
A földalatti vasút megépítését Budapest elmúlt évtizedekben tapasztalható rohamos 

népességnövekedése és fejlődése is indokolta. A korábbi közlekedési hálózat, az omnibuszok 

és a villamosok már nem tudják biztosítani a leterhelt Sugárút megfelelő tömegközlekedését. 

Ráadásul a ma kezdődő Millenniumi rendezvények miatt többszörösére nőhet a turisták száma 

a városban, közlekedésük pedig feltehetően megoldhatatlanná vált volna a földalatti vasút 

megépítése nélkül.  

A Sugárút alatt futó vasút terve azután merült fel, miután a Fővárosi Közmunkák 

Tanácsa elvetette a földszíni, például a villamos hálózat ötletét. A londoni földalatti inspirálta 

a tervezőket. A 33 évvel ezelőtt átadott brit járműhálózat azonban még nem elektromos 

meghajtású, energiáját a gőz adja. 

A budapesti földalatti vasút pályázatát két vállalat nyerte el, a Közúti Vaspálya 

Társaság és a Balázs Mór vezette Budapesti Villamos Városi Vasút. A munka 1894-ben indult 

meg Wünsch Róbert tervei alapján. A munka befejezésére 21 hónapot kaptak, ami 

elegendőnek is bizonyult. 

A 3,68 km hosszú vasút vonalból 3,22 km a föld alatt fekszik. Itt a szerelvények 

vízhatlan vasbeton falak és szegecselt vasoszlopok között futnak. A maradék 460 m a 

földfelszínen halad tovább. Érdekesség, hogy az itt áthaladó híd Magyarország egyik első 

vasbeton hídja. 

Biztosan állíthatjuk, hogy a budapesti földalatti vasút megépítése korunk egyik 

csúcsteljesítményének számít. A munkálatokhoz a mai legkorszerűbb gépeket használták; 

betonkeverőt, szivattyút, kotrógépet.  

A 11 megállóból összesen 9 található a föld alatt. Az állomásokat burkoló barna és 

fehér csempéket a Zsolnay gyár készítette, a lejárók fölé díszes csarnokokat emeltek. A 

megállók közül több, építészeti remekmű is egyben, a Deák Ferenc téri állomás szecessziós 

lejárócsarnokát Brüggeman György tervezte, az Oktogon téri és a Gizella téri lejáratok stílusa 

Schickendanz Albert nevéhez kötődnek. Az Opera állomás utcafrontjára nem építettek 

csarnokot, hogy nagyobb hangsúlyt kaphasson az Opera épülete. 

A földalatti vasút kocsijainak kialakítása is különleges: a 20 munkába állított vagonból 

10 fém-, 10 pedig faburkolatot kapott. A járművekben - amelyeket a Schlick cég gyártotta -, 

kétféle fából készült, U alakú ülések biztosítják az utasok kényelmét. Az uralkodói család 

számára fenntartott vagon pazar kivitelezésű. Ez csiszolt belga üveg-ablakokat és igen előkelő 

berendezéseket kapott.  

Ha valaki szeretne utazni a nem mindennapi járművön, egy útra, 2 fillérért akár már 

ma megválthatja jegyét. 
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