rísÉnr,Brprn rrolwÉopnl ÉnoBrrr ÉnvÉrwpsírBsÉnB az 1920.As Érm<uecym Kütnr(nuEs-

polIrxÁrÁneN

Duchaj Isudn, Holyóth Attila, Suba Jtinosl
A katonai logisztika 1995/4. számában megjelent tanulmányunkban
felvázoltuk azokat az ország geopolitikai, katonai és közlekedésföldrajzi
helyzetében beállott változásokat, amelyeke! a trianoni bókeszerződés
tiltó rendelkezéseinekéletbelépáeeredményezett Magyarországon. Je.
|6a |gnnlmánylnkbrn felvám|iul hory a honvédelmi érdekeket miképp
kívánták érvényesítenia közlekedési hálózat fejlesztésében és mennyiben
sikerült az elképzeléseketmegva!ósítani az 1920-as években.

Áz ebő világhóbonlban addig soha nem látott,és el nem kÉpzelt mérea Csapat és anyagszállítds naglsága. A hadmúveletek fo$atá_
sára a hadműveleti és utánszállítás közvetlenül is hatott.katonákszázqzreit és több millió tonnánl hadianyagot kellett egy-ery háborús évben
megmozgatni. A megnövekedett igényeket az adott hadseregek szóllító
szolgilatai csak rendkívül rrchezen nldtók végrehajani, igéryöeveve a hadviselő felek szállító kapacitásának tartalékait is. Az anyagellátás folyamatában a megnövekedett hadianyag mennfség és a megnövekedett távolságmiatt azutónszállítds vált a hadviselő felek szűk kresztmetszetévé.Bzt
a tényt olyan katonai vezetők, mint Fosch és Ludendorff tábornokok is
elismerték. A háború végérebizonyossá vált, hog5l a felvonulás, a sereg_
testek időbeni eltolása és mindennemű anyaggal való ellátása. az ipari
termelés biztosítása, valamint a"hátorszá§' rendjének fenntartiása a katonai szempontokat messzemenóen figyelembe vevő, béke idején kialakított közlekedespoütikától is függ.'
teket öltött

ZMKA Hadtáp és Közlekedé§i tan§zék docense, Hoíváth Attila
szÁzAdos,Z^{xA asilíánsa, suba láno§ öma8y, Hadtöíténeti Intézet é§ múzeum ludomáíyo§ fómunkatáísa
Dr. Duchaj István mk.alezredes,

"Elroláson" a korabeli terminoló8ia a küönbözó
hadászati kategóriábanvolt használato§.
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körelékek árcsoPofto§ításál értette. Átahbaa

A kaíonai érdekek érvényesítéseaz orság közlekedéspolitikájában
Egy ország közlekedési hálózatáa - a stratégiai szempontokat is figyelembe véve - csak békébenlehet kiépíteni,háborúban - megítélésünk
szerint - hadászatilag csak korrigálni lehet, kiépítésrőlcsak hadműveleti
harcászati kategóriában beszélhetünk A helyes közlekedési politika kialaKtásában a gazdasági, politikai és a katonai érdekek között megfelelő
arányokat kell létrehozni, az alapvetó érdekek sérülésenélkiiLl,

A trianoni békeszerzódés katonai rendelkezései a katonai szempontok nyflt figyelembevételéta közlekedési hálózat fejlesaésében és felépítésébenlehetetlenné tette, mivel - többek között - tiltotta a vezérkar
és a mozgósítási szervek hadrendben tartását, valamint a száütóeszkózök
és állatok katonai célúigénybevételétés annák előkészítesét.'

A magyar politikai-katonai vezetéi a közlekedési h á|őzat es a szállítóeszközök igényb evéte|étcélzó valamennyi intézkedést és tevékenységet integrálta - a szintúgy tiltott háborús hadrend felvételér célzo - tn.
"feliasztási" munkálatok sorába. A "feliasztás" vagyis a mágyar haderő
kiépítéseés alkalmazása ery lehetséges katonai konfliktusban tiltva volt,
ezért a Budape§ten székelő Szöletségi Ellenórzó Bizottság (SZKEB) és
a kisantant államok elől rejteni kell'etí, íg "szigonlan bizalmal' je|eggel
kezelték.
A közlekedéspolitikában a honvédelmi érdekeket 1931-ig a Honvédelmi Minisztérium M,-7lb osztályának (közlekedés), a Belügjrminisztérium YI.e.2. osziályának, valamint a Kereskedelemügyi Minisztérium
felügyelete á|á tartozó Vasúti és Hajózási Felügyelet rejtett eryüttműködésével Kvánták biztosítani. A HM W. c§oportja volt hivatott a rejtés
i-dőszal<ában a vezérkar szerepét betöItení I931-bert aBM VLe.2. osaálya
megszűnt mint a VI.-7lk osztály rejtett kiegészítő szerve.

3

A tria[oni béke§zerzódés szöve8e 105- 10ó §, íatifikálva az l921, évi )ooüII. tc-ként. Ma8yar

KönFtár l921.
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A vasúti és hajózási főfelügyelőség

az é*énybenlevő ''Vasútíjzleti
rendtanál' 73. §-a es az"Ideiglenes íolyó-, csatoma és tóhajózdsi rendszabályok' 7O7. §-a alapján szervezett é§ a kereskedelemügyi miniszternek
közvetlenül alárendelt hatóság volt. A vasutakra vonatkoáan a fófelúgyelőség általában

a múködő vasúttársaságok vona|ainak á|lapotát és üz_
letmenetét felűgyelte és ellenőrizte a rend és biztonság fenntartása ér_
dekében. E szervezet keretében tudott a HM a vasutakkal és a hajózássat
kapcsolatos közigazgarási eljárásokban részWenni. A közlekedési hálózat fenntartásában, üzemelteté§ében és fejlesztésében a katonai érdekek
firyelembe vételét1938-ig, a"glői program" meghírdetéséigés Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának kinllvánításáig nyiltan nem nevesítették. A szKEB 1927 -e.s táltozása után a katonai ellenőrzés lazult
és ennek eredményeként a szigorúan bizalmas jelleget fenntaítva, a közigazgatási eljárásban szokásos eljáíást követték a közlekedéspolitikában,
a honvédelmi érdekek éwényesítésetekintetében.

A HM VI.-7lk. osztály feladata volt a felvonulás előkészítése,a hadszíntérberendezá közlekedési feladatainak tervezése, szervezésg a hadszíntérena közlekedés helyreál|ítása és a hadműveleti szállítások lebonyolítása, a vasút-, út-, hídépítések
során rész.éte!az ezzel kapcsolatos
közigazgatási eljárásabn és ezek során a katonai érdekek érvéíryrejuttatása. "Felriasaás" (mozgósítás) ese tén a"honvéd vasúti hatósógok is alakulatok" aktualizálása és azok biztosítiása,a
Az I. világháború végérea vasúton végrehajtott utánszállítás elveszítette kiáólagosságát a közútival szemben, de a vezető szerepét megtartotta, mivel még mindig a vasút volt a legalkalmasabb nagy tömeg na$,
távolságra történó elszállítására. A vasút katonai alkalmazásának nehéisége abban rejlett, hogy a meglévó va§úti hálózatot a hadiköztekedés szempontjából a legnaryobb hatékonpággal kellett kihasználni a lehető leggyorsabban. Ez ery.aránt történhet a szállítási sebesség és a szállítandó
tömeg növeléséve!.5

A va§lti ható,sá8ol,}toz tattoáak a hadifor8alom fónöke, a közponü §zállításvezetó§ég, a vasúti
vonalparanc§nokM8ok. A va§úü alakulatokhoz taatoztak
Páyaudvar parancsnokságoi, vasúü_
üzemszázadok és a honvéd vasúti alakülatok. J_ l 9-e5 jelú HadifoBalmi Uta§ítás 2.§.
vö, schmoll End.e: Haditeclnikai alapismeretek lköt, Bp.
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A honvédelrni szempontok érényesíté§ea §titb:ilózaú fejlesztésében

A vasúthálózat fejlesztésétés a katonai szempontokat a politikai vezetés koncepciója, a vezerkar politikailag kontrollált hadrászati elképzelései, valamint az ország közlekedési hátózatának és gazdasági leheiőségeinek együttes érvényesülésehat átozta meg.
A lratonai éIdekek érvónyesítésea vasútfejlesztósi tiirtkvésekben a
következí terüIetekrt irányult:
- a hálózat kiegészítéseúj vonalakkal;
- a meglévó hálózatban a telje§ítmény növelése mrásodik v.ágánypár
lefektetésévelvagr a felépítménymegerősítésével;

- határmenti pályaudvarok fejlesztése, állomásbóvítési munkálatok

végrehajtása;
- az

eryirányú kórforgalom biztosítása a folyamatos és na5l volume_

nű szállítások érdekében;

- a Budapestet elkerülő tranverzális vonal kiépítésével
további tel-

jesítménynövelés elérése.o

A íovábbiakban rátérünk a konkrét vasúti, közúti és haJózható vl_
ziutakkal kapcsolatos tervekre és azok megvalósítrásának értékére.A települések nevének leírásánál a korabeli neveket hasznátjuk, ahol szük_
séges ott a ma érvényeshelyesírásai szabályokat figrelembe vessziik. A
katonai nyelvezetet használjuk, törekedve a közérthetőségre.
A kilzlekffii Mlózat fejle,vt6&el kapcsolatc tervek tanulmányozása
sor án " ldsérteties" hasonlóságokra, párhuzamokra lelhettiLrrk a magnr köz_

lekedésüry késóbbi koncepcióival összehasonlítva. Az 190-as években
megfogalmazott elképzelések, célkitűzések némelyike még napjainkban
is aktuális, bizonyítva azt, hogy a katonai vezetés illetékesei milpn pon-

6

Hadtöíténeti Levéltá.

(a továbbiakban: HL.)
kat.közl Jeiódé§éól TGY.

60o9ltijJÍyl.-7k-l929

§z. tanulrnány
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tosan mértékfel a megváltozott közlekedésföldrajzi

helyzetiinkből faka-

dó tennivalókat, ezzel kijelölve a hosszútáű fejlesztés irányát.

A katonai vezetés igényei és krelmei 1928-ig csak részben tallilkoztak
a kereskdelmi kormányzat - ahova a közlekedéspolitika irányítása tartozott - és a MAV fejlesztési elképzeléseivel. Az ország és a MAY gazdaságtr
pénzügyi helyzete nem tett (nem is tehetett) lehetóvé e$/ komoly vasútfejlesztési programot. Az ország gazdasági helyzete csakaz 1924-es sikeres szanálási program teljesítáe és a népszövetségi kölcsön
után stabilizálódott.

elnyerése

A MÁV eróforrásait §zinte teljesen lekötötte a háború és az azt követő forradalmak, majd a román megszállás alatt megrongálódott és elhurcolt mútárryak és javak kárfelmérése, valamint a fokozott háborús
igénybevételnekkitett vonalhálózat és a megmaradt gördü|óanyag kijavítása, fenntartása és pótlása. 1979-792o-ban teljesen helyreállították a
vasúti és az egyesített közúti és va§úti hidak közül a szolnoki, csongrádi,
tokaji, kiskörei és a tiszafüredi Tsza-hidakat.
Avasútigazgatás é§ forgalom szempontjából a MÁV részérejelentós
pénzügyi megterhelé§t jelentett a nemzetközi forgalom újraindítása és
ennek a feltételrendszerénekbiztosítása, többek között 50 határállomást
kellett vámkülfóldi forga|omra berendezni.

A MÁV
közigazgatási

anyagshelyze.tét - a többi állami tulajdonú társasághoz és
intézményéhezhasonlóan - tovább rontotta az elszakított

területekről kényszerúen elmenekült 13.255 vasuta§ é§ 43.700 családtagról történő gondoskodás jegyében az ideiglenes szállások biztosítása céljára elfoglalt vas óíi kocsik "kivonása " a forgalombóL Ez 7921-ben 4387
vagont jelentett. E mellett nem állt le a szolgálati lakások építésesem,
példrául 190-ban 235 állandó lakást adtak át, 1921-bel114 álandó és
200 ideiglenes lakást adtak át.

A katonai elképzeléseket,terveket és azok megvalósítását két szakaszra Íéhetosztani. Az első szaka sz 792'7 -ig taííotta Sóvetségi Ellenőró Bizottság (SZKEB) maryaronzági műkcidésének beíejez3éig a második, áltatunk üzsgált időszakot és az intenzív tervezó munka és a lehetőségek feltérképezésejellemezte,
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A honvédelmi vezetés elképzelései |921-27 kőzött

A katonai vezetés által javasolt vasútfejlesztési tervek 7920-25
ziitt az alábbiak voltak:l
1.)

kö-

A vonalak elsőrangúsítósa a teljesítményfokozás érdekében:

Áz lpolyszögben:
-

Aszód - Balassagyarmat

-

Szokolya - Drégelypa|ánk

-

Diósjenő

-

Romhány

A Dunánnilon:
-

Bánhida (Tatabánya) - Kisbér - Pápa

-

Székesfehéwár - Börgönd*

- Veszprémvars ány - Győrszabadhegy*

A

*-gal jelóltek azért voltak kiilönösen

fontosalq mivel a Komórom és
vasúaonal katonai értelemben a leginkibb veszélyeztetett vonallá vólt a trianoni bekeszenődés következtében beállt területi vóltozások
után. Uglanis az országhatárral párhuzamosan íutó vasutat a Duna jobb
partiáról az ellenség ti)Zérségi tűz alatt tarthatta é§ íg a közkkedést bármikor megbéntthafta.
Győr közötti

YizszolgálÁás fokozása

kazánvízszükéglet naryságának nö_
velése és a forgalom súrűségénekfokozása érdekében) Diósjenő, Romhány, Tiszavárkony, Lakitelek, Sárbogárd, Balatonfókajár, Kadarkút, Gálosta, Pécsvárad, Gtircsöny, Almamellék vasútállomásokon.
2.)

(a

3.) A vonatok tartózkodá§i idejének (szembejáró vonatok keresztezése és a vízvétel) c§ökkenté§e az egyirányi forgalom bevezetése mellett,

7
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az állomásoknak

a gyors

víalételszempontjából való berendezésével tör-

ténhet,

A kiivetkező vasútrÉIlomásokbővítése Seregélyes; Szekesfehórvár; Báta (Bátasák); Békéscsaba;Győr; Crlldömölk; Pusztaszabolcs; Eger;
Püspökladány; Pécs; Komárom; Kiskunhalas; Gyöngyös; Felsógalla (Tatabánya); Törólszentmiklós; Szeged.
4.)

5.) Budapestet elkerülő transzverzális vonal kiépítéseFüzesabony Újszász - Kecskemét - Fütöpszállás - Dunaföldvár - Srárbogárd vonalon,
de felvetódött ery a Dunát Rácalmásnál áthidaló vonal építéseis.
6.)

A második vágány lefektetése a követltező vonalaloúl:

-

Szajol - Püspökladány

-

Szajol - Békéscsaba;

-

Debrecen;

- Cegléd - Kiskuníélegyháza.

7.) Új vasútvonalilpitése az alóbbi szakaszokon:
- Szeghalom- Sáránd;
- Pal<s -

Szekszárd;

- Nagykanizsa -

Somogrzob;

Jánoshalma - Baja.

Új vonalépítésreés számottevó kettős vágányosításra nem került sor.
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A honvédelrni szempontból értékelhető, megvalósult elképzelásek

A MÁV által végrehajtott katonai értelemben is fontos állomásbővítések1920-25 között a kóvetkezőkvoltalc Komárom; Gyór; Gyönryös;
Békéscsaba;Pusztaszabolcs; Celldömölk; Felsőgalla (Tatabánya); Eger;
Barcika; Púspökladány; Nyíreryháza; Pécs; Szeged; Törökszentmiklós.Ó

A katonai vezetés által kért új vonalépítésimunkálatok és kettós
vágányosítási törelryések nemvalósultakmeg. Afenti időszakban a GyőrHegreshalom vonal II. vágányanak Mosonmaryaróvár-Hegleshalom közti
szaÉaszát adtákát a forgalomnak. A MÁV a Budapest-Kiskőrösi vonalon
megszüntette.
a II. vágány kiépítését
A vezérkar vasútépitésiterveinek átértékelése1928-ban
A honvédelmi vezetés 7928-tő|

a vasutak teljesítőképességéneknö-

velésétolyan beruházások megvalósításával akarta megoldani, amelyek
a MÁV számára üzleti szempontból is elfogadhatóakvoltakés ezért megvalósításuk is lehetséges volt. Ebben az évben új irányítási rendszerre
tértek át, amelynek lényege az egyirányú körforgalom, nyílt pályrán való
kirakással a fővonalból a ha tár fe|é vezető szárnyvonalakon, szükségakodók felhasználásával.

Ennek elónyei: a nagyobb szállítási lehetőség, a rugalmasabb irányítás, a szállítmányok menetideje és az egyes szerelvények fordulója (fordája) csökkent, tehát kevesebb gördüló anyagot igényelt, rugalmasabb
lett a kiíakási körzetek előre- és hátrahelyezése esetén.

Az új irányítási rendszer előfeltétele volt technikai szempontból

a

Kunze-Knorr tehervonati légfékbevezetése a nagyobb sebesség eléréséhez.

8

HorváthAtüta-suba Jáno§: Ma8yaroíszág közlekedési hálózatának fej!ódése 1920- l944,
stalisztikai gyújtemény. Kézirat.
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Konkrét elképzelések és tervek az alábbiak voltak
1.) Elsőrangúsítás, vízszolgáltatás
-

Aszód

-

Szokolya - Drégelpalánk;

-

Diósjenő - Rornhány;

-

Bánhida - Jutas (Veszprém);

-

Hajmáskér - Újdombóvár;

és áIlomísbőviíes tekintetében:

- Balassagyarmat;

- Füzesabony - Debrecen;
-

Kiskőrös

2.)

-

Kalocsa.

A második vágány lefektetése

a következő

vonalaknál:

- Szajol - Püspökladány;
- Szajol

_

Békéscsaba.

3.) Új vasúWonal építaaz alábbi
-

Romhány

- Paks -

Báta

_

-

uakauokon:

Nógrádkövesd;

Tolna;
Mohács.

Cegléd - Kunszentmiklós - Bácsalmás. E vonal tervét módosították,
- Sárbogárd vonal építésitervében, miszerint a Duna
áthidalása Dunaföldváron történne.
-

a Fülöpszállrás

A következókben azt nézzük neg, hogy a honvédelmi vezetés tervei
valósultak meg. Azok a másodrendű vonala\ amelyeknek a felépítmóny megerősítő munkálatait a HM VI._7/k. osztáry j;vasolta és a
Kereskedelemügyi Minisztérium elíogadta a következők voltak
hog5ran
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-

Szokolya - Drégelypalánk;

_

Diósjenó - Romhány;

-

Asád - Balassaryaímat; - Füzesabony

- Nyíregyháza -

-

Debrecen;

Mátészalka;

Mátészalka - Nagykállo;

- Pusztatenyó - Hódmezővásárhely;
-

Orosháza - Bácsalmás;

-

Bánhida - Pápa - Veszprém - Balatonalmádi Öreghegy;

-

Hajmáskér - Újdombóvár;

-

Fonyód

-

Szigetvár;

- Rétszilas - Pécs;
- Rétszilas és Bátaszék között
már folyamatban voltak
erősítő munkálatok 1928 tavaszán.

a

felépítmény

Ezeknek az 792L25-ben megfogalmazott tervekhez képest jóval szerényebb elképzeléseknek a megvalósítrása után a tervek szerint egyirányu
körforgalmat lehetett bevezetni 4 lövetkező vonalakon:
- Nyíregyháza - Vásárosnarnény -

Apary

- Nyíregyháza;

-

Szajol - Mez8túr - Békéscsaba- Orosháza - Szentes - Szajol;

-

Cegléd - Kiskunfélegyháza - Szeged - Szentes - Szajol - Cegled;

- Bp. -

Cegléd - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Kiskunhalas - Bp.;

Rétszilas- Újdombóvár - SZentlőrinc - Pécs - Rétszilas;
Fonyód - Kaposvár - Újdombóvár - Irpsény - Fonyód; - Székesfe- Veszprém - Székesfehérvár;

hérvár - Veszprémvarsány
-

Celldömölk

- Pápa - Veszprémvarsány -

-

Celldömölk

- Pápa -

Veszprém - Celldömölk;

Győr - Sopron - Szombathely - Celldömölk.

Az egirányú forgalom bevezetése egy adott terület vasútvonalain a
vonatsűrűség fokozásának leghatiásosabb módja volt. Ez azt jelentette,
hogy a két egyvágányú vonal esetén körforgalmat kellett bevezetni, ahol
az egyik vonalon a teli, a másikon aZ üres vonatok futottak. Ennek alapfeltétele a különbözó

vonalakon az azonos sebesség. Ezt

a

követelményt
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csak úgy lehetett elérni, hogy megerősítették a különböző

pályákat, amelyek ezt nem tették lehetővé. Ezen módszer általánossá tételénekmég
egy naryon fontos előnye volt: csökkent a különbözó vonalak elságete_
lődésének veszélye. A tárgyalt idószakban már a szabályzatok is alkalmasnak ítéltékaz önállósodó légierőt olyan csapások végrehajtására amely
ezt az elszigetelődést ki tudja váltani. Ezt a reálisan ma már sokkal hatványozottabban je|entkező veszé$ kutatja a ZMKA Hadtáp és Közlekedési Tanszék közlekedési szakcsoportja.

A katonai vezaés óltal javasolt vasútfejleszté§ tenek zöme meglaló§tatlan rnaradt, mivel nem találko zott az ország, mindenekelőtt pedig a
MAV közgazdasági érdekeivel. A honvédelmi költségvetésben csak a nyíltpályrás sziiLlségrakodók építését
lehetett elhelyezrri. Avezérkar 1928-as javaslatai már a realitás talaján álltak. Gyakorlatilag a meglévó vonalak
megerósítésével kívánták elsó ütemben egy e§etleges háborús konfliktus
esetére, a hadműveleti és utánszállítás folyamatosságát fenntartani.
Mint látható, a transzverzális vonal kiépítéselekerült a napirendről.
A keletnyugati vasúti ö§§zekötteté§t a MAV úg5l próbálta megvalósítani,
hog5l 1926-ban megkezdték a Bp-Cegléd fővona|at Bp-Ferencváros állomáisal összekötó kéwágrányu vonal kiépítesét.Ez esétben a MÁV tizleti
érdekei a ryors tehervonatok átlagos menetsebességének fokozása tekintetében erybeestek a katonai érdekekkel. 1928-tól a katonai vezetés
a Honvédelmi Tanács útján kölcsönöket
igényelt honvédelmi célokra, de
nem a honvédelmi költ§égvetés terhére, ezekkel a hitelekkel segítve elő
az érintett tárcák terveiben a katonai érdekek éwényrejutását.
Részvétel a vasúti-sztrájk biztosításában

Az 1918-19-es évek forradalmi eseményeit követően a kormány lér
rchozta a "Nemzeti Munl<avédelem" (továbbiakban: NMV) szervezetét
azza| a célla|, |tog az ország gazdasági működőképességét biztosítsa ún.
rendkívüli események bekövetkezésekor. Aszervezet tevékerynégi köre
kiterjedt

a

vasúti sztrájkok esetére is.

Az NMV részt vett az 1922-ben es 7924-ben kitört vasutas sztrájkok
alkalmával a vasúti szülségforgalom lebonyolításában és a ve§zélyeztetett üzemberend€zések (fordító korongok, víztornyok, stb.) és a vasúti
műtárgyak (hidak, átereszek, stb.) őrzésében.

238

Az említett évek vasúti sztrájkainak tapasztalatai alapján a BM vasúti ellenőrzési osztálya a MÁV letékeseivé|szemrevételezte a pályaudvarokat és a (stratégialilag fonto§) nag5robb mútárgakat. A szemrevételezés során megállapították - ery esetlege§ vasúti sztrájk esetére - a szükséges vasútbiztosító órségek számát és erejét.

A szemrevételezés eredményeit a HM VI.-7lk. osztály munkatársai
véleményeztékkatonai szempontok alapján. A veáíkari ti§ztek a sákséges forgalom bizto§ítása érdekében továbbijavaslatokat

tettek

a

veszé-

lyeztetett állomások ki és bejáratainalg valamint a rendezőpályaudvarok
megerósített órzé§ére. A katonai szakemberek ún. iizemcsoportok felállítiását tartották szükégesnek a mozdonyszolgálat, a pályaudvari szolg.álat és a vonatokat kísérőszemélyzet, valamint a pályafenntartó munkások

körében.

A va§úti sztrájkok elkerülése szempontjából az osztály kulcsfontosságú tényezőnek tekintette a mozdonyvezetók sztrájkjának qegakaűlyozását, mivel ez esetben a sztrájk elvesztette volna értelmét.'

Az NMV szervezet eredményes tevékenysége miatt - igaz szűk keretekben - bekeriJlt a"Feliaszűs" va§útbizto§ítá§i terveibe. A szewezet
feladata volt eg;nészt a MÁV által mozgósításkor fe|állítandő vasúti felépítményés vasúti üzemszúzadok aktivizálrásának a biztosítása, másrázt
Áegakadályozni, hogy vasúti alkalmazottak a mozgó§ítási és felvonulási
szállításokat szabotáUák.

A vasutak üllamo§ítá§a és az ezzel kapc§olatos véleményeka
katonai vezetés részéröl
Maryarországon a vasutak villamos vontatására vonatkoó kísérletek 1921-ben kezd ődtek meg.lí22-ben a 40,6 km-es hosszúságu villamos
felsóvezetékkel ellátott Bp. Nyugati pu. - Dunakeszi - Alag vonalon in-

9

Hltanulmfuy
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dították el a kísérleteket.Az e célbó| felállított vonalvillamosítási iroda
!927-ben már a Bp, - Hegyeshalom vonalon a üllamosítási munkálatok
elókeszületeit üzsgálta. l 0

A katonai vezetés a vasúti vonalak villamosítási terveit nem fogadta
örömmel, iszont az orság energiagazdálkodáa szempontjából hasznosnak ítélte.A üllamosítási tervekkel szembeni ellenérzéseka követkzőképpe n foga lmazód ta k meg:
- a üllamosítás növeli a vasútvonalak elszigetelődésének lehetősé-

gét, mivel a hálóz at érzékenyebbaz ellenséges légitámadásokra és bombáziásokra;

- "hosszú időn át ketféle vontatási rendszer lesz" szólt a legfontosabb
ellenérv és mivel a kisantant államok nem villamosítanalq a bejutás részükről könnyebb Maryarországra, kifelé üszont a hadmúveleti és utánszállítás lényegesen nehezebbé válna.

A üllamosítás körülményei között a szállítá§ folyamatos§ágát a ka_
tonai vezetés akkoí látta biztosítottnak, ha a teljes von alhá|őzatol a gőzvontatás felújíthatóvá válik Követelményként fogalmazták meg a lokális
üllamoshálózatok egybekapcsolását. Ennek feltételei már 7929-re megteíemtődtek, hiszerl ekkot mát kilenc erőmű műkődött az ország területén.
A közúthálózat fenntartásával és fejle§zté§ével kapcsolaío§ katonai tervek és elképzrlések
Az ltalrat az alábbi szempontok alapján osztályozták

L)

Katona i sze mpontból :

- hadászati mozgásra, utánpótlásra,

l0

Horváth Attila§uba Jáno§: Ma8yarorság
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(I., II. rendú műutak);

f ejlódé§e i

920- l 944, sta-

- Itarcászatimozgásra és utánpótlásra szolgáló (III. rendű műutak és
"ülközetutak").

polgii

közigaz&atás szempontjóból (azaz me|y hatóság kötelessége az útépítést
ellenőrizni és az utat karbantartani) , megkülönböztettek:
B,) A

- állami közutakat (I. és II. rendű műút);
- megyei, törvényhatósági
-

utakat

(II.

I. rendú múút);

községi (III. rendű műút, földút) közlekedési utakat (ezek képezik

a közutakat);

- magán és vasúti hozzájáró

utakat.

C.) Rendeketés szeint:
- főutak (I. II. rendű műutak), melyek nagyobb helységeket és fon_
tosabb pontokat kötöttek össze;
- mellékutak (II. és IIL rendű műutak), amelyek alárendeltebb helységek közúti forgalmának lebonyolítására szolgáltak;
- bekötő utak (II., I. rendű műutak), amelyek a korszerű elvek szerint építettfőútvonalakhoz kapcsolták a környező helységeket;

- egéb: mezei-, erdei, szekér-, ryalogutak és osvények, amelyek nem

építettutak, hanem a terepen vezető keréknyomok.
D.) Műszaki kivitel szempontj ából:

- I. rendű műutak, azaz kétirányu gépjármű forgalomra állandóan
alkalmas, szilárd burkolatú elsőrendú műtárgyakkal, hosszú egyenes sza_
kaszokban nagy sugarú kanyarulatokkal építettutak;
- II. rendú műutak, kétirányúgépjárműforgalom számára legalább
ideiglenesen alkalmas, szilárd burkolatú L, és II. rendű műtárgyakkal épített egyenes szakaszokban vezetett utak;
- IIL rendű műutak, olyan utak, amelyek az egyirányú gépjármű for_
galmat, jó karbantartás mellett, ideiglenesen elbírják, műtárgyai IL és III.

rendűek, vonalvezetésük a terephez igazodik;
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-

Al- és felópítmény nélküli utak, azaz

a terepen vezetó keréknyo-

mok.
E.) Burkolat szeint, hézagos, hézagmentes burkolatú, illetve burko_
latnélküli út.
F.) Anyag szerint: kó, fa és egyéb különleges

burkolat.

Az állami és a törvényhatósági utak nag5nésze makadám kőút volt.
A vasutak megjelenésével az útépítésekhezszükséges nagy mennlségű
követ lényegesen olcsóbban és gyorsabban lehetett szállítani a bányákból
az útépítés
helyszíneire. Ez olcsóbbátette az á|talában 3 m széles makadám kőpályák fenntartását (" áthengerlésér"), megteremwe ezzel a gépjárművek elterjedésének egy nagyon fontos technikai előfeltételét.

Az útfenntartrás és -építésszabályai

Az országos állami úthálózatot az l894-benvégrehajtott forgalomszámlálás alapiánjelölték ki. A kijelölt utakat 1-63-ig terjedő sorszámmal
látták el. Az állami utak törz§könyvezÉ:e az |92fr-as években megindult,
bár egyelőre csak a háború alatt elkallódott törzskönlvek újbóli elkészi
tése sikerült.

Az állami és a törvényhatósági utak hatósági, építé§ifenntartási feladatait az ÁhmépítészetiHivatal (ÁÉH)látta el a vármeryékben.
A vármegye az útalapjából fedezte az utakkal kapcsolatos költségeit
az évente megszavazott költségve,tés szerint. A hatósági feladatokat az
alispán és a főjegyző látta el az AEH közreműködésével. A kormányzat
a törvényhatóságokat hosszú lejáratú kedvezó kamatozású hitelekkel segítette útépítési
tevékenységükben.

A hivatalnak az

állami utak tekintetében a Kereskedelemügyi Mi_
felettese, a törvényhatósági utakkal kapcsolatban pedig
szaKelüryeletet gyako ro|t a köaűti területi íelügelők űtján. Azállami utakon végzett munkákat az állami útmesterek, a tórvényhatósági utakét az
útbbtosok bányították. Az útmesterek 40-50, az útbiztosok 120_150 kmes hálózatot gondoztak.
nisztérium volt
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a

A gazdasági helyzet stabilizálóüsa után intenztv tltépítésbekezdtek
fordított összeg
szerte az egész országban. Az állami közutak építésére
lW -ben az 192íos whez képest közel hétszeresére emelkedett és mintelmondiuk.
egy 6,7 millió pengőt tett ki. A nagyságrend érzékeltetésére
pengót
tett ki."
16,7
millió
hogy az állami közutak éü összes költsége

A törvényhatóságok útépítésiprogramjuk

megvalósításához angol
után. F;zt érúprogram
végrehajtása
a
szanálási
vettek
fel
kölcsönöket
815 kn volt,
L927
-bel14
utak
hossza
kelteti az, hogy a törvényhatósági
volt
mint 1926ebból 11 396 km volt kiépítve.Ez 1118 km-e| kevesebb
ban, de a kiépítettutak hossza 439 km-el növekedett. A tórvényhatósági
utak hosszában beált csökkenések oka eryes (csökkent jelentóségú) utak
kihagyása a törvényhatósági utak sorából. A növekedést üs zol;lt az útétette lehetővé.
pítésikölcsön.felhasználása

Tovább fokozták a nagbótonyi és a tarcali kóbányák termelékenységét,részben az új kőterületek bekapcsolásáva"l, reszben a gépek és a
szá ítóberendezések rekonstruálásával 60000 m' kőanyagot szállítottak
_
el. Az úthálózat fejlesztését- a háború alatti elhasználódás mellett szükis.
Az
úthálózatot
ségessétette az országban lezajló intenzív motorizáció

allialmassá kellett tenni a gépjárműforgalom számára, mivel a meglévő
úthálózat nem felelt meg a motorizáció igényeinek. 7921-ben 4729 gépjármű volt az országban, I92'I -re ez a szám 13 001-re emelkedett- Az
fordítható folrásokat úg5l növelték, hogy adót vetettek ki a
útépítésekre
meglévő gépjárművekre.''
1920-as években a vasúti szállítás meghosszabvasúti
zsákvonalaktól a határig, a vasúti végállobításának tekintették
mástól a csapatokig. Azt vallották, hogy a közút a vasúti hálózat ideigle-

A közúti szállítást az
a

1

1 Hoíváü Attila-suba
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nes kiváltásának eszköze annak lerombolása esetén, a folyamatos szállítás érdekében.l3

Az útltálózat íejlesztési szük§égleteit a gyakorlatokon is firyelték és
különböző javaslatokat tettek a vezérkar hadmúveleti osztál' és a 7/k.
osztályai felé. 1925-ben például a hadbiztosi törzstisztek részéreegy gyakorlati tájékoztató utazástszeíveztek az északi határ menti területeken,
ahol az utánszállítást és az ellátás problémáit vizsgálták. Az ííllá|ózat
értéketáébólkitűnik, hogy a Mátra útvonalhálózatát elfogadhatónak te_
kinteüék, ABükk hegységben az észak-déliiránynr utak csak kisebb erók
mozgatását engedik meg, és kiemelték, hogy a térképeken jelzett utak a
valóságos vonalvezetéstől néha tóbb száz méterre is eltérnek.la
A kereskedelmi kormányzaí 1923-ban elkészítette a közutakól és a
vámokról szóló törvény teívezÉtét.A Honvédelmi Minisztérium illetékesei a honvédelmi érdekek érvényesülésénekbiztosítása miatt az elkészült tervezetet több pontban hiányosnak ítéltékmeg. A HM mindenképpen fenn akarta tartani befolyását az állami közutak első megáltapí_
tásával kapcsolatos kózigazgatiási eljárásokban. Véleményezésijogot kéri a
közúti műtárg5.ak teherbírásának megállapításánál, az egyes utakon a nehéz jármúvek közlekedése korlátozásának szabályozásában. A Honvédelmi Minisztérium w.-7ik. oszíálya az út-hídépítésekkelkapcsolatos
közigazgatási bejárások esetében reszvételi jogot kért. E bejárásoksorán
jelölték ki a végleges nyompályát, állapították meg az útkeresztezések
módját. A pontos nflvántartá§ vezetés miatt szükségesnek tartották a
betekintési lehetőséget (illetve másolat készítésilehetőséget) a közutak
tórzskönyveibe.l )
Az osztályjavasolta, hogy az elemi csapások következtében beállott
károk felszámolá§ával kapcsolatos munkálatokban való részvétel vary
annak támogatása minden 18-55 évközötti állampolgár számára kötelező

l3

Erról a kérdésíólrészletesebben: Horváth Attila: A 8épkocsi Után§áI!ítá§ problémá
védsé8néI1g20-194l közötí.Kéziíat.
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jkv, A

a

a

M.KirHon-

hadbiáo§i törzstiszti 8yakorlati ájékoú,ató !íaásíól.

közutakól

é§ a

vámokól szóló tv.javaslat tárgyában.

legen Azl927

-ben elfogadottvámtörvényből végül kimaradt
kapcsolatos szabállzás, me\et csak 1935-ben fogadtak el.

a

közutakkal

A honvédelmi érdekeke a kreskedelmi és a föltimtlvelésügti kormányzat azutakfásítása során egyaránt figyelmet fordított. 1925-ben Ludány községben faiskolát hoztak létre az állami utak befásítása, illetve a
hiányok pótlása érdekében. Az útmenti fák ültetése túl azon, hogy a menetelő csapatok részére az ellenséges repülők elól némi rejtést biztosított, az erődítési munkálatokban is szerepet kaphatott adott esetben, fóleg a fában és építóanyagban szegény alföldi területeken.
A Honvédelmi Minisztérium VI.-7lk. osztályának útfejlesztési
tervei az 192o-as években
A katonai vezetés honvédelmi érdek szempontjából fontosnak minősítette az összes elsó és másodrangú úWonalat, ezek a mai egy és két
számjeggyel jelölt utak. Ez azt jelentette, hogy ezeknek a gépkocsizhatóvá tételét,illewe fenntartiását követelték meg.
Ez azzal járt,hogy a vizes makadám utakat, amelyek nehezen tudták
elviselni a fokozódó forgalmat, át kel|elt építeni"állandó", nagl költségű
fenntartást nem igénylő burko|atra. Ez asztalt és aszfaltbeton, beton és
cementmakadám burkolatot jelentett.
A honvédelmi szempontok sok esetben találkoztak a Kereskedelemügyi Minisztérium programjában szereplő tervekkel. Ezek elsősorban
azok a III. rendű útszakaszok voltak, amelyek az I. és a II. rendű utak
közötti összeköttetést biztosították-

Megvalósult útépitéseka DunántúIon:
- Bánhida - Kisbér;
- Ozora - Szilasbalhás - Hatvan puszta (Seregélyes);
-

Pincehely - Sárszentlőrinc;

-

Pincehely - Nagykonyi - Kocsola;

-

Irngyeltóti

-

Csömed

-

Bize - Böhónye

-

Somogysámson

-

Balaton-

magyarad.
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Megvalósult útópítéseka Duna-Ti§za közöít:
- Nagykáta -

Cegléd - Jászkisér - Kisköre;

-

Kecskemét - Soltvadkert

-

Mélykút- Tompa - Szeged.

-

Kiskunhalas - Kelebia;

A Tisántúlon:
-

Nyíreryháza - Hajdúdorog; Polgár - Tiszacsege;

- Balmazújváros - Nádudvar; Tiszaftired - Nádudvar;
-

Mezőtúr - Endrőd - Mezőberény;

- Dévaványa -

Körösladány

-

Vésztó - Okány;

- Mosontorpályi - Vámospércs;
- Csökmő

-

Komádi.

19Z7-ben a Budapest - Komárom - Győr - (Moson)Magyaróvár

fó-

utat átépítettéka modem autóforgalom diktálta követelrnénleknek megfelelóen. A történelmi húségkedvéértmeg kell jeryeznünk, hog5l sajnos
az útvonalat néhány ponton meglehetősen keskenyre építették.

Avezérkar azon tervei, amelyek nem szerepeltek
Minisztérium koncepciójában

a

Kereskedelni

A Dunántúlon: a (Moson)Magyaróvár - Csorna köótti szakaszon
Bósárkány - Moson közótti úu Sárbogárd - Iváncsa között; Srárszentmik_
lós - Elószállás között a tervezett Duna híd irányában, Marcali - Kaposvár; Böhönye - C.surgó; Simonfa - Szigetvár; Németboly - Barcs; Pécs Mllány között,
Az lpolysziigben nés/ tervezett vonal, amelyek je|entősége a Csehszlovákia elleni felvonulás szempontj ából a Duna (mint határfolyó) nagymértékbenfelértékelódött.
Duna-Tisza között Hatvan - Nagykáta; Nagykáta
halas - Horgos; Mezőcsát - Borsodivánka.
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-

Újszász; Kiskun-

A Tisántúlon: elsősorban a román határ felé vezető utak kiépítése
vo|t tervbe véve: például a Békéscsaba - Kétegyháza, Földes - Berettyó-

újfalu Nyírbátor - Mérk közötti

szakaszokon.lo

Hidépítés

A Tsza

hídjaiban bekövetkezett károkól, amelyeket az elsó világháború és az azt követő forradalmak, valamint a román megszállás okozott, mát az előbbiekben foglalkoztunk. A folyón a tárgyalt idószakban
es/ébkéntkét hidat terveztek építeni,egyiket a Bodrogközben Balsánál,
a másikat délen Ti szazugnál.

A Dunán Dunaföldvárnál építettekhidat 1928-30 között űry' hog
a pálya berendezése alkalmas volt közúti és vasúti közlekedésre is. A
hídszerkezet |06,8+2x133,2+106,6 m nyílású mederhíddal és 80, 10 és
16 m nyílású ártéri hidakkal, szegecselt rácsos acélszerkezettel épült meg.
Tervezője Kosalka János műeryetemi tanár volt. Ez volt az otszágban az
első közúti rác_sos acélhíd,melynek főtartói folytatólagos többtámaszú
tarlók voltak.l7

Az 1920-as éxekben pénzüg5rileg betervezett és elkészített vasúti és
közúti hidaknak és a közúti hidaknak a végleges jellegű vas vagy vasbeton jellegű hidakká való átépítésefelsorolásától terjedelmi okok miatt
eltekintünk.
Ezek a munkálatok a hidak vasfelszerelésének megerősítését,pályaburkolatának helyreállítását, illetve kiváltását, a hidak felszerkezetének
újjáépítését
és mégerősítésétjelentette.l8

16 HL tanulínány
17 Karoliny Máítoni Tolnai utak. szekzárd 1983.
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A víziközlekedés jellemzői az 192o_as években
A belvízi hajózást bonyolította, hory a Duna nemzetközi víziútvolt,
Nemzetközi Duna Bizottsá? 7926.1ovember 6-i pozsonyi ülésén elfoga,dpt hajózási rendszabályokat a magyar kormány rendelettel kihírdet-

A

ae"

.

A belvízi hajózás jogi kérdéseinek rendezése az 7927. é,i7X. íörA tórvényből említésre méltó az úszójárművek ki-

vénnyel tórtént meg.

merító nflvántartását biztosító lajtstromozás és a hajózási vállalatok hitelképességének fokozása a belvízi hajójelzáIog bevezetésével.

A két világháború között élénkhajóforgalom bonyolódott le

a

Du-

nán és a Tiszán. Avíziutak 1698 km-es hossza nemváltozott, ebből mindössze a Tiszának és a Marosnak egy kisebb (69 km-es) szakasza nem volt

hajózható géperővel.

A hajóállománY

folyamatos lassú emelkedés jellemezte. 1927-ben

129 darab (ebből 47 kerekes) gőzhajó volt, arnelyek befogadóképessége
10 817 tonnát tett ki, Az árúszállításra használt uszályok áll ománya 277
volt, 139 080 tonna hordképességgel. A teherforgalom minden évben

élénkvolt, akadt olyan idószak, amikor hajótérhiány mutatkozott.2o

A honvédelmi érdekek érvényesítése
Irgteljesebben a folyami hajózásnáI érvényesültek a katonai érdekelt,
annak ellenére, ho§l katonai szempontból hátrányos helyzetben volt (a fo_
lyókfutása, a Duna mint nemzetkózi út). A honvédelmi érdekelsősorban
a folyami hajózás - műszaki értelemben vett - folyamatos biztosítására
irányult. Mint víziútfelhasználását - a hajózási vállalatok hajóparkjának
- a Központi Szállítási Vezetőség (KSZV) hajózási osztályaíewezte és irányította. A törvény alapján 15 éves terveket dolgoztak
ki. Honvédelmi érdekek befolyásolták a gői ipai csatoma hajózhatóvá

felhasználásával

19 4.73ol l9z7.MB.íendeletRendeletek Tára l927.

20
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évi jelentése az 1928.

évíőlBp. 1929.

tételétés Győrött a téIi kikötó

építését.Gönyrinél a Duna vízmélységeala-

cson vízállásnál nem elegendő, ezért mederkotrást végeztek. Dunapentelén téli menhelyet létesítettek.Tiszán Tokajnál és Tápénál terveztek

téli kikötőt. Ugyancsak megvalósult a Sió-meder rendezése, így a Balatont bekapcsolták a víziforgalomba.

Tanulmányunkban megkiséreltükbemutaÉni milyen nehézségeket
kellett megoldani a honvédelmi kormányzatnak, hory a trianoni békeszerződés honvédelmi érdekeket tiltó rendelkezéseit bizonyos mértékben figyelmen kívűl lehessen hagyni. Megítélésünkszerint a SZKEB távozásával e területen is fordulópont állott be a Magyar Királyi Honvédség fejlódésének történetében. A m egnövekedett politikai lehetőségeket
viszont a haderőépítésegyetlen területén §em lehetett kiaknázni, mert
megakadályozta a gazdasági világválság. Az 1920-as évek dinamikusnak
mondható motorizációja erőteljes mértékben megtorpant, a vasút-, közúr és hídépítéseke,fenntartásra, valamint korszerűsítésrefordítható források elapadtak. A "világgazdasógi válság'' úán is csak az 1939. márciusában meghírdetett ún "glői hadsereg fejleutési" program keretében kezdódhetett el komolyabb fejlesztés a közlekedési hálózat tekintetében.
Mivel az egymilliárd pengős, az akkori közkeletű elnevezéssel élve "az 5
éves rendHvüli beruházási program" tervezésekor 210 millió pengőt szántak közlekedés fejlesztái céloka.
Felhasznált irodalom jegzéke:
1.) A Magyar Királyi HonvédségHarcászati Szabályzat Harcászati
Elvek 1-2. füzet t924. Bp.

2.) Schmoll Endre; Haditechnikai alapismeretek. A szeró kiadásában 1928. Bp.

. 3.) Keleti Dénes: A megcsonkított államvasútak. A Magyar Mérnök
EpítészEgylet Köz|önye 1927.26. számBp.
4.)

Karoling Mátton,, Tolnai utak. KPM Szekzárdi Közőtilgazgató-

sága 1982. Bp.
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Különlenyomat

Figes: Ki.ilönleges szempontok
a Budapest Szemle 7935 .

&i
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a
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6.) Ifi, Fellner Figesl A ülággazdasági válság hatása a köz|ekedésre.
Különlenyomat az "UNIIIEPI DOLGOZAT"-bóI Sze ged t937 .
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