedte,

képviselt
az

országok

osztrák

és

vagy

tartományok"132

magyar

a birodalmi
polgárainak

állampolgársággal

nem

rendelkezők kizárólag a miniszter külön engedélyével nyerhettek a
magyarországi vasútakon alkalmazást.
A későbbi szolgálati rendtartások az alkalmazás általános feltételeiben
több változást hajtottak végre. Az 1907-es Szolgálati Rendtartás az
állampolgárság,

életkor,

nyelvtudás

és

fedhetetlen előélet

mellé

megkövetelte, hogy az alkalmazott "csőd vagy gondnokság alatt" ne
álljon "bűntett vagy nyereségvágyból követett vétség" miatt elítélve vagy
vád alá helyezve ne legyen, hivatalvesztés hatálya alatt ne álljon,
"erkölcsi tekintetben alapos kifogás alá ne essen" és az előírt iskolai
képzettséggel rendelkezzen.133
Az 1907-es Szolgálati Rendtartás az állandó alkalmazottaktól külön
feltételként megkövetelte,

hogy a tényleges katonai szolgálatukat

teljesítsék, vagy a védkötelezettség alól a felmentést megszerezzék és a
szolgálat állásához szükséges szakismereteket megszerezzék, a szükséges
szakvizsgákat letegyék.
A magyarországi vasúti jogfejlődés félévszázados eredményeit és
kompromisszumait az 1914-es Vasúti Szolgálati Rendtartás foglalta
131 Magyarországi Rendeletek Tára 1888. 108.old.
132 Magyarországi Rendeletek Tára 1888. 108.old.
133 Magyar Törvénytár 1907. évi L. tv.
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össze, amely először a rendtartások történetében törvényként látott
napvilágot (1914. XVII.te.). A törvény a felvétel általános kellékeit
tekintve - az 1907-es rendelet szellemében - az állandó és ideiglenes
alkalmazottak között fennálló különbségeket megszüntette. Ahogy a
miniszteri indoklás mondta "... a vasútnak már az ideiglenes felvétel
alkalmával - eltekintve a napszámosoktól, akikre a törvény nem
vonatkozik - vizsgálnia kell, hogy nem áll e majdan az állandósításnak
valamely kellék hiánya útjában, mivel különben a vasút nem tehetne
eleget a törvény által reárótt kötelezettségének".134
A rendelet a korábbiakban fennálló, magyar nyelvismeretre vonatkozó
szabályokat hatályon kívül helyezte, s néhány rendelkezést közelített a
gyakorlati élethez. Az 1914-es XVII. te. 5. paragrafusa szerint "a vasút
szolgálatába csak olyan egyént lehet felvenni, aki a következő minősítési
kellékeknek megfelel:
1. magyar állampolgár;
2. 18. életévét már betöltötte, de 35. életévét a felvétel
időpontjában meg nem haladta;
3. szellemileg és testileg ép, vasúti szolgálatra alkalmas és
mindezt vasúti orvos bizonyítványával igazolja;
4. az illető szolgálatra nézve megszabott iskolai végzettsége
van. "135
A törvény szerint a feltételek alól felmentést lehetett szerezni a
következő esetekben: 18 év alattiakat is felvehettek vasúti műhelybe
tanoncként, amennyiben a jelentkező írni, olvasni tudott és a számtan
alapműveleteivel tisztában volt; ugyanígy a forgalmi, pályafenntartási és
szertári szolgálathoz, kiképzés vagy kisegítés céljából ha a jelentkező a
középiskola négy osztályát elvégezte. A 35. életév betöltése után
134 A miniszteri indoklást idézi: Magyar Törvénytár 1914. 157.old.
135 J914 XVII. te. Magyar Törvénytár 1914.
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felvehető volt, aki korábban már vasúti alkalmazottként dolgozott, és a
szolgálatból nem büntetéssel bocsátották el és az olyan "kiváló
képzettségű egyén, akinek a vasúti szolgálatban való alkalmazása a
vasúti szolgálat érdekében kívánatos".136
1907-töl kezdve az alkalmazottak három év megszakítás nélküli vasúti
szolgálat után abban az esetben is megszerezték az állandó jelleget, ha
tényleges katonai szolgálatot nem teljesítettek és a hadkötelezettség alól
sem kaptak felmentést.137 Vasúti szolgálatba lépéshez, a folyamodó
saját kezűleg írt pályázatot készített, amelyben az általános feltételeket
igazoló hivatalos bizonyítványokon túl, korábbi munkahelyeit, családi
állapotát,

gyermekeinek

képzettségét

is

alkalmasságát
Közszolgálatban

be

számát,

kellett

kizárólag
állók

vasutas

mutatnia.
vasúti

hivatali

A

rokonságát,
pályázók

pályaorvosok

elöljáróik

útján

katonai

egészségügyi
vizsgálhatták.

nyújthatták

be

pályázatukat.
Vasúti hivatalnoki kinevezéshez, a rendtartások komoly iskolai
végzettséget írtak elő. A vasúti alkalmazottak minősítését szabályozó
rendelet szerint, hivatalnoknak csak azt vehették fel, akik "legalább is
valamely fö gymnasiumot vagy föreáltanodát vagy azokkal egyenlő
rangban álló kereskedelmi vagy katonai tanintézetet sikerrel végeztek és
az előírt érettségi vagy zárvizsgát eredménynyel letették, s végre azok
kik a cs.kir. hadsereg vagy a m.kir. honvédség tényleges állományában
szolgáltak s a tisztivizsgát sikerrel letették."138 A főgimnáziummal és
föreáltanodával vasúti értelemben egyenrangúnak elismert kereskedelmi,
katonai egyéb iskolák listáját a minisztérium időközönként kiegészítette
és újraközölte. A század elején lényegesen kibővült a vasút által
136 1914. XVII. te. Magyar Törvénytár 1914.
137 MÁV Hivatalos Lap 1907. 40.szánt
138 Magyarországi Rendeletek Tára 1888. 111.old.
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elfogadott középiskolák köre. Ekkoriban már idetartoztak többek között
olyan iskolák mint, a görögkeleti felső kereskedelmi iskola Brassóban,
az izraelita felső kereskedelmi iskola Nagykanizsán, a tengerészeti
akadémia Fiúméban, vagy az országos iparművészeti iskola Budapesten.
Műszaki képzettséget igénylő szolgálati ágaknál, hivatalnoknak és
hivatalgyakornoknak kizárólag azokat vették fel, akik "a budapesti vagy
valamely külföldi

műegyetemet tanulmányaikat szabályszerűen és

sikerrel elvégezték; ezek is azonban mint hivatalnokok csak akkor
véglegesíthetők, ha a budapesti kir. József-müegyetemtöl mérnöki
oklevelet

nyertek,

illetőleg

ha

külföldön

megszerzett

mérnöki

okleveleiket a budapesti kir. József-müegyetem által szabályszerűen
honosíttatták."139
A vasűtak általános igazgatási szolgálatában ügyvédi oklevelet, állam- és
jogtudományi

doktorátust

írtak

elő.

Forgalmi

és

kereskedelmi

szolgálatban a hivatalnokok számára iskolai előképzettségen kívül a
vasúti Tisztképzö Tanfolyam elvégzése és sikeres záróvizsgája is
kötelező volt. A tisztképzöt 1887-88-ban szervezték. Hallgatóinak az
általános követelményeken túl140 azokat vehették fel, akik "... az illető
tanév kezdetét megelőzőleg legalább 10 hónapon át voltak vasúti
forgalmi szolgálatnál alkalmazva és - továbbra is a vasúti szolgálatban
maradva - felettes igazgatóságuk részéröl az illető vasút hivatalnoki
állományának kiegészíthetése véget jelentettnek be a tanfolyamra".141

139 Rendeletek Tára 1888. 109-1 lO.old.
140 "Taiifolyamhallgatókúl oly egyének vétetnek fel, kik eredeti vagy közjegyzőileg
hitelesített másolati okmányokkal igazolják, hogy: a) a megfelelő elméleti
előképzettséggel bírnak; b) 18-ik életévüket már betöltötték, vagy a kővetkező
január hó végéig betölteni fogják; c) magyar állampolgárok; d) a hivatalos magyar
nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírják; e) feddhetlen elöéletüek, mi a
tanulmányuknak netán korábban történt befejezte óta eltelt időre nézve hatóságilag
megerősített foglalkozási és erkölcsi bizonyítványokkal igazolandó; f) a vasúti
szolgálatra testileg is alkalmasok, minek bizonyítására a vasúti vállalatok orvosai
és közhatósági orvosok hivatvák. Ferenczy István: Életpályák. Pozsony-Bp.
1894. 261.old.
141 Rendeletek Tára 1905. 504.old.
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A Tisztképzö presztízsét jól mutatta, hogy bár a tanfolyamot többnyire
középiskolai végzettséggel és diplomával rendelkezők látogathatták, a
rendelkezések külön hangsúlyt helyeztek a papírral bizonyított tudás
frissentartására és

konvertálhatóságára.

"Azt,

hogy a tanfolyami

hallgatóság a kiképzésre minél alkalmasabb elemekből alakuljon, s e
végből a fenti feltételeknek megfelelőek közül olyanok szemeltessenek
ki hivatalnok-jelölteknek, akiknek a kiképzésre való képességeit a
legjobb iskolai bizonyítványok igazolják, ám de emellett nem is olyan
régen végezték iskolai tanulmányaikat, hogy a tanulásra való képességük
jelentékeny

hanyatlást

szenvedhetett.

Ennek

vasútakat figyelmeztetni kívánom anélkül,

kívánatos

voltára a

hogy a magánvasútak

rendelkezési jogát kötelező intézkedéssel érinteném. A magyar kir.
államvasutak igazgatóságát e részben a másolatban idecsatolt rendelettel
megfelelő eljárásra utasítom. »142
A Tisztképzö tanfolyam szeptembertől júniusig, heti 30 órában
oktatott, olyan órabeosztásban - délután 3 és 8 óra között -, hogy az
egyetemi hallgatók is - tanulmányaik megszakítása nélkül - részt
vehessenek azon. A "Vasúti tisztképzö tanfolyamon tartandó képesítő
vizsgálatról" rendelkező első szabályzat143 a kötelező tárgyak között
sorolta fel 1. a vasúti technológiát, 2. a távirdai szolgálatot, 3. a
forgalmi szolgálatot, 4.

a kereskedelmi szolgálatot, 5. a vasúti

földrajzot, 6. a vasútügy történetét, 7. a vasúti jog és törvényismét, 8. a
kereskedelmi számtant és vasúti könyvviteltant, 9. a kereskedelmi
áruismét.

1896-ban

néhány

tantárgyat

megszüntettek

(vasútügy

története, vasúti jog és törvényisme, vasúti egészségügyi szolgálat), ám
1905-ben majd két évtized tapasztalata alapján véglegesítették a
követelményeket. Ezek szerint a vasúti tiszti képesítövizsga két részből
142 Rendeletek Tára 1905. 544-545.old.
143 Rendeletek Tára 1888. 958.old

98

állt. Az első rész a Vasúti építmények és berendezések, a Vasúti
földrajz, a Vasúti közigazgatás, a Vasúti számvitel, az Anyagkezelési
szolgálat című tárgyakat valamint Német nyelvet foglalta magába, a
második rész a Távirdai szolgálat,

a Forgalmi szolgálat és a

Kereskedelmi szolgálat területére terjedt ki. Ezekhez járult a Vasúti jog
és törvényisme, a Vasútügy története, a Vasútügyi egészségügyi
szolgálat mint rendkívüli, a Francia nyelv pedig mint - nem kötelező rendkívüli tárgy. A tanév végén, az első vizsgán azok a hallgatók
vehettek részt, akik évközben az összes kötelező tárgyból legalább
elégséges eredményt értek el. A második vizsgára sikeres első vizsga és
három hónapi vasúti gyakorlat után lehetett jelentkezni. A távirdai,
forgalmi és

kereskedelmi szolgálatnál végzett kötelező gyakorlat

sikerességét az érintett vasúti vállalat igazolta, sőt a második vizsgára is
kizárólag szolgálati úton lehetett feliratkozni.
A Tisztképzö vizsgabizottságában az állami felügyelet több
oldalról is biztosítva volt. A bizottság elnökét és helyetteseit a
Kereskedelemügyi Miniszter nevezte ki. A vizsgabizottság tagja volt a
Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség képviselője, a tanfolyam felügyelője,
a Tisztképzö igazgatója, szaktanárai, valamint a vizsgázót alkalmazni
kívánó vasút képviselői. A Tisztképzö sikeres elvégzése vasutas pályák
sokaságát

nyitotta

meg

a

hallgató

számára.

Középiskolai

előképzettséggel forgalmi gyakornokságra, ellenörségre, személy- és
teherpénztárnokságra, állomásfönökségre; államszámviteltani vizsgával
számtisztségre,

könyvelöségre;

mérnökgyakornokságra,

műegyetemi

segédmérnökségre,

előképzettséggel
felügyelő

és

főfelügyelőségre; jogi végzettséggel fogaimazóságra, irodatisztségre,
titkárságra, egészen a miniszteri tanácsosságig.
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A vasúti hivatalnokok nagyobbik része a forgalmi és kereskedelmi
szolgálatban dolgozott, de természetszerűleg az általános igazgatási
szakágazat legnagyobb alkalmazotti csoportját is alkotta.
A vasúti személyzet létszáma
szakágazatonként szerint 1913. 144

I. Általános
Igazgatás
II. Pályafelügy.
és Karbantart.
III.Forgalmi és
Keresk. Szóig.
IV. Vonatmozgatás
és mühelyszolg.
V. Anyag és
lel tár kezelés

tisztv.

segédsz.
alt.,szolga

munkás

összesen

11.4 %

1,5 %

0,1 %

1.4 %

11,9 %

17.6 %

59,0 %

37.7 %

62,0 %

60.7 %

13,7 %

37,4 %

11,3 %

19,3 %

25,4 %

21.8 %

3.4 %

0,9 %

1,8 %

1.5 %

A hivatalnoki réteg összvasutasságon belüli visszaszorulása és a
szorosan vett szakmai középrétegek előretörése szükségszerű velejárója
volt a vasúti közlekedés - a századfordulón egyre nyilvánvalóbbá váló specializációjának, tömegesedésének és professzionalizálódásának. A
hivatalnokok a vasutasságon belüli kezdeményezést és dinamizmust
legalább részben, kénytelenek voltak átadni a megerősödő vasutas
középrétegeknek. A hivatalnoki kar jelentős és a korabeli Európában
eygedülálló

túl képzettsége

(érettségi

ill.

diploma

megkövetelése)

amellett, hogy tovább erősítette a vasutasok társadalmi pozícióit
formálisan és motivációiban viszont tovább távolította a hivatalnoki
réteget a tulajdonképpeni vasúti szakmunkától, növelte a hivatalnoki és
nem hivatalnoki kar közötti átmeneti csoportok számát. Az 1913-as
költségvetés szerint a MÁV alkalmazásában az igazgatóságon 1134, az
144 saját készítésű táblázat a Magyar Királyi Kormány 1913. évi müködöséröl és az
ország közállapotairól szóló jelentés Bp. 1915. 174. old. alapján.
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üzletvezetöségeken 1635 és külszolgálatban (állomások, fütöházak stb.)
3951 hivatalnok állt.145
A 6720 állami tisztviselő mellett a 2769 magánvasúti tisztviselővel a
mintegy 9500 vasúti tisztviselő a magyarországi hivatalnoki kar egyik
legnépesebb

és

legtekintélyesebb

csoportját

alkotta.

A

vasúti

hivatalnokok 40 %-a a központi igazgatásban, 60 %-a pedig a
pályaudvarokon,

fütöházakban

és

a

nagyobb

állomásokon

tevékenykednek. A magyar államvasúti tisztviselői kar Európában a
legnagyobbak közé tartozott. A vasúti hivatalnoki kar 9 szolgálati
osztályra oszlott. A szolgálati osztályok határozták meg a parancsadási,
fegyelmi-függőségi viszonyokat, a fizetéseket, kedvezményeket és az
előmeneteli szabályokat.

Az egyes szolgálati osztályok megfelelő

címekkel és rendfokozatokkal jártak, amelyeket az alkalmazott szolgálati
idején túl is jogosult volt használni. A század elejéig a MÁV elnöke, a
vasútigazgatók,

az

igazgatóhelyettesek

és

az

üzletvezetők

nem

szerepeltek a szolgálati rangsorokban. 1907-től kezdve a vasút belső
egységesedés és demokratizálódási folyamatainak jeleként az elnöktől a
váltóőrig az összes alkalmazott szolgálati viszonyai együtt kerültek
nyilvánosságra.

*4^ Magyar Állami Költségvetés 1913. 69-88. old.
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Szolgálati, minőség és létszám a
Magyar Királyi Államvasutak hivatalnokainál
1913146
Szolgálati cím
I. Elnök
II. Igazgató
III. Igazgatóh.
üzletvezető
IV. Főfelügyelő
V. Felügyelő
VI. Főmérnök
Titkár

Föellenör
VII. Mérnök
Segédtitkár
Ellenőr
Műszaki ellenőr
VIII. Mérnök
Fogalmazó
Hivatalnok
Műszaki hiv.
IX. Hivatalnok,
Műszaki hiv.

Igazgatóság

Üzletvezetőség

Külszol
gálat

1
6
6
31
115

12
26
105

4
53

307

385

320

357

520

968

250

447

1571

61

133

1035

Szolgálati minőség és létszám a Magyar Királyi Államvasutak nem
hivatalnoki állományában 1913.147
Szolgálati cím
1. főművezető
mozdonyfelvigyázó
2. Fömotoros
kocsi vezető
Fömozdonyvezetö
Mozdonyfelvigyázó
3. Művezető
4. Motoros kocsi vezető
Mozdonyvezető
5. Vizsgáló fökalauz
6. Fökalauz
Vizsgáló fökalauz
7. Kalauz
8. Állomási elöljáró
Fökocsivizsgáló
Föraktárnok
Semaphorfelvigyázó
Pályafelvigyázó

Igazgatóság

4

Üzletvezetőség
5

Külszol
gálat
250

984
2

25

101
2445

17

199

31

330
3335

201

2714

146 Állami költségvetés a magyar szentkorona országai részére az 1913. évben. Bp.
1912. 3-28. old. 69-88. old.
*47 Állami költségvetés a magyar szentkorona országai részére az 1913. évben. Bp.
1912. 69-88 . old.

102

9. Állomásfelvigyázó
Irodakezelö
Kertész
Távirász
Szertárnok
10. Fönyomdász
Hídmester
Lámpamester
11. Lámpakezelö
Nyomdász
12. Kezelőnő I.
13. Kezelőnő II.
14. Fökapus
15. Kapus
16. Tüzörségi
felvigyázó
17. Elöfütö I.
18. Elöfütö II.
19. Mozdonyfütö
Kazánfűtő
20. Mozdonyfütö II.
Kazánfűtő II.
21. Fömozdony tiszti tó
Gépkezelő
Vizsgáló lakatos
22. Mozdonytisztító
Gépkezelő II.
Vizsgáló lakatos II.
23. Tolatás vezető
24. Kocsirendező
25. Vonatkísérő
lakatos I.
26. Vonatkísérő
lakatos II.
27. Fökocsikezelö
28. Kocsikezelö
29. Hídvámszedö
Kiadóör
Távirdamunkavezetc
30. Hídvámszedö II.
Kiadóör II.
_ Távirdamunkavez. I
31. Állomásmálházó
Hivatalszolga
__ Váltókezelő
32. Állomásmálházó II.
Hivatalszolga II.
Váltókezelő II.
33. Vonatfékezö
34. Kapuör
Hídör
Pályaőr
35. Kapuör II.
Hídör II.
Pályaőr II.
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324

3
26
14
38
1
5

6937

26
2
13
63
1
9

63
90
302
33
251
78
187
245
2307

2
8

189
1

233
130
1927
113
153
29
84

6

12

46

37

24

356

110

68

537

110

144

7201
4363

2

2

3327

6

5098
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A vasutasság derékhadát az altisztek és a szolgál alkották. Az altisztek
közé a mozdonyvezetők, kalauzok, pályafelvigyázók, kisebb állomási
elöljárók,

távirászok,

váltóőrök,

pályaőrök,

raktárnokok

tartoztak.

mozdonyfütök,

Szolgai

kapusok,

beosztásban
vonatfékezök,

állomásmálházók dolgoztak. 1913-ban altiszti és szolgai állományban
69.997 alkalmazott dolgozott az ország vasútjain.148
1907-töl az alkalmazottakat A és В kategóriába osztották. Az A
kategóriába tartozott a tisztviselői kar, а В kategóriába az összes altiszt
és szolga beosztású alkalmazott. А В táblázat 1-11; 14., 16. szolgálati
osztálya 1907 előtt altiszti, a 15. 17-35. szolgálati osztályok pedig
szolgai minősítéssel rendelkeztek. A vasútüzem egyes szakágaiban
foglalkoztatott szolgák,

altisztek nem voltak azonosak az állami

közigazgatás, a bíróság, a fegyveres testületek vagy egyéb hivatalok
szolgáival, altisztjeivel, bár azonos társadalomstatisztikai kategóriába
sorolták őket. A vasúti szolgáknak csupán 4-5 %-a végzett hivatalszolgai
tevékenységet, az altisztek 3-3,5 %-a volt művezető, s csak 8-9 %-uk
dolgozott irodaaltisztként. A vasúti segédszemélyzet szakmai és általános
képzettsége jóval felülmúlta a hivatali altisztek átlagát.
Vasúti altiszteknek és altiszt gyakornokoknak gimnázium vagy reáliskola
négy befejezett évfolyamával vagy a négy sikeresen elvégzett polgári
iskolával kellett rendelkezniük. Vasúti értelemben ezzel az iskolai
végzettséggel egyenrangúnak nyilvánították a háromosztályú felső
népiskolákat, a nagykanizsai kétosztályú kereskedelmi iskolát, a buccari
tengerésziskolát, a négyosztályos zágrábi királyi országos ipariskolát, a
négyosztályos
alreáliskolákat.

horvát
A

felső

vasúti

népiskolákat,
altisztek

és

számára

a

cs.kir.

katonai

szükséges

elméleti

148 a Magyar Királyi Kormány 1913. évi müködöséröl és az ország közállapotairól
szóló jelentés Bp. 1915. 174. old.
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előképzettséget a vonatkozó rendeletek pontosabban is rögzítették.
Abban a kivételes esetben ugyanis, ha szükséges iskolai előképzettség
nélkül altiszteket vasúti alkalmazásba vettek, az érintett vasút az
egyébként előírt elméleti előképzettséget saját hatáskörben felmérte. Ez
a vizsga a következő alapismereteket követelte meg a leendő vasúti
altisztektől: "a. a magyar nyelv és fogalmazás oly mértékben, hogy az
illetőnek

kellő

értei mességére

gondolkodásban,

előadásban

és

kifejezésben következtetést engedjen; b. az osztrák-magyar monarchia
földrajza és Magyarország történelme fő vonásokban és fontosabb
mozzanatokban; c. számtan (a négy alapmívelet egész számokkal, s
egyesen közönséges és tizedes törtekkel, egyszerű százalék-kiszámítás) s
elemi

mértan;

d.

a természettan elemei,

különös tekintettel az

alsóbbrendű vasúti szolgálat igényeire, a gépészeti szolgálati állásokra
pályázóknál ezenkívül a géptan elemei. "149
Műveltségi viszonyok 1910-ben150
Középiskolai
osztályok sz.

vasúti
hivatalnokok

segédszemélyzet

Mo. kereső
népessége

8 oszt.
6 oszt.
4 oszt.
egyéb írni és
olvasni tudó
összes írni és
olvasni tudó

74,5 %
6,8 %
15,1 %

0,6 %
1,8 %
10,2 %

2,8 %
0,6 %
2,5 %

3,6 %

81,9 %

66,2 %

100,0 %

94,5 %

71,5 %

A

szükséges

előképzettség

mellett

általános
az

elméleti

és

alkalmazottaknak

szakmai-gyakorlati
megfelelő

vasúti

szakvizsgákat kellett teljesíteniük. A szakvizsgák a sajátos vasúti

149 MÁV Hivatalos Lap 1888. 32.szám
*50 Saját készítésű táblázat Laky Dezső: Adalékok a vasutasság demográfiájához. In.:
Tüske Jenő: Előadások a Vasúti és Közlekedési Közlöny 60 éves jubileiuma
alkalmából. Bp. 1932. 114-117.old. adatai alapján
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ismereteket közvetítették az alkalmazottak felé. A század elejére
kialakuló

szakvizsgarendszer,

egyfelől

a

differenciálódó

vasúti

szaktudást és részérdekeket, másfelöl a vasútüzem egységét igyekezett
megjeleníteni és összeegyeztetni. Ennek a célkitűzésnek a szellemében
még a vezető vasúti tisztségviselők is végigjárták (és szakvizsgázták)
ágazatuk alacsonyabb beosztású munkaköreit. A mühelyi és vontatási
szakágazatban tevékenykedő egyetemi diplomával rendelkező műszaki
gyakornok például az előírások szerint "a központi szakosztályokban
csak

rövid

időre

foglalkoztatható

és

rendszerint

közvetlenül

a

műhelyekbe osztandó be... minden mühelyi osztályban a legügyesebb
művezető mellé nyer beosztást, hogy vele dolgozva, az osztályvezető
illetőleg inühelyfönök különös felügyelete és kezdetben a műhelyvezető
támogatása mellett, később pedig önállóan vezesse a hozzá beosztott
munkás-csoportokat és

teljesen úgy

működjék,

mintha művezető

volna... a mühelyi szolgálat elsajátítása után legalább négy hónapra
valamelyik fütöházba nyer beosztást, hogy ott az általános fütöházi és
mozdonyvezetői szolgálatot elsajátítsa. A mozdonyvezetői szolgálatot
három hónapig kell gyakorolnia és a gyakorlati idő letelte után
mozdonyvezetői vizsgálatot köteles tenni. "151
A vasúti szakvizsgaszabályzatok a szakismeretek kölcsönös megszerzését
és megismerését nemcsak vasúti szakágazatokon belül, hanem azok
között is biztosították és előírták.

így a vontatási és mühelyi

hivatalnokoknak vagy a pályafenntartásban dolgozó hivatalnokoknak azt
a forgalmi vizsgát is teljesíteniük kellett, amelyet az önálló szolgálat
ellátására felhatalmazott gyakornokoknak és tisztviselőknek előírtak.
Éppen

így

a

művezetők,

mozdonyvezetők,

mozdonyfelvigyázók

utánpótlását képező mühelygyakornokok a legalsó beosztási helyeket is
MÁV Hivatalos Lap 1887. 6. szám
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megismerték. "Az első időszakban a mühelygyakornokok felváltva
különféle munkáscsapatokhoz osztatnak be és éppen úgy tartoznak
dolgozni, mint a többi munkások. Ezen időszakban a fö czél az, hogy a
gyakornokok minél különfélébb munkálatoknál dolgozzanak, minél
nagyobb mérvű és több oldalú kézmüvesi ügyességet szerezzenek.1,152
A szakvizsgarendszer segítségével az alkalmazottak saját munkakörüket
meghaladó módon, az egész vasútüzem működésére rálátást nyertek, s
adott esetben több munkahelyen és beosztásban is felhasználhatóvá
váltak. A szakvizsgák önmagukban is jelentős teljesítményt követeltek
az alkalmazottaktól. A szakvizsgák egy vagy kétéves elméleti és
gyakorlati kiképzést követően írásbeli szakvizsgadolgozatból, gyakorlati,
munkáltatási vizsgából és szóbeli szakvizsgából állt. A szakvizsga
záróaktusaként a szóbeli vizsga gyakran egy teljes napig is eltartott, s
megfelelő összesített eredmények alapján a szakvizsga bizottság csak
ezután tehetett javaslatot az önálló szolgálattételre való minősítésre.
Szolga és altiszt beosztásban dolgozott a közvélemény által
karakteresen

vasutasnak

tartott

alkalmazottak

többsége.

A

pályafelügyeleti és karbantartás szakágazatban a véglegesített szolgák 90
%-a pályaőr, 7-8 %-a mozgóör, alagútör, hídör volt.153 A pályaőrök
"kötelesek a pályára és a távirdavezetékekre felügyelni; a vonatok
közlekedésére vigyázni, hogy szerencsétlenség ne történjék; ök végezik
a jelzési szolgálatot; kezelik a sorompókat, ha kell, fenntartási munkákat
is elvégzik; kezelik a váltókat és védjelzöket".154
A pályaőröknek a felügyeletükre bízott vonalrészt naponta be kellett
járniuk,

a

pályát

és

a

távirdavezetéket

megvizsgálni,

a

vágánynyomtávokat megmérni, a kisebb hibákat azonnal kijavítani, a
152 MÁV Hivatalos Lap 1878. 19.szám
153 Gadanecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története. Bp. 1985.
154 Csíkváry Jákó: A közlekedési eszközök. 1-2. Bp. 1882-1883. 157.old.
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pályatestet a törmeléktől,
biztosítani.

A

gyomtól

jellegzetessel!

megtisztítani,

közút-vasút

a vízelvezetést

kereszteződésben

épült

örházakban a sorompókezelést is a pályaőrök, illetve családtagjaik
végezték.
A

pályafelvigyázók

a pályaőrök

közvetlen

elöljárói

voltak,

ök

ellenőrizték a vasúti pálya mentén folyó pályafenntartási munkákat és
biztonsági előírásokat. Mivel komoly műszaki ismeretekkel kellett
rendelkezniük, gyakran "kismérnöknek" nevezték őket.155
A vonatmozgatási szakágazatban az altisztek és szolgák többségét a
mozdonyszemélyzet

(mozdonyvezető,

fűtő)

és

a vonatszemélyzet

(vonatvezetö, fékező, kalauz) alkotta.
"Tegyük fel, hogy valamely állomásban egy kész vonat áll; például egy
személyvonat, melynek elején a gözmozdony, utána a szénnel megrakott
szerkocsi, ezután a málhakocsi az utazók málháival és végre maguk a
személykocsik. Ilyen vonat sok személyt vesz igénybe. Először is a
mozdonyvezetőt látjuk a mozdonyon,

mellette a fűtő,

a kinek

föteendöjét már elnevezése árulja el. Ezeken kívül a menetjegyek
megvizsgálására vannak a kalauzok, kik közül az egyik - vonatvezetö
cím alatt - a vonatot vezeti. A franciák és angolok e tekintetben
takarékosabbak, mert a menetjegyeket nagyrészt nem menet közben,
hanem akkor vizsgálják, midőn az utazó kiszáll. -Végül a vonat
szolgálatára állanak az úgynevezett fékezök, a kik a fékkel ellátott
kocsik fékjeit kezelik. »156
A mozdonyvezetők, a csokornyakkendős, fehér kesztyűs "vezér urak" a
vasutasságon belül nagy tekintélyre tettek szert.

"Mozdonyvezető

kötelessége: a mozdonyt, melyen utazik, valamint annak felszerelési
tárgyait pontosan megvizsgálni; gondoskodnia kell arról, hogy a
155 Gadauecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története. Bp. 1985. 25.old.
156 Csíkváry Jákó: A közlekedési eszközök. 1-2. Bp. 1882-1883. 161. old
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mozdony illetve szerkocsi vízzel és tüzelő anyaggal kellően ellátva
legyen. Miután a mozdonyvezetőnek ismernie kell a gépet, melynek
kezelése reá bízatik, ezokból minden mozdonyvezetőnek állami közegek
előtt vizsgát kell letenni a mozdonyvezetői szolgálatból. »157
A vonatvezetök kezelték a vonat és a szállított árúk okmányait és
gondoskodtak a vonatok megfelelő összeállításáról.
A kalauzok a jegykezelés mellett az utasok informálásáért, a kocsik
fűtéséért és biztonságáért voltak felelős ek.
A fékezök a teherkocsikon utazva a fékek kezelését, megfelelő jelzések
leadását, kocsirendezést és árurakodást végeztek.
Igló állomási személyzete
1909.158
Föellenör, állomásfönök
Föellenör
Ellenőr
Hivatalnok
Fönökhelyettes
Forgalmi hivatalnok
Pályaorvos
Internátusi gondnok
1 nternátusi hivatalnok
Irodakezelö
Pénztárkezelönö
Vonatvizsgáló
Távirdafelvigyázó
Távírász
Föraktárnok
Raktárnok
Fökocsimester
Kocsimester
Kapus

1
1
2
1
2
3
2

1
1
4
4
2

1
4

1
1
1
3
2

Internátusi kapus
Értesítő
Váltókezelő
Kocsikezelö
Hivatalszolga
Állomási málházó
Lámpakezelö
Lámpatisztító
Kocsirendező
Éjjeliőr
Szer tár nők
Elömunkás
Raktárnokgyakornok
Tolatásvezető
Tolató
Raktári munkás
Takarítónő
Mosónő

1
1
7
2

1
2

1
3

10
2

1
3

1
3
8

12
3

1

A forgalmi és kereskedelmi szakágazat szolgáinak egyharmadát a
váltóőrök tették ki. A váltóőrök a vonat érkezése előtt személyesen
ellenőrizték a váltók helyes állását és megfelelő kivilágítását, majd a

157 Csíkváry Jákó: A közlekedési eszközök. 1-2. Bp. 1882-1883. 160. old
158 Telléry Gyula: Igló könyve. Igló 1909. 176-178. old.
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beérkező vonatot - szolgálati utasításuk szerint - az első váltónál
fogadták.
A vasúti hierarchia alsó részén az állomási és pályamunkások álltak. Ök
végezték a vasúti hálózat időszakos felújítását, a sín és talpfacseréket, a
kavicstömörítést (krampácsolást) és minden egyéb, a vasút mentén vagy
az állomásokon adódó fizikai munkát. A napibérért dolgozó állomási,
raktári és fütöházi munkások (kocsitolók, kocsikapcsolók, sarusok,
mozdonytisztítók, salakozók stb.) alkották a vasúton foglalkoztatottak
közel 10 %-át. Az igen nehéz munkát végző vasúti munkások felvétele,
munkabeosztása és állandósítása gyakran kizárólag a közvetlen főnökök
szabad mérlegelésétől függött.

"Apám a legolcsóbb munkások közé

került, a vasút szolgálatába. Éjjel-nappal mozdonyokat szerelt, s hogy
valami keresete

legyen

egyáltalán,

örökké dolgozott,

és

abban

reménykedett, hogy három év múltán véglegesítik és nyugdíjassá lesz. A
reménykedések három éve már kétszer letelt, de három év előtt két
nappal szabályosan elbocsátották, és csak két hét múlva engedték
dolgozni, hogy joga törvény szerint megsemmisüljék. Apámmal csak
néha, nagy ünnepen meg álmomban találkoztam. Volt néhány olyan év
is, hogy egyáltalán nem beszéltem vele, mintha nem is lett volna
apám... "159
A vasúti javítóműhelyekben több ezer vasúti munkát végző ipari
szakmunkás dolgozott. A századfordulón a mühelymunkások 57 %-a
lakatos, vas és fémesztergályos, 15 %-a kovács és kazánkovács, 12 %-a
asztalos, 11 %-a bognár és fényező, 2 %-a kárpitos, 1,5 %-a bronz és
rézműves, 1-1 %-a gépész, illetve nyerges és szíjgyártó volt.160 1910-

160 Rideg Sándor: Tüzpróba - Sámson. Bp. 1973.
160 Gadanecz Béla: A vasúti munkásmozgalom története. Bp. 1985. 21.old.
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ben a vasúti

műhelyekben alkalmazottak összlétszáma

14.470-re

emelkedett.161
,

A Magyar Királyi Államvasutak 1904. évi
mühelyiizeinének terjedelme162
Megnevezés

munkások
%
száma

Északi főműhely
Zólyom
Miskolc
S.-A.-Újhely
Kolozsvár
Szolnok
Piski
Szeged
Szombathely
Kaposvár
Zágráb
Nyugati
Temesvár
Pécs
Debrecen

1968
120
685
354

23,2 %
1.4 %
8,1 %

444

5.2 %
6.5 %
3,7 %
3,7 %
4.6 %
1.3 %
5,9 %
16,1
6,0 %
2.7 %

549
310
318
389
107
500
1366
505
226
626

4.2 %

7.4 %

összes anyagfogyasztás
%
korona
3.868.746
122.737
2.094.853
582.475
813.357
926.158
446.329
374.151
744.902
132.040
850.993
2.439.130
682.672
359.411
579.711

25,1
0,8
13,6
3.8
5.3
6,0
2.9

%
%
%
%
%
%
%

2.4 %
4,8 %
0,8 %

5.5 %
15,8 %
4,4 %
2,3 %
3,7 %

161 Magyar StatisztikaiKözleméuyek. 64. kötet. bp. 1915. 221. old.
162 A Magyar Királyi Államvasutak 1904. évi állapota és üzleti eredményei. Bp.
1905.

Ill

VI.
Jövedelem és pozíció

A vasúti fizetési osztályokba sorolás nem csupán az anyagi juttatások
bizonyos évi

tömegét jelentette,

a köztisztviselőkhöz,

hanem

vármegyei és állami alkalmazottakhoz hasonlóan - a társadalmi
kötelességek, jogok és lehetőségek jól körülhatárolt, begyakorolt és
elismert szerepelvárásait is.
A vasutas illetmények mint állandó és rendszeresített pénzkifizetések egy
adott szolgálati osztályba és megfelelő fizetési fokozatba történő
kinevezéshez kötődtek. A vasutasok fizetéseit először az első magyar
nyelvű Szolgálati és Illetményszabályzat szabályozta meg 1872-ben.
Ezután

a

századfordulóig

mindössze

kétszer

nyúltak

a

vasutasfizetésekhez 1884-ben, majd 1887-ben. Az 1880-as évek két
fizetésrendezése az alkalmazotti körben a legmagasabb illetményeket
biztosította a vasutasoknak. A különbség olyan tetemes volt a vasutasok
javára, hogy amikor a törvényhozás az 1893. évi IV. tc-el az állami
alkalmazottak béreit is rendezte, továbbra is a korábban megállapított
vasutasfizetések voltak a magasabbak. Az 1901-es gazdasági válság
nyomán megjelenő és tartóssá váló infláció néhány hónap alatt
beszűkítette a vasutas jólét forrásait. A vasutas követelések mind
határozottabbak és szervezettebbek lettek egy új általános fizetésemelés
érdekében.

Ennek

eredményeképpen

az

1904-es

részleges

fizetésrendezés és az 1907-es új Szolgálati és Illetményszabályzat, a
vasutasok

kivételezettségét

nagyrészt

helyreállította.

Ezután

a

hivatalnokok kezdöfizetése legkevesebb évi 1600 korona volt, a
diplomával rendelkezők pedig legalább évi 2300 koronához jutottak.
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Vasúti hivatalnoki fizetések
1887-1907. 163
Növ. %-ban

1907.

Szolgálati
minőség

1887.

Föfelügyelö

6400-

7200-

8000
56004400
40003200
28002400
22001800
1600-

8400
66005400
50004200
38003200
29002300
2000-

1200

1600

í

Felügyelő
Fömérnök
Mérnök
Mérnök
Hivatalnok

112,5
105,0
118,0
122,0
125,0
131,0
136,0
133,0
132,0
128,0
125,0
133,0

A vasutas illetményszabályzat indoklása külön is kiemelte, hogy "ama
nagyobb idő- és pénzáldozatokért, anyagi és erkölcsi tökéért, melyet a
főiskolán végzettek hoznak a vasúthoz... egy teljes fizetési osztállyal,
tehát 3 fizetési fokozattal magasabban kezdik meg szolgálatukat a csak
középiskolát és tanfolyamot végzett többi tisztviselőnél.164
A vasúti tisztviselő még a legkedvezőtlenebb esetben is bármiféle
magasabb képzettség nélkül 32 év szolgálat után a jelentősnek mondható
4400 korona évi fizetéshez jutott.
Az állami alkalmazottak egyéb kategóriáival történő egybevetések szinte
kivétel nélkül, és minden ponton a vasúti dolgozók kedvezőbb
helyzetére derítenek fényt. A vasutas hivatalnoki fizetések az egész
korszakban

a

korabeli

értelmiségi

létminimumot

tartósan

meghaladták.165 A postaaltisztek 10 évi szolgálat után 1300 korona, a
163 Saját készítésű táblázat a Magyarországi Rendeletek Tára 1887. 421.old.
Illetméuytáblázata és a Magyar Törvénytár 1896-1907. 1210. oldalának 1907. évi
L. te. Illetménytáblázata alapján.
164 Képviselőházi irományok 1906. 32. kötet 125. old.
165 Mazsu János: A magyarországi tisztviselő-értelmiség. Történelmi Szemle. 1985. 2.
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vasúti altisztek 1400 korona fizetést kaptak. A postai altisztek fizetése
ennél tovább nem emelkedhetett, viszont a vasúti altisztek fizetése
egészen a 2000 koronáig felmehetett. A vármegyei alkalmazottak
egyetlen kategóriájukban sem érték el a vasutas fizetések nagyságát. A
hazai

vasúti

vállalatok

neveztek

ki

először

tömegesen

női

alkalmazottakat rendes évi fizetéssel. 1000 és 1400 korona közötti
fizetésük az ipari munkásság átlagkeresetét is meghaladta.
Vármegyei és vasúti hivatalnokok
által elérhető legmasabb évi fizetések összehasonlítása
1907.166

Megnevezés

fizetés
koronában

Főfelügyelő
Felügyelö

84006600-

Főmérnök
Mérnök
Segédmérnök

50003800-

Mérnök

2000-

A

2900-

századforduló

állandó

megnevezés
Alispán
Főjegyző, főügyész
árvaszéki jegyző
Főorvos, aljegyző
Alügyész, levélt.
Járási orvos
fogalmazó, iktató
írnok, segéd iktató
lajstromozó
vasúti járandóságainak

fizetés
koronában
7200
5400

4000
2900
2200
1600
másik része a

természetbeni lakás illetve az ún. lakáspénz volt. Minden fizetési
osztályhoz megfelelő méretű és színvonalú lakás tartozott, amit az illető
fizetési fokozatba lépő alkalmazottnak a helyi lehetőség szerint
biztosítani kellett.

*66 Saját készítésű táblázat a Magyar Törvénytár 1904. évi X. tc-nek melléklete és a
Magyar Törvénytár 1896-1907. 807. oldala alapján
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Vasutas átlagilletmények 1913-ban167
Átlagfizetéshez
viszonyított arány

Évi fizetés
koronában

Alkalmazotti
csoportok
Tisztviselők
Ált. igazgatási hiv.
Segédszemélyzet
Munkások
Vonatmozgatás és
mühelyszolg. munkásai
Pályafelügyelet munkásai
Női alkalmazottak

3.948
4.566
1.739

266 %
308 %
117 %

952

64 %

1.659
622
1.364

112 %
42 %
91 %

Átlagfizetés

1.482

100 %

Vasutasok lakásigényei 1907.168
Fizetési osztály
ill. fizetés
hivatalnok
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

egyéb alkalmazottak
2900-3600
2400-2800
1800-2300
1200-1700
600-1100

20 m2 na
12-20 m2
gyobb szoba közötti szoba

5
5
4
3
3
2
2

2

1
1
1
1

2

1

1

2

2

1
1

1

konyha

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Amennyiben az alkalmazott kisebb lakást kapott mint amire jogosult
volt, lakáspótlékban részesült, mégpedig 1 szoba hiányáért 90-240
korona, kis szoba vagy konyha hiányáért 60-150 korona összegben. Ha
a vasút lakást egyáltalán nem tudott kiutalni, pénzzel váltotta meg
167 Saját készítésű táblázat a Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéseiről és az
ország közállapotairól. Bp. 1915. 179. old. alapján
168 piiesz Lajos: Vasutasok Könyve. Kolozsvár 1908. 86. old.
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kötelezettségét. Az ország vasúti állomásait a helyi lakásbérleti díjak
nagyságát figyelembe véve, lakáspénzosztályokba sorolták. Az elsőbe
Budapest,

Fiume és a külföldi állomáshelyek, a másodikba az

üzletvezetöségi székhelyek mellett, Brassó, Győr, Kassa, Nagyvárad,
Pozsony, Temesvár városa, a harmadikba a középvárosok és a
nagyforgalmú vasúti csomópontok

(Hódmezővásárhely,

Komárom,

Szolnok, Székesfehérvár, Brod, Bruck-Királyhida, stb.), a negyedikbe a
kisvárosok (Gyöngyös, Csíkszereda, Medgyes, Szentes, Veszprém,
Mezőtúr stb.), az ötödikbe az összes többi település került. Ezután a
lakbérosztályok és az évi fizetések alapján készült el a lakáspénz
táblázat.
Lakáspénztáblázat 1907 után
koronában169
Évi fizetés
után

I.

2900-3600
2400-2800
1800-2300
1200-1700
900-1100
600-800
Kezelőnők

800
700
600
500
400
300
600

II.
IV.
III.
lakáspénz-osztályban
640
560
480
499
320
240
420

560
490
420
350
280
210
420

480
420
360
300
240
180
360

V.

400
350
300
250
200
150
300

Az állami alkalmazottak fizetési helyzetét a várakozási idő hosszúsága
jelentősen befolyásolta. Várakozási időnek nevezték az alsó fizetési
fokozatból a felső fizetési fokozatba való automatikus feljutás idejét. A
vasutasok "várakozási idői" majd minden szolgálati osztályban a
legrövidebbek voltak. Az állami hivatalnokok legalsó fizetési osztálya

169 Magyar Törvénytár. 1907. 1907. évi L. törvénycikk.
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harmadik fokozatából például 8 év alatt lehetett az első fokozatba
eljutni. Ugyanez a vasúton 5 év alatt történt meg.
Az

alkalmazottak

automatikus

előrelépése

a

hivatalnoki

(A)

illetménytáblázat VIII. fizetési osztályának 1 fokozatáig biztosítva volt.
Föellenöri (VI. osztály 3. fokozat) és azon felüli kinevezéshez azonban
vasútigazgatói határozat szükségeltetett.
Az automatikus előrelépés hiányának kompenzálására az alkalmazottak
ún. korpótlékokat kaptak, melynek összegét az illetménytáblázatok is
közölték. Megjegyzendő, hogy a vasúti korpótlék köre és összege is
jelentősebb volt mint más állami intézményeknél.
A vasúti fizetési rendszernek egyetlen komoly hiányossága volt. Mivel
egészen a század elejéig a vasútnál az automatikus előrelépés nem volt
biztosított, így tág tere nyílott a kinevezéseknél a főnöki önkénynek és
protekciózásnak. Ennek látható és húsbavágó következménye az volt,
hogy a fizetési fokozatokban rendkívül aránytalanul jelent meg a
személyi állomány. Az alkalmazottak zöme alacsony fizetési osztályban
és a fizetési osztályok legalsó fokozataiban dolgozott és jutott
illetményeihez.
Hivatalnoki kinevezések az V.
fizetési osztályban170
1894-1900
Létszám
IV.oszt.3.f.
V. oszt.l.f.
A félj utók %-a

1894

1896

1898

1900

440
129
29

505
164
32

610
93
15

669
104
15.5

170 Képviselőházi Irományok. 1901. 33. kötet 151. old.
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Még rosszabb volt a helyzet (különösen az államvasútaknál) ha a fizetési
osztályok közötti arányokat vizsgáljuk. A századfordulón a vasúti
alkalmazottak 2/3-a az alsó fizetési negyedben volt található.
A MÁV és az OMÁV hivatalnoki létszámának
fizetési osztályok szerinti megoszlása
1891171
szám
1.
II.
III.

IV.
V.
VI.

A

OMÁV

MÁV

Fizetési osztály

vasutas

%

0,97
2,94
7,79
15,20
32,70

szám

%

10

1,15
3,81
11,20
30,13
43,18
10,50
100,00

31
94
249
485
1044
1290

40,40

97
261
674
91

3193

100,00

866

jövedelmek

tetemes

33

részét

speciális

vasúti

szakmunkákból adódó munkaköri pótlékok tették ki. Szinte minden
munkakörhöz és beosztáshoz a pótlékok olyan rendszere csatlakozott,
amelynek jókora életszínvonalnövelö hatásai is voltak.
A vasúti vezetés a nagyobb felelősséggel járó állásokat betöltő, vagy
több

hivatal

vezetésével

állandóan

megbízott,

illetve

valamely

különleges szolgálatra is beosztott alkalmazottaknak, személyi vagy
működési pótlékot engedélyezett. A személyi pótlékok összege gyakran
a rendes fizetések 10 %-át is elérte, és a vasutasok olyan széles körére
terjedt ki, hogy a vasúti vezetésnek erőteljes lépéseket kellett tenni a
növekvő személyi pótlékokkal kapcsolatos kiadások visszaszorítása
érdekében.

171 Képviselőházi Irományok. 1901. 33. kötet 131. old.
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A vasúti műhelyekben dolgozó főnökök, osztályvezetők, mérnökök évi
600-800 korona mühelyi pótlékot kaptak.
Új vasút építésénél alkalmazott vasutasok építési pótlékhoz jutottak.
Azokon az állomásokon, ahol a vasutas munkát bármi megnehezítette
vagy különlegessé tette az alkalmazottak helyi pótlékhoz jutottak (120840 korona).
Az alkalmazottaknak hivatali székhelyükön kívül eső szolgálattételei
esetén,

nagyösszegü,

a napi

költségeket valóban

fedezni

képes

napidíjakat vehettek fel.
Vasúti tisztviselők napidíjai
1907 után172
Fizetési osztály Napidíj koronában
I. Elnök
II. Igazgató
III. Igazgatók.
IV. Főfelügyelő
V. Felügyelő
VI. Főmérnök
VII. Mérnök
VIII. Mérnök
IX. Hivatalnok

30
21
18
16
13
10
8
7
6

Szolgálati utazások alkalmából a vasutasok nemcsak napidíjat, de
útiköltséget is elszámolhattak.

Lakásukról a pályaudvarra minden

esetben, vagy akkor, ha a kiküldetési helyük 1 km-nél távolabb volt az
érkezési állomástól. Az I-V. fizetési osztályba tartozó tisztviselők
kétfogatú (fiáker), a VI-IX. fizetési osztályba tartozó tisztviselők
egyfogatú (konflis), a többi alkalmazottak tömegközlekedési eszköz
(villamos, omnibusz) igénybevételére szereztek jogosultságot.

I72 Filesz Lajos: Vasutasok Könyve. Kolozsvár 1908. 89. old.
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Azok a vasutasok, akik egy kijelölt vasúti vonalrész gyakori bejárására
voltak kötelezve, utazási átalányt kaptak (osztályvezetők 1400 koronát,
pályafelvigyázók 100 koronát).
Az állomási szolgálatnál este 9 órától reggel 6 óráig terjedő időben a
legalább 6 órán át teljesített szolgálatért az alkalmazottak éjjeli
díjazásban részesültek. Az éjjeli díj altiszteknél, szolgáknál 50 fillér,
hivatalnokoknál 1 koronát jelentett éjszakánként.
A mozdony- és vonatkísérő személyzet szolgálati utazásai alkalmával,
illetményein felül
kilóméterpénz

kilométer és

a

vonat

utazási órapénzben részesült.

által

befutott

A

menetrendszerinti

kilómétertávolságok, az órapénz pedig, a honállomástól való távoliét
hosszúsága alapján jár. A kilométer- és órapénzek az utazó személyzet
illetménytáblázat szerinti fizetéseit akár 30-50 %-kal is megemelhették.
A

mozdonyvezetői

személyzet

fütöanyagmegtakarítást ért el,
túlfogyasztásnál

(1

viszont tonnánként

jutalékban
tonna szén
1

részesült,
után

3

ha

koronát)

korona 20 fillér levonást

állapítottak meg.
Tolatáskor

külön

laktanyai pótdíjat,
helyiségek

óradíjat, kiküldetésben,
helyettesítéskor,

laktanyai

elhelyezéssel

helyettesítési pótdíjat,

rendbentartására tisztogatási,

hivatali

fűtési, világítási pótlékot

igényelhettek az alkalmazottak.
Kielégítő üzleti eredmények esetén a szolgálati helyek személyzete
évente

többször,

hivatalnokok
egymással

saját

többféle

címen járó jutalomban

költségükön

szerezték

részesült.

A

be egyenruhájukat,

az

éles versenyben álló egyenruházati cégek

kínálatából.

Vásárlásukhoz évi 120 korona egyenruhaáltalányban részesültek. A
többi alkalmazott egyenruháit a vasút saját költségvetéséből biztosította.
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Az alkalmazottak három havi fizetésükkel egyenlő, kamatmentes egy év
alatt törlesztendő fizetési előlegekhez juthattak. Az írásbeli munkát is
végzők átlagosan havi 15-20 korona hivatali és irodai átalányt kaptak.
Ha a felsöbbség rendeletére - szolgálati érdekből - az alkalmazottat
áthelyezték számára költözési átalány járt. Hivatalnokok az utazási
költségeken felül 80-300 korona, az altisztek és a szolgák 20-120 korona
összeghez jutottak ily módon.
A magyarországi vasutak megengedték, hogy alkalmazottaik a vállalati
szénkészletböl

kedvezményes

áron

juthassanak

évi

fűtési

szükségletükhöz.
A vasutasok saját vasútjuk vonalait díjtalanul vehették igénybe. I-VI.
fizetési osztályú hivatalnokok az első, VII-IX. osztályú hivatalnokok és
a mozdonyfelvigyázók, fütöházfönökök, állomási elöljárók,

irodai

altisztek a második, a többi alkalmazott a harmadik kocsiosztályra volt
jogosult. Az vasutas családtagjainak, háztartási alkalmazottainak évente
két szabad jegyet igényelhetett, ezenkívül - 1907-töl - személyzeti
jeggyel utazhattak.
1910-ben a Magyar Birodalomban összeszámolt 33.504
hivatalnok

(és

családtag)

közül

mindössze

1.770-en

vasúti

(5,3

%)

rendelkeztek saját háztulajdonnal. Ez egyrészt a korabeli országos
háztulajdonlási arányszámnak is csupán harmada volt, másrészt a vasúti
hivatalnokokkal jól összevethető foglalkozási csoportok is e téren jobb
pozíciókkal rendelkeztek.
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Háztulaj donnái rendelkező tisztviselői
csoportok 1910-ben173
megnevezés

összesen

vasúti tisztv.
közszolgálati tisztv.
véderő tisztjei és tisztv.
postai tisztv.

33.504
478.838
20.727

háztulajdonlók

%

1.770

5,3
9,1
6,7
9,5

43.622
1.408
2.755

28.997

%
%
%
%

A vasúti segédszemélyzet valamivel kedvezőbb helyzetben volt. 1910ben a 332.158 vasúti segédszemélyzethez tartozó alkalmazott közül
23.956-an (7,2 %) rendelkeztek saját háztulajdonnal.
Hasonlóan csekély volt a vasutas földtulajdonnal rendelkezők száma. A
hivatalnokok közül alig húszán rendelkeztek 200 hold feletti birtokkal.
A vasúti segédszemélyzethez tartozó földtulajdonosok 82 %-a törpe (5
hold

alatti)

birtokkal

segédszemélyzetnek

rendelkezett.

mindössze

4

1910-ben
%-a

az

egész

rendelkezett

vasúti

valamilyen

földtulajdonnal.174
Földbirtokkal rendelkező vasúti hivatalnokok száma 1900-ban175
Birtoknagyság
holdban

Tulajdonban
lévő

Bérbe vett

Bérbe
adott

Haszonélvezett

birtokkal rendelkező vasutasok száma
1 alatt
1-5
5-50
50-100
100-200
200-1000
1000 felett

135
87

89
8

5
13
1

341
591

27
40

19
1

220
7

115
25

8

1

22

4

13
1

1

173 Statisztikai Közlemények. 1910. 56. kötet. Bp. 1913. 840.old.
174 Statisztikai Közlemények. 1910. 56. kötet. Bp. 1913. 840.old.
175 Statisztikai Közlemények 1910. 56. kötet. Bp. 1913. 840. old.
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1867 után az adózási kötelezettségeket először az 1875. évi XXIX. te.
szabályozta. Ennek alapján a vasutasok - többek között a lelkészekkel,
tanítókkal, írókkal, művészekkel együtt - a IV. osztályú kereseti
adóosztályba tartoztak. Az adóosztályok kulcsai a progresszivitás és
degresszivitás következetlen keveredését mutatták. Egy sorompóör 600
korona jövedelme után évi 6 koronát (10 %), az V. hivatalnoki fizetési
osztály második fokozatába tartozó vasúti főfelügyelő 6000 koronája
után 150 koronát (40 %), míg egy vasúti igazgató 12.000 korona után
600 koronát (20 %) adózott.
Vasutas adótételek
1875 után176
Évi fizetés

600
800
1000
1200
1400
1600
2000

Esedékes adó

6
8
10
14
18
22
30

Évi fizetés

2400
3000
3600
5000
6000
8000
11000

Esedékes adó

38
50
68
110
150
260
500

Az adótörvény 5. paragrafusa 3. pontjának c.) bekezdése igen
kedvező intézkedésként kimondta, hogy a "szálláspénzek, napidíjak,
köz- és magántisztviselők szálláspénzei... általányai, s általában minden
oly járandóságai, melyek élvezete meghatározott hivatali kiadással van
egybekötve" adómentes. További nagy könnyítést jelentett a vasutasok
számára, hogy az 1900. évi VII.te. az alkalmazottaknak az összes
községi (helyi) adóit eltörölte.

176 Filesz Lajos: Vasutasok Könyve. Kolozsvár 1908. 85. old.
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A vasutasok földből, házból vagy fizetésből származó jövedelmeinek
nagy része adóköteles volt. Föld után, a kataszteri tiszta jövedelem 25,5
%-át, 1913 után 20 %-át kellett befizetni a költségvetésnek. Házzal
kapcsolatban különféle kulcsok alapján házbéradót vagy házosztályadót
fizettek. A kereseti adóról szóló 1875. évi XXIX. tc-et a korszak végén
az 1909. évi X. te. helyezte hatályon kívül. Az 1909-es törvény
rendelkezései értelmében a napidíjak, útiköltségek, úti-, lótartási-,
kocsibérátalányok, családi pótlékok, nyugdíjalapjárulékok, életbiztosítási
díjak adómentesek voltak. Ezen kívül az államvasútaknál alkalmazottak
működési

pótlékai

után

sem

kellett adót

fizetni.

A

századelő

létminimumnak számító 800 korona alatti jövedelmek is adómentességet
kaptak. 7000 korona feletti évi

illetmény vagy nyugellátás esetében

külön jövedelmi pótadót tartoztak fizetni az alkalmazottak.177 Az
ideiglenes alkalmazottok adójukat évnegyedenként (január, április,
július, október) maguk fizették, míg az állandó alkalmazottak adóját az
államvasútaknál havonta, a magánvasútaknál negyedévente hivatalból
vonták le.

177 7000-9200 korona között 0,2 %, 9200-10000 korona között 0,5 %, 10000-13000
korona között 1,2 %-ot.
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Állami és magánvasúti alkalmazottak
adózási kötelezettségei 1913-ban178
MÁV
Felügyelő
teljes
adóköteles
jövedelem

Fizetés

6.000

6.000

1.000
1.000
Személyi pótlék
600
Működési p.
1.500
1.500
Lakáspénz
Nyers adóköteles jöv.
8.500
Nyugdíjjárulék
380
Adóköteles tiszta jöv.
8.120
Fizetett adók
jövedelemadó
186
jövedelmi pótadó (0,2 %)
16,24
orsz. betegápolási pótadó (10 %)20,22
községi pótadó (33 %)
útadó
Összes adó

222 korona 46 fillér

i

Kassa-Oderbergi Vasút
Felügyelő
teljes
adóköteles
jövedelem

6.000
1.000

6.000
1.000

600
1.500

600
1.500
9.100
380
8.720
212
17,44
23,94
75,71
4

333 korona 9 fillér

178 Wodianer Béla: Magyar vasúti szaknaptár 1913. 138-139. old.

125

VII.
Úr és alkalmazott

Az egységet és összetartozást megjelenítő egyenruha mögött a
századeleji vasutas társadalom igen nagy heterogenitással rendelkezett.
Azt

lehet

mondani,

hogy

ilyen

mély

szociológiai,

kultúrális,

életszínvonalbeli és munkahelyi különbségek a századelő magyar
társadalmának egyetlen rétegét és csoportját sem jellemezték.
A hivatalnokok, és az altisztek felső rétege - szolgálati helytől és
beosztástól függően változó érzékenységgel - az úri középosztály
kultúrális hatásai alatt állt. Ebben a körben a dzsentris allűrök sajátosan
keveredtek a hivatali főnök rigorozitásával. A vasúti középosztály az
összes,

úgynevezett

úri

foglalatosságban

jeleskedett.

Vasutasok

rendszeresen szerepeltek a párbajbotrányok krónikáiban179, a hivatali
visszaéléseknek és sikkasztásoknak a vasutasságon belül is a századelő
magyar közéletére olyannyira jellemző "elsimító" technikái kerültek
előtérbe. A Kassa-Oderbergi vasútnál 1896-ban napvilágra került "óriási
visszaélések és sikkasztások" nyomán, a kereskedelemügyi minisztérium
megnyugtatta a közvéleményt, hogy abban az esetben, ha bűnvádi
eljárás a hivatalnokok ellen nem indul "az illetők nagy önfeláldozással
készeknek mutatkoznak az összeget pótolni".180
A vasutas egyenruha reformjának az egész korszakban végighúzódó
változatlan hevességű követelését egyértelműen a vasúti hivatalnokoknak
a középosztályon belüli pozícióerösítésének szándéka motiválta. Mivel
pedig a magyar társadalomban "a katonai egyenruhán kívül semmiféle
más egyenruha nem is nyert eddig polgárjogot, s ugyancsak megnéznék
azt az erdészt, bányászt, finánczot vagy vasutast, aki úri társaságban
179 Magyar Közérdek 1904. április 20.; Clair Vilmos: Párbajkódex. Bp. 1914.,
180 Képviselőházi Napló 1896. 28.kötet. 286. old.
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egyenruhába öltözve jelenne meg "181 a vasúti hivatalnokok legfőbb
törekvése a díszegyenruha bevezetését célozta meg. A díszegyenruha
történelmi motívumaival, előkelőségével, árával, a vasutasok társadalmi
helyzetét megerősítette illetve megemelte volna, s bizonyos értelemben a
katonatisztekéhez hasonló társadalmi kívülálláshoz nyitott volna utat.
Éppen emiatt hiúsult meg az összes vasutas díszegyenruha terv. A
társadalmi előjogok látványos jelképe kard nélkül - amit pedig a
minisztérium következetesen elutasított legfőbb értelmét veszítette volna
el: "... márpedig kard nélkül a legtöbb vasutas akár szívesen le is mond
a díszegyenruháról... ha kard nem lesz, akkor nincs díszegyenruha, kard
nélkül nincs tekintély és nincs boldogság".182
A magyar vasúti hivatalnokoknál és altiszteknél - a dualizmus kori
középosztály

fontos

ismérve

a presztizsalapú

túlköltekezés

is

megjelent. "Bizonyos, hogy a munkás a ki kalapácscsal vagy baltával
keresi a maga és családjának fenntartásához szükségeseket, könnyebben
él mint a hivatalnok! A munkás - ugyanoly jövedelem mellett, mint az
alázatos hivatalnok - lábbeli nélkül járathatja gyermekeit; azt neki
rossznéven nem veszi senki; nem szólja meg emiatt öt senki;... mindezt
természetesen a hivatalnok nem teheti és így örökös ellentét uralkodik
életében a miatt, hogy őneki állásából kifolyólag mint kellene élni és
hogy anyagi körülményei miatt mint élhet tényleg! "183
A Vasút című szakfolyóirat adatai és számításai szerint a század végén a
vasúti hivatalnokokat és altiszteket a különféle fővárosi és vidéki
bankoknál, vasúti hitelszövetkezeteknél és a munkahelyi előlegekből
adódóan 8 millió forint (16 millió korona) adósság terhelte. Ennek az
összegnek az évi tőketörlesztése és kamata 1,4 millió forintot tett ki, ami
181 Vasútpolitikai Közlöny. 1910.III.27.
182 Vasútpolitikai Közlöny. 1910.III.27.
183 Vasút. 1898. augusztus 20.
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azt jelentette, hogy az altisztek és hivatalnokok fizetésüknek közel 10
%-át korábbi adósságaik rendezésére voltak kénytelenek fordítani.
A felettes vasúti hivatalok maguk is állást foglaltak alkalmazottaik
társadalmi szerepvállalását illetően és adott esetben kifejezetten utasítást
adtak a középosztályi elvárások és normák szerinti viselkedésre. "... az
ügy teljes tisztázása pedig saját becsülete és tekintélyének megóvása
szempontjából feltétlenül szükséges, utasítjuk, hogy mindhárom nevezett
ellen rágalmazás és becsületsértés czímén haladéktalanul pert indítson és
ezt azonnal, a bírói eljárás eredményét pedig annak idején jelentse be
hozzánk."184
A vasúti tisztek a dzsentroid, virtuskodó, nemzeti jelszavakat
túldimenzionáló akcióknak is állandó résztvevői voltak. Tóth Árpád
vasúti hivatalnok 1904 telén Szegeden egy Boldogasszony sugárúti
vendéglőben mulatott. Néhány órai italozás után barátaival nótákat
kezdtek énekelni. A társaságban lévő cseh nemzetiségű ismerőse
kizárólag cseh dalokkal szórakoztatta a társaságot, s amikor hosszú
biztatás után egy magyar dalba fogott Tóth csatlakozott a noszogatókhoz
s ironikusan valami olyasmit mondott, hogy "halljuk végre azt a rongy
magyar nótát!".
A mondatra azonnal felfigyeltek a szomszéd asztalnál, olyannyira, hogy
másnap a helyi sajtó is foglalkozott az üggyel. Sőt az esetet hamarosan
hivatalos vasúti fegyelmi vizsgálat követte. A helyi vasutas közélet
felbolydult, a munkatársak Tóth érdekében

akit a hivatalban

"magyaros és kurucz gondolkodása miatt általában magvas magyarnak
nevezetek" - hazafiasságát tanúsító nyilatkozatot adtak közre.

"A

"Szeged és Vidéke" mai számában dr. Kozics óbecsei ügyvéd úrtól
eredő oly értelmű közlemény jelent meg, mely Tóth Árpád vasúti
184 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Iratai. 1900-1934. VI.
403b 21317/1899.
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hivatalnokot a hazafiatlanság vádjával illeti azért, mivel egy korcsmái
vig társaságban állítólag egy magyar dal éneklése ellen tiltakozott.
Anélkül, hogy ezen fölpanaszolt eset részleteibe belemennénk (semmi
esetre sem történhetett úgy, amint azt a közlemény előadja), mi
alulírottak, a megvádolt kartársai, kik öt személyesen jól ismerjük, teljes
meggyőződéssel és ünnepélyesen kijelentjük, hogy Tóth Árpádot igaz,
jóérzésü magyar hazafinak ismerjük és azt valljuk: boldog lenne
szeretett hazánk, ha minden polgárában annyi hazafias érzés volna, mint
a megvádoltban.

Szeged,

1904. január hó 21.

(Következik 56

aláírás.)"185
A dzsentris allűrökhöz kapcsolódtak a szórványosan megjelenő vasúti
antiszemita jelenségek is: "Tisztelettel jelentem, hogy mai délután 5
órakor leküldtem Hirth Adolfot föraktárnokot szolgálati ügyben a
forgalmi irodába. Hirth engem megkért, hogy öt a forgalmi irodába ne
küldjem, mert öt ott vallása miatt folyton gúnyolják és sértegetik.
Hosszas sürgetés után előadta, hogy ha Nagy Péter hivatalnok öt
bármikor meglátja az irodában rögtön elkiáltja magát "Jaj de büdös van
itten, itt a Hirth persze zsidószagot érzek." Nagy hivatalnok ezt legutóbb
ma reggel 1/4 8-kor mondta. Molek Nándor forg. díjnok állandóan azon
kérdést intézi Hirth-hez "Mit csinálnak a rabbinezek" és valahányszor
bejön a forg. irodába a "Hol Nidre" zsidó dalt fütyüli neki... immár
szégyenkeznem kell beosztott alkalmazottain! előtt, akik a főnökük
személye iránt tartozó tisztelet teljes ignorálásával kartársukat a
főnökével azonos vallása miatt állandó csúfolkodás céltáblájának
tekintik, valószínűleg azon rejtett célzattal, hogy ilykép főnökükön is

185 Szeged és Vidéke 1904. I./22.
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megbosszulhassák

magukat,

amennyiben

születése

körülményeit

tág

adtak

nevetség tárgyává teszik. "186
A

munkahelyi

önkényeskedéseknek

teret

a

munkaszervezetből adódó szigorú fegyelmi viszonyok. A vasutas
munkahelyi vezetők között igen gyakoriak voltak az önkényes hatásköri
túllépések és az ebből adódó visszaélések. A munkahelyi szolgálati
viszonyok mentén, azokat felhasználva és deformálva létrejött egy
összetett pszichológiai függésrendszer, amely a vasutasokat jórészt
munkaidőn túl is fogva tartotta. Az önálló szolgálati helyek vezetői
(üzletvezetők, forgalmi főnökök, állomásfönökök, pályafelvigyázók,
raktárnokok,
alakítottak

fütöházfönökök
ki

maguk

körül.

stb.)
A

valóságos

vasúti

szombathelyi

udvartartást

üzletvezető

az

üzletvezetöség egyik tanácstermét zongorateremmé alakította át, ahol
rendszeresen családtagjai gyakoroltak, ö maga a megközelíthetetlen
rezidenciájában vagy a hatalmas költséggel kialakított üzletvezetöségi
angol parkban töltötte idejét.187 A beosztottak magáncélokra való
felhasználása a magyarországi vasútaknál általános gyakorlat volt. A
visszaélések ritkán derültek ki és akkor is valamiféle bocsánatos bűnnek
számítottak. "Tény az - vallotta a fegyelmi eljárásán egy állomási
elöljáró -, hogy mióta itt vagyunk az elődeimhez hasonlóan én is
állandóan

felhasználtam

egy

egyezményes

munkást,

hogy

házi

szükségleteim ellátását megkönnyítsem. "188
Az állomási munkások, málházók, pályamunkások, raktári munkások,
elöljáróik különféle ház körüli munkáit is elvégezték. Rendben tartották
a főnök kertjét, szükség esetén a sürgős üzeneteket személyesen
186 Csongrád Megyei Levéltár Vasúdgazgatósági Iratok. 1900-1934. VI. 403.b. 7.sz.
1912.
187 Magyar Vasutas. 1904/4. 5. old.
188 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Iratai. 1900-1934. VI.
403a 109/1906.
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közvetítették, felvágták a téli tüzelőt, bevásároltak a városban, s az
állomásiakkal együtt a főnök lámpáit is megtisztították. A vasúti
szolgálati helyek nagy részét patriarchális viszonyok hatották át. A
bizalmas megbízatásokat teljesítő vasúti munkások a főnök levetett
ruháit használták, az állomási beosztottak levelei az állomásfönök
címére és nevére érkeztek, s az állomás körüli jószágok és termények
egy része valamiféle kollektív tulajdonba ment át. A hivatalos vasúti
raktárkészlet

is

gyakran

közprédának

bizonyult.

A

szertárakból

vételezett indokolatlanul magas borszesz, kőolaj, építőanyag, ruha vagy
irodaszer mennyiség általában magáncélokat szolgál.

Külszolgálati

helyeken általános volt a tüzelőanyaggal való visszaélés. "BudapestAngyalföld állomáson 3-4 emeletnyi magasságból mered a hasábos
tűzifa az esztergomi vonatok utasaira, akik ugyancsak eltűnődhettek
azon a kérdésen,

hogy ennek az egészen kicsiny jelentéktelen

állomásnak miért van szüksége ily nagy tüzifakészletre. "189
A militáns jellegű vasúti hivatali viszonyok kialakulását sajátos
társadalmi elöszelekció előzte és alapozta meg. Az 1873. évi II. te.
ugyanis a legalább 8 évig ténylegesen szolgáló katonai altiszteknek
leszerelés után az állami vagy az állam által segélyezett vasútaknál
számos szolgálati

helyet fenntartott illetve számukra a felvételnél

elsőbbséget biztosított. A katonai szolgálatból közvetlenül a vasúthoz
átlépettek számára a 24. életévükön túli szolgálati időt a vasúti
véglegesítéseknél

és

nyugdíjmegállapításoknál

teljes

egészében

beszámították, ráadásul az államvasúti nyugdíjintézeti felvételi díjat és
utánfizetéseket számukra az államkincstár fedezte. A pályázható vasúti
álláshelyeket a Budapesti Közlöny, a honvédségi Rendeleti Közlöny, a
Katonai Lapok és a közös hadsereg hivatalos lapja a Normal,
189 Vasútpolitikai Közlöny. 1911. augusztus 7. 10. old.
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Veronungsblatt für das к. u. к. herr rendszeresen közölte. Ezen túl a
honvédelmi minisztérium és a kereskedelemügyi minisztérium is
többször igyekezett könnyíteni és ösztönözni a leszerelt katonák vasúti
elhelyezkedését. 1899-ben a honvédelmi minisztérium szigorú rendeletet
intézett a kiszolgált altiszteket alkalmazó hivatalokhoz, amelyben az
előforduló törvényellenes - katonai altiszteket hátrányosan érintő állásbetöltéseket

igyekezett

visszaszorítani:

"...

az

alkalmazásra

jogosított kiszolgált altisztek részéröl kinevezésök czéljából benyújtott
folyamodványainak elutasításánál a végzésben szabatosan felemlítessék,
hogy a kérdéses szolgálati állomás igényjogosult más altisztnek, illetőleg
tényleg szolgáló, avagy nyugalmazott tisztviselőnek,

vagy pedig

alkalmas igényjogosultak hiánya miatt nem jogosult, más folyamodónak
adományoztatott. "190
A kereskedelemügyi miniszter 1902-ben újra erőteljesen megerősítette
az 1873-as törvény rendelkezéseit és annak szigorú végrehajtására és
betartására utasította összes szolgálati főnökségét.191 Ettől kezdve a
vasúti alkalmazásba lépett katonai altisztek összes hivatalos iratát az
illetékes igazgatósági ügyosztályra, majd a honvédelmi minisztériumhoz
kellett eljuttatni. 1906-ban az igazolványos altisztek számára elérhető
vasúti álláshelyeket számottevően kibővítették. Ettől kezdve az összes
hivatalszolgai, állomásmálházói, vonatmálházói, váltóöri, lámpakezelöi,
pályaöri, pályafelvigyázói, állomásfelvigyázói, rakfelvigyázói és kalauzi
állások is elérhetőek lettek számukra.
Civil foglalkozás és katonai jellegű függőség alapvető különbözősége a
vasutas szakma állandó feszültségforrását teremtette meg. Megkövetelték
a

"...

katonai

magatartást,

szabályszerűen begombolt zubbonyt,

magasabb elöljáró előtt fehér keztyüvel katonás szalutálást az állomáson
190 MÁV Hivatalos Lap 1899. 42.szám.
191 MÁV Hivatalos Lap 1902. 18.szám.
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átrobogó bizottsági kocsi előtt, amelyben magasabb elöljárók utaznak és
az ördög bibliáját forgatva kergetik a pagát ultimót. "192 A vasúti
hivatalokban "gyakran órákig, sőt napokig megvárakoztatnak valakit,
míg kérésének előadására bocsájtják. "193 "Csak egy kötelesség volt, a
hivatali pressziónak való engedelmesség. "194
A szakma militarizálásával összefüggésben a belső szolgálati
ágak közötti súrlódások és hatásköri ütközések is megszaporodtak. A
szolgálati ágak közötti aránytalanságok gyakori konfliktusokat idéztek
elő. A vontatási szolgálat és a forgalmi elöljárók, az állomási szolgálat
és a pályafenntartás viszonylatában a rendezett hatásköri megosztás
hiánya nehezítette a közös munkához szükséges napi egyeztetéseket is. A
fütök és mozdonyvezetők "... az állomási szolgálattevővel szemben
alárendeltségi viszonyt nem is hajlandóak elismerni, amiből számtalan
perpatvar, szóváltás, fegyelemsértés történik. "195
A külszolgálatok vezetésében a magas fizetésű diplomás hivatalnokok,
az olcsóbérü díjnokok és a feltörekvő altiszti rétegek (irodakezelök,
állomásfelvigyázók)

között

mind

nyilvánvalóbbá

váltak

az

érdekkülönbségek. A belső feszültségek egy része az utazóközönség
irányában találta meg levezető csatornáit. Ekkoriban teremtődött meg
Pokrócz Ádám, az udvariatlan és műveletlen vasutas prototípusa és
társai Kóbi Blau vasúti kocsifelíró vagy Bajos Gergő "vasityi köz- és
váltóbakter"
Az

utazóközönség

a századvégtől

kezdve

valóságos

katalógusát

teremtette meg a bárdolatlan vasutas típusoknak: az állomásfönök "aki
soha nem tesz egyebet, mint hátratett keztyüs kezekkel a vonatnál sétál",

192 Vasútpolitikai Közlöny. 1911. július 10. 2. old.
193 Vasútpolitikai Közlöny. 1911. 3/12. 3. old.
*9^ Vasútpolitikai Közlöny 1910. május 22.
*9^ Vasútpolitikai Közlöny 1910. április 7.
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a pénztáros "aki mindig goromba", a forgalmi szolgálattevő "akinek
nincsen más dolga, mint egyenruhásán, piroskarkötösen, bajuszát
pödörni a vonatnál", a kalauzok "akik csak azért utaznak, hogy a
borravalókat rakják zsebre és az utasembert gyötörjék meg".
"... az utazóközönségnek a legtöbb baja, panasza a pénztárnál van,
barátságtalan hang fogadja: "Mit akar?" Megmondja. Kirepül az ablakon
egy jegy, nem tud visszaadni a pénztáros; erre vita, hivatkozás az
üzletszabályzatra stb. Most jön a váróterem, a portás, a kalauz. A jegy
nem jó. "Fizet, vagy leszállítom!" Az utas szorong. Szóváltás. A kocsi
utasai összebújnak, két pártra szakadnak, vitatkoznak stb. stb."196
Ebben az összefüggésben a műveletlen vasutas figuráját jól egészítette ki
az elhanyagolt vasúti indóházak és vonatok egyoldalú előtérbe állítása:
"A külföldi utazó erről ismer hazánkra. Átlépve a Lajthát Keleten érzi
magát. Bűz, rondaság, szemét. Narancshéj, almatorzsa, hagymaszár,
szalonnabör. Durva málházók, goromba örök, életunt pénztárosok,
ideges távírászok. Füstös petróleum lámpák, izzóvá fütött vaskályhák,
rozsdás

ajtókilincsek,

bedagadt ablakok.

Légykultúra

az

étkező

helyiségekben. Evek óta száradó és naponként felújuló sörlocsadék a
padozaton. Paradicsomfoltok az abroszon. Penészes torta a desszert
tartókban. Avas és vastag zsírréteg a mosdatlan kezű pinczérek frakkján.
Mindezt méreg drágán fizetve: íme a magyar vasúti vendéglők és
indóházak típusa. "197
"... a vasútállomás K.u.K. - állomások kisvárosi típusa volt, minden
"építészi"-töl távoli "architektúrá"-val benn a "resti", a koszos és büdös
várótermek és WC-к, künn az öntöttvas oszlopokkal alátámasztott fedett
peron, ilyen volt az állomás."198
196 Böck János: A modor. In.: Szegedi Vasutas Iskola 1926. I. sorozat 1-2. kiadmány.
120. old.
}9^ Bartha Miklós: Kazárföldön. Bp. 1901. 20. old.
198 Major Máté: Egy gyerekkor és egy kisváros emléke. Bp. 1873. 76. old.
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A

vasutasokra

nehezedő

rendkívüli

felelősség,

a

gyakori

veszélyhelyzetek, a sokirányú függésrendszer s a civil szférában
szokatlan fegyelmi követelmények a századeleji vasutas társadalomban
számottevő fizikális és pszichés meghasonlottságot idézett elő. "ha csak
egy

idegvizsgát

is

eszközölnének,

mégpedig

speciális

ideggyógyászokkal: a forgalmi személyzetnek legalábbis 90 százalékát el
kellene vonni a szolgálattól. Ez pedig képtelenség. Nem?"199
A munkahelyi problémák és szolgálati ütközések gyakran osztályharcos
jelleget öltöttek: "a vasúti igazságszolgáltatás alapján f. év szeptember
10-én a szolgálatból elbocsátótak; két tagú családommal együt a
kenyeret ki vették a szánkból, mert hiába ezt az úri magyar szokást még
slavóniában is gyakorolják rajtunk..."200
A növekvő forgalom és az ezzel lépést tartani nem tudó vasúti
infrastruktúra, mind nagyobb terheket rakott a vasúti közlekedést
működtető személyzetre. Jól jelzi ezt, hogy a német vasútakon 1913-ban
egy vonalkilóméterre 5,08 hivatalnok és 7,1 munkás, míg az 1912-es
magyarországi adatok alapján a magyar pályákon egy kilométer
vasúthosszra csupán 3,57 hivatalnok és 3,3 munkás jutott. A századelőn
a

feszültséget

oldó

munkahelyi

alkoholfogyasztást

már

szinte

megszokottnak és általánosnak is tekinthetjük. "Mennyi esetről tudnánk,
ha azokat is be lehetne számítani, amelyekben a vizsgálat ittasságot nem
tudott kideríteni, de a hol - legyünk igazságosak - nem egyszer mégis
csak az volt a baj oka, hogy valamely vasutas megelőzőleg "mulatott"
vagy szolgálat alatt ivott. "201

199 Vasutasok Lapja. Kolozsvár. 1909. április 11.
200 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Iratai. 1900-1934.
154. doboz 35378/1903. Erdélyi János váltóőr kérelme.
201 Horovitz Lajos: Az alkoholizmusról. Vasutasok Lapja. Pozsony. 1909. március
15.
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A vasutas vezetés kénytelen volt - legalább is részben - tudomásul venni
a kialakult helyzetet. A mind gyakrabban előforduló fegyelemsértéseket,
szolgálati mulasztásokat igyekezett a nyilvánosság teljes kizárásával
helyi hatáskörben tartani és viszonylag liberálisan kezelni. A jónéhány
vasutasnál

gyorsan

szaporodó

büntetési

tételek ellenére202

-

a

balesetokozást kivéve - ritkán került sor elbocsátásra. A vasúti életben
kialakult egy - a katonatisztekéhez hasonló - rideg-hierarchizált és
szabados-korporatív viszonyrendszer kettőssége.
A vasúti indóházak, állomásépületek, éttermek, a vidéki úri társaság
mulatságainak gyakran biztosítottak színhelyet. Az épületek bőkezű
térgazdálkodásukkal203,
középosztályi

nagy

szórakozásainak

átmenő
ideális

forgalmukkal
terepét

a

századelő

szolgáltatták,

"A

fenyögallyakkal ékesített vasúti vendéglői teremben már vígan húzta a
cigány. Az egyik sarokban szélesmellkasú, feszes vidéki urak, akiknek
fehér keztyüje veszedelmesen dagadt piros öklükön, szaporán járták a
csárdást a bársonypamlagon kipödrött bajúszú öreg urak és komoly
ízléstelenül öltözött mamák diskuráltak a hajdani jogászbálokról. A
szomszéd teremben sürü füstfelhöben fürgén csattogott a kártya, a III.

202 Almayer Fiilöp váltóőr (1870-ben született Nagykikindán, 1897-ben került a
vasúthoz, 1899-ben tett esküt, németül és magyarul írt, olvasott és fogalmazott,
csehül, szerbül, magyarul és németül beszélt) tipikusnak mondható büntetési
táblázata 6 év alatt 14 büntetési tételt tartalmazott, például a következőket:
1897.12.15. indokolatlan vonatkésés; 1898.08.03. fütöházi kapu megsérülése;
1899.03.13. felületes szolgálattétel; 1900.04.06. a vonat bejárásánál nem volt
jelen, a részére kiadott földet albérletbe kiadta; 1900.10.08. az állomás ki nem
világításáért; 1901.03.28. mozgó vonatra felugrott; 1901.05.18. engedély nélküli
mellékfoglalkozást űzött; 1903.11.18. iskolai bizonyítvány meghamisítása. MÁV
Szegedi Igazgatóság Irattára. Rendezetlen anyag Almayer Fülöp váltóőr büntetési
kivonata.
203 " ... egy vasúti állomáson nőttem fel, ahol az apám volt az első személy: az
állomásfö. A vasút ekkor még új dolog volt; se a tér, se az építőanyag nem került
amiyi pénzbe, mint mai napság, s faluhelyekre is egész kastélyokat építettek
pályaháznak. Mi is ilyen kastélyban laktunk, emeletes, a tájék viszonyaihoz képest
hatalmas épületben, melynek a helyiségei, mint roppant csarnokok élnek az
emlékeimben... egy egész emeletünk volt, de csak három szobában laktunk, mert
apámnak nem volt több szobára való bútora. Öt-hat terem évekig üresen maradt;
csak mi gyerekek szaladgáltunk a visszhangot verő nagy csarnokokban." Ambrus
Zoltán: Tóparti gyilkosság. Bp. 1961. 284. old.
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osztályú váróteremből átalakított buffettböl pedig víg pohárcsengés
hallatszott ki..."204
"Bobán az önkéntes tüzoltóegylet f.

hó 7-én a vasúti indóház

várótermében tánczvígalmat tartott. Mint írják a tánczestély nagyon
sikerült és kedélyes volt. Tiszta jövedelem az egylet pénztára javára
maradt. "205
A vasutasok a mulatozásban is vezérszerepet vittek. A vasúti restik,
büfék és a várótermekből átalakított alkalmi tánctermek - vonatindulástól
és menetrendtől függetlenül - a helyi társadalmak fontos szabadidős
tereiként működtek. Jellemző, hogy a századforduló utáni években a
vasúti vendéglátóipari helyek bérleti jogát igen nehéz volt megszerezni,
a vasúti vendéglősök jellemzően szakmájuk legtekintélyesebb helyi
képviselőiből kerültek ki.
"A főnök - így hívták általánosan a nagyapámat -, mulatópajtása, egy
Kreiner nevű 64 éves földbirtokos és szeszgyáros kérte meg anyám
kezét. Tekintélyes, jókedvű, mulatós ember volt, majdnem minden este
a főnök ivótársa és kártyapartnere. Cimborája a cigányozásban,
nőügyekben és bor melletti virrasztásokban."206

204 Lövik Károly: Okosok és Bolondok Bp. é.n. 157.old.
205 Veszprémi Független Hírlap. 1882. január 02.
206 Mollinári Gizella: Betévedt Európába. Bp. é.n. 10. old.
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VIII.
Egyesülés és felügyelet

A vasúti alkalmazottak egyesülési, véleménynyilvánítási és
szervezetalakítási jogosítványaik mindvégig megőrizték a dualizmuskori
általános állampolgári jogokhoz viszonyított különállásukat. Az 1904
előtt született szolgálati rendtartások nemcsak az önálló politikai
szereplést tiltották, de rendszeresen az alkalmazottak magánéletébe is
beavatkoztak.

A

felettesekkel

szembeni

"kötelező

tiszteletet

és

engedelmességet" szolgálati és fegyelmi szabállyá léptették elő és ez
igen sok visszaélésre adott alkalmat. A szolgálati főnökök indoklás
nélkül

un.

rendbüntetésekkel

sújthatták

beosztottjaikat,

amelyek

esetenként a 40 koronát is elérhették. A főnökök saját hatáskörükben
tartották a szabadságolások ügyét is. Néhány órára történő eltávozásra a
közvetlen elöljárók, 24 órára az állomásfönökök, fütöházi főnökök,
szertárgondnokok adhattak engedélyt. Három napos szabadságért a
mühelyfönökséghez vagy osztálymérnökséghez kellett fordulni, három
napot meghaladó szabadságot pedig alaposan megindokolva írásban
kellett kérelmezni az illetékes üzletvezetöségektöl.
A szolgálati rendtartások csak vasútelnöki engedéllyel tették
lehetővé a vasúton kívüli egyesületekben és szervezetekben tisztségek
elvállalását. A mellékfoglalkozások folytatását hátráltatták illetve szigorú
ellenőrzésekhez kötötték, s az alkalmazottnak nemes egyszerűséggel
előírták, hogy magánéletében "állásának megfelelő" magaviseletét kell
tanúsítania. A magyar egyesülési jog207 rendelkezéseitől eltérően a
vasutasok által létrehozott egyletek, körök, szervezetek alapszabályait
nem - előírás szerint - a belügyminiszterhez, hanem rendes szolgálati
207 Kniety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Bp. 1907.
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úton a vasútigazgatósághoz kellett benyújtani. A vasutas alkalmazottak
házasságkötését azonnali bejelentési kötelezettség terhelte, ezen kívül
"minden hivatalnok ki nyugdíjképességének elérése előtt lép házasságra,
köteles nyugdíjjogosultsága elérése előtt bekövetkező elhalálozása
esetére neje részére valamely biztosítóintézetnél legalább 200 frt. évi
járadékot

biztosítani".208

A

közszabadság

további

jelentékeny

korlátozásaképpen az 1877. évi rendtartás 27. paragrafusa kimondta,
hogy "a sajtóval való összeköttetés az elnök-igazgató engedélye és
felhatalmazása nélkül súlyos szolgálati vétséget képez, mely esetleg a
legszigorúbb büntetéssel toroltatik meg".209
A

fegyelmi

ügyek tárgyalására az igazgatóságnál

és az egyes

üzletvezetöségeknél állandó személyi összetételű, egy évre kinevezett
fegyelmi bizottságokat hoztak létre, ahol is a prekoncepciók, a személyi
összefonódások, az eljárásjogi garanciák hiánya legtöbbször formálissá
tették az ügymenetét és a döntéseket. A vasutasok szabad társadalmi
mozgását és politikai szerepvállalását jelentősen megnehezítő szolgálati
szabályok fellazítását irányzó kezdeményezések három különböző
helyről indultak.
1. Az 1880-as évektől kezdve megszaporodó vasutasegyletek
önszervező, önigazgató képességének fokozódása, 2. a századvégtől
meginduló létszámfejlesztések és különösen a radikalizálódó vasúti
munkások számának növekedése és végül 3. az a tény, hogy a
századfordulón a vasutasság korábbi anyagi kivételezettsége a legtöbb
területen megszűnt illetve megszűnőben volt, együttesen megteremtették
egy új típusú vasutas politizálás lehetőségeit és feltételeit. Annak
ellenére, hogy a különböző vasutas körök hangsúlyozottan nem
208 Idézi Eulenberg Salamon - Bán Zsigmond: A magyar vasúti jog. Bp. 1886.
180.old.
209 Magyarországi Rendeletek Tára. 1887. I.kötet 352.old.
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foglalkoztak politikával és állandó hivatali felügyelet alatt állottak,
bennük

mégis

fokozatosan

az

szocializációja ment végbe.

alkalmazottak

Klubok,

énekkarok,

spontán

politikai

asztaltársaságok,

szakmai körök alakultak, az önszerveződésnek és öntudatosodásnak
állandó és elismert keretei teremtődtek meg. A különböző beosztásokban
és szolgálati szakosztályokban dolgozó vasutasok közötti rendszeres
érintkezés személyi feltételei megteremtődtek.
A vasutas egyesületek sorában a legnagyobb hagyománnyal a
jótékonysági egyletek rendelkeztek.

1876-ban jött létre az "Első

Magyarországi Összes Vasúti Alkalmazott Személyzet Önsegélyező és
Jogsegély

Egylete.

1879-töl

"Magyar Államvasútiak Takarék és

Segélyszövetkezete" néven, tagjai segélyezésére - 1913-ig - 8,2 millió
koronát fizetett ki.
1875-ben

alakult

a

MÁV

Rudolf

trónörökös

Egyesülete.

Az

alapszabályok szerint az egyesület tagjai lehetettek az államvasúti
alkalmazottakon kívül a magánvasútak, az állami vas- és gépgyárak
dolgozói. Az egyesület özvegyi segélyt, nyugdíjsegélyt, rendkívüli
segélyeket, ösztöndíjakat utalt ki tagjainak. 1913-ig a Rudolf Egyesület
több mint 4 millió koronával segélyezte a belépő vasutasokat. A
"Magyarországi

Vasútak

Közművelődési

Országos

Utazószemélyzetének

Jótékonysági

Egyesülete"

altiszti

(1894.)

és

vizsgákra

előkészítő tanfolyamokat szervezett, szülési, betegségi, rokkantsági
segélyeket fizetett.
A jótékonysági és segélyszervezetekhez már az 1870-es évektől
kezdve számos dalárda, olvasókör, közművelődési és sportegyesület
csatlakozott. Többek között ekkor alakult a sátoraljaújhelyi Dalkör
(1876), a piski Zene és Dal Egyesület (1873), a székesfehérvári Déli
Vasúti Műhely Férfi Dalegylete (1899), a munkácsi MÁV Altisztikor
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(1900), az orsovai Vasúti Hivatalnokok Kaszinója (1886), az orsovai
Munkások Kaszinója (1886), a kolozsvári (1900), a máramarosszigeti
(1900), a szabadkai (1896), a debreceni (1900), a pécsi (1889), az aradi
(1897), a szolnoki (1898), a temesvári (1899), a fiumei (1901) Altiszti
Körök, a dombóvári MÁV Szolgaszemélyzete Társasköre (1903), a
kiskunfélegyházi Vasutas Kör (1990), a bátaszéki MÁV Vasutasok
Köre. 1900-ban megalakult az első vasutas sportklub (Törekvés SE), s
három év múlva saját pályáján már labdarúgó, kerékpár, birkózó és
atlétika szakosztály

működött.

1902-ben Debrecenben (Egyetértés

Football

1907-ben

Kolozsváron

Club),

Székesfehérvárott

(MÁV

Előre),

majd

(Vasutas

Temesváron,

Érsekújváron, Sátoraljaújhelyen jött létre sportklub.

SC)

és

Miskolcon,
1914-ig csak

vasutas kultúrál is egyesületből közel száz alakult az ország különböző
szolgálati helyein.210
Az 1890-es évektől kezdve a vasutas politizálás történetében új
szakasz kezdődött.

Nem utolsósorban a már létező egyletekben

kimunkált programok alapján, a vasutas társadalmon belül intenzív
érdekartikulációs folyamat indult be. Egyrészt felerősödtek a belső
érdekharcok, markánsabbá váltak a réteghatárok, másrészt a vasutasság
érdekképviselete a minisztérium felé hatékonyabbá vált. Színre lépett a
századvég speciális vasutas politikai jelensége, a deputációzás. A
kereskedelemügyi minisztériumban helyzetük javítását kérő vasutas
küldöttségek nem mellékesen a szolgálati út lehetőségeit, a felsöbbség
erejének határait is igyekeztek felmérni. 1891-ben vasutas küldöttség
járult Baross Gábor elé azzal a kéréssel, hogy a MÁV alkalmazottait
ismerje
210

el

hasonló

rangfokozatúnak,

mint

az

Osztrák-Magyar

A vasutas kulturális egyesületek eddig megismert teljes listáját Frisnyák Zsuzsa: A
vasutasok kulturális és közművelődési egyesületei c. tanulmánya közli. In.:
Vasúthistória Évkönyv. 1993.
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Államvasút dolgozóit. A miniszter válaszul igen durva hangnemben
tartott beszéd után szószerint hazazavarta a küldöttséget. 1897-ben az
irodatisztek, pályafelvigyázók foglalták memorandumba kívánságaikat.
1898-ban a debreceni mozdonyvezetők kezdeményezésére országos
mozgalom indult a mozdony- és vonatvezetö személyzet helyzetének
javítására.

1899-ben

az

örök,

kocsirendezők,

raktárnokok,

rakfelvigyázók juttattak el emlékiratot a minisztériumba. 1901-ben a
zágrábi vasutasok szervezkedtek. A deputációk kérvényeit mindazonáltal
mérsékeltség és patriarchális alázatosság jellemezte. A Vonatkísérők
Országos Szövetsége 1907-ben így fogalmazta meg a MÁV elnökéhez
írott kérvényének kezdő sorait: "Nagy Méltóságú Elnök Úr! Kegyelmes
Urunk!

Mint jóakarónkhoz,

pártfogónkhoz,

Atyánkhoz fordulunk

Nagyméltóságodhoz. Irgalmas szívének jóságához, fennkölt lelkének
igazság érzetéhez... "211
A századfordulótól kezdve egyre többször hallattak magukról a
vasutasság alsóbb rétegei. Legaktívabb politikai csoportjaik a vasúti
mühelymunkások köréből

szerveződtek.

A műhelyekben

magasan

képzett müveit, jól fizetett, gyakran Nyugat-Európát megjárt ipari
szakmunkások

dolgoztak,

akiknek

mellesleg

az

egyre

agilisabb

szociáldemokrata párttal kiváló kapcsolataik voltak. A századfordulón a
vasúti mühelymunkások

fogalmazták meg először koherensen és

politikai formában követeléseiket. A szakmafelejtés212 ideológiájával
teljes vasúti emancipációt követeltek. Állandó kinevezést s vele fix
fizetést,

kötelező balesetbiztosítást,

nyugdíjjogosultságot,

maximált

211 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Iratai. 1900-1934. VI.
403b 33/1907.
212 A vasúton alkalmazást nyert ipari szakmunkások a vasúti munkafolyamatnak
megfelelően állandóan csupán egy részterülettel foglalkoztak és ennek
következtében egy idő után nagy esélye volt annak, hogy eredeti teljes
szakképzettségük kellő gyakorlat hiányában "elfelejtődhetett".
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munkaidőt, vasárnapi munkaszünetet, szociális kedvezményeket 213 és
nem

utolsósorban

politikai

szabadságjogokat:

"míg

munkástestvéreink

a

magánvállalatokban

alkalmazott

szabadon

szervezkednek addig

nekünk a leghatározottabban megtiltották a

szervezkedést., a magyar állam nem elégszik meg azzal,

hogy

nyomorúságos munkabérért eladjuk munkaerőnket, hanem az egyéni
szabadság

a

bennünket.

legtermészetesebb
E

tűrhetetlen,

e

emberi jog
megalázó

feladására

állapotok

kényszerít

ellen

akarunk

küzdeni".214
A vasúti munkások radikalizmusa váratlan gyorsasággal terjedt el az
egész személyzet körében. 1903-ban a vasúti altisztek fogalmaztak
szokatlanul kemény memorandumot, amelyben a hivatalos munkaidő
szabályozását,

a

lakáspótlékok

növelését,

a

rendbüntetések

fellebbezhetöségét, a végkielégítés bevezetését és az elöljárók stílusának
felülvizsgálását követelték.215
A vasúti vezetés a régi módszerekkel kísérletezve megpróbálta a korábbi
egyensúlyokat visszaállítani. A vasúti vezetés sorban adta ki bizalmas
körleveleit, amelyben ismételten megtiltotta, hogy a közvetlen elöljárók
a

parancsadási

alkalmazottakkal

és

rendelkezési

szemben

jogosítványaikat

durva

és

kihasználva

megalázó

az

módszereket

alkalmazzanak. A vasutasokat azonban mind nagyobb figyelemben
részesítette a szociáldemokrata párt. "Nincs az az állami tisztviselő vagy
alkalmazott, akinek kötelessége súlyosabb, terhesebb és veszedelmesebb
lenne ebben az országban, mint a vasutasoké."216 Egyre gyakoribbak
lettek az egyletektől, egyesületektől, hivatalos szolgálati beosztásoktól
független politikai összejövetelek. A vasutasok valójában rendkívül
213 A M.Kir. Államvasútak Munkásainak. Bp. én. 8.old.
214 Magyar Vasutas 1904. április 15. 1 .old.
215 Magyar Közérdek 1903. november 6.
216 Bresztovszky Ernő: A vasutasok lázadása. Bp.1904. 25.old.
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rövid idő alatt az 1904-es sztrájkot217 körülvevő fél évtizedben
sajátították el a szervezetépítés, agitáció és politikai harc nem mindig
egyszerű alapismereteit218. 1903-ban a kezelőnők első politikai jellegű
összejövetelén

"...

a

megnyitóbeszéd

bevezető

szavai

alatt

az

egybegyűltek hangulata még olyan igazán - leányos volt. Nevetgéltek,
csicseregtek, igazgatták az egymás kicsúszott hajfürtjeit; tapogatták a
könnyű nyári ruhák szövetét; átszóltak ide is, oda is - amint éppen
szokták a lányok meg az asszonyok mikor többen vannak együtt."219 Az
állomás peronján a vasúti étteremben, a környékbeli sörözőkben egyre
pontosabb forgatókönyvük lett a vasúti összejöveteleknek. "... az eset
alkalmával a helybeli vasútállomáson voltam több társammal együtt,
ahol azért gyűltünk egybe, hogy a vasutasokkal másnap megtartandó
nagygyűlésre Budapestre utazzunk. Éppen a megtartandó nagygyűlésről
beszélgettünk, amikor 9 óra tájban távirat jött Budapestről, Földessy
Ödöntől, a mozgalom vezetőjétől, hogy ne menjünk Budapestre, mert a
rendőrök karhatalommal várnak bennünket... Közben mind többen
jöttek a restaurációba, az altisztek és a szolgák, akik tudomást szerezvén
a táviratról, kérték, hogy elolvashatnák azt. Erre a többi hivatalnok
engem felkért, hogy olvassam fel a táviratot a peronon egybegyült
tömegnek... "220
A századelő vasutas politizálása két eltérő folyamat egymást erősítő
hatásából építkezett. Egyrészt a politikai érdekképviselet eszméje egyre
marginálisabb

vasutas

rétegeket

érintett

meg,

másrészt

217 A sztrájk történéseiről és értékeléséről. Szabó Pál Csaba: A Magyar Királyi
Állainvasútak és alkalmazottainak 1904. évi munkabeszüntetése. Szeged 1985.
Kézirat.
218 « Az 1904. évi vasutas sztrájk előtt a vasutasság egyesületi élete vajmi kevés szót
érdemel. Voltak és működnek ugyan apróbb köröcskék az egyes nagyobb
személyzetű állomásokon, így tehát a székes fővárosban is, azonban nagyobb
taglétszámmal bíró egyesületek a vasutas sztrájk előtt még nem voltak." Birki
Mihály: A vasutas egyesületek. In.: Halmos István: Az ötveneszteudös
állainvasútak. Bp. 1918. 105. old.
219 Magyar Közérdek 1903. november 20. 8.old.
2211 Savaria Múzeum Legújabb Kori Történeti Osztály dokumentumai IV. 519.old.
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differenciálódással párhuzamosan a hatékony egységes fellépés esélyei
növekedni kezdtek. 1903-04-töl a vasutas mozgalmak többsége nem
minősítés

alapján

vagy

szakágazatonként,

hanem

területileg,

i

üzletvezetöség szerint szerveződött meg.221 Ez az új típusú vasutas
egység a századelő politikatörténetének fontos eseménye volt. A
vasutasok politikai állásfoglalásai az államélet, a közigazgatás, a
törvényhozás legfelsőbb köreivel kerültek összeköttetésbe. A vasutas
munkabeszüntetések az egész kontinensen a kormányzás azonnali
megrendülését

hozták

vasutassztrájk

közepén

a

kormány

magyarországi

a

1904-ben

magukkal,

lemondásával

kapcsolatos

országszerte elterjedt híreket222 a kormány erőteljes főispánoknak
küldött táviratban volt kénytelen cáfolni.223 A vasutasok politikai
emancipációját az 1904. április 19-23. közötti vasutas munkabeszüntetés
radikálisan felgyorsította.

A sztrájk hatására a vasutasság súlya,

tagoltsága, önértékelése immár politikai értelemben is kézzelfoghatóvá
vált. Az államhatalom, a közvélemény és maguk a vasutasok is, innen
számították

a

modern

vasutastörténetet.

A

századeleji

politikai

kezdemények a sztrájk alatti napokban kulminálódtak, s aztán a
későbbiekben

a

munkabeszüntetéssel

kapcsolatos

közbiztonsági,

államigazgatási, közvéleményformálási megfontolások állandósultak és
differenciálódtak. 1904-töl számítva a vasutat az államigazgatás jogi és
politikai

eszközökkel

új

módon

integrálta.

A

munkabeszüntetés

221 Vasúti és Hajózási Hetilap. 1904. február 27.
222 - A vasutasok strijkja súlyosan nehezedik a vidékre sokan jönnek hozzám
tájékoztatást keresin az állomásfönökök részéről híresztelésére, hogy a kormány
lemondott, mert csak ennek árán fog a strijk megszűnni kérek választ mit
reményelhetünk mihe tartsam magamat Széchenyi főispán" Országos Levéltár K26-1904-XLI-1967.
223 Főispánoknak! Kormány szilárdan áll - válsághírek teljesen alaptalanok.
Katonaköteles vasutasok ma kaszárnyába vitetnek, holnaptól kezdve
katonfedezettel országszét vitetnek... Tömegesen könyörögnek bünbocsánatért,
személyforgalom ma megkezdődött, teherforgalom holnap, szolgálati személyzet
elegendőn áll rendelkezésre. Miniszterelnökség. 1904. április 23. Országos
Levéltár K-26-1904-XLI-1967.
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napjaiban összeállt fokozott közbiztonsági felügyelet a későbbiekben
állandósult.224 Budapesten három vasúti rendőrségi főfelügyelőséget
hoztak létre. Az első a keleti-pályaudvaron Ferencvároson, Kőbányán és
Rákoson, a második a nyugati-pályaudvaron és Rákospalotán, a
harmadik

a

déli-pályaudvaron

és

Kelenföldön

működött.

A

felügyelőségek hatásköre nemcsak az utazóközönségre, hanem a vasúti
személyzetre is kiterjedt. A vasúti rendőrök minden külföldre menő
vagy onnan érkező vonatnál kötelesek voltak jelen lenni. A rendőrök
feladatkörébe tartozott a vasúti üzemszabályok ellen vétők kiszűrése, az
engedély nélküli kivándorlás megakadályozása, a vasúti közbiztonsági,
köztisztasági, egészségügyi szabályok betartatása, a gyanús utasok
megfigyelése, a kényszerútlevéllel ellátott személyek vonatraszállítása és
nem utolsósorban a "vasúti alsóbb személyzet és munkások között
támadó mozgalmak megfigyelése, szemmel tartása".225
A sztrájk utáni vasutas politika alapjaiban újult meg. A sztrájkot
követő új helyzetet felismerve a századelő magyar törvényhozása és
bizonyos értelemben politikai elitje vasutas ügyekben alig ismert és
értékelt modernizációs intézkedéssorozatot hozott létre. A gazdasági,
politikai lépések összehangolt együttese egyfelől - az új helyzethez
alkalmazkodva - a vasutasok társadalmi kivételezettségét helyreállította a
vasutas, előnyöket biztosító jogi státuszát megerősítette és jelentékenyen
kiterjesztette a munkásokra és ideiglenes alkalmazottakra, másfelöl mintegy az intézkedések áraként - a vasutasok munkavállalói jogait
lényeges

elemeiben

redukálta

és

a

vasutasok

politizálásából

a

szociáldemokrata irányzatokat véglegesen kiiktatni kívánta. Az 1907-es

224 A "... netalán előforduló rendzavarásoknak lehetőleg elejét vegyék, ilyenek
felmerülése esetén pedig kellő eréjjel járjanak el, szükség esetén ha a csendörség
elégtelennek bizonyulna, katonai karhatalmat is vegyenek igénybe. Vas Megyei
Levéltár, Föispáni Iratok 13/1904.
225 Rédey Miklós - Laky Imre: Rendőri lexikon. Bp. 1912. 1166.old.
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vasutas Szolgálati Rendtartás226 demokratizálta és európai színvonalúvá
alakította a magyarországi vasúti szolgálati viszonyokat. Megszüntette a
titkos minősítéseket, a mindenkori vasutas rangsort nyilvánossá tette. A
mellékfoglalkozásokra vonatkozó engedélykérési kötelezettség helyett az európai törvényhozásokat megelőzve - megelégedett a bejelentési
kötelezettséggel.

Általában erősítette a vasúton a jogbiztonságot.

Aggályos esetekben a beosztottak írásban is kérhették feletteseik
utasításait. A fegyelmi eljárások átvették a modern büntető perrendtartás
módszereit, szétválasztották a vizsgáló, a vádló, a védő és az ítélöbíró
szerepét. Első fokon a fegyelmi bíróság megalakításában, választás útján
a

vasutasok

is

részt

vehettek,

másodfokon

pedig

az

érintett

vasútigazgatóságoktól független vasúti szakértők elnököltek. Esetleges
elbocsátások esetén növelte a fellebbezés, a perújrafelvétel és a
jogorvoslat lehetőségeit.
Mindezek mellett a Rendtartás gyakorlatilag a vasutas sztrájkjog
felfüggesztését tartalmazta. A törvényjavaslat előterjesztője sem titkolta
ezt a kiemelt szándékát: "... ez a törvényjavaslat halálos csapást akar
mérni az igazi hazafisságnak orv ellenségére, a vasúti sztrájkra, a mely
veszedelmesebb minden elemi csapásnál (Úgy van! - a bal- és a jobb
oldalon), veszedelmesebb a vízáradásnál és a földrengésnél".227
A sztrájkjog tilalmát a vasutasok köztisztviselővé minősítése és
az ezzel együtt járó fokozott büntetőjogi felelőssége erősítette meg.
Korábban a vasutasok köztisztviselői státusa jogi és politikai értelemben
egyaránt bizonytalan és ellentmondásos volt.

Az

1883.

évi

I.

törvénycikk és az 1893. évi IV. törvénycikk, amely az állami
tisztviselők minősítését és fizetési osztályokba sorolását végezte el,
államvasúti alkalmazottakról nem tett említést.
226 Képviselőházi Napló 1906. X.kötet, Magyar Törvénytár 1907. évi XLIX. te.
227 Képviselőházi Napló 1906. X. kötet 11.old.
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A

büntetötörvénykönyv

definíciója

szerint,

"Közhivatalnoknak

tekintendők azok, kik az állam közigazgatási vagy igazságszolgáltatási,
vagy valamely törvényhatóság, vagy község hatósági teendőjének
teljesítésére hivataluknál, szolgálatuknál, vagy különös megbízatásuknál
fogva kötelezvék: úgyszintén azok is, a kik az állam, törvényhatóság
vagy község által közvetlenül kezelt közalapítványoknál, tébolydáknál,
mint

felügyelők,

orvosok,

hivatalnokok

vagy

szolgák

vannak

alkalmazva. "228
Expressis verbis a vasútasok tehát itt sem szerepeltek, viszont a büntető
törvénykönyv egy másik helyén (166. paragrafus) a vasutasokat
egyértelműen hatósági közegeknek minősítette.229 A kor szakirodalma
és közvéleménye a vasutast egyértelműen hatósági embernek tekintette.
A rendőrség történetét feldolgozó korabeli munka szerint, a vasúti
közegek "akik igen gyakran kénytelenek rendőrileg fellépni, különösen
ott, ahol rendörközeg nincs közelben... a vasúti közegek bírságolások
teljesítésére is fel vannak hatalmazva... a rendőr, csendőr és vasúti
közeg egyforma nehéz szolgálatot teljesít, a legnehezebbet az összes
közszolgálatok között. Azért ezt a három intézményt kellene a legjobban
fizetni. "230
A végrehajtásokat korlátozó jogszabályok ugyanúgy vonatkoztak a
vasutasokra mint az állami tisztviselőkre. "... hivatalnokok és szolgák
rendes fizetésének illetőleg várakozási illetékének, személyes működési
és korpótdíjainak legfeljebb egyharmada és ez is csak úgy vehető
végrehajtás alá, hogy a végrehajtást szenvedő részére évi 800 Frt. a
foglaláson túl is érintetlenül fennmaradjon. "231
228 Magyar Törvénytár. 1878. 1878. évi V.tc.

229 Magyar Törvénytár 1878. 39. old.
230 Tisza Miksa: Magyarország rendőrségének története. Igló. 1913. 323-324.old.
231 Politzer-féle Vademecum ügyvédjelöltek ügyvédi irodák vezetői és ügyvédi
irodában dolgozók számára. Szerk: Dénes Aladár. Bp. 1904. 69.old.
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A vasúti szolgálati rendtartás - ennek ellentmondani látszóan - kifejezte
a vasúti és állami szolgálat különbözőségét, amikor azoktól is esküt
követelt meg, akik az állami szolgálatból léptek» át a vasút kötelékébe.
Az 1875. évi XIX. törvénycikk az állami hivatalnokokat a vasutasok
ellenében mentesítette a helyi adók fizetése alól. Viszont az 1900. évi
VII. törvénycikk az adókedvezményt kiterjesztette a vasutasokra is. Az
állami hivatalnokok nyugdíjjogosultságáról szóló rendelkezések nem
beszéltek vasutasokról, mivel azok létrehozták saját nyugdíjintézetüket.
Egy 1890-böl származó belügyi rendelet egyenesen leszögezi, hogy "...
egybevetve az 1885. évi XI. te. 1-2. és 8. paragrafusait az államvasúti
alkalmazottak nem állami alkalmazottak, mert sem államtisztviselöi
ranggal és jelleggel nem bírnak, sem pedig az idézett törvénycikk szerint
nyugdíjjogosultsággal. "232
Ezzel szemben a m.kir. Curia egy vasúti sikkasztással kapcsolatos jogi
ügyben kifejtette, hogy a vasutas közhivatalnok, tehát a vasúti
pénztárból való sikkasztás hivatali sikkasztásnak minősül.
A vasúti Üzletrendtartások az alkalmazottaknak vasútrendöri funkciókat
tulajdonítottak, amelyek az egész vasútra, a várótermekre és éttermekre
is kiterjedtek. A századelő hatályos magyar közjoga is elismerte a
vasutasok

speciális

helyzetét:

"...jogukban

áll

az

illető

vasúti

alkalmazottaknak esetleg az utazásból kizárni egyeseket, sőt a biztonsági
szabályok megsértőit, ha rendőri vagy bírói hatóság segélye kéznél nem
lenne

letartóztathatják...

jelvénynyel

vagy

a

közönség

igazolványnyal

az

ellátott

egyenruhás
vasúti

szolgálati

személyzetnek

engedelmeskedni köteles. "233
A vasút személyében az új hatósági riválissal szembesülő rendőrség
eltérő jogértelmezést vallott magáénak:

"Fennálló törvényeink és

232 Magyarországi Rendeletek Tára 1890. 49538 sz. BM rendelet
233 Kinety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Bp. 1907. 672.old.
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jogszabályaink a m.kir. államvasutak területeit és építményeit nem
vonják ki a rendőrség hatásköre alól. A rendőrségnek előzetes bejelentés
nélkül történt eljárása ellen való felszólalásokat szigorúan véve
figyelembe sem lehet venni. Azonban, hogy a hatóságok kölcsönös
támogatásával elérni kívánt siker biztosítható legyen és a két hatóság
alkalmazottainak együttes hivatalos működéseik közben nehézségek a
jövőben

elő

ne

forduljanak

ezennel

elrendelem,

hogy

...

a

pályaudvarokon és vasúton való letartóztatásokról és kutatásokról az
állomásfönököt illetve a vonatvezetöt esetleg helyetteseiket vagy
legközelebb található megbízottjukat vagy alkalmazottaikat értesítsék.234
A sztrájkjog korlátozása mellett az 1907-es Szolgálati Rendtartás
másik

politikai

jogszükítése

a

tevékenységének negligálása volt.

szociáldemokrata
1908.

párt

vasúti

decemberében az SZDP

tömegsztrájk felhívása után a kereskedelmi miniszter feketén-fehéren
megtiltotta, hogy a vasúti alkalmazottak a szociáldemokrata párt tagjai
lehessenek: "minthogy e párt nemcsak állandóan a legnagyobb mérvű
izgatást fejti ki a fennálló állami és társadalmi renddel szemben, hanem
azzal a törekvésével, hogy a vasúti alkalmazottakat tömegsztrájkba
bevonja és általában a vasúti szolgálatban feltétlenül szükséges fegyelmet
meglazítsa, amely törekvésnek már eddig is szomorú következményei
nyilvánultak meg, tevékenysége a vasúti szolgálat érdekeivel össze nem
egyeztethetők...

ezennel

kijelentem, hogy a magyar szentkorona

országinak területén szolgálatban lévő vasúti alkalmazott ezen párt
semminemű szervének vagy szervezetének tagja nem lehet."235 A vasúti
elöljárókat a rendelet következetes végrehajtására szorították. A vasúton

234 Rédey Miklós - Laky Imre: Rendőri lexikon. Bp. 1912. 1168.old.
235 MÁV Hivatalos Lap 1908. 55.szám
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illegalitásba szorították szociáldemokrata párt utódszervezeteit a Vasutas
Szabad Szervezetet és az Országos Lapbizottságot is236.
A

szabadságában

és

öntudatában

megnövelt,

politikai

radikalizmustól elsáncolt vasutas társadalom a század elején számos új
egyesületet hozott létre. Új jelenségként tömegesen jöttek létre vasutas
rétegszervezetek. A Vonatkísérők Országos Otthona (1907) segélyeket
és fegyelmi ügyekben ingyenes jogi tanácsokat biztosított tagjainak.
Budapesten

és

Balatonkenesén

vendégszobákat

működtetett,

"A

vonatkísérők útikönyvét" és a "Vonatkísérő" c. szaklapot ingyenesen
küldte el a tagoknak. "Az egyesület talán a legnevezetessebb az összesek
közül mert 1600 egy kategóriába tartozó vasutast egyetlen egyesület nem
tudott felmutatni, csak ez."237
A M.Kir. Államvasúti Irodakezelök Körének (1910) tagjai lehettek a
MÁV összes tényleges és nyugdíjas irodakezelöi. "A kör célja a magyar
királyi államvasúti irodakezelök társadalmi helyzetének emelése, a
kartársi szellem ápolása, fejlesztése, közös érdekeik gondozása és anyagi
boldogulásuk előmozdítása. Helyiségeiben alkalmat nyújt a tagoknak új
ismerkedésre, közös érdekeik megbeszélésre, könyvtárt és olvasótermet
tart, napilapokat és szépirodalmi folyóiratokat, ismeretterjesztő és
tudományos előadásokat, felolvasásokat, mulatságokat, társas estélyeket
és kirándulásokat szervez; színházakba,

mulatóhelyekre,

fürdőkbe

Mozdonyvezetők

Országos

tagjainak kedvezményről gondoskodik. "238
A

Magyar

Szövetsége

Szentkorona
(1905)

a

alá

tartozó

mozdonyvezetők

számára

kirándulásokat,

236 Az Országos Lapbizottság által összeállított "A bérharc és egyéb mozgalmi
eszközöknek szabályzata" szerint "a vasúti alkalmazottablak kétszeres gazdasági
függősége, a vasúti üzemben sztrájkok és egyéb hasonló mozgalmak csinálását
rendkívül megnehezíti. Sehol talán nem olyan utolsó eszköz a sztrájk céljaink
keresztül-vitelére, mint a vasúti üzemekben." Csongrád Megyei Levéltár MÁV
Szegedi Üzletigazgatóság Iratai. 1900-1934. VI. 403b 191/1907.
237 Miklós Imre: A magyar vasutasság obiyomozó története. Bp. 1938. 443.old.
238 Wodianer Béla: Magyar Vasúti Szabiaptár 1914. 142.old.
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ismertterjesztö és

szórakoztató előadásokat

szervezett,

segélyeket

osztott, vendégszobákat nyitott. A családtagok számára kedvezményes
nyári üdüléseket szervezett. "A magyar és német nyelv elsajátítása és
általában a mozdonyvezetők gyermekeinek mielőbbi önállóvá válása
érdekében meghonosította a "gyermekcserét", továbbá majdnem minden
nagyobb vontatási telep mozdonyvezetőinek gyermekei részére önkéntes
adakozásból kisebb műhelyeket állított fel, ahol a gyermek fúrnak
faricsgálnak, szóval érdeklődnek és foglalkoznak."239 A Szövetség
minden külső támogatás nélkül saját bankot hozott létre, amely 1913-ban
Pécsett 20 házból álló mozdonyvezető telepet épített és adott át
tagjainak.
A Szentkorona Országainak Vasutas Szövetsége (1906) a korszak
legnagyobb

létszámú

vasutas

szervezete

volt.

Segélyeket,

iskolatámogatásokat nyújtott egyes vasúti körzetekben fogyasztási
szövetkezeteket létesített. A Vasutas Szövetség kezdeményezésére jött
létre - nagyszabású, az egész országra kiterjedő vasutas adakozások
nyomán - a Kőszeg városa által adományozott 10 holdas telken a kőszegi
Vasúti Árvaház (1913).240
A Vasúti Munkások Országos Szövetségének (1906) fénykorában 18-20
ezer tagjai volt. A vasúti mühelymunkások körében a tagság aránya
megközelítette a 85-90 %-ot. A Szövetség hivatalos lapjaként jött létre a
Magyar Vasutas, amely 1906-ban az ország legnagyobb példányszámú
szakszervezeti lapjaként három nyelven (magyarul, németül, horvátul)
jelent meg.241 A szociáldemokrataellenes vasúti intézkedések részeként

239 Wodiaiier Béla: Magyar Vasúti Szaknaptár 1914. 142.old.

240 Jellemző, hogy az árvaház létesítéséért több város - Debrecen, Kőszeg, Kolozsvár,

Lőcse, Igló, Cegléd - versengett, s a Kőszeg melletti döntés után a csalódott
kolozsváriak egy időre a vasutas szövetségbeli tagságukat is felfüggesztették.
Miklós Imre: A magyar vasutasság oknyomozó története. Bp. 1938. 480.old.
241 Gadanecz Béla: A magyar vasutas munkásmozgalom története. Bp. 1985. 119.old.
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1908 októberében alapszabályellenes ténykedésére hivatkozva működését
felfüggesztették.
1898-ban jött létre a magyarországi vasutas elit egyesülete, a Magyar
Vasúti és Hajózási Klub. Tagjai lehettek az összes magyarországi
vasútnál alkalmazott tisztviselők,

vasúti és hajózási ügyek iránt

érdeklődő minisztériumi tisztviselők és más, a vasúti közlekedéssel
kapcsolatban álló hivatalnokok, akik a klub céljait erkölcsi és anyagi
támogatásban kívánták részesíteni. A szokásos vasutas egyesületi
tevékenységek mellett (mulatságok, kirándulások stb.) a Klub a
kormánynak,

a

vasúti

és

hajózási

vállalatoknak

rendszeresen

szakvéleményeket nyújtott. Több kérdésben - szolgálati rendtartás,
egyenruha,

fizetésrendezés,

lakbér,

kész

nyugdíj

tervezeteket,

javaslatokat terjesztett a minisztérium elé. 1913-ban az alapító, pártoló
és tiszteletbeli tagokon kívül a klubnak 5600 rendes tagja volt. A klub
tagjainak társasházakat épített, családiház programokat támogatott. Saját
sporttelepet

tartott

fenn,

vívókurzusokat indított.

idegennyelv

tanfolyamokat,

tánc

és

1912-ben átadott klubközpontja "az angol

klubházak ismert praktikus beosztásával vetekedik és 5 emeleten foglalja
magában a klubhelyiségeket és vidéki tagok kényelmére berendezett
pazar vendégszobái. "242
A

századfordulót

egyesületalapítások

követő

nyomán,

és

intenzív
a

létszámfejlesztések

magyar

választási

és

rendszer

sajátosságaiból adódóan a vasutasoknak a parlamenti erőviszonyok
kialakításában is számottevő politikai szerep jutott.

Az

1913-as

választójogi törvény szerint amellett, hogy jónéhány választókerületben
a legnagyobb homogén választói csoportot a vasutasok képezték,

242 Wodianer Béla: Magyar Vasúti Szaknaptár 1914. 141.old.
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tizennyolc kerületben a választóközönség abszolút többségét is a
vasutasok adták. 243
A választójog magyarországi szabályozását az 1874. évi XXXIII.
törvénycikk végezte el. Az 1874-es választójogi novella, a maga
idejében korszerűnek, demokratikusnak és példaértékűnek tekinthető
1848-as választójogi törvény alapvető rendelkezéseit részben módosítva,
néhol

kiegészítve

ismételte

meg.

Az

1874-es

törvény

azonban

következetlen szerkesztésmódjával, ellentétes értelmezési lehetőségeivel
változatlan vagy megemelt cenzusaival, már megalkotásakor kora
színvonalát el nem érő választási rendszert hozott létre, a magyar
jogfejlődés ívét megtörte, választási rendszerünket a legjobbak közül az
európai második vonalba, majd a századforduló után -legalábbis
demokratizmusát tekintve

az utolsók közé helyezte.

A hazai

törvényhozás ugyan a későbbiekben is foglalkozott a választójoggal
összefüggő kérdésekkel, de az eredeti törvény komolyabb változtatások
nélkül egészen 1913-ig érvényben maradt. A törvény a választójog
általános kellékeit a következőkben határozta meg:
a.) A férfi nemhez tartozás,
b.) Magyar honosság,
c.) A 20. életév betöltése,
d.) Önállóság (Olyan értelmezésben, hogy e törvény kizárta
mindazokat, akik apai, gyámi, gondnoki felügyelet alatt álltak, vagy
cselédek, ipari-, kereskedő tanoncok és köz- vagy magánszolgálatban
lévő szolgák voltak.)
A hivatásos katonák, a sorkatonai idejüket töltök (a szabadságon levőket
is beleértve), a pénzügyőrök, a csendörség és a rendőrség tagjai nem
vehettek részt a választásokon, nem gyakorolhatták választójogukat a
243 Ábrányi
д
Kornél: Az elmúlt év eseményei. In. Lorber József, szerk.: A Vasutas
Szövetség Évkönyve. 1914. 417.old.
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vizsgálati fogságban levők, a börtönbüntetésüket töltök,

akiknek

politikai jogait felfüggesztették és a csőd alatt állók. A törvény szerint
nem szavazhattak az adóhátralékosok sem, de a század elejére ezt az
intézkedést az 1899. évi XV. törvénycikk hatályon kívül helyezte. Az
előzetes feltételek megléte esetén három alapesetben lehetett a szavazati
jogot megszerezni.

Régebbi jogosultsággal,

vagyoni-jövedelmi és

értelmi-képességi cenzussal.
A vasutasok általában jövedelmük alapján vagyoni-jövedelmi
cenzussal kerülhettek a választói névjegyzékekre. A választójogi törvény
kimondta, hogy "... választói joggal bírnak azok is, kik Il-od osztályú
jövedelmi adó alá eső legalább 700 Frt. évi jövedelem, továbbá azon
állami törvényhatósági és községi tisztviselők, kik Il-od osztályú
jövedelmi adó alá eső legalább 500 Frt. évi jövedelem után fizetnek
jövedelmi adót. "244
A Curia - politikai megfontolásokból is - többször megerősített elvi
határozatai szerint a választójogi törvény köztisztviselői kedvezménye a
vasúti alkalmazottakra is vonatkozott, már ötszáz forint vagyis ezer
korona évi fizetéssel választójoghoz jutottak.
Az 1875-ben (tehát a választójogi törvény után) megszületett
adótörvény szerint a vasúti alkalmazottak 4. osztályú kereseti adót
tartoztak fizetni. Adókötelesek voltak az évi fizetéses alkalmazottak, a
nyugdíjasok és azok a havidíjasok, akiknek jövedelme a nyolcvan
koronát meghaladta. Az adó kiszámításánál figyelembe vették a fizetésen
kívül a személyi és működési pótlékokat, a megtakarítási és ruhatári
jutalékokat. Választójogi szemszögből ez azt jelentette, hogy még több
alkalmazott elérhette a választójoghoz szükséges ezer koronás adóköteles
jövedelmi cenzust.
244
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A vasutasok egy része más módon is választójogot kapott. Sokan
földtulajdon alapján jutottak szavazati joghoz. A választójog és a
birtokviszonyok összefüggésére rendelkezésre álló országos adatokat a
vasutasokra vetítve kiderül - a választásokból kizárt női alkalmazottaktól
eltekintve, és a jövedelmi és földadó cenzus gyakori egybeesését is
beszámítva

hogy a földbirtoktulajdon több száz vasutast politikai

joghoz juttatott.
Földbirtokkal rendelkező vasutasok száma 1900-ban245

Birtoknagyság
holdban

Tulajdonban
lévő

Bérbe
adott

Bérbe vett

Haszonélvezett

birtokkal rendelkező vasutasok száma

1 alatt
1-5
5-50
50-100
100-200
200-1000
1000 felett

2551
2545
780
12

793
958
271
8

220
464
399
36

5
13
1

1
4
1

22
13
1

289
173
39

A birtokviszonyok összefüggése a választójoggal 1910-ben246
Birtok
területe
(hold)
2-3
3-4
4-5
5-6
7-9
10

Birtokosok
száma

Ebből a választó
birtokosok száma

(%)

(%)

12,5
10,8
9,7
15,2
15,1
36,7

12,6
20,2
28,6
41,7
58,5
76,7

245 Magyar Statisztikai Közlemények. 27. kötet Bp. 1907.
246 Képviselőházi Irományok. 1910. 33. kötet 285. old.
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Választójogot biztosító fizetések
az állainvasúti segédszemélyzetnél
1913.247
Szolgálati cím
1. Mozdonyfelvigyázó
2. Fömozdonyvezető
3. Művezető
4. Mozdonyvezető
5. Vizsgáló fökalauz
6. Fökalauz
7. Kalauz
8. Állomás elöljáró
9. Állomásfelvigyázó
10. Fönyomdász
11. Lámpakezelö
12. Kelezönö I.
13. Kelezönö II.
14. Fökapus
16. Tüzörségi felvigyázó
17. Elöfütö I.
18. Elöfütö II.
19. Mozdonyfütö
20. Mozdonyfütö II.
21. Fömozdonytisztító
22. Mozdony tisztító
23. Tolatás vezető
24. Kocsirendező
25. Vonatkísérő lakatos I.
26. Vonatkísérő lakatos II.
27. Fökocsikezelö
28. Kocsikezelö
29. Hídvámszedö
30. Állomásmálházó
31. Vonatfékezö

Minimálbér

Létszám

Arány (%)

2500
1800
1400
1200
2400
1800
1200
1800
1200
1800
1200
1300
1000
1800
1200
1300
1100
1200
800
1300
1000
1200
800
1200
1000
1200
800
1300
1200
800

■259
984
128
2445
17
361
333
3114
7368
29
91
117
403
35

0,5
2,1
0,2
5,2
0,03
0,7
7,0
6,6
15,7
0,06
0,2
0,2
0,6
0,07

78
187
245
2307
191
242
13
1927
113
153
29
84
64
715
4363

0,1
0,3
0,5
4,9
0,4
0,5
0,2
4Д
0,2
0,3
0,06
0,1
0,1
1,5
9,1

21151

45,1 %

1000 korona feletti
fizetéssel rendelkező
segédszemélyzethez tartozó
alkalmazotti csoportok
Mivel

az

alkalmazottak

a

szolgálati

szabályzat

szerint

természetbeni lakáshoz jutottak, sokan, főképp a vasutasság felsőbb
rétegeiből, meglévő saját lakásukat bérbe adták. Az ebből befolyó
jövedelem adója szintén gyakran választásra jogosított. Figyelembe véve
247 Saját készítésű táblázat az Állami költségvetés a magyar szentkorona országai

részére az 1913. évben Bp. 1912. 3-28. old. és az 1907. évi L. törvénycikk
illetménytáblázata alapján.
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az országos arányokat 248, a házadócenzus alapján szavazó vasutas
választópolgárok számát három-hat százalékra becsülhetjük.
Jövedelemadó alapján a kilenc és félezer vasúti hivatalnok, az altisztek
közül harminc-harmincötezren,

földbirtok és házadó alapján két-

háromezer vasutas rendelkezhetett választójoggal. 1910-ben a 18,2
milliós magyarországi népesség 6,4 százaléka,
rendelkezett választójoggal,

1.162.000 ember

közülük 40-45 ezer (3-4

%) vasúti

alkalmazott volt.
A politikai pártok és érdekcsoportok, a vasutasokkal, mint
potenciális szavazótáborral komolyan számoltak. A magyar választási
rendszer egyik különlegességének számított, hogy a választókerületek
rendkívül aránytalan beosztásúak voltak. 1869-töl 1910-ig a városi
lakosság több mint kétszeresére, ezen belül Budapest népessége több,
mint

háromszorosára

növekedett,

gyakorlatilag

változatlan

választókerületi beosztások mellett. A szélsőséges méretű kerületek
száma megállíthatatlanul növekedett. Több választókerületben néhány
száz

ember

országgyűlési

képviselőt

választhatott.

Ezekben

a

kerületekben egy-két tucat vasutas választó akár a választásokat
dönthette el.249
Az

antidemokratikus

választójog

és

az

asszimetrikus

választókerületek jelentősen megnövelték a vasutasok politikai súlyát.
Ráadásul a vasutasokra kevésbé vonatkoztak a választási rendszer
következetlenségeiből adódó negatív hatások. A vasutasok választói
248

249 Szegeden 1907 végén a választójogi névjegyzék 7952 szavazásra jogosult
választópolgár nevét tartalmazta. Ebből vasutas volt Roszkén 1, Szatymazon 2,
Szeged-Rókus Mülielyfönökségen 18, Szeged-Rókus Fütöházban 28, Rókus
Szertárban 5, Rókus Állomásföuökségen 10 + 13 nyugdíjas, Szeged Rendező
Fütöházban 20, Szeged Állomásfönökségen 186, az Üzletvezetöségben 174, az
Osztálymérnökségen 9, a Vasúti Központi Leszámítoló Hivatalban 113 + 87
nyugdíjas: összesen 666-an, a választásra jogosultak 8,5 %-a. Csougrád Megyei
Levéltár Szeged Város Központi Választmányának iratai IV.B. 1403. 1905-1913.
46-47. tétel
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névjegyzékét leggyakrabban az illetékes vasúttársaság adójelentése
alapján készítették el, így a kizárást eredményező tévedések ritkábbak
voltak. Ugyanígy, a központi adólevonások miatt a vasutasoknál
»

adóhátralék nem lehetett, ami megakadályozta, hogy adó be nem
fizetése miatt a választásoktól elessenek.250 A vasúti munkahely
hierarchikus

testületi

szelleméből

következően

a

szavazástól

távolmaradók aránya is természetesen kisebb volt, mint az országos
átlag.251
A választói névjegyzékek összeállítása azonban nem ment gond
nélkül. A vasutasság több ezer fős Horvátországban dolgozó részét
mintegy kollektive kizárták a választásból. A horvát-magyar közjogi
viták és napi politikai küzdelmek árnyékában a horvát választási szervek
a magyarországi vasutasoktól a horvát illetőség hiánya miatt gyakran
megtagadták a névjegyzékbe vételt. A

döntés a helyi választási

bizottságok kezében volt, így a horvátországi vasutasok egy része
rendszeresen
névjegyzékeket
ellenzéki

nem

élhetett

összeállító

érzelmű

választói
bizottságok

vasutasok

jogával.

A

ugyancsak

névjegyzékből

való

magyarországi
gyakorolták
törlését

az

illetve

kihagyását. Az országgyűlési választásokon való fizikai megjelenés is
néha megoldhatatlan problémát jelentett. Az 1900-as évek elején Európa
nagyobbik felén már áttértek a községenkénti szavazásra, míg a magyar
választási rendszerben kerületenként egyetlen székhelyen bonyolították
le a választásokat. Magyarországon voltak olyan kerületek, amelyekhez
50-60 község tartozott, s léteztek települések, melyek a választás
székhelyéhez 40-50, sőt száz kilométerre feküdtek. A gyakorlatban ez
azt jelentette, hogy a távolabbi szavazóknak három napig tartott egy-egy
251 A magyarországi választásra jogosultaknak 1896-ban 26,4 %-a, 1901-ben 32,6 %a, 1906-ban 38 %-a nem élt választói jogával. Szabó Pál Csaba: A századelő
magyar választási rendszerének néhány problémája. Acta Iuvenum 1986. 77. old.
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szavazási ceremónia: egy nap odaát, egy nap a szavazás és egy nap a
visszaút.
A vasúti alkalmazottaknak mindenképpen szabadságot kellett kérniük,
illetve távozásukat bejelenteni a vasút székhelyéről. A vasúti munkahelyi
főnökök legendásan jó információs hálózattal rendelkeztek. A dualizmus
korának aránylag szűk keresztmetszetű, közvetítétlenségen alapuló
közéleti köreiben, politikai meggyőződést ritkán lehetett (és kellett)
eltitkolni. A választások amúgy is nyilvánosak voltak, és az esetenkénti
politikai engedményekből nem csináltak lelkiismereti kérdést.
A vasúti vezetés előre készült a parlamenti választásokra. A
hivatalokban, állomásokon, fütöházakban részletes listák készültek az
alkalmazottak pártineggyözödéséröl, a szükséges teendőkről. Mivel a
vasúti szolgálat nagyfokú mobilitást igényelt, az egy választókerületben
névjegyzékbe vett vasutasok a Kárpát-medence különböző településein
szétszóródva teljesítettek szolgálatot. A választókerületben működő
üzletvezetők ekkor kezdték meg bizalmas leveleik szétküldését melyben
a kerületükben választójoggal rendelkező, ám megbízhatatlan (ellenzéki)
vasutasok távoltartására kérték fel azok közvetlen főnökeit.
"Kedves Barátom! Az üzletvezetöséged központjában beosztott dr.
Blaskovics Béla fogalmazóval szemben - miután arra nem számíthatunk,
hogy nevezett a magas kormány jelöltjét támogatni fogná - légy kegyes
oly intézkedést foganatosítani, hogy nevezettnek a választáshoz való
megjelenése lehetőleg megakadályoztassék. Fogadd őszinte tiszteletem
nyilvánítását. »252
Ekkoriban szaporodtak meg a jelentések és felterjesztések arról, hogy az
érintett vasúti munkahelyen milyen cenzus alapján, hányán szerepelnek a
252 uhlarik szegedi üzletvezető levele Jármay Béla kolozsvári vasúti üzletvezetőhöz.
1904. Csongrád Megyei Levéltár. MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Irattár. 19001934. VI. 403.b. 61/1904.
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névjegyzéken, kik mennek el szavazni, kik tartózkodnak, s hányán
támogatják majd a kormányt.

1907-ben Ludwig Gyula, a MÁV

elnökigazgatója a Szegedi Üzletvezetöséget közvetlenül utasította, hogy
akadályozza meg Német-Bogsán a Weisz Julián képviselő elleni
aggitációt. Az üzletvezető válaszjelentése szerint a vasúti munkások nem
agitálnak és "egyébiránt a ma megtartandó választáson a német-bogsáni
vasúti személyzet szavazaljoggal bíró 22 tagja Weisz Juliánra fog
szavazni. A Román-Bogsáni pályamunkások közül csak kettőnek van
szavazati joga, ezek azonban valószínűleg az ellenpártra szavaznak".253
A választásokon a vasutas szavazatokról nem készült pontos
statisztika, de az egyes munkahelyi jelentésekből és az országos
tendenciákból

kirajzolható

a

vasutasok

politikai

megoszlása.

A

nemzetiségi vidékeken, Horvátországban, a Felvidék északi részén, a
román többségű kerületekben a vasutasok

hasonlóan a többi

választópolgárhoz - jobbára a kormányzó Szabadelvű Pártot támogatták.
Az alföldi és dunántúli, a városi szavazókerületek egy részében
kiegyensúlyozottabb volt a helyzet.

Az ellenzékre adott vasúti

szavazatok döntő része a kitűnő vasúti kapcsolatokkal rendelkező 48-as
Függetlenségi Pártra esett.
Azokban a kerületekben, ahol vasutas jelölt lépett fel, különösen
kemény küzdelmek zajlottak. Nem ritkán, még a párton belüli egységet
is képesek voltak megbontani a vasutas szavazatok. 1884-ben BudapestFerencváros választókerületében Tolnay Lajos volt MÁV igazgató lépett
fel kormánypárti színekben, de Prückler László pezsgögyáros milliomos
szintén szabadelvű programmal harcba szállt a jelöltségért.
"Április 24-ikére volt egybe híva a ferenczvárosi kerület kormány
pártjának értekezlete, hogy a jelöltben megállapodjanak. A kőbányaiak
253 Csongrád Megyei Levéltár. MÁV Szegedi Üzletigazgatóság Irattár. 1900-1934.
VI. 403.b. 28/1907.
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is teljes számmal jelentek meg. A pártgyülésen Prückler László elnökölt.
A hangulat azonban igen forró volt, úgy hogy a gyűlés megállapodásra
nem juthatott és föl kellett oszlatni. Nagy zajjal nyílt meg és folyt a
tanácskozás. Folytonosan közbe hangzott:

"Éljen Tolnay!", másik

oldalról pedig "Éljen Prückler!". A szónokokat a felszólalásokkal
nyomták el. »254
A választási küzdelmeket - gyakran demonstratív módon - a vasutas
szavazók egyöntetű fellépése döntötte el: "... a harc kimenetele még
délután is teljesen kétséges volt mindaddig, a míg meg nem érkeztek a
pozsonyrendezöi és récsei vasutasok. Nagy lelkesedéssel, külön vonaton
siettek a magyarság védelmére. Bodó Richárd forgalmi főnök, Rónai
Ede állomásfönök, Horovitz Lajos fütöházfönök és Törzs Kálmán állami
népiskolai igazgató vezették a 300 főből álló vasutas csoportot nemzeti
szinü zászló alatt, zeneszó mellett. Három zenekart is vittek magukkal a
diósit, limbachit és rácséit és hangzos éljenzés és csinnadrásszás között
vonultak be a katonaság sorfala között az urnáig. Egytől egyig a
néppárti jelöltre adták le szavazatukat és ezzel győzelemre segítették a
hazafias jelöltet. »255
A vasúti Szolgálati Rendtartás a vasutasok politizálását direkt
módon befolyásolta. Bár a szabályzat 28. paragrafusa kijelentette, hogy
"az alkalmazott törvényadta politikai jogait saját meggyőződése szerint,
szabadon gyakorolhatja. ... az alkalmazottat azért, mert politikai jogait a
törvényes határok között bizonyos irányban gyakorolja, bárminemű
hátránynyal sújtani szigorúan tilos", ám a 29. paragrafus azt is közölte,
hogy "az alkalmazottak nem lehetnek olyan egyesületnek tagjai,
amelyeknek

törekvései

haza-,

illetőleg

nemzetellenesek,

vagy

254 Képes Néolap és Politikai Híradó 1884. május 1.

255 д Pozsony melletti Bazin városának néppárti győzelméről a Vasutasok Lapja 1909.
április 15-ei száma tudósít.
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amelyeknek törekvései a kereskedelmügyi miniszter megítélése szerint a
vasúti szolgálat érdekeivel össze nem egyeztethetők".

Eme nevezetes

29. paragrafus teremtett jogalapot a politikai indíttatású elbocsátásokhoz.
Ugyanis a rendtartás 54. paragrafusának negyedik bekezdése kimondja,
hogy "azt, aki a 29. paragrafus végbekezdése alapján tilalmazott
egyesületből felhívásra 15 napon belül ki nem lép... a létszámból
minden további eljárás nélkül hivatalból törölni kell."
A rendtartás politikai közszabadságra vonatkozó pontjainak
relativitását az illetékes kereskedelemügyi miniszter is megerősítette:
"... nem tartom helyesnek, ha bárki politikai magatartása miatt
üldöztetik. Nem tartom helyesnek, nem tartom megengedhetőnek, már a
szolgálati pragmatika és utasítás szempontjából sem. De igenis el tudok
képzelni egy oly politikai magatartást, amely a MÁVnál megkívánandó
fegyelemmel összeütközik. "256

256 Képviselőházi Napló 1910. 20. kötet 443. old.
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IX.
Presztízs és hivatás

Az 1880-as évek második felétől az 1910-es évek végéig a
vasütak

mentén

kialakuló

mikrovilág

a

századforduló

magyar

társadalmának egyik legszínesebb, legjellemzőbb színtereként működött.
A vasútra irányuló érdeklődés és társadalmi figyelem a vasúttervezés-,
építés, -engedélyezés, -megnyitás egyébként, és részleteiben szigorúan
szakmai (műszaki, munkaszervezeti, pénzügyi, jogi stb.) kérdéseit egyre
plasztikusabban

kirajzolódó politikai,

közéleti,

társadalomlélektani

ügyekké léptette elő. A vasútmegnyitásokat megelőző mütanrendöri
bejárások szerte az országban valóságos népünnepélyekké alakultak.
"Százakra menő sürü embertömeg minden rendű osztályból várta e hó 9én délben a pályaudvarban a mütanrendöri bizottság megérkeztét. A
bizottság fogadására Mojzer Ferenc városbíró vezetése alatt küldöttség
jelent meg 1/2 12 órakor. A vonat a jelenlévők éljenzése közt pont 12
órakor robogott be a pályaudvarba. A bizottság tagjai a sorfalat képező
közönség közt az irodahelyiségbe siettek..."257
A hivatalos vasútvonal megnyitások - ha lehet - tovább fokozták az
érzelmeket és

a külsőségeket.

Helyi és

országos

előkelőségek,

katonazene, fellobogózott állomások, díszvonat, ünneplő tömeg. "Ebből
mindjárt ki lehet találni, hogy az egyik vasúti kocsiban jégbe hütött
pezsgők és más hasonló jók utaztak velünk. A másik szalonkocsiban
vidám vendégasztal körül folyt a barátság, a harmadikban pedig
ferbliztek még pedig nagyban. Mink az asztal körül poharazván
beszélgettünk és idönkint egy-egy állomásnál, ahol a vonat megállóit,
kimentünk beszédeket hallgatni, mondani és éljenezni... A zentai
257 Idézi Lovas Gyula: Tapolca állomás 100 esztendeje. Tapolca 1993. 14. old.
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állomáson ezer számra volt kint a nép. Gombostűt sem lehetett volna a
földre ejteni. A tűzoltók fújták a rezet, a zászlók lobogtak, a tömeg
éljenzett, a városi főjegyző szónokolt. "258
A vasút megjelenése a századforduló társadalmi szimbolikájában
mind egyértelműbben a "haladás gözparipáját" kezdte jelenteni. A
vasútat mint technikai és műszaki teljesítményt érintő csodálat a vasúti
hálózat terjeszkedésével új dimenziókat is nyert, egyre nagyobb felületen
érintkezve a századelő vidéki társadalmával. A századfordulótól kezdve
a vasút, az indóház, a resti, a peron a társadalmi érintkezések kitüntetett
színtere, a vasútasok a Társaság, a városi polgárság, a vidéki társadalom
elismert tagjai lettek. A századfordulón "az emberek jelentős része még
mint félig meddig idegen ismeretlen intézményre tekintett a vasútra, a
vasutasokat pedig furcsa, egyenruhás egyéneknek tartották. A mezőn
dolgozók feltekintettek a munkából, ha jött a vonat, s megcsodálták a
száguldó vasparipát. Az állomás peronján végződő vasárnap délutáni
korzó épp úgy hozzátartozott a községek és kisvárosok életéhez, mint a
délelőtti istentisztelet. Látványosságszámba ment az állomáson átrobogó
gyorsvonat, az aranygalléros állomásfönök, a népviseletbe öltözött
sokszoknyás lányok szívét megdobogtató fehérkesztyüs snájdig forgalmi
szolgálattevő.

A

gyorsvonati

mozdony

ablakából

kihajló

csokornyakkendős masiniszta, a dámák szolgálatára mindig készen álló,
adjusztált egyenruhás kalauz is egy távoli világ képviselőjének tűnt. "259
A lézengő városi vagány korabeli ideáltípusa is természetesen a vasúti
állomáson építgette kapcsolatainak jórészét: "... mindig a kávéház
tájékán

lődörög,

falja

az

újságokat,

kíváncsi

kérdéseivel

Kenedi Géza: A törvény nevében. Bp. én. 61. old.
259 Gadanecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története. Bp. 1985. 19. old.
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alkalmatlankodik az átutazó idegeneknek, este kiszalad az érkező vonat
elé, a hol semmi dolga nincsen. "260
A vasúton szerezték és bonyoltották a legjobb üzleteket: "... a siófoki
kereskedők, mészárosok - legnagyobb részt - segédeiket a vasút
állomásra küldik, hol azok az érkező fürdövendégeket, mihelyt a
vonatról leszállnak megrohanják, üzleteiket kínálgatják, miáltal a
fürdövendégek útját el állják, egyik lakást, másik üzletet ajánl nekik,
alig képesek az állomásról kijutni, mert ha egyiktől szabadul is a másik
már elébe áll; míg végre a fürdövendégek meg botránykozva utasítják
vissza ezen botrányos erőszakoskodásokat."261
A századelőn a szabad, könnyed és könnyelmű élet szimbolikájának a
vasút szerves részévé vált. Ebben a legendáriumban Fisch Jenő, a
magyar tolvajkirály a vonatokon grasszált legszívesebben ("... az
úritolvaj tanyája a bársonypamlagos kupé. Ott az ember kénytelen vele,
hogy órákon át is együtt legyen idegenekkel. És mindenki örül, ha
elegáns, jómodorú, jól szituált gavallérnak látszó útitársa akadt, aminö
az úritolvaj"262), s az "elveneszü és igazán ügyes" kalauzok mint
szerelmi közvetítők működtek, hisz, "tegye a kezét minden jóvérű férfi
a szívére és úgy merje állítani, hogy soha se volt még gáláns kalandja a
száguldó kocsikban "263
A századforduló nemzedékének életébe és szocializációjába
észrevétlenül és

megkerülhetetlenül

szerveződtek bele a vasúttal

kapcsolatos élmények és kalandok. "Három hely az, ahol az élet a maga
legsürítettebb alakjában mutatkozik: a vonat, a hazárdjátékok termei és
az éjszakai mulatóházak. Ide, ezekre a helyekre mindenki eljöhet. Nem
269 Balatoni Hírlap 1898. június 19. 5. old.
261 Veszprém Megyei Levéltár: Enyingi főszolgabíró iratai 1907. 148/1907.
262 Tábori Kornél - Székely Vladimir: Vasúti tolvajok. Mozgó Könyvtár. 20. kötet
Bp. é.n. 17. old.
26^ Tábori Kornél - Székely Vladimir: Vasúti tolvajok. Mozgó Könyvtár. 20. kötet
Bp. é.n. 25-26. old.
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kérdezik kicsoda-micsoda. Utas, játékos, vendég, férfi vagy nő, ezeken
a helyeken ennyi és több semmi. Nincs tegnap és nincs holnap.
Félnappal azelőtt még más országbeli ember ült a vonatszakasznak
ugyanazon a helyén, temetésre utazott, néhány óra múlva most esketett
mátka foglalja el ugyanazt az ülőhelyet... Egyáltalán e három helyen
minden órában újrakezdődik az élet és ezért is van, hogy az emberek itt
nem unják meg egymást. A múlt erkölcsi tőkéje nem számít, de az
elmúlt időknek sötét és könnyes gyalázatai sem. Itt nincs nevem. Utas
vagyok csak, játékos vagy vendég és sehol másutt olyan szépen ki nem
domborodik, mint éppen itt, hogy nem én élek, hanem a pénzem, az, a
ki tulajdonképpen játszik, szeret és utazik. Nincs nevem és annyit
komédiázhatok vagy hazudhatok, amennyi csak jól esik. Éppen csak a
kedvemtől függ, hogy itt, ahol a piros vigasság a méregkehelylyel
játszik, minek hazudjam magam, művésznek, gentlemannek, királyi
szélhámosnak, szerencsésnek, vagy szerencsétlennek. És az is tőlem
függ, hogy ki számára játszom vagy hazudom; az utitársam, a szomszéd
játékos, egy kendőzött hölgy vagy a magam számára."264
A kor embere első katartikus közösségi emócióit - nagy eséllyel valamely vasúti utazás során vagy vidéki váróterem nyüzsgésében
szerezte

meg.

A

kisvárosok

szürkeségéből,

a

bérkaszárnyák

kilátástalanságából a vasútak világa izgalmas menedéket kínált. "Sokszor
sétáltunk el együtt a Nyugati-pályaudvarra, peronjegyet váltva, hogy az
elutazás izgalmát átéljük, vagy a Ferdinánd hídra, hogy az elhaladó
vonatok füstjéba mártsuk arcunkat. "265
"A mozdony hetyke füttyögése mellett indultunk apámmal a nagy útra.
Alig ötven éve született meg a magyar gözvontatású vasút. Ez - a vonat
viszonylatában - éppen úgy serdülőkornak számított, mint én tizenhat
264 Lakatos László: Mély húron. Bp. én. 12.old.
266 Ascher Oszkár: Minden versek titkai. Bp. 1966. 22.old.
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évesen. Rokonlelkek voltunk tehát, hetykék és kalandvágyók. Versenyre
keltünk a fővárosig. Ö szuszogó igyekezettel, én szárnyaló képzelettel.
A nagy pályaudvaron kissé összébb zsugorodott fontossági érzésem,
mint ha fortyongó katlanban hányódtam volna apró porszemként. A
sistergő mozdonyok, hömpölygő fények, sürgölődő hordárok közé
zsúfoltan bizony megfogtam apám kezét. "266
A

századfordulón

a

vasúti

élményekkel,

társadalmi

hovatartozástól függetlenül mindenki szembesült. A találkozások az
ország egész területén közel azonos módon és nagy intenzitással
zajlottak le,

lett légyen szó Zaláról ("fantáziámra különösen a

vasútállomáshoz

tett séták

hatottak

ingerlőén.

A

nagyobb

fiúk

elmondták, hogy ezeken a síneken mindenhová el lehet jutni, Pestre,
Zágrábba, Fiumébe is. Az egyik fiú büszkén mesélte, hogy egy rokona
Párizsban járt, ahol a házak négy meg öt emeletesek, nagy sétaterek
vannak és este minden utca ki van világítva. Mindez szinte hihetetlen
volt.")267, a Székelyföldről ("reggel korán gyorsan végbe ment életem
soron lévő nagy élménye: első utazásom vonaton. Csak kóstoló volt:
kilenc kilométer Ditrótól Szárhegyig (nem tovább, mert Szentmiklósig
kétszer annyiba került volna)... amikor - alig pár perc múlva leszálltunk, s apám azt mondta: Itt vagyunk, akkor észleltem, hogy meg
volt a csoda - a sebesség csodája.")268, a Szepességröl ("gyermekkori
emlékeimben igen nagy szerepet játszottak az utazások... egyik legelső
ilyen úti benyomásom, illetve emlékem, egészen kicsi koromból maradt
meg. Valami magas viadukton keresztül ment a vonat, s én odalent a
völgyben embereket,

kocsikat,

lovakat láttam, s meglévén arról

győződve, hogy azok valóban olyan kicsinyek, amilyennek látszanak,
266 Dobray Endre: Kert a parlagon. Bp. 1970. 59. old.
267 Szántó Zoltán: Vég és kezdet. Bp. 1964. 15.old.
268 Kaliána Mózes: íratlan könyvek könyve. Bp. 1969. 100.old.
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arra kértem édesanyámat, álljunk meg és menjünk le azért a játékszerért.
Ez a filmkocka tökéletes élességben van lelki szemem előtt.")269 vagy
éppen a Kárpátaljáról ("életem egy újabb nevezetes állomásához értem.
Ungvárról Budapestre való utazásomra máig is élénken emlékszem. Este
indultam,

egész

éjjel

utaztam

és

reggel

érkeztem

meg.

A

harmadosztályú kocsiban parasztleányok ültek, a kik egész éjszaka
vidám

dalokat

énekeltek.

Egy

úrféle

is

utazott

velünk,

ez

összebarátkozott a leányokkal és mivel Pesten nem volt szállásuk,
meghívta

őket

magához,

mondván,

hogy

majd

gondoskodik

elhelyezésükről. Alighanem leánykereskedö volt.")270.
A
feszültek

vasúthálózat
egymásnak

fejlesztésével
számottevő

kapcsolatban

gazdasági,

nem

véletlenül

pénzügyi,

települési

érdekek. A vasútvonalak megnyitása az érintett területek számára
nagyszabású

fejlesztések

beindulását

jelentette.

A

befektetések

növekedni kezdtek, a beruházási kedv megélénkült, a lakosságszám
gyarapodott.

Az

időközben

bekövetkező

vasútigazgatósági

átszervezések, vasúti intézményalapítások és fejlesztések az érintett
települések fejlődésének határkövei lettek.

A vasúti beruházások

megszerzése, vasúti hivatalok és a velük költöző vasúti alkalmazottak
letelepítése a századforduló várospolitikájának fontos feladata volt.
"Minthogy a forgalmi főnökség új hivatalt, nagyobb személyzetet, több
család idetelepítését a vasút számos érdekeinek idekapcsolódását vonja
maga után, ajánljuk a intéző körök figyelmébe a megfelelő lépések
megtételét."271 "A város vezetői figyelmébe! Alig egy esztendő múlva
át lesz adva a balatonvidéki vasút, tehát az államvasút már jó eleve fog
gondoskodni arról, hogy az átvétel előtt felállítva és működésben legyen
269 P. Szeghi Ernő: Emlékeim. Bp. 1982. 23-24. old.
270 Huszár Vilmos: Életem regénye. Bp. 1930. 85-86.old.
271 Veszprémvármegye 1908. november 1. 3.old.
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az a szerve, amelyik a vasútvonal jóságának állandó fenntartására lesz
hivatva ti. az osztálymérnökség. Bizonyára nagytitokban meg is indult
már 1-2 község között, hova tétetik az osztály mérnökség, csak mi nem
tettünk eddig lépéseket. Igaz ugyan, hogy mindössze 5-6 család
idetelepítéséről volna szó, de ezzel aztán az is kapcsolatos, hogy a vonal
fenntartásának minden szála ide futna össze és szinte naponta néhány
ember keresné fel e hivatalt és így városunkat is. "272
Az igazgatási decentralizáció jegyében a Magyarországi Vasúti Központi
Leszámoló Hivatala Szegedre költözése több mint háromszáz vasúti
hivatalnokot telepített a legnépesebb vidéki városba. A vasútasok
építkeztek, lakást béreltek, fogyasztottak, adót fizettek. Ungváron
"aránylag sok volt a bolt, mert az állandó lakosságon kívül a garnizon a
vasúti munkások is szoktak vásárolni."273
Székesfehérvárott "a vasút környéke természetes módon, folyamatosan
átalakult a vasút jelentőségének növekedésével. 1860 után fokozatosan
kialakult a vasutasok eléggé zárt településrésze az ún. "Búrtelep". A
vasutasok bevándorló, "gyüttment" mivolta még századunkban is irigyelt
nyugdíjas állása, no és persze egyenruhájuk, sajátos szervezetük és
munkarendjük határozott különállást biztosított számukra. "274
A vasutas telepítések azonnali változást hoztak az érintett települések
ingatlanpiacain. Amikor Ruttkán a felvidéki vasúti csomóponton felépült
az

első

mozdony vezetötelep,

a

helyi

telekspekulánsok

és

házbéruzsorások körében valóságos pánik tört ki.275
1913-ban

a

pécsi

üzletvezetöség

megszervezésekor

ami

természetszerűleg nagyszámú vasúti tisztviselő pécsi beköltözésével járt

272 Veszprémvánnegye 1908. április 12. 3.old.
273 Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban. Bp. 1959. 15.old.

274 Demeter Zsófia - Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno. Pillanatképek egy város
életéből. Székesfehérvár. 1990. 154.old.
275 Vasutas Pénzügyi Szaklap. 1912. május 1.

170

együtt - a helyi építési telekárak és lakbérek már az átszervezés hírére
megindultak felfelé.276
Rákospalota határában a századfordulót követően a MÁV nagy
területeket vásárolt meg, és az 1910-es évek elejéig az Istvántelki
műhely munkásainak 102 db 4 lakásos egyenként 1 szobás és 44 db 4
lakásos egyenként 2 szobás házat épített fel közmüvekkel, óvodával,
iskolával, vendéglővel.277
Kispest határában az 1908. évi XXIX. te. alapján megkezdték az első
magyarországi

modern

urbánus

munkáslakótelep

építését.

A

közművesített területen a tervek szerint 3700 kétszobás és 440
háromszobás lakást kívántak felépíteni.278 A későbbi Wekkerle telepen
1914-ig ténylegesen 3657 lakás, 836 ház (6 kétszintes, 234 emeletes és
596 földszintes) épült fel.
A tisztviselőtelep vasutas lakói a MÁV Gépgyár (479 lakás), a MÁV
Északi Főműhely (458 lakás) és a MÁV egyéb alkalmazottai és
munkásai (559 lakás) közül kerültek ki. 1914-ben a Wekkerle telep
lakóinak több mint a fele, 54,5 %-a államvasúti alkalmazott volt. A
századelőn a MÁV saját erőből többszáz munkáslakást épített.279 Több
vidéki

városban

(Balassagyarmat,

Piski,

Szombathely)

vasútas

lakótelepek építését kezdték meg.
A század elején a felgyorsuló vasúti munkásház- és laktanya
építések

építési

szabályainak

megállapítására

külön

rendeleteket

alkottak. A századforduló után létesített vasúti lakóépületek a kor
színvonalát

meghaladó

szociális

és

egészségügyi

jellemzőkkel

rendelkeztek. "A munkások egészségügyi viszonyai és az állandóbb

276 Vasutas Pénzügyi Szaklap. 1913. március 1.
277 Képviselőházi Irományok 1910. XIII. kötet 280.old.
278 Budapest története. Szerk: Vörös Károly. 640.old.
279 1906-ig számszerűit 750-et. Ferenczi Imre: A munkáskérdés, különös tekintettel
Budapestre. Bp. 1906. 100.old.
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tartózkodásra szolgáló közös helyiségek vagy lakások berendezése között
fennálló okozati összefüggésnél fogva, a létező állapotoknak javítása és
az e részben támasztható igényeknek minden irányban való kielégítése
ügy lesz elérhető, ha a mint a rendelet is direktívaképen kiemeli - a már
létező épületekben tapasztalható hiányok pótoltatnak és ha az újonnan
emelendő épületek modern egészségügyi berendezésekkel láttatnak el...
az épület helyének kiválasztásában különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy a vizenyős, mocsaras helyre, fertőzött talajra vagy ilyennek
közvetlen szomszédságában bűzös gyárak és bűzös ipartelepek közelébe
lehetőleg ne jusson... a világítást illetőleg tájékozásul szolgáljon az,
hogy egy helyiség akkor tekinthető eléggé világosnak, ha a rajta levő
ablakok felülete a helyiség alapterületének mintegy

1/7 részével

egyenlő... a lakószobák belső minimális magassága 3 méter 20 legyen...
minden egyes lakás konyhájában legyen egy kifolyó csap, alatta
kiöntövel, azonkívül az árnyékszékek vízöblítéssel legyenek ellátva...
lakótanya épületekben mesterséges szellőztetéssel kombinált központi
gőz-, víz- vagy légfűtés alkalmazandó. "280
Vasutas munkástelepek, laktanyák, vasutas lakótelepek létesítése a
vasutas népesség letelepítése és koncentrálása a századfordulótól kezdve
a budapesti várospolitikának is fontos kérdése volt. Olyannyira, hogy
amikor 1899-ben a kormány javaslata a vasutasok törvényhatósági,
községi és útadófizetésének megszüntetéséről

nyilvánossá vált, a

fővárosi közgyűlés viharos ülésén - "ezzel vége a városoknak"
felkiáltással - a javaslat ellen foglalt állást. A törvényjavaslat végül az
1900.

évi

VII.

tc-kel

erőteljes

parlamenti,

államigazgatási

és

sajtótámogatással - mintegy jelezve a vasúti politika szilárd pozícióit -

280 Erdélyi Béla: Magyar Királyi Államvasutak Rendeletek Tára III. kötet, Szeged,
1909. 426-432. old.
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minden nehézség nélkül törvénnyé vált.

Mindenesetre a főváros

vasutasellenesnek minősített állásfoglalása még sokáig sajtótéma maradt.
"Hogy az a főváros, mely rapid emelkedését és vagyonosságának nagy
részét az államvasutak konczentrált szervezetének, kereskedelme és
iparának

lendületét

a

nem

éppen

kifogástalan

"zóna"-rendszer

alkalmazásának köszöni, most ököllel rohan épp azon osztálynak, mely
munkája nagy részét áldozta a főváros gyarapodásáért - mondjuk, hogy
ez a főváros annyira méltatlan tudott lenni önmagához, azt megfelelöleg
minősíteni képesek nem vagyunk. "281
A századelőn a vasúti kérdések parlamenti jelenléte szinte
állandóvá vált. Egyszer a magyar miniszterelnök - Tisza István nagyszalontai

vonatvisszarendelése

keltett országos

hullámokat,282

máskor Sümegi Vilmos a Függetlenségi Párt rettenthetetlen szónoka
interpellált, miszerint a magyar vasúti étkezökocsikban "a melyet az
Isten minden egyéb szép és jó mellett különösen bor dolgában olyan
nagyon megáldott pl. magyar vörösbort egyáltalában nem lehet kapni...
ezek megdöbbentő dolgok, s azt hiszem kötelességet teljesítek, midőn
ezekre különösen a kereskedelmügyi kormányzat ezidöszerinti t.
vezetőjének figyelmét felhívom"283; vagy éppen Apponyi Albert emelte
fel a szavát a vasutasok politikai indítékú kényszeráthelyezései ellen.284
A XIX. század derekától kezdve bizonyos szakmák és iparágak a
vasúthálózat
övezetében

alakulásának
működtek,

közvetlen

(kereskedők,

függvényében
házalók,

és

mozgó

befolyási
telephelyű

iparosok, nyomdászok stb.285) de a modern közvéleményformálás és a

281 Magyar Közigazgatás 1900. 6. szám 2.old.

282 Képviselőházi Napló. 1910. IX. kötet 166. old.
283 Képviselőházi Napló. 1910. 1911. március 8-ai ülés. 597.old.
284 Képviselőházi Napló 1910. XX. kötet 439. old. 1913. december 6.

285 A nyomdászokról Kner Izidor: Fél évszázad mezsgyéjén. Bp. 1987. 61-100.
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politikai agitáció is elképzelhetetlen volt vasúti közlekedés nélkül.286
Azon túl, hogy a század elején a sajtótermékek döntő többségét a vasúti
közlekedés

juttatta

el

rendeltetési

helyére,

a

sajtónyilvánosság

alakulásában az állomási, pályaudvari hírlapárusításnak kitüntetett szerep
jutott (különösképpen annak fényében, hogy a sajtótermékek utcai
árusítása az egész korszakban komoly nehézségekbe ütközött). A vasúti
vezetés

Baross

Gábor

sajtótermékeket

idejében

önkényesen

odáig

kizárt

a

elment,
vasúti

hogy

bizonyos

szállításból,

ezzel

gyakorlatilag lehetetlenné téve a lapok terjesztését. 1891-ben a Magyar
Hírlap

állomási

árusítását

szüntették

be,

sőt

példátlan

módon

megtiltották, hogy a lapot vasúti alkalmazottak előfizethessék.287
A legnagyobb üzleti hálózattal rendelkező államvasútak a hírlap és
folyóirat árusítására és a vasút területén elhelyezett hirdetésekre
kizárólagos szerződéseket kötött. A század elején az államvasúti
vonalakon

sajtótermékekre

és

könyvekre a

Magyar

Kiviteli

és

Csomagszállítási Részvénytársaság, a hirdetésekre a Wodianer F. és Fiai
cég szerzett kizárólagosságot. A sajtóterjesztés folyamatosságába a
MÁV mint magáncég is többször beavatkozott, a Wodianer F. és Fiai
céggel pedig széleskörű, állami és vállalati beavatkozást is lehetővé tevő
szerződést kötött. A kapcsolat szorosságát jól mutatja, hogy a cégnek
megengedték,

hogy

a

"Magyar

Királyi

Államvasútak

Hirdetési

Vállalata" címet használhassa.
Mindazonáltal a szerződés határozott kikötéseket tartalmazott.

A

hirdetések elhelyezésére alkalmas felületeket és területeket az illetékes
állomásfönökök jelölték ki. Márvánnyal vagy műmárvánnyal burkolt
helyiségekben

vagy

peronokon

és

a

különleges

rendeltetésű

286 Gárdos Mariska: Százarcú élet. Bp. 1975. Kondor Bernát: Agitátor élmények. Bp.
én. Buchinger Manó: Küzdelem a szocializmusért. Bp. én.
287 Képviselőházi Napló 1887. XXVII. kötet 47.old., Magyar Hírlap 1891. október
22.
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várótermekben hirdetéseket nem tehettek ki. Elsöosztályú és kárpitozott
várótermekben

csak

keretes

hirdetéseket

alkalmazhattak.

Az

államvasútak fenntartották maguknak azt a jogot, hogy a vasúti jellegű
hirdetéseket és "az utazási kedv fokozására alkalmas" bármely egyéb
magánhírdetést is kifüggeszthessen. Az államvasút állomásain kizárólag
magyar nyelvű hirdetéseket tehettek ki, a feltűnőbb magyar szöveg
mellett esetleges idegen nyelvű fordításokkal (Horváthországban a
horvát nyelv volt a kötelező). A vasúti hirdetések általában csak
magyarországi vállalatot és terméket reklámozhattak. Kivételt a külföldi
kiállítások és szállodák hirdetései és a Magyarországon nem gyártott
termékek képeztek. Az államvasútak és az üzletvezetöségek a már
elhelyezett hirdetéseket bármikor áthelyezhették és eltávolíthatták a
hirdető cég saját költségén és mindenféle kártérítés nélkül.288
A vasút tekintélyét, presztízsét és fontosságát valósággal egyetlen
szimbólumban egyesítették és jelenítették meg a vasúti szabadjeggyel
kapcsolatos kérdések. A századelő magyar középosztályának egyik
legtipikusabb és legárulkodóbb státuszszimbóluma a vasúti szabadjegy
volt. "... utazóközönségünk, kivált intelligáncziánk

nagyon szereti a

kényelmes utazást és e tekintetben mindenféle leleményességet fejt
ki."289
A kor társadalmi hierarchiájában fontos helyet elfoglaló személyek,
csoportok és hivatalok, elismertségük természetes kellékének tekintették
a

vasúti

szabadjegyet.

A

szabadjegyigénylés

módja,

a

szabadjegyhasználók köre és nem utolsó sorban az engedélyezési
eljárásban a vasútak állásfoglalásai a politikai és értékhierarchiában zajló
mikrofolyamatokról
összeköttetések

és

tudósítottak.

A

század

elején

kedvezmények

révén

már

288 MÁV Hivatalos Lap 1907. 67. szám
289 Képviselőházi Napló 1906. IX. kötet 47.old 1907. április 26.

különböző
kifejezetten
/
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középosztálybeli tömegek utaztak szabadjeggyel. A századfordulón
egyedül

a

Budapesti

Napló

szerkesztősége

34

szabadjeggyel

rendelkezett. A lapok a szabadjegyekért cserébe ajándék előfizetésekkel
és ingyenes menetrendközlésekkel fizettek.
Kubik Béla parlamenti interpellációja szerint vasúti szabadjeggyel
"dajkák,

pesztonkák

sőt

hölgyek,

mindenféle

rendű,

rangú

és

kaliberüek"290 utaztak.
A század elején Kürthy György, mint a budapesti Nemzeti Színház
szerény

gyakornoka

kolozsvári

vendégszereplése

idején

féléves

Budapest-Kolozsvár vonalra érvényes szabadjegyet kapott.
"Utazgattam is vele elég gyakran a két főváros között és élveztem
nyolcórai úton a kényelmes elsöosztályú gyorsvonati kupét. "291
Az egymást követő kísérletek a szabadjegy-mizéria megoldására
sikertelennek bizonyultak. Sem a kiadott szabadjegyek számát nem
sikerült érdemben csökkenteni, sem a jegykiadás mechanizmusát
átláthatóvá és ellenőrizhetővé tenni.

"Jegyek vizsgálatát teljesítő

közegeink a névre szóló évi szabadjegyek használatát visszaélések
megakadályozása végett szigorúbban ellenőrizzék éspedig különösen
gondjuk legyen elsősorban arra, hogy a névre szóló évi szabadjegyek az
illető jegybirtokosok sajátkezű névaláírásával ellátva legyenek. »292
"A vizsgáló és ellenőrző közegek a szabadjegyekkel és kedvezményes
áru igazolványokkal előforduló visszaélések esetén - a jegyeknek a
jogtalan használótól leendő elkobzása és a szabályszerű utánfizetés
behajtásán kívül - az illető egyének személyazonosságát és pontos
lakczímét - ha kell, rendőri közegek igénybevételével is - megállapítani
el nem mulaszszák."293
290
291
292
293

Képviselőházi Napló 1901. XIII. kötet 230.old.
Kürthy György: Derű a deszkán. Bp. 1969. 65.old.
MÁV Hivatalos Lap 1887. 37. szám.
MÁV Hivatalos Lap 1894. 15. szám.
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A visszaélések elkerülése érdekében a MÁV 1902-ben az újságírók
számára

bevezette

az

arcképes

igazolójegyeket,

amelyeket

a

szerkesztőségnek, az államvasúti hivatalnak és a tulajdonosnak is
hitelesíteni kellett. "Az ezen szabadjegy hírlapíró-birtokosától is a
személyazonosság
igazoló-jegy

megállapítása végett minden esetben arczképes

felmutatása

követelendő...

a

megfelelően

kitöltött

igazolójegyet az alsó jobbsarokban kijelölt helyen a szerkesztőségi
bélyegző alkalmazása

mellett a főszerkesztő

írja alá.

Az alsó

balsarokban lévő helyen az igazoló-jegyet a tulajdonos tartozik
sajátkezüleg aláírni. E kellékekkel ellátott igazoló-jegy is csak akkor
érvényes, ha annak középső része a magyar királyi államvasútak száraz
czímbélyegzöjével van átbélyegezve oly módon, hogy a bélyegnek
homorú része az arczképre esik. "294
A Déli Vasút már korábban bevezette az arcképes igazolványokat és
szabadjegyet kizárólag egyszeri utazásra biztosított. A szigorítások
azonban nem érték el a kívánt hatást. A gyakorlatban a szabadjegyek
továbbra is "közkézen" maradtak. Sebestyén Géza, a közismert színész,
aki

vidám

társasággal

és

jogosulatlanul

Kürthy

György

szabadjegyével utazott Kolozsvárra, valószínűleg a századelő tágan
értelmezett középosztályának gyakori utazási technikáját írta le: "Már
Nagyváradot is elhagytuk, és észre sem vettük, hogy a kalauz ott áll a
szakasz nyitott ajtajában és már percek óta mulat a jókedvű előadáson.
Dehát tovább kellett mennie,

így gyorsan meg akarta ejteni a

jegyvizsgálatot. A három erdélyi urat már régóta ismerte, azok csak
mutatták neki bérletjegyüket, majd én is elővettem a szabadjegyedet.
Átvette és fennhangon olvasta, hogy: "Kürthy György a Nemzeti

294 MÁV Hivatalos Lap 1902. 8. szám.
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Színház tagja" - azután visszaadta, szalutált és mosolyogva így szólt Köszönöm, Sebestyén úr. "295
Az utazási kedvezmények nyújtását a vasútigazgatóságok illetve a
kereskedelemügyi

minisztérium

saját

hatáskörében

tartotta.

A

kedvezmények kiszámíthatóságát és legális kiterjesztését az érdekeltek
nem tudták elérni.
"Ebben

a

kérdésben

energiájával

sem

az

összes

magyar

lehet győzni."296 A

sajtótestületek

MÁV

egyesült

különböző

utazási

kedvezményeket adott többek között az Unitárius Egyházi Főtanács
tagjainak

(MÁV

Hivatalos

Lap

1902.

45.

szám),

a nyugdíjas

katonatiszteknek (MÁV Hivatalos lap 1903. 58.szám), a postai és
távirdai alkalmazottaknak (MÁV Hivatalos Lap 1900. 17.szám), a
fővárosi államrendörségnek (MÁV Hivatalos lap 1901. 58.szám) vagy
éppen a gyermekmenhelyeknek (MÁV Hivatalos lap 1902. 52. szám).
Jóval nagyobb jelentősége volt annak, hogy az államvasútak befolyást
gyakorolhattak

a

lakosság

kivándorlási

illetve

visszavándorlási

mozgalmainak irányítására és intenzitására. Az 1907-1908 után az
Amerikai

Egyesült

Államokból

és

Romániából

meginduló

visszavándorlási folyamat kezelésében a vasútaknak fontos szerep jutott.
1908 nyarán a kereskedelemügyi miniszter határozott arról, hogy "a
Romániából

hazatérő

azon

teljesen

vagyontalan

kivándorlóit

magyarországi egyének, a kik minden anyagi eszköz híjával érkeznek a
határra a magyar határtól kezdve a magyar királyi államvasútak és a
kezelésük alatt lévő helyi érdekű vasútak vonalain lakóhelyükre vagy
valamely munkahelyre díjmentesen továbbítassanak. "297

295 Kürthy György: Derű a deszkán. 1969. 66-67. old.
296 Vasutasok és Hajósok Országos Szövetsége. 1912. május 9.old.
292 MÁV Hivatalos Lap 1908. 32. szám
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1908. márciusában a pozsonyi és fiumei forgalmi főnökségek, a bruckkirályliidai, ruttkai és zsolnai állomásfönökségek kaptak felhatalmazást
arra,

hogy

az Amerikából

visszatért egykori

kivándorlóknak a

magyarországi munkásközvetítök vagy a határrendörség javaslatára a
hazatérés megkönnyítésére III. osztályú szabadjegyeket állíthassanak
ki.298

A magyarországi vasutak növekvő létszámigényeiket a vasúti
munka sajátosságaiból következően a korabeli Magyarország szinte teljes
társadalmi vertikumából elégítették ki. A vasútak hőskorában a nyugat
európai szakmunkások és mérnökök, az 1850-es években a cseh, morva
és német hivatalnokok, a vasútépítések nyomán az agrárvilág kis- és
középparasztjai az 1880-as évektől az alsó középosztály, a XIX. század
második felében az egységesülő kisegzisztenciák, a pályafenntartásnál a
földnélküli és vagyontalan agrárproletár tömegek, a vasúti műhelyekben
a képzett ipari szakmunkások, mindannyian a dualizmuskori vasutas
társadalom elengedhetetlen alkotórészei voltak. Mindezekkel együtt, a
létszámnövekedés és a társadalmi eklekticizmus ellenében, azok diffúz
hatásait kiegyenlítve és tompítva a századfordulótól kezdve egy mind
erőteljesebb önreprodukció jellemezte a vasutas társadalmat. A század
elején munkába álló második-harmadik vasutasgeneráció tagjai közül
egyre többen származtak vasutas famíliából. A vasutasnak szinte az
egész életét betöltötte a szakmája. Az állandó készültséget igénylő
munkabeosztás, a szoros munkahelyi függelmi viszonyok, a vasutasok
sajátos településrendje azt eredményezte, hogy munka és magánélet
ezerszállal összefüggött, egymásratorlódott és egy idő után sajátos
szimbiózisban fejlődött.

A szakmai-munkahelyi kapcsolatok mind

gyakrabban intim, személyes jelleggel egészültek ki. A gyerekek a
298 MÁV Hivatalos Lap 1908. 14. szám
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családban észrevétlenül
megszerezték

azokat

is vasutassá nevelődtek,
az

alapmotívációkat,

vagy

legalábbis

amelyek

rendkívül

megkönnyítették a vasúti pályára kerülésüket. A kor vasutas családjában
szinte természetesnek tűnt, hogy a gyerekek szüleik hivatását kövessék.
"Ha minden vasutas szülő egyenként arra törekedne, hogy az elméleti
ismeretek mellett a könnyebb és praktikus megélhetéshez szükséges
tudást és azok eszközeit a gyermeknek rendelkezésre bocsássa, úgy meg
tudná könnyíteni a jövendő vasutas nemzedéknek anyagi boldogulását
is. "299
A MÁV a vasutas gyerekek iskolai képzését többféle módon támogatta.
Az I. világháborúig három városban, Szegeden,

Kaposvárott és

Szatmárnémetiben ún. nevelö-tápintézeteket hoztak létre. Az intézetekbe
a vasutasok 6-12 éves korú gyermekeit vették fel ahol is teljes ellátást,
ingyenes ruházkodást, tankönyveket biztosítottak számukra, minimális
térítési díj ellenében. A kisdiákok tanulmányaikat az alapszabályok
szerint egy városi, belterületi, állami elemi iskolában végezték, de igény
esetén középiskolás korukban is élvezhették a tápintézet szolgáltatásait.
Az intézetek rendkívül szigorú házirendjei300 a vasúti munkahelyi
fegyelmet előlegezték meg a tanulóknak. "Az intézet minden növendéke
tisztelettel tartozik viseltetni az elöljárók, a tanári kar, az egyházi és
világi hivatalos személyek iránt, s ezt az intézet termeiben felállással,
különben

katonás

tisztelgéssel

kötelesek

tanúsítani...

Az

intézet

épületéből engedély nélkül kimenni nem szabad. Rokonok, ismerősök az
igazgatótól elkérhetik és az intézetbe visszakísérik a növendéket... A
növendékek nem tarthatnak pénzt maguknál, a szülök az igazgatónak
küldjék, vagy adják át a zsebpénzt, aki arról feljegyzést vezet...
299 Tutsek József: A vasutas gyermek praktikus nevelése. In.: A Vasutas Szövetség
Évkönyve 1914. 459.old.
300 MÁV Hivatalos Lap 1897. 40. szám és 1911. 38. szám
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Ennivalókat sem csomagban postán küldeni, sem a szülőknek vagy
látogatóknak, sem a növendékeknek az intézetbe hozniok nem szabad.
Szintúgy meg van tiltva a növendékeknek az utcán, vagy a boltokban
ennivalókat vagy édességeket vásárolni... Az intézeti cselédséget sérteni
vagy azzal - a szükséges érintkezéseken kívül - csak társalogni is a
növendékeknek meg van tiltva."301
Az államvasutak

Horvátország területén

14 elemi

iskolát

működtetett annak érdekében, hogy ottani alkalmazottainak gyermekei
számára a magyar nyelvű oktatás biztosított legyen. Ezekben az
iskolákban tandíjat és beíratási díjat nem kértek, továbbá a vasutas
szülök gyermekei a tankönyvekhez és tanszerekhez is térítésmentesen
jutottak hozzá.

Az

1913/14-es

tanévben

ilyen

iskola

működött

Belováron, Bródon, Cameralmoravicán, Eszéken, Indián, Mitroviczán,
Nasiczen, Novszkán, Pleterniczán, Rumán, Újdálján, Vinkovczén,
Zágrábban és Zimonyban. A nagyobb vasúti munkástelepeken és
forgalmi csomópontokban vasúti elemi

iskolák épültek,

amelyek

többségükben a század elején állami kezelésbe kerültek, de vasúti
irányításuk tulajdonképpen megmaradt. Ilyen vasúttelepi iskolák voltak
közvetlenül az I. világháború előtt Budapesten az istvántelki főműhelyi
munkástelepen, az Északi Főműhely vasutas lakótelepén, Debrecenben,
Hatvanban, Királyházán,

Miskolcon, Oraviczán, Orsován, Piskin,

Pozsonyban és Zólyomban. Ezen kívül a MÁV több mint egy tucat
elemi iskolát rendszeres segélyben részesített.
A szükséges vasúti szakmunkás utánpótlás biztosítása érdekében a
nagyobb vasúti műhelyek mellett a MÁV iparostanonc iskolákat
szervezett

(Piski,

Debrecen,

Miskolc,

Zágráb,

Budapest).

301 . Az első évek során kialakult tapasztalatok és szokások alapján" kiadott
Tápintézeti Házszabályokat idézi Szabó Tibor - Gyuris István - Nagy Pál: A
szegedi MÁV Nevelőotthon története 1896-1971. Szeged én.
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államvasúti alkalmazottak családtagjainak továbbtanulását segítendő a
MÁV a század elejére széleskörű ösztöndíjrendszert hozott létre. Az
ország

különböző

gimnáziumaiban

ipari,

és

felsőkereskedelmi,

egyetemein

katonai

létesítettek

iskoláiban,

vasutas

gyerekeknek

ösztöndíjas helyeket.302
A vasúthoz való bejutáskor,
különböző előnyöket élveztek.
jelentkezővel

szemben

a vasútas családból érkezők

Kezelőnők alkalmazásánál a többi

elsőbbséget

kaptak

a

vasutas

özvegyek,

leányárvák és a tényleges szolgálatban élő alkalmazottak családtagjai. A
szolgálati

utasítások

szerint

munkásnöi

állásokra

(takarítónő,

kocsitisztítónö) a vasúti özvegyek mellett az alsóbb fizetési csoportban
álló szegényebb alkalmazottak nejeit és felnőtt leánygyermekeit kellett
soronkívüliségben részesíteni. A vasúti tisztképzö felvételijénél az
alkalmazottak családtagjai előnyt élveztek, sőt a vasúti alkalmazásról
szóló jogi rendelkezések általánosságban is megfogalmazták és előírták,
hogy

"új

felvételeknél egyenlő minősítés mellett az alkalmazott

gyermekei mindenkor előnyben részesítendök".303
A törvényekben, rendeletekben jogilag rögzített előnyöket tovább
növelte az 1880-as évektől a protekciozás mindent elöntő intézménye. A
vasúthoz

bejutni

szándékozók

vasutas

rokonokat,

barátokat

és

ismerősöket igyekeztek felkutatni, tekintélyes emberektől ajánlóleveleket
szerezni és a döntési pozícióban lévő alkalmazottakat - főképp az alsóbb
szolgálati helyeken - ajándékokkal, szívességekkel lekötelezni. "A
szolgálati főnökségek az alájok beosztott különösen a szolgaszemélyzetet
figyelmeztessék, hogy pénzzel vagy ajándékkal a magyar királyi
államvasútaknál sem állást nyerni, sem előléptetést vagy áthelyezést
elérni nem szabad, ennél fogva, ha valakire kiderül, hogy ily czélra
302 Wodianer Béla: Magyar Vasúti Szaknaptár 1914. 121.old.

303 Filesz Lajos: Vasutasok Könyve. Kolozsvár 1908. 52.old.
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pénzt vagy ajándékot adott, az a netalán elnyert előnytől haladék nélkül
megfosztatik, sőt a szolgálatból büntetésképen elbocsátatik" - írta a
Hivatalos Lap 1898-ban304, ám majd egy évtized múlva sem változott
sokat a helyzet: "Utóbbi időkben őszinte sajnálatomra mind gyakrabban
kellett tapasztalnom, hogy szolgálatban álló tisztviselők különböző
protekcziókat vesznek igénybe elöhaladásuk érdekében, sőt még a
legszigorúbban vett szolgálati ügyekben is... feltétlenül tartózkodjék
protekcziók igénybevételétől, mert a protekcziók igénybevételét annak
bizonyságául kell tekintenem, hogy az illető nem saját képességére és
munkásságára óhajt támaszkodni azért, hogy érvényesüljön. "305
A protekciózás általánossá válásával és félhivatalos előmeneteli és
állásajánlati formaként való elismerésével a vasúti társadalom belső
reprodukciójához

szükséges

feltételek

újabb

fontos

tényezővel

gyarapodtak. A századforduló után nagyhagyományú vasutas dinasztiák
keletkeztek,

a

függőségi

viszonyok

egyre

összetettebbé

és

sokszempontból kölcsönössé váltak, a vasutas testületi szellem és az
ilyen formában sehol másutt nem tapasztalható szakmai szolidaritás
szilárd és szerves alapokat nyert. "Van-e vasutas aki igénybe ne vette
volna, avagy van-e egyáltalában egy is, aki nem ennek segélyével jutott
a MÁV szolgálatába?"306
A vasúti állások anyagi biztonságának és társadalmi tekintélyének
emelkedésével a vasúti protekciózás megállíthatatlanul növekedett és
egyre előkelőbb társadalmi körökre terjedt ki. Országgyűlési képviselő
tipikusnak tekinthető ajánlólevele egy pályafelvigyázói állás ügyében
1906-ból az illetékes vasúti osztályvezetőnek: "Igen tisztelt Üzletvezető
úr! Mint a torontálvármegyei begaszentgyörgyi kerület volt o.gy.
304 MÁV Hivatalos Lap 1898. 27.szám
305 MÁV Hivatalos Lap 1907. 48.szám
306 Magyar Vasutas. 1904. április 15. 4.old.
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képviselője - dacára a képviselöház feloszlatásának - segélyre szoruló
embereim soraikkal felkeresnek, s én is, ma is a szegényemberek iránt
történő

kötelezettséggel

igyekszem

segélyükre

lenni.

Ez

legyen

mentségem, hogy azon tiszteletteljes kérésemet terjesztem elő, miszerint
lenne kegyes üzletvezető úr, Keller Antal zsigmondfalvi lakosnak azon
kérvényét - hogy felvigyázónak vagy pályafelvigyázó gyakornoknak
felvetessék - kedvező elintézésben részesíteni. Nevezett IV polgári
iskolát végzett, községi Írnok volt, özvegy édes anyjával él nagy
nyomorban. Bocsánatot kér az alkalmatlankodásért Papp Géza. "307
A

hivatalos

tiltások ellenére

gyakran

maguk a vasúti

szervek

kezdeményezték a protekciózást előkészítő informális tájékozódásokat,
ezzel mintegy félhivatalossá téve a vasúti protekciót. A legkisebb
állásügyek is megjárták a legmagasabb hivatalokat: "Kretsmár József
állomási málházó (Pancsova) állítólag több üresedésben lévő kapusi
állások egyikét óhajtaná elnyerni. Nékem az illetőt figyelmembe
ajánlottak, s hogy az érdeklődésre válaszolhassak kérem tájékoztasson ez
ügyről."

kérte

a

kereskedelemügyi

minisztérium

a

szegedi

üzletvezetöséget 1904-ben.308
A bizalmi ügyként kezelt protekciókéréseket a vasúti elöljáróságok minden szinten - sajátos vasúti szempontok alapján intézték el. így
amikor például Babocsai Sándor országgyűlési képviselő a néhai egri
görögkeleti lelkész fiának ügyében ("... a szánalomra méltó családokhoz
tartozó fiúk közül egyik-másik tüneményszerüen derék gyermek")
fordult a vasúti vezetéshez, a megküldött válaszlevél legfőbb érvként
nem kis (vasutas) öntudattal kijelentette, miszerint a kérés nem

307 Csougrád Megyei Levéltár, MÁV Igazgatóság Üzletvezetöségi Iratai. 1900-1934.
VI. 403b 6862/1906.
308 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Igazgatóság Üzletvezetöségi Iratai. 1900-1934.
VI. 403b 4578/1904.
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teljesíthető, mivel "még alkalmazottaink gyermekeit is visszautasítani
kénytelen vagyok"309
A

vasúti

publicisztikában

a

kollegialitás,

a

hivatás,

az

összetartozás, az összefogás, az egység jelszavai a század végétöl kezdve
egyre sűrűbben fordultak elő. "A kollegialitás volna az igazi rendszer,
mely a vasutasok testületéinek tagjait egymáshoz fűzze. A kollegialitás
volna az egyedüli eszköz, mely a vasutasokat szolgálatban és szolgálaton
kívül a becsületes törekvés útján a kívánt czélhoz vezesse."310 "Oda
fogunk törekedni, hogy valóságos tükre legyünk az összetartó, hazafias
vasutasok

gondolatvilágának;

föltárjuk a bajokat,

elismerjük

az

érdemeket, megvédjük a gyengébbeket és buzdítjuk az erősöket, "311 "
nem kételkedünk benne, hogy törekvéseinket hasonló lelkesedéssel
fogadja minden vasutas az örháztól az igazgatósági palotáig. "312
A vasúti szolgálat minden szakaszát hivatásrendi pátosz és konzervatív
ünnepélyesség vette körül. A minden új alkalmazottól megkövetelt
vasúti eskü azt sugallta, hogy a vasúti érdekek közvetlenül egybeesnek
az államéval és a közös birodalmával. "... Esküszöm a mindenható
Istenre, hogy Ö császári és apostoli királyi Felségéhez Ö Felsége
uralkodó házához, a magyar szentkorona országainak alkotmányához hü
maradok, a törvényeket, törvényes rendeleteket, szolgálati szabályokat
lelkiismeretesen

és

híven

megtartom,

föllebbvalóim

iránt

engedelmességgel viseltetem és utasításaikat pontosan teljesítem... A
hivatali titkot megőrzőm, a vasúti hadiforgalmat érintő összes ügyeket,
az erre vonatkozó segédeszközöket és intézkedéseket, akár saját
tapasztalataim, akár mások közlése folytán szereztem azokról tudomást,

309 Csongrád Megyei Levéltár, MÁV Igazgatóság Üzletvezetöségi Iratai. 1900-1934.
VI. 403b 208/1908.
310 A Vasút. 1892. május 20.
311 Vasutasok Lapja. 1909. március 15.
313 Vasúti Lapok. 1898. február 20.
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mindenkivel szemben titokban tartom és teljes erőmből megfogom
akadályozni,

hogy

arra

nem

hivatottak

ezen

ügyekről

illetve

segédeszközökről és intézkedésekről tudomást szerezhessenek. Isten
engem úgy segéljen. "313
A testületi szellemet erősítették a hierarchikus függelmi viszonyok, a
katonai jellegű rangfokozatok, a gyakori és többszintű kitüntetések és
elismerések rendszere. "Saját intenczióim és a szolgálat érdekei azt
kívánnák, hogy a buzgó és odaadó munkásság megfelelő elismerésben
részesüljön. A becsületes és hü munkának elismerése ugyanis nemcsak
megérdemelt megelégedést kelt érdemes alkalmazottainkban, hanem
egyúttal buzgó tevékenységre lelkesíti a többi alkalmazottat."314
A vasutas szolidaritás leglátványosabb formája kétségkívül az
egyenruha volt. A vasutas egyenruhatörténet pontosan mutatta a testületi
szellem fokozatos előretörését. Az 1840-50-es években a magyarországi
vasútaknál az európainak nevezhető vasúti egyenruha terjedt el: "Térdig
érő, elöl fémgombolású, derékszabású, a német katonatisztihez hasonlító
kabátból, pantallóból és egy tányérsapkából álló öltözet".315
A kiegyezésig az egyes vasúttársaságok eltérően és következetlenül
vették át a külföldi vasúti egyenruhaelemeket és azt rapszodikusan
vegyítették bizonyos nemzeti jellegű ruhadarabokkal és megoldásokkal.
1868-ban a közmunka és közlekedésügyi miniszter először írta elő az
egész országban a kötelező vasúti egyenruhahasználatot. A két évtizedig
érvényben maradó rendelet azonban az egyenruhák kialakításában nem
vette figyelembe sem a vasúthoz kapcsolódó állami-demonstratív
érdekeket, sem a vasúti munkafolyamat sajátosságait. A vasúti tisztek

313 Idézi Filesz Lajos: Vasutasok Könyve. Kolozsvár 1908. 28.old.
314 A MÁV Igazgatóság bizalmas körlevele ad. 278919 számon. Szegedi
Üzletvezetöség Irattára 1900-1934. VI. 403.b.
315 Frisnyák Zsuzsa: Vasutas egyenruhák Magyarországon. 1846-1914. In.:
Vasúthistória Évkönyv 1990. 455.old.
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számára a szolgálati sapkán és jelvényen kívül nem írt elő semmiféle
egyenruhát, a vasúti szolgák számára viszont olyan szabású és díszítésű
ruhát határozott meg, amely a vasúti munkák egyrészét legalábbis
megnehezítette (búzavirágkék attila, világosszürke nadrág, búzavirágkék
zubbony stb.). Ezután jó ideig az egyenruhák tekintetében csak kisebb
változások történtek. 1870-ben az állomásfönököket - osztrák mintára vörös

sapkákkal

látták

el.

Néhány

hónap

múltán

mivel

Magyarországon a hordárok sapkája foglalta le a vörös színt - a
rendeletet kénytelenek voltak visszavonni és a régi szolgálati sapkát
megkülönböztetésül a többi hivatalnoktól aranypaszománnyal látták el.
A centralizált vasútigazgatás kiépülésével egyre több vasúttársaság
követelte meg hivatalnokaitól az egyenruhát, de a minisztérium - fiskális
megfontolásokból - sem a kötelező hivatalnoki egyenruhaviselést, sem
az új egyenruhaszabályzat kiadását nem támogatta. Amikor például
1878-ban a MÁV Igazgatóság azt kérte, hogy legalább a vasúti
egyenruha részét képező attila elöirásszerinti narancssárga hajtókáját
szüntessék meg, mert igen könnyen szennyeződik, a minisztérium a
változtatást - úgymond - nem találta időszerűnek.316 Végül 1884-ben
tört meg a jég, amikor is a vasúti hivatal tekintélyének demonstrálása,
elébe került a pénzügyi megfontolásoknak és a minisztérium a
külszolgálatban dolgozó hivatalnokoknak köelezövé tette az egyenruha
(kék zubbony, kék tiszti sapka, szürke nadrág) viselését. 1886-ban a
MÁV-nál az altisztek számára is kötelezővé tették ezüst zsinórzattal a
hivatalnoki egyenruhát. A szolid és katonás egyenruha bervezetésétöl
vonakodó vasúttársaságoknak pedig kifejezetten megtiltották, hogy az
altisztek számára a továbbiakban attilát rendszeresítsenek.

316 Frisnyák Zsuzsa: Vasutas egyenruhák Magyarországon. 1846-1914. In.:
Vasúthistória Évkönyv 1990. 460.old.
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A vasúti egyenruhatörténetben az 1888-as szabályozás zárta le a
korlátozott államérdek időszakát és határozta meg az egységesített vasúti
egyenruhákat az egész korszakban. A szabályrendelet bevezette a
galléron viselhető rangjelzéseket. A hivatalnokok aranyból, az altisztek
ezüstből hímzett rózsákkal, a szolgák vörös színű parolin ezüst csíkokkal
jelezték rangjukkal. A további vasúti egységesülés jeleként 1888-tól
kezdve

a

magánvasútak

alkalmazottai

is

viselhették

az

addigi

gyakorlattól eltérően a koronával ékesített szárnyaskereket. A század
elején az altisztek többek között a következő - eltérő kihordási idejű vasúti ruhadarabokat igényelhették: halinacsizma, felöltő, posztókabát,
posztóköpeny, bunda béléssel, posztónadrág, mosónadrág, nyakravaló,
munkásöltöny, börsapka, télisapka, irhasuba, posztózubbony bőrövvel
és vászonzubbony.317
A szakmai öntudat,

a testületi szolidaritás és a vasutas

hivatástudat megerősödését követően a századfordulón - a vasutas
társadalmi presztízsének utolsó elemeként-а vasút saját mitológiáját is
képes volt megteremteni, fenntartani és társadalmilag hitelessé tenni. A
gözmozdonycsodák, a sebesség és az életveszély árnyékában valóságos
vasutas hősök születtek.
"Drága

halottakat,

hősöket

temetünk.

A

halál

perczéig

tartott

kötelességtudás hőseit, a mi hőseinket. A harcztérröl hoztuk haza a
porhüvelyeket. Harcztérröl, amely ott kint van, hol az emberi gyarlóság
küzdelme folyik az ész vívmányai az emberiség jólétére törekvő
eszközök önző volta ellen... De nem látom sehol a márványt, mely
megörökítse a ti emléketeket, nem látom sehol az aranybetüket, melyek
későbbi nemzedékeknek hirdessék, hogy a vasúti embernek is vannak

3^7 MÁV Hivatalos Lap 1904. 60. szám
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hősei. Hogy a vasúti ember előtt is szent ezeknek a hősöknek az
emlékezete...
Fogom e valaha látni?"318
i

318 Temesváry Lajos: Vasúti élet. Miskolcz 1899. 168-169. old.
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Befejezés

Az első világháború küszöbén Magyarországon impozáns vasúti
hálózat működött. A magyarországi vasúti rendszer hálózati sűrűsége,
vonalvezetésének közlekedésföldrajzi logikája, gazdasági teljesítménye,
töke- és energiakoncentráló képessége, a gazdasági kapcsolatokat új
alapokra helyezte, és kikerülhetetlen szerepe volt abban, hogy a magyar
gazdaság - európai összevetésben is - intenzív növekedési pályára
állhatott. A vasút, az átalakuló közösségi kapcsolatoknak, az ekkoriban
alapjaiban megváltozó kultúrál is érintkezési formáknak is egyik lényeges
előfeltétele,

megteremtője és jelképe volt.

Az állam

ezeket a

folyamatokat kezdettől fogva figyelemmel kísérte, befolyásolta és
igyekezett azokat a maga javára is felhasználni. Ennek a fokozott állami
érdeklődésnek és érdekeltségnek a hatókörében született meg, és
fejlődött a magyarországi vasutas társadalom.
A magyar vasutasság történetének első ötven éve, az államilag
irányított, illetve állami túlsúllyal levezényelt társadalomalakítás közép
európai modelljének, egy lehetséges, preferált és tipikus megvalósulását
mutatta be. A vasutas egyenruha mögött a XIX. század átalakuló
magyar társadalmának különféle erői és energiái feszültek egymásnak.
Az

egyes

vasutas

pozíciókhoz

a

közösségi

viselkedés-

és

magatartásformák gazdag asszociációs udvara tartozott, a vasutasságon
belüli szakmai szerepek és kommunikációs stratégiák kiemelkedő
változatossággal
társadalmi

rendelkeztek,

szerepvállalás

polgárosodás

felé

mégis,

a vasutas

valamiféle sajátosan

mutattak.

Amikor

1912-ben

szocializáció

magyarországi
a

és
kis-

magyarországi

vasutasok között nagyszabású közvéleménykutatást rendeztek az ideális
vasutas lakóhellyel kapcsolatban, kiderült, hogy a megkérdezettek
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többsége valamilyen vidéki, szerény, ám független házban látta a
megoldást. "Az egész országból beérkezett adatokból azt látjuk, hogy
kartársaink túlnyomó többsége a kétszobás háztípus mellett van, illetőleg
olyan

házat

kíván

építeni,

melyben

az

összes

szükséges

mellékhelyiségeken (konyhán, kamrán, pincén, padláson, árnyékszéken)
kívül két tágas szoba, lehetőleg beüvegezhetö verandával legyen. "319
A századelő vasutas élettere másutt alig látható épségben és együttlétben
tartalmazott

paraszti

és

kispolgári,

munkás

és

középosztályi

hagyományelemeket. Egyszerre jellemezték tradicionális kötődések és
modernizáló túlfűtöttség. A vasútak mentén lassanként kiformálódott és
megerősödött egy államilag garantált, sajátságos polgári biztonság. A
vasutasok elöljáróik engedélyével fokozatosan birtokba vették a vasúti
pályák mentén fekvő földeket és szabad területeket. A vidéki vasutas
alkalmazott "szántott, vetett, kapált, kaszált, aratott és így biztosította
szerény éves kenyerét"320 , feltűnő volt "a vasúti bakterház tisztasága,
kertjének szépsége, rendessége, a gazdag gyümölcsös, a konyhakerti
vetemények gazdasága és bősége, az ablak alatti virágok és oltott
rózsák. Minden talpalatnyi föld jól felhasználva. "321
A vasutas háztartásokban és életstratégiákban sajátosan keveredtek a
vasutas hivatali díszletek (főnök, peron, resti, típus-kerítés, artézi kút,
padlásfeljáró stb.), a térhasználati és idöbeosztási kényszerek egy
eklektikus- kispolgári, egyszerre parasztizáló és urizáló mentalitással.
A századelőn a paraszti, a polgári és a hivatali rétegkultúrák elemeinek
felhasználásával

a

vasutasok

sajátos

települési,

lakáshasználati,

munkahelyi és életmódbeli formákat alakítottak ki, melyeket szabadság
319 Vasutas Pénzügyi Szaklap. 1912. április 1. 4. old.
320 Balassy Tamás: Sínpucolástól a vezérigazgatói beosztásig, avagy egy emberöltő a
MÁV szolgálatában. Bp. 1882. Kézirat. Magyar Közlekedési Múzeum.
Kézirattár. 992/983.
32^ K. Nagy Sándor: A vasutasok. Bp. é.n. 11. old.
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és függőség, mobilitás és szegregáció, originalitás és hierarchizáltság,
közösségiség és testületiség - a korabeli Magyarország színeivel,
lendületével

és

ellentéteivel

mellettisége jellemzett.

kiegészített

kettőssége és egymás

192

Felhasznált irodalom
Alex

Ernő: Államok közötti vasúti vonatkozások,
vasútigazgatóságok közötti szövetkezések. Bp. én.

valamint

Ambrus Zoltán: A tóparti gyilkosság. 1961.
Ainbrozovics Béla: A vasúti alkalmazottak jutalmazása. Bp., 1899.
Andics Erzsébet: Politikai küzdelmek a magyar közlekedésügy
fejlesztése kérdésében a reformkorban. 1971.
Ascher Oszkár: Minden versek titkai (életrajzi regény) Bp. 1964.
Áron Ede: Olcsó vidéki vasutak Magyarországon. Bp. 1870.
A vasúti utazók biztosítása és a vasúti szolgák és tisztségviselők
nyugdíjazása és segélyezése iránti javaslat. Bp. 1904.
Árva Kálmán - Öry László - Szegő Ferenc: A MÁV szervezeti
tagozódásának alakulása 1868-1993. In. Vasúthistória Évkönyv.
1993.
Balázs Ferenc: (szerk.) Vasúti műszaki zsebnaptár. Bp. 1910.
Bálint Imre: Közgazdaságunk és vasútpolitikánk a háború után.
Közgazdasági Szemle 1915.
Bálint Sándor: Autózásunk hőskora. Bp. 1986.
Rendezte: dr. Bánóczi Dezső. Bp. 1943.
Bartha Miklós: Kazár földön. Kolozsvár 1961.
Barthos Andor: Magyar vasúti jog. Bp. 1910.
Blázsik Ferenc: Pályafelvigyázók műszaki tanácsadója. Szekszárd.
1904.
Bélley László: Gazdaságirányítás és infrastruktúrafejlesztés. Bp. 1984.
Bényei Zsigmond - Lukáts Lipót: A vasúti pályaudvarok. Bp. 1910.
Berend T. Iván és Ránki György szerk.: Gazdasági elmaradottság kiutak és kudarcok a XIX.sz-i Európában. Bp. 1973.
Berki Mihály: A vasutas egyesületek In.
Otvenesztendös államvasutak Bp. 1918.

Halmos

István:

Bidennann Ernst: Das Eisenbahnwesen Leipzig, Berlin 1913.
Boros Béni: Vasutaink csoportosítása és a vasúti tarifák. Arad, 1880.

Az
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Boross Vilmos: (szerk.) Vasúti és közlekedési naptár. Bp. 1896. 1897.
Boross János: (szerk.) Vasúti kalauz. Bp. 1902.
Broinowicz József: Kézi könyvtár vasút-üzleti tisztviselők számára. Bp.
1880.
Csatáry Lajos: A vasúti egészségügy kézikönyve. Bp. 1905.
Czére Béla: Gözmozdonyok a vaspályán. Bp. 1989.
Csíkvári Jákó: Vasúti számvitel vasúti alkalmazottak valamint a vasúti
ügyek iránt érdeklődök számára. Bp. 1887.
A közlekedési eszközök 1-2. kötet. Bp. 1882-83.
Csuka Sándor: Vasútkisajátítási kézikönyv. Bp. 1875.
Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár Anno...
Demeter Zsófia
Pillanatképek egy város életéből. Székesfehérvár. 1990.
II. Dicey: The low of the constitution. London 1901.
Dobray Endre: Kert a parlagon
(Mohácsy Mátyás életútja a kertgazdaság szolgálatában). Bp.
1970.
Műszaki és vasúti
Doletschko Ferenc (szerk.): Műszaki naptár.
forgalmi hivatalnokok és vállalkozók számára. Bp. 1895-1910.
Edro Illés Aladár - Méhely Kálmán: A vasút és az ipar Bp. 1910.
Egyed Ákos: A vasúthálózat kiépülése Erdélyben és hatása a gazdasági
életre. A vasútak kultúrtörténetének egyes kérdései. In.: Falu
város civilizáció. Bukarest. 1981.
Ellenberger-Bán: A magyar vasúti jog. Vasúti üzletrendtartás.
A magyar vasúti jog. Bp. 1886.
Erdélyi Béla: MÁV Rendeletek Tára. I-1V. kötet. Szeged. 1909.
Erdösi Ferenc: A területi érdekek szerepe az Alföld vasúthálózatának
kialakulásában. Békéscsaba. 1984.
Baranya közlekedési hálózatának fejlődése a XIX. század
második felében. Pécs. 1986.
Dr. Eulenberg Salamon és dr. Bán Zsigmond: A magyar vasúti jog.
Bp. 1886.
Farkas Izor: (szerk.) Magyar vasutas naptár az 1907-1909. évre. Bp.
1907-1909.
Fehérvári István: Piski és az ott elhelyezett vasúti műhely. Bp. 1893.
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Dr. Fellner Frigyes: Különleges szempontok a közlekedéspolitikában.
Bp. 1935.
Fellner Lajos - Nemes Győző: Pályafenntartási segédkönyv. Kolozsvár.
1905.
Fellner Simon: Vasúti tarifák felhasználásának kérdéséhez. Bp. 1884.
Fenyő Miksa: Önéletrajzom. Bp. 1994.
Ferenczi Imre: A munkáslakáskérdés különös tekintettel Budapestre.
Bp. 1906.
Ferenczy Benő: Vasúti földrajz. Bp. 1902.
Ferenczy István: Életpályák. Pozsony-Budapest. é.n.
Ferenczy Pál - Horváth József: (szerk.) Közlekedési szaknaptár az
1913. évre. Bp. 1913.
Dr. Filesz Lajos: Vasutasok könyve. Tájékoztató személyi ügyekben.
Kolozsvár. 1908.
Fischer György Emil: Vonatkíséreti szakkönyv. Bp. 1909.
Jegyvizsgálati szakkönyv. Bp. 1910.
Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp. 1990.
Frisnyák Zsuzsa: A vasutasok kultúrális és közművelődési egyesületei.
In.: Vasúthistória Évkönyv. 1993.
Fodor Ferenc dr.: Magyarország gazdasági földrajza. Bp. 1924.
Földes Béla: Közgazdaságtani értekezések. Bp. 1904. I-II. kötet
Gadanecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története (kezdetektől
1945-ig). Bp. 1985.
Gárdos Mariska: Százarcú élet. Bp. 1975.
Gerando Félix: Erdély vasúti problémái. Kolozsvár. 1911.
Gergely András: Települések, lakások és lakóik a századforduló
Magyarországán. Történelmi Szemle 1971. 3-4.
Gerle János - Kovács Attila - Makovecz Imre: A századforduló
magyar építészete. Bp. 1990.
Gombár György - Kiss Zsuzsanna - dr. Kubinszky Mihály Hummer István:
A
MÁV
125 , éves
magasépítési
tevékenységének áttekintése. Vasúthistória Évkönyv. 1993.
Gonda Béla: A magyar közlekedési intézmények fejlődése 1867 óta.
Bp. 1908.
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Görög Sándor: A vasútak építése. Bp. 1910.
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora 1867-1918. Bp. 1934.
Dr. Guothfalvy-Dorner Zoltán és Varsányi Gyula: A hazai iparcikkek
áralakulása. Bp. 1932.
Guth Zsiginond: Segédkönyv az állomásvezetöi szolgálathoz. Baja.
1906.
Győző Dezső: A fegyelmi és büntetőbíróságok ítéletei vasúti karambol
esetén. Bp. 1913.
A vasúti baleset és a kártérítés általánosságban. Bp. 1913.
Halmos István: Az ötvenesztendös államvasutak. Bp. 1918.
Iláy Gyula: Született 1900-ban. Bp. 1990.
Heinesdorff, Richard: Die k.u.k. privilegierten Eisenbahnen der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie
1828-1918.
WienMünchen-Zürich. 1975.
Hennig Richard: Probleme des Welt-verkhers. Berlin 1913.
Hermann Strach: (szerk.) Geschichte der Eisenbahnen
Österreichisch-Ugarischen Monarchie. Wien 1898.

der

Herricli Károly: A vasúti jog jelenlegi érvényében. Bp. 1881.
Hettner Alfréd: A leíró földrajz alapvonalai. Bp. 1925.
Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban (Négy évtized történelmi
időkben). Bp. 1959.
Hieronymi Károly: A magyar vasutak pénzügyi jövője. Bp. 1877.
Ilollár Ernő: Magyarország forgalmi szükségletei s a vasútügyek újabb
kifejlődése. Pest. 1864.
Hollós József: Távirda és távbeszélő a vasutaknál. Bp. 1909.
Huszár Vilmos: Életem regénye. Bp. 1930.
Jekelfalussy József: A vasutak szerepe állami háztartásunkban. Bp.
1891.
Jelűnek Henrik: Magyar vasúti politika. 1918.
dr. Jelinek István: Tervezett, de meg nem valósított vasútvonalak.
MÁV Szakkönyvtári Tájékoztató. 1989.
Joób Lajos: A vasúti politika alapelvei. Bp. 1878.
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ICahána Mózes: íratlan könyvek könyve. Életregény. Bp. 1969.
Kállai Béni: Olcsó vidéki vasűtak Magyarországon. Bp. 1881.
Kárpáti János - Kada Elek: A vasutak keletkezése, fejlődése és
üzeme. Bp. 1896.
Kelényi Ödön: A vasúti személy- és teherkocsik. Bp. 1909.
Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez
Magyarországon a dualizmus korában. VI. 1913-1914. Bp.
1985.
Kenessey Zoltán: Világgazdasági idősorok 1860-1960. Bp. 1965.
Kerkápoly Iván: Vasúti földrajz és történet. Bp. 1943.
Kiss János: Jóléti intézmények a vasútaknál. Bp. 1910.
Dr. Kinety Károly: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Bp. 1907.
Kner Izidor: Fél évszázad mezsgyéjén. Bp. 1987.
Koch Andor: Nagyvasútak üzemének összehasonlítása. MMÉE. 1914.
H. Kohut Mária: Források Budapest történetéhez 1873-1919. Bp.
1971.
Koinlóssy Gyula: A magyar mozdonyvasút.
Kopp József - Kovács Béla: (szerk.) Vasutasok tanácsadója. Kolozsvár.
1916.
Kós Károly: Életrajz. Bp., Bukarest 1991.
Köerfer István: A közlekedés. Kolozsvár. 1900.
Krúdy Gyula: Gordonkázás. Bp. 1978.
Krúdy Mária: Szindbád gyermekkora. Bp. 1975.
Kubinszky Mihály: Vasútak építészete Európában. Bp. 1965.
Régi magyar vasútállomások. Bp. 1983.
Kugler Mihály: A vasúti személykocsik fűtése. Bp. 1884.
Kürthy György: Derű a deszkán (színészanekdoták). Bp. 1969.
Kvassai Jenő: Vízi közlekedési politikánk. Közgazdasági Szemle 1911.
Ladik Gusztáv: Tételes közigazgatási jognak alaptanai. Szombathely,
é.n.
Lakatos László: Mély húron. Feljegyzések, elbeszélések. Bp. 1914.
Lengyel Géza: A csodatévö könyv. Bp. é.n.
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Lengyel Ferenc - Ulmer Ágost: A kereskedelmi szolgálat kézikönyve.
Bp. é.n.
Lieszkovszky Kálmán: (szerk.) Tudnivalók az állomások pénzügyi
kezeléséhez. Debrecen. 1911.
Lintner Imre: Vasútisme. Bp. 1876.
Lipthay Sándor: A vasútak jövedelmezőségéről.
Vasútépítéstan. Bp. 1885-1902.

Bp.

1892.

Lorber József: (szerk.) Vasutasok almanachja az 1913-1916. évre.
Lorenz Stein: Verwaltungslehre Stuttgart. 1891.
Lövik Károly: Okosok és bolondok. Bp. é.n.
Lididen Simon: Közlekedéstan 1-2. füzet. Bp. 1920.
Lukács Géza: Tarifapolitika. Bp. 1905.
Majdán János: Vasút a Dráva mentén. Pécs 1984.
"A vasszekér diadala". A magyarországi vasútépítés 1914-ig.
Bp. 1984.
Major Máté: Egy gyerekkor és egy kisváros emléke. Bp. é.n.
Maiéter Jenő: A vasút küzdelme az autó térhódítása ellen. Bp. 1930.
Mandel Pál: A Magyar Államvasútak köszénfogyasztása
köszénbányászatunk. Közgazdasági Szemle. 1905.

és

Mándy Lajos: Vasutak. A hazai közmunka és közlekedési ügyek
története és fejlődése. Bp. 1885.
Mártonffy Károly: A magyar közigazgatás megújulása. Bp. 1939.
Marzsó Károly: A vasúti balesetekről. Bp. 1906.
Másik Andor: Egy öreg vasutas emlékiratai. Bp. 1929. 95. old.
Meidlinger Vilmos: A magyar kir. államvasutak vonalain fúrt ártézi
kutakról. Bp. 1903.
Mezei István: A MÁV vontatójármű albuma. Bp. 1992.
Mozdonyok. Bp. 1986.
Miklós Imre: A magyar vasutasság alapozó történelme. Bp. 1938.
Mikó Imre: Magyarország vasúti hálózatának tervezete. Bp. 1867.
Mocskonyi Károly: A vasúti forgalmi szolgálat. Bp. 1909.
Murányi Miklós: A vasúti sztrájk története. Bp. 1904.
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Magyar Királyi Kormány 1913. évi működéséről és az ország
közállapotairól szóló jelentés. Bp. 1915.
Magyar Királyi Államvasutak 1904. évi állapota és üzleti eredményei.
Bp. 1905.
Magyar Királyi Államvasútak Betegsegélyezö pénztárának alapszabályai.
Bp. 1897.
Magyar Statisztikai Évkönyv 1907. és 1913.
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai 1-2.
kötet. Bp. 1955.
Mit látni a vonatról? Bp - Bárkány-Nána. é.n.
Az állam által létesítendő vasútvonalon előállítandó épületek leírása. Bp.
1906.
A MÁV műhelyeinek ismertetése. Bp. 1906.
A gömör-szepesi vasút. Rozsnyó. 1908.
A magyar büntető törvények határozmányai a vasutak- és távírdákra
vonatkozólag. Bp. 1908.
Pályafenntartási kiadásokra vonatkozó statisztikai adatok. Bp. 1908.
Vasutas. Népszerű tájékoztató a vasúti
áruszállítások körül. Lugos. 1909.

személy-,

poggyász- és

A magyar kir. államvasutak könyvtárának katalógusa. Bp. 1912.
A magyar kir. államvasutak szolgai kör könyvtárjegyzéke. Szolnok.
1912.
Vasúti évkönyv az 1912-1914. évre. Pozsony. 1911-1913.
Kassa-Oderbergi Vasút okmánytára. Bp. 1914.
Vasúti könyvtár. Miskolc. 1914.
A magyar szent korona országai vasutas szövetségének emlékirata a
magyar vasutasság fizetésrendezése, helyzetének javítása, régi
sérelmeinek orvoslása és jóléti intézetei alapszabályának mielőbbi
módosítása tárgyában. Bp., 1917.
Nagy Ferencz: A magyar városi jog. Bp. 1912.
Nagy Tamás: A Déli Vasút magyarországi vonalainak története.
Szeged. 1994.
Neményi Ambrus: Államvasúti dolgok. Bp. 1904.
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Nemes Győző: (szerk.) Pályafelvigyázók zsebnaptára. Kolozsvár.
1908., 1909., 1910., 1912., 1913., 1914., 1915., 1918.
Neumann Károly: A vasúti egyenlő elbánás elve. Előadások a Vasúti és
Közlekedési Közlöny 60 éves jubileuma alkalmából.
A Bern-i egyezmény. Bp. 1893.
Ocskay Gusztáv: Vasút mentén. A MÁV, továbbá a GySEV és
Eperjes-Bártfai Vasút állomásai mentén fekvő városok, helységek
és azok vidékeinek leírásai. Bp. 1894.
Pakucs Béla: Pécsi vasútterv. Pannónia. 1938.
Pál István: A vaspálya túlsó oldalán.
Palócz László: Szeged és a Délvidék differenciális szállítási díjszabása.
Szeged. 1901.
Pálos Béla: Egy kis telepről. Elbeszélések a vasúti életből. Szeged.
1905.
Papp Aurél: Ez is élet volt... Kolozsvár. 1977.
Pártos Szilárd: Magyarország közlekedésügye. 1937.
Perczel Tamás: Életstratégia, foglalkozási szerep értékorientáció. Bp.
1990.
Petrovics László: Baross Gábor élete. Kis-Szeben. 1892.
Pfinn József - Szattinger Andor: A Kassa - Oderbergi Vasút kassai
üzletvezetöségi palotája. Bp. 1917.
Pfinn József: A késmárki vasúti fölvételi épület és a Szepesség
műemlékei. Bp. 1918.
Ilié Popescu: Cai fevate transpporturi clasice si moderne. Bucarest.
1987.
Poroszkay Ignác: Vélemény Magyarország vasúthálózati tervéről Pest-,
Bács- és Torontál megyék szempontjából. Pest. 1867.
Pottyondy Tihamér: A MÁV mozdonyparkja, mozdonyainak szerkezeti
fejlődése és a modern mozdonytípusok. Bp. 1918.
Radó Richard: A vasúti sztrájk. Bp. 1904.
Rédey Miklós - Laky Imre: Rendőri lexikon. 1910.
Récsey Emil: (szerk.) Magyar vasúti szaknaptár, közlekedési almanach
és sematizmus. Bp. 1905-1907.
Rév Lajos: Kézi lexikon vasúti mérnökök számára. Szeged. 1911.
Rideg Sándor: Tüzpróba - Sámson. Bp. 1973.
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Rózsa Károly: Vasúthálózatunk fejlesztése az államnak az eddiginél
kisebb megterhelésével. MMEE 1911.
Roller Benő: A vasútépítési szerződés fontosabb irányelvei. Bp. 1912.
Roll: Enzyklopedia des Eisenbahnwesen. Berlin. 1912.
Rohringer Sándor: Zelovich Kornél emlékezete. Bp. 1940.
Ruzitska Lajos: Oroszország vonalai a világháborúban. MMÉE 1915.
Sajó Elemér: Víziutak és vasútak hazánkban és külföldön. Bp. 1909.
Sági Ernő Miklós és Sági János: A vasút humora. Bp. 1991.
Sávoly Mihály: A gözmozdony. Bp. 1919.
(szerk.): Vasúti műszaki naptár 1914. Bp. 1914.
Dr. Schack Béla: Révai kereskedelmi, pénzügyi és ipari lexikona I-IV.
kötet. Bp. 1931.
Schiller Károly: A szállítási szabályok és vasúti díjszabások. Bp. 1888.
Schober Albert: A magyar kir. államvasutak áruforgalmának fejlődése
1893 óta. Közgazdasági Szemle. 1902.
Semsey Jenő: Néhány szó a magyar államvasutakról. Bp. 1908.
Siklósy József: A szányas kerék .... Bp. 1884.
Sipos Kainillo: A vasútak történetének vázlata Erdélyben. Kolozsvár.
1911.
Steiner Mihály: A mozdonyvezető kézikönyve. Bp. 1908.
Vasúti vontatási szolgálat. Bp. 1910.
Szabó Gyula: 1888 Százéves a MÁV Szegedi Igazgatósága
1988. Közlekedési Múzeum és a Szegedi Vasútigazgatóság.
Szabó János: Hogyan segítsünk vasúti közlekedési bajainkon? Bp.
1912.
Szabó Jenő: Tisza Kálmán, mint vasúti politikánk nagymestere. Bp.
1912.
Vasúti politikánk fejlődése. Bp. 1895.
Szabolcsi Antal: Irányváltoztatás az államvasútak bevételi politikájában.
Közgazdasági Szemle. 1914.
Szalatnai Rezső: Elindulunk és visszatérünk. Bp. 1977.
Szántó Zoltán: Vég és kezdet. Emlékirat. Bp. 1964.
Szarka Ákos: (szerk.) Vasúti családi naptár. Kolozsvár. 1906-1910.

201

Szathmáry Zoltán: A Mozdonyvezetők Vasútüzemi Dolgozók
Segélyező Egyesületének története 1881-1981. Bp. 1981.
Gróf Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedésügyi rendezésérül.
Pozsony 1848.
P. Szeghy Ernő: Emlékeim. Bp. 1982.
Szép Ernő: Felnőtteknek. Bp. 1941.
Szerényi József: A Vasutas Biztosító Egyesület története 1876-1976.
Bp. 1976.
Vasutasok Jótékonysági Országos Segélyező és Biztosító
Egyesületének története. Bp. 1969.
Szigeti János: A vasúti alkalmazottak elméleti és gyakorlati kiképzése.
Bp. 1910.
(szerk.): Vasúti zsebnaptár. Bp. 1901-1918.
Szpirulosz Ildikó: A vasutas dolgozók társadalmi helyzete, bp. 1972.
Tábori Kornél: Vasúti vidámságok. Bp. 1911.
Térfi Gyula: Vasút, hajózás, posta. Bp. 1911.
Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikája. 1912. Bp. 1912.
Toldy Ferenc: A vasúti szállítási szolgálat kézikönyve. Bp. 1890.
Tominác József: A Magyar Szent Korona országainak vasútai 18451904. Bp. 1905.
Tonelli Sándor: A drágaság kérdése Magyarországon. Közgazdasági
Szemle. 1911.
Tóth Ede: Szeged város népképviselete az országgyűlésben 1860-1918.
Tanulmányok Csongrád megye történetéből. VIII. Szeged. 1984.
Török Gyula: Vasúti földrajz és történet, társadalmi gazdaságtan. Bp.
1926.
Tüske Jenő (szerk.): Előadások a Vasúti és Közlekedési Közlöny 60
éves jubileuma alkalmából. 1932.
Udvarhelyi Dénes - Pallaga Pál: A vasúti tisztképzés története 18671962. Bp. 1962.
Újhely Géza: A vasútügy története. Bp. 1910.
Váczy István: Kalauzok kézikönyve. Kolozsvár. 1894.
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Vadas László: Rendőri büntetőeljárási és ügyviteli szabályzat. Bp.
1910.
Vágó

József: A nemzetközi vasúti
Közgazdasági Szemle 1903.

egyezmény

revisiójához.

Varga Károly: A MÁV főműhelyek rövid története. Bp. é.n.
Vízaknai Antal: A zónatarifa reformja és a vasúti személyforgalom
fejlesztése.
A MÁV személydíjszabása tekintettel a kocsiosztályokra.
Közgazdasági Szemle 1900.
Vojtinsky W.A.: Die weit in Zahlen. Berlin. 1927.
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