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A kisvasutak megszüntetésének 
hatása a népéletre 

Az 1980-as évek elején az újonnan választott francia elnök, Mitterrand egyik első ténykedése az volt, Hogy 
újra fölavatott egy annak előtte megszüntetett, gazdaságtalannak ítélt vasútvonalat. Most, hogy e cikket írom, 
1987. augusztus végén, egy hét alatt két kisvasút újjászületéséről is tudósítanak az újságok. Felújították a 
Nagybörzsöny—Nagyirtás , valamint a Verőcemaros—Királyrét közötti vonalakat. Hivatalosan ugyan nálunk 
még senki sem állt ki a kisvasutak mellett, nem hallottam, hogy visszavonták, felfüggesztették volna a 
„gazdaságtalan" kisvasutak megszüntetésének koncepcióját, de talán mégis megindult valami . . . Hiszen 
nemrégiben — 1979-ben — még ilyen cikkek láttak napvilágot: „Holnaptól ismét megszűnik két vasútvonal, a 
Celldömölk—Fertőszentmiklós, illetve a Bicske—Székesfehérvár közötti. N e m az elsők és nem is az utolsók 
lesznek hazánkban, amelyek erre a sorsra jutnak . . . A kis forgalmú vasútvonalak felszámolását 1981. 
december 31-ig befejezik. A tervek szerint hátravan még 276 normál, 220 keskeny nyomtávú és 106 km 
gazdasági vasútvonal megszüntetése. A két utóbbi így teljesen megszűnik . . . Valószínűleg még az idén 
fölszámolják a Kaposmérö—Középrigóc és a Nagykálló—Nyíradony között i vonalat, hasonlóképpen a 
dombóvári gazdaságivasút-hálózatot. Döntés született arról, hogy jövőre megszűnik a Zalalövót Bajánsellyével 
összekötő vasútvonal, és folynak a vizsgálatok a Debrecen—Sáránd—Nagykereki, a Sáránd—Létavértes, a 
Dombóvár—Lepsény, a Keszőhidegkút—Tamási vasútvonal megszüntetéséről is. A bodrogközi keskeny 
nyomtávú vasútvonalon szintén jövőre közlekednek utoljára a szerelvények, és szó van arról is, nogy 1980-ban 
felszámolják a Balatonfenyves térségében a gazdaságivasút-hálpzatot. A program befejező évében a Kisszé-
nás—Kondoros és a Murony—Békés normál nyomtávú vasútvonal, továbbá a Felsócsinger—Úrkút gazdasági 
vasút megszüntetésére kerül sor. Még nem született döntés, de a tervekben szerepel két Kisvasúthálózatnak — 
a kecskemétinek és nyírvidékinek — a megszüntetése is . . ." ' 

A listán szereplő vonalak közül néhánynak megkegyelmeztek, ami azt jelzi, hogy a koncepciót újra és újra 
felülvizsgálták. Több vonalat azonban hirtelen (mondjuk ki: elsietett) döntés alapján máról holnapra 
szüntettek meg, míg ismét másokat (ilyen volt a bodrogközi) hosszú sajtóvita sem tudott megmenteni, pedig a 
megszüntetés érvei már akkor is ingatagok voltak.2 

Az 1968-ban elhatározott közlekedéspolitikai koncepció alapján Magyarországon több mint 2000 km 
vasútvonalat kívántak megszüntetni. A programot kisebb-nagyobb korrekciókkal a nyolcvanas évek elejéig 
végrehajtották. Az elképzeléseknek megfelelően az országos szempontból ráfizetésesnek ítélt helyi vonalakat 
(a régi helyiérdekű vasutak jogutódait), szárnyvonalakat, valamint keskeny nyomközű vonalakat számoltak 
föl. A továbbiakban különféle technikai megoldású vasutakra fogom használni a kisvasutak szót. A 
köznyelvben helytelenül keskeny vágányúnak mondott (helyesen: keskeny nyomközű) vasutak azok, amelyek 
a szabványos 1435 mm-nél kisebb nyomközön járnak. Ezek a nagy vasutak kiegészítéseként jöttek létre. 
Általában gazdasági, erdei vagy bányavasutak. De a kisvasutak közé sorolom a normál nyomközű, ám csak 
helyi érdekű vasutakat is. Ezek mind „kis" vasutak, mert egy kisebb közösség igényeit szolgálják elsődlegesen. 

A kisvasút természetesen csak felső látószögből lehet kicsiny. Hiszen annak a településnek, amelyen 
keresztülhalad, ez a kisvasút a fő vasút, az a kapocs, amellyel a nagyvilághoz kötődik. Természetükből adódóan 
ezek a vasutak voltak a fő közlekedési eszközei sok hagyományos népi kultúrájú vidékünknek (pl. az 
Őrségnek, Zalai-dombságnak, Somogyságnak, Hanságnak, Bodrogköznek). 

A megszüntetési hullám egyenetlen volt. Nem tudni, hogy hol, milyen helyi erők állták útját s hol, miért volt 
gyönge és törékeny ez az ellenakarat. Az 1970-es években mindenesetre évről évre tisztult a vasúti térkép. Elég 
csak elővenni a MAV hivatalos menetrendjéhez csatolt 1970-es és 1985-ös térképet, szembeötlő a változás. 
Bajától délre már egyetlen vonalat sem találni, jelentősen megritkultak a Kaposvár alatti vonalak (három 
párhuzamos vonal szűnt meg Dél-Somogyban). Négy vonal szűnt meg Vas megyében, Sárvár térségében, ahol 
éppen most rendkívül jelentós idegenforgalmi fejlesztés folyik, és néhány kilométerrel feljebb virágzik a 

"Fejér Gyula: Megszűnő vasútvonalak. Népszabadság, 1979. május 26. 
Sajtóvita a Magyar Nemzet hasábjain 1974. szeptemberétől 1975. februárig. 
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nosztalgiavonatozás. Cegléd környékén ugyancsak két vonal szűnt meg, s könyörtelenül fehér a térkép a 
Bodrogközben is. 

A vasút megszüntetése sok esetben teljesen logikátlannak tűnt, és a későbbiek során is annak bizonyult. A 
Dunántúl keresztirányú vasútszerkezetéből fontos vasúti szakaszokat szakítottak ki. Megszüntették például a 
Veszprém—Alsóörs közötti rövid vonalszakaszt, amely Győr és Veszprém térségét és lakosságát szigetelte el a 
Balatontól. Pedig Veszprém, egy napjában többször közlekedő kisvonattal, virágzó háttérbázisa lehetett volna 
a Balatonnak. A Sárvár—Répcevis közötti vonal megszüntetésével elvesztette vasútállomását a világhíres 
Bükfürdő (bár Bük községnek a fürdőtől messzebb maradt egy állomása a Sopron—Szombathely vonal 
jóvoltából). A Fertószentmiklós—Celldömölk közötti vonal felszámolásával megszűnt a közvetlen kapcsolat 
lehetősége Ausztria, Sopron és a Balaton között is. A Zalaszentgrót—Almamellék között i szakasz kiiktatásával 
Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg lakosai távolodtak el a Balatontól.3 E vonal megléte esetén Zalaegerszeg 
Budapesthez is közelebb kerülhetett volna — s talán nem kellett volna oly sokszor módosítani, mozdonycseré-
vel tarkítani a zalaegerszegi vonatok vonalát. De hát rossz példa akad még bőven: a Zalalövő és Bajánsenye 
közötti vonalszakasz megszüntetése az Őrségnek okozott újabb késdöfést, s mindezeken túl egy nemzetközi 
vasútvonal „megnyirbálása" is egyben. A Gödöllő és Veresegyház közötti néhány kilométeres vasútvonal 
felszámolása a Budapestet elkerülő teherforgalom szempontjából jelentős érvágás. (Emellett közlekedéstörté-
neti emlék is volt: a világon először itt üzemelt olyan villamos motorvonat, amely a felső vezetékről kapott 11 
ezer volt váltóáramot, s azt maga transzformálta le.) A megszüntetés rövidlátóságára figyelmeztetett a hetvenes 
években egy vasúti baleset is. Rákosrendezőnél megbénult a forgalom egy vasúti kocsi kisiklása miatt: a 
vonatok Miskolcig álltak, holott ha meglett volna az a néhány kilométeres szakasz Gödöllő és Veresegyház 
között, a legfontosabb vonatokat kerülővel behozhatták volna Budapestre. 

Félve írom le, hogy a megszüntetési listán jóval több vonal szerepelt. Az ormánsági vasutat egy évre már le is 
állították, a talpfák közét fölverte a fű. Most éppen fölújítják a vonalat. Újabban hallani a lillafüredi kisvasút 
megszüntetéséről is.4 

A közlekedésfejlesztési koncepció (ez alatt rejtőzött a kisvasutak megszüntetése!) — az 1970-es településfej-
lesztési koncepcióval együtt (amelyet azóta már felülvizsgáltak) — mérhetetlen károkat okozott bizonyos 
településeknek, sót egész vidékeknek. A perifériális közlekedés miatt eddig is hátrányban lévő vidékek a vasút 
megszüntetésével halmozottan hátrányos helyzetbe kerültek. Pedig már a hetvenes években látni lehetett a 
koncepció tarthatatlanságát. Még vasutasok is hangsúlyozták, hogy gazdaságossági szempontokra hivatkozni a 
kisvasutak kapcsán szemfényvesztés. Van olyan számítás, amely alapján a világ bármely vasútjárói bebizonyít-
ható a gazdaságtalanság! 

A vasútmegszüntetéseknek emberi és gazdasági hatásai egyaránt voltak és vannak. Ezeket járjuk körül a 
továbbiakban. 

A vasút az egyes település, táj számára gazdasági fejlesztőerőt és kulturális értéket (presztízst) jelent. 
Magyarországon a településeknek harmada-negyede rendelkezik „táblás" vasúti megállóhellyel. A vasút a 
városhoz, az országhoz, a világhoz fűződő kapocs, kommunikációs eszköz, a település nagyvilágra nyitott 
kapuja. 

Nem véletlen, hogy a kisebb vasútvonalakat és vonatokat sokféle népies, játékos kifejezéssel illetik; 
metaforikusán kávédaráló, madzagvasút, tréfásan expressz, fatenvelyes, játékos hangutánzó szóval Zsuzsi 
(zsu-zsi) a neve. (A mátyusföldi Vágselyén csángó-vasútnak nevezték, amíg működött. — Szerk.) 

A magyarországi vasútvonalak megszüntetése érdekes vasútbúcsúztató szokást alakított ki a lakosság 
körében. A szokásnak a vasúthoz fűződő mély érzelmi viszony az alapja. Már a vasutak fölavatása is 
ünnepélyes külsőségek között ment végbe: az első vonatot mindenütt virággal, énekszóval köszöntötték, a 
papok megáldották a mozdonyt. Idős Pásti János így emlékezett a rumi vasútvonal felszentelésére Moldova 
György szociográfiájában: „1894. december 8-án jött az első vonat Szombathely felől . . . Emlékszem: 
szeplőtelen fogantatás napja volt, előző vasárnap a plébános úr kihirdette, hogy egy órával korábban lesz a 
beharangozás, mise után a prosekció kiment az állomásra. Jött a vonat, a két oldalán koszorú. Hosszú kéménye 
volt a mozdonynak, hat kocsit húzott, teli volt városi emberekkel, de a rumi nép is hogy örült, a pap megáldotta 
a vasutasokat."5 Az utolsó vonatok búcsúztatása hasonlóképpen ünnepélyes keretek között ment végbe 
országszerte. A Sárvár—Zalabér közötti vonal utolsó napját hitelesen leírta Moldova György is, az Akit a 
mozdony füstje megcsapott . . . című vasút-szociográfiájában. Az utolsó vonatok harsány és gyakran 
megszakítatlan dudaszóval haladtak végig a pályán. Az emberek csapatostul, szervezetten mentek ki a 
vasútállomásokra. Sokan ünneplőbe öltöztek, kezükben virágot, koszorút szorongattak. A felvirágozott, 
koszorúzott mozdonyok mozgó koporsóhoz hasonlítottak. A temetési szertartást a keresztvetés és a közös 
éneklés egészítette ki. Az emberek sírtak vagy legalábbis megkönnyezték az utolsó vonatot. Előkerültek a 
vasútról szóló dalok, némelyeket ez alkalomra átköltötték. Aktuálissá vált az „Eltörött a rumi gőzös 
kereke . . ." című népdal, holott ezért valaha betörték az ember fejét Rumban. Káldon pedig elénekelhették, 
hogy: „Alsókáldról kifutott a gyorsvonat. . Alkalmi kórusok alakultak, szavalatok, beszédek hangzottak 
el. Lábadon a honismereti kör műsort szervezett.7 A vonatbúcsúztatás szinte mindenütt búfelejtő italozásba, 
„halotti torba" torkollott. A vasúttemetés során olykor felszínre került a nyers indulat is. Kadarkúton, 
Zalaszentgróton és még sok helyen kővel dobálták meg az utolsó vonatot, Rumban eltörték a lámpákat és 
szétvágták az üléseket, másutt petárdákat helyeztek el a síneken. A nyers indulatok a káromkodások, 

3Benyó Bertalan: Egy autópálya vonalvezetése. Valóság, 1981/5. 93—95. 
4Antalfy ístván: Keskeny nyomtávon. Magyarország , 1987. május 17. 
*Moldova György: Akit a mozdony füst je m e g c s a p o t t . . . Bp. 1978. 228. 
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szidalmazások formájában is megnyilvánultak. De mindennél gyakoribb volt mégis a csöndes — olykor befelé 
történő — sírás . . . 

A közlekedéspolitikai koncepció valódi mozgatórugóit a népi tudat szívesen keresi „kézzelfogható" 
okokban. Pletykaként terjedt az a vélemény, hogy a megszüntetést kidolgozó vasúti vezetőnek a veje a 
Volánnál dolgozik, és családi ajándékként passzolta át azokat a „jó" vasúti vonalakat az autóbusz-vállalatnak.8 

A vasútmegszüntetés mindenhol társadalmi, gazdasági átrendeződéssel, új szokások, életmód kialakulásával 
járt együtt. Mindez nyilvánvalóan erőteljes hatás a népéletre. Vegyünk sorra ezekből néhányat: 

1. Egy-két városközeli község elónyösebb helyzetbe került, mert több autóbuszjárat révén közelebb került 
a központhoz (pl. Kaposvár közvetlen környékén). Jószerével ez az egyetlen — elhanyagolható — pozitívuma 
a vasútmegszüntetésnek! 

2. A Volán által szervezett, sok faluba jobbra és balra betérő, ún. karácsony fajáratok jelentősen meghosszab-
bították a távolabbról utazók menetidejét. Más községekből a vasút megszüntetése óta csak átszállással lehet 
eljutni a helyi központba (pl. Rinyaújlakról). 

3. A Volán autÓDuszai általában nem várják meg a vonatcsatlakozást (pl. Zalabéren). 
4. A vasút nélkül maradt településeken egyes mozgékonyabb és tőkeerősebb emberek kisteherautóra tettek 

szert, fuvarozást vállaltak. Számukra a megszüntetés anyagi előnyökkel járt. A fuvaroztatók azonban 
egyértelműen veszítettek a cserén. 

5. A társadalmi rétegek közül elsősorban a sokgyermekesek (nagycsaládosok), idősek, valamint az ingázók 
kerültek hátrányos helyzetbe. Az autóbusszal való ingázás sok ember számára lehetetlen. A megdrágult 
autóbuszjegyek miatt egy-egy kisebb városi kirándulást (bevásárlást, szórakozást) is jobban meggondolnak az 
emberek. Hátrányos helyzetbe kerültek a kispénzű turisták is, a kisvasutak rendszeres igénybe vevői, hiszen 
őket csak a vonaton illette kedvezmény. 

6. A vasúti csomagszállítás megszűnése a piacozás visszafejlődésével járt együtt. Sokan elestek a piacozás 
nyújtotta keresetkiegészítéstói, a városokba kevesebb termény kerül el. A buszokba ugyanis nem engedik föl a 
zsákokat, kosarakat, élő kisállatokat. Kimutatható, hogy a vasút megszűnésével mezőgazdasági kultúrák, 
művelődési módok is megváltoztak. Homokszentgyörgyön, Kálmáncsán és Szulokon abbanagyták az 
elócsíráztatott burgonya termelését, mert nem kifizetődő fogadott gépkocsival a piacra vinni. Egyes 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek kénytelenek voltak termékszerkezetüket módosítani. Csokonyavison-
tán például 1000 vagonról 150-re csökkent a burgonya termelése, helyette a könnyebben szállítható búzára 
tértek át.' 

7. Az autóbusz a vasúthoz képest jóval kevesebbet nyújt kommunikációs szolgáltatásokban. A vasúti 
állomások és vagonok kommunikációs központok is egyben (posta, telefon). A fűtött és őrzött várótermekben 
kulturált körülmények között lehetett várakozni. Az állomásokon mindenhol volt kút, mellékhelyiség. A 
vonaton való utazás alkalmasabb a kapcsolatteremtésre, az emberek többet beszélgetnek, kártyázhatnak. Nem 
véletlen, hogy a vasútállomás milyen sok irodalmi műnek, filmnek is a színhelye. 

8. A buszvezetők által kiadott menetjegyek kezelése során borravalós szokások alakultak ki. Ezzel a 
korrupció, az elónykeresés is beépült a népéletbe. 

9. A megszüntetett vasútvonalakkal párhuzamosan sok helyen visszafejlődtek a szabadidős szokások. A 
rumi vonattal a szombathelyiek a Rába-partra jártak víkendezni. Az észak-magyarországi városokban lakók 
korábban ugyancsak egyszerűbben juthattak el vasúttal a Balatonhoz. Somogyban a vasút megszüntetésével 
visszaesett a csokonyavisontai gyógyfürdő forgalma. 

10. A vasútvonal megszüntetésére a helyi lakosság szinte mindenütt fokozottabb elvándorlással válaszolt. 
Bár ezeken a településeken a népesség fogyása már hosszabb ideje meglévő jelenség, az utóbbi időben ez a 
folyamat fölgyorsulni látszik. 

Összefoglalva: a vasútmegszüntetést a helyi lakosság mindenütt temetési szertartással fogadta. A temetés 
nemcsak érzelmi indítékból jött létre, hanem tudatosan. A vasút nélkül hagyott falvak lakói jól tudták, hogy 
életmódjukban jelentós változás következik, az időszámítás két részre oszlik: vasútmegszüntetés előttire és 
utánira. Ez az életmódváltás a néprajz és a szociológia számára dokumentálandó feladatként jelenik meg. 

Ám van a honismeret számára is elvégzendő feladat, mégpedig azonnal. Ahol állnak még a vasúti őrházak, 
indóházak, állomásépületek, raktárak, rajzoljuk, fényképezzük le őket. Értékes és megőrzendő lehet egy-egy 
régi lámpaoszlop, vasúti felirat vagy berendezési tárgy. Emellett gyűjtsük össze a vasúthoz fúzóaó 
történeteket, emlékezéseket, dalokat, amíg végleg ki nem vesznek az emlékezetből! 

Ki tudja, talán valahol még visszaállítjuk a régi vasutat, s milyen jól fog jönni akkor a rekonstrukcióhoz 
egy-egy dokumentum, fotó! 

Balázs Géza 

i 

'Moldova, i. m. 229. és 243. 
'Erdőst Ferenc—Kovács Árpád: C s í k nosztalgia, vagy valami más is? I—II. Somogy, 1985/4. 84—90. és 1985/5. 78—83. 
1Moldova, i. m. 221. 
*Erdőst—Kovács, i. m. 82. 
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