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Tóth sánDOR fRiGYEs            hozzászólás	varga	Gábor:	A	Győr- 
	 	 	 	 	 					Sopron-ebenfurti	vasút	szervezeti 
	 	 	 	 	 					változásai	1875	és	1923	között	című 
	 	 	 	 	 					tanulmányához1

A Soproni Szemlében az utóbbi időben ritkák azok a tanulmányok, amelyek a soproni, 
illetve a Sopron környéki vasutak múltját tárgyalják. Már csak ezért is köszönet jár Varga 
Gábornak, hogy a Sopron város életében oly fontos szerepet betöltött és most is betöl-
tő vasút történetének egy olyan szegmensével foglalkozik, amelyről ilyen formában még 
nem jelent meg feldolgozás. Viszont a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttal (a tárgyalt idő-
szakban a társaság nevének hivatalos, cégbírósági bejegyzés szerint rövidítése „GySEV” 
volt, a ma használatos „GYSEV”-vel szemben, ezért a továbbiakban az eredeti rövidítés 
használata mellett maradok) kapcsolatos tanulmányok csekély száma miatt fontosnak 
tartom, hogy a szövegben előforduló elírásokat, pontatlanságokat nem kritikai, hanem 
javító szándékkal helyesbítsem. Már csak azért is, mert a Soproni Szemlében megjelent 
tanulmányok forrásértékűek a jelen és a jövő kutatói számára egyaránt.

236. oldal, utolsó bekezdés
A szövegkörnyezet szerinti időszakban „Osztrák Államvasút Társaság” nem létezett. Ami-
re a szerző gondol, az a „k.k. priv. österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft” (rövi-
den: StEG) hivatalos nevet viselő társaság volt, amelynek magyar neve nem volt! A nevé-
vel ellentétben magánvasúti formában működő, alapvetően francia érdekeltségű társaság 
a magyar kormányzati körök nyomására alapszabályába 1881. május 30-iki hatállyal vette 
fel a hivatalos német nyelvű mellé a hivatalos magyar nevet: „cs. kir. szab. Osztrák Ál-
lamvaspálya Társulat” (röviden: ÁVT). Alig két évvel később, 1883. január 1-i hatállyal a 
társaság hivatalos német és magyar megnevezésébe a „magyar” szó is bele került: „cs. kir. 
szab. Osztrák-Magyar Államvasút Társaság” (röviden: OMÁV).

A Győr és Sopron között fekvő területet nem kettő, hanem három vasúttársaság fog-
ta közre. A StEG keleten, a Déli Vasút (helyesen: „cs. kir. szab. Déli Vaspálya Társaság”) 
nyugaton és a Győrt Celldömölkön és Szombathelyen át a stájerországi Graz-cal össze-
kötő „Magyar Nyugoti Vasút” délről határolta. Utóbbi magán vasúttársaság első, Győrt 
Szombathellyel összekötő vonalát 1871. október 1-jén adták át a közforgalomnak. 

237. oldal 1. bekezdés
A Schulhof/Fröhlich nevével fémjelzett, a Déli Vasút Cenk (Nagycenk) állomásából ki-
induló vonal a Rába partján (Győr) nem önmagához, a Déli Vasúthoz csatlakozott volna, 
hanem a StEG vonalához.

1   A hivatkozott tanulmány a Soproni Szemle 69 (2015), 236–251. oldalain jelent meg.
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237. oldal 2. bekezdés
Az 1873-ban kezdődő gazdasági válság elsodorta a Győrtől Sopronon át az országhatárig 
vezető mozdonyvasút (ekkor még nem létezett a GySEV) engedélyese (Victor Erlanger) 
mögött álló Franco-Magyar Bankot. A bank szerepét az Erlanger-család bécsi bankja, míg 
Victor Erlanger szerepét a bécsi bank akkori vezetője, Victor testvére, Ludwig Erlanger 
vette át. 

A szorult pénzügyi helyzetben lévő engedélyes megsegítésére a magyar kormány 
nem ajánlott fel sem garanciákat, sem kedvezményeket. Milyen érdeke fűződött volna 
hozzá? Ezzel szemben a tervezett vasútvonal engedélyese az általános pénzügyi viszo-
nyokra hivatkozva 1873 őszén „emlékirat” formájában fordult segítésért a magyar kor-
mányhoz: „alkudozást indítottak a kormánnyal teendő bizonyos építési könnyebbségek en-
gedélyezése iránt” – írja a Vasúti és Közlekedési Közlöny 1873. október 8-iki, 4 (1873) 
32. száma. Az „alkudozások”, mint ahogy a szerző is írja, a tervezett vasút szempontjából 
sikerrel jártak.

A GySEV Rt. megalakulásának ismertetésénél a szerző összetéveszti a „közgyűlés” 
és az „igazgatótanács” (igazgatóság) szerepet. A felsorolt nevek, nem a közgyűlés „tagjai”, 
hanem a részvénytársaság igazgatótanácsának tagjai. A közgyűlésen az arra jogosultak (a 
részvénytársaságban részvényt jegyzettek, azaz a részvényesek) vesznek részt. A felsorolt 
„tagok” részben csak részvényesek, azaz a GySEV Rt. alakuló közgyűlésen e joguknál 
fogva résztvevők, ill. a részvénytársaság igazgatótanácsának tagjai. Az 1875. február 1-én 
Budapesten megtartott alakuló közgyűlésen a GySEV Rt. 4 főből álló igazgatóság tagjául 
megválasztották Ludwig Erlangert (aki az engedélyokirat által neki – valójában öccsének, 
Victornak – biztosított jogokat a megalakuló GySEV Rt-re ruházta át), Rechnitz Hen-
riket (a Franco-Magyar Bank által 1872-ben alapított Magyar Municipalis Hitelintézet 
igazgatója, a Budai Közúti Vaspálya Társaság „vezénylő igazgatója” stb.), Kónyi Manót 
(publicista, az országgyűlés gyorsíró hivatalának vezetője, a „Magyar gyorsíró” szaklap 
megalapítója és szerkesztője stb.) és Lányi Jakabot (a pesti izraelita hitközség elnöke, az 
Erlanger bankház bécsi érdekeltségébe tartozó Uniobank pesti leányának „igazgatótaná-
csosa”). A GySEV Rt. igazgatótanácsának elnökének gróf Zichy-Ferraris Viktort (képvi-
selő, államtitkár, Pest megye főispánja, főrendiházi tag, 1875-től Rechnitzet felváltva az 
Erlanger bankház érdekeltségébe tartozó már említett Magyar Municipalis Hitelintézet 
elnöke, stb.), alelnöknek pedig a már említett Rechnitz Henriket választották. A szer-
ző által többek közt említett Baron (= báró) Emil Erlanger, Victor és Ludwig Erlanger 
féltestvére, az Erlanger bankház párizsi, majd a német–francia háború miatt székhelyét 
Londonba áttevő filiáléjának vezetője volt. Az alakuló közgyűlésen ekkor csak mint rész-
vényes volt jelen. Ahogy látjuk, a GySEV Rt. vezetésébe kizárólag az Erlanger-bankháztól 
valamilyen formában függő személy került. A szerző által említett Carl Altmann (helye-
sen Altmann Károly) és dr. Eugen Kuntz (helyesen: dr. Kuntz Jenő) magyar urakat az 
1876. december 23-i, Zichy-Ferraris lemondása miatt megtartott rendkívüli közgyűlésen 
választották meg igazgatósági tagnak.
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A GySEV Rt. 1876. június 28-án megtartott második közgyűlésen az 1875. évi 
XXXVII. törvénycikkben megfogalmazott új Kereskedelmi Törvény rendelkezései ér-
telmében újraválasztották az 5 főben megállapított igazgatótanácsot: Emil és Ludwig 
Erlanger, Kónyi Manó, Rechnitz Henrik (alelnök) és Zichy-Ferraris Viktor (elnök) sze-
mélyében.

237. oldal 3. bekezdés
Nevével és a közhiedelemmel ellentétben Erlanger, majd az 1875-ben létrehozott GySEV 
Rt. nem a Győrt Sopronnal és az ausztriai Ebenfurth-tal összekötő vasút megépítésére, 
hanem egy Győrből kiinduló és Sopronon át az (akkori magyar-osztrák) határszélhez, 
a Lajtaújfalu (ma Neufeld an der Leitha) melletti országhatárig vezető vasútvonalra ka-
pott engedélyt a magyar kormánytól. Azért eddig (Lajtaújfaluig), mert Lajtaújfalu és 
Ebenfurth között már 1872. március 18. óta létezett állati erőre (ló) vontatásra berende-
zett vasúti kapcsolat. Tehát a szerző által említett e vonalszakaszra vonatkozó 1879. évi 
osztrák engedély nem létezett.

A Sopron – országhatár (Lajtaújfalu) vonal végleges kiépítésére azért került csak 4 
évvel a Győr-Sopron vonal megépítését követően sor, mert míg az 1872. évi engedély-
okirat értelmében a Győr-Sopron vonalat az engedélyezési törvény hatályba lépésétől 
(1872. 10. 15) számított két és fél éven belül kellett kiépíteni, addig a Sopron – országha-
tár vonal megépítésének határidejét a törvény a GySEV vonalához osztrák oldalon csat-
lakozó osztrák vasútvonal (Leobersdorf-Ebenfurth) megépítéséhez szükséges osztrák 
engedélyek kiadásától számított két és fél évben határozták meg. Végül a GySEV az 1878. 
évi negyedik rendes közgyűlésén úgy döntött, hogy a Sopron – Lajtaújfalu vonal men-
tén fekvő cukorgyárak nyomásának engedve az említett osztrák vonal engedélyezésétől 
függetlenül nekilát a Sopron – határszél (Lajtaújfalu) megépítéséhez. A vonal megépíté-
séhez és üzembe vételéhez a GySEV a szükséges engedélyt 1878. március 4-én a magyar 
közmunka- és közlekedési minisztériumtól megkapta.

A Sopron – határszél vonal 1879. október 28-iki megnyitásával vette kezdetét a 
GySEV 1872. évi engedélyokiratban biztosított 90 évre szóló, 1969. október 28-ig érvé-
nyes engedélye.

Érdemes megjegyezni, hogy a Lajtaújfalut Ebenfurth-tal összekötő 2,262 km, a Wien-
Pottendorf-Wiener Neustädter Bahn tulajdonában lévő vonal kiszolgálását a GySEV át-
vette (1891-ben meg is vásárolta), tehát vonatai közvetlenül bejárhattak Ebenfurth-ra.

238. oldal 1–2. bekezdés
Az akkori előírásoknak megfelelően, mint minden vasúttársaság, így a GySEV is nyitott 
egy képviseletet Budapesten. (Már 1870-ben létezett Pesten egy iroda, amely a leendő 
Győr-Sopron-országhatárszél vonal ügyeit intézte. Emellett az építkezések 1873. évi 
megkezdésekor a fővállalkozónak Bécsben is volt irodája.) A magyar fővárosban működő 
iroda célja elsősorban a társaság és a hivatalos szervek között gyors és közvetlen kapcso-
lat biztosítása volt. A GySEV Rt. „vezértitkársága” 1875-ben a Nádor utca 23. szám alatt 
kezdte meg működését. Az első „vezértitkár” Polyák Béla volt. 1877-ben átköltözött a Tü-
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kör utca 5, szám alá, majd 1882-ben a Sugár út 83. szám alá. Innen 1883-ban a Múzeum 
krt. 1. szám alá, ahol kb. 1895-ig marad. Innen a Fürdő utca 1., majd 1908 körül a Veres 
Pálné utca 2. szám alá költözött. Ezt kinőve költözött végleges helyére a budapesti Szi-
lágyi Dezső tér 1. szám alá. A tárgyalt időszakban a budapesti iroda neve vezértitkárságról 
„központi irodára”, majd „igazgatóságra” változott. A szerző által hozott „vezérigazgató-
ság” megnevezés a II. világháború után, a MÁV Igazgatóságának MÁV Vezérigazgatósá-
gává, a MÁV Üzletvezetőségek MÁV Igazgatóságokká történő átnevezésével egy időben 
jelenik csak meg. A soproni szervezeti egység „üzletigazgatóság” elnevezésére csak 1898-
ban került sor.

A GySEV üzleti ügyeinek közvetlen intézésére 1875. december 27-én nyitotta meg 
Győrben, Vásártér 174 szám alatt az „üzleti főfelügyelőségét”. A GySEV első üzleti főfelü-
gyelője Wagner Gyula volt. Egy évvel később 1876. július 1-i hatállyal ide helyezték át a 
GySEV „városi irodáját”. Az iroda neve 1877-ben már „üzletfelügyelőség” volt.

A Sopron-országhatárszéli vonal megnyitásával a vasút technikai szolgálata Győr 
helyett Sopronban központosult, ami a „végrehajtó közegek” állandó jelenlétét kívánta 
meg. Ezért 1879 őszén „kísérlet képen” [sic!] csak a pályafenntartási szolgálat települt át 
Győrből Sopronba, majd 1880. július 15-i hatállyal a teljes üzletfelügyelőség.

1887. végén az ületfelügyelőség nagyobb hatáskörrel felruházott, négy szakosztályból 
(Általános igazgatás, Műszaki szolgálat, Forgalmi szolgákat, Kereskedelmi, pénzügyi szol-
gálat) álló „üzletvezetőséggé” alakult át. A szakosztályok élén „osztályfőnök” állt.  A soproni 
üzletvezetőséget 1898. február 19-iki hatállyal üzletigazgatósággá minősítették át.

1877-ben a győri üzletfelügyelőség betűkkel jelzett négy „szolgálatból” és két másik 
szervből állt. (A. Általános igazgatási szolgálat, B. Üzleti bevételek ellenőrzése, vissza-
kereseti és kereskedelmi szolgálat, C. Műszaki szolgálat és járműfenntartás, D. Forgalmi 
szolgálat, E. Városi iroda, F. Anyagszertár.)

1879. végén az üzletfelügyelőség négy fő szervezeti egységet átszervezték és egynek 
a székhelyét Sopronba tették át, ill. a nevük osztályra változott (A. Osztály: Titkárság, 
kiadások ellenőrzése, B. Osztály: Pályafenntartás [Sopron], C. Osztály: Forgalmi és ke-
reskedelmi szolgálat és D. Osztály: Vonatmozgósítás).

238. oldal 2. bekezdéstől 243. oldal 1. bekezdés
A szerző keveri a GySEV Rt. mint gazdasági társaság és a GySEV budapesti vezértitkár-
ság mint operatív feladatokat ellátó szervezeti egység szerveit. A felsorolt és ismertetett 
„igazgatóság”, „közgyűlés” és „felügyelőbizottság” nem csak a GySEV Rt., hanem minden 
más részvénytársasági formában működő gazdasági társaság törvényben előírt jogokkal 
és kötelezettségekkel felruházott szervei. 1877-ben a budapesti vezértitkárságnak szervei 
nem voltak, mivel a vezértitkárság teljes létszáma négy fő volt (vezértitkár, „főkönyvvivő”, 
kiadó és hivatalnok).

243. oldal 2. bekezdés
Az USA nem azért lépett be az I. világháborúba, mert IV. Károly király békekötésre irá-
nyuló törekvései kudarcot vallottak. A monarchia hadserege az isonzói győzelem után 
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a megvert olasz hadsereget követve már a Piave-nél állt, amikor a fegyverszünet hírére 
a fegyvert letették. A padovai fegyverszünet aláírásakor az Osztrák–Magyar Monarchia 
nem csak „hivatalosan”, hanem a valóságban is létezett.

244. oldal utolsó bekezdés
Nyugat-Magyarország nem tartozott Ausztriához, tehát Bécs azt nem „veszthette el”. 
Helyesen: ha Nyugat-Magyarországot (a későbbi Burgenlandot) Bécs nem kapja meg 
... Erősen zavaró a „Burgenland” kifejezés használata ebben a szövegkörnyezetben. Csak 
1921. január 25-iki hatállyal lép életbe az az osztrák törvény, amely a magyar felségterü-
letből létrehozandó 9. új osztrák tartomány (Burgenland) létrejöttéről szól.2 A törvény  
1. § mondja ki, hogy a Burgenland tartomány fővárosa Sopron...

248. oldal 1. bekezdés
A szerző nem tér ki az antanthatalmak Ausztriával, illetve Magyarországgal kötött béke-
szerződéseinek a GySEV jogi státuszára gyakorolt hatására. Ez alapvetően meghatározta 
a GySEV I. világháború utáni szervezeti felépítését és működését.

Az antanthatalmak Ausztriával kötött és 1919. október 19-én aláírt békeszerződésé-
nek 320. paragrafusa kimondta ugyan, hogy a két önálló ország területére kerülő GySEV 
üzeme egységes szervezet irányítása alatt marad, de a Magyarországgal egy évvel később, 
1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés már arra kötelezte Magyarországot, 
hogy nyugati területeinek jelentős részét adja át az újonnan létrejött Osztrák Köztársa-
ságnak. Ezzel Északnyugat-Magyarország politikai és közlekedés-földrajzi egysége ket-
téhasadt.

248. oldal utolsó bekezdés
Az Ausztria és Magyarország közötti vasúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető előíráso-
kat a magyar békeszerződés tartalmazta (az 1920. 06. 04-iki szerződés XII. része – peage-
jog [1921. évi XXXIII. tc.]), ezért arra az ún. „velencei egyezményben” (1921. október 
13.) kitérni nem kellett. Itt nem „előnyökről”, hanem „jogokról” van szó.

249. oldal 70. lábjegyzet
A Sopron–Pozsonyi hév és a Sopron–Kőszegi hév szerző által sugallt „összeköttetése” 
nem létezett. Mindkét helyiérdekű vasutat a MÁV kezelte szabványszerződések alapján. 
A Sopron-Pozsonyi hév a GySEV Sopron–Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) vonalát 
használta a GySEV-vel megkötött szerződés alapján. A Sopron–Kőszegi hév kiinduló ál-
lomása a szerző állításával ellentétben nem a Déli Vasút soproni állomása volt, hanem a 
GySEV soproni állomása. A soproni GySEV állomás közös használatára a GySEV ugyan-
csak szerződést kötött a Sopron–Kőszegi hév engedélyeseivel.

2   Bundesverfassungsgesetz über die Stellung des Burgenlandes als selbständiges und gleichberechtigtes 
Land im Bund und über seine vorläufige Einrichtung (BGBl. Nr. 85/1921; 305. p.)
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250. oldal és 74. lábjegyzet
A szerző nem tér ki – mivel a 74. lábjegyzet tanúsága szerint nem ismeri – a vállalat I. 
világháború utáni szervezeti struktúráját. Nem ismerteti a Tanácsköztársaság alatti 
GySEV szervezetével kapcsolatos eseményeket, sem a GySEV osztrák üzletvezetőség 
(Betriebsleitung), sem az 1925-től Bécsben működő képviselet (Repräsentanz), más né-
ven „fióktelep” létrehozásának okait és körülményeit. Az osztrák Kereskedelmi és Köz-
lekedési Szövetségi Minisztérium szerző által is idézett 387/1923 számú, 1923. július 7-i 
keltezésű rendeletének 13. §-a, az (osztrák) Birodalmi Törvénytár 1865. évi 127 számá-
ban megjelent 1865. november 29-iki keltezésű császári rendeletre hivatkozva 386/1923 
számú rendeletének 13. §-ban kötelezte a GySEV-et és a GySEV kezelésében álló Fertő-
vidéki hév-et, hogy Ausztriában képviseletet nyisson. (A szerző állításával szemben azon-
ban nem írta elő, hogy annak hol kell lennie.) 

A GySEV és a kezelésében álló Fertővidéki hév osztrák felségterületre került vo-
nalainak önálló, azaz a soproni üzletigazgatóságtól független kezelésére hozták létre az 
1922. elején megkezdett tárgyalások eredményeként 1923. március 1-i hatállyal először 
az új osztrák tartomány új fővárosában Eisenstadtban (Kismarton), majd innen 1926-
ban Wulkaprodersdorfba áthelyezve az üzletvezetőséget (Betriebsleitung). Az osztrák 
üzletvezetőség ügyrendjét az osztrák szövetségi közlekedési miniszter 1922. december 
16-án hagyta jóvá. Tehát az osztrák üzletvezetőség hatáskörébe került az osztrák vona-
lak állomási, forgalmi és kereskedelmi szolgálatainak ellátása, valamint az anyagkezelés, a 
pályafenntartás és az állomásfelügyelet. A vontatási és közlekedési szolgálatot az osztrák 
vonalak tekintetében továbbra is a soproni üzletigazgatóság irányítása alatt álló magyar 
üzletág adta! Az üzletigazgatóság „képviselte” az 386/1923 számú rendeletben foglaltak-
nak eleget téve a GySEV-et és a kezelésében álló Fertővidéki hév-et osztrák hatóságok 
felé. 1925-ben a GySEV Rt. Bécsbe helyezte át a képviseletét. A GySEV Rt. „képviseleté-
vel” dr. Otto deMartin urat, a GySEV Rt. igazgatóságának alelnökét bízták meg.

Ugyancsak érdemes megjegyezni, hogy a megváltozott viszonyokra tekintettel a to-
vábbra is budapesti székhelyű GySEV részvénytársaságba az osztrák közlekedési minisz-
térium két tagot jelölhetett. A GySEV Rt. igazgatótanácsának elnöke, a GySEV budapesti 
igazgatóságának vezetője mindig magyar állampolgár (kivéve az előbbi esetében az 1945 
utáni időket). A wulkaprodersdorfi székhelyű osztrák üzletvezetőséget mindig osztrák 
állampolgár irányítja, aki egyben a bécsi képviseletet (Repräsentanz) is ellátja.

A GySEV és a kezelésében álló Fertővidéki hév 1923. július 24-vel életbe lépő oszt-
rák engedélyokirata rögzíti először a társaság hivatalos német nevét: Raab-Oedenburg-
Ebenfurter Eisenbahn (ROeEE).

„Pályavasúti főfelügyelői” rang nem létezett. Both (rövid ó-val) Gyula ekkor 
„Wolken-Prodersdorf ”, a későbbi Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) állomásfőnöke és 
nem pályafőnök volt. Pályafőnöki rang, vagy beosztás nem létezett. Adalbert Haustein-t 
az 1923. március 1-i hatállyal létrejött üzletvezetőséget vezette az első perctől kezdve. 
Both helyettese volt még abban az évben (1923) bekövetkezett haláláig. Haustein látta  
el 1925-ig a GySEV Rt. „képviseletét” az osztrák hatóságok felé.




