
A vasútvonalak megszüntetése érdekes vasútbúcsúztató szokást alakított ki a lakosság 
körében. A szokásnak a vasúthoz fűződő mély érzelmi viszony az alapja. Már a vasutak 
felavatása is ünnepélyes külsőségek között ment végbe. Az első vonatot mindenütt virággal, 
énekszóval köszöntötték, a papok megáldották a mozdonyt. Az utolsó vonatok búcsúztatása 
hasonlóképpen ünnepélyes keretek között ment végbe. Az utolsó vonatok harsány dudaszó-
val haladtak végig a pályán, az emberek csapatostul mentek ki a vasútállomásra. Ünneplőbe 
öltöztek, sokan kezükben virágot, koszorút szorongattak. A felvirágozott, koszorúzott 
mozdonyok mozgó koporsókhoz hasonlítottak. Az emberek sírtak, megkönnyezték az 
utolsó vonatot. Előkerültek a vasútról szóló dalok, némelyeket ez alkalomra átköltöttek. A 
vasútbúcsúztatás néhol búfelejtő italozásba, „halotti torba" torkollott, de mindennél 
gyakoribb volt a csöndes, olvkor befelé történő sírás.6 

A vasút megszüntetését a nelyi lakosság temetési szertartással fogadta. A temetési hangulat 
nemcsak érzelmi indítékból, hanem tudatosan jött létre. A vasút nélkül maradt falvak lakói 
jól tudták, hogy életmódjukban jelentős változás következett be. Az időszámításuk is két 
részre oszlik: a vasútvonal megindulása és megszüntetése utánira. Azóta a vasúti hidak 
elcsendesedtek és a közúti hidak forgalma élénkebb lett. 

A vasúti szárnyvonal megszüntetése nem kedvező a terület infrastruktúrájára. Ez az 
életmódváltás a néprajz és a szociológia számára dokumentálandó feladat. A honismeret 
számára pedig ahol és amíg még állnak a vasúti őrházak, állomásépületek, raktárak, 
fényképezzük le őket. Értékes és megőrzendő egy-egy berendezési tárgy, vasúti felirat. A 
vasúthoz fűződő történeteket, emlékezéseket addig gyűjtsük össze, amíg ki nem vesznek az 
emlékezetből. Dolgozatomnak is ez a célja. Ki tudja, talán még visszaállítják a régi vasutat és 
jól fog jönni akkor egy-egy dokumentum. 

Varga Gyula 

HÍRCK 

Az Erdély Művészetéért Alapítvány az észak-
erdélyi kisvárosban, Désen élo és alkotó Incze 
János festőművész képeiből rendezett kiállítást. A 
magyarországi magángyűjteményekből összeállí-
tott tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmá-
ból, október 19-én nyitotta meg László Gyula 
professzor, a Budavári Palotában elhelyezett Szé-
chényi Könyvtár kiállítóhelyiségében. (Incze Já-
nos személyéről és művészetéről a Honismeret 
1989. 2. száma közölte Beke György interjúját.) 
Ez évben Incze János nyerte el az alapítvány által 
létrehozott Kájoni János-díjat is. A XVII. század-
ban élt csíksomlyói ferences szerzetesről elneve-
zett művészeti díjat most ítélte oda első ízben az 
alapítvány kuratóriuma. A díjjal anyaországon 
kívül élő képzőművészt tisztel meg évente az 
alapítvány. (H. D. D.) 

Művelődési tábor Gömörben. A rimaszombati Tompa Mihály Klub - a Csemadok járási 
bizottságával és városi szervezetével együttműködve - 1989-ben a Rimaszombathoz, az egykori 
Gömör-Kishont székhelyéhez tartozó Kurinc üdülőtelepen rendezte meg a járási művelődési 
tábort, festői helyen, tavas, erdős környezetben. B. Kovács István vetítéses néprajzi előadása 
hangzott el a Vály-völgyről. A második nap délelőttjén erdei séta keretében a kurinci védett 
erdorészek élővilágát mutatta be a táborozóknak és érdeklődőknek dr. Gaál Lajos. Délután 
Szeberényi Zoltán irodalomtörténész, a nyitrai Pedagógiai Főiskola tanára Győry Dezsőről, 
Rimaszombat szülöttjéről tartott előadást. Ezt követte Budai Ilona énekművésznő és Sellei 
Zoltán előadóművész Anyaföldem, Erdély című közös műsora. A harmadik napon gyakorlati 
fafaragás-oktatást vezetett Nagyferenc Katalin. Vendége volt a Tompa-klubnak a Keleméren 
működő Tompa Mihály Kör vezetősége, élén É. Kovács László titkárral, aki e napon beszámolt 
körük munkájáról. (Vörös Attila) 
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- FÖLDMÉRÉSI 
ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI 
INTÉZET 
TÁVÉRZÉKELÉSI KÖZPONT 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
• Légi fényképek és űrfelvételek készítése, beszerzése és árusítása 
• A megrendelő igényeinek megfelelően tö r ténő léj»ifénykép-értel-
mezés, térképkészítés, mont írozás , transzformálás elvégzését vál-
laljuk 
• Számí tógépparkunk alkalmas űrfelvételek adatainak k ü l ö n b ö z ő 
célú feldolgozására, értékelésére 
• Szakmai konzultációval , előadások tartásával intézetünkben 
vagy a megrendelőnél bá rmikor rendelkezésükre állunk 

TÉRKÉPTERMÉKEINK: 
• földmérési alaptérképek (kataszteri térképek): 1 : 1000, 1 : 2000, 
1 : 4000, 1 : 1 0 000 mére tarányban 
• topográfiai térképek (nyílt használatú): 1 : 10 000 (az ország 
55%-ára) , 1 : 25 000 (az ország 25%-ára) , 1 : 100 000 (az egész 
országra), 1 : 200 000 (az egész országra) 
• agrotopográfiai térképek: 1 : 100 000 (az egész országra) 

LÉGIFILM- ÉS ŰRFELVÉTELTÁRUNK AJÁNLATA: 
• 400 000 légifilmkocka az ország kü lönböző területéről 1971-től 
napjainkig, 
• 200 űrfelvétel az ország teljes területéről 1972-től napjainkig. 

Mezőgazdasági, vízügyi, környezetvédelmi, erdészeti, területrendezési és 
egyéb feladataik megoldásában vegyék igénybe szolgáltatásainkat. 

C í m ü n k : 

FÖLDMÉRÉSI 
ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET 

TFO 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 

Telefon: 136-6669, 163-6670. Telex: 22-4964. Levélcím: H-1373 Pf. 546. 
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