
Az er dé lyi né pi épí té szet sa já tos szín -
folt ja a Szé kely föld és Szász föld ha tá rán
el he lyez ke dõ Vécke-völgy. A meg vizs gált
öt te le pü lés ha gyo má nyos fa lu ké pe és
épü let ál lo má nya a még jó ál la pot ban
meg lé võ ér té ket pél dáz za, mely a szer zõk
ja vas la ta it meg szív lel ve a jö võ szá má ra is
meg tart ha tó. Más faj ta kér dés fog lal koz -
tat ta a szent end rei Sza bad té ri Nép raj zi
Mú ze um szak em be re it: ho gyan le het a
nép raj zi vo nat ko zá sa i ban is sok szí nû Er -
délyt hi te le sen és szem lé le te sen be mu tat -
ni egy a szent end rei skan zen be ter ve zett
épü let együt tes adott korlátai kö zött. Meg -
tud hat juk, mi lyen meg fon to lá sok ve zet -
ték az er dé lyi épü let együt tes te le pí té si
kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sát, és hogy ho -
gyan já rult hoz zá a táj egy sé gen ként el té rõ
vál to zók – a rep re zen ta tív te vé keny ség
vagy  a ház tí pus – ki vá lasz tá sa az ará -
nyos, új sze rû és a szte re o tí pi á kat ki kü -
szö bö lõ be mu ta tás hoz.

A ta nul má nyok szer zõi az er dé lyi ek
mel lett na gyobbrészt ma gyar or szá gi szak -
em be rek, akik szá má ra a ha tá ron tú li
örök ség vé de lem sa já tos ki hí vást je lent.
Az írá sa ik ban vissza té rõ kér dés kö rök kö -
zött sze re pel a mû vé szet re gi o ná lis ta go -
ló dá sa, Er dély mint össze tett ré gió, em -
lék anya gá nak je len tõ sé ge és más ré gi ók -
hoz va ló vi szo nya. Az er dé lyi mû vé szet
ál ta lá nos ké pe, mint meg tud juk, a kö zel -
múlt ban ta lán a leg tisz tá zot tabb nak tûn -
he tett, az egy re bõ vü lõ, rend sze re zés re
vá ró is me ret anyag azon ban szá mos te kin -
tet ben új ered mé nye ket ígér. 

A kö tet írá sai rá vi lá gí ta nak ar ra, hogy
a ko ráb ban egy egész ré szét ké pe zõ frag -
men tu mo kat össze gyûj te ni, egy sé ges kép -
be ren dez ni és meg óv ni rend kí vül össze -
tett fel adat, egy ben meg gyõz nek en nek
fon tos sá gá ról és ta nús kod nak az ed di gi
hoz zá já ru lá sok biz ta tó sok szí nû sé gé rõl.

Kó nya An na
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A GÕZ MOZ DONY DI A DA LA 
A KÁR PÁT-ME DEN CÉ BEN
Majdán Já nos: Mo der ni zá ció – vas út – tár sa da lom.
Ta nul má nyok a vas út épí tés ha tá sá ról a 19–20.
szá zad ban

EJT Ki adó, Ba ja, 2010.

A köz le ke dés tör té ne té ben kor szak ha -
tárt je len tett az 1829-ben meg ren de zett
el sõ moz dony ver seny. Elõ ször a tör té ne -
lem ben nem em be ri vagy ál la ti erõ mér te
össze gyor sa sá gát, ha nem em ber ál tal
szer kesz tett, meg épí tett gé pi erõ. A za ka -
to ló, pö fö gõ moz do nyok nak kö szön he tõ -
en át ala kult a tér- és idõ be li tá vol ság.
Több száz ki lo mé tert le he tett utaz ni egy
nap alatt, füg get le nül az idõ já rá si kö rül -
mé nyek tõl. A vas út nak kö szön he tõ en a
tér össze zsu go ro dott.

A vas út tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lõ -
dést ger jesz tett, ci vi li zá ci ós min tá kat ter -
jesz tett, ha tás sal volt az érin tett te le pü lés
épít ke zé si, ház tar tá si szo ká sa i ra. Az ál lo -
más épü le te mel lék épü le te i vel, a sín pá lya
be vá gá sa i val, alag út ja i val, híd ja i val át ala -
kí tot ta kör nye ze te ar cu la tát. Vas út nél kül
már el sem le he tett kép zel ni egy vá rost.

A vas út nak kö szön he tõ en az árak egy -
sé ge seb bek ké, ál lan dób bak ká és könnyeb -
ben meg ha tá roz ha tók ká vál tak, meg nõtt a
ja vak for ga lom ké pes sé ge. A szál lí tá si



költ sé gek és az idõ tar tam csök ke né sé vel
olyan ter mé kek, ame lyek nagy tö me gük,
rak tá ro zá si vagy más prob lé mák mi att
ad dig alig vol tak szál lít ha tók, most a vas -
úti áru fo ga lom leg fon to sabb cik ke i vé
vál tak. Ilyen pél dá ul a kõ szén, a kü lön -
bö zõ ér cek vagy akár az olyan gyor san
rom ló élel mi sze rek, mint a to jás. A vas út
hoz zá já rult a ter me lés szé le sí té sé hez és
nö ve lé sé hez.

Majdán Já nos, a pé csi Egye tem Mo -
dern ko ri Tan szék ének ta ná ra és a ba jai
fõ is ko la rek to ra kö zel há rom év ti ze de
vizs gál ja a Kár pát-me den cei vas út vo na -
lak tör té ne ti múlt ját. A szer zõ újabb kö te -
té ben az el múlt két év ti zed ben meg je lent
ta nul má nya it fû zi cso kor ba, vé gig ve zet ve
az ol va sót a ma gyar vas út tör té net más fél
év szá za dos múlt ján.

A ko rai ma gyar vas út tör té net meg ha -
tá ro zó sze mé lyi sé ge Szé che nyi Ist ván,
aki 1832-es ang li ai uta zá sa so rán el sõ -
ként ta pasz tal ta meg a vas út elõ nye it. Ha -
za tér ve a vas út épí tés lel kes tá mo ga tó ja
lett, köz re mû kö dé sé nek kö szön he tõ en
épül tek meg az el sõ ma gyar vas út vo na lak
Pest–Vác (1846) és Pest–Szolnok (1847)
kö zött.

A könyv el sõ ta nul má nya a vas út -
ügyek ala ku lá sát kö ve ti vé gig 1848-ban.
Az 1848 ta va szán meg ala kult el sõ fe le lõs
ma gyar kor mány ban Szé che nyi a köz -
mun ka- és köz le ke dé si ügyek kel fog lal ko -
zó mi nisz té ri um élé re ke rült. Rö vid ide ig
tar tó mi nisz ter sé ge alatt ter vek ké szül tek
a leg fon to sabb ma gyar vas út vo na lak ki -
épí té sé re, így töb bek kö zött vo nal be já rás -
ra ke rült sor Szolnok–Debrecen–Szatmár,
Szatmár–Kolozsvár, il let ve Szolnok–
Arad–Gyulafehérvár kö zött. Szé che nyi
terv be vet te egy Bu da pest köz pon tú ma -
gyar ál la mi vas út há ló zat ki épí té sét. A
ma gyar for ra da lom bu ká sa mi att ter ve ze -
té nek meg va ló sí tá sá ra csak az osztrák–
magyar ki egye zést kö ve tõ en ke rül he tett
sor. A 19. szá zad má so dik fe lé ben épült
ki a tör té nel mi Ma gyar or szág fõ vas út vo -
nal-há ló za ta. 

A kö tet kö vet ke zõ ta nul má nya az
1895-ben Edvi Il lés Sán dor ve ze té sé vel
köz re a dott vas út for gal mi adat fel vé tel se -

gít sé gé vel Ke let-Ma gyar or szág vas út ál lo -
má sa i nak for gal mát vizs gál ja. Az Edvi Il -
lés Sán dor ál tal ké szí tett ke res ke del mi
mo no grá fia (A ma gyar ki rá lyi ál lam vas -
utak és az üze mük ben lé võ he lyi ér de kû
vas utak for gal mi vi szo nyai. Ke res ke del mi
mo no grá fia. I–II. Bp., 1896.) for rás ér té kû
ada to kat tar tal maz a gaz da ság tör té né szek
szá má ra: be mu tat ja a vas út vo nal men ti
te rü le tek ter mé szet föld raj zi hely ze tét, né -
pes sé gi ada ta it, bir to ko sa it, ipa ri lé te sít -
mé nye ket, me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek
tí pu sát. A sok ré tû mun ká ból meg tud hat -
juk, hogy az adott ál lo má so kon mi lyen
ter mé ke ket ad tak fel, meg is mer jük a cél -
ál lo má so kat, il let ve azt is, hogy mi lyen
ter mé kek ér kez tek az il le tõ ál lo más ra és
hon nan.

Majdán Já nos a fent em lí tett for rás se -
gít sé gé vel kü lön ta nul má nyok ban elem zi
a Nagyvárad–Belényes–Vaskóh he lyi ér -
de kû vas út ál lo má sa i nak áru for gal mát és
von zá si kör ze tét, il let ve a Murány-völgyi
és a Csetnek-völgyi he lyi ér de kû vas utak
je len tõ sé gét. Mind két írás rá mu tat, hogy
a vas út vo na lak nem csak köz vet len kör -
nye ze tük re, ha nem a jó mi nõ sé gû köz -
utak ese té ben több ki lo mé ter tá vol ság ban
ta lál ha tó te le pü lé sek gaz da sá gi éle té re is
ko moly ha tás sal vol tak.

A he lyi ér de kû vas utak ki épü lé se a Fel -
vi dé ken cí mû ta nul mány ban egy tör té ne -
ti ré gió he lyi ér de kû vas út vo na la i nak
meg épü lé sét kö ve ti vé gig. Hosszú ide ig
gya kor lat volt, hogy min den vas pá lya
egy for ma mi nõ sé gû al épít ménnyel és sín -
nel ren del ke zett. Idõ vel olyan tér sé gek is
vas út hoz kí ván tak jut ni, ame lyek nem es -
tek a fõ vo na lak út já ban, és nem ren del -
kez tek ele gen dõ tõ ké vel el sõ ran gú vas pá -
lyák épí té sé hez. Skó ci ai és fran cia ta -
pasz ta la tok alap ján Hollán Er nõ vas úti
mér nök meg al kot ta a he lyi ér de kû vas -
utak fo gal mát. Ezek a mel lék vo na lak kis
tõ ké vel, he lyi erõ re tá masz kod va épül tek,
és egy-egy tér ség sze mély- és áru for gal -
mát to váb bí tot ták a fõ vo na lak ra. A he lyi -
ér de kû vas út vo na lak épí té sét az 1880-
ban és 1888-ban el fo ga dott vas úti tör vé -
nyek tet ték le he tõ vé. A kö vet ke zõ év ti ze -
dek ben Ma gyar or szág min den ré gi ó já -112
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ban, így Er dély ben is je len tõs he lyi ér de -
kû vas út épít ke zé sek re ke rült sor.

A ma gyar köz le ke dés tör té net meg ha -
tá ro zó alak ja Szé che nyi Ist ván mel lett
Ba ross Gá bor köz le ke dé si mi nisz ter. A
mind össze negy ven négy évet élt po li ti -
kus mun ká ját kö ve ti vé gig a Ba ross Gá bor
gyõ ri te vé keny sé ge cí mû ta nul mány, és
Ba ross Gá bor va la mint Gyõr vá ros kap -
cso la tán ke resz tül mu tat ja be, ho gyan si -
ke rült a mi nisz ter nek Gyõrt vissza emel ni
a pezs gõ gaz da sá gú vá ro sok so rá ba.

Az 1904-ben ki rob bant vas utas sztrájk
az egész ma gyar köz vé le ményt meg lep te.
Az el sõ vas úti sztrájk és ha tá sa a cí me an -
nak az írás nak, amely rész le te sen be mu -
tat ja a sztrájk ki vál tó oka it, az ese mé nye -
ket és azok ha tá sa it. Az el sõ vas úti sztráj -
kot erõ sza kos mó don le tör ték, de a részt -
ve võk nek jo gi úton igaz sá got szol gál tat -
tak. Az 1904-es sztrájk ha tá sá ra en ge dé -
lyez ték a vas uta sok köz ti szer vez ke dést,
ek kor lé te sült a nap ja ink ban is meg lé võ
szak szer ve ze ti há ló zat. Az új vas úti fi ze -
tés rend szert úgy ala kí tot ták ki, hogy fi -
gye lem be vet ték az inf lá ci ót. A sztrájk ha -
tás sal volt a vas uta sok 20. szá zad ban le -
zaj lott to váb bi szer vez ke dé se i re és moz -
gal ma i ra is.

A vas út tör té net ke vés bé ku ta tott ré -
sze a vas út ha tá sa a min den nap ok tör té -
né se i re. A vas út pol gá ro sí tó ha tá sa cí mû,
el sõ sor ban tár sa da lom tör té ne ti mód sze -
rek kel ké szült írás ban a szer zõ a vas út
épí té sé tõl a vas úti for ga lom be in du lá sá ig
kö ve ti vé gig, hogy a vas út mi lyen ha tás -
sal volt a ko ra be li pol gá rok élet mód já ra,
szem lé le té re, uta zá si szo ká sa i ra. A vas út -
nak nem csak gaz da sá gi hasz na volt, ha -
nem pol gá ri, ci vi li zá ci ós ér té ke ket is ter -
jesz tett. A vas úti uta zás szük sé ges sé tet te
a pon tos idõ mé ré sét, az óra hasz ná la tát.
A vas úti ven dég lõ kön ke resz tül a vi dé ki
pol gá rok új éte le ket-ita lo kat és szo ká so -
kat is mer tek meg. A res tik ter jesz tet ték el
a bé csi sze le tet, a fris sen csa polt sört, a
szó dá val hí gí tott kü lön fé le ször pö ket, a
rö vid ita lok kö zül a Zwack Unicumot stb.
A vas út ál lo más ok tér gaz dál ko dá sa, be -
ren de zé se, il lem hely rend sze re, az ál lo -
má sok vi rá gos kert jei mo dell ként áll tak a

he lyi pol gá rok elõtt, akik az új mód sze re -
ket, szo ká so kat be épí tet ték a sa ját éle tük -
be. A kö vet ke zõ ge ne rá ci ó hoz tar to zók
so kan már a vas út nyúj tot ta mun ka le he -
tõ sé get hasz nál ták ki, és vál tak so ká ig iri -
gyelt vas úti dol go zók ká.

A kö vet ke zõ ta nul mány ban – Ál lam -
ha tár ok és vas utak – a szer zõ a vas út há ló -
zat és az ál lam ha tár ok köz ti kap cso la tot
elem zi. Az el sõ vi lág há bo rú elõt ti idõ -
szak ban az eu ró pai ál la mok több sé gé ben
a vas út fej lesz té sek nél az el sõd le ges
szem pont a vas út pi ac szer ve zõ ha tá sa
volt, ugyan ak kor min den ál lam fon tos -
nak tar tot ta a vas utak ál lam ha tár okig va -
ló ki épí té sét. Ál lam biz ton sá gi okok ból
Orosz or szág, Por tu gá lia és Spa nyol or szág
szé les nyom tá vú vas út há ló za tot épít ki.
Az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ ha tár-meg ál -
la pí tá sok nál fon tos sze re pet tölt be a vas -
út, er re jó pél da az új román–magyar és
csehszlovák–magyar ha tár. A két vi lág há -
bo rú kö zött Ro má nia, Cseh szlo vá kia vagy
Ju go szlá via az újon nan meg szer zett te rü -
le tek szo ro sabb össze kap cso lá sá ra hasz -
nál ja fel a vas utat. A má so dik vi lág há bo -
rú ide jén az újabb ha tár vál to zá sok új vo -
na lak épí té sét te szik szük sé ges sé, mint
pél dá ul a Szeretfalva–Déda vas út vo nal
meg épí té se, amely biz to sí tot ta Észak-Er -
dély és a Szé kely föld köz ti kap cso la tot az
új ma gyar ál lam ke re tei közt.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni vas úti
hely re ál lí tá sok és épí té sek a Szov jet unió
ese té ben a ter jesz ke dé si szán dé kot je lez -
ték. A szé les nyom tá vú vas út nak Csa pig
tör té nõ ki épí té se még a há bo rú ide jén a
Kár pát al já ra tar tott igényt mu tat ta. A szé -
les nyom tá vú vas út ki épí té se a len gyel és
cseh szlo vák ne héz ipa ri köz pon to kig vagy
a ke let né met Pots da mig szin tén a szov jet
nagy ha tal mi ér dek ér vé nye sü lé sét je len -
tet te. Az 1990 után át ala kult po li ti kai ha -
tá rok újabb köz le ke dé si prob lé má kat ve -
tet tek fel; er re jó pél da Alsólendva vas úti
el szi ge telt sé ge vagy az, hogy Szlo vé nia
csak va la me lyik szom szé dos or szág te rü -
le tén át tart ha tott fent vas úti kap cso la tot
Ma gya ror szág gal.

Min den ki hal lott a re gé nyek bõl vagy
fil mek bõl hí res Orient Exp resszrõl.
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Majdán Já nos egy ki sebb ta nul mány ban –
Az Orient Exp ressz: a kelet–nyugati kap -
cso lat – kö ve ti vé gig a hí res vas út vo nal
meg va ló su lá sá nak kö rül mé nye it, il let ve a
20. szá zad utol só év ti ze dé ig tar tó tör té ne -
tét. Az Eu ró pa nyu ga ti és kö zép sõ ré szét
a Bal kán nal, pon to sab ban Isz tam bul lal
össze kö tõ vas út vo nal az ered mé nyes ma -
gyar lob bi nak, il let ve a Budapest–Belgrád
vas út vo nal meg épí té sé nek kö szön he tõ en
Ma gya ror szá gon, Bu da pes ten ke resz tül
ha ladt át. Az Orient Exp ressz fény ko rát
1889–1914 kö zött él te, és a Párizs–
München–Bécs–Budapest–Belgrád–Szófia
–Isztambul vo na lon köz le ke dett. A 20.
szá zad ese mé nyei több eset ben mó do sí -
tot ták me net irá nyát, vagy át me ne ti leg
egy-egy vo nal sza kasz le zá rá sá ra ke rült
sor. A 20. szá zad vé gé re az Orient Exp -
resszt is mét köz le ked tet ték, gaz dag úti -
tár sak mú lat ták ide jü ket a több na pos út
alatt. A hí res vo nat fon tos sá gát el ve szí tet -
te, de tör té ne ti em lék ként meg ma radt.

A kö te tet A ma gyar ha tár két ol da lán
1918–1996 kö zött cí mû ta nul mány zár ja.
A ma gyar ál lam te rü le tén az el sõ vi lág há -
bo rú ig több mint huszonkétezer ki lo mé -
te ren zaj lott vas úti for ga lom. A tri a no ni
szer zõ dés alá írá sa után 7255 km pá lya
ma radt Ma gyar or szág te rü le tén. A ki je lölt
új ha tá rok ötvenegy pon ton met szet ték a
ko ráb bi vasutvonalakat. Majdán Já nos ta -
nul má nyá ban vé gig kö ve ti a ha tár men ti

és a ha tá ro kon át íve lõ vas úti for ga lom
ala ku lá sát. A 20. szá zad fo lya mán a fõ -
vas út vo na la kon és ha tár át ke lõhe lye ken
fej lesz té sek in dul tak be, ez zel pár hu za -
mo san azon ban több ha tár men ti mel lék -
vo nal meg szûnt. Az 1990-es évek tõl
szem lé let vál tás kö vet ke zett be. A vas út
mint kör nye zet ba rát köz le ke dé si esz köz a
ha tár men ti tér sé gek fej lesz té sé nek és a
ha tár két ol da lán élõk na pi kap cso lat tar -
tá sá nak le he tõ sé gét nyújtja.

Majdán Já nos ta nul mány kö te te a ma -
gyar vas út tör té net el múlt száz öt ven évé -
nek ke vés bé is mert rész le te i vel is mer te ti
meg az ol va sót. Szé che nyi vas út há ló zat-
ter ve, a ma gyar vas út vo na lak for ga lom -
szer ve zõ ké pes sé ge, a vas út vo na lak pol -
gá ro sí tó ha tá sa, az el sõ vas úti sztrájk, az
Orient Exp ressz vagy a ha tá rok ál tal el vá -
lasz tott vas út vo na lak is mer te té se hoz zá -
se gít a vas út gaz da ság szer ve zõ, ci vi li zá ci -
ós mo del le ket köz ve tí tõ és ál la mok köz ti
kap cso lat erõ sí tõ sze re pé nek meg is me -
ré sé hez.

A vas út a 21. szá zad ener gia vál sá gá -
ban is mét re ne szán szát él he ti, meg ol dást
kí nál hat egy kör nye zet ba rát köz le ke dé si
rend szer ki ala kí tá sá ra. A vas út je le né nek,
jö võ be li sze re pé nek meg ér té sé hez kí nál
meg ke rül he tet len tám pon tot a Majdán 
Já nos ál tal köz re a dott ta nul mány kö tet.

Gidó Csa ba
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„HO GYAN NE ÍR JUNK RE CEN ZI ÓT?”
Láng Zsolt: Tó ja vagy tottja?

Koinónia, Kvár, 2008.

Ál ta lá nos ta nács: sze rez zük be a köny -
vet, és egy sze les, fû tet len té li es tén néz -
zünk ala po san szem be ve le. Tû nõd jünk
ke ve set a cím és al cím nyel vi-for mai rejt -
vé nyén, majd la poz zuk fel, és ku tas sunk a
le het sé ges kul csok után. Ha meg ta lál tuk,
ne fe led jük ide má sol ni a cím meg fej té sét:
„Hát gyar ma to sí tó ja vagy tottja le szek én

a ro má ni ai ma gyar iro da lom nak?”. Õ.
Már mint Láng Zsolt. He gyez zünk ce ru zát,
és vizs gál juk meg a tar ta lom jegy zé ket. Ne
ke rül je el fi gyel mün ket a könyv két szer -
ke ze ti egy sé ge, a ki sebb Tó ja? meg a nagy
Tottja?, és mu lasszuk el fel vá zol ni ko ra -
szü lött meg fi gye lé se in ket. Ve gyük ek kor
ész re, hogy az el sõ írás a könyv al cím ét




