
Egyre többen élvezik a vasút adta mozgásszabadságot 

A „vasminiszter” reformjai fellendítették az utasforgalmat! A vasútépítési láz továbbra sem 

csillapodik és az olcsóbb jegyáraknak köszönhetően a turizmus is szárnyra kapott! A MÁV 

korszerű személykocsijainak többé nem jelent konkurenciát az omnibusz! 

Baross Gábor közlekedésügyi miniszter intézkedéseinek köszönhetően rendkívüli 

mértékben fellendült az utazási kedv és vele együtt a személyforgalom is a magyar vasutakon. 

A zónatarifa rendszer megalkotása óta, már nem kilométerenként, hanem szakaszonként van 

megszabva a jegy ára. Az elképzelés sikeresnek bizonyul, legfőképp a nagyobb távolságok 

esetében. Harmadosztályon már 26 fővárosi villamosjegy áráért Bécsbe lehet utazni.  Baross - 

a nyaralók és turisták nagy örömére is - kezdeményezte a nyaraló- és fürdőhelyekre szóló vasúti 

kedvezmények bevezetését, így a MÁV és a Monarchia más vasúttársaságainak vonalain 33%-

os kedvezményű jegyekkel lehet utazni az egyes fürdőhelyekre. Az elérhető menettérti 

kedvezmények miatt már egyre többen választják a vasúti közlekedést az omnibusz helyett.  

Egyre szélesebb rétegeknek válik tehát hazánkban megfizethetővé a vasút. Ezt mi sem 

jelzi jobban, mint az utasszámok növekedése. Amíg 1888-ban 14 millió főt szállítottak a hazai 

vasutakon, addig mostanra ez a szám már több mint a duplájára nőtt, ugyanis a MÁV 29 millió 

főt jegyzett az 1890. évben. Az hogy a vasút ilyen rövid idő alatt ennyire népszerű lett az 

országban és használata már sokaknak mindennapossá válik, nemcsak az olcsóbb jegyáraknak, 

hanem az utóbbi időben elterjedő korszerűbb vasúti kocsiknak is köszönhető, ugyanis a MÁV 

elkezdte bevezetni a világítással, fűtéssel és mosdóhelyiséggel is felszerelt személykocsikat.  

A vasúti utazás élményéhez a gyönyörűen kivitelezett, impozáns pályaudvarok is 

hozzájárulnak. Kiemelhetjük itt Gustav Eiffel francia építőmérnök cégének munkáját, akik az 

idei évtől már Nyugatinak nevezett pályaudvar vascsarnokát tervezték meg. Az Európában 

egyik legkorszerűbbnek számító Központi Pályaudvar megalkotása pedig Rochlitz Gyula és 

Feketeházy János érdeme volt.   

Az egyes megállóhelyek téglaépületeire és igényesen kialakított környezetükre is 

méltán lehetünk büszkék. Az állomások tisztaságára sem lehet panaszunk, és a hajlított 

háttámlás padok is mind a várakozó utasok kényelmét szolgálják. Az új és régi megállóhelyeken 

is sorra nyitnak meg a restik, melyek például bécsi szelettel, panírozott fasírttal, vagy friss 

pogácsákkal várják az éhes utasokat.  



Baross Gábor tervei szerint jövőre sem hagynak alább a vasútépítési munkálatok és 

továbbra is egyre több települést szeretnének bekapcsolni a hazai vasúthálózatba. A miniszter 

szerint a 4000 vasúti megállóhely elérése sem tűnik lehetetlen célnak.  
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