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Összefoglalás 

Az 1867-es kiegyezés az Ausztria és Magyarország közötti politikai és gazdasági kapcsolatok 

rendezésével elhárított minden, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc által keltett aka-

dályt, és az iparosodási folyamat a Magyar Királyságban is elindult.1 A kiegyezést követő 

évek gazdasági fellendülést hozó időszakában felállított, gyorsan szaporodó gyárak, ipari 

üzemek gőzgépeinek táplálásához szükséges tüzelőanyagot biztosító új kőszéntelepek feltárá-

sa és egyre gyorsabb ütemű kiaknázása  a poros, kátyús utakon közlekedő lovaskocsik és 

nehéz szekerek helyett  új szállítási eszközöket igényelt, amelyeknek a működését nem befo-

lyásolták a Kárpát-medencében uralkodó, szélsőségesen rossz időjárási viszonyok, a meden-

cét körül ölelő hegyláncokon megolvadt hóval táplált tavaszi áradások és az őszi esőzések.2 

Hazánkban, a bánya- és iparvidékeken 1867 után sorra épültek a lóvontatásra berendezett, 

szabványosnál keskenyebb vágányú bányavasutak a tárnák és a felhasználó üzemek, illetve a 

nagyvasúti rakodók között. A rohamosan fejlődő szállítási igényekkel azonban már nem tud-

tak lépést tartani, ezért a már működő vonalaikra  a Wales-i Ffestiniog Vasút után alig né-

hány évvel  1870-ben, külföldről megérkeztek az első gőzmozdonyok. A BorsodMiskolci 

Értesítő című helyi lap 1870. november 24-én arról tudósít, hogy Miskolc-Gömöri állomásra 

megérkeztek a DiósgyőrPerecesi bányavasút gőzmozdonyai. A Salgótarjáni Vasfinomító 

Társulat 790 mm nyomtávolságú iparvasútjának szintén 1870-ben épített egyik első gőzmoz-

donya napjainkban, Budapesten a Közlekedési Múzeum gyűjteményét gyarapítja. A gőzvon-

tatású bánya- és iparvasutak mellett 1873. szeptember 10-én indult meg a menetrendszerű 

személy- és teherszállítás a Magyar Királyi Államvasutak (MÁV) nyilvános forgalomra meg-

nyitott, 1000 mm nyomtávolságú, harmadrangú vonalán Garamberzence és Selmecbánya kö-

zött. A gyorsan növekvő hálózat egyre több, új járművet igényelt, így a gőzmozdonygyártás is 

elindult Magyarországon az 1870-es évek elején. 

 

Habár az országos vasúthálózat kiépítése normál nyomtávolságú vonalakkal történt, a kes-

kenyvágányú vasutak a század végére Magyarországon nagyon népszerűek lettek annak kö-

szönhetően, hogy az általuk nyújtott szolgáltatási színvonal a normál nyomközű mellékvona-

lakéval azonos volt, az építésük viszont kevesebb tőkét igényelt, és az üzemben tartásuk is 

olcsóbb volt. 

 

Az 1880-as években 300 km-t alig meghaladó magyar keskeny nyomközű vonalak hossza 

1918-ban az első világháború végére  a 18 000 km-t megközelítő első- és másodrangú, nor-

mál nyomtávolságú hálózat mellett  elérte a 6700 km-t. Az OsztrákMagyar Monarchia 

1700 km hosszú, 760 mm nyomtávolságú országos hálózatot épített BoszniaHercegovina 

tartományban. A második világháború után a Magyarországon működő vasúthálózat egyhar-

mada keskeny nyomközű volt. A keskeny nyomtávolságú hálózat üzemben tartása különleges 

követelményeket támasztott a magyar gőzmozdonygyártókkal szemben is. 

 

Több mint 7760 gőzmozdony, köztük több mint 1050 keskeny nyomtávolságú lokomotív és 

tizenegy hazai mozdonyépítő: gépgyárak, vasúti- és gépműhelyek jellemzik a hazai magyar 

gőzmozdonygyártás történetét. 

 

                                                           
1 A kiegyezés 1867-ben az Ausztria és Magyarország közötti politikai és gazdasági kapcsolatok kialakítását 

meghatározó, hosszú tárgyalások és egyeztetések eredménye volt. A kiegyezést a Magyar Parlament az 1867 évi 

XII. és azt kiegészítő XIV., XV. és XVI. törvénycikkek elfogadásával iktatta törvénybe. 

2Vass Tibor, Az Ózdi iparvasút története, 2001. Budapest, Közlekedési Múzeum, p. 18 
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A disszertáció a történeti előzmények rövid leírásával kezdődik, utalva azokra az események-

re, amelyek az ipari forradalomhoz és a gőzvasutak létrehozásához vezettek. Párhuzamba ál-

lítva ismerteti a magyar iparfejlődéstörténet eseményeit. A XIX. és a XX. század történelmi 

időszakai szerint feldolgozva részletesen bemutatja a hazai keskeny nyomtávolságú vasúthá-

lózat fejlődését és a gyártókra bontva elemzi a keskeny nyomtávolságú mozdonygyártás tör-

ténetét. Tíz tézisben foglalja össze a vizsgált korszak meghatározó eseményeit, kihangsúlyoz-

va, hogy a mozdonygyártás elindításához és a további technológiai fejlesztésekhez szükséges 

ipari kultúra, tudás és tapasztalat már az 1867-es kiegyezést követő években is rendelkezésre 

állt Magyarországon. 

 

1. Szakirodalom 

1.1. A kutatások előzménye 

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének 1875. évi 11. számában Ulrich Antal tol-

lából megjelent „A ResicaSzekuli keskenyvágányú vasút leírása” című beszámolót követően 

a különböző szakfolyóiratok, hivatalos és magán kiadványok számos cikkben ismertették a 

hazai gőzmozdonygyártás aktuális helyzetét és elért eredményeit. A TECHNIKA című folyó-

irat 1941-ben, több részletben közölte Fialovits Béla „A M.Á.V. gőzmozdonyainak történeti 

fejlődése” című tanulmányát, amely a korábban megjelent publikációktól eltérően az egyszerű 

leírásokon, ismertetéseken és beszámolókon túl már számításokkal alátámasztott elemzéseket 

is tartalmazott. A hazai gőzmozdonygyártás 1959-ben történt megszüntetése után hosszú 

évekkel az első összefoglaló jellegű művek is megszülettek, mint például Falk Alfréd, Pál 

József, Villányi György, Ganz MÁVAG Közlemények 44. számában közreadott „100 éves a 

mozdonygyártás” című tanulmánya, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent  

„Ungarische Lokomotiven und Triebwagen” és a „Nagyvasúti vontatójárművek Magyarorszá-

gon” című könyv, amelyek értékes forrásai napjainkban is a különböző, hasonló témájú mun-

káknak. Az említett tanulmányok és kiadványok azonban a „100 éves a mozdonygyártás” és 

néhány rövidebb cikk kivételével egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoznak a 

keskeny nyomközű vasutakkal és mozdonyaikkal. A MÁV Rt. kiadásában, 1995-99 között 

megjelent több kötetes „Magyar vasúttörténet” sorozat szakítva a korábbi gyakorlattal  a 

magyar közlekedés- és ipartörténetben betöltött szerepüknek megfelelően kezelve a keskeny-

vágányú vasutakat  már lényegesen nagyobb terjedelemben tartalmaz keskeny nyomközű 

vonalakra és járműveikre vonatkozó adatokat, leírásokat.  

 

1.2. Források 

A disszertáció témája nagyon gazdag forrásokban. Levéltárak, archívumok és a különböző 

gyűjtemények őrzik a magyar és idegen nyelvű anyagokat. Ezek a következők: 

 

I. Levéltári dokumentumok 

II. Összefoglaló munkák 

III. Tanulmányok 

IV. Publikációk, sajtóanyagok 

V. Visszaemlékezések 

VI. Fényképek, rajz- és egyéb dokumentációk 

A források részletes listáját az 1. Melléklet tartalmazza.  
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2. Az értekezés 

2.1. Célok 

Az értekezés célja a keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás és a hazai ipari fejlődés kö-

zötti kapcsolat feltárása, amelyet a két látszólag egymástól független rendszer  a vasúti köz-

lekedés és az ipar  közötti szinergiák jellemeztek. Ezek a következők: 

 a hazai keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás minél teljesebb körű ismertetése,  

 a keskeny nyomtávolságú lokomotívgyártás és a hazai ipar kapcsolatának bemutatása 

az 1872-től 1959-ig tartó időszak történelmi korszakaiban,  

 a magyar keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás helyének és szerepének megha-

tározása hazánkban és a Kárpát-medencében, illetve az OsztrákMagyar Monarchia 

utódállamaiban, valamint 

 a Magyarországon szerkesztett és épített keskeny nyomtávolságú lokomotívtípusok 

összehasonlítása a kiemelkedő külföldi típusokkal.  

 

Az értekezés célja továbbá a gőzvontatás mai helyzetének elemzése és a lehetséges megoldá-

sok felkutatása annak érdekében, hogy az ipari forradalmat követő közlekedés- és ipartörténe-

ti korszakban 150 éven át meghatározó szerepet játszó gőzmozdonyok működés közben fenn-

tarthatók legyenek a következő generációk számára. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a hazai ipartörténet eseményeinek rövid áttekintése, amelyek 

lehetővé tették a gyors ipari fejlődést Magyarországon az 1867-es kiegyezés után. 

 

Mivel a keskeny nyomtávolságú mozdonyokról korábban nem készültek publikált, részletes 

számítások és összehasonlítások, ezért az értekezés ezt a hiányt pótolva tartalmazza az ismert 

eljárások alapján elvégzett elemzéseket és a jellegzetes magyar és külföldi típusok összeha-

sonlítását.  

 

 

2.2. Vizsgálati módszerek 

Az értekezésben alkalmazott vizsgálati módszerek: a különböző hazai és külföldi gőzmoz-

donytípusok műszaki tulajdonságainak összehasonlítása, elemzése a hazai és külföldi szakiro-

dalomban publikált összehasonlító módszerek és számítási eljárások alkalmazásával és fel-

használásával.3, 4, 5 

 

Az értekezésben található számítások  az eredmények különböző régi gyári leírásokban és a 

szakirodalomban található műszaki adatokkal történő összehasonlíthatósága, illetve azok fel-

használhatósága érdekében  nem a jelenleg érvényes SI, hanem az alkalmazott, korabeli kép-

leteknek megfelelő mértékrendszerben készültek. A mozdonyok vonókészülékén kifejtett ef-

fektív teljesítmény értékére vonatkozó számítások az objektív összehasonlíthatóság miatt a 

sík, egyenes pályára vonatkozó értékeket tartalmazzák. 

 

 

                                                           
3 Forrás: Fialovits Béla: A M.Á.V. gőzmozdonyainak történeti fejlődése I-XII. rész. TECHNIKA 1941/4 p. 

136-145., 1941/6 p. 217-225., 1941/7 p. 258-270., 1941/8 p. 305-314., 1942/1 p. 26-33., 1942/5 p. 171-180., 

1943/5 p. 273-280., 1943/6 p. 326-335., 1943/7 p. 480-487., 1943/9 p. 584-591., 1942/2 p. 47-54.,1943/10 p. 

623-632. 

4 Forrás: Kopasz Károly: Gőzmozdonyok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1960 

5 Forrás: Hajnóczi László: Gőzmozdonyok, Felsőoktatási jegyzetellátó vállalat, Budapest, 1956 
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3. Tézisek 

Magyarország az 1860-as évek végén csatlakozott az ipari forradalom által elindított iparoso-

dási folyamathoz. A gyors fejlődés hatására az ipari termelés növekedése az első világháborút 

megelőző időszakban elérte az átlagos évi hat százalékot, amely abban az időben megfelelt a 

fejlett országokban tapasztalt növekedés mértékének. A szén- és vasércbányászat, az acél- és 

fémipar részesedése 20 %-a volt az ország ipari termelésének. Az ipari folyamatokban hasz-

nált erőgépek összteljesítménye több mint százszorosára növekedett az 1860-as évekhez vi-

szonyítva. 

 

Japán és Svájc  napjaink vezető gazdasági hatalmai  ugyanebben az időszakban csatlakoz-

tak az ipari forradalomhoz. A keskeny nyomtávolságú vasutak  Magyarországhoz hasonlóan 

 fontos szerepet játszottak mindkét ország gazdasági fejlődésében. Japán 20 000 km hosszú 

országos vasúthálózata 1067 mm nyomközű. Svájcban jelentős az 1000 mm nyomtávolságú 

helyi hálózatok aránya.  

 

A keskeny nyomközű vasutak a magyar közlekedés hatékony eszközei voltak. A XIX. szá-

zadban részt vettek a hazai nehézipar létrehozásában. Különböző nyersanyagokat, bánya- és 

ipari termékeket szállítva beépültek az ipari-, később az erdő- és mezőgazdasági termelés 

technológiai folyamataiba. Fontos szerepet játszottak a normál nyomtávolságú, országos vas-

úti fővonalak építésének földmunkáiban. A közforgalmú, 760 mm nyomközű vonalak hálóza-

tának kiépítése és fenntartása a vasúti anyagokat és járműveket gyártó ipar egyik fontos piaci 

szelete volt. Vonalaik a kevésbé fejlett országrészek fejlődését fellendítve, új piacokat nyitot-

tak a hazai ipar termékei számára. Az új piacok megnyitása tovább növelte a vasúti fővonalak 

forgalmát, megerősítve és továbbra is fenntartva a normál nyomtávolságú mellékvonal hálózat 

kiépítésével elindított folyamatot. További igényt támasztottak a fővonalak szállítási kapacitá-

sának növelésére, a hazai ipart a termékek fejlesztésére és az üzemek termelési kapacitásának 

növelésére kényszerítve. Ez az önmagát gerjesztő körfolyamat jellemezte Magyarország gaz-

dasági fejlődését az első világháború kitöréséig.  

 

3.1. Keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok üzembe helyezése Magyarországon 

Angliában a gőzvontatás általános bevezetése a keskeny nyomtávolságú vonalakon a Liver-

pool & Manchester Vasút sikeres bemutatkozását követően több évtizedig váratott magára. 

Az áttörést az 597 mm nyomközű Ffestiniog Vasút gőzmozdonyainak forgalomba állítása 

hozta meg 1863-ban Wales-ben, amikor az 1836 óta működő vasút lóvontatással többé már 

nem tudta biztosítani a kőbányák termékeinek elszállításához szükséges üres kocsikat. A 

gőzmozdonyok fejlődése lehetővé tette az egyre kisebb, megfelelő teljesítőképességű gőz-

mozdonyok építését is, megcáfolva az olyan híres lokomotív szerkesztők vélekedését, mint 

Robert Stephenson, aki azt állította, hogy „Gazdaságosan üzemeltethető gőzmozdonyokat 

ilyen keskeny nyomtávolságra soha nem lehet építeni.” 

 

Magyarországon  az ipari fejlődés mértékére jellemző módon  a kiegyezés után épített 

lóvontatású iparvasutakon az üzembe helyezésüket követő egy-két éven belül megjelentek az 

első gőzmozdonyok. (1. Tézis)  

 

3.2. Az első, Magyarországon épített keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok 

1872-ben az Állami Vaspályatársaság Resicai Vasgyárában  az előző esztendőben üzembe 

helyezett 948 mm nyomtávolságú „Szekul” mozdony mintájára  elkészült a Magyar Szentko-

rona országaiban épített első gőzmozdony. Üzembe helyezése a Vasgyár iparvasút hálózatán 

1872-ben néhány hónappal megelőzte az első Budapesten épített normál nyomtávolságú lo-
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komotív hivatalos átadását. 1876-ban két új gőzmozdonyt helyeztek üzembe a Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt. 790 mm nyomtávolságú hálózatán. A mozdonyok Budapesten a MÁV Gép-

gyárban készültek már a gyár saját tervei szerint, mint a hazánkban szerkesztett első gőzmoz-

donyok. A MÁV Gépgyár – később a Magyar Királyi Állami Vas- Acél- és Gépgyárak (MÁ-

VAG) budapesti üzeme  hamarosan a legfontosabb magyar mozdonygyárrá fejlődött, mellet-

te azonban további üzemek és vasúti műhelyek is építettek gőzmozdonyokat.  

 

Magyarországon az 1867-es kiegyezést közvetlenül követő években már rendelkezésre állt a 

gőzmozdonyok építéséhez szükséges ipari háttér. A gyorsan kiépülő ipar- és bányavasút há-

lózat  a hazai normál nyomtávolságú gőzmozdonygyártás elindításával egyidőben  életre 

hívta a keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártást is. (2. Tézis) 

 

3.3. Keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok építése Magyarországon 

Magyarországon a keskeny nyomközű vonalak hossza az 1880-as években meghaladta a 

300 km-t. A magyar parlament 1881-től úgynevezett kamatgaranciális szerződésekkel segítet-

te és támogatta az egységes országos fővonalakhoz közvetlenül csatlakozó normál nyomközű 

mellékvonalak kiépítését.6 Az 1890-es évek közepéig csak normál nyomközű helyiérdekű 

vasutakat építettek Magyarországon, ezáltal biztosítva az akadálymentes teherszállítást a tel-

jes hálózaton. 

 

Az 1872-től 1897-ig terjedő időszakban a hazai mozdonygyártók keskeny nyomtávolságú 

gőzmozdonyokat csak iparvasúti vonalakra építettek, mivel a Brit Parlament határozata, 

amely a szabványos nyomtávolság kiválasztásával egyben kimondta az egységes hálózat al-

kalmazásának elvét, közvetve megakadályozva az országos hálózatok kiépítésénél  nem-

csak Angliában, hanem a kontinens országaiban is  az olcsóbb üzemű és lényegesen ki-

sebb befektetést igénylő közforgalmú keskeny nyomközű vonalak nagyobb arányban törté-

nő létesítését a XIX. század végéig. (3. Tézis) 

 

Kérdés, hogy valóban a Brit Parlament döntésére vezethető vissza Franciaország, Németor-

szág és Magyarország tévedése, amelyek a függetlenségük ellenére a XIX. század végéig nem 

építették ki a saját keskeny nyomtávolságú hálózatukat, miközben az angolok 3`0” és 3`6” 

nyomtávolságú vasutakat építettek a gyarmataikon Indiában, Ausztráliában, Új-Zélandon, 

Dél-Afrikában és Dél-Amerikában. 

 

Létezik bármilyen kapcsolat az angol parlament döntése és a világ országaiban napjainkban 

működő vasúthálózat több mint felét alkotó normál nyomtávolságú vonalak között? Kezde-

tekben a gőzvasút, mint az Angliából származó egységes szállítási technológia került alkal-

mazásra a kontinens országaiban és Észak-Amerikában. Később a hálózatok bővítése során a 

gazdasági érdekek  az akadálymentes, átrakási költségektől mentes vasúti teherforgalom  

                                                           
6 A kamatgaranciális szerződések biztosították a helyiérdekű vasutak létrehozására felállított részvénytársaságok 

számára az építésbe befektetett tőke hozamát a vonalak forgalmától és bevételétől függetlenül. Az 1880. évi 

XXXI. törvény a megnövekedett teherforgalom előnyeit élvező MÁV-ot, az 1888. évi IV. törvény pedig már a 

magántársaságokat is kötelezte a fővonalaikhoz csatlakozó, kamatgaranciális szerződéssel rendelkező mellékvo-

nalak üzemeltetési költségeinek finanszírozására. Az 1884-től bevezetett, úgynevezett szabvány szerződések 

jelentős mértékben segítették a helyiérdekű hálózat vonalainak kiépítését a Magyar Szentkorona országaiban. 

További előnyöket nyújtottak, de cserébe előírták a MÁV szabványainak megfelelően létesített épületek, pálya-

felépítmény és a forgalmi eszközök használatát, valamint a MÁV szolgálati utasításainak alkalmazását. A vona-

lak üzemeltetését végző személyzetet a MÁV biztosította. — Zelovich Kornél: A magyar vasutak története (The 

History of the Hungarian Railways – in Hungarian), Különnyomat: A magyar közlekedés monográfiája, Bu-

dapest, 1925. 
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voltak a legfontosabb szempontok. Spanyolország és az orosz cári birodalom a hadászati 

szempontokat előtérbe helyezve a szélesebb nyomtávolságú országos hálózatok kiépítése mel-

lett döntött. 

 

3.4. A személyforgalom kiszolgálására épített keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok 

A megfelelő gőzmozdonytípusok hiánya késleltette a személyszállítási szolgáltatások na-

gyobb mértékben történő bevezetését az 1000 mm-nél keskenyebb nyomtávolsággal épített 

vonalakon. Az ikermozdonyok mintájára épített Fairlie-típusú lokomotívok teljesítménye már 

megfelelt a személy- és teherszállítási követelményeknek a 600 mm nyomtávolságú vonala-

kon is. Magasabb üzemeltetési és fenntartási költségeik miatt azonban mégsem terjedtek el 

általánosan. A gőzmozdonyok építésében tapasztalt fejlődés csak az 1880-as évek végétől 

tette lehetővé a gazdaságos üzemű keskeny nyomtávolságú lokomotívok építését.  

 

A HÉV vonalakkal szemben felállított követelmények, az azonos forgalmi és utaskényelmi 

berendezések, valamint az utazási sebesség és a szolgáltatás színvonala a harmadrangú, 

keskeny nyomtávolságú HÉV vonalakon is a normál nyomtávolságú gőzmozdonyokkal 

azonos műszaki paraméterekkel rendelkező lokomotívokat igényeltek. (4. Tézis)  

 

3.5. A MÁV Gépgyár „egységes szerkezetű”, keskeny nyomtávolságú gőzmozdonytípu-

sai  

A MÁV Gépgyár 1905-ig 50 keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyt épített, amelyek 24 kü-

lönböző típushoz tartoztak. A keskeny nyomközű vasutak hálózatának gyors bővítése és a 

forgalmukat kiszolgáló eszközök egyre nagyobb számban történő építése szükségessé tette a 

járművek szabványosítását. A szabványosítás olcsóbb termékeket kínált a megrendelők szá-

mára. A költségeket csökkentve felgyorsította a lokomotívgyártást és a külföldi gyártók által 

kínált termékekkel versenyképes áron kínálta a hazai ipar termékeit. 

 

A MÁV Gépgyár a korábbi gyakorlatával szakítva a keskeny nyomtávolságú mozdonyokra 

vonatkozó megrendelések egyedi járművekkel való kielégítése helyett a német és osztrák 

lokomotívgyárakban korábban bevezetett gyakorlatnak megfelelően  a különleges eseteket 

nem számítva  áttért az egységes szerkezetű keskeny nyomtávolságú lokomotívok gyártásá-

ra. (5. Tézis) 

 

3.6. Az iparvasúti műhelyekben épített keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok 

A vasúttársaságok által felállított vasúti műhelyek kezdetben egyaránt foglalkoztak új vasúti 

járművek gyártásával, illetve a már korábban üzembe helyezett járművek javításával. Ezek a 

tevékenységek azonban a hálózatok növekedésével egyre inkább különváltak. Már a XIX. 

század közepén létrejöttek az önálló lokomotívgyárak és a mozdonyok, valamint a személy és 

teherkocsik javítására szakosodott műhelyek. A már korábban gyártott lokomotívok üzemben 

tartása, a megváltozott követelményeknek megfelelő átalakítása, a balesetek során megsérült 

járművek helyreállítása azonban komoly szakmai hátteret igényelt, és ez a feladat az általában 

túlterhelt lokomotívgyárak mellett a vasúti műhelyekre maradt. 

 

A keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok iránt mutatkozó, hirtelen megélénkült kereslet 

hatására a századfordulón a már működő mozdonyépítők mellett több vasúti műhely is be-

kapcsolódott a gőzmozdonyok építésébe. (6. Tézis) 
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3.7. A BoszniaHercegovina tartomány vasútjai számára épített keskeny nyomtávolsá-

gú gőzmozdonyok 

A magyar mozdonygyártók, az aradi Weitzer János Gépgyár és a MÁV Gépgyár Budapesten 

fontos szerepet játszottak a BoszniaHercegovina tartományban kiépített 760 mm nyomtávol-

ságú, közforgalmú hálózat vontatási feladatait ellátó gőzmozdonyok építésében. A hálózat 

hossza a BelgrádSzarajevó vonal megnyitása után meghaladta a 2000 km-t. A 

BródSzarajevó vonal szállítási teljesítménye – az utazók számára azonos kényelmet és uta-

zási sebességet szolgáltatva  meghaladta a monarchia gyengébb forgalmú, normál nyomközű 

fővonalainak teljesítményét. 

 

A XIX. század utolsó két évtizedében a BoszniaHercegovinában kiépített 760 mm nyomkö-

zű vasúthálózat bővítése és forgalmának növelése a századforduló után fontos szerepet ját-

szott a tartományt irányító közös osztrákmagyar kormányok gazdaságpolitikájában. A for-

galom növekedésével és a hálózat bővítésével párhuzamosan üzembe helyezett új járművek 

elkészítése jelentős munkát és bevételt adott az akkor megrendelések hiányával küszködő 

hazai lokomotívgyáraknak. A tengerpartra szállított áru pedig az adriai kikötők forgalmát 

növelve nagymértékben elősegítette a gyors fejlődésnek indult magyar külkereskedelmi 

kapcsolatokat. (7. Tézis) 

 

3.8. A MÁV Gépgyárban szerkesztett és épített keskeny nyomtávolságú mozdonyok 

magyar karaktere 

A MÁV Gépgyár a hazai vasúti szállítási igényeket felismerve a századforduló után a Monar-

chia lokomotívgyáraiban készült típusoktól eltérő szerkezetű keskeny nyomtávolságú gőz-

mozdonyokat szerkesztett és épített. A mozdonyok sikerének egyik oka a kazán fűtőfelület és 

a rostélyfelület gyenge minőségű fűtőanyagokkal  legtöbb esetben fával  történő tüzeléshez 

választott aránya volt. Ezért a mozdonyok a vasutak változó szállítási igényeihez igazodva  

magasabb fűtőértékű szenekkel tüzelve  túlterhelhetők voltak. A Klien-Lindner kerékpárok 

lehetővé tették a nagyobb vonóerővel rendelkező D-tengelyelrendezésű mozdonyok közleked-

tetését a korábban lóvontatásra épített vonalakon a kis sugarú pályaívek átépítése nélkül. A 

kazánok szerkezete alkalmassá tette a mozdonyokat az erdei- és iparvasutak 60 ‰ emelkedé-

sű pályaszakaszain a forgalom kiszolgálására, néhány esetben pedig az első világháborúban 

használt harctéri vasutak a 100 ‰ emelkedéssel megépített, rakodórámpákra felkapaszkodó 

rövid vágányszakaszain is. 

 

A MÁV Gépgyár, később a budapesti MÁVAG a Kárpát-medence és az OsztrákMagyar 

Monarchia, valamint az utódállamai területén kiépített 760 mm nyomtávolságú vonalak és 

hálózatok lokomotívjainak gyártásra rendezkedett be. Saját szerkesztésű keskeny nyomtá-

volságú gőzmozdonyaival az OsztrákMagyar Monarchiában működő lokomotívgyárak 

mellett egyéni színt képviselt. (8. Tézis) 

 

3.9. Keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok gyártása a két világháború között  

Az építési munkák befejezése után a 451 km hosszú BelgrádSzarajevó vonal képezte a leg-

fontosabb vasúti összeköttetést az első világháború után létrehozott Jugoszláviában üzemben 

tartott 760 mm nyomtávolságú országos hálózaton. Az utazás a többszöri mozdonyváltás és a 

gyakori vízvételezés miatt a hosszú úton sok időt vett igénybe. Az utazási idő csökkentése 

érdekében 35 új, nagyteljesítményű gőzmozdonyt rendeltek a budapesti MÁVAG gyártól. Az 

új mozdonyokat örökségként a BHOV IVc6 osztályba sorolását megtartva a Szerb Horvát 

Szlovén Vasutak 1501-1535 pályaszámokkal állították forgalomba. A mozdonyok később a 

Jugoszláv Államvasutak besorolásának megfelelően 1933-tól 85 001-035 pályaszámokkal 
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közlekedtek. A 128 szerkezetszámú mozdonyok kezdetben az 50 km/h engedélyezett sebessé-

güket kihasználva expresszvonatokkal közlekedtek, öt órával lecsökkentve az utazási időt a 

BelgrádCacakSzarajevó viszonylatban.  

 

A MÁVAG 128 szerkezetszámú lokomotívjait az első világháború után bevezetett új gőz-

mozdony szerkesztési elveknek megfelelően tervezték. Ezek voltak a tüzelőanyag megfelelő 

hasznosítása, a kazán jó gőzfejlesztő képessége, a gépezet jó hatásfoka és a gőzfogyasztás 

optimalizálása. A MÁV részére épített új, normál nyomtávolságú mozdonyokon végzett vizs-

gálatok eredményeit szintén hasznosították. A mozdonyok gyári adatok szerinti 900 LE 

(662,4 kW) teljesítménye a MÁV 324 sorozatú, fővonali mozdonyaihoz volt hasonló. Sík, 

0 ‰-es pályán 10 km/h sebességgel 1875 t tömegű, 50 km/h sebességgel 905 t tömegű vona-

tokat tudtak továbbítani. Terhelésük 15 ‰-en 30 km/h sebességgel a másfélszerese volt a JDZ 

760 mm nyomtávolságú hálózatán nagy számban üzemelő, MÁVAG 96 szerkezetszámú 

gőzmozdonyok terhelésének. Gyártásukat a szlavóniai Bródban létrehozott gépgyár is átvette, 

és további tíz lokomotívot épített 1940-ben. 

 

A magyar ipar a két világháború közötti időszakban kis méretekben is jelentős termékeket 

tudott előállítani. A 128 szerkezetszámú mozdonyok megszerkesztése és építése a magyar 

ipartörténetnek ebben a szakaszában ugyanolyan jelentőséggel bírt, mint a BudapestBécs 

repülőjáratokkal versenyző Árpád típusú gyors sínautóbuszok, Kandó Kálmán  Buda-

pestHegyeshalom vonal 16 kV 50 Hz ipari frekvenciával táplált egyfázisú felsővezeték há-

lózata alatt közlekedő  fővonali villamos mozdonyai és a MÁV 424 sorozatú, 122 szerkezet-

számú gőzmozdonyai. A keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás hozzájárult a hazai 

ipar sikeréhez ebben az időszakban. (9. Tézis) 

 

3.10. Keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok gyártása külföldi megrendelők számára a 

második világháború után  

A második világháború évei alatt a MÁVAG budapesti üzeme sorozatban építette a gyár 70 

szerkezetszámú gőzmozdonyait, de a hazai 760 mm nyomtávolságú vasutak szállítási kapaci-

tásának növelése érdekében a nagyobb teljesítményű 96 és 128 számú típusok gyártásának 

előkészítése is napirenden volt. A 7019 gyári sorozat mozdonyait eredetileg a MÁV rendelte 

meg, de a Budapestet elfoglaló Vörös Hadsereg katonái hadizsákmányként lefoglalták. 

Üzembe helyezésükre a Szovjetunió 750 mm nyomtávolságú vonalain került sor. A típus épí-

tése azonban tovább folytatódott, 1942 és 1950 között összesen 80 mozdony készült a korsze-

rűsített változatból. Amint az utolsó 7021 szerkezetszámú lokomotív a gyárat elhagyta, véget 

ért a típus mozdonyainak építése, amelyből 1905 és 1950 között 21 sorozatban összesen 142 

épült. A típus mozdonyainak közel a fele a szomszédos országok keskeny nyomközű vonalain 

került üzembe helyezésre. Tíz 94, hat 96 és egy 85 szerkezetszámú lokomotív készült még 

1950 előtt jugoszláv megrendelésre. A felajánlott 128 szerkezetszámú mozdonyok szállítása 

helyett a MÁVAG gyár a szovjet PT4-típus magyar változatának a KV-4 sorozatú lokomotí-

vok gyártására kapott megrendelést. A típusból 1950 és 1955 között összesen 240 mozdony 

készült Budapesten, amelyek közül hat a magyar vonalakra került. 1957-ben az Indiai Vas-

utak megrendelésére 137 szerkezetszámmal 40, angol tervek szerint épített 1000 mm nyomtá-

volságú mozdony készült Budapesten.  

 

A második világháborút követő időszakban a keskeny nyomtávolságú gőzmozdony  a moz-

donyok épített darabszámát tekintve  a magyar ipar egyik legfontosabb export terméke 

volt. Az ebben a korszakban Budapesten épült 380 keskeny nyomtávolságú gőzmozdony 

kevesebb mint 10 %-a, mindössze csak 32 készült hazai megrendelésre, illetve magyar vona-

lakra. (10. Tézis) 
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4. Az értekezés tartalomjegyzéke 

1. Bevezető 

2. A keskeny nyomközű gőzvontatású vasutak kialakulása 

3. Keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás Magyarországon 

3.1. A kezdetektől 1905-ig 

3.2. A keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás aranykora Magyarországon (1906-

1920. június 4.) 

3.3. Trianontól az első bécsi döntésig (1920. július 5-től 1938-ig) 

3.4. 1939-től 1944-ig 

3.5. A keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás második fénykora (1945-1957) 

4. A magyarországi keskeny nyomtávolságú gőzmozdonygyártás helye és szerepe 

az európai gőzmozdonygyártásban  

5. Magyar mozdonyok, amelyek nemzetközi összehasonlításban is megállták volna 

a helyüket 

6. Gőzmozdonyok még ma és holnap Magyarországon 

7. Összefoglalás 

8. Felhasznált irodalom 

 

Mellékletek 

1. Az első keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok Magyarországon 

2. A Magyarországon épített első keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok 

3. A MÁV Gépgyár 29 szerkezetszámú normál nyomtávolságú, másodrangú és 51 

szerkezetszámú 760 mm nyomtávolságú, harmadrangú HÉV mozdonyai 

4. A MÁV Gépgyár 70 szerkezetszámú gőzmozdonyai 

5. A MÁV Gépgyár és a MÁVAG iparvasúti és különleges szerkezetű gőzmozdonyai 

6. Az aradi Weitzer János gépgyárban épített fontosabb keskeny nyomtávolságú gőz-

mozdonytípusok 

7. A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű Rt., vasúti műhelyeiben épített gőzmozdonyok 

8. A MÁV Gépgyár „egységes szerkezetű”, keskeny nyomtávolságú gőzmozdonytípu-

sai 

9. A MÁV Gépgyár 82 és 96 szerkezetszámú keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyai 

10. A MÁV Gépgyár 128 szerkezetszámú gőzmozdonyai 

11. A MÁV Gépgyárban, illetve a MÁVAG budapesti üzemében épített keskeny nyom-

távolságú gőzmozdonyok 

12. A legnagyobb teljesítményű, 750, 760 és 762 mm nyomtávolságú gőzmozdonyok 
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5. Az eredmények hasznosítása  

Magyarországon az utóbbi húsz évben komoly civil mozgalom indult a kisvasutak megmenté-

se érdekében. A mozgalom egyik legfontosabb célja a gőzmozdonyok üzembe helyezése volt 

a még működő vonalakon a turistaforgalom fellendítése érdekében. Az igazi érték vonzerő 

nem csak a vasútbarátok, hanem a látogatók számára is, akik szívesen utaznak a történelmi 

hitelességgel felújított járműveken. Az értekezés segítséget nyújt a civil aktivisták számára a 

járművek megőrzéséhez és felújításához a magyar vasúttörténeti értékeket hordozó keskeny 

nyomtávolságú gőzmozdonyok kiválasztásában. 

 

Napjaink egyik megoldásra váró problémája a gőzvontatás optimális költségen történő fenn-

tartása. A bemutatott példák segítenek megtalálni azt a szűk ösvényt, amelyet követve a kes-

keny nyomtávolságú gőzmozdonyok felújítása, történelmi értékük hiteles megőrzése és a 

gazdaságos üzemeltetés feltételei sikeresen ötvözhetők. 

 

A gőzmozdonyok üzemben tartása különleges szakértelmet és gyakorlatot igényel az utazó- és 

a járművek fenntartását végző személyzettől, beleértve a diplomával rendelkező mérnököket 

és a karbantartást, javítást végző szakembereket. Az értekezés, a kutatott és feldolgozott iro-

dalom, a dokumentáció felhasználható az egyetemi oktatásban. Az értekezés készítése köz-

ben feltárt összefüggések, kapcsolatok további kutatások tárgyát képezhetik. 
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and Gurahonc Forest Railway in Kőrös Valley Forest Industry of Neufeld Ká-

roly part 3 – in Hungarian), Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 

26/10 (1892), p. 331-338. 

26/11 (1892) p. 363-373, 

26/12 (1892) p. 393-399. 

III.2 Preyer Győző: A keskenynyomú vasutak legésszerűbb vágányzata (The Most 

Rational Track of Narrow Gauge Railways – in Hungarian), Budapest, Vasúti 

és Közlekedési Közlöny,  145/1888, p. 1381-1382, 

  148/1888, p. 1403-1404, 

  151/1888, p. 1423-1424, 

  154/1888, p. 1450-1451. 

III.3 Edvi Illés Aladár: A Pest-kőbányi próbavasút I- II. rész, Magyar Mérnök- és Épí-

tész-Egylet Közlönye, 29/6 (1895), p. 217-223, 29/7 (1985), p. 264-270. 

III.4 Ulrich Antal, A Resica—Szekuli keskenyvágányú vasút leírása (The Description 

of Resicza—Szekul Narrow-gauge Railway – in Hungarian), Magyar Mérnök- 

és Építész-Egylet Közlönye 9/11 (1875), p. 466-474. 

III.5 Herczog Ödön: A selmeci keskenyvágányú bányavasút, Magyar Mérnök- és Épí-

tész-Egylet Közlönye, 7/4 (1873), p. 138-145. 

III.6 Dolecskó Ferenc: Albrecht főherceg bindtvölgyi keskeny nyomú vasútja, Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 17/5 (1883), p. 191-213. 

III.7 Speidl Bódog: A Boszna-völgyi vasút I, II, Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

Közlönye, 21/8 (1887), p. 372-380., 9, p. 397-422. 

III.8 A gőzkazánok, melyeknek használtatása az 1868-dik év első felében a m. k. 

közmunka és közlekedési ministerium által a kellőképpen kiállott gyakorlati 

vizsgálat alapján megengedtetett, a következők - Vegyesek (Steam Boilers 

Authorised for Use by the Royal Hungarian Ministry of Public Works and 

Transport in the second half of the Year 1868 – Miscellaneous - in Hungarian) 

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 3 évfolyam 2/3 (1868), p. 284-295. 

III.9 Bodányi Ödön: A Doboj—tuzlai vasút I, II, III, Magyar Mérnök- és Építész-

Egylet Közlönye, 26/7 (1892), p. 225-227., 26/8 p. 260-266., 26/9 p. 295-302. 

III.10 Wittemberg J.: Lokomotívok az ezredéves kiállításon, Magyar Mérnök- és Épít-

ész-Egylet Közlönye 30/8 (1896), p. 314-325. 

III.11 Lipthay Sándor: Bosznia és Hercegovina keskenyvágányú vasútai I, II, Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 30/6 (1896), p. 221-225, 7, p. 257-265. 

III.12 Keskenynyomközű 485, 490, 495, 496, M297, M268 sor. mozdonyokkal végzett 

terhelési próbák (Loading Tests of the Narrow Gauge Class 485, 490, 495, 496, 
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M297, M268 Locomotives – in Hungarian), 1959, MÁV Anyagvizsgáló főnök-

ség, (MÁV Dokumentációs Központ és Könyvtár). 

III.13 Vertich József: Volt egyszer egy fogaskerekű, Múzeumbarátköri könyvek (MÁV 

Zrt. Dokumentációs Központ és Könyvtár). 

III.14 Roger M. Waller: Neue Zahnrad-Dampflokomotiven H2/3 – Die attraktive und 

wirtschaftliche Alternative für Bergbahnen, ZEV + DET Glasers Annalen 117 

(1993) Nr. 4 April. 

III.15 Ein Portrait von Dipl.-Ing Dieter Zoubek: JZ Reihe 83 ex Bosnisch-

Herzegovinische Landesbahn Reihe IVa5, 

III.16 Ledács Kiss Dezső: Nagyteljesítményű keskenyvágányú mozdonyok, Vasúti és 

közlekedési közlöny 1942/16, p. 176-177; 1942/18, p. 193-197, 1942/20, p. 223-

226. 

III.17 Dr. Csiba József, Malatinszky Sándor: A budapesti MÁVAG gyárban a szovjet 

vasutak részére készített KV4 sor. gőzmozdonyok (The Class KV4 Steam Locomo-

tives Built for the Railways of the Soviet Union by the MÁVAG Budapest Works 

– in Hungarian), Budapest, Vasútgépészet, 1999/2, p. 3-7, 1999/3, p. 6-8. 

III.18 Malatinszky Sándor: A MÁV állagába besorolt legnagyobb teljesítményű, kes-

keny nyomtávolságú gőzmozdonyok (The Most Powerful Narrow-gauge Steam 

Locomotives of the MÁV Trative Stock – in Hungarian) , Budapest, 

Vasútgépészet, 2001/4, p. 3-9. 

III.19 Malatinszky Sándor: A hazánkban szerkesztett és épített legnagyobb tel-

jesítményű keskeny nyomtávolságú gőzmozdonyok (The Most Powerful Narrow-

gauge Steam Locomotives Designed and built in Hungary – in Hungarian), Bu-

dapest, Vasútgépészet, 2003/2, p. 7-12. 

III.20 Busy Narrow-Gauge Steam, Great Trains – Sequel to History of Railways 6. rész 

III.21 Wimmer Vilmos: A miskolcbánrévei másodrendű vasútnak leírása, Magyar 

Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 5 (1892) 5, p. 177-180. 

III.22 Csobai László: A Debreceni Erdei Vasút 80 éve (80 Years of the Debrecen Fo-

rest Railway – in Hungarian), Közlekedéstudományi szemle, 12/12 1962, p. 567-

563. 

III.23 Márffy Ferenc: Kísérletek hazai keskenyvágányú mozdonnyal, Magyar Vasút és 

Közlekedés, 1943, július 

III.24 Doktorics Benő: Hazai keskenyvágányú mozdonyok, A gőzmozdony, 1/3 (1913), 

p. 85-87. 

III.25 Pottyondy Tihamér: A Magyar Államvasutak mozdonyparkja, mozdonyaink 

szerkezeti fejlődése és a modern mozdonytípusok (The Locomotive Stock of the 

Hungarian State Railways, the Development of the Locomotive Construction 

and the Modern locomotive Types – in Hungarian), A Magyar Államvasutak 

Gépészeti Közlései, Budapest, 1918 november 

III.26 Doktorics Benő: A „Bosnyák-Hercegovinai Országos Vasútak” Klose-rendszerű, 

3 kapcsolt tengelyű, személyvonatú és 2 kapcsolt tengelyű mozdonyai. A gőz-

mozdony, év nélkül, p. 113-114. 

III.27 A garamberzencze—selmeczi keskenyvágányú bánya vasút, Magyar Vasúti és 

Közlekedési Közlöny, 1876, p. 44-45. 
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III.28 Sármezey Endre: Mótoros kocsik vasúti üzemben, Magyar Mérnök- és Építész-

Egylet Közlönye 3/8 (1904), p. 84-103. 

III.29 Sármezey Endre: Motorüzem a vasutakon, Wodianer, Budapest, 1909 

III.30 Kopasz Károly: A keskeny nyomközű közforgalmú és korlátolt közforgalmú 

vasutak motorosítása I-II II (Motorization of the Narrow-gauge Railways Ope-

ned for Public and Limited Public Service I-II – in Hungarian). Magyar Mér-

nök- és Építész-Egylet Közlönye 76/45-46 (1942) p. 177-184, 76/47-48 (1942)  

p. 185-188. 

III.31 Doctorics Benő: Olcsóbb-e a Diesel-villamos mozdony üzeme a gőzmozdonyénál 

(hozzászólás Kopasz Károly múlt évi közleményéhez). Magyar Mérnök- és Épít-

ész-Egylet Közlönye 77/10 (1943) p. 76-77. 

III.32 Bodányi Ödön: A BorossebesMenyházai keskenyvágányú helyi érdekű vasút 

ismertetése és ezzel kapcsolatban a mozdonygyártás újabb haladásáról, Külön-

lenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője 1894 évi XXVIII. 

kötetéből, Budapest 1894. 
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VI.1 A M. Kir. Államvasutak Gépgyára által szállított mozdonyok vázlatrajzai és mé-

retadatai (Sketches and Dimensions of the Steam Locomotives Delivered by the 

Machine Factory of the Royal State Hungarian Railways – in Hungarian), 

Klösz György és fia Budapest, 1906. 

VI.2 M. Kir. Államvasutak mozdony jellegrajzai, Posner és Fia, Budapest, 1899- 

VI.3 Plananrchiv SLM, SBB Historic, Winterthur, Svájc. 

VI.4 UIC 650 számú döntvény – Mozdonyok és motorkocsik tengelyelrendezésének 

egységes jelölése, 5. kiadás 1983. 01.01, Nemzetközi Vasútegylet. 
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VI.6 Mohay László: Magyarországi Maschinenbau Gesellschaft (Karlsruhe) gyárt-

mányú mozdonyok az ipari nyilvántartás alapján, Kézirat. 
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VI.9 MÁV eredetű kazánok nyilvántartása (Register of Boilers Originated from MÁV 

– in Hungarian), MÁV Nosztalgia Kft. 

VI.10 Kladiva Ottmár: A hegyi bánság ipartörténete (The Industrial History of Banat 
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