
Az első magyarországi vasútvonal létrejötte 

Az 1832-36-os pozsonyi rendi országgyűlés volt az első, ahol a követek többsége 

reformpárti követutasításokkal érkezett, így megvolt az a buzgó és alkotó szellemű legkör az 

üléseken, mely a Haza ügyeit kívánta egyről a kettőre, vagy éppen rögtön a nyolcra juttatni. 

Azért is volt különleges – egyes államférfiak szerint egyedülálló – ez az országgyűlés, mivel a 

követeknek adott utasítást a vármegyék nyílt ajtóknál tárgyalták, így egyrészt még többen 

tudomást szerezhettek a jövő alakulásáról, másrészt kis mértékben alakítója is lehettek annak, 

hiszen az ott megjelentek véleményüknek szabadon, retorziók nélkül adhattak hangot. A rendek 

két tábora közül a konzervatívok továbbra is a kormányt pártolták és kisebb léptekben akarták 

a reformokat eszközölni, míg a másik szárny, a szabadelvűek (avagy liberálisok) gyökeres és 

mélyreható átalakulásokat sürgettek. 

A felmerülő vasútügyből hamar presztízskérdés lett. Gróf Széchenyi István nyugati útja 

közben láthatta, hogy Európa-szerte milyen gombamód szaporodnak a gőzösök, így 

szülőföldjére visszaérve nagy szükségét érezte e forradalmi vívmány hazai alkalmazásának. 

„Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném hinni - lesz!” – ezekkel a 

szavakkal látott neki a gróf egy átfogó közlekedés- és kereskedelemügyi reform 

kimunkálásának. Mindeközben Kossuth Lajos – a már-már forradalmi elképzeléseivel – a 

vasutat is az ország függetlenítésére akarta használni.  Mint mondotta: „A haza örök, s nem 

csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” Ennek 

szellemében fogott neki tervei megvalósításához és politikai ellenfelei meggyőzéséhez a 

Zemplén vármegyei követ.  

 Széchenyi és Kossuth vérmérséklete ugyan különbözött egymástól, de az nem 

változtatott azon a sikeres tényen, miszerint az 1836. évi XXV. törvénycikkben tervbe lett véve 

a Pestről Bécs felé tartó vasútvonal kialakítása. Ezzel úgy látszott orvosolják hazánk 

gőzmozdony nélküli helyzetét, és az ipari forradalom találmánya végre meghódíthatja a magyar 

szíveket is. Végül kisebb módosításokkal egy évre rá a Pest–Vác–Pozsony vonalra adták ki az 

előmunkálati engedélyt.  

Ahogy ezidőtájt megszokhattuk, hogy a kardinális kérdésekben Kossuth és Széchenyi 

nézőpontja gyakran szembemegy egymással, úgy ez most, a Pest-Vác vasútvonal esetében sem 

volt másként, csak éppen ezúttal egy másik páros került konfrontációba egymással. Név szerint 

báró Sina György és Ullmann Móric. Az építésben érdekelt két fél sehogy sem tudott dűlőre 

jutni. A báró a Duna jobb partján óhajtott vasúti sínpályát létesíteni, míg Ullmann a bal parton. 



Végül 1837-re az utóbbi kapott megbízást a vonal Vácig tartó kivitelezésére.  

A beruházást sajnos hátráltatták az egyre szaporodó megvesztegetések és a pályázati pénzek 

kámforrá válása, de végül 1844. október 5-én megkezdődhettek a munkálatok.  

Ullmann ragaszkodott eredeti tervéhez, miszerint nem kisvállalkozókkal fogja kivitelezni az 

építkezést (ennek háttérében a nagytőkések nyomása álhatott), de végül belefáradt a kialakult 

helyzetbe és helyét Lachner Károly vette át, aki erélyesen lépett fel a sötét ügyletek ellen. 

Innentől kezdve gyors ütemben haladhatott a kivitelezés.  

 

A nemrég megépült váci vasútállomás épülete 

      (forrás: http://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=showlanc&l=7825&f=2514 ) 

Az első próbaútra már az átadó előtt több mint fél évvel, 1845 novemberében sor 

kerülhetett. Egyedül az állomásépítési munkák húzódtak el, melyek miatt a vonal hivatalos 

megnyitóját késleltetni kellett. Az üzembe helyezés előtt egy műtanrendőri bejárásra is szükség 

volt, melyet a rendelkezésünkre álló hivatalos információk szerint a megnyitó előtt 10 nappal 

végezték el. 

A vonal átadására végül 1846. július 15-én került sor. Az ünnepélyes megnyitón József 

nádor és családja is jelen volt, sőt még az első utazáson is részt vettek. A nádor Vácra érve 

pozitívan nyilatkozott. A majdnem harmincnégy kilométer hosszú szakasz egyetlen óra alatt 

való megtétele valóban megelégedéssel töltötte el V. Ferdinánd királyunk nagybátyját, aki tehát 

méltán lehetett büszke fogadott országa teljesítményére. Emlékezhetünk rá, hogy két évtizeddel 

ezelőtt, 1827-ben hasonló élményei lehettek a nádornak, ugyanis akkor szintén ő lehetett az 

első, aki kipróbálhatta az akkor nagy dobásnak vélt ló vontatta „lebegő vasútat”, amely végül 

sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.  

http://www.vasutallomasok.hu/index.php?o=showlanc&l=7825&f=2514


 A frissen átadott szakasz első utasai között egyébiránt megtalálhattuk Petőfi Sándort is. 

A költő, akinek csillaga egyre magasabban ragyog és a közéleti szerepléstől, valamint karcos 

véleménye kinyilvánításától sem riad vissza, Vasúton c. versében – személyes élményei után – 

így buzdította a népet:  

„Száz vasútat, ezeret! 

Csináljatok, csináljatok! 

Hadd fussák be a világot, 

Mint a testet az erek.” 

A vasútvonal szívét-lelkét újdonsült gőzmozdonyaink adják: „Buda", „Pest", 

„Hungária”, illetve „Pannónia” naponta három alkalommal szállítják az utasokat a Dunával 

párhuzamosan a főváros és Vác között. A gépek legyártására egy belga cég, a Cockerill 

vállalkozott. A seraingi mozdonygyárban készült magasított kéményes vonatokat szétszerelt 

állapotban, hajóval szállították Pestre. Tudomásaink szerint ezek a 11 tonnás erőgépek akár 60 

lónak az erejével is képesek húzni a vagonokat, így a szerelvény átlagosan 42 kilométert tehet 

meg óránként, ami megközelítőleg kétszer gyorsabb egy átlagos lovaskocsinál!   

 

Stilizált rajz az egyik első gőzmozdonyunkról 

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/MKpV_Pest ) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/MKpV_Pest


Az utastér megvilágítását sötétedés után olajlámpák és mécsesek teszik lehetővé, a téli 

fagyokban pedig az utasok kényelméről melegvizes palackok fognak gondoskodni. A kocsik 

belsejét bőrfüggönnyel fedett ablakok teszik hangulatosabbá. 

Lapunk szerint, ez a fejlődő tendencia, amit a kialakuló vasútépítési láz is képvisel, 

versenyképessé teszi majd Magyarországot a többi európai vetélytárssal szemben. Eddigi 

szállítási nehézségeink minden bizonnyal jelentősen enyhülni fognak és az újabb vonalak 

építésével párhuzamosan gazdaságunk is erősödhet. Reméljük a távoli jövőben a hazai vasúti 

közlekedésnek sikerül „felnőnie” a nyugat-európai viszonyokhoz és az európai vasúti elit 

tagjaként büszkén mondhatjuk majd el országunkról, hogy nálunk is tömegek mindennapjait 

segíthetik a gőzvasút kínálta gyors utazások. A tervek szerint jövőre megvalósuló Pest és 

Szolnok közötti vonal átadásáról lapunkban szintén olvashatnak majd! 
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