
I. FERENC JÓZSEF ÁTADJA MAGYARORSZÁG ELSŐ FÖLDALATTI VASÚTJÁT 

„Egy nemzet születése ezredik évének megünneplése bizonyára a legritkább eseménye a  

történelemnek. Példa eddig nincs is rá, csak Magyarországé. A magyar nemzet a kelet ismeretlen  

messzeségéből jött a nyugati világba s itt, mint jövevény, országot alkotott oly helyen, melyen az  

előtt a vándor népek özönlöttek végig, s birodalmakat bontottak szét, nemzeteket semmisítettek  

meg. A magyarok pedig itt maradtak és megalapították és megvédték magoknak ezt a hazát” –  

így vezette fel a millenniumi ünnepségek bemutatásáat a Vasárnapi Ujság 1896. május 10-én.  

A millenniumi ünnepségsorozat erre emlékeztetett minket, magyarokat. Ennek kereteiben, 1896.  

május 2-án létrejött az ország első földalatti vasútja, melyet őfelsége nyitott meg. Ez a világon a  

második felszín alatt közlekedő vasút. A Gizella-tértől egészen az Artézi-térig szállítja az utasokat.   

Az egyesítést követően (1873) Budapest rohamtempóban fejlődött, növekedett. A millenniumig  

kiépült a főváros egyik központja, az Andrássy-út, Nagykörút, illetve a Sugárút. Ahogy növekedett  

a népesség, úgy vált egyre inkább szükségszerűvé a tömegközlekedés megszervezése. Továbbá a  

turisták idelátogatása is fontos tényező volt. Hiába közlekedett már akkor villamos és omnibusz,  

ezek nem szolgáltak elég hellyel, így kevés utast tudtak csak célba juttatni.  

Az 1880-as években két cég próbálkozott a tömegközlekedés fejlesztésével, ezek a Budapesti  

Közúti Vaspálya Társaság, illetve a Balázs Mór vezette Budapesti Villamos Városi Vasút voltak.  

Mindkét cég egyfajta villamossal képzelte el a közlekedési reformot, ám a Fővárosi Közmunkák  

Tanácsa ragaszkodott ahhoz a kívánságához, hogy a Sugárúton ne épüljön felszíni vasút. Balázs  

Mórt, mikor Londonban járt, megihlették az ottani fökdalattik, ennek okán megegyezett a rivális  

céggel, hogyha elutasítják pályázatukat, közösen építsék meg a magyarországi földalatti vasutat.  



A pályázatot valóban elutasították, ezt követően a két cég közösen terveket nyújtott be 1894  

januárjában, agusztusban pedig már munkához is láthattak.  

Az állam különböző kiváltságokat adott a földalati építőinek, mint például 90 éves koncessziót  és  

15 éves adókedvezményt. Cserébe azonban a millenniumi ünnepségekre készen kellett lenniük a  

munkálatokkal. Ez nemcsak azért volt fontos, mert ez volt a világ második földalatti útvonala, és  

ennek komoly tekintélybeli szerepet szántak, hanem a megjósolt turistatömegek miatt a  

millenniumi ünnepségen.  

A Gizella tértől a Hősök teréig a föld alatt, vízhatlan vasbeton falak és szegecselt vasoszlopok  

között fut a vonat. Egy kicsit rövidebb szakaszon az Artézi fürdőig a felszínen közlekedik. Összesen  

tizenegy megálló tartozott a magyar földalatti vasúthoz. A Városligetben egy hatalmas  

vasbetonból készült híd biztosítja az átkelést a vágányok között. Ez az első híd, amelynek  

vasbeton a matériája. A 20-as számú kocsi szolgál majd az uralkodóknak, illetve a Habsburg  

családnak.  

Bármennyire is lehetetlennek tűnt, a munkálatokat sikerült befejezni a millenniumi  

ünnepségekig, és még a megszabott költségvetésen is belül maradtak. 1896. április 11-én  

megtörtént a műszaki átvétel, majd a pálya bejáratása után, I. Ferenc József a millennium  

alkalmával adta át a városnak május 2-án. Maga az uralkodó is használta hat nappal később a  

vasútvonalat; ezzel jutott el a Városligetbe. Kezdetben ingyenes volt a használata, ám a vezetőség  

hasznot szándékozott húzni, mivel nem ingyen építették fel; 2 filléres jeggyel lehetet használni a  

földalatti nyújtotta lehetőségeket, elsősorban az utazást.  

Reméljük, ez az ár már nem változik, és továbbra is realtívan olcsón tudunk majd utazni  

Magyarország első, és jelenleg egyetlen földalatti vasutján.  



  

  

IRODALOMJEGYZÉK  

Szövegforrása:  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1896_majus_2_a_millenniumi_foldalatti_vasut_megn

yitasa/  

https://cultura.hu/kultura-plusz/a-vilag-masodik-foldalatti-vasutja/  
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