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A kutatás tárgyának meghatározása 

 

Doktori értekezésemben három helyiérdekű vasút gazdasági és társadalmi hatásait 

vizsgálom az északnyugat-dunántúli térségben 1920-ig. E terület – ilyen perspektívában – 

korábban nem képezte történelmi szaktudományos kutatás tárgyát. A munka vezérfonala a 

fertővidéki, a sopron–pozsonyi és a sopron–kőszegi HÉV építéstörténete. 

A disszertáció felső időhatárának (1920) választását azzal indokolom, hogy a vasútépítések 

kora Magyarországon 1920-szal lezárult. A kötöttpályás hálózat eddig az időpontig bővült 

egyértelműen az országban. Trianon egy éles cezúrát képez, hiszen a határeltolások csonka 

vasúthálózatot eredményeznek, és ezzel egy új fejezet kezdődött a magyar vasúttörténetben. 

Ez az általam vizsgált HÉV-eket is érintette, mivel mindhárom egy – rövid vagy hosszú – 

szakasza a szomszédos országokba került. A sopron–pozsonyi HÉV ennek következtében 

jogilag meg is szűnt. Egy nagyobb időintervallumot felölelő kutatás szétfeszítette volna a 

munka megírásának időkereteit, így e szűkítés emiatt is szükséges.  

Kutatásom Magyarországra, azon belül is az északnyugat-dunántúli térségre fókuszál. 

Egyetemes és országos kitekintéssel a vasút építéstörténeténél és funkcióinak bemutatásánál 

dolgozom, mivel a kiinduló- és végpontot illetően nem adna tökéletes és világos képet, ha 

csak a vicinálisokat ismertetném. Az általam megjelölt – rugalmasan kezelt – északnyugat-

dunántúli térség Moson, Sopron, Vas vármegye területét, illetve Pozsony városát és körzetét 

jelenti. Ezek területi, gazdasági és kereskedelmi viszonyait is ismertetem a források adta 

lehetőségekhez képest. Amikor a HÉV-ek területi tényezők megváltozását előidéző hatásait 

vizsgálom, egyes települések kiemelése történik meg. Közülük Sopron, Pozsony, Kőszeg, 

Pándorfalu és Kiscell az egyes vicinálisok végpontjait képezték, és új vonalakkal 

gazdagodtak. A két jelentős volt szabad királyi város, Kismarton és Ruszt ekkor kapott 

vasutat és ez meghatározta innentől a két település fejlődését. Nezsider, Pándorfalu, 

Fertőszentmiklós, Eszterháza és Répcelak elágazó állomásokként funkcionáltak és a 

vicinálisok megépülése új fejlődési perspektívát jelentett az életükben. 

Az északnyugat-dunántúli térség bemutatásának kiindulópontja a Bácskai Vera és Nagy 

Lajos által készített, az 1828. évi összeírás alapján a korszak magyar piackörzeteit, 

piacközpontjait és városait vázoló monográfia. Bár vasút ez idő tájt még nem volt 

Magyarországon, ez az unikális értékű munka mégis kiváló alapot képezhet, mivel a 

vasútépítés előtti állapotokat egzakt módon ismerteti a vizsgált területen, még akkor is, ha az 

általam választott települések közül mindegyik nem szerepel az összeírásban.  
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A terület ismertetésekor nem kizárólag a három vonal által érintett településekre fókuszálok, 

hanem a különböző forrásokban fellelhető, a térség fejlődése szempontjából fontos központok 

is felbukkannak (például Szombathely, hiszen már 1883 óta vezetett vaspálya Kőszegről a 

városba), mivel legtöbbször ezek felé már volt kiépített vasútvonal, így e helységek is hatással 

voltak a vizsgált HÉV-ek megépülésére. 

A vonalak választása azzal indokolható, hogy a közlekedési csomópontként funkcionáló 

Sopron kiemelt fontossággal bírt a területen. A város a pozsonyi és kőszegi HÉV-vel észak és 

dél felé új vidékekkel és központokkal került kapcsolatba. A fertővidéki HÉV Kiscell és 

Pándorfalu végpontjaival az addigi kötöttpályás közlekedési vérkeringésbe be nem kapcsolt, 

de termékeny és összefüggő, az „olcsó vasútra” méltán igényt tartó területen épült ki, és nem 

utolsó sorban Sopron is szorgalmazta létrehozását. A három vicinális fejlődéstörténete a 

vonalvezetési sajátosságukból és az általuk érintett területekből fakadóan is eltérő. A HÉV-ek 

vasútépítés-történeti szempontból, illetve gazdasági és a területi tényezők megváltozását 

előidéző hatásuk miatt kiváló példának tekintendők eltérő rendeltetésükkel. 

Célom volt, hogy a vizsgált területen a helyiérdekű vasutak megépítését, a velük kapcsolatos 

döntéshozatali mechanizmust, a finanszírozásukat, az őket övező érdekharcokat, illetve a 

gazdasági és társadalmi hatásukat alaposan feltárjam, és az azokból származó konklúziók 

megalapozottak legyenek. Értekezésemben a három vicinális létrejötte és modernizációja 

nyomán kívánom ismertetni az északnyugat-dunántúli térség vizsgált részeinek és 

településeinek fejlődését.  

Az alábbi kérdésekre keresem a választ: 

 Milyen hatással volt a vasút valójában az adott területen?  

 Milyen változásokat eredményezett a vasútépítés és -fejlesztés a térséget tekintve a 

vizsgált periódusban?  

 Kik és milyen érdekcsoportok építtették meg a vicinálisokat?  

 Milyen érdekek húzódtak ezek mögött?  

 Mi volt a legfontosabb szempont a vonalvezetés terén?  

 Kik határozták meg, hogy milyen irányba menjen a pálya?  

 Milyen koncepciók fogalmazódtak meg, és azokat mennyire követték a 

későbbiekben?  

 A települések milyen segítséget nyújtottak a vasút kiépülésében?  

 Kik voltak az egyes HÉV-ek legfőbb részvényesei és hogy finanszírozták az 

építkezést?  
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 Milyen nagybirtokokat és nagyüzemeket érintett a vasút az adott területen?  

 Mi volt a vasutak eredeti funkciója, és hogy változott meg a későbbiek során?  

 Hogy hatott a HÉV-ek kiépülése a választott települések lakosságszámának 

változására?  

 Milyen infrastrukturális fejlesztéseket eredményezett a vasútfejlesztés egy 

településen?  

 Milyen társadalmi hatásai voltak a vicinálisoknak? 

 

Az értekezés egy széles forrásbázissal (kvalitatív és kvantitatív) rendelkező, 

interdiszciplináris munka, egyetemes és országos kitekintéssel is vizsgálja a témát, és tér-, 

közlekedés-, technika-, életmód-történeti, területfejlesztési és településföldrajzi vonatkozással 

is bír. A munka betekintést ad a vasút építéstörténetébe, a HÉV-ek megjelenésébe és 

jelentőségükbe az északnyugat-dunántúli térségben. 

 

Problémafelvetés 

 

A vasút történetét már a 19. század folyamán elkezdték széles körben tárgyalni, azonban az 

új közlekedési eszköz hatásainak vizsgálatához időnek kellett eltelnie. A vasút történészi 

szinten sokáig nem képezte szaktudományos kutatás tárgyát, így leginkább az adott ágazatban 

dolgozó és az ihletüket onnan merítő személyek írtak róla. Ennek nyomán a Magyarországon 

olvasható munkák nagy része sokkal inkább koncentrál a technikai paraméterekre, mint a 

vasút gazdasági, társadalmi és mentalitással kapcsolatos hatásaira. Meg kell jegyeznünk, hogy 

manapság mind hazai, mind egyetemes viszonylatban többen kezdtek el a vasúttal foglalkozni 

úgy, hogy együtt vizsgálják az azt körülölelő tájjal, átformálva a korábban róla alkotott képet, 

s feltárják a komplex hatásokat is. A fentiekből kitűnik, hogy – sajnálatos módon – rendkívül 

kevés a történettudomány módszertanának és igényeinek megfelelően készült, vasúttörténeti 

munkák száma. Jelen értekezés célja, hogy elhelyezze a vizsgált HÉV-eket az őket körülölelő 

tájban, hangsúlyozva azok fontosságát az élet minden területén.  
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A doktori értekezés forrásbázisa 

 

A szaktudományos módszerekkel megírt vasúttörténetre és az eszköz gazdasággal, 

társadalommal és mentalitással kapcsolatos hatásainak vizsgálati eredményeire mind a 

közlekedés-, mind a történettudománynak szüksége van. A disszertáció megírásánál és a 

hatásvizsgálatnál számos elsődleges forrásra támaszkodtam. 

Az értekezés az országos és helyi közgyűjteményekben fellelhető széles forrásbázisra 

támaszkodik. Az általam vizsgált helyiérdekű vasutakkal kapcsolatban először a Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának erre vonatkozó, szinte feltáratlan, korábbi 

publikációkhoz nem felhasznált anyaga számos új részletre, összefüggésre világított rá. A 

társaságokat illetően ehelyütt az engedélyezési eljárással, a törzsrészvények jegyzésével, a 

közigazgatási bejárással és az építkezéssel kapcsolatos dokumentumokat, jegyzőkönyveket, 

leveleket, éves jelentéseket, elszámolásokat, engedélyeket és hasonló iratokat találunk a 

vizsgált periódushoz. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni 

Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának 

Mosonmagyaróvári Fióklevéltára és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára is őriz 

forrásokat az engedélyezési eljárással, a finanszírozással, a kivitelezéssel és a működtetéssel 

kapcsolatban az alispáni iratokban. A Budapest Fővárosi Levéltár Budapesti Királyi 

Törvényszék Cégbírósági anyagából – főként – a sopron–pozsonyi HÉV alakuló 

közgyűléséről, igazgatósági tagjairól és törzsrészvényeseiről alkothatunk képet. Ezek alapján 

– mivel a források viszonylag jó állapotúak és bőségesen fennmaradtak – az egyes HÉV-ek 

építéstörténete könnyen rekonstruálható, azonban ezeket eddig mégis kevesen használták. A 

sopron–pozsonyi HÉV esetében pontos képet kaphatunk az alakuló közgyűlésről és a 

törzsrészvény-jegyzők névsoráról, míg ezek az iratok a másik két vasútnál nem kerültek elő. 

A kvantitatív forrásokat illetően meglehetősen jó a helyzet, hiszen számos, adatsorok 

összeállítását lehetővé tevő összeírás és éves jelentés maradt fent. A lakosságszám 

vizsgálatánál a KSH Könyvtárban hiánytalanul fellelhető, a magyar korona országainak 

népszámlálási adatait tartalmazó kötetek óriási segítséget nyújtottak. Emellett itt 

megtalálhatók a korszak egyik legnagyobb statisztikusának, Thirring Gusztávnak a statisztikai 

évkönyve, és a Magyar Statisztikai Évkönyv sorozat vonatkozó részei is, amelyekben az 

infrastruktúrával és az iskolai ellátottsággal kapcsolatban vannak adatsorok. Míg a Magyar 

Műszaki és Közlekedési Múzeumban a vizsgált vicinálisok állapotának, éves 

üzleteredményének és teljesítményének rekonstruálását lehetővé tevő, egyedi kvantitatív 
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forrásanyag található. A kvantitatív források jelentősen megkönnyítik a vasút hatásainak 

vizsgálatát. 

A korabeli sajtó elengedhetetlen forrásnak minősül a vasúttörténetben. A helyi lapok 

meglehetősen sokszor és pontosan tudósítottak az egyes vonalakkal kapcsolatos mindennemű 

eseményről, az ötlet kipattanásától egészen a megvalósulásig, majd a menetrendről, a 

balesetekről, az éves jelentésekről, stb. Ezek nagy része a helyi levéltárakban és 

könyvtárakban fellelhető, míg az országos – közlekedésről tudósító szaklapok – a Magyar 

Műszaki és Közlekedési Múzeumban, vagy az Országos Széchényi Könyvtárban 

hozzáférhetők eredeti vagy mikrofilmes formában. Mindezek kiváló vezérfonálként 

használhatók egy történet rekonstruálásánál, amelyet tökéletesen kiegészít a tárgyilagos 

levéltári források sokasága. 

A nyomtatott források között számos további kategóriát találunk. Az első csoportba a 

vasútról, a HÉV-ekről – először – író személyek és azok munkái tartoznak. Egy másik kört a 

disszertációban vizsgált terület vármegyéinek korabeli leírásai és monográfiái képeznek. 

Gyakorlatilag ugyanide sorolhatók az iparkamara, a vármegyék, az alispánok éves jelentései, 

a korabeli naptárak, Baross Károlynak a 19. század végi földbirtokosat összeíró munkája és a 

Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. A következő csoportba az adott 

vicinális vasutakról kiadott alapszabályok tartoznak. Ezek segítségével rekonstruálható a 

törzsrészvény-jegyzők névsora abban az esetben, ha az alakuló közgyűlés és a részletes 

részvényjegyzés nem áll rendelkezésre, mint a fertővidéki és a sopron–kőszegi HÉV esetében. 

A vasúttársaságok és a finanszírozó pénzintézetek igazgatósági tagjait dokumentáló korabeli 

pénzügyi compass a vasúthoz tartozó érdekkörök világosabbá tételéhez adhat nagy segítséget. 

Végül a témában a korabeli törvények, térképek, menetrendek, naplók és visszaemlékezések 

és aprónyomtatványok (jegyek, fotók, képeslapok) állnak a kutatók rendelkezésére. Ezek 

pontosabbá tehetik az egyes részleteket, vizualizálják az akkori vasútépítkezéseket, és az ezen 

keresztül létrejövő gazdasági és társadalmi kapcsolatokat. 
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A doktori értekezés eredményei 
 

Doktori disszertációm az északnyugat-dunántúli térség (Moson, Vas, Sopron vármegye és 

Pozsony városa) három helyiérdekű vasútjának (sopron–pozsonyi, fertővidéki és sopron–

kőszegi HÉV) és azok gazdasági és társadalmi hatásainak eddig legszélesebb forrásbázison 

álló bemutatása. Kutatásom levéltári forrásokon, korabeli sajtón, alapszabályokon, képeken, 

összeírásokon, útleírásokon, statisztikákon, kéziratokon, iparkamarai jelentéseken, a vizsgált 

korszakban íródott monográfiákon és szakirodalmakon alapszik. Mindezek alapján 

kijelenthető, hogy nemcsak a három helyiérdekű vasút építéstörténete, hanem az északnyugat-

dunántúli térség vasútfejlesztések alapján történő bemutatása, illetve a kiválasztott HÉV-ek 

hatásvizsgálata is új eredménynek minősül.  

Az értekezésemben próbáltam rávilágítani arra, milyen viszonyok uralkodtak a térségben 

közvetlenül a vasút megjelenése előtt, tehát a 19. század elején, majd miután megjelent az új 

közlekedési eszköz, az miként hatott a régió fejlődésére. Legelőször a vasút historiográfiájáról 

írtam, amely szintén újszerűségnek könyvelhető el, mivel mind a magyar, mind – főként – a 

térség vasúttörténet-írásának története nem igazából található meg egy összefoglaló 

munkában sem. Ezt követően a magyar vasút történetét vázoltam a kezdetektől 1920-ig 

lényegre törően. Mindezek után ismertettem az északnyugat-dunántúli térséget és centrumait 

demográfiai, településföldrajzi, gazdasági, terület- és vasúthálózat-fejlesztési szempontból a 

vizsgált időintervallumban. A régióban már korán, 1847-ben adtak át vasutat a forgalomnak, 

Pozsony és Marchegg között. Megépítésének a fő mozgatórugója, hogy a terület 

nagybirtokosai fokozni kívánták a nyugat felé irányuló kereskedelmet. Ez is jelezte, hogy a 

később Budapest centrummal kiépülő hazai vasúthálózaton belül az északnyugat-dunántúli 

régió egyáltalán nem minősült periférikusnak, és ezt a fejlettebb, nyugathoz való 

közelségének és főként a virágzó mezőgazdaságának köszönhette. Az általam vizsgált 

területen magas fokú mezőgazdasági kultúra alakult ki, és már a vasutat megelőző 

periódusban is biztos piacot jelentett számára Ausztria. A kötöttpályás közlekedési eszköz 

itteni megjelenése kaput nyitott a kapitalista fejlődésnek, és az addig főként agrárkarakterrel 

rendelkező terület hamar az iparosodás és a modernizáció útjára lépett, de 1920-ig továbbra is 

a mezőgazdaság élvezett prioritást. A terület gazdaságban és közlekedésben betöltött fontos 

szerepét az is tükrözte, hogy hazai viszonylatban 1920-ra az egyik legsűrűbb 

vasútellátottsággal rendelkezett. Ez és a későbbi kutatások is egyértelműen bizonyítják, hogy 

Magyarország egyik legfejlettebb régiója Északnyugat-Dunántúl. A Budapesthez képest 
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periférikus térség kedvező, Nyugat-Európához és a Monarchia fővárosához, Bécshez közeli 

fekvésének és tranzitszerepének köszönhetően vasútfejlesztési szempontból is kiemelt 

fontosságúnak nevezhető. 

 A vizsgált térségben és hazánkban 1880-ra nagyjából kiépült a fővonalak – így a GYSEV – 

hálózata, és ezzel gyakorlatilag egy időpontban megjelent egy, a fejlesztésben új perspektívát 

jelentő kategória, a helyiérdekű, vagy – ahogy akkoriban hívták – „olcsó” vasút. A vicinálisok 

egy adott régió szállítási és közgazdasági igényeinek kielégítése céljából jöttek létre, és a 

Budapest központú magyar vasúthálózat fővonalainak vertikális kiegészítéseivé váltak. Az 

akkortájt használt nevükből adódóan kivitelezésük kisebb anyagi ráfordítást igényelt, de ez 

nem jelentette azt, hogy az építtetők ennek a financiális hátterét könnyedén megteremtették. 

Ahhoz viszont, hogy egy terület lépést tudjon tartani a fejlődéssel, elengedhetetlen volt ott is a 

vaspálya kiépítése, amely természetszerűleg nem érinthetett minden települést, de optimális 

vonalvezetéssel sokan hajthattak belőle hasznot. Nem véletlen, hogy a vicinálisok megépítését 

komoly vonalvezetéssel összefüggő viták és érdekharcok előzték meg. Ez a három, általam 

választott vonal esetében is tetten érhető. Rendkívül nagy volt a tétje annak, merre is menjen a 

vaspálya, hiszen az a későbbiekben a helyi gazdaságra és társadalomra is óriási hatást 

gyakorolhatott. Ennek tudható be az is, hogy sok esetben hosszú ideig húzódott a 

megállapodás a végleges irány kijelölését illetően. Ezt párszor az sem segítette, hogy egy 

előmunkálati engedéllyel rendelkező személy nem tudta megteremteni az építkezés kellő 

financiális hátterét, így elbukott a dolog. Mindezek persze összefüggésben vannak egymással, 

hiszen ha a létrehozandó vonalat az adott térségben az egyes települések, vármegyék, 

nagybirtokosok, üzemtulajdonosok, magánszemélyek és az ott lakók széles körben 

támogatták, akkor annak az iránynak egyértelműen volt legitimitása, és a pénz is hamarabb 

összegyűlt rá. A mérleg nyelvét általában az jelentette, mely települések, vármegyék és 

tőkések mögött volt nagyobb tábor, akiknek egyértelműen az volt az érdekük, hogy metssze a 

területüket a vasút. Így jöttek létre – a HÉV-eket szemlélve – az igencsak kacskaringós 

vonalak. 

Az északnyugat-dunántúli térség három helyiérdekű vasútjának építése nem tért el a 

korabeli, hazai viszonyoktól. Mindegyik magánkezdeményezéssel valósult meg, ahol egy-két 

befolyásos személy (a sopron–pozsonyinál Haller József és Laschober Mátyás, a 

fertővidékinél Radó Kálmán, a sopron–kőszeginél Stein Miklós) vitte véghez tervét hosszú 

alkudozások és erőfeszítések nyomán. Ez nem jelenti azt, hogy a vonalak kiépítése csak nekik 

volt érdekük. Mindhárom vicinálisnál több „szintről érkeztek” a támogatók. A törzsrészvény-

jegyzésnél megtaláljuk – az anyagi potenciáljukhoz vagy érdekükhöz mérten eltérő nagyságú 
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összeggel – az érintett településeket, vármegyéket, egy-két érdekelt nagybirtokost és 

gyártulajdonost, és nem szabad elfeledkezni az államtól kapott támogatásról sem. Ezekből állt 

össze az építési engedély kibocsátásához szükséges 35%-os kaució. A fennmaradó 65%-os 

összeget a bankoktól kapott kölcsönök képezték, és ennek függvényében nem volt mindegy, 

hogy ki mögött, milyen tőkéscsoport áll. Az általam választott, három helyiérdekű vasút is jól 

példázza ezt a jelenséget, hiszen csak akkor sikerült tető alá hozni a megépítésüket, amikor a 

hátuk mögött tényleges tőkével rendelkező személyek álltak az ügy mellé. Haller József és 

Laschober Mátyás a kivitelezőkön keresztül a Pesti Hazai Első Takarékpénztártól, Radó 

Kálmán a „saját” Budapesti Bankegyesületétől, míg Stein Miklós a bázeli Bank für 

Transportwerkétől kapta meg a tényleges építési tőke 65%-át jelentő pénzösszeget. 

A helyiérdekű vasutak, bár nevükben a lokális igények kielégítésére utalnak, jobban 

megvizsgálva a kivitelezésükért és a működtetésükért felelős apparátust, már más képet 

mutatnak. A vasútépítést budapesti tapasztalt, több hazai vonal kivitelezését is lefolytató 

vállalkozók, mint Gfrerer Miklós, Schoch Frigyes, Grossmann Vilmos, Pollacsek Mihály, 

illetve Stein Miklós, irányították. Az építkezés a vállalkozók számára óriási nyereséggel 

kecsegtetett. A helyi társadalom azonban ebből vajmi keveset profitált, hiszen a lakosság csak 

kis számban, főként kisegítőként, alacsonyabb bérekért vett részt az építkezésben, és e 

bérfeszültségből összetűzés is kialakult a fertővidéki HÉV építésénél. A kivitelezők leginkább 

„bejáratott”, általában alföldi kubikusaikkal végeztették a munkát, de a kőszegi HÉV 

építésénél arra is volt példa, hogy külföldi szakemberekkel dolgoztattak.  

A vicinálisok működtetéséért felelős igazgatóságok összetétele heterogén képet mutat. Az 

elnök vagy az építési engedéllyel rendelkező személy (a pozsonyi HÉV-nél Radó Kálmán), 

vagy a terület legfőbb nagybirtokosa (a fertővidéki és a kőszegi HÉV-nél Esterházy Miklós) 

volt. Rajtuk kívül az érintett törvényhatóságok képviselői, az adminisztrációt lefolytató – 

helyi vagy budapesti – ügyvédek, a kivitelezők, a helyi gyárosok, üzemtulajdonosok, vagy 

csak több igazgatóságban is működő politikusok, vasúti szakemberek, fővárosi vállalkozók 

találhatók. Ebből valószínűsíthető, hogy a helyi mellett országos érdekek is mozgatták a 

szálakat mindhárom HÉV esetében. 

A vicinálisok funkcióinak vizsgálata alkalmával arra is fény derült, hogy a 

természetföldrajzi táj és a vonalvezetés mennyire komolyan befolyásoló tényező. Alapvetően 

mindhárom vasút megépítésében a későbbi ipari és a kereskedelmi funkciók játszották a fő 

szerepet. A fertővidékinél főként, de a sopron–pozsonyi HÉV-nél is ez lesz a meghatározó, 

míg a kőszegi vicinális turisztikai jelentősége is jócskán kidomborodott az átszelt kultúrtájnak 
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köszönhetően. E régió már az első világháború alatt is stratégiailag fontos terület volt, így 

nem meglepő, hogy a fertővidéki és a kőszegi vasutak is bekapcsolódtak a hadiszállításba.  

A HÉV-ek hatással voltak a területi és demográfiai tényezők változásaira is. A térség 

nagybirtokosai, gyártulajdonosai és vállalkozói sokat tettek azért, hogy ne kerülje el 

érdekeltségi területüket a vonal, hiszen ezen keresztül új piacok nyílhattak meg előttük. A 

pozsonyi vasútnál a legtarkább a kép ilyen tekintetben, mivel jócskán találunk a 

részvényjegyzők között pozsonyi gyárosokat, vállalkozókat, de mezőgazdaságból élőket is. A 

fertővidéki és a kőszegi HÉV-nél a helyi fő nagybirtokos, Esterházy Miklós alá tartozó, 

általában a mezőgazdasághoz köthető termelőegységek vasúthoz való jutása élvezett 

prioritást. Mindannyian új gazdasági lehetőségeket láttak a kiépülő vasútban. 

A 11 kiemelt település demográfiai viszonyainak vizsgálatakor az is kiderül, nem mindig 

jótékony hatású a vasút megjelenése, vagy éppen milyen „káros” egy városnak, falunak, ha 

elkerüli a vaspálya. Kőszegen, Kiscellben (Celldömölkön), Fertőszentmiklóson, 

Pándorfaluban, Kismartonban kimutatható a vasút megjelenése és a lakosságszám növekedése 

közötti összefüggés. Sopronban, Pozsonyban és Eszterházán bár nőtt a lakosság száma, ezt 

közvetlen módon nem lehet a vicinálisok kiépítésével magyarázni. Répcelakon, Ruszton és 

Nezsiderben éppen ellentétes folyamat játszódott le, az ott élők száma csökkenő tendenciát 

mutatott a vonalak átadása után, ami az elszívó hatással indokolható. Bár minden általam 

választott település vasúti csomópontként funkcionált, nem mindegyik tudott profitálni ebből. 

Celldömölköt például kimozdította korábbi pozíciójából és járási székhellyé tette. Eszterháza 

kiemelkedett a környezetéből és új funkciókat szerzett, Pándorfalu és Répcelak is jelentős 

központtá váltak és esetükben felmerült a járási centrumok ide való helyezése is. Sopronnál és 

Pozsonynál e vicinálisok – a fővonalaik fontossága miatt – nem eredményeztek különösebb 

változást. Kőszeg veszített korábbi pozíciójából és ezt az újabb vasút sem tudta megállítani. 

Kismarton és Ruszt gazdasági és funkcionális térvesztésen ment keresztül. Korábbi, 

határmenti begyűjtő szerepüket éppen a vasút és a távolsági kereskedelem fellendülése miatt 

veszítették el. Nezsider esetében a csomóponti helyzete nem bizonyult meghatározó 

tényezőnek, részleges funkcióval bíró kisváros maradt. 

Az érintett településeken a pálya megépítésével az infrastruktúra is modernizálódott. Az új 

helyiérdekű vasutak megjelenése a városok és a falvak fejlődésére jótékonyon hatással volt e 

téren, hiszen vagy bővítették, modernizálták a korábbi állomásokat, vagy újakat építettek. A 

városokban az is előfordult, hogy a két infrastruktúra összekapcsolódott. A villamoshálózat, 

illetve az omnibuszos és a bérkocsis közlekedés egyik (vég)állomásaként funkcionált a városi 

pályaudvar, ahonnan utasokat szállítottak a belvárosba, mivel ezek a település peremterületén 
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helyezkedtek el. Ezzel kijelenthető, hogy a vasút átalakította a táj és a települések korábbi 

képét. Az épületek és az azokon keresztül elérhető új szolgáltatások civilizációs mintát is 

sugároztak a települések felé, nem mellékesen a társadalmi kapcsolattartást is 

megkönnyítették.  

Mindezekből látható, hogy e HÉV-ek az északnyugat-dunántúli térség gazdaságának 

dinamizálását még jobban elősegítették azzal, hogy korábban elszigetelt területeket 

kapcsoltak be a vasúti vérkeringésbe, és ez újabb piacokat teremtett az itteni termelőknek. 

Nem mellékesen hozzájárultak a vizsgált régió területi átrendeződéséhez, térszerkezeti 

változásaihoz és az egyes települések infrastruktúrájának fejlődéséhez is. 

A disszertációban célom volt a vizsgált HÉV-ek gazdasági, társadalmi és mentalitásbeli 

változásokra gyakorolt hatásait is bemutatni. E két utóbbiról elmondható, hogy a változás az 

északnyugat-dunántúli térség vasút által korábban nem érintett területein lesz a 

legszembetűnőbb. E kezdeményezés szinte az egész társadalmat megmozgatta, hiszen 

mindenkinek érdeke, hogy a vaspálya hozzá legközelebb kerüljön. A vasút építése az első, a 

helyi társadalmat közvetve vagy közvetlenül is érintő tőkeerős vállalkozás. A településre 

érkező mérnökök, kivitelezők, politikusok és munkások megváltoztatták az ott lakók 

mindennapi életét. Egy közigazgatási bejárás – ahol eldőlt általában a végleges vonalvezetés –

, vagy magának a vicinálisnak az ünnepélyes keretek között történő megnyitása nagy 

társadalmi eseménynek számított az érintett települések lakosságának részvételével. A vasút 

átadása után az állomás fontos közösségi és elosztó térré vált, ahol az utazni vágyó emberek 

számos új dologgal találkozhattak. Eleve megváltoztak az utazási szokások, mivel az utasok 

elkezdtek áttérni a fogatolt járművekről a teljesen új utazási élményt nyújtó vasútra. Az új 

eszköz lerövidítette az egy nap alatt megtehető út hosszát, ezzel az utazók komfortérzete is 

nőtt. Baross Gábor zónatarifája következtében rengetegen ültek vonatra. Ennek is köszönhető, 

hogy az általam vizsgált HÉV-ek közül mindegyik a személyszállítás specializált funkcióival 

is bírt, például a turisztikaival, munkába, vásárba, színházba járással. Az érintettek 

mindennapjai és az életminőségük is megváltozott ezen keresztül, mivel elkezdtek a 

menetrendekhez alkalmazkodni, ha vasúttal utaztak valamilyen eseményre, vagy éppen a 

munkahelyre. Ebből következik, hogy az emberek időérzékelése is átalakult, és ez a HÉV-ek 

mentalitásbeli változásokat generáló hatását is bizonyítja. 

Mindent összefoglalva elmondható, hogy igen nagy tétje volt a – helyiérdekű – vasutak 

kiépülésének az északnyugat-dunántúli térségben is. Az eszköz megjelenése nemcsak 

technikatörténeti jelentőséggel bírt, hanem gazdasági, társadalmi és mentalitásbeli 

változásokat eredményezett. A vasúttörténetet korábban kutatók – pár történésztől eltekintve – 
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az eszköz történetét elszigetelt jelenségként kezelték, így hatásai kevésbé ismertek manapság 

is. Disszertációm remélhetőleg segítség azok számára, akik a vasúttörténetet más 

perspektívában is látni kívánják. Továbbá módszertanilag és eredményeit tekintve 

felhasználhatják a közlekedéstörténészek és a vizsgált térséget kutatók is.  
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