Miskolci
Egyetem
Jéger Gábor: Keskenynyomköző
vasutak
földrajzi jelentısége Magyarországon
Mőszaki Földtudományi Kar
Földrajz Intézet

KESKENYNYOMKÖZŐ VASUTAK FÖLDRAJZI
JELENTİSÉGE MAGYARORSZÁGON

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Készítette: Jéger Gábor
okleveles geográfus
Tudományos témavezetı:
Dr. Kocsis Károly
egyetemi tanár, az MTA levelezı tagja

Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola alapítója:
Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A doktori iskola vezetıje:
Dr. Lakatos István
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

1

Jéger Gábor: Keskenynyomköző vasutak földrajzi jelentısége Magyarországon
TÉMAVEZETİI AJÁNLÁS
Jéger Gábor

KESKENYNYOMKÖZŐ VASUTAK FÖLDRAJZI JELENTİSÉGE
MAGYARORSZÁGON
címő
doktori (PhD) értekezéséhez

A doktori értekezés témájául választott közlekedésföldrajzi vizsgálat több
szempontból is fontos. Ma Magyarországon kevesen foglalkoznak ezzel a tématerülettel,
amely azonban mindennapjaink meghatározója. A közlekedési témájú kutatások, azon
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keskenynyomtávú vasutak ismertetésével. Kutatásának eredményeit folyamatosan
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írásai. Több nemzetközi konferencián is részt vett és tartott elıadást.
A Jelölt oktatói, kutatói feladatait is jól látta el, az elmúlt években a Földrajz
Intézet hasznos tagja volt. Az eddig kifejtett tevékenysége, a kutatási eredményei és a
publikációi alapján az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a doktori (PhD) cím
odaítélését javaslom.
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1. Bevezetés és tudományos célkitőzés
A közlekedés napjainkban az egész világon meghatározó szerepet kap. A
gazdasági fejlıdés egyik legfontosabb feltétele a jól kiépített és jól mőködı közlekedési
hálózat (Erdısi F. 2004). Fontos a különbözı közlekedési módok közötti közvetlen
kapcsolat megléte, ezáltal mintegy folyamatosan mozoghatnak, mind az emberek, mind
az áruk. Az ily módon létrejövı intermodális közlekedés egyre nagyobb teret követel
magának a fejlett Nyugat-Európai országokban (Beddow, M. 2008). A közlekedési
rendszerek megfelelı kiépítettsége és jó mőködése az egyik alapja napjaink
gazdaságának, mind globális méretekben, mind helyi szinten.
A vasúti közlekedés nagyon fontos helyen áll a közlekedési infrastruktúrában,
hiszen

a

szárazföldi

közlekedést

tekintve

olcsóbb,

mint

a

közút,

valamint

környezetkímélıbb is (Erdısi F. 2004). Legjelentısebb elınye, hogy nagy mennyiségő
árut, sok embert tud egyszerre eljuttatni célállomásukra, amelynek köszönhetıen nı a
mobilitás. A nagysebességő vonalaknak hála napjainkban már nem csak a közút
versenytársa a vasúti szállítás, hanem a személyforgalom területén a rövid távú (fapados)
légi-járatoknak is alternatívája lehet (Hoffman, K. 2003). Nyugat-Európában (Jänsch, E.
1990, Ellwanger, G. 2004) és Japánban (Glatzel, L. 1988, Mertens, M. 1990) ahol
nagysebességő hálózatok mőködnek. Napjainkban már nem egyértelmő a fapados
légitársaság elınye a nagyvárosok közötti közlekedésben, mint ahogy az néhány évtizede
még tapasztalható volt.
A vasúti közlekedés sem egységes, a különbözı vasúthálózatok nem alkotnak
egymással összefüggı rendszert (Udvarhelyi D. 1992). A kötöttpályás közlekedést
globális méretekben többféleképpen is csoportosítani lehet. Az általam vizsgált szempont
a nyomtávokat veszi figyelembe és az így létrehozható három osztály egyikét tárgyalom
disszertációmban. A három csoport a széles nyomtávú, a normál nyomtávú és a
keskenynyomköző vasutak kategóriája (Jéger G. 2008).
Dolgozatom témájául a keskenynyomtávú vasutak szolgálnak, amelyek a vasúti
közlekedés egyik speciális ágát képezik. Keskenynyomköző vasút alatt nem csak a
hazánkban „kisvasút” néven ismert erdei vasutakat értem és vizsgálom, hanem
ténylegesen minden olyan vasútvonalat, amelyek a normál 1435 milliméteres nyomtávnál
keskenyebb nyomtávval épültek. Ilyen vasútvonalak képezik ugyanis több ország teljes
kötöttpályás közlekedési hálózatát, elsısorban a déli kontinenseken. Ilyen országok
többek között Bolívia (Futó J. 1965, Elfriede, R. 1988), Kenya, Dél-afrikai Köztársaság
és Madagaszkár (Futó J. 1963). Vannak olyan országok is, ahol több különbözı nyomtávú
vasút egyszerre van jelen, ilyenek Ausztrália (Balázs D. 1978, Udvarhelyi D. 1992) és
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Ukrajna (Beier, R. 2007) is. Ezek között az országok között vannak a vasúti közlekedés és
egyben a keskenynyomköző vasúti közlekedés csúcsát jelentı országok is, ahol a
legmagasabb színvonalon mőködtetik a keskenynyomtávú vonalakat. Ilyen országok
Svájc (Lambert, A. 1996) és Japán (Kanji W. - Masayuki M. 1991), amelyek élen járnak,
mind a fejlesztésekben, mind a szolgáltatások színvonalában, így mőszaki, társadalmi és
gazdasági szempontból is prosperáló országokról beszélhetünk. A Földön több olyan
ország is van, amelyekben folyamatosan váltja fel a keskenynyomköző közlekedést a
normálnyomtávú vasút. Ezen országok elsısorban a jelentıs fejlesztéseknek és sokszor a
külföldi szerepvállalásnak köszönhetik ezeket a változásokat. Minden esetben valamilyen
gazdasági szempontból fontos tény áll a nyomtávok megváltozásának hátterében.
Gabonban például a bányakincsek gyorsabb eljuttatása a kikötıkbe –itt teljesen új
vasútvonal épült– (Chlastacz, M. – Sawane, M. 1995). Malajziában a kikötıkbıl a félkész
termékek gyorsabb és nagyobb mennyiségben történı eljuttatása a végterméket gyártó
üzemekbe és utána természetesen vissza a kikötıkbe, valamint a megnövekedett
személyszállítási igényeket is ki kell elégítenie a helyi vasútnak (Osman, D.A.R. 1997,
Abdullah, M.S. 2001).
Nem

csak

a

világ

távoli

országaiban

voltak

azonban

jelentısek

a

keskenynyomköző vasutak, hanem hazánkban is. Fıként a második világháborúig voltak
számottevıek a hazai „kisvasutak”. Nem csak lokálisan, egy-egy település életében,
hanem akár egész térségek gazdaságát is meghatározták, segítették ezek a vonalak. Nagy
rendszerek mőködtek hazánkban az Alföldön (Horváth F. 1999, Károlyi Zs. 1988), a
Bodrogközben (Bory E. 1990) vagy például Dombóvár környékén (Balogh I. 2001).
Napjainkra azonban már alig maradt ezekbıl valami és eredeti funkciójuk is átalakult. A
21. század elején a megmaradt vonalak idegenforgalmi szerepe jelentıs.
A dolgozat célja az, hogy a hazai keskenynyomtávú vasutakat feltérképezve, azok
elhelyezkedésébıl, megépítésük körülményeibıl következtetéseket vonhassunk le egykori
gazdasági, társadalmi hasznukra, felhasználásukra. Nem csak a ma meglévı vonalakról
van ebben az esetben szó, hanem az egykoron az ország területén létezı valamennyi
vonal összegyőjtése és térképi ábrázolása a cél.
Az összegyőjtésükön és ábrázolásukon túl, csoportosításuk elkészítése is fontos,
hiszen így képet alkothatunk arról, hogy melyek azok a területek, ahol igazán fontosak
voltak, ahol tényleg nagy szerep hárult a kötöttpályás közlekedés e formájára. Nem csak a
múlt vizsgálata és feltárása fontos, hanem a jelen bemutatása és a jövı felvázolása is.
Jelenleg –mint már említettem–, fıként idegenforgalmi szerep hárul a hazai
keskenynyomköző vasutakra. Azonban mint az a világ más tájain is látható, komoly
szerepet is kaphatnak ezek a vonalak a közlekedésben. A dolgozat egyik célja bemutatni a
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hazai lehetıségeket és rávilágítani olyan összefüggésekre, amelyek eddig nem keltették
fel a figyelmet.
Ilyenek lehetnek azok a tények, amelyek az elmúlt évek kutatásai alapján az
általam összegyőjtött információkból levonhatóak és igazolhatóak. Ezek közül kettıt
emelnék ki elöljáróban, amelyek alapvetıen meghatározhatják a hazai keskenynyomköző
vasutak fejlesztésének irányait is. Az egyik, hogy a vasúti nyomtávok és a domborzati
tényezık között szoros összefüggés mutatható ki, nem csak a Kárpát-medencében, hanem
Európa és a világ más országaiban is. A másik fontos dolog, hogy a gazdaság
teljesítıképessége, az infrastruktúrára költhetı összegek is alapvetıen befolyásolják, hogy
milyen nyomtávval épül meg egy adott térségben a vasút. E két tény a hazai viszonyok
között is alkalmazható lenne a közlekedésfejlesztésben és a jelenlegi, valamint a
közeljövı infrastrukturális beruházásainak tervezésénél is figyelembe lehetne, kellene
venni ezeket a bizonyított tételeket.

2. Alkalmazott kutatási módszerek és szakirodalmi összefoglaló
A hazai keskenynyomköző vasutakról viszonylag sok anyag áll rendelkezésre,
ezek forrása és tényanyaga rendkívül különbözik egymástól. Mind elsıdleges, mind
másodlagos források fellelhetıek. Másodlagos szakirodalom fıként a rendszerváltás utáni
idıkrıl állt rendelkezésemre, amikor is „felfedezték” a külföldi vasútbarátok is a
hazánkban rejlı potenciált. Természetesen nem csak külföldiek, hanem hazai szerzık is
írtak a Kárpát-medence és azon belül is elsısorban Magyarország keskenynyomköző
vasútjairól. Egy olyan idıszak van, a két világháború között, amely évtizedekbıl kevés
anyag maradt fenn. Nagy segítség volt a kutatás folyamán az internet, amely számtalan
korabeli, 19. század végi, 20. század eleji anyagot rejt, valamint az irattárak és könyvtárak
voltak azok, amelyek elsıdleges forrásokkal elláttak.

2.1. Kutatási módszerek
A kutatás megkezdésénél az elsıdleges feladat a szükséges szakirodalom
összegyőjtése és feldolgozása volt. Mind elsıdleges mind másodlagos forrásokat
felhasználva szereztem ismereteket nem csak a hazai keskenynyomtávú vasutakról,
hanem a világ más tájain mőködı vasutak mőködésébe is betekinthettem az általam
összegyőjtött szakirodalom segítségével.
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Elsıdleges adatforrásaim a levéltárak, irattárak és a korabeli újságok (Magyar
Mérnök és Építész Egylet közleménye, 1873-1942 évi számai) cikkei voltak. Így sikerült
a Magyar Királyi Államvasutak 1919 elıtti és a Gazdasági Vasutak Igazgatóságának
1958-as még fel nem dolgozott adataihoz is hozzájutnom. Ezeket az adatokat Excel
táblázatba szerkesztve az SPSS program segítségével kiértékelve mutatom be
dolgozatomban. Az adatokból a jobb szemléltetés érdekében táblázatokat és diagramokat
készítettem. Ezen felül saját készítéső ábrákkal is kiegészítettem írásos anyagomat,
valamint fényképekkel –ahol lehet sajátkészítésőekkel– is színesítettem disszertációm.
Másodlagos forrásként a 20. század közepétıl megjelenı könyveket és
szakcikkeket, tematikus kiadványokat használtam. Az így megszerzett információkat
rendszereztem. A Kárpát-medencén kívüli térségek áttekintését területi elven, míg a
Kárpát-medencében lezajlódott folyamatokat idırendben mutatom be. Ez utóbbinál a 20.
századi határmódosítások miatt folyamatosan változó ország területet is figyelembe véve,
minden vizsgált idıpontban a történelmileg éppen aktuális államhatárral. Ezen belül az
összevethetıség miatt, a mellékletekben található térképeken, kiemelve a mai
Magyarország területén lévı vasútvonalakat és azok változásait.
Ezeket a térképek, a MapViewer programmal és az ArcGIS programcsaláddal
készítettem el. Ezek a térképek dolgozatom fontos elemét alkotják, hiszen szemléltetik a
szöveges részt és bemutatják a leírt földrajzi változásokat. Több olyan vasútvonal is van,
amely most került elıször ábrázolásra. A magyarországi területekrıl készült térképek
mindegyike Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben szerkesztve készült.

2.2. Szakirodalmi áttekintés
A disszertáció megírásához az anyaggyőjtés már az egyetemi tanulmányaim alatt
megkezdıdött. Elızményként a Lillafüredi Állami Erdei Vasútról (LÁEV) írt
tudományos diákköri dolgozatot valamint a szintén a LÁEV-hez kapcsolódó
diplomamunkámat kell megemlítenem. E két anyag elkészítésekor már nem csak a
LÁEV-vel hanem szükségszerően a hazai és külföldi kisvasutakkal is kapcsolatba
kerültem. Fıként a keskenynyomköző vasutakról szóló könyveken keresztül.
Ezek a könyvek jelentették a kutatás kiindulópontját. Az így megszerzett
információkat hazai és külföldi folyóiratokban megjelentekkel egészítettem ki, elsısorban
olyanokkal, amelyek vagy egészében vagy, legalább részben a keskenynyomköző
vasutakkal foglalkoznak. A hazai folyóiratok közül a vasútbarátok által írt cikkeket közlı
Indóház magazin (2010. évi számai) emelhetı ki, míg a külföldön megjelenık közül a
Today’s railways (2001-2007 évi számai) valamint az Eisenbahntechnische Rundschau
8

Jéger Gábor: Keskenynyomköző vasutak földrajzi jelentısége Magyarországon
(1988-2004 évi számai) bizonyultak a számomra leginkább használható és legtöbb
információt nyújtó forrásoknak. A nem kifejezetten vasúttal foglalkozó folyóiratok között
is

találtam

olyanokat,

amelyek

cikkeit

fel

tudtam

használni,

ilyenek

a

Közlekedéstudományi Szemle (1982. évi számai) vagy a Városi Közlekedés címő
folyóirat (1997. évi számai).
Ahhoz, hogy jobban megismerjem ne csak hazánk, hanem a világ, illetve Európa
és szőkebb környezetünk, elsısorban a Kárpát-medence keskenynyomköző közlekedését,
olyan szakirodalmakat kerestem, amelyek több országot mutatnak be. Európáról a
legátfogóbb kiadvány egy majd fél évszázados könyv, amelyet a Paul, A. – Whitehouse,
P. B. szerzıpáros írt még 1966-ban Narrow gauge railways of Europe címmel. Ahhoz,
hogy idıszerő képet alkothassak a keskenynyomköző közlekedésrıl, természetesen
igyekeztem beszerezni és megismerni fıként a környezı országokról szóló recens
irodalmakat. Így jutottam hozzá Keith Chester: The Narrow Gauge Railways of BosniaHercegovina címő 2008-as kiadású gazdagon illusztrált, jól használható könyvéhez,
A közvetlen hazánk szomszédságában mőködı keskenynyomköző vasutakról
viszonylag bı irodalmi anyag áll rendelkezésemre, mind országok, területek szintjén,
mind „kelet-európai” egységekben. E könyvek közül a legjobb Karel Beneš 1996-ban
megjelent: Vasúti közlekedés Kárpátalján címő munkája, amely nem csak a
keskenynyomtávú vasutakkal foglalkozik, hanem a mai Kárpátalja területén futó minden
jelenlegi és egykori vonalról pontos leírást ad. Ezen kívül két könyvet érdemes külön
kiemelni, amelyek mind mőszaki, mind gazdaságföldrajzi szempontból értékes leírást
adnak. Wolfgang Kaiser Schmalspurbahn-Paradies Österreich címő munkája Ausztria
keskenynyomtávú vasútjait mutatja be, 2003-ban megjelent írásában, míg John Organ
2008-ban megjelent mőve Romania & Bulgaria narrow gauge címmel átfogó képet ad a
két balkáni ország keskenynyomköző vasútjairól.
Helmuth Lampeitl Schmalspur-Romantik in Osteuropa címő 2003-as és Ralf
Schreier és szerzıtársai által 2006-ban írt Schmalspurige Werkbahnen und Feldbahnen in
Osteuropa címő munkája a jelentısebb kelet európai rendszereket mutatja be. Mindkettı
fıként a volt szocialista blokk országait tárgyalva és kiemelve a még napjainkban is
mőködı általuk fontosnak tartott vonalakat.

2.3. A Magyarországról szóló szakirodalom és a hazai kutatások
Mint a szakirodalmi áttekintés elején említettem, kutatásomat már az egyetemi
évek alatt elkezdtem. Disszertációm témája a magyarországi keskenynyomtávú
vasútvonalak szerepének feldolgozása, ezért fontos volt a hazai szakirodalomban az
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elsıdleges források felkutatása, amelyeket több helyrıl sikerült összegyőjteni, törekedve a
teljességre. A források legfontosabb lelıhelye a MÁV Vasúti Irattára, valamint a
Közlekedési Múzeum volt, ahol több eredeti iratot is ıriznek. Ezek között sok eredeti
tervrajz segítette munkámat, valamint számos olyan irathoz is hozzájutottam, amelyek
még nem jártak sem kutatók, sem vasútbarátok kezében. Ezek a MÁV-on belüli
átszervezéseknek köszönhetıen frissen kerültek elı különbözı igazgatóságok pincéjébıl.
Nem csak olyan dokumentumokat használtam fel, amelyek frissen kerültek
napvilágra. Készültek országos szintő felmérések már a 19. század végén, a 20. század
elején is (MMÉE 1886, Bodányi Ö. 1892/a, 1892/b, 1892/c, Gönczy B. 1901/a, 1901/b).
ezek nem csak egyszerően felmérték a meglévı hálózatot, hanem azok jelentıségét is
bemutatták és a forgalom fenntartásához esetlegesen szükséges fejlesztéseket is pontosan
nyomon követhetjük (Bodányi Ö. 1892/c) ezekben az írásokban. Az elsı világháború
alatt is komolyan foglalkoztak a keskenynyomtávú vasutak fejlesztésével (Szesztay S.
1917/a, 1917/b) és ekkor elsısorban a mezıgazdasággal és a mezıgazdasági
fejlesztésekkel hozták kapcsolatba a „mezei” vasutakat (Thoma F. 1919, Sármezey E.
1919/a, 1919/b).
A keskenynyomköző közlekedésre a figyelem a második világháború alatt és
közvetlen a háború után terelıdött ismételten, amikor is elkezdtek a vasutak
gazdaságosabb üzemeltetésének lehetıségével foglalkozni (Kopasz K. 1942/a). A
második világháború utáni években a gazdaság helyre állítása és mielıbbi versenyképessé
tétele is fontossá vált. Ahhoz, hogy ezt elérjék a közlekedési rendszert és a szállítási
utakat kellett mielıbb helyreállítani. Fontosnak tartották a párhuzamos közlekedés
megszüntetését és a leghatékonyabb szállítási mód üzemben tartását és fejlesztését
(Vaszkó Á 1960). A kisvasutakat egy fontos láncszemnek tekintették, mint olyan
közlekedési eszköz, amely megbízhatóbb a közútnál, nem függ az idıjárástól, valamint
jól kapcsolódik az országos vasúthálózathoz (Vaszkó Á 1960). Czére Béla 1962-ben
publikált cikkébıl kiderül a módszer is, amellyel kiszámolták, a vasútvonalak
gazdaságosságát, hatékonyságát. Nem csak a keskenynyomtávú vasutak, hanem a
mellékvonalakra vonatkozó számításokat és elméleti módszereket is megismerhetjük
ebben a munkában (Czére B. 1962). Mint az a történelemben késıbb kiderül ez volt az
elızménye az elsı nagy vasútvonal bezárásoknak. Nem csak a gazdaságosságuk, hanem
az éppen aktuális állapotuk is górcsı alá került. Csáki Júlia által 1965-ben készített
„Keskenynyomtávolságú vasútvonalak állapota” címő beszámoló, amely hően mutatja be
az akkori viszonyokat. Több olyan vasútvonalról is ír, amelyeknek felújítása szükségessé
vált a második világháború óta. Elemzések és naprakész felmérések nem készültek
egészen 2008-ig, amikor az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
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megbízásából elkészült a „Magyarországon mőködı kisvasutak helyzetének elemzése,
fejlesztésük lehetıségei, fenntartható mőködésük” címő munka, amely tartalmazza a
hazai kisvasutak állapotleírását és elképzelt fejlesztési lehetıségüket (Bánhidi Cs. et al.
2008).
A különbözı felméréseken és folyóiratokban megjelent írásokon kívül
természetesen jelentek meg csak a kisvasutakkal foglalkozó, mindenki számára könnyen
hozzáférhetı könyvek is. Ezek elsısorban a rendszerváltás, 1989 után foglalkoztak a
keskenynyomtávú vasutakkal. Akkor is fıként külföldi vasútbarátok próbáltak meg
átfogó képet adni a hazai „kisvasutakról”. Az általuk készített könyvek a teljességre
törekszenek, azonban sok esetben látszik, nem csak a magyar nyelv ismeretének, hanem a
helyismeretnek a hiánya is. Ezekkel együtt azonban kiindulópontként jól használható
irodalmi anyagot állítottak össze különbözı szerzık. Ezek közül a leghasználhatóbb a
Paul Engelbert által 1999-ben elkészített Forestry Railways in Hungary címő könyv,
amely mint a neve is mutatja, csak Magyarország erdei vasutaival foglalkozik. Ez az
egyetlen ilyen kiadvány, amely nem egy térséget mutat be. Az általam felkutatott és elért
kiadványok ugyanis inkább térségekkel, mint sem országokkal foglalkoztak. Ilyen a
korábban már említett két, kelet-európai kisvasutakról szóló könyv (Lampeitl, H. 2003,
Schreier, R. et al 2006).
Természetesen magyar nyelven, hazai szerzıktıl is jelentek meg könyvek,
azonban csak az éppen mőködı vonalakat mutatják be, legtöbb esetben kiemelve azok
látnivalóit, turisztikai szerepét. Ezek az 1980-as évek végén (Thorday Z., 1989), vagy az
1990-es években íródtak (Knausz V. 1997). Naprakész a 21. században megjelent anyag
nincs közöttük. Nagy hiányosság, mint már említettem, hogy ezen könyvek is fıként az
idegenforgalmat célozzák, azonban nem törekednek a vasútvonalak teljes bemutatására,
azok történetének megismertetésére. Egy-egy vasútvonalról természetesen jelentek meg
ilyen jellegő mővek is, adott esetben több is. A leginkább feldogozott talán a NyírvidékiRétközi kisvasút, amellyel kapcsolatban több könyv is megjelent (Villányi Gy. 1990,
Fekete T. Z. 2008, Orosz K. 2002, Szemerey Á. et.al. 2005). Általánosságban
elmondható, hogy azok a vasútvonalak ismertek és azokról van teljes, egész történetüket
átölelı irodalmi anyag, amelyek közfeladatot is ellátnak, (elláttak). Így nyíregyháza
mellett a kecskeméti (Nagy J. 1994, Horváth F. 1995, Horváth F. 2003) és a
balatonfenyvesi (Balogh I. 1998) rendszerrıl. Az egykori vasútvonalak közül, pedig az
Alföldi Elsı Gazdasági Vasút (Horváth F. 1999, Károlyi Zs. 1988) az, amelyet többen is
feldolgoztak.
Olyan könyv vagy tanulmány, még nem születet, amely a hazai keskenynyomköző
vasutak történetét, elterjedését, gazdasági szerepét a kezdetektıl napjainkig bemutatja.
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Dolgozatom legfontosabb feladata ezt az őrt valamelyest betölteni és a hazai
keskenynyomtávú közlekedést a teljességre törekedve bemutatni.

3. A témához kapcsolódó fogalmak
Több fogalmat is tisztáznunk kell, ha a keskenynyomköző vasutakkal
foglalkozunk. Elıször is a vizsgálandó vasútvonalak körét határozzuk meg. A kisvasutak
Magyarországon egyértelmően a keskenynyomközzel épült vasútvonalakat jelentik,
amelyek mint nevük is mutatja a normálnyomtávnál, vagyis 1435 milliméternél
keskenyebb nyomtávval épültek. Dolgozatomban ezen vonalak elemzésére kerül sor. Sok
esetben azonban nem ennyire egyértelmő az elhatárolás a „nagy-” és a „kisvasút” között.
A világ sok országában ugyanis a vasúti hálózat alapját a keskenynyomközzel
épült vonalak jelentik. A legtöbb esetben 1000 vagy 1067 milliméterrel épültek ki ezek a
hálózatok. Ilyenekkel találkozhatunk Japánban, ahol a nagysebességő vonalak kivételével
minden vasútvonal 1435 milliméternél kisebb nyomtávval épült, azonban ott a
keskenynyomtávú vasutakon is 200 kilométer felett közlekednek (Kanji W. - Masayuki
M. 1991). De elsısorban volt gyarmati országokban, mint például Kenyában és DélAfrikában épült a teljes hálózat keskenynyomtávval –az említett országokban 1067 mmrel– (Elfriede, R. 1988, Udvarhelyi D. 1992).
Az általam vizsgált vasútvonalak a keskenynyomköző vasutak csoportjába
tartoznak. Tehát a hazai „kisvasutak” is és az afrikai kontinens fı hálózatát alkotó
keskenynyomtávval épült vasutak is ebbe a kategóriába tartoznak. A nyomtávot
világszerte elfogadott módon a két sínszál belsı éle közötti távolságként határozzák meg
(1. ábra). A nyomtávolság értékét a sínszálak felsı élétıl számított 14 milliméterrel
lejjebb határozzák meg, a sínek fejének görbültsége miatt (Elfriede, R. 1988).

1. ábra: A nyomtávolság meghatározása (szerk. Jéger G. 2010)
Több olyan térség is van, ahol egy alépítményen több nyomtáv egyszerre van
jelen. Ez fıként azokon a területeken fordul elı, ahol a szomszédos országok különbözı
nyomtávokat használnak, vagy egy országon belül több különbözı nyomtávú rendszer
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mőködik (pl. Ausztrália). Ilyen esetekben fonódott vágányhálózat jön létre, amelynél a
szélesebb nyomtávú vágányon belül egy harmadik sínszállal egy keskenyebb vágányt
lehet létrehozni. Az ilyen megoldásokat nevezzük vágányfonódásnak (1. kép). A fonódott
vágányok alkalmazásának az elınye, hogy nem kell külön alépítményt építeni és a
keskenyebb nyomtávú vonalhoz csak egy plusz sínszálat kell beépíteni a már meglévı
szélesebb vágányok közé. Ezt a megoldást európai országok is elıszeretettel alkalmazták,
hiszen sok helyen a meglévı normálnyomtávú hálózatot keskenynyomtávú vasutak
egészítették ki. A két hálózat pedig egy központi pályaudvaron találkozott (Allen, P.Whitehouse, P. B. 1966).

1. kép: Fonódott vágány (3 sínszál) Stubberup (Dánia) állomáson
készítette: Allen P. (Allen, P.- Whitehouse, P. B. 1966)
Egy másik megoldás, hogy a két különbözı nyomtávú vágányhálózatot egy
szakaszon ugyanazon az alépítményen vezetik (pl. Ukrajna, Magyarország), így szintén
csak egy alépítmény elkészítése szükséges, azonban itt nem három, hanem négy sínszál
kell a mőködéshez. Ilyen megoldással találkozhatunk például a záhonyi átrakókörzetben,
vagy a kárpátaljai Csap állomáson, ahol a normál és széles nyomtávú hálózat egy
szakaszon egyszerre fut (2. kép).
Az alépítmény elkészítése során a legfontosabb feladat a terep elıkészítése. Ennek
megfelelıen az alépítményi munkákhoz a földmunkák, a bevágások, a terep
egyenlıtlenségeinek kiegyenlítése, és a feltöltések tartoznak. A keskenynyomköző
vasutaknál az al- és felépítmények is alacsonyabb költségbıl építhetıek, valamint a

13

Jéger Gábor: Keskenynyomköző vasutak földrajzi jelentısége Magyarországon
kisebb nyomtávhoz általában kisebb őrszelvényt kell készíteni1. A felépítmény nagysága
és a bekerülı anyagok mennyisége is jóval kisebb, hiszen keskenyebb töltésre és rövidebb
betonaljakra van szükség. A sínek is csökkentik a keskenynyomtávú vasutak építési
költségeit a normálnyomtávú vasutakkal szemben, legtöbbször ugyanis alacsony
tengelynyomásra, alacsony súlyú síneket használnak. Nagybörzsöny és Nagyirtás között a
kisvasúti

felépítmény

9

kilogramm/folyóméter2

(www.kisvasut.hu).

Azonban

megjelennek a kisvasutakon a 36-45 kg/fm súlyú sínek, amelyek a nagyvasúti
felépítmények bontásából származnak, így olcsón juthatnak hozzá a kisvasutak
üzemeltetıi. Ez lehetıvé teszi nehezebb vonatok, nagyobb súlyú kocsik és mozdonyok
közlekedését is, mint amilyenek a Gyermekvasút Mk45-ös sorozatú mozdonyai (Lovas J.Mezei I. 1986).

2. kép: Fonódott vágány (4 sínszál) Csap (Ukrajna) állomáson
(készítette: Jéger G. 2008)
A fentebb említett őrszelvény a vasút építésénél és fenntartásánál is rendkívül
fontos tényezı. Ez a fogalom azt a területet jelenti, amelyet tisztán, üresen kell tartani a
biztonságos vonatközlekedéshez. Minél kisebbek a szerelvény méretei, annál kisebb
őrszelvényt kell tehát kialakítani. Az őrszelvénybe semmilyen mőtárgy nem nyúlhat bele,
azt a növényektıl is folyamatosan tisztítani kell (MÁV 1987).
Az őrszelvényen

nem

érdemes spórolni,

hiszen nagyvasúti őrszelvény

alkalmazásával, lehetıvé válik a nagyvasúti vagonok szállítása is. Az áruk szállításának
költségét csökkenti, ha nem kell átrakodni, hanem az eredeti vasúti kocsin érheti el a
célállomást a feladott termék. Ennek megoldására készítették a szállítóalvázakat (3. kép),
amelyek olyan keskenynyomtávolságú vagonok, amelyek alkalmasak nagyvasúti kocsik
szállítására. Ezt a megoldást elsısorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol beszállító
1

Az őrszelvény mérete a szállított áruk méretétıl függ. Ahol nagyvasúti kocsikat is szállítanak, ott
nagyvasúti őrszelvényt kell készíteni. Ilyen például a Zillertalbahn (Kaiser, W. 2003).
2
A késıbbiekben kg/fm-ként rövidítve
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üzemek mőködnek, amelyek egyszerre viszonylag kevés árut juttatnak el nagy távolságra.
Ehhez azonban szükség van megfelelı átrakó állomásra, mint például az ausztriai
Jenbachban, a Zillertalbahn kiindulópontján (Kaiser, W. 2003). Ezen a vasútvonalon
gyakran fordulnak meg nagyvasúti kocsik a kisvasúti szakaszon is (3. kép), ezért itt és az
ehhez hasonló forgalmat lebonyolító helyeken nagyvasúti őrszelvény szükséges. Azonban
nem kell nagyvasúti felépítmény, hiszen a szállítóalvázakon egy nagyvasúti tengelyre két
kisvasúti tengely jut. Így a terhelés már csak fele a nagyvasútinak.

3. kép: Nagyvasúti kocsi kisvasúti szállítóalvázon a Zilletalbahnon (Ausztria)
(készítette: Vöröskıi Zs. 2010)
A vasútvonalak esetében azonban a legnagyobb gondot az emelkedık leküzdése
jelenti, a hagyományos addhéziós vontatást, maximálisan 50 ezrelékes emelkedésig
alkalmazzák, ennél nagyobb értéknél már fogaskerekő rendszert építenek a vonalba
(Lambert, A. 1996). Az addhéziós vontatás azt jelenti, hogy a vontatójármő
szerelvényével, saját erıbıl jut el a rendeltetési helyére, a kerék és a sínszálak között
fellépı tapadással elegendı energiát tud kifejteni, hogy mozgásba hozza, tartsa
szerelvényét. Ezzel szemben a fogaskerekő rendszernél a sínszálak közé egy középsı
fogaslécet építenek be, ez segíti a szerelvényt leküzdeni az 50 ezreléknél nagyobb
emelkedıket.

Ehhez

a

mozdony

hossztengelyében

elhelyezett

fogaskerekek

kapcsolódnak, amelyek nagyobb hatásfokkal tudják átvinni az energiát a pályába, mint a
hagyományos addhéziós megoldásnál. Hazánkban jelentıs fogaskerekő rendszer
mőködött Salgótarjánban és környékén ez volt a „Salgóbányai fogaskerekő vasút”
(Vertich J. 2001). Napjainkban a svábhegyi az ország egyetlen fogaskerekő vasútja. Ezzel
a rendszerrel nehezebb terepen is építhetı vasútvonal. Nem csak hazánkban alkalmazták,
nagy jelentısége van a fogaskerekőeknek Svájcban is, ahol a keskenynyomköző hálózat
elterjedt, több szakaszon fogaskerekő rendszert alkalmaznak például a Zermatt Gornergrat vasúton, vagy a Luzern közelében lévı Pilátus-hegyre vezetı vonalon is
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(Lambert, A. 1996). De távolabbi országokban is, ahol nagy magasságokban, nehéz
terepen üzemelnek a keskenynyomtávú vasutak, alkalmazzák a fogaskerekő megoldást,
így találkozhatunk ezzel többek között az Indiai-szubkontinensen (Schmidt, F. 1989) és
Dél-Amerikában is (Elfriede, R. 1988, Udvarhelyi D. 1992).
Nem

csak

fogaskerekő

beépítésével,

hanem

úgynevezett

csúcsfordítók

alkalmazásával is lehet könnyíteni az emelkedık leküzdését. Ennek a megoldásnak az
elınye, hogy nem kell a költséges fogaskerekő rendszert kiépíteni és a hozzá tartozó
jármőparkot beszerezni. A csúcsfordítók (1. térkép) lehetıvé teszik, hogy nagy hosszban
kiépített ívek nélkül, rövid szakaszon nagy emelkedést tudjon elérni a szerelvény.

1. térkép: A Vychylovkai csúcsfordító rendszer (www.railnet.sk térképe alapján)
Ilyen megoldással találkozhatunk a Börzsönyben a Nagyirtás és Nagybörzsöny
közötti szakaszon3, ahol két csúcsfordítót építettek a pályába (Kisirtáson és
Tolmácshegyen), valamint a vychylovkai kisvasúton, amely a mai szlovákia északi részén
található és idegenforgalmi jelentıségét annak köszönheti, hogy a rövid szakaszon 5
csúcsfordító található, amelyek változatossá és izgalmassá teszik a vonalat (Haviar, T.
2007).
Olyan esetekben azonban, amikor egy vonalon, kis szakaszon jelentıs emelkedést
kell leküzdeni nem mindig elég csúcsfordítók vagy fogaskerekő rendszer alkalmazása,
ilyen esetekben siklót építettek a vonalakba. Napjainkban ilyen rendszer található az
erdélyi Kovászna és Komandó között, azonban ez a sikló is üzemen kívül van, mert a
3

A kisvasút Hegyes-hegyi vonalán 14 ilyen csúcsfordító volt (Chikán Gábor közlése alapján).
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hozzá vezetı vonalról hiányzik egy híd, amely a Komandó patak felett ívelt át (Hufnagel,
H. et al., 2002). Hazánkban is mőködtek keskenynyomtávú siklók, a Bükk-fennsíkon még
napjainkban is megtalálható annak a siklónak a gépháza és a pálya egy része, amely a
szilvásváradi és a Bükk fennsíkon futó vasutat kötötte össze.

4. A vasúti nyomtávok földrajzi elterjedése
A modern vasúti közlekedés gyökerei a 19. századi Nagy-Britanniába nyúlnak
vissza. Többen is próbálkoztak mőködı és használható „vasutat” építeni. Az elsı
gızgépek még vaslapokkal burkolt fapályán közlekedtek (Czére B. 1989). Az elsı már
hasznot is hozó és nagyobb probléma nélkül üzemelı gızvontatású vasutat egy Newcastle
közeli szénbányában állította forgalomba Timothy Hackworth 1808-ban. A bánya felszíni
részén vezették be a gızvontatást egy 5 mérföldes (8 kilométeres) szakaszon. Ettıl
kezdve fıként Északkelet Angliában egyre népszerőbbek lettek a gızgépek, amelyek
nagyobb terhet tudtak gyorsabban vontatni, mint a lovak. Ennek köszönhetıen a
gızmozdonyépítık szénbányákban próbálták ki jármőveiket. Sikeresen üzemelte be több
mozdonyát is John Blenkinsop, aki 1812-ben négy mozdonyt szállított Wigan és
Newcastle környéki szénbányákba (Elfriede, R. 1988).
Ezek a gızvontatású bányavasutak mind fémlappal borított fapályákon mőködtek
(Czére B. 1989). Az elsı igazi, teljes egészében acélból készült sínrendszeren közlekedı
gızgépet szintén egy szénbányában állították üzembe, 1813-ban William Hedley egy
Leeds melletti bányában.

Ez a vasút nem csak az elsı acél pályán közlekedı

gızvontatású vasútvonal volt, hanem az elsı fogaskerekő is egyben (Elfriede, R. 1988).
Az igazi áttörést a Stephenson család érte el. Elsıként George Stephenson aratott
nagy sikereket, hiszen 1814 és 1820 között 14 gızmozdonyt készített és állított
forgalomba, kelet-angliai szénbányákban. E vasutaknál a szekerek kerekeit cserélték ki,
kötöttpályás közlekedésre alkalmas kerékre. A szekerek méretei pedig adottak voltak, így
azokhoz igazították a „sínszálak” távolságát, ami így 1325 milliméter volt. Az elsı
teljesen gızüzemő vasút, amely a kezdıpontjától a végéig kizárólag gızerıvel mőködött
1821-ben kezdte meg üzemét Hetton és Sunderland között. A 13 kilométeres 1325
milliméteres nyomtávval épült vonal a szénbányából tartott a kikötıig. A mai modern
vasút igazi ıseként azonban az elsı 1435 milliméteres pályát tekintjük, amelyet Robert
Stephenson építette. İ azért növelte meg a nyomtávot, hogy nagyobb stabilitást
biztosítson vasúti kocsijainak, amelyeket elsıként használt rendszeres személyszállításra,
a Middlesborough közeli Stockton és Darlington között 1826-ban mintegy 14 kilométeres
hosszban (Majdán J. 1987, Elfriede, R. 1988, Czére B. 1989, Udvarhelyi D. 1992).
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Még ebben az évtizedben kiírtak egy mozdonyversenyt, amelyre technikai okok
miatt gyakorlatilag csak Stephenson tudott benevezni. Így az ı gızgépe lett jogosult a
sorozatgyártásra. Ettıl a pillanattól számítjuk a modern vasúti közlekedés kezdetét
(Majdán J. 1987). Egyben ez a verseny tekinthetı a modernkori vasúti nyomtávok
meghatározójának is. Hiszen a nyertes az 1435 milliméteres nyomtávra gyártott
mozdonyokat és vagonokat, így ez terjedt el széles körben a világon. Mivel a
személyszállítás ezen a nyomtávon indult meg, a vasutakat Európában ezzel a
nyomközzel építették, azonban nem csak Európa szerte, de néhány gyarmaton illetve volt
gyarmati országban is ezzel a nyomtávval hozták létre a vasútvonalakat (Elfriede, R.
1988, Udvarhelyi D. 1992).
A mai normálnyomtáv tehát az 1435 milliméter, amelyhez képest ismerünk széles-,
illetve keskenynyomtávú vasutakat. Mivel az építkezések jelentıs anyagiakat emésztettek
fel és a domborzati viszonyok is hatással voltak az újonnan létesülı vasutak
vonalvezetésére, ezért nem mindenhol alkalmazták a Stephenson által meghonosított és
elfogadott nyomtávot. A helyi viszonyoknak megfelelıen sokfelé ettıl keskenyebb vagy
szélesebb nyomtávot használtak. A keskenynyomtáv elınye volt az olcsóbb bekerülési és
a kisebb karbantartási költség, míg a széles nyomtávot elsısorban katonai, védelmi célból
alkalmazták. A szélesnyomtávú vasutakat fıként stratégiai céllal létesítették (pl.
Oroszországban). Azonban például az Ibériai-félszigeten azért építettek szélesnyomtávú
hálózatokat, mert a vagonok, mozdonyok olcsón beszerezhetıek voltak –az EgyesültKirályságban végbemenı egységesítés miatt–, így ennek megfelelıen alakították ki az
1676 mm-es hálózatot (Elfriede, R. 1988).

4.1. Széles nyomtávú hálózatok
Az elsı próbálkozások a nyomtáv szélesítésére azért történtek, mert így a
szerelvényekkel nagyobb stabilitást értek el. A vasút szülıföldjén, Nagy-Britanniában
épültek az elsı széles nyomtávú vasúti hálózatok is. Több ilyen egymással párhuzamosan
üzemelt a szigetországban, de 1896-ba ezeket teljesen felszámolták. Az utolsó, az Anglia
nyugati részét behálózó Great Western Railway volt, amely 2134 milliméteres
nyomtávval épült (Czére B. 1989). Napjainkban is többfelé találkozhatunk széles
nyomtávú hálózatokkal a világon. Számos országban egyeduralkodó ez a típusú vasúti
közlekedés a 21. század elején (2. térkép) (Turner, B. 2004, 2006, 2007).
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2. térkép: A széles nyomköző vasutak százalékos megoszlása a világ országiban4
Oroszországban, majd a Szovjetunióban azért épültek széles nyomtávval a
hálózatok, mert így könnyebben meg tudták védeni az ország belsı területét. Egy
esetleges háborúban ugyanis megnehezítette az eltérı nyomtáv az ellenséges hadak
vasúton történı mozgását. Más okok miatt épültek azonban az Ibériai-félsziget és India
(Mertens, R.R. 2007) széles nyomköző vasútvonalai. Itt az olcsón beszerezhetı gépek
játszották a fı szerepet. Mint említettem Nagy-Britanniában 1896-ra leszerelték az addig
létezı széles nyomtávú hálózatot az ott ily módon feleslegessé vált gördülıállományt
pedig értékesítették, illetve a gyarmatokon használták fel. Így a mai India területén a
széles nyomtávú vasutak a meghatározóak (2. térkép).
Dél-Amerikában Argentína rendelkezik a legjelentısebb széles nyomtávú
hálózattal, amelyet a spanyol hatásnak köszönhet. A vasútépítések az ország
függetlenedése után indultak meg, az Ibériai-félszigeten is használt 1676 milliméteres
nyomtávval fektették a vágányokat. A hegyvidékeken, a domborzati viszonyok miatt,
keskenynyomtávolságú vasutakat építettek (Udvarhelyi D 1992).

4

Turner, B. 2004, 2006, 2007 adatai alapján saját szerkesztés
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4.2. Normál nyomtávú hálózatok
A ma ismert normálnyomtávú vasutat, –mint említettem– Robert Stephenson
építette 1826-ban a kelet-angliai Stockton és Darlington között (Majdán J. 1987, Elfriede,
R. 1988, Czére B. 1989, Udvarhelyi D. 1992). Az azonban egy 1846-ban meghozott
döntés eredménye (Czére B. 1989), hogy ez a nyomtáv terjedt el legjobban a világon
(Jéger G. 2008). Az angol parlament 1846-ban elismerte ugyan a széles nyomtávú
vasutak elınyeit, amelyek a nagyobb stabilitás és az ebbıl fakadó nagyobb biztonság
voltak, mégis az 1435 milliméteres nyomtávnak szavaztak bizalmat. A döntés mögött két
ok állt. Az egyik, hogy a korabeli Nagy-Britanniában ez volt a legelterjedtebb nyomtáv és
szerették volna egységesíteni az ország vasúti közlekedését. Valamint a szélesebb
nyomtávokat olcsóbban lehetett átalakítani a keskenyebbre, mint fordítva. (Czére B.
1989). Ezután szerte Európában, majd a világ más tájain is hódítani kezdett ez a nyomtáv
és napjainkban a legelterjedtebb lett. Európában (1. számú melléklet 1-3. táblázat) és
Észak-Amerikában gyakorlatilag egyeduralkodó, de jelen van a többi kontinensen is (3.
térkép) (Turner, B. 2004, 2006, 2007).

3. térkép: A normál nyomköző vasutak százalékos megoszlása a világ országiban5

5

Turner, B. 2004, 2006, 2007 adatai alapján saját szerkesztés
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A 20. század közepétıl egyre nagyobb arányt képvisel a normál nyomtávú
közlekedés a világ vasúthálózatában (Bazant, M. J. 1961, UIC 1976, Turner, B. 2004,
2006, 2007). Az egységesülés annak köszönhetı, hogy így a szomszédos országok
hálózatai átjárhatóak lesznek, mind az áru mind a személyforgalom folyamatos lehet.
Átrakás, illetve átszállás nélkül lehet szállítani és utazni. Vannak azonban olyan országok,
–akár száz évvel korábban–, amelyek esetében az olcsón beszerezhetı mozdonyok,
vagonok is jelentıs szerepet játszottak a 20. század végén a 21. század elején létesülı új
vasútvonalak nyomtávjának megválasztásánál. Ilyen az afrikai Gabon (Chlastacz, M. –
Sawane, M. 1995), vagy a délkelet-ázsiai Malajzia (Osman, D.A.R. 1997, Abdullah, M.S.
2001) is.

4.3. Keskenynyomtávú hálózatok
A keskenynyomköző hálózatok elsısorban a déli féltekén terjedtek el (4.
térkép)(Jéger G. 2008). Afrika és Délkelet-Ázsia vasúti közlekedésében meghatározóak a
keskenynyomköző vasutak (4. térkép)(Czére B. 1989, Udvarhelyi D. 1992, Jéger G.
2008). Jelen vannak minden kontinensen, Dél-Amerikában és Európában elsısorban a
hegyvidéki területeken mőködnek. A legjelentısebb hegyvidéki hálózat az Andokban
alakult ki (Udvarhelyi D. 1992, Paul A. et al 1995, Geitz W.-D. 2006), de jelentıs
hosszban találunk keskenynyomköző vasutakat többek között az Alpokban is (Lambert,
A. 1996, Kaiser, W. 2003).
A domborzati viszonyokhoz való jobb alkalmazkodás mellett, a keskenynyomtávú
vasutaknak nagy elınye a normál illetve a széles nyomtávú vasutakkal szemben, hogy
alacsonyabb költséggel és kisebb energia befektetéssel lehet ıket megépíteni (Chester, K.
2008, Jéger G. 2008). Ezért a nehéz terepviszonyok között (Hegedős A. et al. 2009),
valamint az alacsony szállítási kapacitást igénylı térségekben (Majdán J. 1998)
hódítottak. Így esélyt adtak az alacsony gazdasági értékkel bíró és esetenként nehezen
megközelíthetı térségeknek is, hogy bekapcsolódjanak a vasúti közlekedés rendszerébe.
Annak az oka, hogy napjainkban Afrika nagy részén, Délkelet-Ázsiában, valamint
az Andok országaiban is a keskenynyomköző vasutak vannak túlsúlyban (4. térkép)
elsısorban az, hogy olcsón lehetett ıket építeni. Ennek elınyét kihasználva az adott
térségek belsı területét feltáró vonalakat hoztak létre, olykor jelentıs rendszereket
kialakítva. Afrika nyugati részén, 1885 és 1924 között három szakaszban épült meg a
Bamakot – Kayessel összekötı vasútvonal, amely 1000 milliméteres nyomtávval több,
mint 1000 kilométert küzdött le. Ilyen a német tıkébıl épült namíbiai ércbányákat a
tengerparttal összekötı „Otavi vasút” is, amely mindössze 600 milliméteres
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nyomtávolsággal 567 kilométer hosszan fut (Czére B. 1989). De mind Dél-Afrika (4.
térkép), mind Kenya (4. térkép) híres vasútvonalai is keskenynyomközzel épültek. Az
országos hálózatok 1067 milliméterrel, amelyeken az európai Orient-express hasonló
legendás vonatok is közlekednek, mint a dél-afrikai „Kék vonat” (Paul A. et al. 1995).
Annak ellenére, hogy Afrika és Dél-Kelet-Ázsia szinte teljes vasúthálózatát
keskenynyomtávú vasutak alkotják (4. térkép), nem alakult ki egységes összefüggı
rendszer. Ennek oka, hogy több különbözı nyomtávú hálózatot használnak ezeken a
terülteken. Jellemzıen a különbözı keskenynyomtávú hálózatok ritkán kapcsolódnak
egymáshoz, mert sok eltérı nyomtávot használnak a világon. A legelterjedtebb
nyomtávok külön elnevezést kaptak, elsısorban az alapján, hogy Földünk mely részein
alakultak ki és terjedtek el.

4. térkép: A keskenynyomköző vasutak százalékos megoszlása a világ országiban6
A Kárpát-medencében legjobban elterjedt 760 milliméteres nyomtáv, a „boszniainyomtáv”, amelyet közforgalmú feladatok ellátására a mai Bosznia-Hercegovina területén
építettek elıször (Speidl B. 1887/a, Chester, K. 2008). Itt is meghatározó volt egy korábbi
vasútépítés, mégpedig a Temesvár - Orsovai vasútvonal fektetése, ugyanis az ott használt,

6

Turner, B. 2004, 2006, 2007 adatai alapján saját szerkesztés
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majd feleslegessé vált jármőveket és sínrendszert kapta meg a Boszna-völgyi vasút
(Speidl B. 1887/a, 1887/b).
A nyomtávok kialakulásánál azonban figyelembe vették az adott vidék
természetföldrajzi adottságait és a történelmileg kialakult korabeli mértékegységeket. Így
alakult ki a „svéd három lábas” nyomtáv, ami metrikus mértékegységre átváltva 891
milliméter. Ezt a nyomtávot a svéd erdık feltárására épített vasutaknál használták. Az elv
természetesen ugyanaz volt, mint a világ más tájain, hogy olcsón és minden idıjárási
viszonyok között jól mőködı szállítási eszközt teremtsenek (Allen, P. - Whitehouse, P. B.
1966). A legnagyobb mértékben azonban a „méteres” nyomtávok terjedtek el (Elfriede,
R. 1988). Széles körben használják, mind a mai napig az olasz „méteres”, 950
milliméteres nyomtávot, a „fokföldi” 1067 milliméteres nyomtávot (www.parovoz.com7).
Ez utóbbit nem csak Afrikában részesítik elınyben, hanem Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában,
Japánban valamint Dél-Amerikában is (Bickel, B. 1989, Bickel, B. - Rachdi, S. 1989,
Schmidt, F. 1989, Glöckner, J. 1989, Paul A. et al. 1995).
Ezeken kívül széles körben használták, illetve használják napjainkban is az 1000
milliméteres nyomtávot, amelyet elsısorban iparvasutaknál alkalmaznak szerte a világon.
Hazánkban ezzel a nyomtávval épült többek között a borsodnádasdi iparvasút és a
perecesi bányavasút (Jéger G. 2009, Hegedős A. et. al. 2009). De több vasútvonal épült
1000 milliméteres nyomközzel Lengyelországban (Korcz, P 2006), Romániában és
Bulgáriában is (Engelbert, P. 2002, Lampeitl, H. 2003, Organ, J. 2008).

5. Keskenynyomtávú vasutak a Földön
Ahogyan az az elızı fejezetben is látható, a keskenynyomtávú vasutak az
Antarktisz kivételével, Földünk valamennyi kontinensén megtalálhatóak. Felhasználási
területük rendkívül sokrétő. Vannak olyan országok, ahol a közlekedési hálózat alapját
képezik (Elfriede, R. 1988), van ahol azonban csak kiegészítı szerep jut ezeknek a
vasutaknak (Allen, P.- Whitehouse, P. B. 1966). Ahhoz, hogy pontos képet kapjak a világ
keskenynyomtávú vasúti hálózatairól, az átfogó több országot, nagyobb térségeket (Allen,
P. - Whitehouse, P. B. 1966, Futó J. 1963, 1965, Balázs D. 1978, Schmidt F. 1989,
Udvarhelyi D. 1992, Chlastacz, M. – Sawane, M. 1995, Paul A. et al. 1995, Jéger G.
2008) bemutató szakirodalmakon felül három adatsor (Bazant, M. J. 1961, UIC 1976,
Turner, B. 2004, 2006, 2007) is segített elhelyezni a kontinenseken az 1435 milliméternél
kisebb nyomtávval épült vasúti hálózatokat.
7

Az oldal szerkesztıje Dmitrij Zinoviev, matematikus, a Suffolki Egyetem docense.
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A három adatsor feldolgozásánál nem tudtam kontinenseket vizsgálni, ennek oka,
hogy az 1961-es (Bazant, M. J. 1961) és az 1976-os felmérés (UIC 1976) idején a Baltiállamok és a Független Államok Közösségéhez tartozó országok együtt alkották a
Szovjetuniót. E két adatsorban tehát a korabeli Szovjetunió adatait találhatjuk. E mellett
külön vizsgáltam Közép- és Dél-Amerikát Észak-Amerikától, részben azért, mert ezt a két
térséget is külön vizsgálta a fent említett két felmérés, részben pedig azért, mert így
jobban tudom szemléltetni az északi és a déli kontinensek közötti eltéréseket. Így alakult
ki az 1. számú melléklet 1-3. táblázatában szereplı hét vizsgált ország csoport.
E három felmérés (Bazant, M. J. 1961, UIC 1976, Turner, B. 2004, 2006, 2007)
és a más forrásokból (Balázs D. 1978, Futó J. 1963, 1965, Elfriede, R. 1988)
rendelkezésemre álló adatok összevetésébıl azonban kiderül, hogy számszerősítve nem,
csupán százalékos arányukban érdemes vizsgálni az általam bemutatott adatokat, ugyanis
a felmérések módszere nagy valószínőséggel eltér egymástól. A „The Wolrd Factbook”
(Turner, B. 2004, 2006, 2007) felméréseibıl például szinte biztosan hiányoznak a
kifejezetten idegenforgalmi céllal mőködı keskenynyomtávú vasutak, mint amilyen az
Egyesült Államokban, Colorado állam déli részén üzemelı Durango-Silverton
(www.durangotrain.com) vonal. Ezek a hiányok és eltérések azonban százalékosan mérve
rendkívül kicsik, így az általam elvégzett kutatást érdemben nem befolyásolják, az 1.
számú melléklet 1-3. táblázatában csak század százalékos eltéréseket mutatnának. Mivel
ezen eltérések, mint említettem nem befolyásolták munkámat, mint „statisztikai hatást”
figyelmen kívül hagytam.

5.1. Európán kívüli világrészek keskenynyomtávú vasútjai
Az elsı felmérés idején 1961-ben, mind Ázsia, Afrika, Ausztrália és Óceánia
valamint Közép- és Dél-Amerika területén a keskenynyomköző vasutak tették ki
minimum a vasúthálózat felét, Afrikában ez az arány 84,7 % volt (1. sz. melléklet 1. sz.
táblázat)(Bazant, M. J. 1961). Megfigyelhetı az adatokból készített térképen (1. sz.
melléklet 1. sz. térkép)(Bazant, M. J. 1961), hogy néhány észak-afrikai ország kivételével
mindenhol keskenynyomtávú hálózatokat használtak. De Délkelet-Ázsiában is csak
keskenynyomköző vasúton folyt a kötöttpályás közlekedés. Ausztrália és Óceánia,
valamint Latin-Amerika esetében már nem ennyire egyértelmő a fölény.
Ausztrália és Óceánia területén elsısorban az alacsony szállítási igények és az
alacsony építési költségek segítették ezen vasutak elterjedését (Balázs D. 1978), míg az
amerikai kontinens déli részén, a hegyvidéki területen kihasználható elınyei miatt került
elıtérbe a keskenynyomtávú közlekedés (Futó J. 1965).
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Az arányok azonban folyamatosan változnak (1. sz. melléklet 2. sz. táblázat)(UIC
1976), köszönhetı ez annak, hogy sok országban vasútvonalakat szüntettek meg, valamint
történtek átépítések is (Elfriede, R. 1988, Udvarhelyi D. 1992). 1961 és 1976 között a
legszembetőnıbb változások Afrikában mentek végbe (1. sz. melléklet 2. sz. térkép),
ugyanis itt új országok is alakultak az egykori hatalmas gyarmatbirodalmakból. A vasutak
vonalvezetése és a transzszaharai vasút elmaradt megépítése (Udvarhelyi D. 1992) miatt
több olyan ország is létrejött, amelyeknek nincs vasútvonala (1. sz. melléklet 2. sz.
térkép). Ezzel együtt Afrikában valamint Közép- és Dél-Amerikában nıtt a
keskenynyomtávú

vasutak

aránya

(UIC

1976),

míg

a

másik

két

jelentıs

keskenynyomköző hálózattal bíró kontinensen már ekkor csökkenés figyelhetı meg (UIC
1976) az elızı felmérés (Bazant, M. J. 1961) adataihoz képest (1. sz. melléklet 2.
táblázat, 2. térkép).
Az elmúlt három évtizedben, az utolsó két felhasznált adatsor (UIC 1976, Turner,
B. 2004, 2006, 2007) elkészítése közötti idıben, a keskenynyomköző vasutak aránya
jelentısen visszaesett, szerte a világon. A legtöbb esetben a normál nyomtávú vasutak
aránya növekedett meg ezzel (1. sz. melléklet 3. táblázat), ez részben annak köszönhetı,
hogy a legelterjedtebbek az 1435 milliméterrel épült vasútvonalak (3. térkép -17.oldal-).
Annak ellenére azonban, hogy jelentıs csökkenés figyelhetı meg a keskenynyomtávú
hálózatok hosszában és arányában (1. sz. melléklet 3. táblázat), még mindig jelentıs
területeken meghatározó a szerepük a kötöttpályás közlekedésben (1. sz. melléklet 3.
térkép). Az 1. számú melléklet hármas számú térképén jól látszik, hogy napjainkban is
elsısorban Afrikában, Délkelet-Ázsiában, Ausztrália és Óceániában valamint Közép- és
Dél-Amerikában a legjelentısebb az arányuk. Összességében elmondható, hogy a
keskenynyomtávú vasutak fıként Földünk déli területein hódítanak. Legnagyobb
szerepük Afrikában van, ahol arányuk még napjainkban is 84% (1. sz. melléklet 3.
táblázat). Külön meg kell említeni Indiát és Argentínát, mely országokban a
keskenynyomköző vasutak aránya országos szinten csak 30% körül van (Turner, B.
2007), ugyanakkor jól látható területi különbségek figyelhetıek meg. A magasabb
térségekben, a hegyvidéki területeken, csak keskenynyomköző hálózatok mőködnek
mindkét országban (Futó J. 1965, Paul A. et al. 1995, Schmidt F. 1989, Mellet, M. 2000).

5.2. Keskenynyomtávú vasutak Európában
Európán belül szintén a déli országokban magasabb a keskenynyomtávú vasutak
aránya, azonban kivételek az öreg kontinensen is vannak (1. számú melléklet 5-7 térkép,
8-10 térkép). A legszembetőnıbb ilyen, Svájc, amely az egyik leggazdagabb ország
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Európában, azonban keskenynyomtávú hálózata mégis az egyik legjelentısebb, nem csak
napjainkban, hanem az általam vizsgált teljes idıszak alatt (Bazant, M. J. 1961, UIC
1976, Lambert, A. 1996, Turner, B. 2004, 2006, 2007).
Az 1. számú melléklet 4-6. táblázatában látható, hogy Európában is, csakúgy, mint
a világ más tájain jelentısen csökkent a keskenynyomköző vasutak vonalhossza és ezzel
együtt aránya is. A legjelentısebb hálózatokkal 1961-ben (1. sz melléklet 4. táblázat, 5.
térkép, 8. térkép), a mediterrán országok, valamint Svájc rendelkezett, de fontos szerepet
töltött be Svédországban (Bazant, M. J. 1961) a 891 milliméteres nyomtáv
szülıhazájában (Allen, P. - Whitehouse, P. B. 1966) is a „kisvasút”.
Az 1. számú melléklet 5-7 térképei ugyanazzal a részletességgel készültek, mint az
1. sz. melléklet 1-3 térképe, hogy azok egymással összevethetıek legyenek. Azonban az
európai adatokat (1. sz. melléklet 4-6 táblázatának) szemléletesebbé teszi az 1. sz.
melléklet 8-10. térkép. A Földközi-tenger legnagyobb szigetein a meghatározó hálózatok
például 950 milliméterrel épültek (Allen, P,-Whitehouse, P. B. 1966), azonban itt már
nem csak a gazdasági viszonyok miatt választották ezt a megoldást, hanem a
természetföldrajzi adottságok miatt is.
Nem csak a gazdasági vagy földrajzi tényezık, hanem sok esetben a politika is
beleszól a közlekedés fejlesztésébe. Ennek jele látható Európa keleti részén (1. sz.
melléklet 8-10 térkép) negatív példaként és Írországban (Stacpoole, H. 2004) ugyanezen a
térképsorozaton pozitív példaként. Fıként a keleti blokk országaiban volt jellemzı, hogy
politikai nyomásra, átálltak a vasúti szállításról a közúti fuvarozásra, elsısorban azokon a
vonalakon, ahol a teherszállítás jelentette a húzóerıt (Lampeitl, H. 2003, Schreier, R. et al
2006, Organ, J. 2008).
A keskenynyomtávú vasutakat Európa szerte olyan területeken használták, ahol a
mezıgazdasági tevékenység volt a fı jövedelemforrás, a települések pedig viszonylag kis
lakosságszámmal rendelkeztek. Így alakultak ki jelentıs 600 és 760 milliméteres
hálózatok Bulgária (1. sz. melléklet 10. térkép) északi részén (Organ, J. 2008, Engelbert,
P. 2002). Hasonló megfontolásból épült meg több vasútvonal a Baltikumban (Schreier, R.
et al 2006, Lampeitl, H. 2003) és Lengyelországban (Lampeitl, H. 2003, Korcz, P 2006)
is. A mezıgazdasági területeken elsısorban a cukorgyárak kiszolgálóiként (Schreier, R. et
al 2006, Korcz, P. 2006), valamint a sík vidékeken a halastavak és téglagyárak szállítási
feladataiba kapcsolódtak be (Lampeitl, H. 2003).
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5.3. A normál- és széles nyomtávú hálózatok rövid áttekintése
Az 1. számú melléklet 1-3 táblázataiban látható adatsorok alapján egy egyértelmő
tendencia rajzolódik ki a világ vasúthálózatát tekintve: a vasútvonalak hossza
folyamatosan csökken. A három vizsgált idıpont alapján mind a világ teljes
vasúthálózata, mind a keskeny- (1. sz. melléklet 1. ábra) mind pedig a normál
nyomtávolságú (1. sz. melléklet 2. ábra) vasutak csökkenést mutatnak. A széles
nyomtávolságú vasutaknál megfigyelhetı az utolsó két vizsgált idıpontot (UIC 1976,
Turner, B. 2004, 2006, 2007) figyelve egy enyhe emelkedés (1. sz. melléklet 3. ábra).
Ezzel együtt is jelentısen elmarad az utolsó adatsor étéke az 1961-estıl (Bazant, M. J.
1961). A szélesnyomtávú vasutak minimális elıretörése elsısorban az ázsiai hálózat
bıvülésével magyarázható, ahogyan az az adatokon jól látszik (1. sz. melléklet 3. ábra).
A kontinensek adatait figyelve (1. sz. melléklet 1-3 táblázat, 4. ábra) láthatjuk,
hogy Ausztráliában és Óceániában, elsısorban az Ausztrál vasútépítések miatt enyhe
emelkedés tapasztalható a vasútvonalak össz hosszát tekintve. A kontinensen a keskenyés széles nyomtávolságú vonalak aránya fogyott (1. sz. melléklet 1. és 3. ábra) azonban a
normálnyomtávú vonalak nem csak a felszámolt egyéb nyomtávval épült vonalakat
váltották fel, hanem újak is épültek (1. sz. melléklet 2. ábra). Ennek köszönhetıen
minimálisan ugyan, de nıtt a vasúthálózat (1. sz. melléklet 4. ábra). Nem csak ezen a
kontinensen, hanem Ázsiában is növekedés figyelhetı meg (1. sz. melléklet 4. ábra), ami
a korábban már említett széles nyomtávú hálózatok növekedése (1. sz. melléklet 3. ábra)
mellett a normál nyomtávú vasutak építésével magyarázható (1. sz. melléklet 2. ábra). Ez
utóbbi vasúttípus fıként Japánban és Kínában kapott egyre nagyobb szerepet a
feldolgozott adatok alapján (Bazant, M. J. 1961, UIC 1976, Turner, B. 2004, 2006, 2007).
Európában összességében és nyomtávcsoportok szerint vizsgálva is csökkenı
tendencia figyelhetı meg (1. sz. melléklet 1-3 táblázat, 1-4 ábra). Ez a tendencia, csak
Észak-Amerikában van még jelen. Más kontinenseken, idıszakosan minimális növekedés
is tapasztalható. Ez a csökkenés összefüggésben van a motorizáció terjedésével és a
közlekedési kultúra átalakulásával, amelyben egyre kevesebb szerep jut a közösségi
közlekedésnek és egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyéni közlekedés.
Összességében azonban elmondható, hogy a világ vasúti hálózata folyamatosan
csökken. Ez a tendencia azonban lassul. 1961 és 1976 között drasztikusabb fogyás volt
megfigyelhetı, ebben az idıszakban 1 885 892 kilométerrıl, a kétharmadára, 1 292 184
kilométerre csökkent a világ vasúthálózata. Míg ennél sokkal kisebb mértékben csökkent
a hálózatok összhossza 1976 és a 2004-2007-es idıszak között. Ekkor ugyanis, mindössze
128 122 kilométerrel, 1 164 062 kilométerre redukálódott (1. sz. melléklet 5. ábra).
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1. tézis: A keskenynyomtávú vasutak aránya világviszonylatban és európai
mértékben is csökken (nagyobb arányban, mint a normál- vagy széles nyomtávú
hálózatok).

Amennyiben

ez

a

folyamat

hosszútávon

fennmarad,

úgy

a

keskenynyomköző vasutak folyamatosan ki fognak szorulni a közfeladatot ellátó
rendszerek sorából.

5.4. A gazdasági- és a domborzati tényezık hatása a nyomtávokra
A nyomtávok megválasztásánál több szempontot is figyelembe vesznek, illetve
vettek az adott kor mérnökei. Az egyik és legfontosabb annak eldöntése, hogy az építtetı
mekkora összeget tud, illetve akar a vasútjainak megépítésére áldozni. Ez az egy tényezı
is meghatározhatja, hogy milyen típusú nyomtáv épüljön. A keskenynyomtávolságú
vasutak, ugyanis olcsóbban építhetıek, mint a normál nyomtávolságúak. A költségek –
mint

már

korábban

olvashattuk–

a

kisebb

földmunkák

és

kevesebb

anyag

felhasználásából adódnak.
Nem csak a gazdasági, hanem a természetföldrajzi viszonyok is alakíthatják az
építendı vasútról alkotott elképzeléseket. Vagy a felszín adottságai miatt nem érdemes
normál- vagy széles nyomtávolságú vasutat építeni, vagy a szállítandó áruk mennyisége
az, ami nem indokolja ilyen jellegő vasúti pályák elkészítését. A fı cél azonban minden
esetben a legkedvezıbb ár/érték arány megtalálása az adott szállítási feladathoz.

5.4.1. Kapcsolat a GDP és a nyomtávok között
Az 1. számú melléklet 1-3. táblázatán és 1-3. térképén ábrázolt három adatsor
(Bazant, M. J. 1961, UIC 1976, Turner, B. 2004, 2006, 2007) alapján jól látszik, hogy a
keskenynyomtávú vasutak –ahogyan már szó volt róla– fıként a déli féltekére is átnyúló
kontinenseken, kontinens részeken kapnak szerepet. Ezek a területek nagyrészt
egybeesnek a volt gyarmati területekkel (Tóth J. 2002), valamint megfigyelhetı az is,
hogy míg a „gazdag” északon inkább a normál vagy széles nyomtáv dominál, addig a
„szegény” délen a keskenynyomtávú vasúti közlekedés az uralkodó (Jéger G. 2008).
Ahhoz azonban, hogy következtetéseket vonhassunk le, meg kell vizsgálnunk az
országok gazdasági mutatóit is. Az utolsó adatsorom forrásából (Turner, B. 2004, 2006,
2007) könnyen hozzáférhetı GDP adatokat használtam fel, hogy elvégezhessek egy
összehasonlítást a nyomtávok és az országok egy fıre esı GDP-je (1. sz. mellékelet 4. és
11. térkép) között. Az 1. számú melléklet harmadik és negyedik, valamint tizedik és
tizenegyedik térképét összevetve, valamint az 1. sz. melléklet 6. ábráját vizsgálva látható,
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hogy azoknak az országoknak, ahol a keskenynyomtávú vasutak aránya alacsony, magas
az egy fıre esı GDP-je, míg azokban az országokban ahol a keskenynyomtávú vasutak
aránya magas, ott az egy fıre esı GDP alacsony (Jéger G. 2008). Ennek kialakulásának
okát a gyarmatosítások idejében kell keresni, hiszen ekkor épültek a gyarmati területeken
a vasutak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a belsı területekrıl gyorsan és
biztonságosan a kikötıkbe lehessen juttatni a termékeket (Udvarhelyi D. 1992). Néhány
kivételtıl eltekintve, mint például Afganisztán és Gabon vagy Japán és Új-Zéland,
elmondható, hogy az egy fıre esı GDP és a nyomtávok aránya között összefüggés
figyelhetı meg (1. sz. melléklet 6. ábra).
2. tézis: Azokban az országokban, amelyeknek GDP-je alacsony, 8000 USD/fı alatti,
nagy a keskenynyomtávú vasutak aránya, míg amelyekben magasabb ez az érték, ott
a keskenynyomtávú vasutak aránya alacsony. Így egy adott ország vasúthálózatának
összetétele egy olyan mutató, amelybıl következtethetünk az ország gazdasági
fejlettségére.

5.4.2. A domborzat szerepe a nyomtáv megválasztásában
A keskenynyomtáv alkalmazásánál azonban fontosabb volt a természetföldrajzi
környezet, a domborzat szerepe, mint a gazdasági megfontolások. Az 1. számú melléklet
8-9 térképén látszik, hogy Ausztriában, Svájcban és Svédországban is jelentıs volt a
keskenynyomtávú hálózatok szerepe a kötöttpályás közlekedésben, azonban napjainkra
(1. sz. melléklet 10. térkép) ezek közül az országok közül már csak Svájc az, ahol még
mindig nagy szerepük van (1. sz. melléklet 11. térkép)(Lambert, A. 1996). Magas-Svájc
területén az észak-déli nagyvasúti vonalak kivételével szinte csak keskenynyomtávú
összeköttetés van az ország keleti és nyugati része között (4.kép)(1. sz. melléklet 11.
térkép). Ennek oka a domborzati viszonyokban keresendı. Csakúgy, mint a korábban
látott Argentína esetében. A 2. sz. melléklet 1-3 térképén jól látható, hogy a dél-amerikai
országban az alacsonyabb térszínek felıl a magasabb területek felé a vasútvonalak
nyomtávja folyamatosan csökken.
Ezt a felvetést, természetesen számításokkal is igazolni kell, amelyeknek alapjául
a hazánk észak-keleti részén elhelyezkedı Eperjes-tokaji hegység8 és a Bükk hegység
területén egykor futó vasútvonalak elemzése és a domborzattal való összevetése szolgált
(Hegedős A. et. al. 2009). A vonalak háromdimenziós domborzatmodellre való helyezése
és különbözı számítások elvégzése után megállapítható, hogy a görbületnek (1. sz.
8

A vizsgálatból készült publikáció megjelenés alatt áll a HunDEM 2009 konferencia kiadványában.
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melléklet 7. ábra), a lejtıszögnek (1. sz. melléklet 8. ábra), a relief energiának (1.sz.
melléklet 9. ábra), valamint a tengerszint feletti magasságnak (1. sz. melléklet 10. ábra) is
szerepe van a nyomtávok megválasztásában (Hegedős A. et. al. 2009).

4. kép: Zermatt - Gornergrat vasútvonal (Svájc)(Kereszturi G. felvétele)
3. tézis: A vasúti nyomtávok megválasztása, nagyban függ a domborzati tényezıktıl.
A tengerszintfeletti magasság esetében elmondható, minél magasabban épül annál
nagyobb a valószínősége, hogy keskenynyomtávot alkalmaznak. Azonban a
reliefenergia az a tényezı, amelye legjobban jellemzi a keskenynyomköző vasutak
alkalmazásának területét. Ezen érték minél nagyobb, annál keskenyebb nyomtávot
alkalmaztak az építık.

6. A magyarországi keskenynyomtávú vasutak
Hazánk keskenynyomtávú vasúti közlekedésének kialakulásában nagy szerepe van
az elızıekben megfogalmazott domborzati és gazdasági tényezıknek is. Elsısorban
azokban a térségekben épültek keskenynyomtávval a magyarországi kisvasutak, ahol már
nem volt gazdaságos normál nyomtávú vasutakat építeni. A másik ok, pedig a domborzati
nehézségek könnyebb leküzdése miatt választott keskenyebb nyomtáv.
Maga a vasúti közlekedés már 1827-ben megjelent a korabeli Magyarországon,
azonban az ekkor létesített lebegılóvasút nem hozta meg a várt sikert így 1828-ban el is
bontották azt (Majdán J. 1987, Frisnyák Zs. 2001). 1836-ban a XXV. törvénycikk
fogalmazta meg azt a 13 irányt, ahol a vasút megépítését mihamarabb szerették volna
elkezdeni. Ennek megfelelıen kezdıdött meg a hazai vasútépítés, amelynek elsı szakasza
az 1846-ban megnyitott Budapest-Vác vonal volt (Majdán J. 1987, Czére B. 1989,
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Frisnyák Zs. 2001). Ezt követte 1847-ben a szolnoki (2. számú melléklet9 1. térkép). Ettıl
kezdıdıen folyamatosan épültek a vonalak és alakultak a különbözı vasúttársaságok is az
országban (2 sz.m. 1. ábra). E folyamatnak köszönhetıen a Kárpát-medence jelentısebb
városai lassan bekapcsolódtak Európa formálódó vasúti közlekedésébe.
A hazai keskenynyomtávú hálózatok feldolgozásánál a különbözı statisztikák
jelentették a legnagyobb gondot. Ugyanis sok esetben egymástól nagymértékben eltérı
adatokat találni például a teljes hálózat vonalhosszára nézve. Így a dolgozatban
bemutatott adatokat, minden esetben a saját levéltári és irattári kutatásaim alapján
számított értékekkel mutatom be (2. sz.m. 2. ábra). A hivatalos MÁV statisztikák adatai,
ettıl eltérı számokat adnak meg (2. sz.m. 3. ábra) a két adatsor között jól látható a
különbség vonalhosszban (2. sz.m. 4. ábra) és százalékosan (2. sz.m. 5. ábra) is. Ennek
oka, hogy ez utóbbi kimutatás, csak a MÁV kezelésben lévı vonalakat tartalmazza.

6.1. Az elsı rendszerek kialakulása (a kezdetektıl 1920-ig)
A normálnyomtávú vonalak építése után nem sokat váratott magára a
keskenynyomtávú vasutak megjelenése sem. A vasút elınyeit hamar felismerték és az új
közlekedési, szállítási mód gyorsan népszerő lett. A szállítás megkönnyítésére és a
termelés meggyorsításának lehetısége miatt épült meg 1865-ben a BrennbergbányaÁgfalva vasútvonal (Benke I.-Reményi V. 1996), amely az addig használt szekereket
váltotta fel (2. sz.m. 1. térkép). A vonal 790 milliméteres nyomtávval épült és a pályába a
szintkülönbség leküzdése érdekében siklót is építettek. A vasút hamar beváltotta a
hozzáfőzött reményeket és 1879-ben áttértek a gızvontatásra az addigi lóvontatásról. A
nagyobb szállítási kapacitás megnövelte a bánya termelékenységét is, így 1892-ben a
vonalat átépítették normálnyomtávúra, hogy minél gyorsabban eljuthasson a szén a
fogyasztókhoz (Benke I.-Reményi V. 1996).
Ez volt az elsı olyan vonal, amelyet a bányákon kívül, települések között
használtak. Azonban a bányákban már hamarabb megjelent a vasút hazánkban is, amely a
16. századtól alkalmazott fa nyompályák (Agricola, G. 1550) kiváltását szolgálták (Faller
G. et.al. 1997).
A brennbergihez hasonló vasutak sorra épültek az ország területén. Az 1870-ben a
XXXII. törvénycikkel engedélyezett bánréve-nádasdi gızmozdonyú iparvasút 1000
milliméteres nyomtávval épült Bánréve és mai nevén Borsodnádasd között. Ez a vasút
nem közvetlenül a bányából szállított, hanem a nyersanyagot vitte a feldolgozó helyekre.
Ennél a vasútnál a domborzati tényezık voltak a legfontosabbak az építési nyomtáv
9

A 2. számú mellékletre a késıbbiekben 2. sz.m.-ként hivatkozom
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megválasztásánál, az idézett törvény nem is határozza meg pontosan, hogy milyen
emelkedéssel épülhet a pálya azt eseti elbírálás alá rendeli az „építési nehézségek”
függvényében (1870. évi XXXII. tc.). Késıbb ezt a vonalat is átépítették
normálnyomtávra és csupán Ózd és Borsodnádasd

között maradt meg az 1000

milliméteres rendszer (Keller L. 1989), a gyár bezárásáig. Napjainkban a vasút helyén
kerékpárút van.
1872-ben már mőködött Selmecbányán (Herczog Ö. 1873, 1874) is egy 1000
milliméteres vasút, amely Selmeczbányát Garamberzencével kötötte össze. Ennél a
vonalnál azonban már számszerő adatokat találunk arról, hogy miért is volt elınyös ezt a
megoldást választani. Így ugyanis fele akkora (150 helyett 80 méteres) ívsugárral és
20‰-es emelkedéssel épülhetett meg a 22 kilométer hosszú pálya (Herzog Ö. 1873)(2.
sz.m. 1 térkép).
Az 1870-es években sorra épülhettek –elsısorban a bányák környezetében és a
nagyobb kiterjedéső erdıségekben– a keskenynyomtávú vasutak, amelyek az akkoriban
nehézkes közúti szállítás kiváltására nyíltak meg. Azonban nem kellett sokat várni és
megjelentek a nagybirtokosok gazdaságaiban is a keskenynyomtávú vasutak. Az 1880ban megépült Hansági Gazdasági Vasút (Berg G. 1880)(2. sz.m. 1. térkép) volt az elsı
olyan vonal hazánkban, amely mezıgazdasági célra épült. Ezen felül ez volt az elsı olyan
is, amely nem egyféle nyomtávval jött létre. A vasútnak létesült egy 9 kilométeres állandó
fıvonala, német mintára 750 milliméteres nyomtávval, amelyhez 400 milliméteres
hordozható vágányok csatlakoztak a környezı földekrıl (Berg G. 1880), ezzel segítve a
betakarítást és az áru minél gyorsabb szállítását.
Nem csak a bányászok és a nagybirtokosok ismerték fel az olcsón és gyorsan
építhetı vasutak elınyeit, hanem a közlekedési kormányzat is. Ennek támogatására 1880ban megszületett a XXXI. törvénycikk a helyiérdekő vasutakról10. E törvény értelmében a
helyiérdekő vasutak építésébe az állam is szerepet vállal, a helyi tıke által biztosított
pénzösszegeken felül. Nagy segítség és ezen vasutak fontosabb elınye volt, hogy sok adó
és illeték fizetése alól kedvezményt vagy teljes felmentést kaptak. Így például az 1880.
évi XXXI. tv. 6.§-a szerint nem kell szállítási adót fizetniük az adott vasút engedélyének
kiadásától számított 10 évig. Ez, valamint a többi adókedvezmény olcsóvá és egyúttal
vonzóvá tette a vasúti szállítást. Ettıl is nagyobb elıny származott azonban a helyi tıke
és a helyi anyagok felhasználásából, így az emberek magukénak érezhették a vasutat és
hozzájárultak annak építéséhez. Nem utolsó sorban a mőködısnél a díjtételeket helyben
határozták meg, amely a helyi szállításokhoz igazodott. Az 1888. évi IV. törvény tovább
könnyíti a helyi érdekő vasútépítık életét, hiszen további kedvezményeket és
10

A Helyiérdekő Vasút elnevezés a dolgozat késıbbi részében HÉV-ként, rövidítve szerepel
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könnyebbségeket ad az építéshez. Talán a legfontosabb ilyen, hogy minden vasútvonalra
a szabályokat és szabványokat külön rendeletben állapítja meg a közlekedési miniszter az
adott vonal sajátosságainak megfelelıen. Ezáltal könnyebben tudták a helyi igényekhez
igazítani az építéseket. Fontos megemlíteni, hogy ezek a vasutak mentesültek a jelzı
berendezések telepítése alól. Éjszakai forgalom nem volt és a vonatok állomásközönként
követhették csak egymást (Majdán J. 1998).
Nem csak a törvényhozásban sikerült elırelépni az olcsó vasutak terén, hanem a
beszerzések is egyszerősödtek. Míg a Brennbergbányán üzembe helyezett vasúthoz
Prágából szállították a síneket (Benke I.-Reményi V. 1996), az 1880-as évtıl kezdıdıen a
Diósgyıri Vasgyár berendezkedett sínek gyártására (Gonda B. 1880). Így a hazai ellátás
biztosított volt. Nem csak a síneket gyártották ekkor hazai üzemben, hanem a
mozdonygyártás is megindult. A resiczai mozdonygyárban az évszázad végére
mindenféle mozdonyt gyártottak: 1873-tól gızmozdonyokat, 1885-tıl akkumulátoros
mozdonyokat, 1893-tól villamos mozdonyokat, 1898-tól dízel mozdonyokat is (Faller G
et.al. 1997). Ennek ellenére voltak olyan vasutak, elsısorban a rövid, alacsony forgalmú
vonalak, ahol a kézi és/vagy lóvontatást a megszőnésig sem váltották fel gépekkel (Faller
G et.al. 1997). A 19-20. század fordulóján folyamatosan 50 % körül volt a forgalmat
ilyen módon bonyolító vasutak aránya (2. sz.m. 6. ábra).
Az 1880-as években épült meg hazánk elsı keskenynyomtávú fogaskerekő vasútja
is, amely Salgótarján és Salgóbánya között az 1860-as évek végétıl, 1870-es évek elejétıl
mőködı lóvasutat váltotta fel. Ez a vonal a brennbergihez hasonlóan 790 milliméteres
nyomtávval épült meg és a bánya termelésének növekedése miatt építették ki, hiszen
nagyobb kapacitással tudott szállítani, mint az addigi lóvasút (Vertich J. 2001).
A kedvezı politikai rendelkezéseknek és a fejlıdı hazai iparnak is köszönhetı,
hogy 1890-re már több közforgalmat lebonyolító keskenynyomtávú vonal is volt a hazai
vasúttársaságok üzemében. Öt ilyen vasútüzem mőködött ekkor, ezek a Máramarosi
Sóvasút (750 mm-el épült)11, a Budapest-Szentlırinci HÉV (760 mm)11 a Drávavidéki
HÉV Belisce és Kapelnia közötti szakasza (1000 mm)11, a Gölniczvölgyi (1000 mm)11
valamint a Taraczvölgyi (750 mm)11 vasút. Ezek össz hossza 1890 elején 143,6 kilométer,
amely év végére 144,8 kilométerre növekedett (MÁV 1892).
Mint látható a keskenynyomtávú vasutak jelentısége folyamatosan nıtt, melyek
jelentıségérıl 1892-ben megjelent egy három részes tanulmány. Az elemzés a kisvasutak
nemzetgazdasági jelentıségét mutatja be, valamint a mezıhegyesi és gurahonci (ma
Arad-megye, Románia) kisvasutak mőködését értékeli (Bodányi Ö. 1892/a, 1892/b,
1892/c). A szerzı részletesen leírja a keskenynyomtávval épült vasutak elınyeit és nem
11

Az építéskori nyomtávok Bodányi Ö. 1892/b cikkébıl származnak.
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hallgatja el hátrányait sem a normál nyomtávolságú vasúthoz képest. Azonban a Bosznavasút (760 mm) példájával igazolja, hogy a jól mőködı keskenynyomköző vasút felveheti
a versenyt akár a normál nyomtávolságú vasúttal is (Bodányi Ö. 1892/a). Ugyanezen
kimutatás szerint a korábban említett 144,8 kilométernyi közforgalmú vasútvonalon kívül
még 1047 kilométer ipari célokat szolgáló keskenynyomtávú vasút üzemelt, 402
kilométer gız vontatással, míg 645 állati vagy kézi erıvel mőködött (Bodányi Ö. 1892/a,
1892/b). A vasutak fejlıdését az is segítette, hogy olyan jármőveket tudtak készíteni,
amelyek önsúlya és hasznos teherbírása akár 1:5 arányban állt egymással. Ezzel igény
esetén a könnyő kocsikkal nagy terheket is szállíthattak (Bodányi Ö. 1892/c).
Ezen elınyöknek köszönhetıen a keskenynyomtávú vasutak térhódítása töretlen
volt és 1896-ra már a 14 968 kilométernyi összhosszúságú magyar vasúthálózatból
2137,6 kilométerrel részesedtek (MÁV 1897, Frisnyák Zs. 2001). Összefüggı hálózat
azonban nem alakulhatott ki, hiszen az 1880-as és az 1888-as idézett törvények (1880.
évi. XXXI. tc, 1888. évi IV. tc.) lehetıvé tették, hogy a vasutak a helyi érdekeknek
megfelelıen épüljenek. Így az 1896-ban meglévı 271 külön egységként megnyitott
vasútvonal 37 különbözı nyomtávval épült 400 és 1415 milliméter között. A
legjellemzıbb azonban a 600, 750, 760, 1000 milliméteres nyomtáv volt, amelyek az
összes vonalhosszból 51,75%-al részesültek, ami 1102,2 kilométert jelent. Ezeken kívül
volt 39 olyan vasútvonal is, amelyek többféle nyomtávval épültek és mőködtek (MÁV
1897), hasonlóan a –korábban említett– Hansági Gazdasági Vasúthoz (Berg G. 1880). A
legjelentısebb több nyomtávval épült vasútvonal a Baranya megyei I. császári és királyi
dunagızhajózási társulat pécs-lámpás-vasasi vasútja volt. Ez 430, 480, 490, 560
milliméteres nyomtávú pályarészeket is magában foglalt, összesen 26 862 méteres
hosszban (MÁV 1897).
A század végén még mindig a kézi és állati erıvel mozgatott vasutak a
legjelentısebbek. Négy évvel késıbb már megjelenik az elsı elektromos üzemeltetéső
vasútvonal az ettesi (Nógrád megye) kıszénbányában 7100 méteres hosszon. A
keskenynyomköző vasutak legnagyobb felhasználói is a bányák, valamint az
erdıgazdaságok voltak, ahol 76-76 vasútüzem mőködött, míg az iparban és a
mezıgazdaságban 45 illetve 36 vasútüzem volt.
A hálózatokon belül egy-egy vasút nagysága is jelentıs eltéréseket mutat.
Átlagosan 7,8 kilométer hosszúak a keskenynyomtávú vonalak, de a legrövidebb és
leghosszabb között jelentıs eltérések vannak. A legrövidebb vonal a mindössze 115
méteres Nagy-Küküllı megyei 660 milliméteres iparvasút, míg a legnagyobb hálózattal a
760 milliméteres mezıhegyesi gazdasági vasút rendelkezett: 58 kilométeres vonalhosszal
(MÁV 1897). A legjellemzıbbek ezek alapján a 19. század végén a 4-5 kilométer hosszú
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600 milliméteres nyomtávval épült, állati és/vagy kézi erıvel mozgatott bánya és erdei
vasutak.
4.

tézis:

A

hazai

keskenynyomtávú

közlekedés

kialakulása

a

fejlıdı

szénbányászatnak köszönhetı. A növekvı termelés hívta életre a nagyobb szállítási
kapacitású, olcsó keskenynyomtávú vasutakat. Gazdaságosságuk és hasznosságuk
következtében hamar széles körben elterjedtek és a 19. század végére a 300
vasútüzemen felül, megjelent a kisvasúti gépgyártás is az országban.
1901-ben fogalmazódott meg elıször, hogy a számtalan különálló vonalat egy
országos hálózatba kellene szervezni. Ez a hálózat jelentette volna egyben az országos III.
rendő

vonalak

hálózatát,

amelyek

a

normál

nyomtávú

vonalakat

kiegészítı

mellékvonalakként mőködtek volna. A fı célja ennek a tervezetnek az volt, hogy
gyakorlatilag minden települést bekapcsoljon a vasúti forgalomba (Gönczy B. 1901/a,
1901/b).
Ezt az elképzelést a gazdaságosságon és a jármővek nagyobb kihasználhatóságán
(Gönczy B. 1901/a) túlmenıen az is erısítette, hogy hadászati szempontból jobban
kihasználható egy egységes nyomtávval épült hálózat (Gönczy B. 1901/b). Látható volt,
1896-ban, hogy a 37 különféle nyomtávval épült vasútvonal (MÁV 1897) sem az
átjárhatóság sem a jármővek felhasználása szempontjából nem volt kedvezı. Ennek
megváltoztatása érdekében 1901-tıl közforgalmú vasútvonalat nem engedélyeztek, csak
akkor, ha azt 760 milliméteres nyomtávval építik meg (Gönczy B. 1901/b). Ez volt az
elsı lépés az egységesítés felé12.
Az egységes hálózat felé a törekvés megfogalmazódott már, de az 1906-os
felmérésben ennek ellenére 45 féle keskenynyomtávot találunk 400-tól 1100 milliméterig.
490 és 730 milliméter között például minden kerek tízes érték szerepel a nyomtávok
között (MÁV 1907). Nem csak a nyomtávok száma növekedett, hanem a három kiemelt
nyomtáv a 600, 760 és 1000 milliméteres aránya is, amely ekkorra elérte a 62,98%-ot. A
keskenynyomtávú hálózatok összhossza 2846,57 kilométer (2.sz.m. 2.ábra), amely 5
750,65 méteres átlagos vonalhosszt jelent a mőködı 495 vasútra nézve . A leghosszabb a
pécsi bányavasúti rendszer, amelynek 132 kilométeres hosszába benne vannak a földalatti
pályarészek is. A legnagyobb mezıgazdasági rendszer a mezıhegyesi, amely 10
kilométerrel növekedett az 1896-oshoz (MÁV 1897) képest 68 833 méterre (MÁV 1907).
Jelentıs változás, hogy a mezıgazdasági területeken és a közforgalmat ellátó

12

A hazai kisvasutak még napjainkban is háromféle nyomtávon üzemelnek.
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kisvasutaknál jelentıs mértékben terjedt a gızvontatás. A 80 vasútüzem 1064 kilométerén
jártak ekkor már gızmozdonyok, de továbbra is az állati erı volt a legszélesebben
használt (1300 kilométeren). Érdekes szétválás tapasztalható a 20. század elején: az állati
és villamos vontatás fıként az átlagosan 5 kilométer vonalhosszú erdei és bánya
vasutakon volt használatban, míg a gızvontatás a több mint 10 kilométeres közforgalmú
és mezıgazdasági vasutakon volt egyre népszerőbb (MÁV 1907).
Az elsı évtizedekben sorra épültek a közforgalmú keskenynyomköző vasutak,
mint III. rangú helyi érdekő vonalak. Több nagy, 10 kilométernél hosszabb rendszer is
létesült ekkor (Tisza I. 1996), elsısorban a hadászati szempontok figyelemben tartásával
(Gönczy B. 1901/b) 760 milliméteres nyomtávval (Tisza I. 1996). A legjelentısebb ilyen
vonalak közé tartoznak a domborzati tényezık miatt épült vasutak, mint a ZágrábSamobor 19,6 kilométeres, vagy a Szatmár-Bikszád 51,6 kilométeres gızüzemő vasút
(Tisza I. 1996). A kisvasutak a mőszaki megoldásokban is törekedtek a nagyvasútihoz
hasonlóan mőködni, ennek köszönhetıen az 1910-es években megjelentek elıször a gızmajd a dízel-villamos motorkocsik, az Alföldi Elsı Gazdasági Vasút (AEGV) és a
Nyíregyházavidéki Kisvasutak vonalain (Mezei I. 2001).
Az 1914-ben kirobbant elsı világháború sem hozott jelentıs visszaesést a
kisvasutak népszerőségében. 1916-ban ugyanis már csak két olyan megye volt, Fogaras és
Kis-Küküllı, ahol nem mőködött keskenynyomtávú vasút (MÁV 1919). Az vasútüzemek
száma a háború elıtti 1913-ban nyilvántartott 945-rıl (MÁV 191?) tovább nıtt és a
háború közepén már 1061 volt a számuk (MÁV 1919). A második világháborúban nagy
jelentısége volt a vasutaknak. A magyar hadsereg saját 700 milliméteres nyomtávolságú
tábori vasúttal rendelkezett, amelyet a felszerelés mozgatására használtak. Ilyen vasutat
használt a monarchia hadereje, többek között a Borgói-hágón történı átkeléshez is
(Zakariás Z. 1992).
Még a trianoni döntés elıtt megfogalmaztak egy újabb fejlesztési lehetıséget,
amely a kisvasutakat szorosan a mezıgazdasághoz, a mezıgazdasági területekhez
kapcsolta. A háború alatt -1917-ben- elhatározták, hogy elsısorban a hegyvidéki
területeken fogják a keskenynyomtávú vasutakat építeni. Ugyancsak tervezték, hogy a
mezıgazdasági területeken a termelés növelése érdekében magánkezelésben lévı
vasutakat kell üzemeltetni, mint a Nyíregyházavidéki Kisvasutak (NyVKv) Bodrogközi
Gazdasági Vasutak (BkGV)(Szesztay S. 1917/a). A keskenynyomköző (mezı)gazdasági
vasutaktól várták ekkor, 1917-ben, hogy a háború befejezése után a mezıgazdasági
termelést magasabb szintre hozza. Ismét elıtérbe került az a szemlélet is, hogy a
természet- és

gazdaságföldrajzi

viszonyoknak

legjobban

megfelelı,

legolcsóbb

megoldással kell a vasutakat megépíteni. Nagy területet bejáró, jövedelmezı mőködéső
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vasutak vannak hazánkban is, mint az AEGV, az NyVKv vagy a BkGV (Szesztay S.
1917/b). A mezıgazdaságilag hasznosított területeken, használnák a tábori vasutak 700
milliméteres (Villányi Gy. 1990) vágányait, jármőveit; mezei vasútként, melyek a háború
végeztével olcsón kerülhetnének a gazdaságokhoz (Szesztay S. 1917/b). A vasutak
létesítését a mezıgazdasági reformokkal egy idıben a gazdaságok kialakítása elıtt lenne
célszerő elvégezni, mert így a majdani mezıgazdasági termékeket azonnal tudják
szállítani és be tudják kapcsolni a gazdaságokat az országos vasúthálózatba. Ekkor jelenik
meg elıször az a gondolat is, hogy azért is fontos és szükséges a gazdasági vasutak
építése, mert ez a szállítási mód sokkal olcsóbb, mint a közúti szállítás (Thoma F. 1919).
Elıtérbe kerülnek a helyi érdekek, illetve a helyi üzemeltetés is. Jól látható
módon, az azonos földrajzi régióban mőködı, hasonló feltételekkel rendelkezı AEGV és
a Gyula Vidéki Gazdasági Vasút eredményei jelentısen különböznek egymástól. A
magántársaság kezében lévı AEGV ötször akkora bevételt könyvelhetett el, mint a MÁV
kezelésében lévı másik kisvasút (Sármezey E. 1919/a, 1919/b).
Hiába voltak azonban az elképzelések és hiába születtek az ötletek az ország
majdani felvirágoztatására, 1920. június negyedikén az ország területe jelentısen
megcsonkult. A trianoni döntés nem csak a nagyvasúti vonalakat, hanem a
keskenynyomtávú vasutakat is érintette. A legutolsó teljes kimutatást (MÁV 1919) alapul
véve a keskenynyomköző vasutak 39,9%-a maradt Magyarországon a többi külföldre
került. Voltak olyan vonalak, amelyek teljes egészében elszakadtak az anyaországtól.
Ezek között volt az elsı világháború alatt épült Marostordai HÉV és az Ungvár-Antalóc
vonal is, de elszakadt a Máramarosi Sóvasút keskenyvágányú része (Tisza I. 1997) és
Kárpátalja kiterjedt keskenynyomtávú hálózata, amelynek jelentıs szerepe volt a
faiparban (Beneš, K. 1996).
Az 1865-ben elindult és fokozatosan fejlıdı keskenynyomtávú vasútépítések az
1880-as években a törvényi szabályozásoknak köszönhetıen új erıre kaptak és hamar
népszerővé váltak, mind a mezıgazdaság, az erdészet, mind az alacsony tıkével
rendelkezı

vidékek

körében.

Ennek

köszönhetıen

az

1900-as

évek

elejére

megfogalmazódott a gondolat egy összefüggı kisvasúti hálózatról, ami az akkorra már
száz számra létezı vasutakat is összefogta volna. Azonban minden elképzelést és
fejlesztési tervet felülírt az 1920-as béke diktátum, amely a kisvasutak 60,1 %-át idegen
országhoz csatolta.
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6.2. Trianon hatása a hazai vonalakra (1920-1945)
A két világháború közötti idıszakban tovább folytatódtak a korábban elkezdett
kisvasút építések. Továbbra is élt az elképzelés, hogy a földrajzilag egységes alföldi
területet közlekedésileg is egységessé tegyék és az egész térséget behálózó
keskenynyomköző hálózatot hozzanak létre (Horváth F. 1997).
A keskenynyomköző vasutakat az elmaradott közutak helyett tervezték kiépíteni,
hiszen az 1920-as évek elején az utak mindössze 4 %-a volt pormentes burkolattal ellátva
(Tisza I. 1997). Így megépült az Alföldön a ceglédi, kecskeméti (Horváth F. 1995,
Horváth F. 2003), szegedi valamint bıvült a debreceni kisvasút és az Elsı Alföldi
Gazdasági Vasút (Károlyi Zs. 1988, Horváth F. 1999) hálózata is. Az 1929. évi VIII.
törvénycikk pedig engedélyezi a Bodrogközi Gazdasági Vasút és a Nyíregyházavidéki
Kisvasút összekötését (Orosz K. 2002, Szemerey Á. et.al. 2005, Fekete T. Z. 2008) a
balsai Tisza-híd használatával (Tisza I. 1997). A hegyvidéki területeken megépült a
Hegyközi Vasút, a Mátravasút és a Szinvavölgyi Erdei Vasút (ma Lillafüredi Állami
Erdei Vasút –LÁEV) is (Tisza I. 1997). A korábbi elképzelések (Gönczy B. 1901/b)
értelmében, az újonnan épült vonalak, mindegyike 760 milliméteres nyomtávval épült
(Tisza I. 1997), így megteremtıdött az alapja az említett egységes rendszernek. A két
világháború közötti idıszakban összesen 272,7 kilométer közforgalmú keskenynyomtávú
vasútvonal épült (Horváth F. 1991).
Természetesen a keskenynyomtávú vasutak tovább épültek az ipari területeken is.
1926-ban adták át a forgalomnak a Gántot Bodajkkal összekötı 12 kilométeres vasutat
(Mezei I. 2001) és ekkor épültek meg a dorogi homokvasút elsı kilométerei (Molnár M.
1998/a). Két évvel késıbb megindul a forgalom a Bodajkot Kisgyónnal és Balinkával
összekötı összesen 16 kilométer hosszú 760 milliméter nyomtávolságú vonalon (Mezei I.
2001). A folyamatos vasútépítéseknek köszönhetıen 1938-ra már 360 különbözı
keskenynyomtávú üzemegység van az országban (2. sz.m. 2. térkép)
A forgalom jellege is változik 1920 után. Egyre több keskenynyomtávú vasúton
indul meg a személyforgalom, hiszen a mezıgazdaságilag értékes területekrıl könnyen
megközelíthetıek lettek a nagyobb települések. Ennek köszönhetıen rohamosan nıtt a két
világháború között a tanyavilág és a kisebb falvak lakossága (Kopasz K. 1942/a). 1926ban bevezetik a rendszeres személyszállítást a Mátravasúton, 1927-ben megindul a
menetrendszerő személyforgalom az Alsótanyai Gazdasági Vasúton (szegedi kisvasút)
(Engi J. 1990) valamint a Süttıi bányavasút vonalain is (Mezei I. 2001).
A II. világháború idején újra Magyarországhoz kerül Kárpátalja 99 kilométernyi
erdei vasúti vonala (Mezei I. 2001) valamint 1941 végéig 122 kilométernyi
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keskenynyomtávú vasút tér vissza a Felvidéken és 400 kilométer az erdélyi területeken (2.
sz.m. 3. térkép). A MÁV hosszútávon gondolkodik a visszakerült vasútvonalak kapcsán.
Ennek köszönhetıen korszerő légfékes teherkocsikat és fiatal gızmozdonyokat szerez be
és üzemeltet a visszakerült vonalakon (Mezei I. 2001).
A visszacsatolt területeken is épülnek új vonalak, 1940-ben készül el az ország
történetének talán legfontosabb keskenynyomtávú vonalszakasza, a SzászlekenceKolozsnagyida közötti 16 kilométer hosszú 760 milliméter nyomtávolságú vonal, amely a
korábban épült Marostordai HÉV-hez kapcsolódik (Mezei I. 2001). Ez a pályarész
teremtette meg a közvetlen vasúti összeköttetést Marosvásárhellyel és a tıle keletre fekvı
területekkel. (Amíg el nem készült a Szeretfalva – Déda normál nyomtávolságú vonal.)
Szintén már a háború idején épült vissza a BKGV korábban elcsatolt és elbontott
Zemplénagárd-Perbenyik 7 kilométeres vonalszakasza is (Horváth F. 1991). Így alakult ki
az 1943-ban 450 különálló vonalból álló hazai kisvasúti hálózat (2. sz.m. 3. térkép).
A második világháború kitörése ellenére továbbra is megmaradtak az elképzelések
egy egész Alföldet behálózó rendszer kiépítésére. Összességében egy több mint 820
kilométeres kisvasúti hálózat jött volna létre. Egy részére engedélyeket is kiadtak,
azonban a háborús események miatt nem épültek meg ezek a vonalak (Horváth F. 1994).
Attól függetlenül, hogy nem épült ki összefüggı hálózat a meglévık nagyon nagy
jelentıségre tettek szert. Az 1940-es évekre több eredetileg teherforgalom lebonyolítására
épített kisvasúton is megindult a rendszeres személyforgalom. A visszacsatolt területeken
a Görgényszegi Állami Erdei Vasúton, és a Taraczvölgyi Állami Erdei Vasúton is (Mezei
I. 2001).
A leglátványosabb fejlıdés mőszaki téren figyelhetı meg. Az 1927-ben
megnyitott Cegléd-Vezseny közötti kisvasút a kezdetektıl dízel üzemre volt berendezve
(Mezei I. 2001). 1929-ben a LÁEV (Kép melléklet13 1. kép) valamint a szegedi kisvasút
vonalain, 1935-ben pedig Kecskeméten is megindul a motorkocsi üzem (Mezei I. 2001).
A dízel üzemő motorkocsik nagy elınye a gázolaj olcsóságában és a gızmozdonyhoz
képest alacsonyabb fenntartási költségében volt. A másik érv a motorkocsik,
motormozdonyok mellett, hogy nagyobb sebességet lehetett elérni velük. Míg a
gızvontatásban 15-20 kilométer volt az óránkénti megengedett sebesség, addig a motoros
üzemnél ez 30-50 kilométerre növekedett (Kopasz K. 1942/a). Az igazi áttörést a
személyszállításban azonban a Nyírvidéki-Bodrogközi hálózaton 1937-ben üzembe
helyezett gyorssínautóbuszok hozták meg, amelyek óránként 60 kilométeres sebességgel
szállították az utasokat, Sátoraljaújhely és Nyíregyháza között (Mezei I. 2001). Ez a
sebesség máig rekord a hazai keskenynyomköző vasutakon. A sebesség növekedése
13

Kép melléklet a késıbbiekben KM-ként rövidítve szerepel
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egyben azt is jelentette, hogy a kisvasutak továbbra is versenyképesek maradtak a
korabeli közúti szállítással szemben (Kopasz K. 1942/a).
A motorkocsi üzem bevezetésével igény támadt az egységes motorkocsik, motoros
vontatók üzemeltetésére, amely megkönnyítené az alkatrész ellátást és lehetıvé tenné a
még olcsóbb mőködtetést. A két világháború között ugyanis, minden vasútüzem saját
maga készítette motoros jármőveit korabeli személy- és teherautók felhasználásával
(Kopasz K. 1942/b.).
Látható, hogy ebben az idıszakban az 1910-es évek elképzeléseit próbálták
megvalósítani és az ott meghatározottak szerint épültek a vasútvonalak, elsısorban az
Alföldön. A legnagyobb elırelépés azonban a személyszállítás térnyerésében és a
motoros üzemek bevezetésében volt tapasztalható.

6.3. Keskenynyomtávú vasutaink a II. világháború után (1945-1968)
A háború jelentıs károkat okozott számos vasútvonalon. Több vasútüzem léte
ellehetetlenült. Ilyen volt az ácsi cukorgyár vasútja, amely szinte teljesen megsemmisült a
háborúban (Thorday Z. 1989), de felrobbantották a bodrogközi és a nyírvidéki vonalakat
összekötı balsai Tisza hidat is, így a két hálózat újra külön vált (Orosz K. 2002,
Szemerey Á. 2005, Jéger G. 2010).
Több vasútvonal is súlyos károkat szenvedett, azonban nem csak a korábbi hat év
harcai miatt, hanem a folyamatos rongálások, lopások miatt is. A használaton kívül került
fa- és sínanyagokat sok helyen magáncélra használták fel (Balogh I. 2001). Ezért szükség
volt a megmaradt vasúti értékek megmentése érdekében a kormányzat beavatkozására.
A háború után hamar felismerték, hogy nemzetgazdasági okból a vidéknek
szüksége

van

a

keskenynyomtávú

hálózatokra

a

mezıgazdaság

mielıbbi

helyreállításához. Az 1947-ben megszületett elsı három éves terv részeként a gazdasági
vasutak három éves terve. Ennek az egyik legfontosabb része az volt, hogy a teljes
gazdasági vasúti hálózat (mintegy 2500 kilométer) felújításra kerüljön. A végrehajtás
felügyeletére és koordinálására egy ideiglenes irányító szervet hoztak létre (Balogh I.
2001). A Gazdasági Vasutak14 Igazgatósága 1947. augusztus elsejével kezdte meg
mőködését (Thorday Z. 1989). Nem csak felújításokat terveztek, hanem már ekkor
megjelent az új vonalak építésének és a meglévı vonalakon a nyomvonal módosításának
a terve is. A legjelentısebb változtatásokat a Dél-Alföldön képzelték el ekkor. A Szegedi
GV vonalának pusztamérgesi szárnyát tervezték új nyomvonalra helyezni, amelynek
köszönhetıen 6 kilométerrel rövidül a Szeged-Pusztamérges távolság. Az így
14

A késıbbiekben GV-ként rövidítve
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felszabaduló sínanyagot a Kiskunmajsa felé építendı vonalba szerették volna beépíteni
(Keller L. 1997). De többek között bıvült 1949-ig a dombóvári központú
keskenynyomtávú hálózat (Balogh I. 2001), valamint a Debreceni Városi Gazdasági
Vasút vonalhossza is (Keller L. 1997).
A gazdasági vasutak mellett léteztek MÁV által felügyelt vonalak, ilyen volt
többek között a Nyírvidéki Kisvasút, valamint az elsı úttörıvasút, amely a Széchenyihegyen épült 1948 és 1950 között (Mezei I. 2001). Több tucat erdei vasút is létezett,
amelyeket az Állami Erdei Vasutak szervezete tömörített, az ı felügyeletüket a
MÁLLERD15 látta el (Tóbiás L. 1996).
Az ideiglenesen felállított GV irányító testület helyett 1949-ben megalakultak a
Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalatai (9/1949. I. 21.-ei MT16 rendelet), amelyek területi
elv alapján szervezıdtek (Thorday Z. 1989). Eredetileg tizenkét vállalatot terveztek,
azonban összevonásokkal végül hét jött létre. Ezek az alábbi központokkal mőködtek:
Székesfehérvár, Szolnok, Gyır, Gyula, Szerencs, Kaposvár, Mezıhegyes (9/1949. I. 21.ei MT rendelet, Thorday Z. 1989, Keller L. 1997). Ezzel párhuzamosan az irányító
testület is megváltozott, a 450/1949 I. 15-ei Kormányrendelet értelmében (194/2001. X.
19-ei Kormányrendelet helyezte hatályon kívül) ugyanis az államkincstár tulajdonába
kerültek a gazdasági vasutak, felügyeletüket a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium
Gazdasági Vasúti Fıosztálya látta el (Keller L. 1997). Jól látható, hogy a cukorgyárak és
a jelentıs mezıgazdasági területek központjai lettek a gazdasági vasutak központjai is. A
hét vállalat ekkor összesen 2 302 kilométernyi keskenynyomtávú vonalhálózat felett
rendelkezett, amelyben volt 557,2 kilométer helyreállított (Mezei I. 2001), kiváló
minıségő (Csáki J. 1965) vonal is de volt 403,4 kilométer, amelyet már ekkor elbontásra
ítéltek (Mezei I. 2001).
A Gazdasági Vasutak Nemzeti Vállalat rövid fennállása alatt több változást is
megélt, egy évvel a megalakulás után a hét vállalatból négy lett, Békéscsaba, Gyır,
Kaposvár és Szolnok központtal, amelyek nevébıl eltőnt a Nemzeti Vállalat megnevezés
(Mezei I. 2001). Az így létrejött Gyıri Gazdasági Vasutak igazgatósága 1953-ban
Északnyugat Magyarországi Gazdasági Vasutak néven átkerült Budapestre (Thorday Z.
1989).
Az elsı ötéves tervben ismét megfogalmazták a keskenynyomtávú vonalak
összekötését, egy összefüggı hálózat kialakítását. Ennek szellemében épült a Kecskeméti
Kisvasút Kiskırös és Törökfái közötti 45 kilométeres vonala (Keller L. 1998). A
legfontosabb azonban a jármőállomány egységesítése és az olcsóvasutak olcsó üzemének
15
16

Magyar Államerdészet
Miniszter Tanács
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megszervezése volt. Ennek érdekében elkészültek a C50-es sorozatszámú mozdonyok
(KM 2. kép) 1952 és 1964 között, amelyekbıl a MÁV Északi Jármőjavítója 250 darabot
gyártott a MÁV, a GV-k, az ÁEV-ek és a bányavállalatok számára. E mozdonyok már
csak négyféle nyomtávra, 600, 760, 950 és 1000 milliméterre, készültek (Mezei I. 2001).
A 950-es is csak átmeneti volt, hiszen a debreceni keskenynyomtávú vasutat hamarosan
átépítik 760 milliméterre. Így megfelelıen az egységesítési törekvéseknek (Vaszkó Á.
1960), a 600, 760 és 1000 milliméteres nyomtáv marad a meghatározó a hazai
keskenynyomtávú közlekedésben (Mezei I. 2001).
Az elsı 5 éves terv végén és a második három éves terv alatt, az ország
körzetesítése során rayonokat (körzeteket)(2. sz.m. 4. térkép) hoztak létre. 1954-1958
között, több térség illetve kisvasút fejlesztési koncepciója készült el (2. sz.m. 5. térkép).
A rayon beosztást a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium III. Fıosztálya készítette el.
Az általuk kialakított körzetek határai a normálnyomtávú országos vasúthálózat vonalai
valamint természetföldrajzi objektumok (legtöbbször folyók) voltak (MÁV Irattár17 A12,
C20-21). Ezen fejlesztések elkészítését segítette, hogy 1955 január elsejétıl a GV-k
közvetlenül a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá kerültek, ezzel
együtt megszőnt a három vidéki és a budapesti központú gazdasági vasúti társaság
(Thorday Z. 1989, Tóbiás L. 1996).
Készültek térségeket és csak egyes vasútvonalakat érintı fejlesztési elképzelések
is, amelyek hasonlóan az elsı világháború utáni elképzelésekhez még mindig az 1901-es
(Gönczy B. 1901/b) egész országot behálózó kisvasúthálózat létrejöttét segítették volna.
A legjelentısebb fejlesztéseket a cukorgyárak környékén képzelték el: Ács (MI A12),
Ercsi (MI A38-39), Kaposvár (MI A31, A32-33), Kapuvár (MI A6), Szerencs (MI B1011), Szolnok (MI B26, C16-17), és Mezıhegyes (MI C35-36) mindegyike egy jelentıs
hálózat középpontja lett volna az 1950-es évek második felének elképzelései szerint.
Ezzel a hazai cukoripart szerették volna fellendíteni. A gördülékenyebb szállítás
biztosította volna a környék hosszú távú megélhetését és fellendülését.
Az „A 23,28”-as körzet (2. sz.m. 5. térkép) dokumentumai, a zalai kisvasutak
fejlesztési elképzeléseit tartalmazzák. Az érintett körzetek a Zalaegerszeg-Bajánsenye és
a Zalaegerszeg-Gutorfölde-Csömödér MÁV vonal, a Letenye-Bázakerettye-Csömödéri
dombvonulat és a Magyar-Osztrák határ által közbezárt területen helyezkednek el. Itt
részben az erdıgazdaság igényeinek kielégítése a cél, részben a helyi gazdaságok kérése,
hogy a keskenynyomtávú vasutat fejlesszék. A Pördeföldei Állami Gazdaság kérte egyik
gyümölcsösének
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A késıbbi hivatkozásokban a MÁV Irattár MI-ként, rövidítve szerepel
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függetleníthetıek legyenek az idıjárástól (MI A 23,28). Ilyen megkeresések érkeztek az
ország más területeirıl is (MI A 1, B 10-11, C 20-21) (2. sz.m. 5. térkép).
A meglévı vonalak felújítása minden fejlesztési tervben szerepel, több helyen
pedig komoly tervek születtek vonalak összekötésére, vagy meghosszabbítására is (MI A
12, A 32, A 38-39, B 1, B 17-18). Valamint szerepelnek olyan vasútvonalak is az
elképzelések között, amelyek újabb mezıgazdasági területeket kapcsolnak be a
vasúthálózatba (MI A 6, A 42, C 16-17, C 20-21). Az olcsón építhetı és mőködtethetı
keskenynyomtávú vasutakat tehát az 1950-es évek második felében a kormányzati szint
vette pártfogásába. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium döntése volt, hogy a
hálózatokat bıvíteni kell, illetve néhány körzetbe újakat kell építeni és ezekre konkrét
tervek is születtek, tervrajzokkal, költségbecslésekkel (MI A6, A23-28, B17-18).
A kivitelezésbıl azonban alig valósult meg valami. A felújítások jelentıs részét
elvégezték és a meglévı vonalakból kiágazó rövid mellékvágányok építésére került csak
sor (MI 7213-66/1954). Tovább folytatódott azonban a dízelesítés, az új mozdonyok
beszerzése és forgalomba állítása. Az 1950-es években több vonalra kerültek még
gızmozdonyok is (Mezei I. 2001)(2. sz.m. 7.-8. ábra). 1958-ban megjelentek az elsı
Mk48-as (KM 3. kép) típusú mozdonyok, amelyek a gyıri Wilhelm Pieck Vagon és
Gépgyárban készültek (Mezei I. 2001), gépészeti megoldásaikat a nagyvasúti M28-as
típustól (KM 4. kép) örökölték (Lovas J.-Mezei I. 1986). Így teljes mértékben alkalmasak
voltak jelentısebb forgalom lebonyolítására is.
A KPM Vasúti Fıosztályán mőködı GV Igazgatóság is csak 5 évig létezett, ez
alatt az idı alatt, számtalan keskenynyomtávú vasúti vonalat tervezett elsısorban
gazdaságföldrajzi

szempontok

figyelembevételével.

1960-tól

azonban

újabb

irányítószervi változás következett be. Az év március elsejétıl a keskenynyomtávú
vasutak a Magyar Államvasutak Gazdasági Vasút osztályához tartoznak (Thorday Z.
1989).
Az 1960-as évek elején a közlekedés racionalizálását tőzték ki célul az akkori
vezetık, amelyet a Vasúti Tudományos Kutatóintézet (VATUKI) javaslata alapján vittek
végbe. A VATUKI meghatározása szerint az a vasútvonal maradhat fenn, amelyen 400
tonna áru és ezzel arányos számú utas utazik egy nap kilométerenként (Keller L. 2000).
Ezek a változások az akkori 4667 kilométernyi kisvasúti hálózatnak18 csak a felét
érintették, ugyanis mintegy 2000 kilométernyi az üzemek belsı területén húzódott
(Vaszkó Á. 1960).
Az alacsonyforgalmú, helyi igényeket kielégítı gazdasági vasutak ezt a
számértéket nem tudták elérni, így a forgalom 1961-tıl több gazdasági vasúton megszőnt.
18

Saját adat a levéltári és irattári dokumentumok alapján számítva
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Ezek közé tartozott többek között az Ercsi Gazdasági Vasút, amely a cukorgyárba történı
ki- és beszállítást és a munkások szállítását látta el. Azonban nem volt a vonalain jelentıs
személyforgalom, így gazdaságtalannak ítélték (Keller L. 2000). Megszőnt több helyi
érdekbıl épült gazdasági vasúti vonal is, mint a Lébény-Hédervár vagy a GyulaDénesmajor (Mezei I. 2001).
A racionalizálás nem csak vonalmegszüntetéseket jelentett. 1960-ban építették át a
debreceni 950 milliméteres rendszert 760 milliméteres nyomtávra, amely egy újabb lépés
volt az egységesítés felé, hiszen ekkor az országban már csak ez az egy 950 milliméteres
vonal volt (Mezei I. 2001). Ezzel szinte egy idıben számolják fel a Kecskemét
belterületén futó, mintegy 2 kilométeres vonalszakaszt és helyezik a végállomást a mai
helyére (Horváth F. 1995, 2003).
Korán, már 1962-ben érkeztek panaszok a vasutat felváltó autóbusz közlekedésre,
azonban ezeket a bezárt vonalak esetében figyelmen kívül hagyta a közlekedési vezetés,
de azok esetében, amelyek még mőködtek, felhasználták tapasztalataikat (Mezei I. 2001).
A széntermelés és a személyforgalom visszaesésével párhuzamosan csökkentették, majd
szüntették meg a személyszállítást a Sajószentpéter - Kondó iparvasúton. Illetve szintén
az utazók érdekeit szem elıtt tartva engedélyezték ismét (a 19. század végén már volt
személyszállítás (Mezei I. 2001)) az utasforgalmat a perecesi 1000 milliméteres
bányavasút vonalain, valamint a borsodi szénmedence több iparvasútján is (Keller L.
1989, Keller L. 2000).
Ugyanebben az évben jelent meg a hazai keskenynyomtávú vasutakon az utolsó
Magyarországon gyártott kisvasúti mozdonycsalád Mk49 sorozatjellel (Mezei I. 2001).
Hasonlóan az Mk48-ashoz ez is nagyvasúti mozdony alapján készült, az M38-as mőszaki
megoldásait felhasználva készült el hét darab dízelmozdony (Lovas J.-Mezei I. 1986).
Ennek is köszönhetı, hogy a motor mozdonyok egyre nagyobb szerepet kaptak és
lassanként átvették a szerepet a vontatásban a gızmozdonyoktól (2. sz.m. 9.ábra)
Ebben az idıszakban mőködött a legnagyobb forgalmú gazdasági vasút, az
oroszlányi. Évi 550 ezer tonna árut szállítottak, ehhez folyamatos, 24 órás üzemvitelt
tartottak fenn fennállása utolsó éveiben. A vonal 1953-ben épült és mindössze 11 évig
üzemelt (Mezei I. 2001).
A második világháború után megváltozott társadalmi- és gazdasági viszonyok
között indultak újra a központosított vasútépítési –a korábbi hagyományok, a közúti
hálózat kiépítetlensége és a motorizáció alacsony foka miatt– és infrastruktúra fejlesztési
koncepciók kidolgozásai és végrehajtásai. Kezdetben a vasút túlzott preferálásával. A
vasutak helyreállítása és fejlesztése nem tartott sokáig, mert az 1960-as évek elején, már
elkezdett a közút felé fordulni a gazdaság és a politika. Ezzel egy idıben a
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keskenynyomtávú vonalak felszámolását fogalmazták meg. Az 1945 és 1960 között
idıszak azonban mindenképpen a keskenynyomtávú vasutak virágkorának tekinthetı,
ekkor ugyanis, mind a személy, mind az áruforgalom jelentıs fejlıdésen ment keresztül.
A forgalom a sokszorosára nıtt, mindkét területen (2. sz.m. 10. ábra).

6.4. Változások a szocializmus második felében (1968-1989)
A magyar kormány az 1968-as közlekedéspolitkai koncepcióval (KP 1968)19
megpecsételte nem csak a kisvasutak, hanem a vasúti mellékvonalak sorsát is. A
kormányzat 10-12 évet adott arra, hogy az alacsonyforgalmú, körülbelül 1000
kilométernyi mellékvonalon és 1200 kilométernyi keskenynyomköző (helyiérdekő és
gazdasági vasúti) vonalon (Mezei I. 2001) a forgalmat megszüntessék és teljes egészében
közútra tereljék. Ugyanaz játszódik le, mint az 1900-as évek elején, amikor a
kedvezıtlen, rossz közlekedési viszonyok között a szekerek és lovas kocsik nehezen vagy
egyáltalán nem tudták kielégíteni az igényeket, ezért helyettük elkezdték megépíteni a
gazdasági vasutakat. A motorizáció fejlıdésével és a keskenynyomtávú vasutak
helyenkénti rossz állapota miatt (Csáki J. 1965) –nem mindenhol újították fel a pályát és
nem minden vasút rendelkezik modern mozdonyokkal– az 1960-as évektıl a közúti
jármővek néhol már jobban ki tudták elégíteni az igényeket. Természetesen továbbra is
voltak nagyon jól mőködı vonalak a vasúti közlekedésben, de voltak valóban leromlott
állapotban lévık is (Csáki J. 1965). A korabeli érvelés mindenesetre nem egyértelmő. A
koncepció szövege szerint az ország vasútvonalainak összesen 20%-án van csekély
forgalom, ami azt jelenti, hogy ezek a vonalak a személyszállítás 30%-át, az
áruszállításnak csupán 1,2 %-át bonyolítják le. Jól látható ezekbıl a számokból, hogy a
személyszállításban rendkívül fontos és jelentıs volt a mellékvonali hálózat, amelynek
szerves részét képezték a keskenynyomtávú vasutak is. Mindezek ellenére elrendelték
ezen vonalak felszámolását. A koncepció egyik alapja egy 1965-ben elvégzett felmérés
(Csáki J. 1965), amikor a keskenynyomtávú vonalak mindegyikének állapotát, al- és
felépítményeit, üzemi berendezéseit megvizsgálták és értékelték. Ezek alapján több vonal
állapota rossz vagy tőrhetı minısítést kapott, ami az azonnali vagy az 5 éven belüli
felújítást/bontást jelentette. Voltak azonban olyan vonalak, amelyek az aktuális forgalmi
viszonyok mellett 1995-ig nagyobb beruházás nélkül mőködhettek volna, ilyen volt a
Szerencsi GV is (2. sz.m. 6.térkép)(Csáki J. 1965).
A korabeli közlekedéspolitikát alapvetıen az határozta meg, hogy a lakosság
mozgását ellenırizni lehessen. Ezért a szocialista államok a tömegközlekedést
19

A Közlekedés Politikai Koncepció eredeti szövege
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fejlesztették az egyéni közlekedés széles körben való terjesztése helyett. Magyarországon
az 1960-70-es években a buszközlekedést preferálták az olcsó benzin miatt. Ennek
következtében több vasúti mellékvonalról és szinte minden hazai keskenynyomtávú
vasútról közútra terelték, mind a személy mind az áruforgalmat. A megszüntetések
hátterében tehát, a központosított, ellenırizhetı közlekedés megteremtése állt.
A koncepció elfogadásának évében született meg az újabb vasúti törvény, amely a
teljes vasúti közlekedésrıl rendelkezik és hatályon kívül helyezi –a korábban említett– két
19. századi jogszabályt (1880. évi XXXI. és az 1888. évi IV. törvényt). Az 1968. évi IV.
törvény háromféle vasúttípust különböztet meg:
– az országos közforgalmú vasutat (MÁV, GySEV, Fertıvidéki HÉV),
– a helyi közforgalmú vasutat,
– a sajáthasználatú vasutakat.
A keskenynyomköző vasutak a törvény hatályba lépésétıl, 1969. január elsejétıl,
ez utóbbi két kategóriába tartoztak, attól függıen milyen jellegő tevékenységet láttak el.
A törvény engedélyezi a sajáthasználatú vasutakon is a korlátozott személyforgalmat
(1968. évi IV. tv.), amellyel azonban sok vasúton csak rövid ideig tudtak élni.
A rendszerváltásig következı három évtizedet ugyanis nem ez a törvény, hanem a
korábban említett közlekedéspolitikai koncepció határozza meg. Ahogyan szó volt róla
10-12 év alatt tervezték a vonalak bezárását, a forgalom közútra terelését és a vonalak
bontását. A megszüntetésre ítélt mintegy 1200 kilométernyi keskenynyomtávú hálózat
jelentıs részét meg is szüntették, forgalmukat közútra terelték (Mezei I. 2001).
Attól függetlenül, hogy a fı cél a vasútvonalak felszámolása volt, beszélnünk kell
építésrıl is az idıszakban. Az 1960-as évek elején megtervezett átalakítást a nyírvidéki
vonalon végrehajtották és az új szakaszt 1969-ben átadták a forgalomnak. Az ideáig
Nyíregyháza belterületén futó vasúti vonalat áthelyezték a városon kívülre (Villányi Gy.
1990, Orosz K. 2002, Szemerey Á. Et al. 2005). De ebben az idıszakban szőnt meg a
szombathelyi keskenynyomtávú villamos vasút is (Pammer L. 2000). További jelentıs
fejlesztés volt ekkor az 1972-73-ban történı újabb jármőbeszerzés, amikor az Mk45-ös
mozdonyok (KM 5.kép) kerültek a hazai kisvasutakra. Jutott belılük a Bodrogközbe a
Gyermekvasútra és Borsodnádasdra is. Azért jelentettek nagy lehetıséget, mert
gépészetileg megegyeztek a nagyvasúton ma is használt M43-as sorozat mozdonyaival
(KM 6.kép), azoktól csak kisebb tengelynyomásukban különböztek (Lovas J. – Mezei I.
1986). Így a nagy szállítási igényő bodrogközi hálózatot is el tudták látni.
Több olyan vasútvonal is a megszüntetés sorsára jutott, amelyen az elızı
évtizedben fejlesztések történtek. A felszámolásban nagy szerepe volt annak a
gondolatnak, mely szerint a háztól-házig szállítást kívánták preferálni (KP 1968). Így
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szőnhetett meg a Diósgyır-Pereces és Diósgyır-Lyukóbánya közötti vasúti forgalom
1971-ben, annak ellenére, hogy maga a bánya csak 2004-ben zárt be véglegesen. A
hivatalos indoklás szerint „népgazdasági érdekbıl” a vonal bontását is véghez kellett
vinni (MI 109384/1971). Az 1953-ban még a „Gazdasági Vasutak” címő propagandafilm
témájául szolgáló Jánkmajtis-Kölcse közötti keskenynyomtávú vasút is a felszámolás
sorsára jutott 1971-ben (Mezei I. 2001).
A forgalom 1973-as megszüntetése után szintén népgazdasági érdekbıl bontották
el és hasznosították újra a ceglédi kisvasút vonalát is. Az újrahasznosítás itt is, mint oly
sok más esetben azt jelentette, hogy a földeken, vagy a földek szélén futó vonalak helyét
felszántották, az utak közelében lévıket a késıbbi útépítésekhez, szélesítésekhez
használták fel (MI 103066/1974). Nem csak a perecesi bányavasút megszüntetése volt
hátrányos, hanem többek között a bodrogközi keskenynyomtávú vasúté is. A vonalon
ugyanis jelentıs volt az áruszállítás, a Borsodi Erdı- és Fafeldolgozó Gazdaság 1979-ben
45 ezer köbméter fát szállított. A közúti szállítást úgy akarták csak vállalni, ha az így
keletkezı többletköltséget megtéríti a minisztérium. Azonban ez a kérés is elutasításra
talált, így az eredeti tervek szerint 1980-ban megszőnt a vasúti közlekedés a bodrogközi
kisvasút vonalán (MI 105884/1980). Korábban ez a vonal a megmaradók között volt, itt is
a városon belüli szakaszok áthelyezése volt az eredeti terv (MI 11553-22/1970), azonban
1976-tal, a zemplénagárdi vonal megszüntetésével kezdetét vette a vasút felszámolása és
a forgalom közútra terelése (MI 113767/1977).
A vasútvonalak megszüntetése azonban heves vitákat váltott ki a helyi vezetık és
az állami vezetık között (MI 103972/1980), de a lakosok sem törıdtek bele egyszerően a
jól mőködı és régóta megszokott közlekedési eszköz elvesztésébe. Az igények miatt,
továbbra is fennmaradt a forgalom például a BKGV egyes szakaszain, így a bontási
munkák is késtek (MI 1662/1980, MI 4072/1982). A vonalat végül minden tiltakozás
ellenére, felszámolták. A bodrogközi rendszer megszüntetése a Királyréten mőködı
vasútüzemnek azonban nagy lehetıség volt. Az ottani 600 milliméteres pálya 1981-ben
épült át 760 milliméteresre, így a bodrogközi jármővek nagyobb része ide került. Ekkor
több vasútüzem is igényelt a feleslegessé vált jármővekbıl, így kerültek mozdonyok
Szobra és Lillafüredre is (Mezei I. 2001).
Nem csak vonalfelszámolások, hanem forgalmi változások is történtek a hazai
kisvasutakon. Az ÁEV-ek tulajdonába került vasútvonalakról a GV-kel szemben kevés
információt találunk a második világháború és a rendszerváltás közötti idıszakban. Ezen
vasútvonalak jelentısége azonban keveset vesztett 1945-tıl. A faanyag szállítását,
hasonlóan a többi árucikkhez, az 1968-as közlekedési politikai koncepció értelmében
fokozatosan közútra terelték. Így szőnhetett meg 1988-ban a Lillafüredi Állami Erdei
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Vasúton is a teherforgalom, annak ellenére, hogy forgalma elérte a 130 ezer tonnát évente
(Mezei I. 2001). Az áruszállításban a LÁEV adatait figyelembe véve sokkal
gazdaságosabb volt a keskenynyomköző vasúttal szállítani a faanyagot, mint az 1980-as
években modernnek számító (Kovács I. 1987) teherautókkal (1. táblázat).
Jól látható, hogy a vasút energia szükséglete sokkal alacsonyabb, mint a közúti
jármőveké. Egyetlen problémája lehet a vasúti áruszállításnak, hogy nem lehet
megvalósítani a közúti jármővek nélkül a „háztól-házig” szállítást. Ennek is köszönhetı,
hogy 1989-re a hazai keskenynyomtávú hálózat erıteljesen lecsökkent (2. sz.m. 7.térkép).
Megszőntek az olyan nagy rendszerek, mint a békéscsabai, mezıhegyesi, szegedi,
bodrogközi. A gazdasági vasutak közül csupán néhány élte túl a rendszerváltást, azonban
azok is csak néhány évig tudtak fennmaradni. Egyre nagyobb teret kapott az 1980-as
években a személyszállítás, az idegenforgalom, aminek köszönhetıen például a jelenetıs
idegenforgalmi potenciállal rendelkezı térségben húzódó (Tury J. 1929, Illyés B. 1931)
Lillafüredi Állami Erdei Vasút is életben maradhatott. Az idegenforgalomból elsısorban
az erdei vasutak tudtak profitálni, hiszen vonalvezetésük alkalmas volt a vadregényes,
romantikus vonatozáshoz.
1. táblázat: Az erdészeti célokra leggyakrabban használt teherautók és a LÁEV
mozdonyainak összevetése
Mozdonyok19

Teherautók
Kamaz53212
KCR
Gázolajfogyasztás
(liter/100 km)
Egyszerre szállítható
faanyag (tonna)

20

Kamaz43101

18

Ural432021

Mk-48

C-50

34

34,5

40

100

40

7,8

6,6

6

130

70

4,36

5,2

6,6

0,77

0,57

Egy tonna áru, 100
kilométerre szállításához
szükséges üzemanyag
mennyiség (liter)

Az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció alapjában változtatta meg a hazai
közlekedés struktúráját. Bár továbbra is a közösségi közlekedés maradt a középpontban,
szinte teljesen eltőntek a keskenynyomköző vasutak (2 sz.m. 2. ábra). Az áru szállítás
20

60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet alapján
Korek Károly nyugalmazott vasúti szakfelügyelı és Varga Sándor nyugalmazott LÁEV alkalmazott
adatai alapján
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terén szintén közel nullára redukálódott a teherforgalom. A vonalak felszámolása nem
ment zökkenımentesen, fıként azokon a területeken, ahol jelentıs közforgalmat
bonyolítottak le, mint a Bodrogközben. Az 1980-as évek végére egyértelmően a turisták
kiszolgálása vált a legfontosabb feladattá a hazai keskenynyomtávú vasutakon.

6.5. Kisvasutaink helyzete a rendszerváltást követıen (1989-2000)
A rendszerváltás után már alig találunk keskenynyomtávú vasutakat hazánkban. A
különbözı források 21-22 keskenynyomköző vasútvonalról írnak az 1990-es évek elején,
ezen belül 10-14 erdei vasútról (Tóbiás L. 1996, Allgaier, T. 1999, Engelbert, P. 1999).
Saját levéltári és irattári kutatásaim alapján azonban még 54 keskenynyomtávú vasútüzem
volt az országba 1989-1990-ben (2. sz.m. 7.térkép). Az 1958-ban mőködı 48
(mezı)gazdasági vasutat, már csak a balatonfenyvesi, a nyíregyházi és a kecskeméti
keskenynyomtávú vasút képviseli. Mindhárom vonal MÁV kezelésben van –mind a mai
napig–, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúttal együtt (Allgaier, T. 1999). Az 1990-es
években még mőködı keskenynyomtávú vasutak összegyőjtése, teljes felmérésük
nehézkes, ugyanis sok olyan vasútvonal van, amely az egykori hálózatok részeként
megmaradt, vagy eleve azoktól függetlenül épült és egy-egy üzem belsı szállításait vagy
közvetlen környezetét látta el. Ilyenek a halastavak vasútjai, amelyek elsısorban az
Alföldön voltak és vannak jelen. De több téglagyárban és egyéb ipari létesítményekben
(pl. Alsózsolcai Betonelemgyár) is biztosan mőködtek még kisvasutak a rendszerváltás
utáni évtizedben.
Így alapvetıen négyféle keskenynyomköző vasúttípust különböztethetünk meg
hazánkban a vizsgált idıszakban. Az egyik a korábban a felszámolást túlélt, jelentıs
változásokon átesett vonalak csoportja. Ezek elvesztették korábbi tevékenységeik közül a
teherszállítást és az 1990-es években már csak a személyszállítás jutott feladatukul. Egy
másik csoportba azok a vonalak tartoznak, amelyeket még nem számoltak fel, üzemüket
még nem szüntették meg, az adott területen hiányzó feltáró utak miatt, ezek közül csak
áruszállítás volt Lentiben, Kemencén és Szobon (Tóbiás L. 1996), ez utóbbi két
vasútüzemen 1992-ig volt teherforgalom. A harmadik csoportba azok a vasutak
sorolhatóak, amelyek már építésükkor is a személyszállításra épültek, elsısorban
úttörıvasútként. Ilyen vasútüzemek voltak a vizsgált idıszakban Pécsett, Tiszakécskén és
Budapesten is. A negyedik csoportba az üzemek belsı területein megmaradt vonalrészek,
amelyek fıként bányákban, téglagyárakban, betonelem-gyárakban mőködtek az évezred
utolsó évtizedében.
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A rendszerváltás utánra a Gazdasági Vasutak gyakorlatilag teljesen eltőntek. Az
Úrkúti GV 1990-ben szőnik meg, 1992-ben a Szobi GV forgalmát is teljes egészében
közútra terelik (Mezei I. 2001). Az egykori GV vonalak közül egyedül a balatonfenyvesi
maradt életben, amely az idegenforgalomnak köszönheti létét (2. sz.m. 11 ábra) (Knausz
V. 1997, Allgaier, T. 1999). Több vasútüzemen is megszőnt vagy nehézkessé vált az
üzem. 1991-ben a nagybörzsönyi, 1995-ben a kemencei és a debreceni vasútüzem maradt
magára, az állami fenntartók nem finanszírozták tovább a vasutakat. Megmenekülésüket
minden esetben civil összefogásnak köszönhetik (Berki Z. 2010).
A legjelentısebbek az erdei vasutak (2. sz.m. 12.ábra), amelyek egyre nagyobb
szerepet kapnak az általuk feltárt vidék idegenforgalmában. Elmondható, hogy az 1990-es
években a turizmus fejlıdésével egyre jobban fejlıdik a keskenynyomköző vasutakon is a
turizmus. Azt, hogy mekkora az odaérkezı turisták száma nagyban befolyásolja a vonalak
mentén fellelhetı természeti környezet és az adott helyen megtekinthetı látnivalók
ismertsége, vonzereje, valamint az idıjárás (KM 7.-9. kép).
A megmaradt vasutakon sem múlt el nyomtalanul ez az évtized Az 1990-es
években a korábban bezárt, felhagyott vonalak nagy részét felszedték ezzel tovább
csökkent a hálózat (2. sz.m. 1.ábra). Így számolták fel a lillafüredi kisvasút kerekhegyi
szárnyvonalát és a felsıtárkányi kisvasutat a nagyvasúttal összekötı szakaszt is
elbontották a forgalom „szüneteltetése” (Thorday Z. 1989) utáni években.
Ez az évtized volt, amikor az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció hatására az
utolsó GV-k is megszőntek, az utolsó bezárt, felszámolt vonalakat is felszedték. Ennek
köszönhetı, hogy 2000-re az 1960-as szint 15,5 %-ra, 218,5 kilométerre csökkent a
kisvasúti hálózat (Mezei I. 2001).
Az évtized második felében egyértelmően az idegenforgalom dominált a mőködı
erdei vasúti vonalakon. A MÁV és a magánkezelésben lévı keskenynyomtávú vasúti
vonalak nélkül 1995-ben 630 ezer utast szállított a 14 erdei vasút, míg ez a szám 2000-re
már meghaladta a 825 ezer fıt (Mátra I.22). Az ezredfordulóra a csömödéri és a gemenci
vonalakat kivéve mindenhol megszőnik az áruszállítás a keskenynyomköző vasutakról.
A körülmények változásához igazodva 1993-ban születik meg a „A vasútról” címő
XCV. törvény, amely megfogalmazza, hogy mi is az erdei vasút. A legfontosabb, hogy az
állam tulajdonában van, de az erdıgazdálkodó cég üzemelteti a vonalakat. Elvárás a
vasutakkal szemben, hogy azok a lehetı legjobb hatásfokkal, a lehetı legkisebb állami
beavatkozás mellett mőködhessenek. Alapvetıen kétféle keskenynyomköző vasúttípust
különböztet meg és csak a személyszállítás az amivel külön foglalkozik a törvény. A két
típus a helyi és a helyközi személyszállítást végzı vasutak. A helyi gyakorlatilag az
22

Mátrai Imre úrral, a LÁEV üzemigazgatójával készített interjú alapján
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idegenforgalomra berendezett (pl. LÁEV), a helyközi pedig a MÁV kezelésben lévı
hivatásforgalmat is lebonyolító vasútvonal (pl. Nyíregyházi Kisvasút). Ezzel a törvénnyel
vesztette érvényét az 1968-as XCV. törvény. Az erdei vasutakra tehát mint
személyszállítást bonyolító, helyi jelentıségő vasutakra tekint az állam vezetése, nem
pedig a nemzetgazdasághoz szorosan kapcsolódó szállító cégekre. Egyetlen vasútüzem
jelent ez alól kivételt, az 1997-ben egymással összekötött Lenti ÁEV és Csömödéri ÁEV
hálózata (2. sz.m. 8. térkép), amelyen máig a teherszállítás dominál.
A rendszerváltás után elmondható, hogy a megmaradt GV-k sorra eltőnnek,
egyedül a balatonfenyvesi maradt életben -köszönhetıen az idegenforgalomnak. Az
évtized végére, az ezredfordulóra gyakorlatilag csak az idegenforgalom maradt a hazai
keskenynyomköző vasutak bevételi forrása. Ez utóbbit erısíti, hogy az 1993-as vasúti
törvény csak személyszállítási szempontból foglalkozik a keskenynyomköző vasutakkal.

6.6. Keskenynyomköző vasútjaink napjainkban (2000-tıl napjainkig)
Az új évezredben jelentıs változások következnek, be a keskenynyomtávú
közlekedésben. Az eddig is mőködı vonalak megmaradnak (2. sz.m. 8.térkép), azokon az
áruszállítás (Gemenc és Lenti-Csömödér) tovább folyik, valamint mindegyik hazai
kisvasutunkon tovább folytatódik a személyszállítás. Hosszú idı után újra épülnek
vonalak és fejlıdik a hazai kisvasúti hálózat. Nagy lehetıség az Európai Uniós23
csatlakozás is, amellyel új támogatási források kerülnek az üzemeltetık látókörébe. Eddig
ugyanis csupán az államra, a látogatókra és saját magukra számíthattak a
keskenynyomköző vasutak fenntartói. Az EU-s pályázatok, -amelyek gyakran minimális
önrészt követlenek- lehetıséget biztosítanak, mind a pályák (Szob), mind az egyre inkább
elöregedı és leromló géppark felújításához (Lillafüred). Így fokozatosan versenyképes
maradhat egy-egy vonal és továbbra is ki tudja elégíteni az utazóközönség igényeit. Nagy
probléma azonban, hogy mőködésre nem tudnak pályázni a fenntartók és a 2008-tól
elmaradó állami támogatások hiánya miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek (Berki Z.
2010).
A vonalak felújítása és folyamatos fejlıdése mellett (Kemence, Szob, Lillafüred) a
közlekedési kormányzat folyamatos terheket ró az üzemeltetıkre. A 2005. évi CLXXXIII.
törvény értelmében, a kisvasutak lényegében saját célú vasúti pályahálózatok vagy térségi
vasúti pályahálózatok lehetnek. A törvény megszületésének idıpontjában még négy MÁV
kezeléső hálózat hat vonalán volt személyforgalom, ezek: Széchenyi-hegy - Hővösvölgy,
Balatonfenyves Gazdasági Vasút - Somogyszentpál, Nyíregyháza - Balsai Tisza-part,
23

Az Európai Unió a késıbbiekben EU-ként rövidítve szerepel
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Herminatanya - Dombrád, Kecskemét KK - Kiskörös KK, Törökfái - Kiskunmajsa KK.
2010-re ezek közül mindössze kettı üzemel a Széchenyi-hegy – Hővösvölgy és a
Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál vonal (2. sz.m. 9. térkép). A többin
hivatalosan üzemszünet van 2009. decemberétıl, a Balatonfenyves Gazdasági Vasút Csiszta-Gyógyfürdı vonalon 2002-tıl. A MÁV vonalbezárásai azonban csak egy részét
teszik ki a kisvasutakat érintı üzemszüneteknek. Az egyre nehezebb gazdasági
környezetben mőködı vasutak közül több is idıszakos mőködésre állt át. Története során
elıször üzemszünetet rendelt el az Északerdı ZRt. a LÁEV-en is 2009/2010 telére.
Ez utóbbi azért következhetett be, mert az állam megvonta a támogatást a
turisztikai céllal mőködı keskenynyomtávú

vasutaktól, amelyeket nem tekint

közfeladatnak. Az üzemeltetıknek, az erdészeteknek nem a turizmus, hanem a
fakitermelés, kereskedés a fı profiljuk, lévén ezek profitorientált cégek. A kisvasutak
által termelt deficitet a nyereségükbıl kell kipótolniuk (Berki Z. 2010). Az állam újbóli
szerepvállalása nélkül valószínőleg újabb keskenynyomtávú vasútvonalak tőnhetnek el a
hazai kisvasutak térképérıl.
A legfontosabb, hogy a finanszírozásuk pozitívan változzon és lehessen
hosszútávra tervezni a keskenynyomköző vasutakkal, amelyek szerves részét képezik
hazánk turisztikai kínálatának, számtalan attrakciót főzve fel vonalaikkal. Több esetben
maga a vasút is, mint attrakció jelenik meg egy-egy település, térség kínálatában.
Az új évezred elsı évtizedében azonban az idegenforgalom fejlesztése és
fellendítése az elsıdleges cél a hazai kisvasutakon. Ez az állami támogatások már említett
elmaradásával egyre fontosabb feladat, hiszen a bevételek jelen pillanatban csak így
növelhetıek. Több vasúton jelentıs utas létszám növekedése volt tapasztalható (2.
táblázat). Ez leginkább a marketingtevékenységnek és a beruházásoknak köszönhetı,
amelyek szélesebb körben is ismertté és vonzóvá tudnak tenni egy-egy vonalat.
Olyan fejlesztésrıl is szót kell ejteni, amelyre 60 éve vártak a hazai
keskenynyomköző vasutak. Idén (2010-ben) elkészült a Királyréti Erdei Vasúton az
évezred elsı motorkocsija (KM 10. kép), amelyet a vasút saját maga gyártott, ezzel talán
újra „megindult” a hazai kisvasúti jármőgyártás. Azért is fontos lépés ez, mert az amúgy
is alacsony üzemköltségek, ezzel még alacsonyabbak lehetnek, így lehetıség van újra
átgondolni és hosszútávon gondolkodni a kisvasutak jövıjét illetıen (Gulyás A., Sztanó
P. 2010).
A kisvasutak, elsısorban az egykori üzemek belsı szállítási feladatát ellátó
vasutak jármőveinek és értékeinek megırzésében nagy szerepük van a vasútbarátoknak.
Több olyan lelkes vasútbarát van, akik pénzt és fáradságot nem kímélve saját maguk
mentik meg és újítják fel a jármőveket. Így saját vasutakkal, több tíz méternyi pályával és
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jármővekkel is rendelkeznek. Ilyenek az Alföldi Kerti Gazdasági Vasút (akgv.gportal.hu)
és a Gyulai Múzeumvasút (cskv.gportal.hu) valamint az Elsı Monorierdei Kerti Vasút
(nzvasut.freeweb.hu/emkv.htm). Ezeknek a győjtıknek azért nagy a jelentısége, mert
esetenként olyan jármőveket is megvásárolhatnak, amelyekbıl napjainkra már csak egyegy példány létezik. Ezzel pedig, mint mőszaki emlékeket is megırizhetik az utókornak
az egykori eszközöket. (A legjelentısebb ilyen győjteménnyel ma Magyarországon a
Kemencei Erdei Múzeumvasút rendelkezik.)
2. táblázat: A keskenynyomköző vasutakon szállított utasok száma
2002-2008 között24
Szállított utasok száma az adott években (fı)

Vonalhoszz
(km)

2002

2004

2006

2008

Csömödér ÁEV

32

15 299

20 165

19 698

21 665

Lillafüredi ÁEV

31

182 423

215 352

208 690

207 420

Gemenci ÁEV

31

51 972

79 095

33 113

68 390

ÁEV Mátravasút

18

131 250

112 690

74 160

78 000

Zsuzsi EV

17

15 000

16 000

25 211

33 417

Széchenyi-hegyi
Gyermekvasút

11

389 679

362 916

286 973

329 379

Királyréti EV

11

85 470

72 42525

78 250

110 000

Pálházi ÁEV

10

49 001

48 165

49 742

43 783

Mesztegnyıi ÁEV

9

14 196

9 153

8 892

8 068

Almamelléki ÁEV

8

9 137

8 687

6 789

8 944

Kaszói ÁEV

8

11 290

12 857

6 700

7 106

7

5 741

14 800

17 300

21 700

5

229 253

225 763

225 643

220 000

5

15 880

14 021

16 534

14 500

5

14 180

15 903

16 716

23 100

208

1 219 771

1 227 992

1 074 411

1 195 472

A vasút neve

Nagybörzsönyi
EV
Szilvásváradi
ÁEV
Felsıtárkányi
ÁEV
Kemence Erdei
Múzeumvasút

Összesen
24

Az ÁEV-ek adatai Mátrai Imre LÁEV üzemvezetıtıl származnak, a Gyermekvasút adatai a
www.gyermekvasut.hu oldalról.
25
Az adat Chikán Gábortól, a Királyréti EV akkori üzemigazgatójától származik, saját statisztikája alapján
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Összességében az új évezred elsı évtizedérıl elmondható, hogy az Európai Uniós
csatlakozás után megnyíltak a fejlesztési, felújítási források. Ezek segítségéve sikerült
több keskenynyomtávú vasútüzem esetében a már nagyon idıszerő korszerősítést
elkezdeni, hiszen a jármőállomány –a korábbiakban leírtak szerint– átlagosan legalább 50
éves. Az árutovábbítás megszőntével, azonban a turizmus vált az egyetlen bevételi
forrássá, amely nem elégséges az üzemek gazdaságos mőködéséhez. Az állam 2008-tól
már nem támogatja anyagilag az erdészetek által üzemeltetett vasutakat, így azok
veszteségét a mőködtetı cégek fizetik meg. Ennek köszönhetıen idıszakos üzemszünetek
vannak több vonalon is, így csak a legforgalmasabb, legkevésbé veszteséges
idıszakokban közlekednek a vonatok a hazai kisvasúti vonalakon.

7. Gazdasági szerepük az elmúlt 150 évben
A hazai keskenynyomtávolságú vasutak az ország minden területén jelen voltak,
felhasználási területükre a rendkívül sokrétőség volt jellemzı. Maga a vasút, ezen belül a
keskenynyomköző vasutak kialakulása a bányászatnak köszönhetı. Fejlıdésük és hazai
térhódításuk a hatodik fejezetben nyomon követhetı. Ebben a fejezetben, mind a múltban,
mind a napjainkban meglévı vasutakat csoportosítom mőszaki és közlekedési
paramétereik alapján, majd a gazdaságban betöltött szerepük szerint. A 7.1.-es fejezetben
a teljes idıszakra készítem el a csoportosítást, amibe éppúgy beleillik az 1880-as térképen
(2. sz.m. 1. térkép) már megjelenı bányavasutak csoportja, mint a napjainkban is mőködı
vasutak (2. sz.m. 9. térkép). A második részben a most is mőködı vasutakat kiemelve
bemutatom, hogy a korábbi több osztályból álló csoportosításból, mi az amivel ma még
számolni kell. Ezzel szemléltetve azt, hogy egyrészt számban, másrészt gazdasági
szerepben mennyire lecsökkentek a hazai keskenynyomtávú hálózatok.

7.1. Csoportosításuk lehetıségei másfél évszázad alapján
Az

elsı

keskenynyomtávú

vasutak

megépülésétıl,

napjainkig

bezáróan

létrehoztam egy olyan beosztást, amely átfogóan mutatja be a hazai keskenynyomköző
vasutak majd másfél évszázados történelmét. A kategóriák létrehozásához, felállításához
a MÁV 1800-as évek végén, 1900-as évek elején elvégzett felméréseit (MÁV 1897, 1907,
1919), az 1958-as kötelezı adatszolgáltatás adatait (Magyar Országos Levéltár Gazdasági
Vasúti Iratok26 50.doboz), Vaszkó Ákos 1960-ben elvégzett besorolását, valamint a

26

Magyar Országos Levéltár Gazdasági Vasúti Iratok a késıbbiekben MOL GVI-ként rövidítve szerepel
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napjainkban is mőködı vasutakról elsısorban a világhálón összegyőjthetı adatokat
(www.kisvasut.hu) használom alapul.
Csoportosításukat három szempont szerint végezhetjük el. Ebbıl két nagy rész az
amivel korábban már Vaszkó Ákos is foglalkozott (7.1.1. és 7.1.2. fejezet). Elsıként
(7.1.1. fejezet) a mőszaki megoldások és mőszaki jellemzıik alapján hozok létre
csoportokat, majd pedig közlekedési jellemzıik szerint (7.1.2. fejezet). E két csoportosítás
megtalálható Vaszkó Ákosnál is, azonban az ı beosztását, finomítani, pontosítani kell,
mert abba nem lehet minden egykor Magyarországon mőködı keskenynyomtávú vasutat
besorolni.
A harmadik lehetıség a kategorizálásra a felhasználásuk jellege szerinti (7.1.3.
fejezet), amelyet korábban más még nem készített el.

7.1.1. Mőszaki jellemzıik alapján
A mőszaki jellemzık alapján történı osztályozás szerint a keskenynyomtávú
vasutaknál Vaszkó Ákos is három féle tényezıt vizsgál meg. Az elsı a nyomtávok
szerinti (7.1.1.1 fejezet), a második az üzem, vagyis a vontatási mód szerint (7.1.1.2
fejezet), míg a harmadik tényezı a felépítmény teherbírása (7.1.1.3 fejezet). Az általam
alkalmazott osztályozás is alapvetıen ezt a három kategóriát alkalmazza, azonban ettıl
kismértékben eltér. A mőszaki tartalom azonos, azonban nagyobb idıintervallumot
vizsgálva szükséges a Vaszkó Ákos által harmadik csoportba sorolt felépítményt nem
csak teherbírás, hanem a felépítmény állandósága és az alépítmény megléte szerint is
csoportba sorolni. Ezen tényezık alapvetıen meghatározzák a felépítmény teherbírását is,
azonban külön vizsgálva ıket, pontosabb képet kaphatunk a keskenynyomtávú vasutak
sokféleségérıl.

7.1.1.1. Nyomtávok szerint
A nyomtávok szerinti csoportosításnál figyelembe kell venni a ma is használatos
két nyomtávot (600 és 760 mm), illetve az 1950-es években egységesként elfogadott,
akkor még alkalmazott harmadik nyomtávot az 1000 milliméterest. Ezeket, mint
alappontokat érdemes szem elıtt tartani, a csoportosítás elkészítésekor. A vasutakat a 400
és 1100 milliméteres tartományban érdemes csoportosítani, annak ellenére, hogy léteztek
ezeknél szélesebb nyomtávú keskenynyomtávú vasutak (1200, 1415 mm)(MÁV 1897),
ezek azonban valószínőleg, csak kísérleti jelleggel épültek, ugyanis összesen 15 olyan
vasútvonalról tudok, amely 1100 milliméternél nagyobb keskenynyomtávval épült.
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A 400 és 1100 milliméter közötti vasutak csoportosításánál megfigyelhetı, hogy
nagy ugrás sehol nincs, ami azt jelenti, hogy egészen az 1250 milliméteres nyomtávig
nincsen olyan 100 milliméteres „rés” ahol ne lennének nyomtávok. Létezik egy felosztás,
amely az egész világra kiterjed, ez a www.parovoz.com27 weboldalon érhetı el. Ez a
csoportosítás a nyomtávokat az alábbi módon osztja fel: 650 milliméter alatt az ipari
vasutak, 650-850 milliméter a keskenynyomköző vasutak, 850-1250-ig a „méteres”
nyomtávok, e felett pedig a normálnyomtávú vasutak. Ez a felosztás már csak azért sem
alkalmazható, mert a normálnyomtávú vasutak 180 milliméterrel szélesebbek, míg ipari
vasutak nem csak 650 milliméter alatt léteztek. Így a felosztást úgy kell elvégezni, hogy
magukat a nyomtávokat, azok elterjedése, „népszerősége” szerint csoportokba soroljuk.
A legkisebb kategória a 400 milliméteres nyomtávoktól tart 550 milliméterig (3.
táblázat). Ez a kategória az 500 és 520 milliméteres nyomtávok köré jött létre, ezek
ugyanis népszerőek és elterjedtek voltak, keskenynyomtávú vasutaink kb. 16%-a tartozott
ide a század elején (MÁV 1907), ma egyetlen vasútüzem sincs az országba, amelyet ebbe
a csoportba lehetne besorolni (2. sz.m. 13.-14. ábra). A következı kategória egyértelmően
a késıbb is standardként elfogadott 600 milliméteres nyomtávra épülve 550 és 690
milliméter közé esik (3. táblázat). Csak a 600 milliméteres nyomtávval épült vasutak
kitették az összes kisvasút 27 %-át (MÁV 1907), majd részarányuk növekedett, de
arányuk a második világháború után folyamatosan csökken (2. sz.m. 15. ábra). Annak
ellenére van ez így, hogy össz vonalhosszuk jelentısen nıtt (2. sz.m. 16. ábra)
3. táblázat: A vasútvonalak csoportosítása nyomtávok szerint
Vaszkó Ákos 1960

Jéger Gábor 2010

1

600 mm-nél kisebb

1

400 mm – 550 mm

2

600 mm

2

550 mm – 690 mm

3

760 mm

3

690 mm – 900 mm

4

1000 mm

4

900 mm – 1100 mm

5

1100 mm-nél nagyobb

Az is fontos szempont az osztályok kialakításánál, hogy a fı, standard nyomtáv
körül olyan holdudvar keletkezzen, amelyek nyomtávjai (figyelembe véve azok
népszerőségét) átépíthetıek legyenek a standard méretre. A 690 milliméternél szélesebb
nyomtávú vasutak csoportosításánál elıször a 760 milliméteres standard nyomtávot
veszem alapul, így alakítható ki egy 690-850-(900) milliméteres csoport (3. táblázat). 850
27

Az oldal üzemeltetıje Dmitry Zinoviev, matematikus, a Suffolki Egyetem docense
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milliméter és 900 között rendkívül kevés vasútvonal épült (MÁV 1897, MÁV 1907,
MÁV 1919), ezért a csoport felsı határa lehet a 900 milliméter is. 900 és 1100 milliméter
között célszerő nem felbontani a maradék vasutakat, tekintve, hogy ezek sok esetben
nagyvasúti jelleget is öltenek. Elsısorban az oldalütközık megjelenése miatt. A
legnagyobb kategória az 1100 milliméternél szélesebb nyomtávval épült kisvasutaké,
amely csoportba, -mint már említettem- csupán néhány vasútvonal került (2. sz.m. 13-14
ábra).
E felosztás alapján (3. táblázat) sikerült olyan kategóriákat felállítani, ahol a két
legnépszerőbb nyomtáv a 600 és a 760 milliméteres köré épített csoportokban a
vasútvonalak 80 %-a tartozik 1906-ban, a második világháború után, gyakorlatilag
néhány kivételtıl eltekintve minden jelentıs keskenynyomtávú vasútvonalunk ezzel a két
nyomtávval mőködik (2 sz.m. 14. ábra). Napjainkban pedig 100 % ez az érték, ma
mőködı vasútvonalaink ugyanis 580 milliméteres (Tokodaltáró), 600 és 760 milliméteres
nyomtávval mőködnek.
A csoportosítás elkészítésekor figyeltem fel arra, hogy a vonalak hossza nıtt, a
nyomtávval. A vizsgált években az elsıtıl, a negyedik kategória felé haladva nıtt az össz
hosszuk (2. sz.m. 17. ábra), azonban a csoportokba esı vonalak száma ettıl kisebb
mértékben. Ezért kiszámoltam a különbözı nyomtávok egy vonalra esı hosszát (2. sz.m.
18. ábra). Ezek alapján megállapítottam:
5. tézis: Minél keskenyebb nyomtávval, átlagosan annál rövidebb hosszal épültek a
vasútvonalak.

7.1.1.2. Al- és felépítmény függvényében
A hazai vasutakon a központi szabályozás hiánya miatt rendkívül sokféle
kialakítású vonal jött létre. Csakúgy, mint a nyomtávok sokféleségénél, a lefektetett sínek
minısége és súlya között is nagy volt az eltérés. Használtak vas és acél síneket is
(Pammer L. 2000), amelyek súlya 5-13,5 kilogramm/folyóméter között változott (Orosz
K. 2002), de több keskenynyomtávú vonalon alkalmaztak 14 kg/fm súlyú vágányokat (A
Széchenyi Múzeumvasút 19??).
Az al- és felépítmény vizsgálatánál nincsen nehéz dolgunk. Az elsıdleges ugyanis
annak megállapítása, hogy alkalmaztak-e alépítményt vagy sem. Így az alépítmény
szempontjából két csoport különíthetı el, az alépítménnyel és az alépítmény nélkül épült
vasutak.
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Az alépítmény nélküli vasutak egy csoportba besorolhatóak. A MÁV korabeli
kimutatásai többször utalnak arra, hogy egyes vasútvonalak alépítmény nélkül épültek.
Ezek a mezei vasutak voltak, amelyek jellemzıje a mobilitás, a síneket talpfákra
fektették, amelyek a talajra kerültek. Ezeket a vágányokat a fakitermelés vagy a
mezıgazdasági munkák elırehaladtával tudták mozgatni. Így mindig a megfelelı helyen
volt a vasút. Ezeken a vasutakon könnyő felépítményt, könnyő síneket alkalmaztak.
Jellemzıen nem haladta meg a sínek súlya az 5-7 kilogramm/folyómétert (Halas Gy.
1992, Állami Erdei Vasutak 1995)(4. táblázat). Mára teljesen eltőntek ezek a vasutak.
Igazán jelentısnek az elsı világháború elıtti idıszakban mondhatóak, a második
világháború után már csak 53,5 kilométernyi ilyen vasútvonal létezett (2. sz.m. 19-21.
ábra).
4. táblázat: A vasútvonalak csoportosítása felépítményük szerint
Jéger Gábor 2010
Vaszkó Á. 1960 szerint

Alépítmény
nélküli

Kis tengelynyomású
1

és alépítmény nélküli
rendszerek

2
3

7 kg/fm
alatt

1

Alépítménnyel épült

5 – 7 kg/fm

Közepes

7 - 14

2

-

7 – 9 kg/fm

tengelynyomás

kg/fm

3

-

9 - 14 kg/fm

Nagyobb

14 kg/fm

4

-

14 - 23,6 kg/fm

tengelynyomás

felett

5

-

23,6 kg/fm és a felett

Az állandó alépítménnyel rendelkezı vasutak esetében, a sínek súlyának és a
talpfák távolságának meghatározásában, a késıbbi vontatási mód volt a meghatározó. A
legnehezebb felépítménnyel a gız- vagy motoros vontatásra berendezett vasutak épültek,
míg a legkönnyebbel a kézi vagy állati erıvel történı vontatásnál valósultak meg. A
legkönnyebb felépítmény a 7-9 kilogramm/folyóméteres sínekbıl állt, amelyeket
egymástól 80-120 centiméterre elhelyezett talpfákra fektettek (Csáki J. 1965), ezeken
csak állati vagy kézi erıvel vont jármővek közlekedtek (Állami Erdei Vasutak 1995,
Lovas Gy. 1995). Ezeken a vonalakon a maximális tengelynyomás 2,2 tonna volt
(Pammer L. 2008), de általában két tonna alatt maradt az engedélyezett terhelés (Lovas
Gy. 1995).
A motoros vagy gız üzemhez minden esetben 9 kilogramm/folyóméternél
nagyobb súlyú síneket kellett alkalmazni. Így kerültek 9,25-9,3 kg/fm súlyú sínek a
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Hanságba (Lovas Gy. 1995) és ezért épült 9,3 kg/fm súlyú sínekkel a Dombóvári GV
vonalhálózata is (Balogh I. 2001). Azokon a vasutakon, amelyek egészét gépi üzemre
tervezték és jellemzıen az 1920-as évek után épültek, már mindenhol 12-14 kg/fm súlyú
síneket alkalmaztak (Halas Gy. 1992, Balogh I. 1998, Rédey Gy. 2000). Esetenként a
közepes terheléső vonalakon már az 1900-as évek elıtt is használták ezeket a síneket
(Bogdányi Ö. 1892/a)(4. táblázat). Ezektıl nehezebb felépítményt fıként a lakott
területeken és az útátjárókban alkalmaztak, itt elıfordultak 20 kg/fm-rel épült pályarészek
(Orosz K. 2002). A második világháború után a nagyvasutak újjáépítésénél az ottani
sínrendszereket megkapták a kisvasutak, így több helyen már nehezebb 23,6 kg/fm súlyú
sínekkel épült meg a pálya (Herczeg M. 1994, Csonka Zs. et al. 1998), illetve ezekkel
újították fel a már meglévı vonalakat (Bory E. 1990, Halas Gy. 1992)(2. sz.m. 22.ábra).
Az ettıl is nehezebb síneket, csak olyan helyeken használták, ahol nagy
igénybevételnek volt kitéve a vonal. Ilyen volt a szombathelyi villamosvasút, amely a
város közútján kanyargott és így 33,6 kilogrammos méterenkénti súlyú sínekkel építették
meg vonalait (Pammer L. 2000), valamint az Mk45-ös dízelmozdonyok nagy
tengelyterhelése miatt a Budapesti Gyermekvasutat is átépítették 1989-ben 48 kg/fm
súlyú

sínekkel

(Herczeg

M.

1994).

Napjainkban

ez

hazánk

legnehezebb

keskenynyomtávú vasúti felépítménye.
A Vaszkó Ákos 1960-ben megfogalmazott felosztás tovább bontható és a jobb
rendszerezhetıség megkívánja ezt. Ennek megfelelıen a közepes tengelynyomású
kategóriát két részre, egy korai, elsısorban gızüzemre tervezett vonalak esetében
alkalmazott 7-9 kg/fm súlyú sínekkel épített és egy késıbbi az 1920-as évek után épített
vonalak sajátosságaként felfogható 12-14 kg/fm rendszerként lehet kezelni. A nagyobb
tengelynyomású kategóriába tartozó vonalakat, pedig a második világháború utáni
átépítésekkel, felújításokkal létrejött napjainkban is alkalmazható két részre bonthatjuk.

7.1.1.3. Vontatási mód alapján
Vaszkó Ákos 1960-ban 5 féle csoportot különböztet meg a vontatási mód
vizsgálatánál. Az idézett mő, gız, motoros, vegyes, elektromos, állati és kézi erıre
berendezett vasutakat különböztet meg.
Az elızı fejezethez hasonlóan, most is fel kell állítani egy újabb vizsgálati
szempontot, ez pedig a gépi vagy nem gépi vontatású kategória, illetve egy vegyes
csoportot, ahol e kettı együtt van jelen. Így követhetı nyomon az a folyamat, amelynek
eredményeképpen ma már csak gépi erıvel mozgatott vasutaink vannak (2. sz.m.
23.ábra).
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A három fı, géppel történı vontatási mód az általam felállított csoportosításban is
megtalálható, tehát megkülönböztetünk, gız, motoros, és elektromos üzemő vasutakat.
Azonban az elektromos vasutakon belül már beszélnünk kell felsıvezetékkel mőködı
vasutakról (pl. Dorogi Homokvasút (Molnár M. 1998/a, 2010)), valamint akkumulátoros
üzemrıl is. Ez utóbbi fıként mélymőveléső bányákban mőködött (www.kisvasut.hu). A
vegyes üzemrıl érdemes külön beszélni a gépi és a nem gépi mozgatású (kézi vagy állati
erıvel mozgatott) vasutaknál is. A gépi mozgatású vasutaknál „vegyes gépi üzem”
kategóriát állítottam fel. Voltak olyan vasutak a kezdetektıl 2000-ig, amelyeken -a
nosztalgia üzemeket nem számolva- vegyesen volt jelen a gız és motoros (Engi J. 1990)
vagy a gız és elektromos (Villányi Gy. 1990) vontatás. Így ezekrıl az egykori vonalakról
elmondható, hogy vegyes gépi üzemmel mőködtek (5. táblázat)(2 sz.m. 24-25.ábra).
5. táblázat: A vasútvonalak csoportosítása vontatási módok szerint
Vaszkó Ákos 1960

Jéger Gábor 2010
Nem gépi üzemő

1

Gız

2

Motoros

1

Gız

3

Elektromos

2

Motoros

4

Vegyes

3

Elektromos

5

Állati és kézi

4

Vegyes gépi üzem

vasutak

5

Állati

6

Kézi

7

Állati és kézi

8
9

Gépi üzemő vasutak

Vegyes gépi és nem gépi üzem
Sőrített levegıs/ Kötél
vontatású

Az állati és kézi erıvel mozgatott vasutak csoportja a feldolgozott adatok alapján
(MÁV 1897, 1907, 1919) túl nagy lenne, így azt is tagolva érdemes tárgyalni. Ennek
értelmében elkülöníthetünk, csak kézi (Kisújszállási téglaszállításra használt vonal –MÁV
1907) és csak állati (Zirc-puszta kıszállító vasút –MÁV 1907) erıvel mozgatott
vasutakat. Több tucat vonal mőködött egy idıben állati és kézi erıvel szerte az országban
(MÁV 1897).
Nem csak a gépi üzemeknél kell vegyes vontatási módról beszélnünk. Több
esetben, fıként az erdei és a mezıgazdasági vasutaknál beszélhetünk gız vagy motoros és
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állati erıvel mozgatott jármővekrıl, vonalrészekrıl. A közelítı vagy repülıvágányokon
az állati erıt használták, míg a vasutak fıvonalán gépi üzem volt. Ebben az esetben
beszélhetünk vegyes üzemrıl (5. táblázat)(2 sz.m. 24-25. ábra). Ilyen volt a Debreceni
Erdei Vasút is amíg valódi erdei vasútként mőködve fa anyagot is szállított (Allgaier, T.
1999, Mezei I. 2001).
A bányavasutakban alkalmaztak még tőznélküli gızmozdonyokat, valamint
sőrített levegıs mozdonyokat is (Molnár M. 2010) (5. táblázat)(2 sz.m. 24-25. ábra). Ez a
vontatási mód speciálisan a bányákban volt jelen, tudomásom szerint máshol nem
alkalmazták.

7.1.2. Közlekedési jellemzık szerint
A vasútvonalak közlekedési jellemezık szerinti csoportosításánál alapvetıen a
forgalom jellege, illetve a hozzáférés mélysége azok a tényezık, amelyek szerepet
játszhatnak. Vaszkó Ákos 1960-ban három csoportot állított fel, az elsı az igazgatás, a
második a rendeltetés, a harmadik a szállítás jellege szerinti osztályozás.
Az igazgatáson belül három kategóriát különített el, amelyek szerint voltak
közforgalmú, korlátozott közforgalmú és sajáthasználatú vasutak (Vaszkó Á. 1960). Ez a
beosztás használható a keskenynyomtávú vasutak mőködésének vizsgálatakor. Így három
kategóriába besorolhatóak a vasútüzemek. Ebben az esetben tehát Vaszkó Ákos
csoportosítása tökéletesen megállja a helyét mind a mai napig.
A rendeltetés szerinti csoportosításnál a szállítás távolsága a meghatározó. Ez
alapján meg lehet különböztetni: Nagyobb távolságú helyközi forgalmú vasutat, Helyi
közlekedés, Rászállító-begyőjtı, Belsı-árumozdító vonalakat (Vaszkó Á. 1960). Ez a
felosztás az Államvasutak nyilvántartása alapján módosítható (6. táblázat)
A rászállító-begyőjtı vonalakat célszerő két önálló részre bontani, ugyanis a
rászállítás fıként az üzemekbıl kész termékek és alacsony termeléső területek
termékeinek a nagyobb vonalakra való szállítását végzik. A begyőjtı vasutak, pedig
fıként kampány idıszakban mőködnek, mint amilyen a cukorrépa betakarításának
idıszaka is. Ilyen volt például a Pajtapuszta-Kisbágyon vasútvonal (MI 126523/1968).
Ez a beosztás egy hierarchikus rendet is mutat. Ugyanis azok a vonalak, amelyek
az elsı, tehát a nagy távolságú helyközi forgalmat bonyolították, minden egyéb
kategóriába tartozó feladatot is elláttak. Azonban például a rászállító vasutak nem
végeztek sem helyi, sem helyközi szállítási feladatokat. Példaként említhetem a
Bodrogközi Gazdasági Vasutat (2. sz.m. 10. térkép), amely a nagy távolságú helyközi
forgalom lebonyolítására volt hivatott. Ezen beül azonban helyi közlekedésre is igénybe
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lehetett venni a vonatokat, hiszen több településen is keresztülhaladtak. A vonal azonban
rászállító feladatokat is ellátott, mert több helyen közvetlenül kapcsolódott a
normálnyomtávú vasúthoz, sıt a hegyközi (Sátoraljaújhelyen) és a nyírvidéki (Balsán)
rendszerekhez is. Begyőjtı feladatokat azok a rövid vonalszakaszok szolgáltak, amelyek a
térkép alapján a fıvonalból néhány száz méterre kiágazva vezettek a különbözı tanyákra,
majorokba. Ezeken a területeken a vasút belsı áruszállítást is végzett.
6. táblázat: A vasútvonalak rendeltetés szerinti csoportosítása
Vaszkó Ákos 1960

Jéger Gábor 2010

1

Nagyobb távolságú helyközi forgalmú

1

Nagy távolságú helyközi forgalmú

2

Helyi közlekedés

2

Helyi közlekedést lebonyolító

3

Rászállító-begyőjtı

3

Rászállító

4

Begyőjtı/Terítı

4

Belsı árumozdító

5

Belsı áruszállításra

A szállítás jellege szerint Vaszkó Ákos 1960, három típust különböztet meg, ezek
a vegyes közlekedési igény rendszeres kielégítése, a kampányforgalom és a célfuvarozás.
Ez a felosztás az általam feldolgozott adatok alapján is teljes mértékben megállja a helyét.
A legtöbb vasútvonal az elsı csoportba tartozik, amelyek, mind személy, mind
teherforgalmat lebonyolítanak. A kampányforgalom a legjellemzıbb a cukorgyárak
környékén volt, míg a célfuvarozás a belsı szállítást végzı vasutak esetében érvényes.

7.1.3. Felhasználásuk módja szerint
Ez egy új szempontú csoportosítás, amelyet más még nem vizsgált. A felhasználás
módja szerint, tehát ez az elsı felosztása a keskenynyomtávú vasutaknak. Erre azért van
szükség, mert így kaphatjuk a legátfogóbb képet arról, hogy a gazdasági élet mely
területein mőködtek. A különbözıségnek bemutatása mellett figyelembe kell venni a
természetföldrajzi viszonyokat is, amelyek nem minden esetben tették lehetıvé, hogy
nagy tengelynyomású közúti jármővekkel, vagy normálnyomtávú vasúttal lássák el az
adott feladatot. Sok esetben ezért került sor keskenynyomtávú vasutak alkalmazására.
A fejezet elkészítéséhez az alapot a MÁV éves kimutatásai (MÁV 1892, 1893,
1897, 1900, 1907, 1911, 1919) valamint az 1950-es, 1960-as években készített fejlesztési
dokumentumok adják (MOL GVI 50.doboz; 98-100 doboz)(Rayon fejlesztési iratok)28.

28

Az Irodalomjegyzék végén külön „fejezetként” felsorolva az összes felhasznált fejlesztési dokumentum
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7.1.3.1. Mezei vasutak
A mezei vasutak a napjainkban is használt (Lampeitl, H. 2003, www.kisvasut.hu)
repülıvágányok elıdeinek tekinthetıek. A mezei vasutak a leggyorsabban és
legolcsóbban építhetı vasutak, tekintve, hogy alépítményük nincs, így csak a
vágánymezıket kell lefektetni és rajtuk a könnyő vonatok máris közlekedhetnek.
Magyarországon nyugati példák alapján valósultak meg az elsı vonalak, majd egy
magyar szabadalomnak köszönhetıen terjedtek el a mezei vasutak. Ezek segítségével
sokkal nagyobb terhet tudtak (7. táblázat) akár lóval akár kézzel mozgatni, mint elıtte,
így az áru továbbítás sokkal gyorsabb lett. A vasút pedig nem függött az idıjárástól, mint
korábban a rossz minıségő utakon való szállítás (MMÉE 1886). A hatodik táblázatból jól
látható, hogy sokkal nagyobb terhet, ezáltal sokkal több árut tudnak mozgatni a mezei
vasutak segítségével, mint hagyományosan az utakon. Ennek is köszönhetı, hogy egyre
jobban elterjedtek a mezei vasutak. Míg 1886-ban csak 5 ilyen vasútról tesznek említést a
korabeli források (MMÉE 1886), addig 1906-ra már 70 ide sorolható vasútvonal van,
amelyek összhossza 249,5 kilométer (2 sz.m. 19-20. ábra). Több 10 kilométer feletti
rendszer is van közöttük, a legnagyobb a sajószentpéteri bányavasút, amely ezzel a
technikával készült el 19 kilométeres vonalhosszal (MÁV 1907). Számuk 1916-ra pedig
eléri a 100-at a legnagyobb mezei vasút hálózattal pedig a selypi cukorgyár rendelkezik
22,3 kilométeres hosszon (MÁV 1919). A 20. század folyamán számuk folyamatosan
csökkent (2 sz.m. 19-20. ábra) 1958-ra –amikorról pontos adatokkal rendelkezem–, már
csak nagyon rövid szakaszok voltak, átlagosan 620 méter hosszan (2. sz.m. 26. ábra).
2010-ben pedig egyetlen ilyen vasútvonal sincs hazánkban.
7. táblázat: A különbözı módokon vontatható teher (MMÉE 1886) alapján
(mázsában)
Lóval közúton
emelkedés

Rossz
úton

Lóval mezei vasúton

Kézzel mezei vasúton

Jó úton

felfelé

lefelé

felfelé

lefelé

150

30

30

vízszintes

10

15

150

1:100

9

13

75

1:20

6

8

25

29

Gravitáció29

15
5

Gravitáció29

Nincs külön súly megadva

63

Jéger Gábor: Keskenynyomköző vasutak földrajzi jelentısége Magyarországon
7.1.3.2. Bányavasutak
A bányavasutak idıben megelızik a mezei vasutakat, mőszaki megoldásuk terén
fejlettebbek. A bányavasutak esetében két külön csoportról kell beszélnünk. Az egyik a
mélymőveléső bányákat kiszolgáló vasutak, amelyek a föld alatt futottak és a termelt
anyagok felszínre juttatásában volt elengedhetetlen szerepük. A másik jelentıs
bányavasúti csoport a felszínen közlekedı és a nagyvasutat, vagy a feldolgozó helyet a
bányával összekapcsoló vonal szerepét töltötte be.
A mélymőveléső bányákban már évszázadok óta alkalmaztak fa nyompályákon
futó kerekes kocsikat (Agricola, G. 1550), ezeket váltották késıbb a fejlıdéssel a fém
sínek (Czére B. 1989). Ahogyan a vasutak fejlıdtek, megjelentek azok a vonalak,
amelyek a bányákból indulva a közeli nagyvasútra szállították az árut. A legjelentısebb és
legidısebb bányavasúti hálózataink is mind így alakultak ki. Az elsı ilyen hazánkban –
ahogyan már szó volt róla– Brennbergbányán létesült (Benke I.-Reményi V. 1996,
Pammer L. 2000), majd ezt követte Selmecbánya (Herczog Ö. 1873, 1874) és a Perecesi
Bányavasút (Keller L. 1989) is.
A felszínen futó

vonalakra jellemzı, hogy azok

teljes mértékben a

piacgazdasággal fejlıdtek a második világháborúig. Építésük, esetleges fejlesztésük
egyértelmően a forgalom és szükségletek függvényében zajlott (Lovas Gy. 2000).
Azonban azokra a vonalakra, amelyek a második világháború után is mőködtek az 1968as közlekedéspolitikai koncepció mondta ki a halálos ítéletet. Annak ellenére, hogy
például a perecesi bányavasúton is rendszeres és nagy mennyiségő áruszállítás folyt, a
megszüntetendı

vasútvonalak

listájára került

(Csáki

J.

1965).

Perecesrıl

és

Lyukóbányáról a bányák 2004-es végleges bezárásáig teherautók szállították a szenet. Ez
alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a perecesi bányavasút egy politikai döntés
áldozata volt.
Jobb helyzetben voltak és vannak a bányákban a föld alatt húzódó vonalak,
amelyek létét továbbra is a piac, vagyis a bányák gazdaságos vagy gazdaságtalan
mőködése határoz meg. Napjainkban is üzemelnek még bányák hazánkban, amelyekben
megtalálhatóak bányavasutak is. Ilyenek a márkushegyi vagy a füzérradványi bányáink
(www.kisvasut.hu). Ezek azonban már elenyészı százalékban részesülnek a hazai
kisvasúti hálózatból (2. sz.m. 27. ábra).
Mőszaki megoldásaikat tekintve a bányavasutak azok, amelyek között
gyakorlatilag mindenféle, a keskenynyomtávú vasutakon alkalmazott nyomtáv és
vontatási mód megtalálható. A 400 milliméteres nyomtávtól az 1200-asig és a
lóvontatástól kezdve a gızön keresztül az elektromos vontatásig mindegyik típus
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mőködött (MÁV 1907, 1919). A nehezebb terepviszonyok között nem hiányoztak a
siklópályák és a fogaskerekő megoldások sem (Vertich J. 2001).
Elmondható, hogy a bányavasutak voltak a legelterjedtebb és legrégebbi
keskenynyomtávú vasutaink, amelyeknek nagy szerepük volt a bányatermékek felszínre
juttatásában, majd pedig annak a nagyvasútra való szállításában. Ez utóbbi szerepüket a
szocializmus évei alatt elvesztették, azonban a mélymővelésben még mindig kapnak
szerepet a kisvasutak (2. sz.m. 27. ábra).
7.1.3.3. (Mezı)Gazdasági vasutak
Hazánk keskenynyomtávú vasúti hálózatának jelentıs része a (mezı)gazdasági
vasutak csoportjába tartozott. Ebbe a csoportba a mezıgazdaságban mőködı vasutakat
soroltam és vizsgálom. A második világháború után ugyanis gazdasági vasútként volt
besorolva több kıbánya vasútja is (Szob, Süttı) (2. sz.m. 2. térkép).
Gazdaságföldrajzi jelentıségük rendkívül nagy volt, ugyanis a mezıgazdasági
területek szállításait ezekkel a vasutakkal látták el, akár az üzemekbe beszállításról, akár
az onnan kiszállításról volt szó. Az elsı ilyen vasutunk a Hanságban jött létre 1880-ban.
A Kapuvár környéki földekrıl a cukorrépát szállította be a kapuvári cukorgyárba,
kezdetben lóvontatással, majd idıvel áttértek a gız, majd motoros vontatásra a vonalakon
(Lovas Gy. 1995, Pammer L. 2000).
A gazdasági vasutak fejlıdése is jelentıs méreteket öltött, 1896-ban már 40 ilyen
vasútüzem volt az országban, köztük a mezıhegyesi, amely önmagában 58 kilométeres
hálózattal rendelkezett (MÁV 1897). 1906-ban már több mint 100 gazdasági vasúti üzem
mőködött az országban (2 sz.m. 28. ábra). Darabszámukon túl méretükben is fejlıdtek (2.
sz.m. 29. ábra): például a mezıhegyei rendszer ekkorra már 69 kilométer hosszúságú volt
(MÁV 1907). Nem csak a termékek szállításában, hanem a személyforgalomban is igen
nagy volt a jelentıségük ezeknek a vasutaknak. Az elsı világháború alatt 1915-ben több
mint 1 millió utast szállított a Nyírvidéki és az Alföldi Elsı Gazdasági Vasút is (Szesztay
S. 1917/b). A gazdasági vasutaknak nagy szerepet szántak a háború utáni újjáépítésben is
(Szesztay S. 1917/a, 1917/b), mintegy ezekre a vasutakra támaszkodva képzelték el a
mezıgazdaság újjáélesztését (Thoma F. 1919, Sármezey E. 1919/a, 1919/b).
Szerepük, mint azt a hatodik fejezetben már láthattuk tovább erısödött a két
világháború között és a második világháború utáni években is gyakorlatilag a gazdasági
vasutak fejlesztésérıl szólt a haza kisvasúti állomány fejlesztése. 1947 és 1959 között
jelentıs összegeket fordítottak (2. sz.m. 30. ábra) a pálya és a jármővek fejlesztésére is (2.
sz.m. 7-9. ábra). Ennek köszönhetıen az áru- és utasforgalom is jelentısen nıtt, ahogyan
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azt a történeti részben is bemutattam (2. sz.m. 10. ábra). Azonban a közlekedéspolitika
megváltozása miatt lassan eltőntek ezek a vasutak, néhány annak ellenére, hogy akár még
évtizedekig mőködhetett volna jelentıs befektetések nélkül is (Csáki J. 1965). Ennek
köszönhetıen az ezredfordulóra már csak három, a balatonfenyvesi, a kecskeméti és a
nyíregyházi rendszer maradt meg (2. sz.m. 8. térkép) az egykor több mint 2300
kilométeres gazdasági vasúti hálózatból (Mezei I. 2001). Napjainkban már csak a
balatonfenyvesi hálózat egy vonala üzemel 5,2 kilométer hosszban. (2. sz.m. 9. térkép)
Elmondhatjuk, hogy a közlekedéspolitika elképzeléseinek a változásai legjobban a
keskenynyomtávú vasutakat érintette. Ezek a vonalak egykor az ország teljes
mezıgazdaságilag mővelhetı területét behálózták és a termények célba juttatásában
rendkívül nagy szerepük volt. Mind két világháború után ez a csoportja volt az a
keskenynyomtávú vasutaknak, amelynek a legnagyobb szerepet szánták, azonban
nagyságuknak köszönhetıen ez volt az a része a hazai kisvasutaknak, amelyek a
legnagyobb mértékben visszafejlıdtek az 1968-as közlekedés politikai koncepció
hatására. Így mára az egykori hálózat töredékére zsugorodott.
7.1.3.4. Kész termékeket szállító vasutak
Elsısorban a téglagyárakban, hizlaldákban, állattartó gazdaságokban használtak
olyan vasutakat, amelyek követve az épületeket, rendkívül kis sugarú ívekben
kanyarodtak és gyakorlatilag az adott telep minden szegletébe elértek. Ezeken a
vasutakon úgynevezett lórékat alkalmaztak leggyakrabban. Ezek olyan kéttengelyő kocsik
voltak, amelyek tengelytávja kicsi, így a legszőkebb íveket is biztonságosan tudta
bevenni. Ilyen lórékból komplett szerelvényeket is összeraktak, amelyek a termékeket a
nagyvasúthoz tudták kiszállítani (A31). Sok helyen fejleszteni is akarták ezeket a
hálózatokat elsısorban a második világháború után. Ilyen volt a feketebézsenyi
sertéstelep, amely az A31-es rayon területére esett. A megvalósításokról azonban nincsen
fennmaradt adat. Valószínőleg a vonalbezárások idején a legtöbbjük megszőnt. Ilyen
vasutak az ország valamennyi téglagyárában és számtalan gazdaságában mőködhettek az
1906-os évben 46 ilyen vasútüzem volt, amely egy adott gyár vagy mezıgazdasági üzem
belsı mozgatásait végezte (2. sz.m. 31. ábra).
2000-ben még mőködött hazánkban a 600 milliméter nyomtávolságú szentesi és
mázai, valamint az 500 milliméter nyomtávolságú sásdi téglagyári hálózat (Schreier, R. et
al 2006). Napjainkban még mőködik az alsózsolcai betonelemgyár 600 milliméteres
vasútja. Ezen vasutakat a legnehezebb felmérni, ugyanis sok esetben raktárak, vagy
üzemek belsejében találhatóak, amelyekrıl csak egy olyan teljes adatszolgáltatás során
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szerezhetnénk tudomást, mint amilyen az 1958-as volt. Ekkor minden üzemnek el kellett
küldenie az ıt felügyelı minisztériumba, hogy van-e és ha igen, milyen és mekkora
kisvasúti hálózata.
7.1.3.5. Agyag- és tızegbányák vasútjai
Az agyag kitermelés a téglagyárakhoz szorosan kapcsolódik, azonban nem minden
esetben ugyanazzal a hálózattal szolgálják ki az agyagbányákat, mint a téglagyárakat. A
belsı szők ívek miatt, valamivel szélesebb vasutat építenek általában a kitermelı
helyekre, amelyeken több nyersanyagot tudnak szállítani. Így mőködött a pankaszi
téglagyár belsı 500 milliméteres és az agyagbánya 600 milliméteres hálózata is egymás
mellett (www.kisvasut.hu).
Mind az agyagbányák, mind a tızegbányák azért igényelték a keskenynyomtávú
vasutakat, mert a talaj adottságok nem tették lehetıvé, hogy nagy tengelynyomású
jármővek közlekedjenek a kitermelı helyek felé. A talpfákra fektetett síneken pedig a
viszonylag könnyő csillék súlya jobban eloszlott így alkalmasabbak voltak a nehéz
talajviszonyok közötti biztonságos szállításra is. A tızegbányák legtöbbször mocsarakban
mőködtek, mint ahogy a Császártöltés közeli bánya is, ahonnan egészen Kecelig húzódott
keskenynyomköző vasútvonal (Romsics I.30)(2 .sz.m. 7. térkép) napjainkra már ezeken a
területeken is, mind az agyag, mind a tızegbányákban átvették a vasutak helyét a
teherautók (KM 11-12. kép).
7.1.3.6. Halgazdaságok vasútjai
Hazánkban kialakultak a halgazdasági vasutak is. Ez egy Kárpát-medencei
sajátosság, más vidékeken nem fordulnak elı ilyen jellegő vasutak (Fodor I. 2006/a).
Kialakulásuk oka hasonló, mint azt az agyag- és tızegbányák vasútjainál leírtam. Itt is a
talajra irányuló nyomás minimalizálása volt a cél, amit a könnyő felépítményő, könnyő
jármővekkel lehetett a legegyszerőbben elérni, valamint keskenyebb töltést kellett építeni,
mint út esetén (KM 13. kép, 2. sz.m. 11. térkép). Hazánkban jelenleg három halastavakat
kiszolgáló vasút létezik, a tömörkényi, a fehér-tavi és a hortobágyi. Ez utóbbi azonban
már egyre inkább a turizmus igényeit elégíti ki. A másik két vonalon azonban még
napjainkban is szinte minden munkát a keskenynyomköző jármővekkel látnak el (Fodor I.
2006/a).
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A tömörkényi halgazdaság abból a szempontból is érdekes, hogy bár nem
üzemképesen, de Csömödér (13 darab) után itt található az ország legtöbb C50-es típusú
mozdonya, szám szerint nyolc. Ezek között van leromlott állapotú (KM 14. kép), de van
frissen felújított is (KM 15. kép). A mindennapos használatban lévı jármőparkot
gondozzák és ápolják, látszik, hogy valóban fontos része a halgazdaságnak a kisvasút.
7.1.3.7. Erdei vasutak
Építési szempontból nem az erdei vasutak voltak a legelsık, de ezek
létjogosultsága maradt meg legtovább a hazai keskenynyomtávú vasutak között.
Létesítésüknél fontos szempont volt, hogy jól alkalmazkodtak a domborzathoz (3. tézis).
Ezt az elınyt az erdészetek jobban ki tudták használni, mint más területek, ugyanis a
kisvasutak könnyedén igazodhattak a folyóvölgyekhez, így egész rendszereket építhettek
a vízfolyások mentén (6. térkép -71.oldal-)(Beneš, K. 1996).
Az erdei termékek és a faanyag szállítására több száz vasútvonalat létesítettek
(MÁV 1907, 1919), amelyek sokáig, mint az egyetlen közlekedési eszköz jelentettek
kapcsot a kitermelı helyek és a főrészüzemek között (Hufnagel, H. et al. 2002). A közúti
jármővek terjedésével és a feltáró utak folyamatos kiépülésével, azonban sokat vesztettek
jelentıségükbıl (Korek K. 2000)(2. sz.m. 32. ábra). Az ezredfordulóra ezek a vasutak
teljes funkcióváltáson mentek át és 2000-re már a személyszállítás volt az elsıdleges
feladatuk. Mindössze két vasútüzem maradt, ahol faanyagot szállítanak (összesen 130
kilométer hosszban), a csömödéri (Állami Erdei Vasutak 1996) és a gemenci (Komlós A.
2002, Jéger G. 2009/b). Gemencen azért maradhatott fenn a kisvasúton az áruszállítás,
mert a tájvédelmi körzet egyes részein napjainkban is hiányoznak a feltáró utak, valamint
a dunai árvizek hatása, hogy a földutak néha hónapokig járhatatlanok (KM 16. kép). Így a
vasút az egyetlen, amely szinte folyamatosan el tudja látni az erdészeti szállításokkal járó
feladatokat.
7.1.3.8. Személyszállítás
A személyszállítás olyan tevékenység volt, amely minden gazdasági vasút
építésénél szerepet játszott. A tervezett nyomvonal közelében élı embereknek, nem csak
a termékeik könnyebb eljuttatását, hanem saját maguk könnyebb utazását is jelentette a
kis vasúti vonal. Sok esetben hosszú harcok árán sikerült csak eldönteni, hogy egy-egy
nyomvonal merre is haladjon (Engi J. 1990). A személyszállítás rendkívül fontos
feladatává vált, mind a gazdasági vasutaknak (Szesztay S. 1917/b), mind az erdei
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vasutaknak (Keller L. 1982, Korek K. 1997, 2000). Mindkét csoport olyan térségeket tárt
fel, amerre más közlekedési eszközzel nem, vagy csak nehézkesen lehetett eljutni. Ennek
is köszönhetı, hogy akár a legkisebb gazdasági vasutak is jelentıs személyforgalmat
bonyolítottak le (KP 1968).
A közlekedés átalakulása folyamán a keskenynyomköző vasutak elıször az
áruszállítás terén veszítettek jelentıségükbıl így 1968-ra a normálnyomtávú helyiérdekő
vasutakkal együtt csak a vasúti áruszállítás 1,2 %-át adták (KP 1968). Ez is az okai között
lehet a forgalom közútra terelésének. 2000-re már csak három hivatásforgalmat is ellátó
vonal létezett, ezek a balatonfenyvesi (26,5 kilométer), a kecskeméti (97 kilométer) és a
nyíregyházi (66 kilométer) rendszerek, amelyek mindegyike MÁV kezelésben volt.
Az ezrefordulóra, a korábban ipari céllal épült vasutak is már szinte csak
személyszállítási tevékenységet végeztek. Hazánk megmaradt erdei vasútjain a fı profil
az idegenforgalom lett így elmondhatjuk, hogy nincs olyan vasútvonal Magyarországon,
amelyen ne lenne személyszállítás. Nem csak a gazdasági és az erdei vasutak azok, ahol
van személyforgalom. Az azóta megszőnt bányavasutakon is volt rendszeres
személyforgalom. Nem csak a bányászok szállításában játszott fontos szerepet a vasút
(Molnár M. 1998/b, 2010, Vertich J. 2001), hanem a lakók is használták többek között a
perecesi (Baán I. 2001, Jéger G. 2009/a) vagy a királdi (Keller L. 1989) és a salgóbányai
vasutat is (Vertich J. 2001).
Vannak azonban olyan vasútvonalak is hazánkban, amelyek célja megépülésükkor
a személyszállítás volt. Ezek a turizmus szolgálatában állnak üzembehelyezésük óta.
Ilyen vasutak voltak hazánkban az úttörıvasutak. A legnagyobb és legnevezetesebb a
Széchenyi-hegyi Úttörıvasút, amely a mai napig üzemel Széchenyi-hegyi Gyermekvasút
néven (KM 17. kép). Ezt a vonalat még 1948-ban építették (Csonka Zs. et al. 1998, 2000).
Ma már ez az egyetlen ilyen, napi forgalmat bonyolító vasút. Mőködtek más városokban
is úttörıvasutak –amelyeket ezzel a céllal építettek–; például Dunaújvárosban
(www.kisvasut.hu) vagy Tiszakécskén (KM 18. kép) is. De több hazai, ma is létezı vonal
úttörıvasútként menekülhetett meg a felszámolás elıl. Ilyenek a Királyréti Erdei Vasút
(Kókai K. 1995) és a Zsuzsi Erdei Vasút is (Tóbiás L. 1996).
Az ezredfordulóra azonban minden vasútvonalunkon jelen volt a turizmus, még a
megmaradt ipari vasútunkon a Felsıpetény-Bánk közötti kaolin vasúton is volt
személyforgalom (Fodor I. 2006/b).
6. tézis: Az erdei- és a gazdasági vasutak, valamint a bánya- és iparvasutak
ugyanazzal a céllal jöttek létre, azonban eltérı környezetben. A nevezéktani
megkülönböztetést ennek köszönhetik. Az erdei vasutak a domb és hegyvidékeken a
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fakitermelést szolgálták, a gazdasági vasutak az alföldi területek mezıgazdasági
termelését segítették. Személyszállítás mind két vasúttípuson volt, kiszolgálva a helyi
lakosság igényeit.
A bányavasutak a nyersanyagok, míg az iparvasutak a kész- és félkész termékek
szállítását végezték.

7.2. Csoportosításuk napjainkban
Napjainkban a keskenynyomköző vasutak száma rendkívül alacsony. Azon
vasútvonalak, ahol személyszállítás is van: tizenkilenc. Mőködik még hazánkban ipari
céllal is keskenynyomtávú vasút. Ezen vonalak –mint már említettem– sok esetben
üzemek belsı területén mőködnek, ezekrıl kevés információval rendelkezem. Ezért fıleg
az ismert bánya és halastavi vonalak (Fodor I. 2006/a)(KM 19. kép) valamint, a
személyszállítást is lebonyolító erdei vasutak hálózata alapján végzem el a vasutak
bemutatását a 7.1.-es fejezetben található csoportosítások alapján.
A nyomtávok (7.1.1.1. fejezet) szempontjából sokkal egyszerőbb a helyzet,
ugyanis napjainkban már csak 580, 600 illetve 760 milliméteres nyomtávú vasutaink
vannak. Ettıl eltérı nyomtávval azok a kerti vasutak rendelkeznek, amelyeket
vasútbarátok építenek, saját kertjeikben. Ezek vonalhossza azonban csak néhány 10 méter
(cskv.gportal.hu). A kezdeti 71 féle nyomtáv (MÁV 1907, 1919) alapján létrehozott öt
kategória napjainkra csupán kettıre csökkent.
A ma is meglévı vonalaink nagy része felépítmény szerint a korábbi, 7.1.1.2
fejezetben bemutatott nagyobb tengelynyomású kategóriába tartozik. A nagy forgalmat
lebonyolító vonalakon, mint amilyen a LÁEV vagy a Gyermekvasút, illetve a frissen
felújított szobi vagy gyöngyösi vonalon már 23,6 kg/fm feletti síneket használnak.
Vannak azonban még olyan vasutak is, amelyeken a közepes tengelynyomású kategóriába
tartozó felépítmény van jelen, ilyen például a Kemencei Erdei Múzeumvasút
(www.kisvasut.hu). Olyan vasútról azonban nem tudok napjainkban, amelyen a sínanyag
7 kg/fm alatti sínekbıl állna. Napjainkban a felépítmény a legváltozatosabb, még egy-egy
kisvasúti üzemen belül is. A korábban használt 7-9 kg/fm-es sínanyagot folyamatosan
cserélik nagyobb súlyú sínekre (KM 20-25. kép). Ennek alapját a nagyvasútról felbontott,
ott már nem használható sínek jelentik (KM 26. kép). Ezek ugyanis a kisvasúti kisebb 3-4
tonnás terhelést, még elviselik, szemben a nagyvasúti 18-20 tonással.
A vontatási módnál (7.1.1.3 fejezet) a legegyszerőbb a napjainkban is mőködı
vasutakat kategorizálni. A korábbi 9 kategóriával szemben napjainkban mindössze hármat
kell alkalmaznunk. Ez a három kategória a fıként bányákban még használatos elektromos
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vontatás, az ipari tevékenységet végzı vasutakon elterjedt motoros vontatás (például
Tömörkényi Halgazdaság) és az erdei vasutakon honos vegyes üzem (például Lillafüredi
ÁEV, Gemenci ÁEV). Ez utóbbit úgy kell érteni, hogy alapvetıen dízel vontatásra
berendezett vasutakról van szó, amelyeken nosztalgia céllal alkalmaznak gızvontatást is.
Rendeltetés szerint alapvetıen három kategóriát lehet felállítani. Az egyik az
idegenforgalmi célt szolgáló vasutaké, ezekbıl üzemel a legtöbb, ide tartozik majdnem
minden erdei és az összes még meglévı turisztikai céllal épült vasutunk. A második,
egyfajta átmeneti kategória, ahová azok a vonalak tartoznak, amelyek személy és
áruszállítást is folytatnak. A harmadik a csak áruszállítást végzı vasutak. Ezek fıként
ipari üzemek belsı területén elhelyezkedı vasútvonalak.
Napjainkra a keskenynyomköző vasutak rendszere jelentısen lecsökkent, így
csoportosításuk, felosztásuk is sokkal egyszerőbb, mint a század elején vagy az ötvenes
években. Ennek köszönhetıen a vizsgált négy szempont szerinti csoportosításban, nincs
olyan alosztály, ahol háromnál több kategóriát kellett volna felállítani a ma is mőködı
vasutak elhelyezéséhez. A 760 milliméteres nyomtáv vált uralkodóvá. A legtöbb vasutunk
az erdei vasutak utódjaként (2. sz.m. 33. ábra) mőködik és a csömödéri valamint a
gemenci kivételével csak turisztikai forgalmat bonyolítanak le.

8. A határainkon kívülre került keskenynyomtávú vasutak
Az egykor Magyarország részét képezı területeken napjainkban már alig találunk
keskenynyomtávú vasutakat. A legtöbb mőködı vonal a mai Szlovákia területén található,
azonban ezek egy része már a trianoni döntés után épült. Kárpátalján és Erdélyben mára
már csak hírmondói maradtak az egykori kiterjedt vasúthálózatoknak. Erdély területén az
1990-as években volt az utolsó nagy vasútbezárási hullám, ennek köszönhetıen itt még
bıven lehet találni egykori pályákat, amelyeket még nem szedtek fel, így néhány vonalon
a forgalom még újraindulhat.

8.1. Az egykori Felvidék
A trianoni béke után a terület az akkori Csehszlovákiához került, majd a déli
országrészt a második világháború során visszacsatolták Magyarországhoz, de 1945 után
ismét Csehszlovákiáé lett az egész felvidéki térség, 1993 óta pedig az önálló Szlovákia
része. A kutatásokat megnehezíti, hogy ennek megfelelıen Prága, Pozsony és Budapest
levéltáraiban, múzeumaiban lelhetık fel az adott korszak hivatalos anyagai. Így a
térségben a vasúttörténet kutatása az elcsatolás után nehézkes, azonban a mai vonalak
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feltérképezhetıek, köszönhetıen többek között az alábbi szerzık munkásságának:
Lampeitl H. 2003, Schreir R. et al. 2006, Olexa L. – Reiprich J. 2006, Haviar T. 2007.
A vasútvonalak fejlıdése 1920-ig egybe esik a hazai fejlıdési irányokkal. A
terület földrajzi sajátosságaiból adódóan fıként bányavasutak és a Csallóközben, valamint
a Kis-Alföld területén mezıgazdasági célú vasútüzemek jöttek létre. Itt épült meg a tátrai
villamos vasút is, amely a kirándulóhelyek megközelítését könnyítette meg jelentıs
mértékben.
A XX. század elején több tucat nyomtáv és a lehetı legkülönfélébb felhasználási
területek megtalálhatóak a Felvidéken a Magyar Államvasutak éves jelentései alapján
(MÁV 1907, MÁV 1919). Ezek szerint a vasutak száma 1906-ban még csak 126, de ez a
szám 10 évvel késıbb már eléri a 240-et. A nyomtávok is rendkívül változatos
megoszlásúak. A Zólyom megyei Úrvölgyben 400 milliméteres nyomtávval épült
ércszállító vasút, míg a Gömör megyei Dermın 1100 milliméterrel (MÁV 1907, 1911). A
legfıbb vontatási mód a ló és a kézi vontatás volt, azonban néhány bányavasúton
gızvontatásra rendezkedtek be. Valamint több helyen volt villamos vontatás, bányákban
valamint a Tátrai Villamosvasúton.

A szállított áruk is rendkívül sokfélék voltak,

elsısorban bányászati termékek, szén, kı és ércek, valamint az erdei termékek
domináltak, de jelentıs számban voltak mezei vasutak, amelyeket csak ideiglenesen
használtak, valamint a mezıgazdasági vasutak, amelyekhez a mezei vasutak csatlakoztak.
Az átlagos vonalhosszak 1906-ban alacsonyabbak, mint az országos átlag. Míg országos
szinten 5 750,65 méter volt egy keskenynyomköző vasúti vonal, addig a Felvidéken 3 495
méter az átlagos hossz (MÁV 1907).
Ez a kiterjedt hálózat azonban napjainkra jelentısen megcsappant. 2010-re
mindössze 5 vasútüzem létezik a mai Szlovákiában.
A második világháború után, 1956-ban létesült a Kassai Gyermekvasút,
úttörıvasútként (Olexa, L.; Reiprich, I. 2006), hasonlóan a Budapesten létrehozott
Gyermekvasúthoz (Csonka Zs., et al. 1998). A vonal 4,2 kilométer hosszban épült a
Kassától nyugatra fekvı Csermely völgyben, kezdetben gızvontatásra. Napjainkban
ismét van gızvontatás, nosztalgia üzemben (Olexa, L. - Reiprich, I. 2006).
A legjelentısebb keskenynyomtávú vasút azonban északi szomszédunknál, egy a
még 1909-ben épült Poprád-Ótátrafüred vonal (Szojka L. 1990), amely 1912-ben bıvült a
13,6 kilométer hosszú Tátraszéplak-Csorbató vonallal (Mezei I. 2001). Elızményként
azonban Csorbáról Csorbatóra már 1895-ben megépült egy keskenynyomköző
fogaskerekő vasút (Szojka L 1990). Napjainkban Poprád-Ótátrafüred-Tátralomnic
valamint Ótátrafüred-Tátracsorba között közlekednek (5. térkép) szerelvények az 1000
mm-es nyomtávolságú (Szojka L. 1990, Mezei I. 2001) vonalon.
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A vasút és a jármővek fejlıdése folyamatos, a ma is használt csuklós szerelvények
az 1990-es években érkeztek a vasútra (Szojka L. 1990). Korábbi fénye és jelentısége mit
sem vesztett az elmúlt száz évben (Hortobágyi F. 2008), ennek köszönhetı, hogy ez az a
vonal Szlovákiában, amelynek jövıje még hosszú ideig biztosított.

5. térkép: A tátrai villamos vasút vonalhálózata
A két említett vonal mellett három kisebb jelentıségő is van a területen. A
legérdekesebb a Vychylovkai Kisvasút, amelynek vonala jelentıs szintemelkedést küzd
le, ennek érdekében több csúcsfordító is található a pályán, azonban a vonal nem járható
végig, mert jelenleg nem egy tulajdonos birtokolja a teljes vasútüzemet. Szintén elmarad
fénykorától a Feketebalogi Kisvasút, amely napjainkban már csak mintegy 14 kilométeres
vonalon közlekedik (www.kisvasut.hu), azonban építési hossza 132 kilométer volt (MÁV
1919).
A legfiatalabb vonal a Nyitrai Mezıgazdasági Múzeumban található, amelyet
1985-ben építettek, a környezı településeken 1960 óta felszámolt vasútvonalak
anyagának felhasználásával. A vonal 2,6 kilométer hosszan halad a múzeum szabadtéri
kiállításán, három gızösével, mintegy része a látnivalóknak (www.agrokomplex.sk).
A Felvidéken, gyakorlatilag a Tátrai Villamos Vasúton kívül nem maradt életben
más jelentıs hálózat (2. sz.m. 12. térkép). A felszámolástól megmenekültek
magántulajdonban vannak, így sorsuk bizonytalan. A Kassai Gyermekvasút és a Nyitrai
Múzeumvasút már a csehszlovák idıkben épültek és létük napjainkban sem kérdéses.
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8.2. Kárpátalja
A ma Ukrajnához tartozó terület sorsa sokáig összekapcsolódik hazánk, valamint a
mai Szlovákia kisvasútjainak történetével. Kárpátalja ugyanis a két világháború között
Csehszlovákia része volt, majd a II. világháború után került a Szovjetunióhoz.
A keskenynyomköző hálózat a folyók völgyeit követve épült ki. Ez alól csak a
Beregszász és Nagyszılıs közötti vonalrészek, valamint az Ungvártól keletre húzódó
vonal volt kivétel, amelyek gyakorlatilag sík terepen futottak. Ezeknek a hálózatoknak a
fı feladata az volt, hogy a hegyekben kitermelt fát szállítsák le a feldolgozó telepekre
illetve a nagyvasúthoz, aminek maximálisan meg is tudtak felelni. A vonalak a
vízhálózathoz teljes mértékben igazodva haladtak egyre feljebb (6. térkép). A
repülıvágányoknak hála a legtávolabbi területekre is eljutottak, nagy anyagi befektetések
nélkül. A terület adottságainak megfelelıen elsısorban az erdei vasutak épültek ki. Idıvel
nem csak az áru, hanem a személyszállításban is jelentıs szerepük lett, hiszen sokáig nem
volt más közlekedési eszköz (Beneš, K. 1996).

6. térkép: A Borzsa-völgyi keskenynyomköző vasút vonalhálózata (1990)
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Az elsı világháború elıtti idıkben fıként lóvontatású erdei vasutak mőködtek,
amelyek hossza átlagosan 5-10 kilométer volt. Azonban jelen voltak nagyobb rendszerek,
amelyek hossza a több 10 kilométert is elérte és ezeken már gızvontatást alkalmaztak. A
sóhoz kapcsolódóan jelentıs vegyipar is kialakult már ekkor az Aknaszlatinához közel
esı Nagy-Bocskón. Itt egy szintén gızvontatású 760 milliméter nyomtávolságú vasút
szolgálta ki az üzem igényeit és kötötte össze a telepet a nagyvasúttal (MÁV 1907).
A Csehszlovákiához kerülés után, már megfigyelhetı egy közút felé fordulás a
térségben, elindultak az 1920-as években az elsı buszjáratok a nagyobb városokból a
folyóvölgyek irányába. Ezek nem tudták felváltani a kisvasutakat, amelyek szerepe
tovább emelkedett és a kitermelt fát nem csak helyi célokra használták fel, hanem nagy
mennyiségben szállították Csehszlovákia nyugati részeire is. A főrészüzemek száma az
1918-as 25 darabról, 1931-re 41-re emelkedett (Beneš, K. 1996).
1939-ben még körülbelül 1000 kilométernyi keskenynyomtávolságú pálya volt
Kárpátalján (Beneš, K. 1996), azonban ez a szovjet idıkben jelentısen lecsökkent.
Napjainkban már csak elvétve látni nyomát az egykori kiterjedt rendszereknek. Néhány
keskenynyomköző vagon és az egykori Borzsa-völgyi vasúthálózat (6. térkép) egy része
azonban még napjainkban is megvan és üzemel. Ez a vonal 1908 és 1911 között épült ki
760 milliméteres nyomtávval 106 kilométeres hosszban (Beneš, K. 1996).
Ma már csak Nagyszılıs és Ilosva között van menetrendszerinti forgalom
(www.kisvasut.hu), azonban a pálya Komlós és Beregszász közötti része is megvan még
(KM 27. kép), mert a vontatási telep Beregszászon van. A vonalon az 1990-es évek
elejéig teherforgalom is volt. A szélesnyomtávon érkezı konténereket kisvasút szállította
végsı rendeltetési helyükre (Beneš, K. 1996). A teher és a személyszállítás egységes
meglétének köszönhetıen az utolsó kárpátaljai erdei vasút eddig megmaradt vonalrésze
tovább mőködhet.
Napjainkban ez az egyetlen olyan vasút, amely folyamatosan mőködött és
napjainkban is van rajta forgalom Kárpátalja területén. Ezen kívül az ungvári
úttörıvasúton van idıszakosan üzem (www.kisvasut.hu).

8.3. A ma Romániához tartozó terület
Ebben a részben nem csak az Erdély területén, hanem a Partiumban illetve
Bánságban épült vonalakkal is foglalkozom, a területet egyben tárgyalom, tekintve, hogy
a trianoni döntés értelmében egységesen Romániához kerültek.
A vizsgált területen, csakúgy, mint a történelmi Magyarország területén, az elsı
kisvasút a bányászathoz, pontosabban a sóbányászathoz köthetı. Ez a máramarosi
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sóvasút, amely Máramarosszigetrıl déli irányba indulva Rónaszékre és Aknasugatagra
vezetett (2. sz.m. 3. térkép)(Beneš, K. 1996). 1880-as megnyitását követıen sorra nyíltak
meg a kisvasutak, kezdetben a bányákban, késıbb a mezıgazdasági területeken is.
A 20. század elejére a kisvasúti hálózat elérte az 1000 kilométert (MÁV 1907) és
ekkor már több jelentıs rendszernek az alapjai megtalálhatóak voltak a térségben (pl.
Marosvásárhely). A legtöbb vonalon kézi vagy állati erıvel mozgatták a kocsikat,
szerelvényeket, de a vasutak negyede már ekkor gızüzemre volt beállítva. A gızüzemő
vasutak átlaghosszúsága meghaladta a 14 kilométert még a többi vasútvonal átlagos
hossza 5,5 kilométer volt csak (MÁV 1907). A gızvontatású vasutak elsısorban Arad és
Bihar, valamint Háromszék megye területén voltak jelen. Háromszékben kizárólag erdei
termékeket, nyersfát szállítottak gızvontatású vasúton, a Partiumban sokkal sokszínőbb
volt az áruk skálája. Itt már megjelentek a mezıgazdasági termékek és a tőzifa, valamint a
vegyipari cikkek is (MÁV 1919).
Több jelentıs vonalhosszal rendelkezı hálózat is kialalkult, elsısorban Erdély
területén. A legjelentısebbek Szatmárnémeti, Marosvásárhely és Nagyszeben központtal
jöttek létre. Szatmárnémeti az egykori egyik legnagyobb, 163 kilométeres hálózat
központja volt (Lampeitl, H. 2003). Ez a hálózat még a 19. század végén jött létre,
kifejezetten azzal a céllal, hogy a meglévı nagyvasúti hálózatot kiegészítve olyan
településeket kapcsoljon be a vasúti forgalomba, ahová a nagyvasutat már nem érné meg
gazdaságosan megépíteni (Horváth F. 1994).
A székelyföld legjelentısebb kisvasútja Marosvásárhely központtal épült ki, amely
északon egészen Szászlekencéig, keleten Parajdig húzódott (2. sz.m. 3.térkép), a nyugati
végpontja pedig Mezıméhesnél volt. Mind a négy említett településen a nagyvasúti
fıvonalhoz csatlakozott a keskenynyomköző vasút. A vonal északi részének jelentıs
történelmi szerep is jutott. Mint azt már korábban említettem a második bécsi döntéssel
meghúzott határok miatt ez a kisvasút teremtette meg az összeköttetést az 1940-ben
Magyarországhoz visszacsatolt területek egy részével (2. sz.m. 3. térkép). Így alakult ki a
legnagyobb hálózathossz a vasút történetében, 200 kilométernyi vonallal (Lampeitl, H.
2003).
Jelenleg egy keskenynyomtávú vasútvonal van a vizsgált területen, amely
folyamatosan mőködik: a Visó folyó völgyében futó kisvasúti vonal. A Máramarosihavasok délnyugati lábainál található, Felsı-Visótól Gliganig húzódó vonal, amely a
folyóval párhuzamosan fut felfelé a völgyben. Ez a vonal a Visó felsı folyásának
egyetlen közlekedési eszköze és mint ilyen rendkívül nagy szerepe van az itt élık
mindennapjaiban. Az üzemeltetéshez és a minél gazdaságosabb mőködéshez nagyban
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hozzájárul a külföldi tıke, amely egy svájci vasútbaráton keresztül áramlik a kisvasútba
(www.wassertalbahn.ch).
A Romániához tartozó területek kapcsán még két kisvasutat kell megemlíteni, az
egyik a Kovászna és Kommandó között egykor összeköttetést biztosító vonal, amelyet
1892-ben helyeztek üzembe. A vonalon épült sikló, az egyetlen gravitációs állványkocsis
technikával mőködı megmaradt siklópálya, így mőszaki kuriózum is egyben (Hufnagel,
H. et al. 2002). A vonal egy kiterjedt rendszer maradványa, fénykorában több mint 200
kilométeres volt a hossza (Lampeitl, H. 2003). Külön érdekesség, hogy közvetlen
kisvasúti összeköttetésben volt ez a vasút a Kárpátokon kívüli román területen mőködı
760 milliméteres vonallal (MÁV 1919). Külön kell megemlíteni a sín és jármőgyártásáról
ismert Resicát, amely a kisvasúti gızmozdonyok gyártó és javítómőhelye volt, valamint
jelentıs

mennyiségben

gyártotta

a

síneket

a

19.-20.

század

fordulóján

a

vasútépítésekhez31 (Schreier R. et al, 2006).
A trianoni döntéskor a térségben létezett több száz vasútvonal (MÁV 1919)
folyamatosan fogyatkozott és az 1990-as évek elejére, már csak alig 40, míg 2005-re már
csak 10 vasútüzem volt életben a történelmi Erdély területén. A Partiumból és a
Bánságból pedig teljesen eltőntek a keskenynyomtávú vonalak (Lampeitl, H. 2003).
Napjainkra már csak a felsıvisói kisvasút mőködik, a többin már a bontásokat is
elkezdték, így 2009-ben a sokáig jelentıs teherforgalmat lebonyolító vajdahunyadi
kisvasúton (www.kisvasut.hu).

8.4. A szerb fennhatóságú Délvidék
Ezt a területet természetföldrajzi szempontból a Duna és a Tisza uralja, valamint
délen a Száva zárja le. Az itt épült vasutak a már korábban is rendelkezésre álló víziutakat
egészítették ki, azok között épültek meg. A keskenynyomtávú vasutak is fıként a Duna
illetve a Tisza vonalához közel esı települések és a folyók között létesültek elıször
(MÁV 1900), majd késıbb a folyamatosan kiépülı vasúthálózathoz vezettek (MÁV
1919). A rendelkezésre álló adatok alapján a legnagyobb számban a Duna menti Apatin
környékén voltak jelen a keskenynyomtávú vasutak. Ez az egy település nyolc kisvasúti
vonallal rendelkezett, amelyek mindegyike egy-egy nagybirtokos vagy cég tulajdonában
volt. A legfontosabb szállítási feladatuk a mezıgazdasági termékek és az agyag szállítása
volt. A harmadik katonai felmérés és az 1910-es és az 1943-es katonai térképek, valamint
Lampeitl, H. 2003 és Schreier R. et al, 2006 alapján a legnagyobb kiterjedéső a délvidéki
31

Salgótarjánban, Ózdon és Diósgyırben is készültek sínek, azonban jármőveket csak Resicán gyártottak,
ezért kell külön is megemlíteni.
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keskenynyomköző hálózat az 1950-es évek végén, az 1960-as években volt. Azonban a
szocializmus idıszakában ugyanazok a hatások érvényesültek, mint hazánkban, vagy más
környezı országokban. 2000 után már csak a Nagybecskereken mőködı téglagyári
kisvasút maradt meg. Ez is csak a belsı, kemencék és szárítók közötti anyagmozgatást
segíti (Schreier R. et al, 2006).

8.5. Burgenland és a Muravidék
A ma Ausztriához tartozó területen önálló vasútüzem nem volt. Keskenynyomtávú
vasutak a Fertı-tótól keletre húzódtak, amelyek mindegyike csatlakozott a hazai
hálózatokhoz. Jól látszanak az 1943-as katonai felmérés térképein a Hegyeshalom és
Kapuvár központú rendszerekhez csatlakozó vasúti vonalak. Ezek sorsa azonban
ismeretlen, az irodalomban nem találtam rájuk való utalást. Valószínőleg a második
világháború után ezeket végleg felszámolták, hiszen elvesztették kapcsolatukat a
nagyvasúttal és a vasútüzemek központjaival.
A Muravidéken csakúgy, mint Burgenland területén nem alakultak ki jelentıs
hálózatok. Voltak azonban itt is keskenynyomtávolságú vasutak, amelyek elsısorban a
fatermelésben játszottak jelentıs szerepet. Ilyen volt az egykori Eszterházy uradalomban
600 milliméteres nyomtávval épült erdei vasút is (Göncz L. 2001, Kovács A. 2004,
Mohos M. 2008).

8.6. A határainkon túli területek összegzése
A nyolcadik fejezetben a határainkon túli területek keskenynyomköző vonalait
tekintettem át nagyvonalakban, felhívva a figyelmet a különbözı országokban
megfigyelhetı tendenciákra és néhány különleges vonalra. A vizsgált országokban
egyaránt elmondható, hogy a magyar fennhatóság alatt kiépített vasútvonalakat sokáig
használták és a történelem a környezı országokban is hasonló sorsot szánt a
keskenynyomtávú vasutaknak, mint hazánkban. A szocializmus évei alatt szőnt meg a
legtöbb vasútüzem, jelentıs számban csak Erdély területén sikerült túlélniük ezt az
idıszakot a kisvasutaknak. Ott is fıként azokon a helyeken, ahol nagy hálózatok voltak
berendezve elsısorban teherszállításra. Ezeknél a vonalaknál nem a politika, hanem a
piacgazdaság döntött a vasutak sorsáról. Amennyiben egy üzem tönkre ment, amelynek
vasútja volt, akkor bezárták a vasútüzemet is, mint ahogy ez Vajdahunyadon történt. Így
lehetséges az, hogy napjainkra alig maradta keskenynyomtávú vasútüzemek az egykori
történelmi magyarországi területeken.
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9. A keskenynyomtávú vasutak szerepe napjainkban és lehetıségeik
A vasúti forgalom folyamatos térvesztése jellemzı Magyarországon. A 2007-es
vasútvonal megszüntetések (Tiner T. 2007) után 2009-ben már a keskenynyomtávú
vonalakat is érintették a vonalbezárások. A hazai keskenynyomköző vasutak –ahogyan
korábban már többször volt róla szó– a gemenci és a csömödéri rendszert kivéve
napjainkra már csak az idegenforgalom céljait szolgálják. 2009/2010-tıl azonban egy
olyan erdei vasúti vonal sincs Magyarországon, amely egész évben szolgálná a
kirándulókat. Nem csak a teherforgalom, hanem a közforgalom is hiányzik a
keskenynyomköző vasutainkról. Így megszőnt a forgalom a nyíregyházi és a kecskeméti
rendszereken is. Ezen térségekben a helyiekkel való beszélgetés során, minden
megkérdezett elmondta, hogy a vasúttal való utazás sokkal egyszerőbb volt, mint a
helyette közlekedı autóbuszokkal. A legnagyobb negatívumként a buszokkal szemben azt
hozták fel, hogy kevesebb „holmit” vihetnek magukkal –fıként a Nyíregyházára piacozni
járók. Másik probléma a menetrend, amely nem igazodik a lakosok igényeihez. A vonalak
újranyitásának lehetısége a 2010. évi országgyőlési választásokon elhangzott. Az új
kormányzat feladata, a vonalak állapotának Az idı azonban múlik a vasutak állapota
romlik (KM 28-30.kép). azonban nagymértékben romlik, így minél sürgetıbb lenne,
ezeken a vonalakon legalább az idegenforgalomi igények kiszolgálása.
Az üzemelı erdei, MÁV tulajdonú és magánkézben lévı vasútvonalakat a nyári
idıszakban több tíz ezren keresik fel. Elmondható, hogy napjainkban turisztikai szerepük
a legerıteljesebb, két kivételtıl eltekintve csak a turizmusból számíthatnak bevételre.
Ezzel együtt a turizmusban kell minél nagyobb szerepet betölteniük. A meglévı vonalak
hosszútávú fennmaradásához elengedhetetlen az Európai Uniós csatlakozással megnyílt
támogatási lehetıségek minél jobb kihasználása. Ennek segítségével fejlesztéseket,
modernizációs programokat kell végrehajtani a kisvasutakon. Több pozitív példa is
mutatja, hogy az elırelépéshez segítség lehet a hazai idegenforgalom fejlesztésére
irányuló pályázatok kiaknázása. Ennek segítségével épülhetett újjá a szobi kisvasút,
valamint szintén pályázat útján nyert fejlesztésekre pénzt a LÁEV-et is üzemeltetı
Északerdı ZRt.
Maga a felújítás azonban nem elég. Az Uniós támogatásból megvalósuló
fejlesztések után szükség van a gazdaságos mőködtetésre is. Napjainkban a mőködési
költségeket az állam nem támogatja, illetve csak néhány nem erdıgazdaság által
fenntartott vonalnak juttatnak támogatást (pl. Kemence, Zsuzsi vasút) (Bánhidi Cs. et.al.
2008) amelyek azonban nem fedezik a jegyárbevétel és az üzemeltetés között hiányzó
összeget. Az erdıgazdaságok által üzemeltett vonalaknál teljes egészében az
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üzemeltetıknek kell átvállalni a költségeket (Korek K.32). Az alapvetıen profitorientált
vállalatok nagy valószínőséggel sokáig nem fogják átvállalni az idegenforgalmi
tevékenységbıl származó veszteségek finanszírozását.
Ahhoz, hogy nyereségesek, vagy legalább nullszaldósak legyenek a hazai
keskenynyomtávú

vasutak,

jelentıs

fejlesztésekre

van

szükség.

Fontos

az

idegenforgalomba minél jobban bekapcsolódniuk, minél nagyobb szerepet elérni a hazai
turizmusban. Ugyanakkor elengedhetetlen lenne a funkcióbıvítés is. Ez mind
természetvédelmi, mind fenntartási szempontból fontos lépés. Az erdıkben kitermelt
elsısorban faanyag vasúton szállítása sokkal kisebb költséggel jár, mint a mai közutas
megoldás, Ehhez természetesen több területen szükség van az egykori vasúti vonalak
visszaépítésére, vagy új vonalak lefektetésére, amelyek azonban az idegenforgalmat is
kiszolgálhatnák. Természetvédelmi szempontból mindenképpen pozitív elırelépés lenne a
faanyagot szállító teherautók kiváltása. Egyes helyeken akár a személygépkocsik és
autóbuszok is könnyedén és gazdaságosan helyettesíthetıek lennének keskenynyomtávú
vasutakkal.
Ilyen lehetne a Lillafüred – Bükk-fennsík – Szilvásvárad rendszer, amely a két
végpontján a nagyvasúthoz és a fatelepekhez csatlakozva szolgálná ki a teherfuvarozás
érdekeit, ugyanakkor a Bükk-fennsíkon akár lóvasútként üzemelve a turisták igényeit
elégítené ki. Legutóbb 2008-ban született terv a vasútvonalak módosítására, felújítására,
bıvítésére (Bánhidi Cs. et.al. 2008), azonban a mai napig nem történtek változások (Berki
Z. 2010). A közeljövıben nem is valószínő, hogy jelentıs fejlesztések indulnának meg a
hazai keskenynyomtávú vasutak vonalain, holott turisztikai jelentıségük már most
megkívánná a fejlıdést. Nagy szerep hárult rájuk a teherfuvarozásban és elsısorban a
Nemzeti Parkok területén a környezetvédelemben is, amelyek mellé társul az
idegenforgalmat és turizmust kiszolgáló funkció elıtérbe kerülése.

9.1. Turisztikai jelentıségük
A hazai kisvasúti állomány jelentıs része funkcióváltáson esett át az 1980-as,
1990-es években. Ekkor a korábbi áruszállítás teljesen megszőnt, helyét átvette az
idegenforgalom. Keskenynyomköző vasútvonalaink nagy része áruszállításra épült és az
igények növekedésével indult meg rajtuk a személyforgalom (Allgaier, T. 1999), néhány
vonal kifejezetten az idegenforgalom, a kirándulók szállítására jött létre (Csonka Zs. et.al.
2000).

32

Korek Károly nyugalmazott vasúti szakfelügyelı szóbeli közlése
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A turizmus rendszerébe több téren is be tudnak kapcsolódni, azonban ennek
ellenére az idegenforgalom nem tudja fenntartani a vasútvonalakat. Néhány vasútnál a
látogatói létszám több mint 200 ezer fı évente (Szilvásvárad, Lillafüred)(8.
táblázat)(Mátrai I.33), a jegyárbevételek nem fedezik az üzemeltetés költségeit, így azt a
mőködtetınek kell kiegészítenie. A kisvasutak deficitjét más területek profitjából
kompenzálják. A vasút kitermelni saját mőködésének költségét csak olyan területeken
tudja, ahol áruszállítás is van. Ilyen vonal hazánkban a Lenti-Csömödéri kisvasúti
rendszer, amelynek jelentıs részén csak áruszállítás van, így ezzel részben tudják
kompenzálni a személyszállítás veszteségét.
Több tényezıvel is foglalkoznunk kell, ha egy adott terület idegenforgalmi
potenciálját szeretnénk meghatározni. Az egyik ilyen az elérhetıség, amely megmutatja,
hogy „mit kell átélnie” a kirándulónak ahhoz, hogy az adott attrakcióhoz eljusson. Ha a
kisvasutakat önmagában is attrakcióknak tekintjük, meg kell vizsgálnunk, hogy adott
pontról hogyan lehet legkényelmesebben és leggyorsabban megközelíteni ıket.
Nagyban javítja az attrakciók látogatottságát, ha közvetlen, vagy minimális
átszállással elérhetıek (Michalkó G. 2007/a). Ilyen konkrét példa a ma már Miskolchoz
tartozó Lillafüred esete, amely az 1930-as években Budapestrıl egyszeri közvetlen
átszállással elérhetı volt. Több rangos eseménynek is otthont adhatott, többek között
fekvése

és

jó

megközelíthetısége

miatt

(Jéger

G.

2008).

Napjainkban

tömegközlekedéssel, minimum kétszer kell átszállnunk (vonat-busz-kisvasút) és az
utazási körülmények jelentısen romlottak a 20. század elejéhez képest.
Sajnos a napjainkban üzemelı hazai kisvasutakra általánosságban jellemzı, hogy
egykori vonalak maradványaiként üzemelnek, amelyeknek egy részét felszámolták. Több
esetben a felszámolt szakaszok kötötték össze a nagyrészt erdık mélyén futó vonalakat az
országos vasúthálózattal (pl. Felsıtárkány, Pálháza). Így mára jelentısen visszaesett
azoknak a kisvasutaknak a száma, amelyek az országos hálózattal közvetlen
összeköttetésben vannak. Még alacsonyabb azoknak a száma, amelyek az autópályák
vagy Inter City-k, esetleg Euro City-k által használt vonalak mentén helyezkednek el. Így
a legmagasabb minıséggel rendelkezı infrastruktúrától (Michalkó G. 2007/a) az
attrakcióig igénybe kell venni alacsonyabb szintő szolgáltatást is, ami sajnos gyakran
jelent alacsony színvonalat is. Sok esetben ez a tény is hátráltatja a látványosság
népszerőbbé válását, ugyanis esetenként eldugott völgyekben, csak harmad-, negyedrendő
utakon megközelíthetı helyeken fekszenek a hazai keskenynyomtávú vonalak. Ebben a
tekintetben megoldást jelenthetne, ha a fıútvonalak vagy az országos vasúthálózat felé
meghosszabbítanák a kisvasutakat, ezáltal jobb elérést biztosítva. Néhány vonal sajnos
33
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nem csak Budapesttıl, hanem még az adott megye székhelyétıl is jelentıs távolságra
fekszik. Ez legtöbbször nem kilométerben, sokkal inkább a tömegközlekedéssel
megteendı idıre értendı (8. táblázat).
8. táblázat: A megyeszékhelytıl és Budapesttıl való távolság, idıbeli elérhetıség és
az átszállások száma
(ahol párhuzamosan van vasút és autóbuszjárat is, ott a vasutat elıtérbe helyezve)
Vasút
megnevezése

Utasok
száma
2008ban (fı)

Megyeszékhelytıl
Megyeszékhely

Távol
-ság

Eljutási
idı

Budapesttıl
Átszállások
száma
(Ász.)

Távol
-ság

Eljutá
-si
idı

Ász.

Gyermekvasút
329 379
Budapest
0
0
0
0
0
0
(Bp.)
Királyréti EV
110 000
Budapest
46
0:36
0
46
0:36
0
Mátravasút
78 000
Eger
52,5
0:50
0
100
1:30
1
Kemence Erdei
23 100
Budapest
90
1:56
1
90
1:56
1
Múzeumvasút
Lillafüredi ÁEV 207 420
Miskolc
0
0
0
182
2:00
0
Nagybörzsönyi
21 700
Budapest
107
2:26
1
107
2:26
1
EV
Zsuzsi Erdei
33 417
Debrecen
0
0
0
221
2:29
0
Vasút
Felsıtárkányi
14 500
Eger
12
0:20
0
132
2:41
1
ÁEV
Balatonfenyvesi
?
Kaposvár
60
1:36
0
164
2:45
0
GV
Mecseki Kisvasút
?
Pécs
0
0
0
237
2:51
0
Nagycenk
Széchenyi
?
Gyır
97
1:27
1
228
2:56
1
Múzeumvasút
Öreg-tavi
?
Debrecen
49
0:56
0
179
3:02
1
Kisvasút
Gemenci ÁEV
68 390
Szekszárd
28
0:44
0
177
3:13
0
Szilvásváradi
220 000
Eger
34
1:06
0
176
3:49
1
ÁEV
Pálházai ÁEV
43 783
Miskolc
102
2:02
1
284
4:02
2
Mesztegnyıi
8 068
Kaposvár
48
1:03
0
243
4:08
1
ÁEV
Almamelléki
8 944
Pécs
58
1:24
1
295
4:15
2
ÁEV
Kaszói ÁEV
7 106
Kaposvár
81
1:40
2
276
4:45
3
Csömödér ÁEV
21 665
Zalaegerszeg
35
0:50
0
274
4:55
1
(A hivatalos MÁV és Volán menetrendek valamint Mátrai Imre LÁEV üzemigazgató adatai alapján
szerkesztette Jéger Gábor)
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A hatályos MÁV menetrend, illetve a Volán társaságok menetrendjei alapján
szerkesztett táblázatból kitőnik, hogy a fıvárosból átszállás nélkül tömegközlekedéssel,
csak a kisvasútjaink (illetve az a település, ahol a vasút központja van és így az utazás a
legkönnyebben megkezdhetı) harmada érhetı el. Azonban ami ennél is nagyobb gond
lehet az az, hogy vannak olyan települések, ahol kisvasút mőködik, azonban a
megyeszékhelyrıl is át kell szállni, hogy oda jussunk. A legrosszabb helyzetben a Kaszói
Erdei Vasút van, ahová Kaposvárról is csak minimum két átszállással tudunk eljutni és a
80 kilométeres út megtétele 100 percet vesz igénybe (8. táblázat). Csupán a távolságokat
alapul véve természetesen nem lehet pontos következtetéseket levonni, azonban ha
megfigyeljük a táblázatot, jól látható, hogy a fıvárostól távol esı vonalak közül, csak ott
igazán jelentıs a forgalom (Szilvásvárad, Lillafüred), ahol a vasúton kívül más attrakció
is található.
A 8. táblázat alapján szerkesztett ábrán (2. sz.m. 34. ábra) kiválóan kirajzolódik,
hogy milyen jelentısége van annak, hogy milyen a megközelíthetısége egy adott
attrakciónak. Minél tovább tart oda eljutni, annál kevesebb látogatója lesz. Így ismét
jelentısen háttérbe szorul a fentebb is említett Kaszói Erdei Vasút, amely csak majd öt
órás út után érhetı el Budapestrıl. Hasonlóan hátrányos helyzetben van a Somogyidombság többi kisvasútja is. Ez nagyban köszönhetı annak, hogy ezek a vonalak
korábban egy nagyobb rendszer részei voltak. Egyesek, mint például az almamelléki
vonal közvetlenül az azóta már felszámolt nagyvasúti vonalhoz csatlakozott (Jéger G.
2009/b). Kivételek természetesen itt is vannak. Ezek vagy a térség életében jelentıs
szerepet játszó vonalak, mint a Gemenci ÁEV, vagy jelentıs turisztikai potenciál van a
közelében (Pálházai ÁEV).
Az ábrán (2. sz.m. 34. ábra) jól látható, hogy a lillafüredi34 és a szilvásváradi32
adatok nélkül gyakorlatilag fordított arányosság van a Budapestrıl való eljutási idı és az
adott kisvasút utasforgalma között. Az is jól látszik, hogy a Budapesthez közeli nagy(Királyrét) és kisforgalmú (Kemence) vonalak utasszámai, közel kétszeresei a fıvárostól
távol esı nagy- (Gemenc) és kisforgalmú (Mesztegnyı) vonalak értékeinek.
7. tézis: Az eljutási idık vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a jelentıs turista
kibocsájtó központ (Budapest) és a keskenynyomköző vasutak kiindulópontjai
közötti idıbeli távolság fordítottan arányos a turisták számával. Kivételekrıl csak
akkor lehet beszélni, ha az adott kisvasút közvetlen környezetében jelentıs egyéb
attrakciók is találhatóak.

34

Ezek az adatok egy késıbbi ábrán szerepelnek.
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9.1.1. A kisvasutak, mint idegenforgalmi attrakciók
Nem elég csupán az elérhetıséget vizsgálni, meg kell azt is néznünk, hogy hogyan
tudnak bekapcsolódni az idegenforgalom rendszerébe a hazai keskenynyomtávú vasutak.
Idegenforgalmi megközelítésben több szempont szerint vizsgálhatjuk az érdekességeket.
A turizmus egymásra épülı tárgyi feltételei között megtalálható az alap infrastruktúra, a
vonzerı és az idegenforgalmi infrastruktúra is (Michalkó G. 2007/b). Ezek a tényezık jól
beazonosíthatóak a „kisvasutakon”, de vonzerıként mást is meg kell említenünk.
A turizmus valamely infrastrukturális kategóriájába az összes hazai kisvasút
besorolható. Némely vonal többe is besorolható. Így több szinten is részt vesz a
turizmusban. Ezt a kategorizálást az alapinfrastruktúrával kezdve a vonzerın át a
dinamikus infrastruktúráig mutatom be.
9.1.1.1. A kisvasút, mint az alapinfrastruktúra része
Az

alapinfrastruktúra

a

turizmusban

az

attrakció

megtekintéséhez

elengedhetetlenül szükséges feltételek meglétét jelenti. A legfontosabb elemei a
közlekedés, a kommunikáció és a közmővek, vagyis a „3K” megléte (Michalkó G.
2007/a). Ennek értelmében a keskenynyomköző vasutakat, mint a közlekedési
alapinfrastruktúra elemeit kell megvizsgálnunk. Több magyarországi kisvasút is szerepet
kap az alapinfrastruktúrában. Sok esetben az általuk feltárt terület másképpen nem
közelíthetı meg, legfeljebb gyalogosan. Azonban több esetben gyalogszerrel is jóformán
csak a vasutak nyomvonalán haladhatnak a kirándulók.
A legjobb példa a hazai kisvasutak közül erre a Gemenci Tájvédelmi Körzetben
mőködı kisvasút, amelyet nem csak a turisták használnak, hanem a természetvédelmi
területen élı állatok ellátásban is szerepet kap, az áruszállítás mellett. A gemenci
parkerdı egyetlen közlekedési eszköze a kisvasút, amely a turisták számára is lehetıséget
kínál az amúgy megközelíthetetlen terület felkeresésére. Gemenc igazi értékét, az
érintetlen ártéri erdıt, a vadvilágot csak a keskenynyomköző vasúttal kereshetjük fel, ez
az egyedüli eszköz, amelynek üzemét a szigorúan védett tájvédelmi körzetben
engedélyezték.
Hasonlóan egyedül álló közlekedési eszköz az Északi-Bükkbe vezetı Lillafüredi
Állami Erdei Vasút örvénykıi szárnyvonala, amely napjainkban csak egy nagyon rövid
szakaszon járható. A vasútvonal a Papírgyártól Mahócáig olyan térségen halad keresztül,
amelyet részben feltárnak erdészeti utak is, azonban Mahócától az egykori örvénykıi
végállomásig már csak a kisvasúton utazhattunk, vagy gyalogszerrel kereshetjük fel a
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Bükk e részét. Ez a vonal a rongálások miatt napjainkban járhatatlan így nem tudja
betölteni alap-infrastrukturális szerepét.
Szintén fontos a szerepe a hortobágyi Öreg-tavi kisvasútnak, amely a helyi
halgazdaság céljait szolgálja, a tavak közötti forgalmat bonyolítják le, éppúgy
lehalászásokkor, mint etetésekkor. Nem egyedülálló ez a módszer, hiszen több helyen is
mőködnek halastavi kisvasutak Magyarországon (pl. Tömörkény). A hortobágyi azért
emelkedik ki közülük, mert a Hortobágyi Nemzeti Park vezetısége új infrastrukturális
beruházás nélkül, felhasználva az addig csak ipari célokat szolgáló kisvasutat új attrakciót
hozott létre. A Hortobágy turisztikai kínálatában megteremtette a lehetıséget a halastavak
mindennapjaiba és a térség madárvilágába történı betekintésre is.
A keskenynyomtávú vasutak infrastruktúrájához azonban nem csak a vonalak
tartoznak, hanem a jármővek és épületek is. Ez utóbbiak szerves részét képezhetik az
idegenforgalomnak, mint a statikus infrastruktúra elemei. Az idegenforgalom statikus
elemei közé ugyanis azok tartoznak, amelyek helyhez kötöttek és ily módon szolgálják a
vonzerı feltárást, annak értékesítését. Ezek legtöbbször épületek (Michalkó G. 2007/b), a
kisvasutak esetében ide sorolhatjuk azonban a vonalak részeit képezı mőtárgyakat is. Sok
esetben maguk az állomások, az állomási épületek is rendelkeznek vonzerıvel,
köszönhetıen annak, hogy többségük a XX. század elsı évtizedeiben épült és napjainkig
eredeti állapotukban láthatóak. Ilyen például a lillafüredi kisvasút Majláth forgalmi
telepén található központi épülete. Természetesen nem csak egykori épületek lehetnek a
vonzerıt is kifejtı statikus infrastruktúra részei. A Pörbölyi Ökoturisztikai Központ,
amely a gemenci kisvasút vonalának déli végpontján kapott helyet, szintén a statikus
infrastruktúra részét képezi. Több hazai kisvasutunk mentén találhatóak erdei iskolák,
amelyek a környezettudatos nevelés fontos infrastrukturális elemei.
A statikus infrastruktúrához kapcsolódó, speciálisan a közlekedésben megjelenı
elemek a különbözı mőtárgyak, mint a hidak és alagutak, amelyek szintén jelen vannak
kisvasútjainkon. A legfiatalabb hidak a Kemencei Erdei Múzeumvasúton találhatóak,
amely vonal napjainkban is folyamatosan épül. A legérdekesebb, leglátványosabb hidak
azonban a Lillafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) vonalán találhatóak, nem csak turista,
hanem építész szemmel is. Ide tartozik a Mély-völgyi híd, amely nagyságával emelkedik
ki

a

hazai

kisvasutak

mőtárgyai

közül

(hossza

64

méter,

magassága

25

méter)(www.laev.hu), míg a Hámori-tó déli oldalán található Ív-híd, formáját tekintve
rendhagyó és egyedülálló. Szintén a LÁEV vonalán található a hazai kisvasutjaink két
leghosszabb alagútja is, mindkettı Lillafüreden az állomás elıtt és közvetlenül az állomás
után. Ez a megoldás külön élményt jelent, hiszen az állomásra érkezve és azt elhagyva is
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egy olyan élményszerzési lehetıség áll a turisták rendelkezésére, amelyet máshol nem
kaphatnak meg.
A legjelentısebb szerepük azonban a dinamikus infrastruktúra részeként van. A
turizmusban dinamikus infrastruktúrán azt értjük, amikor az adott jármő az attrakcióhoz
szállítja az utasokat, vagy része a helyi közlekedésnek, továbbá jellegébıl adódóan
vonzza a turistákat (Michalkó G. 2007/b). A legtöbb hazai kisvasút besorolható a
„dinamikus infrastruktúra” kategóriájába. Ez építésük körülményének, abból a tényébıl
ered, hogy a napjainkban használatban lévı kisvasutak, szinte kivétel nélkül az erdıségek
feltárására épültek.
Az erdıségeket feltáró vonalak közül az egyik legszebbnek tartott vonalvezetése a
Lillafüredi Állami Erdei Vasútnak van, amely Diósgyırtıl indulva mindkét vonalának
végállomásáig, összesen több mint 20 kilométeres hosszban a Bükk-hegység erdeiben
kanyarog. Nem csak ez utóbbi az egyetlen olyan kisvasút hazánkban, amely szinte végig
erdıben kanyarog, ki lehet emelni néhány kisvasutat, amelyek nagyobb vonzerıvel bírnak
társaiknál, ahogyan az látható volt az 8. táblázatban is. Az egyik a Szilvásváradi Állami
Erdei Vasút, amely a méltán híres Szalajka-völgyben fut végig. A völgy bejárható gyalog,
de akár autóval is, a vasút itt csak az egyik alternatíva. Ennek köszönhetıen itt nem is
annyira maga a kisvasút, mint inkább maga a Szalajka-völgy és annak szépsége az, amely
vonzó a turisták számára, tehát a kisvasút ebben a megközelítésben teljes egészében
megfelel a dinamikus infrastruktúra „követelményeinek”.
Hazai kisvasutjaink közül a dinamikus infrastruktúra szerint (Michalkó G. 2007/b)
vizsgálva a vonalakat e vasutak emelkednek ki (2. sz.m. 35. ábra), azonban majd
mindegyik keskenynyomköző hálózatnak van ilyen jellege. Nem szabad elfeledkeznünk,
a somogyi kisvasutakról sem, hiszen mind az almamelléki, mesztegnyıi (Jéger G. 2009/b)
vonalak az erdıségek feltárására épültek, és megmaradt vonalaik napjainkban is az
erdıkben futnak. Így ezek szintén a turizmus dinamikus infrastruktúrájának részét
képezik.
9.1.1.2. A vonzerı és a szezonalitás megjelenése
A vonzerıt nehéz meghatározni, pontosan leírni (Michalkó G. 2007/b), mert
nagyon sok a szubjektív elem. A kisvasutak sokaságában mindenképpen azt emelhetjük ki
és nevezhetjük igazán vonzerınek, amelynek megléte egy vonalat valamilyen
érdekessége miatt kiemel és így nagyobb érdeklıdést vált ki a turistákból, kirándulókból,
mint a többi hasonló vasútvonal.
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Itt ismét megemlíthetıek a statikus infrastruktúra elemei, amelyek vonzhatják a
turistákat, vagy akár a vasutak által feltárt területek, mint természeti értékek (Michalkó G.
2007/b). Ezek mellett sokkal fontosabb, hogy szinte minden hazai kisvasútnak van
valamilyen mélységő vonzereje. Van, amelyiknek mindössze helyi szintő, van, amelyik
regionális vonzerıvel rendelkezik, de van néhány olyan kisvasutunk is, amelyeket az
országos vonzerıvel (Michalkó G. 2007/b) bíró kategóriába sorolható.
A vonzerı tehát egy olyan elméleti dolog, amellyel minden kisvasút rendelkezik
hazánkban. Olyan országokban is, mint Svájc, ahol a keskenynyomtávú vasút az ország
vasúthálózatának szerves részét képezik több olyan vonal is van, amely a „turisták”
körében is rendkívül népszerő (Lambert, A. 1996). Hazánkban a kisvasutak önmagukban
is nagy turisztikai vonzerıvel rendelkeznek. Azonban a vonzerejük nem egyforma
nagyságú. Vannak olyan vasutak, amelyek önmagukban kínálják a látnivalót, ezek az
úgynevezett „múzeumvasutak”. Ilyen Magyarországon kettı mőködik a Közlekedési
Múzeum tulajdonában lévı nagycenki (Nagycenk 197?) és a Kisvasutak Baráti Köre által
üzemeltetett kemencei hálózat és az itt mőködı jármővek.
Külön vonzerıt jelentenek a gızmozdonyok és az általuk vontatott nosztalgia
szerelvények, amelyek lassan minden kisvasúti vonalunkon megtalálhatóak lesznek. Sok
esetben külföldrıl, elsısorban Erdélybıl megvásárolt és felújított gızmozdonyok róják a
kilométereket az ország különbözı hálózatain. A gızmozdonyok közül mind történeti,
mind mőszaki különlegessége miatt egy emelhetı ki: a „Lilla”, amely az ország
kisvasútjain mőködı egyetlen szerkocsis gızmozdony, mely a Lillafüredi Állami Erdei
Vasút tulajdonában van. Külön emeli az értékét, hogy ez az egyetlen olyan gızös
hazánkban, amely ott mőködik, ahol eredetileg szolgálatát teljesítette. Ebben az esetben
országos jelentıségő vonzerıvel (Michalkó G. 2007/b) bír a LÁEV.
A gızmozdonyok mellett érdekesség és fontos emléke a hazai kisvasutak
múltjának a napjainkban Budapesten, a Gyermekvasúton üzemelı motorkocsi (KM 1.kép)
és a hozzá kapcsolódó mellékkocsik, amelyek még a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
jogelıdjénél a Szinvavölgyi Erdei Vasútnál (SzEV) kezdték meg szolgálatukat 1929-ben
(Szécsey I. 1999). Ezek a jármővek a Gyermekvasút egyik legnagyobb vonzerejét jelentik
a gızmozdonyok vontatta nosztalgia vonatok mellett.
A már említett Kemencei Erdei Vasút vonalain a dízel mozdonyok is érdeklıdésre
tarthatnak számot, hiszen nem az általában hazánkban használt C50-es, Mk48-as vagy
Mk45-ös mozdonyokkal találkozhatunk itt, hanem a bezárt bányákból, különféle
gazdasági vasutaktól megvásárolt motormozdonyokat használják, amelyekbıl esetenként
már csak egy-két mőködı példány van az országban. A motormozdonyok között még egy
kuriózumot meg kell említeni, ez a lillafüredi kisvasúton mőködı B26-os mozdony. A
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vasút vezetése a szerencsi cukorgyár felszámolásakor mentette meg. Ez az utolsó mőködı
ilyen mozdony Magyarországon. Ha tehát a technikai érdekességek oldaláról vizsgáljuk
meg a hazai kisvasutakat kijelenthetjük, hogy a többitıl nagyobb vonzerıvel a Nagycenki
Múzeumvasút, a Kemencei Erdei Múzeumvasút, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a
Lillafüredi Állami Erdei Vasút rendelkezik.
A vonzerı mellett fontos beszélnünk a szezonalitásról. Ez utóbbi fontos eleme a
turizmusnak. Nem minden attrakció nyújtja ugyanazt az élményt nyáron, mint télen,
évszakonként nem egyforma a vonzerejük. Kiemelten igaz ez a szabadtéri látnivalókra,
mint amilyenek a kisvasutjaink. Nem csak maguk a kisvasutak szezonálisak, hanem sok
esetben az általuk feltárt, vagy a velük megközelíthetı látnivalók is. Legyen szó akár a
Szalajka-völgyrıl vagy Gemencrıl, nyáron sokkal nagyobb élményt nyújtanak, mint
télen. Így elmondható, hogy a kisvasutaknál szinte kivétel nélkül megjelenik a
szezonalitás. A legtöbb vonalon ez olyan mértékben ölt testet, hogy a téli idıszakban a
közlekedés teljes mértékben szünetel. A téli idıszakban csak néhány vonalon van
menetrendszerinti üzem, azonban a legtöbb vonalon megrendelt szerelvények
közlekednek, amelyeket elsısorban vasútbarátok kérnek az üzemeltetıktıl.
Nagyon kevés olyan kisvasút van hazánkban, 2010-ben, amely télen is menetrend
szerint üzemel. Ilyen az egyetlen közfeladatot is ellátó balatonfenyvesi, valamint a szintén
MÁV kezelésben lévı Széchenyi-hegyi Gyermekvasút. A gyermekvasút egész évben
fogadja a turistákat. Helyzetébıl kiindulva, egész évben megközelíthetı és a vonatozás
élménye az év minden szakaszában felejthetetlen. Igaz nincsenek szezonális látnivalók a
vonal mentén, de maga az utazás nagy élmény. A fıvárosban illetve a budapesti
agglomerációban élık akár egy hétköznap délután is könnyedén igénybe vehetik a
Hővösvölgy és Széchenyi-hegy között közlekedı szerelvényeket. Külön elınye a
kisvasútnak,

hogy

egész

évben

menetrendszerinti

nosztalgiavonat

közlekedik,

gızvontatással és motorkocsis üzemmel egyaránt.
A magántulajdonban lévı mecseki kisvasút, amely a pécsi vidámpark és állatkert
között közlekedik, hétköznaponként szintén szezonálisan jár. Míg vasárnap és
ünnepnapokon minden évszakban felszállhatunk a szerelvényekre.
Az erdei vasutak mindegyike szezonálisan közlekedik. A legnagyobb forgalmat a
téli idıszakban a Kismaros és Királyrét között futó kisvasút bonyolítja le, amely a késı
ıszi és a téli hónapokban (november-február) szabad és munkaszünetes napokon öt pár
vonattal közlekedik. Ennek is betudható a viszonylag magas, 110 ezres utasszám.
Budapest közelsége és Kismaros jó elérhetısége miatt szerencsés helyzetben van a vonal.
A jó alapinfrastruktúra lehetıvé teszi, hogy a több milliós nagyvárosi és agglomerációs
lakosság akár egy decemberi, vagy januári hétvégén is felkeresheti a kisvasutat.
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Szintén „szezonálisan” közlekedik a gemenci kisvasút is, azonban itt a
szezonalitást nem a tél és a nyár jelenti. Télen is üzemel a kisvasút, a forgalom minden
nap folyamatos, ha csak egy pár szerelvénnyel is. A vasútüzemet mőködését a Duna
áradása befolyásolja. Árvizek alkalmával a pálya egy része rendszerint víz alá kerül (KM
9.kép), így a tavaszi és az ıszi árvizek alkalmával elıfordul ideiglenes üzemszünet a
vonalon.
A legtöbb kisvasúton azonban a téli hónapok alatt semmilyen személyszállítás
nincs, ezzel együtt forgalom sincs. Csupán néhány különvonat koptatja ilyenkor a pályát.
Több vasúton ez már régóta bevett gyakorlat, azonban a pénzügyi nehézségek, a
finanszírozások csökkenése, a válság begyőrőzése és a turisták egyre nagyobb elmaradása
a téli idıszakban elvezetett a 2009/2010-es télen a lillafüredi kisvasút leállásához is.
A keskenynyomtávú vasutaink forgalma esetében a legfontosabb tényezı a
vonzerı, amely a kirándulók, turisták figyelmét a vasút felé irányítja. Minél több látnivaló
található a vonalak közelében, illetve minél nagyobb magának a vasútnak a vonzereje,
annál nagyobb lehet az utasforgalom is. A szezonalitás is rendkívül markánsan
megjelenik a forgalmi adatokban. Több esetben télen lecsökken a látnivalók száma,
ezáltal csökken a vasutak vonzereje, így a téli idıszakba jóval kevesebb utast szállítanak a
szerelvények, mint nyaranta.

9.1.2. A turisztikai miliı
A miliı, mint fogalom nehezen meghatározható. Legjobban talán úgy lehet
megközelíteni, mint egy olyan dolgot, ami az élményszerzésen alapul. A miliıvel a
környezet és a táj érzelmi vetületei kerülnek elıtérbe (Michalkó G. 2005), azonban itt is
szubjektív módon. Ha a kisvasutakat vizsgáljuk, azt kell tehát felmérnünk, hogy hol kap a
turista olyan benyomásokat, amelyek az átlagnál többet nyújtanak. A miliı fogalma azt is
jelenti, hogy a látogató újra és újra fel fogja keresni az attrakciót, hiszen olyan élményt
nyújt neki, amelyet máshol nem kaphat meg. A kisvasutazás már önmagában is kínál egy
felejthetetlen élményt, ezáltal megfelel a turisztikai miliı elvárásainak. Azonban több
olyan vasútvonal is van, amely vagy technikai érdekességével (Gyermekvasút) vagy
vonalvezetésével emelkedik ki a többi vonal közül. (Lillafüredi Állami Erdei Vasút,
Gemenci Erdei Vasút). De ugyanígy a többinél magasabb szintő miliıt tudhat magának
egy olyan turista, aki egy hegyvidéki térségbıl például a hortobágyii kisvasúttal utazik,
amely halastavak között kanyarog (Jéger G. 2009/b).
A turisztikai miliı a kisvasutak szempontjából talán még összetettebb és még
objektívebb, mint más attrakcióknál. Ez köszönhetı annak, hogy az ország különbözı
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térségeiben, más-más földrajzi környezetben mőködnek. Így más a miliıje a szilvásváradi
kisvasútnak, más a lillafüredinek és más a gemencinek is. Ezek egymással nem
összevethetık, azonban az utasszámokban (8. táblázat, 2. sz.m. 35.ábra) valamelyest
nyomonkövethetı, hogy hol milyen mélyen van jelen a turisztikai miliı varázsa.
8. tézis: A keskenynyomköző vasutak, mint attrakciók és közlekedési eszközök is
üzemelnek. Legtöbb esetben azonban ez a két dolog összekapcsolódik. Ez esetben
egy attrakcióval juthatunk el egy másik attrakcióig.
A keskenynyomtávú vasutaink idegenforgalmi értékét a saját és környezetük
turisztikai miliıjének az értéke határozza meg.

9.2. Az EU-s csatlakozás elınyei
Hazánk 2004. május elsején csatlakozott az Európai Unióhoz, amely jelentıs
forrásokat nyitott meg az ország számára. Ezekbıl a forrásokból pályázatok útján
részesülhetnek többek között az erdei vasutak üzemeltetıi is. Több vasútvonalon a
pályázatok nyújtotta pénzügyi forrásoknak köszönhetıen indulhattak meg fejlesztések,
felújítások.
Az egyik leglátványosabb változás a Szob és Márianosztra között teljes egészében
megújult keskenynyomköző vasúti pálya (KM 31. kép). Bıvült a gyöngyösi kisvasút
vonalhálózata is és szintén Európai Uniós támogatásból épülnek a LÁEV állomásai
Lillafüreden és Garadnán, valamint újul meg az egyik Mk48-as típusú mozdonyuk.
Az Uniós pályázati pénzek a hazai keskenynyomtávú vasutak egyik nagy
lehetısége a jövıre nézve. Napjainkban a kisvasutaink mint idegenforgalmi attrakciók
mőködnek, amelyek fenntartási költségeit nem fedezik a bevételek. Fejlesztésekrıl,
fejlıdésrıl önerıbıl nem is gondolkoznak sem a vasutak, sem az ıket fenntartók. A
magyar kisvasúti hálózat rendkívül elöregedett állapotban van. Mind az al- és
felépítmény, mind pedig a jármőállomány több évtizedes múltra tekint vissza. Annak
érdekében, hogy még hosszú évtizedekig biztonságosan mőködhessenek és szállíthassák a
keskenynyomköző vasutak az utasokat, szükséges, hogy kihasználják a lehetıségeket. A
pályázatok ugyanis lehetıséget adnak, mind a vonalak bıvítésére, mind felújítására. A
felújítások azért is fontosak, mert a pályák sok helyen ki vannak téve a természet erıinek,
amelyek idırıl-idıre nagy károkat okoznak (KM 7-8. kép). Ezek azonban
megelızhetıek, ha többet tudnak a pályára fordítani a vasutak üzemeltetıi.
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Az Európai Uniós finanszírozás nagy hiányossága magyar szempontból, hogy a
mőködésre nem lehet pályázni. Ez egy olyan alapelv, amihez a hazai pályázóknak
igazodniuk kell. Saját erıbıl a fenntartásra kell koncentrálni.
Véleményem szerint, ha jobb minıségő szolgáltatást nyújtanának a szolgáltatók,
nagyobb tömegek vennék igénybe a vonatokat és így nıne a bevétel is, ezáltal pedig
magasabb lenne a mőködésre fordítható összeg.
9. tézis: Hazánk keskenynyomköző vasútjainak szerep jelenleg csak a turizmusban
jut. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy kitermeljék a máködéshez szükséges bevételt.
Így amellett, hogy szükséges a vegyes üzem a kisvasutakon, fontos, hogy az
üzemeltetık minél jobban kihasználják a pályázati lehetıségeket és kövessék
Lillafüred, Gemenc vagy Szob példáját.
Pályázati források nélkül, önerıbıl könnyen megszőnhetnek a megmaradt
kisvasutaink, ahogy 2010-ben megszőnt a Tiszakécskei Gyermekvasút és utolsó
napjait éli a Mesztegnyıi Erdei Vasút.

10. Eredmények összefoglalása
A dolgozat legfıbb eredményeit kilenc tézisben foglaltam össze. Ezek között
vannak olyan megállapítások, amelyek világviszonylatban is igazak és alkalmazhatóak és
vannak, amelyek hazai, vagy kárpát-medencei vonatkozásban állják meg a helyüket.
Az elsı két tézis miszerint a világon a keskenynyomtávú vasutak aránya
folyamatosan csökken (1. tézis) és számuk azokban az országokban magasabb, ahol az
egy fıre esı GDP értéke alacsony (2. tézis), mintegy hat ezer adat feldolgozása és
elemzése alapján állapítottam meg. Ez a két tézis globálisan és európai szinten is
alkalmazható. De megállja a helyét a világ többi kontinensén is. Szintén világméretekben
igaz a nyomtávok és a tengerszint feletti magasság között megfigyelhetı fordított
arányosság (3. tézis). Ezt a tézist magyar és argentín példákkal és hazai számításokkal
igazoltuk –az intézetünk természetföldrajzos munkatársainak segítségével– Azonban
fontos, hogy még több területrıl bizonyítsuk be, hogy az általam felállított tézis
használható. Így három olyan tézist sikerült megfogalmaznom, amelyek a világ bármely
pontján alkalmazhatóak.
A vasút elıször a bányákban terjedt el, ugyanakkor a korabeli Magyarország
területén a kisvasutak is a bányáknak köszönhetik létüket (4. tézis). Az elsı igazi
keskenynyomtávú vasutak, a bányákat kötötték össze a közeli településekkel és ez az a
pont ahonnan a hazai keskenynyomtávú vasúti közlekedést értjük.
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A vasutak történetének részletes feldolgozásához és áttekintéséhez levéltári és
irattári iratokat valamint korabeli dokumentumokat használtam fel, közel 20 ezer változót
csoportosítva és értékelve. Ezen iratok és adatok alapján elmondható, hogy a hazai
keskenynyomtávú vasutak a lakosság illetve a vállalatok kezdeményezésére, az ı
igényeiket szolgálva jöttek létre, és mőködtek egészen a második világháborúig.
Az 1800-as évek végérıl és az 1900-as évek elejérıl rendkívül sok és pontos adat
alapján vizsgálhattam a korabeli vasútvonalakat. Itt többek között a pontos nyomtávok,
vonalhosszok és a tulajdonosok kiléte is a rendelkezésemre állt. Több ábrát és térképet
készítettem az adatokból, amelyek alapján egy nagyon fontos szabályszerőségre lettem
figyelmes. Ezt az 5. tézisben fogalmaztam meg, mely szerint minél keskenyebb a
nyomtáv annál rövidebb az épített vonal. Ez azért érdekes, mert a második világháborúig
gyakorlatilag a helyi igényeknek megfelelın épültek vasutak. Ekkor azonban már a 760
milliméterest, mint általánosan elfogadott nyomtávot preferálták, így nem folytatódhatott
teljes egészében az elsı világháború elıtti, teljesen a helyi igényekre történı hagyatkozás
a nyomtáv megválasztásánál.
Az 1950-es évektıl kezdve a politika egyre nagyobb szerepet játszott a
közlekedési infrastruktúra minden szintjének irányításában. Ennek köszönhetıen
jelentısen átalakult a hazai közlekedési rendszer és a keskenynyomtávú vasutak
tömegesen szőntek meg. Nem csak hazánkban, hanem a szomszédos akkori szocialista
országokban is ugyanez a folyamat figyelhetı meg, melynek következtében több
országból szinte teljes egészében eltőntek a keskenynyomtávolságú vasútvonalak.
Kisvasutaink felhasználás szerinti osztályozása és térképi ábrázolása során
rajzolódott ki az a kép, amely szerint földrajzi elhelyezkedésük is mutat bizonyos
szabályosságot. Alapvetıen két kategória az, amely különíthetı el jól. Az erdei vasutak
elsısorban a domb és hegyvidékeken, míg a gazdasági vasutak fıként az alföldi
térszíneken mőködtek (6. tézis). Az általam feldolgozott adatok alapján a többi
vasútvonalunk földrajzi elkülönítése ilyen élesen nem lehetséges egymástól. Azonban a
szállított áruk milyenségében is felfedezhetı egy hasonló kapcsolat. A bánya és
iparvasutak abban különböztek egymástól, hogy az egyik nyers a másik félkész vagy kész
termékeket szállított (6. tézis). Ennek megfelelıen itt is csak nevezéktani különbségrıl
beszélhetünk.
Hazánkban a 21. századra a kisvasutak áruszállítási tevékenysége szinte teljes
egészében megszőnt, helyét átvette az idegenforgalom. Minden keskenynyomtávú
vonalon a nyári idıszakban a legnagyobb az utasforgalom és 2009/2010-tıl kezdıdıen
télen már nem is közlekednek a szerelvények egyetlen hazai erdei vasúton sem. Egyetlen
vonalunk, ahol folyamatosan volt üzem, az a budapesti Széchenyi-hegyi Gyermekvasút.
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A látogatók száma és a vasútvonalak kihasználtsága jól kirajzolódó, szoros összefüggést
mutat a Budapesttıl számított eljutási idıvel (7. tézis). Két kivételtıl eltekintve -a
lillafüredi és a szilvásváradi kisvasutak- elmondható, hogy nem jelentıs a kisvasutak
környezetének egyéb idegenforgalmi attrakciójának vonzó hatása. Ennek oka az
alacsonyan kifejtett marketing tevékenységben és néhol a reklámok teljes hiányában
keresendı. Mindezek ellenére sokan utaznak minden évben a kisvasutakkal, amelyek
között sokszor csak az dönt, hogy mely vasútvonal tud mélyebben hatni a látogatókra. Így
egyfajta verseny alakul ki az egymáshoz közel esı vasútvonalak között.
Lillafüred és Szilvásvárad esete azonban jól példázza, hogy azokon a helyeken
ahol egyéb látnivaló is van és a térség más nevezetességrıl is ismert, ott jelentıs
forgalmat bonyolíthatnak le a keskenynyomköző vasutak is (8. tézis). Így nem csoda,
hogy a két említett vasútvonal a legnépszerőbb az erdei vasutak között.
Annak ellenére, hogy napjainkra a turizmus vette át a vezetı helyet a
keskenynyomtávú vasutak szolgáltatásai között hosszútávon fontos a jelenlegi kínálat
bıvítése. Elsısorban a szállítási feladatokban kell újra teret kapniuk a kisvasutaknak. Sok
esetben ugyanis sokkal költséghatékonyabban lehetne mind a faanyagot, mind más
termékeket szállítani a kisvasúti vonalakon, mint közúton. De ugyanígy meg kell
próbálnia a keskenynyomtávú vasutaknak a hivatásforgalomból ismét résztvállalni.
Ahhoz hogy még sokáig fennmaradhassanak, ki kell használniuk az Európai Unió
jelenlegi pályázati lehetıségeit, ezáltal korszerősítéseket, felújításokat lehet végrehajtani
(9. tézis). A továbbiakban szükség van a teherfuvarozás visszahódítására és lehetıleg a
kitermelı helytıl a feldolgozó helyig történı vasúton való szállításának megoldására.
Mindezt a meglévı turistaforgalom megtartása és lehetıség szerinti fejlesztése mellett.
A vonalak fejlesztése és egykori összeköttetések újbóli megteremtése tovább
emelheti a hazai hálózatok jelentıségét. Ugyanakkor lehetıséget adna a teherfuvarozás
nagyobb térnyerésének, hiszen több termelı és gyártó helyet kapcsolhatna össze egy-egy
vonal. A külföldi pozitív példákat szem elıtt tartva, azokat a hazai viszonyok közé
átültetve azonban még ennél is sokkal nagyobb szerepet kaphatnának a kisvasutak. A
második és harmadik tézist valamint a nyugat-európai példákat alapul véve, akár az
elıvárosi, akár az elmaradottabb térségek közlekedésében is fontos szerepet tölthetne be a
kötöttpályás közlekedés ezen ága.
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Összegzés
Dolgozatom legfontosabb célkitőzése az volt, hogy a kezdetektıl felmérjem a
hazai keskenynyomtávú vasúti állományt, valamint a vonalak földrajzi jelentıségét. Ezen
felül a múlt vizsgálatával és a földrajzi szabályszerőségek megtalálásával és
megfogalmazásával a jövı lehetıségeit is megfogalmaztam.
Munkám kezdetén a Kárpát-medencén kívüli területek, európai és világ
méretekben történı vizsgálatát is elvégeztem. Így képet kaptam azokról a folyamatokról,
amelyek a világ más tájainak vasúti közlekedését befolyásolják. Egyúttal
megfigyelhettem olyan tendenciákat, amelyek hazánkban valamint más országokban,
kontinenseken lezajlottak.
A Kárpát-medence és azon belül Magyarország közlekedésének vizsgálata
szerepelt a középpontban. A dolgozatomban több száz, egykor és részben ma is létezı
vasútvonalat vizsgáltam meg. Ezek alapján képet kaptam országunk keskenynyomtávú
vasúti közlekedésérıl az elmúlt közel százötven év folyamán. A történeti feldolgozás
során összesen mintegy harminc ezer adatot dolgoztam fel, amelyek alapján téziseim egy
részét is megfogalmaztam.
Elmondható, hogy a keskenynyomtávú vasúti közlekedés a bányavasutakkal
kezdıdött, azonban hamar más területeken is nagy szerepet játszott ez a közlekedési mód.
Nagy elıretörést jelentett a hordozható, „mezei” vasutak megjelenése, amely lehetıvé
tette, hogy ideiglenes vágányokon is gyorsan és biztonságosan lehessen szállítani. Az elsı
és a második világháború után is jelentıs kisvasút építések zajlottak hazánkban, azonban
az 1960-as évektıl már nem preferálta a közlekedési kormányzat a vasutakat. Ettıl
kezdıdıen az akkor mintegy 5000 kilométernyi hálózat folyamatos csökkenésnek indult.
Napjainkra a mélymőveléső bányákban üzemelı vonalakkal együtt ennek körülbelül a
nyolc százaléka (400 kilométer) üzemel.
A keskenynyomtávú vasutaknak napjainkban az idegenforgalomban van nagy
szerepük, mint attrakciók és mint közlekedési eszközök. Maga a személyszállítás azonban
nem tudja kitermelni az üzemeltetéshez szükséges költségeket, ezért szükség van más
forrásokra is. Elengedhetetlen az Európai Uniós támogatások felhasználása, amelyek
lehetıvé teszik a pályák és a jármővek felújítását. Ezzel a vasútüzemek mőködését
szavatolják újabb néhány évtizedig. Amennyiben nem élnek az üzemeltetık a pályázati
lehetıségekkel, abban az esetben könnyen a megszőnés sorsára juthatnak a hazai
vasútüzemek.
A jövıben mindenféleképpen fontos az áruszállítás felélénkítése és az
idegenforgalom terültén a jelentısebb marketing tevékenység folytatása. Ezek járulhatnak
hozzá ahhoz, hogy gazdaságosan mőködhessenek a hazai keskenynyomtávú vasutak és
még évtizedekig szolgálják a turistákat.
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Summary
The main aim of my doctoral dissertation was to survey the hungarian narrowgauge railways from the early times. Beside the survey, I examined the line’s
geographical significance. Above this, I examined the past, revealed and drew up
geographical regularities. These findings were essential when I formulated opportunities
for the future.
At beginning, I analysed not only the Carpathian-basin. I studied narrow-gauge
railways worldwide. Therefore I got a sharp image of processes, that affect railway
service sin other parts of the World. In addition I had the chance to survey trends, which
passed o fin Hungary and in foreign countries, foreign continets too.
I focused on examining Hungary’s transport. Through my thesis, I assayed
hundreds of exsting or partially existing railway lines. Based on it, I have a notion about
hungarian narrow-gauge railway lines int he last hundred and fifty years. During
historical prosecessing I assimilated thirty thousand datas. These datas were the base of
some thesises in my dissertation.
It can be said, that the narrow-gauged railway transport begun with the mine
tramways, but soon, other fields implemented this kind of transport. When „simple”
railways came into sight, it was a real breakthrough. This kind of line configuration
allowed qiuck and safe transportation thruogh temporarily laid lines. After First and
Second World War ended, notable narrow-gauge railway constructions begun. However
from the 1960’s, government did not sympathize with narrow-gauge railways. Therefore,
at that time, the railway system, which was more than 5000 kilometres long, constantly
began to diminish. Nowadays only 8% of the original system has left (400 kimoletres) if
we count the lines, that operate in mines, and those, which still operate on the surface.
In our days, narrow-gauge railways only have touristical role. It is a big attraction
and a method of public transport. Public transport in itself is not enough to keep up the
lines, therefore it is essential to have other financial resources. The Europian Union’s
financial support permits the renewal of lines and vehicles. These improvements assure
the operation of narrow-gauge lines for a few decades. If operators do not make a bid for
EU competitions, their lines could easily break off.
Int he future, it is necessary to brush up the transit, and to have stronger and
dynamic marketing in the field of tourism. These changes can contribute to the line’s
economic functioning, therefore narrow-gauge lines can serve tourist for decades.
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