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Kivonat:  Ferenc Ferdinándnak és feleségének szarajevói meggyilkolása után egy hónappal, 1914. július 29-én 0 

órától megindult a háborús mozgósítás Szerbia felé, ezzel kitört a Nagy Háború. Az 1914-es évben két, 

a Magyar Királyságot is érintő frontja nyílt meg. Az egyik déli irányban a Balkánon, a másik keleten. A 

többfrontos háború és a folyamatos növekvő csapat- és utánpótlás-szállítás az év végére elviselhetetlen 

forgalmat generált a vasúton. Ennek eredményéként lassult a forgalom lebonyolítása a tél kezdetére, 

ráadásul a harctereken is elmaradtak a sikerek. Már a háború első éve is komoly próba elé állította a 

magyar vasutakat, azonban 1915-ben Olaszország belépésével még egy front is megnyílt. Ez bár a 

Monarchián belül közvetlenül Ausztriát érintette, a magyar vasúthálózatra újabb nagy terhet rótt a 

keresztirányú mobilizáció miatt. Ekkor a német és osztrák‒magyar hadtesteknek először Gorlicénél 

sikerült áttörniük az orosz frontot és Kelet-Galíciát visszafoglalniuk, majd ősszel megindult az 

összehangolt offenzíva Bulgária segítségével Szerbia ellen. A sikereket csak a vasút működése árnyékolta 

be. Az elhúzódó háború egyre nagyobb és nehezen megoldható feladat elé állította a magyar vasutakat, 

konkrétan a vasúti alkalmazottakat és a vasúthálózatot is. 1916 nyarán az antant összehangolt offenzívája 

Bruszilov vezetésével áttörte a keleti frontot. Ezzel a Monarchia sikeridőszaka lezárult. A magyar vasutak 

ezalatt mindvégig kiszolgálták a hadi és polgári szállítási igényeket. 
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Bevezetés 

1914. július 28-án az Osztrák‒Magyar Monarchia proklamálta a háborút Szerbia ellen, ami egy láncreakciót 

indított el először Európában, majd a világon. A két hatalmi tömb, az antant és a központi hatalmak között 

kitört a háború, ami akkor még a Nagy Háború nevet viselte. Az esemény legfontosabb stratégiai‒

logisztikai szállítási eszközévé a vasút vált. Ezen keresztül bonyolódott a mobilizáció, az utánpótlás 

szállítása, a sebesültek hadszíntérről való elszállítása stb. Magyarország a Monarchia részeként főként a 

galíciai és a balkáni front felé szállította a hadtesteket, az utánpótlást és az ellátmányt. Az 1914-es esztendő 

azonban mindkét fronton vereséggel zárult. A következő évben, 1915-ben fordult a kocka, a német haderők 

Galícia és Balkán felé való átcsoportosítása a központi hatalmak előrenyomulását eredményezte. Ennek 

első állomása a gorlicei áttörés volt. A lendület 1916 nyaráig kitartott, ekkor azonban Bruszilov vezetésével 

a keleti frontot áttörték az oroszok. Tanulmányom célja a magyar vasutak működésének a bemutatása 

ebben, a tengelyhatalmak által sikerperiódusnak tekintet háborús időszakban. 

1. A Nagy Háború kitörése 

A Nagy Háború kitörésének végső gyújtópontját Ferenc Ferdinándnak és feleségének, Hohenberg 

Zsófiának, az 1914. június 28-án bekövetkező gyilkossága jelentette. [1] Az Osztrák–Magyar Monarchia 

trónörökösének boszniai látogatásakor 1914. június 28-án, a szerb nemzeti gyászünnepen (1389-ben ezen 

a napon bukott el a szerb sereg a törökök ellen) váratlan esemény történt. Több sikertelen kísérlet után 

Gavrilo Princip lelőtte Ferenc Ferdinándot és feleségét is. A szarajevói parádé így véres tragédiába torkollt, 

amely az utolsó cseppet jelentette a pohárban. [2] Ezzel az eseménnyel – bár nem önmagában – a két 

szövetségi tábor között kirobbant végül egy olyan konfrontáció, amellyel elindult egy láncreakció 

Európában és a világon is. [3]  

A merényletet követően a Monarchia ultimátumot küldött Szerbiának, és megszakította a diplomáciai 

viszonyt velük. [2] Mivel a szerbek feltétel nélkül nem teljesítették azt, a Monarchia 1914. július 28-án 

hadat üzent Szerbiának, és megindította a mozgósítást. [1] Ezt megelőzően már július 25-étől, [4] illetve 

31-ére és augusztus 1-jére virradóra a Monarchiával gyakorlatilag egyidejűleg a kontinens három hatalma, 

Németország, Oroszország, majd Franciaország is elrendelte a mozgósítást. Majd egyre többen 
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proklamálták a háborút a másik hatalmi csoport egyes államai ellen. Először a németek az oroszoknak, 

majd augusztus 2-án megszállták Luxemburgot, 3-án hadat üzentek Franciaországnak, 4-én pedig átlépték 

a belga határt. Ezt követően Nagy-Britannia és Belgium közölte a hadiállapot beálltát Berlinnel. 

Augusztusban a Monarchia Oroszországnak, Szerbia Németországnak, a németek Montenegrónak, a 

franciák, a britek, a szerbek és Montenegró a Monarchiának, Japán Németországnak, végül a Monarchia 

Belgiumnak üzent hadat. [2] Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a háború hamar túllépte az európai kontinens 

határait, és kezdett kiszélesedni világháborúvá. Mindkét szövetséges hatalmi rendszer törekedett innentől 

jobbnál-jobb ígéretekkel további államokat maga mellé állítani. Ennek eredményeként először, 1914 

októberében az Oszmán Birodalom csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. Majd szembefordulva korábbi 

szövetségeseivel 1915 májusában Olaszország lépett be a háborúba az antant oldalán. Olaszország hadba 

lépését Bulgária központi hatalmakhoz való csatlakozása ellensúlyozta 1915 októberében. Románia 1916 

augusztusában állt az antanthatalmak oldalára. Végül 1917. április 6-án USA is belépett a háborúba az 

antanthoz csatlakozva, amely döntő fontossággal bírt a háború végkimenetelét illetően. [5] Az európai 

hatalmi versengésből így végül globális háború formálódott, amelyben a modern technika vívmányai egyre 

fontosabb szerepet játszottak, így a vasút is a mobilizációt tekintve. 

2. A magyar vasúthálózat működése a gorlicei áttörésig 

A magyar vasúthálózat 1914-re szinte a teljes kifejlettségét elérte. Az első világháború előtt a közforgalmú 

vasúthálózat hossza 22.869 km volt, ebből 21.258 km rendes, 1.611 km keskeny nyomtávolságú. Az ország 

vasútsűrűsége (7,1 km/100 km²) megközelítette a fejlett európai országok és megelőzte a dél- és délkelet-

európai országok vasútsűrűségét. A hazai, európai viszonylatban is rendkívül sűrű vasúthálózat hadászati–

stratégiai céloknak is megfelelően épült ki, amit későbbi használata is bizonyított. [6] 

 

 

1. ábra: Magyarország vasúti térképe 1914-ben. Forrás: Czére 1989. 104.  

 

1914 július 28-án a Monarchia vasútjait háborús időszakban koordináló Központi Szállításvezetőség 

(Zentraltransportleitung) megkezdte működését, és előkészítette szállítóvonalakat a másnap meginduló 

forgalomra. 1914. július 29-én 0 órakor elindultak a vonatok Szerbia felé a hadtestekkel, és hadimenetrend 

lépett érvénybe a Budapesttől délre eső és a Marchegg–Budapest vonalakon. A Balkán felé meginduló 

mozgósítás az első napokban csekély mennyiségű volt, még a polgári forgalom mértékét sem érte el. E 
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forgalom a Budapest-balparti és központi, a szombathelyi, a zágrábi, szegedi, temesvári és szabadkai 

üzletvezetőségek vonalain bonyolódott. A vonalak közül a pécsi, a szegedi, a zimonyi és a zágrábi jelentette 

a fő felvonulási útvonalat napi 30–30 vonattal, amelyeken polgári forgalmat korlátoztak, az áruszállítást 

időlegesen beszüntették. A balkáni fronton innentől kezdve komoly csatározások folytak.  

 

2. ábra: Balkáni frontot érintő vasúthálózat. Forrás: saját készítés 

A déli mellett egy újabb front is kezdett időközben megnyílni. 1914. július 31-én a teljes orosz haderőre 

kiterjedő általános mozgósítás is megtörtént, amivel Galícia felé is terelődött már a figyelem. A Monarchia 

uralkodója, Ferenc József ugyanezen a napon 12 óra 35 perckor elrendelte a részleges mellett az általános 

mozgósítást augusztus 4-től szeptember 4-ig. A harcok is elindultak az érintett térségben. 

A balkáni fronton a szerbek augusztus 23-ra az osztrák–magyar csapatokat a kiindulópontjukra, a folyók 

mögé verték vissza. A Monarchia első katonai expedíciója tehát kudarcba fulladt. A Potiorek-offenzívák 

ezzel véget értek, az azt koordináló táborszernagyot felmentették, majd nyugdíjazták. E kiszorításnak 

leginkább morális következményei voltak, hiszen jelentősen rontotta az Oroszország ellen vonulók lelki 

arculatát. Monarchia csapatai ezt követően a keleti hadszíntéren is hátrálásra kényszerültek. A vasutak alig 

szállították ki a frontokra a katonákat, szeptember 14-én az orosz előrenyomulás miatt megkezdődött 

Galícia kiürítése. E front vonalai a balkánival egyetemben olyannyira leterheltté váltak, hogy 

személyzethiány jelentkezett, amit a hadvezetőség a vasúti alkalmazottak hadkötelezettség alól való 

mentesítésével próbált orvosolni. Ráadásul erre az időszakra már a szerbek által ágyúzott magyar területek 

lakossága is ingóságaival együtt visszahúzódásra kényszerült.  

1914. október 29-én az Oszmán Birodalom elkezdte bombázni az orosz kikötőket, így a központi hatalmak 

oldalán belépett a háborúba ellenfelét többfrontos harcra kényszerítve. Ennek tudatában novemberre és 

decemberre sem csökkent az orosz frontra szállító magyar vonalak terhelése. Egyrészt a közös hadsereg 

utánpótlás-szállítása napi 50 szerelvényt jelentett Ausztriából Marcheggen és Bruck an der Leithán 

keresztül. Ez a visszafelé közlekedő szerelvényekkel – beleértve az egyre növekvő fogolyszállítmányok 

számát – napi 85 vonat volt már. Másrészt a népfelkelő legénységet is szállítani kellett. 
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Erre az időre a – főként a frontok felé irányuló – nagy, néha már elviselhetetlen méretű forgalom miatt 

ismételten korlátozni kellett a polgári szállítmányokat, amelyek nem élvezhettek prioritást a hadi – 

leginkább a hátvidékről a felvonulási területre csapatokat és felszereléseket szállító – szerelvényekkel 

szemben. Ilyen nehézségekkel, az egyre növekvő forgalommal és kapacitáshiánnyal kellett megküzdenie a 

magyar vasútnak a Nagy Háború első évében. [7] 

 

3. ábra: Keleti frontot érintő magyar vasúthálózat. Forrás: saját készítés 

3. A magyar vasutak működése a gorlicei áttöréstől a Bruszilov-offenzíváig 

A háború kitörésének első éve, 1914 szinte az egész magyar vasúthálózatot óriási próba elé állította. A 

többfrontos háború és a folyamatos növekvő csapat- és utánpótlás-szállítás azonban az év végére már 

elviselhetetlen forgalmat generált a vasúton, melynek akkor még nem igazán volt komoly alternatívája. 

Ennek eredményéként a tél kezdetére lassult a forgalom lebonyolítása, ráadásul a harctereken is elmaradtak 

a sikerek. 

A Monarchia szénája nem állt túl jól a második háborús év első napjaiban, hiszen a keleti fronton az oroszok 

a Kárpátok gerincéig jutottak, több fontos hágót is elfoglaltak, míg a balkáni hadszíntéren a szerbek elleni 

támadás is kudarcba fulladt. A német vezetés is érzékelte a problémát, amely megoldására az újonnan 

felállított nyolc német hadosztály keletre való küldése és az osztrák–magyar haderők ottani megsegítése 

jelenthetett megoldást, amellyel a Monarchia egyes, korábban átvezényelt alakulatainak 

visszacsoportosítása után a Balkánon sor kerülhet a nagy, döntő támadásra Szerbia ellen. Ezen felül újabb 

viharfelhők jelentek meg a központi hatalmak egén, hiszen félő volt, hogy mind Olaszország, mind 

Románia belép a háborúba az antant oldalán. [2] Miután elkezdődtek az átcsoportosítások északkeleti 

irányba, az érintett vonalakon ismételten hadimenetrend lépett életbe. [8] Márciustól a Ruttka–Fülek–

Miskolc(–Kassa) és a Marchegg(–Újzsolna)–Hatvan–Miskolc vonalon 188 német katonai szerelvény 

robogott Homonna és Bártfa vidékére. Miskolc állomáson ez sokszor komoly forgalmi fennakadást 

eredményezett. [9] 

A megnövekedett hadiforgalomból volt, aki hasznot akart húzni. Több panasz is érkezett a miskolci 

vasútvonal-parancsnoksághoz arról, hogy a hadba vonuló katonákkal a pályaudvarokon működő restiben a 

vendéglős nemhogy a szerződésben meghatározott kedvezményes áron, hanem még a normál árakon felül 



A magyar vasutak működése a Nagy Háborúban a gorlicei áttöréstől a Bruszilov-offenzíváig 

fizettetett az általuk vásárolt termékekért. A további visszaélések megakadályozása érdekében a 

vonalparancsnok szigorú ellenőrzéseket rendelt el. [10] Hasonló probléma volt a katonák 

alkoholfogyasztása is, amely érdekében a rendszert is képesek voltak kijátszani, hiszen civil emberekkel 

vetették meg az italokat a pályaudvarokon. A hadügyminisztérium ezzel szemben is szigorúan lépett fel 

innentől. [11] 

Nemcsak a katonák voltak kevesen, hanem több nagy pályaudvaron a parancsnokok is hiányoztak. Ebből 

kifolyólag a hadügyminiszter elrendelte a nyugdíjas tisztek alkalmazását „Dirigierungs offizier”-ként, akik 

az egyedül utazó katonai csapatokat és egyéneket a felvonulást illetően útbaigazítják. [12] Ilyen 

hivatalnokok kerültek minden háborús területre vezető fővonalak mellé a szállítás és csapatmozgatás 

koordinálása céljából. [13] 

Az időközben összevont és jól koordinált német és osztrák–magyar csapatok 1915. május 2-án Gorlicénél 

áttörték az orosz frontot. Május közepére 150 kilométerrel sikerült már visszaszorítani a cári haderőt. A 

négyhónapos hadjárat a központi hatalmak legnagyobb sikerének bizonyult később, amellyel augusztusra 

az oroszokat a Riga–Dvinszk–Pinszk–Luck–Czernowitz vonalig sikerült visszaverni és behatolni a 

területükre, így a Monarchia csapatai csaknem egész Kelet-Galíciát visszafoglalták. Ez idő alatt 1915. 

május 23-án Olaszország felmondta a hármas szövetséget és belépett a háborúba az antanthatalmak oldalán. 

Ezzel egy újabb front is megnyílt, amely még nehezebb feladatot rótt a Monarchia és Magyarország 

vasúthálózatára is, hiszen napi 25–30 plusz szerelvényt jelentett innentől az olasz felvonulás. [14] 1915. 

szeptember 7-én Bulgária a központi hatalmakkal írt alá szerződést, szeptember 22-én pedig már 

mozgósított is, így Olaszországot némileg kiegyensúlyozta a háborúba való belépésével. [2]   

A galíciai határok keletebbre tolásával egy időben az érintett terület vasúti alkalmazottai és családtagjai 

visszatérhettek lakhelyükre szabadjeggyel és arcképes igazolvánnyal, vagy visszatérési engedéllyel. [15] 

Mellettük az elfoglalt orosz–lengyel vasutakhoz a hadvezetőség bizonyos számú személyzet átküldését 

irányozta elő. [16] Végül összesen 2.684 ember tért át az újonnan szervezett hadivasutakhoz, amellyel 

érezhetően csökkent a MÁV személyzeti létszáma. Ezekkel az intézkedésekkel a Monarchián belüli – 

elfoglalt területeket is érintő – vasúti forgalom zavartalan és zökkenőmentes fenntartása volt a cél. [9] 

A harctérről hazatérő betegnél a kolera után újabb kórok ütötték fel fejüket: a himlő, a kiütéses és hasi 

tífusz, a visszatérő láz, a bujakór, a vérhas és a malária. [17] Míg a hadszíntéren és az orosz hadifoglyoknál 

[18] gyakori volt a fej- és ruhatetű. [19] E miatt újabb korlátozást kellett bevezetni a vasúton, így csak a 

szükséges – és védőoltást kapott, beöltözött – személyzet lehetett jelen az ilyen fertőzött szerelvények 

közlekedtetésénél. Egyúttal azt is elrendelték, hogy a beteg katonákat és lovakat szállító szerelvényeket, 

továbbá az állomásokat fertőtleníteni kell. [20] Ez azt is jelentette, hogy a háború hatásai egyre inkább 

elérték a hátországot is. A hadba nem vonuló és nem harcoló személyek a híreken, a foglyokat, sebesülteket 

és elhunytakat szállító vonatokon keresztül kerültek kapcsolatba az egyre szörnyűbb eseménnyel, és a 

vonalak mentén hősi halált halt katonák sírjai is egyre nagyobb számban voltak láthatók a frontokhoz 

közeledve. Emellett a belső és külső hadműveleti területekre, így a déli, északi és olasz hadtápkörletekbe 

és azon belül [21] csak a belügyminiszteri rendeletben előírt igazolásokkal lehetett utazni, csak politikailag 

és erkölcsileg teljesen kifogástalan egyének kaphattak ilyet. A polgári forgalmat tehát ezekben a 

térségekben, a balkáni és a keleti fronton, korlátozták. A katonavonatokon innentől nem utazhatták már 

nők. 1915 szeptemberétől Romániába és Svájcba megtiltották a polgári utasok utazását, míg 

Németországba csak Salzburg, Tetschen és Mittelwalde állomásokon keresztül volt erre lehetőség 

bizonytalan ideig. [22] A felvonulásokat és az átcsoportosításokat segítve a MÁV gyakran vezetett be az 

érintett vonalakon hadimenetrendet, illetve katonai gyűjtővonat párokat a rövidtávú, gyors mobilizáció 

érdekében. Ehelyütt a pályaudvarokra csak hatósági engedéllyel lehetett belépni és senki nem kísérhette be 

az utasokat az objektum területére. Ennek célja a katonai szállítási ügyek legnagyobb titokban való tartása 

volt. Egyúttal a prostituáltakat is kitiltották a pályaudvarokról, ezzel megelőzve a katonaságot és a vasúti 

személyzetet a fertőzésektől. A sok visszaélés miatt fényképezni pedig csak előzetesen, a pályaudvar-

parancsnoktól kapott engedéllyel lehetett innentől. [23] 

A tranzitszállítmányokat illetően érdekes volt a szeptember 1-jétől megkezdődő török csapatok orosz 

frontra való szállítása. [14] A Kevevára–Temesvár–Arad–Békéscsaba–Nagyvárad–Debrecen–Királyháza–

Kőrösmező vonalon innentől napi 20 vonat vitte (összesen 200 szerelvény) az oszmán katonákat a 

hadszíntérre. [9] 

Az ősz kezdetére készen álltak a központi hatalmak csapatai most már Bulgáriával kiegészülve Szerbia 

megtámadására. A sikeres offenzíva október 7-én indult, amellyel folyamatosan szorították vissza az 
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ellenséges haderőt. A nagy túlerőnek köszönhetően két hónap alatt sikerült megszállni egész Szerbiát. [2] 

Amikor eldőlt, hogy a balkáni fronton totális támadás lesz, onnantól karácsonyig 1.400 szerelvény [14] 

vitte a katonákat délre, főként Újzsolna, Marchegg, Bruck an der Leitha-Királyhida vagy Fehring 

állomásokon belépve Budapest–Szeged–Nagybecskerek–Kevevára, Cegléd–Szolnok–Békéscsaba–

Szegedrókus–Szabadka–Zimony, Arad–Temesvár–Báziás–Orsova, Szabadka–Újvidék–Zimony és a 

Szombathely–Nagykanizsa vonalakon. [9] Az északkelet–déli irányú átcsoportosítások a német 

csapatszállítási igényekkel és a Romániából folyamatosan nyugat felé tartó élelmiszert, főként gabonát 

szállító szerelvényekkel egyre jobban terhelték a magyar vasúthálózatot. [24] 1915 augusztusától már 

Ausztriába is folyamatosan közlekedtek a „Ceres” jelű szerelvények a gabonaínség miatt. A háborús ipar 

fellendülése következtében a nyersanyagok szállítása is a magyar vonalakon bonyolódott. A boszniai érc-, 

a fiumei és erdélyi bauxitszállítmányok a német és a cseh gyárakba, vagy a román–német nyersolajforgalom 

is Magyarországon mentek keresztül. A hátországi szállítások nagy része hadianyaggyártással volt 

összefüggésben. Előfordult az is, hogy egy löveg alkatrészeit több városban gyártották, és mire elkészült, 

illetve a rendeltetési helyére szállították több mint 1.000 kilométert utazott. [25] Emellett még a polgári 

forgalmi igényeknek is meg kellett volna felelni. A budapest–marcheggi vonalon ez csúcsidőszakban napi 

150 vonatot jelentett! A forgalmi nehézségek és a fennakadások redukálása céljából a MÁV bevezette a 

katonai gyűjtő, valamint a zárt távolsági vonatokat, illetve a hadi szállítmányok kísérővel történő 

biztosítását. [26] Előbbivel az egyes állomásokon összegyűjtött egyirányú katonai szállítmányokat 

továbbították, [9] míg az utóbbi alatt az irányát tekintve kijelölt, leginkább hadi ellátmányt szállító, csak a 

végállomáson megbontható szerelvényt értették. [27] 

A jelentős területfoglalás eredményeként a hadsereg főparancsnoksága a belső hadműveletei területet a déli 

hadszíntéren Šamactól kelet felé a Száva–Duna vonalra helyezte át. [28] Ennek következtében egész 

Dalmácia, Bosznia-Hercegovinából a tuzlai, szarajevói és mostari kerületek, és majd egész Szerbia 

beletartozott már. Szigorú előírásoknak kellett megfelelnie annak, aki polgári személyként Szerbiába kívánt 

innentől utazni, és csak Belgrádnál, illetve Semendria–Keveváránál léphette át a határt. [29] 

A tartós háborús helyzetre való berendezkedés újabb védelmi intézkedéseket kívánt meg. A 

belügyminiszter így elrendelte a határ-rendőrkapitányság felállítását a vasútvonal-parancsnokságokon. 

Ennek egyik legfőbb feladata a kémkedés elhárítása, a kémek felkutatása volt. [30]  

1915 karácsonyának közeledtével nyilvánvalóvá vált, hogy a téli, hideg időszakra sem fog befejeződni a 

háború. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a harctéren lévőket el kell látni meleg ruhákkal. Több vasútvonal-

parancsnokság ennek érdekében gyűjtést szervezett a lakosság körében. Az adományokat karácsonyig 

különvonatok szállították a hadszínterekre. [31]  

Megállapítható tehát, hogy az elhúzódó háború egyre nagyobb és nehezen megoldható feladat elé állította 

a magyar vasutat, konkrétan a vasúti alkalmazottakat és a vasúthálózatot. A folyamatosan növekvő, 

keresztirányú forgalom óriási fegyelmezettséget és precizitást követelt meg mindenkitől, azonban így is 

voltak fennakadások, késések, ugyanis a rendszer teljesítőképességének határát is átlépte már. Ráadásul az 

elfoglalt területek vasútvonalait is a Monarchia Központi Szállításvezetősége irányította a magyar 

vasutakra még nehezebb feladatot róva, amely csak fokozta a nehézségeket. 

Az új év eleje még a központi hatalmak sikereivel indult. Szerbia megszállása után a Monarchia 1916 

januárjában elfoglalta Montenegrót és Albánia túlnyomó részét is Durazzóval. A bolgár hadseregnek pedig 

sikerült a szerbek megsegítésére igyekvő angol–francia katonaságot visszaszorítania a görög határhoz. A 

Balkán így tulajdonképpen a központi hatalmak kezére került. Míg az orosz fronton egyelőre sikerült a 

keletre kitolt határvonalat konzerválni. [2] 

Orosz-Lengyelországnak a németek által elfoglalt területére a polgári utasforgalmat innentől szigorú 

engedélyhez kötötték. Ezt csak a varsói Császári Német Főkormányzóság adhatta ki igen indokolt esetben 

és csak meghatározott időre. [32] 

A szerb frontra ekkor leginkább utánpótlás-szállítmányok érkeztek, főként Németországból naponta 

kétszer, háromszor „Etappenzug” elnevezéssel, majd a Balkánról nyersanyaggal rakott szállítmányok tértek 

vissza a németekhez. [33] Ugyanígy a Balkánon keresztül mentek szerelvények Bulgáriába [34] „Bulland 

Transport” és az Oszmán Birodalomba „Enverland Transport” megnevezéssel, hadianyaggal, 

mezőgazdasági felszerelésekkel, szénnel, ipari termékekkel és kereskedelmi cikkekkel. Innen vissza pedig 

szintén nyersanyagokat transzportáltak a német birodalomba. Ezzel egy időben kezdődött el a sikeres 

foglalás után a szerb frontról a német katonák nyugati hadszíntérre való szállítása napi 15–20 vonattal. [9]  
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A balkáni területfoglalásoknak egyik propagandisztikus elemeként 1916. január 15-től [35] elindult 

Magyarországon keresztül az ismert méregdrága [36] luxusvonat, a „Balkanzug”. Berlintől Breslau, vagy 

Prága és Bécs, illetve Strasbourgtól Stuttgart és München érintésével Budapesten, Belgrádon Nišen és 

Szófián át Konstantinápolyig közlekedett közvetlenül heti kétszer (csütörtökön és vasárnap) és vissza az 

Orient Express analógiájára. [37] Egyúttal jelezve, hogy Németország kiterjesztette hatalmát a Balkánra és 

a Közel-Keletre is, közvetlen kapcsolatot teremtett az Oszmán Birodalommal [38] összekötve a központi 

hatalmakat egymással. [39] A vonattal katonai és polgári személyek is utazhattak megfelelő fényképes 

okmány birtokában. [40]  

 

4. ábra: A Balkanzug útvonalai. Forrás: https://www.alamy.com/map-balkan-train-railways-berlin-

strasbourg-constantinople-graphic-railart-image214440967.html (letöltési idő: 2019. január 4. 

9:07) 

Az egyre több hadifogoly őrzése és szállítása is csak nehezebbé vált. Ebből kifolyólag fordultak elő 

szökések, amelyekhez a vasutat használták. Elbújtak a szerelvények zegzugos részeiben. Orosz 

hadifoglyokat találtak például St. Valentin állomáson egy fékbódéban. [41] A foglyok nagy részét 

mezőgazdasági és közmunkára ítélték, és vonattal, szigorú kíséret mellett vitték őket fogolytáborból a 

munkavégzés helyére. [42] A szállítás költségeit vagy a katonai igazgatás, vagy a munkaadó fizette. 3-ad 

osztályú polgári menetdíjak kellett utánuk fizetni. [43]   

1916. május 1-jével (igazából április 30-án 23 órától) bevezették Magyarországon is a nyári időszámítást. 

Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy ettől a naptól kezdve szeptember 30-ig az eddig használt közép-európai 

időszámításhoz képest egy órával előbbre hajtották az órát. Mivel az óraátállítás pontban 0 órakor 

kezdődött, így az ez időszakban közlekedő vonatok egy órás késéssel érkeztek végállomásaikra. [44] Az 

országos megtakarítást hozó változás innentől megkövetelte a téli és nyári menetrendek kiadását is, illetve 

az új vonatvilágítási naptár bevezetését. [45]  

https://www.alamy.com/map-balkan-train-railways-berlin-strasbourg-constantinople-graphic-railart-image214440967.html
https://www.alamy.com/map-balkan-train-railways-berlin-strasbourg-constantinople-graphic-railart-image214440967.html
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Ez az év sem múlt el egy sokakat veszélyeztető kór nélkül. Vérbaj terjedt a katonaság és a vasúti 

alkalmazottak körében. Leginkább a legénységi állományba tartozó hadkötelesek voltak kitéve a 

veszélynek, akik a hadtestükhöz való utazás közben a csatlakozóállomásokon kaphatták el a fertőző 

betegséget. Ezt főként a pályaudvarokon előforduló prostituáltak terjesztették, akiket a csendőrség vagy a 

rendőrség igénybevételével kellett eltávolíttatni onnan és környékéről. [46] 

A – kibővült – vasúthálózat zavartalan működése megkövetelte a legalább elégséges számú alkalmazottak 

foglalkoztatását. Mivel a személyzet száma a besorozások és áthelyezések miatt csökkent, ezért egyrészt 

hadsereg főparancsnokság felmentette a katonai szolgálat alól a vasúti üzem lebonyolításához szükséges, 

nélkülözhetetlen munkaerőt. [47] Másrészt 1916 júniusától a hadügyminisztérium megengedte azoknak a 

korábbi vasúti dolgozóknak, akiket 1911–12-ben soroztak be és teljesítették sorhadi kötelezettségüket, 

hogy visszatérjenek eredeti munkakörükbe, ezzel tompítva a szakemberhiányt. [48]  

1916 nyarán indult el nagyjából egy időben az antant összehangolt offenzívája a központi hatalmak ellen. 

A keleti fronton az oroszok Bruszilov vezetésével elkezdték határaikat nyugat felé kitolni. A sikeres 

támadásuknak köszönhetően a 400 kilométeres arcvonalon 60–120 kilométeres áttöréseket értek el, amely 

a világháború eddigi legnagyobb orosz sikerének volt elkönyvelhető. Szeptember 20-ig folytatódtak a 

harcok, ekkor sikerült a központi hatalmaknak állásaikat megszilárdítaniuk. A csata mindkét oldalon óriási 

emberveszteséget követelt. [2] Ebben az időben kezdték el először alkalmazni az oroszok és az osztrák–

magyarok is a dízelmotoros önjáró lövegkocsikat. Korábban is voltak már páncélvonatok, ezek viszont 

innentől önálló tudtak járni és komoly tüzérségi, páncélelhárító vagy légvédelmi kapacitással bírtak, 

ugyanakkor észrevétlenebbek voltak a gőzmozdonyoknál. [49]  

 

5. ábra: A II. számú osztrák–magyar páncélvonat 1916-ból. Forrás: 

http://www.fortepan.hu/?view=all&lang=druswricggyzt&img=2917 (letöltési idő: 2019. január 4. 

9:19) 

Az orosz területfoglalások miatt június elejétől az olasz frontról, majd Bukovina déli részéből és Nyugat-

Galíciából is hirtelen nagyobb csapattesteket kellett a csatatér felé szállítani. Az olaszoktól a Pragerhof–

Újdombóvár–Szabadka–Hatvan–Csap–Siankin, illetve Mezőlaborcon át, részben a Marchegg–Hatvan és a 

Marchegg–Szolnok–Csap–Lawoncze, illetve Sianki vonalakon át napi 20–30 vonattal. Bukovinából a 

Kőrösmezőn–Sátoraljaújhely–Mezőlaborc vonalon át napi 8 szerelvénnyel. Nyugat-Galíciából a Ruttka–

Fülek–Miskolc–Hatvan–Szolnok–Debrecen–Kőrösmezőn, illetve Borson át, továbbá Orló–Kassa–

Sátoraljaújhely–Csap–Siankin, illetve Kőrösmezőn át összesen 250 vonattal. [9] Ez keresztirányban óriási 

terhet rótt a különben is a teljesítőképességének felső határát súroló magyar vasúthálózatra.  

1916 késő tavaszától egyre kedvezőtlenebb szelek fújtak Romániából. A román kormány ekkora már az 

antant biztos győzelmével számolt. Létre is jött a szerződés a két fél között, amelyben elismerték az új 

hadba lépő fél jogát Erdélyre, valamint Bukovina és a Bánság nagy részére. A román kormány ennek 

függvényében augusztus 27-én hadat üzent a Monarchiának, és első egységei még aznap éjjel átlépték a 

határt, majd megkezdték a Kárpátokon átvezető 12 hágó és szoros megszállását. [50] Ezzel a keleti front 

http://www.fortepan.hu/?view=all&lang=druswricggyzt&img=2917
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kiszélesedett, amely újabb feladatokat rótt a magyar vasutakra. A Monarchia és a központi hatalmak egén 

is elkezdtek gyülekezni a viharfelhők, az addig pozitív mérleg lassan fordulni kezdett. 

Konklúzió 

Mindent összegezve elmondható, hogy a magyar vasutak a Nagy Háború kitörésének első napjától egyre 

fokozódó forgalmat bonyolítottak. Szinte a háborús eredményektől függetlenül mind a balkáni, mind a 

keleti frontra egyre több embert, utánpótlást szállítottak. A Monarchia 1914-ben és 1915 elején mindkét 

fronton kudarcokat könyvelhetett csak el. Ezt a német vezetés érzékelte, és kiegészítő hadosztályokat 

küldött a területekre. Az egyesített haderő Galíciában az oroszokat, a balkáni fronton pedig a szerbeket is 

sikeresen visszaverte, és foglalt el új területeket. A vasúti szállítást csak fokozta a folyamatos mozgósítás, 

az átcsoportosítások, és Olaszország hadba lepésével a keresztirányú forgalom növekedése. Emellett 

különböző kórokkal és a szakemberhiánnyal is meg kellett küzdenie a vasutaknak. Az egyre 

elviselhetetlenebb forgalom mellett még a különböző, nyersanyagokatt is szállító, illetve propaganda 

vonatot, a Balkanzugot is továbbítani kellett a magyar vonalakon. A központi hatalmak kedvező helyzete a 

Bruszilov-offenzíváig tartott. Ezzel az oroszok áttörték az ellenséges frontot, és kb. 100 km-t hatoltak be. 

Románia háborúba való belépése a keleti frontot tovább szélesítette, újabb vonalakat leterhelve. Így a 

magyar vasúthálózat saját határai felett teljesített már, nem beszélve arról, hogy a lehetőségekhez képest a 

polgári forgalmat is igyekeztek fenntartani.  
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