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                             Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom 
és szabadságharc gyökeres fordulatot jelentett Magyarországon. A hegyeshalmi határon 
október 25‒26-án váltak észlelhetővé a mozgolódások. Ekkor haladtak át az első magyar 
felkelők a határon, hogy gyógyszert és élelmiszert szerezzenek. Időközben megindultak az 
osztrák segélyszállítmányok Magyarországra, amely határa már nyitva állt ‒ gyakorlatilag ‒ 
mindenki előtt november 1-jéig, amikor is az osztrákok ismételt ellenőrzésekbe kezdtek.1 
Az események a határőrség működését is ellehetetlenítették, amely ugyan 1953-tól Bel-
ügyminisztérium alá tartozott, de továbbra is ezer szállal kötődött az ÁVH-hoz.2 A határ-
őrizetet végző személyek a forradalom idején elhagyták az állomást, a vonatkíséret is meg-
szűnt. A magyar és az osztrák utasok szabadon leszállhattak és beszélgethettek egymással 
Sopronban, az állomás peronján.3 Ezzel egy időben megindult a menekültáradat az ország 
belsejéből a nyugati határ felé. 1956. november 3-án Sopronból a teljes bécsi úti határőrál-
lomány átszökött Ausztriába, így teljesen megszűnt a határőrizet. Az osztrák oldalon me-
nekülttáborok és Mogersdorfból, Nickelsdorfból és Baumgartenből irányvonatok várták a 
kitelepülőket.4 A szovjet támadás következményeként menekülők lepték el a MÁV és a 
GYSEV szerelvényeit, de a személyzet tagjai közül is sokan elhagyták az országot.5 Az első 
számú útvonal Ausztria felé vezetett, aki be is fogadta az emigráló magyarokat. Sopron és 
a Fertő térsége a következő hetekben a magyar nép modern kori exodusának fő helyszínévé 

    1 Mi történt az osztrák‒magyar határon? = Népszabadság, 1956. nov. 18. 5. p. 
    2 Gáspár László: A második világháború utáni magyar határőrizet változásai. = Rendvédelem-történeti füzetek, 

2012. 25. sz. (továbbiakban: Gáspár, 2012.) 42. p. 
    3 Lovas Gyula: A Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút 25 éve, 1948–1973. Kézirat. 1973. 19–20. p. 
    4 Locsmándi Szabolcs: A határon átnyúló vaspálya. A GYSEV fejlődése és szerepe a határ menti kapcsolatokban 

Eisenstadt (Kismarton) – Sopron térségben. = Tér és Társadalom (továbbiakban: TT), 2009. 2. sz. 147. p. 
    5 Lovas Gyula: A GySEV története 1945 és 1972 között. In: Magyar vasúttörténet. 6., 1945–1972. Szerk. Kovács 

László. Bp., 2000. (továbbiakban: Lovas, 2000.) 369. p. 
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vált. November 4-én, erre válaszul a szovjet hatóságok Mekszikópuszta és Pamhagen között 
határzárat rendeltek el,6 miközben Ausztria is ugyanígy tett, így mindennemű vonatforgalmat 
megszüntettek. Az ország tömeges elhagyása 1957 januárjáig többé-kevésbé akadálytalanul 
folytatódott. A feszültség oldódása után a szocialista országok képviselői Budapesten meg-
állapodtak a nemzetközi személy- és teherforgalom újraindításáról. A Szovjetunióból Auszt-
riába irányuló átmenő forgalmat időlegesen Csehszlovákia felé terelték.7 Ezt követően, 
1956. november 27-én indult meg a vasúti teher-, majd személyforgalom először Hegyes-
halmon keresztül,8 december 13-án Szentgotthárd és Graz között – a Sopron‒Kőszegi HÉV-
en és a Wiener Neustadt‒Sopron vonalon is9 –, majd 17-én a GYSEV vonalán Ebenfurth 
irányába.10 Ezzel egyidőben a Magyar Vöröskereszt az összes – vasúti ‒ határátlépő állo-
másra, így Sopronban, Hegyeshalomban és Szentgotthárdon is kirendeltséget állított fel a 
központ belépő segélyszállítmányokról való tájékoztatása céljából.11 

1957-re valamelyest normalizálódott a helyzet az országban. A szigor első jeleként elő-
ször megszüntették januárban a menetrendbe iktatott budapest‒bécsi személyvonatot, 
ugyanakkor az Arlberg Expressz február 4-től a Párizs‒Zürich‒Bécs‒Hegyeshalom‒Buda-
pest,12 majd az Orient Expressz13 a Párizs‒München‒Bécs‒Hegyeshalom‒Budapest útvo-
nalon április 29-től újraindulhatott,14 Hegyeshalomban mindkét irányba mozdonycserével.15 
Ez innentől 1958-ig közlekedett Budapestig, akkortól 6 évig ismét csak Bécsig.16 A magyar 
kormány a stabilizáció érdekében szigorú határőrizetet rendelt el 1957. január 8-án, 24-én 
pedig döntöttek a műszaki határzár visszaállításáról: ismét lerakták az aknazárat. A semleges 
Ausztria ekkor vált igazán a nyugati és a keleti világ határává.17 A fizikai akadály újbóli ki-
építése és a szigorú határőrizet miatt egyre nehezebben lehetett átjutni a – többnyire – her-
metikusan lezárt határon, amely holt mezsgyévé változott. Az Ausztria felé irányuló illegális 
migráció azonban nem szűnt meg. Számtalan próbálkozás történt a vasúton keresztül is. 
    6 Uő: A fertővidéki HÉV, 1897–1997. = Soproni Szemle (továbbiakban: SSZ), 1998. 1. sz. (továbbiakban: 

Lovas, 1998.) 39. p 
    7 A szocialista országok vasutainak segítségével megindul a nemzetközi teherforgalom Magyarországon. = Nép-

szabadság, 1956. dec. 9. 4. p. 
    8 Újra megnyílt a vasúti teherforgalom Ausztria és Magyarország között. = Népakarat, 1958. nov. 28. 5. p. 
    9 További három vonalon nyílt meg újra az osztrák‒magyar vasúti forgalom. = Népakarat, 1956. dec. 14. 4. p. 
  10 Lovas, 2000. 369. p. 
  11 Határkirendeltségeket állít fel a Vöröskereszt. = Népakarat, 1956. dec. 8. 4. p. 
  12 Ismét átmegy Magyarországon a Balt‒Orient- és az Arlberg-expressz. = Esti Hírlap (továbbiakban: EH), 1957. 

febr. 1. 1. p. 
  13 Az Orient Expressz párizsi Gare de Strasbourg pályaudvarról indult, és Karlsruhén, Münchenen, Bécsen, Bu-

dapesten és Bukaresten át egészen Giurgiuig (innen Ruszcsukon át Várnáig, ahonnan a Lloyd hajótársasággal 
Konstantinápolyig) közlekedett. Majd a Budapest‒Zimony‒(Belgrád) 1883-as és a Niš‒Szófia szakasz 1888-
as átadása után nyílt lehetőség arra, hogy heti kétszer, majd 1914-ig négyszer közvetlen vasúti összeköttetés 
legyen Párizs és Konstantinápoly között. 1914 és 1918 között ebben a formában nem közlekedett. 1919-től 
1921-ig azonban már Magyarországot kikerülve közlekedett tovább Simplon-Orient Expressz néven. 1921-
től érintette újra Budapestet, de rövid ideig Hegyeshalmon, majd Sopronon keresztül. A két világháború között 
1924-től azonban végül újra Pozsony és Érsekújvár felé terelődött a forgalom. Horváth Csaba Sándor:  
Az Osztrák‒Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom közötti vasúti összeköttetés létrejötte. = Aetas, 2017. 
1. sz. 98‒99. p. 

  14 Ismét közlekedik az Orient-expressz. = EH, 1957. ápr. 26. 5. p. 
  15 Kalocsai Józseffel, a MÁV Győri Üzemfőnökségének 1980 és 1986 közötti kereskedelemi helyettes főnökével, 

2020. április 21-én készített interjú alapján. A szerző birtokában. (továbbiakban: Kalocsai, 2020.) 
  16 Lovas Gyula – Tóth Sándor: Az Orient Expressz. Bp., 1991. 230. p. 
  17 Jankó Ferenc – Tóth Imre: Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában. Történelmi és földrajzi esszé. Szom-

bathely–Sopron, 2008. 166–167. p. 
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Előfordult, hogy egy motorkocsivezető a budapesti ellenőrzés helyett Ausztriába hajtott át 
a vasúti kocsival a korábban disszidált családja után.18 Előfordult olyan is, hogy egy cse-
csemőt szöktettek át a már Ausztriába emigrált szüleik az otthon maradtak és a vasúti dol-
gozók segítségével.19 Arra is volt precedens, hogy valaki fegyverrel Hegyeshalomból 
egyszerűen átsétált a vasúti síneken Nickelsdorfba.20 Ez Ausztriának ekkorra már egyre na-
gyobb politikai és anyagi terhet jelentett.21 Ráadásul a sok önkéntes segélyszervezet koor-
dinálatlan tevékenysége zavargásokat eredményezett a menekülttáborokban.22 1957. március 
31-ig adott a kormány amnesztiát azoknak, akik az illegális migrációból hazatérnek.23 Ezt 
többen használták ki vasúton keresztül is Hegyeshalomnál, Sopronnál és Szentgotthárdnál.24 
1957 után a – már csak ténylegesen a Belügyminisztérium alá tartozó – magyar határőrség25 
egyre alaposabb munkája miatt csökkent a disszidálók és nőtt az elfogottak száma.26 Ek-
kortól a nyugatra való utazáshoz szükség volt egy útlevélre, amit először a területileg ille-
tések rendőrkapitányság útlevélosztályán, majd az IBUSZ-nál kellett kérvényezni, és végül 
Budapesten állították ki a vízummal együtt. Kizárólag közeli rokonok látogatását engedé-
lyezték ekkor. Az utasnak nyilatkoznia kellett arról, hogy a menetjegyet nem forintban 
egyenlíti ki, hanem a fogadó rokon ezt valutában átutalja a Magyar Nemzeti Banknak.27 
A hatóságok ezekkel az előírásokkal jócskán megnehezítették a nyugatra való utazást, illetve 
az ott élő rokonokkal való kapcsolattartást.28 Sajnos, arra is volt példa, hogy valaki rokon-
látogatásra indult Hegyeshalomból Nickelsdorfba, és minden előírást betartva kapta meg 
az útlevelét és a vízumát is a hatóságoktól, csupán azt a 3 schillinget nem, amit a rokona 
utalt a központba és, amibe a menetjegye került.29 Ekkorra a két ország között feszültebbé 
vált a viszony, újabb elidegenülés kezdődött. Ez a GYSEV működésén látszódott azonban 
a legkevésbé. Sőt, 1958-tól, mint a Kelet és a Nyugat közötti árucsere egyik fontos tranzit-
vonala, forgalmát ugrásszerűen megnövelte.30 A vállalatnál a kijáró magyar vasutasok külön 
engedéllyel végezhették csak a munkájukat a határ túloldalán. A Fertővidéki HÉV-en ha-
tárátmenetben az 1980-as évek végéig csak a Fertőszentmiklósról induló, a vasutasokat min-
dennap Ausztriába szállító tolatóvonat közlekedett. E személyzet végezte aztán egész nap 
a személy- (napi három vonatpár Neusiedl am See és Pamhagen között) és árufuvarozást a 
vonalon. A vonatvezetőn kívül egyikük sem beszélhetett az osztrákokkal. A személyzet este 
hazautazott, kivéve azokat, akiknek másnap is dolgoztak. Ők a pamhageni vagy a Neusiedl 
am See Bad-i laktanyában éjszakázhattak.31 

  18 A próbautat disszidálásra használta fel egy vasutas. = Népszava, 1957. ápr. 3. 16. p. 
  19 A magyar pólyás szerencsés menekülése. = Szabad Föld (továbbiakban: SZF), 1957. febr. 14. 11. p. 
  20 Az andaui híd. = Délamerikai Magyarság, 1957. okt. 25. 3. p. 
  21 A külföldre távozott magyarokról. = Kisalföld, 1957. jan. 17. 7. p. 
  22 Az osztrák hatóságok gondjai. = Kisalföld, 1957. jan. 10. 2. p. 
  23 A hegyeshalmi határállomáson. = Népszava, 1957. ápr. 2. 3. p. 
  24 A magyar disszidensek részvétele az ellenforradalomban. = Fejér Megyei Hírlap (továbbiakban: FMH), 1957. 

márc. 5. 7. p. 
  25 Gáspár, 2012. 45. p. 
  26 A határőrségen. = Kisalföld, 1957. jan. 13. 7. p. 
  27 Hogyan utazhatunk külföldre? = Kisalföld, 1957. febr. 21. 2. p. 
  28 A Külügyminisztérium nyilatkozata a magyar–osztrák viszonyról. = Kisalföld, 1957. márc. 8. 2. p. 
  29 Nyitott szemmel Európában. = Figyelő, 1958. jún. 17. 2. p. 
  30 Húsz évre meghosszabbították a GYSEV szerződését. = Népszabadság, 1969. okt. 23. 9. p. 
  31 Az 1971-től a GYSEV-en fékezőként, a Fertővidéki HÉV osztrák vonalán vonatvezetőként, majd 25 évig 

Ebenfurthban vonatfelvevőként dolgozó, nyugalmazott Nagy Gyulával, 2017. december 15-én folytatott interjú 
alapján. A szerző birtokában. (továbbiakban: Nagy, 2017.) 
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AZ ENYHÜLÉS 
 

1962-től enyhültek a magyar–osztrák kapcsolatok.32 Már 1963-ban előfordult az, hogy az 
1955 óta a határátmenetben személyszállítást nem végző Fertővidéki HÉV vonalán az Oszt-
rák Vasútbarátok külön erre az útra kapott ideiglenes engedéllyel utazhattak a Fertő tó vo-
nattal való megkerülése céljából: Bécsből indulva Ebenfurthon és Fertőszentmiklóson át 
Bécsig.33 Azonban ez csak egyedi esetnek minősült, ezt követően még jó ideig nem történt 
hasonló. Az enyhülést szintén jól érzékeltető példa Hegyeshalomnál az 1963. október 27-
ei Magyarország‒Ausztria labdarúgó mérkőzésre igyekvő osztrák emberek tömege. Bár a 
legtöbben közülük autóval lépték át a határt, sokan érkeztek vonattal is Budapestre. Számos 
turista nemcsak a mérkőzést tekintette meg, hanem „Azután: Budapest ‒ mindenestül. Em-
berek, utca, kirakat, múzeum, bazilika, vár, speciális magyar étel, cigánymuzsika, magyar 
baba, a Balaton ‒ még mindig ‒ s az ország atmoszférája.”34 

1965-ben az MSZMP Politikai Bizottsága javaslata után a kormány elfogadta a ju-
goszláv és az osztrák határon az aknamező felszámolását, egyúttal elrendelte, hogy új mű-
szaki megoldást vezessenek be a határ biztonságos őrzésére. Az osztrák–magyar határ legális 
átlépése az 1960-as évektől egyre könnyebbé vált azzal, hogy először korlátozott kiutazási 
lehetőséget biztosítottak a magyar állampolgároknak, majd a vízumkényszert eltörölték, új 
határátkelőket nyitottak és a nyugati turisták akadálymentesen utazhattak az országba. 
Ugyanakkor a határ még mindig éles választóvonalat jelentett a két ország között.35 

Ezt követően a nyugat felé irányuló vasúti forgalom is élénkült. Magyarországot föld-
rajzi elhelyezkedése mindig is kiemelten fontos tranzitországgá tette. Ez ebben a korszakban 
sem volt másként. Európán belül a kelet‒nyugat és az észak‒dél közötti összekötő szerepet 
is ellátta. A Szovjetunió külkereskedelmének a közép- és dél-európai országokkal való fej-
lődése felértékelte hazánk jelentőségét. A nyugati szomszédunk, Ausztria nyersanyagszük-
ségletének jelentős részét a Szovjetunióból importálta, Svájc főként értékes árufajtákkal 
jelent meg szovjet tranzitforgalomban, végül Olaszország és Jugoszlávia egyre inkább szé-
lesedő áruforgalmat bonyolított a keleti kolosszussal. A felsorolt országok exportszállítmá-
nyai is részben Magyarországon haladtak át a Szovjetunió felé, így annak külkereskedelme 
rendkívül fontossá vált számunkra a folyamatos tranzitbevételek miatt. Magyarország a vas-
úti fuvarozást tekintve természetes tranzitországnak minősült. E korszak tranzitbevételeinek 
jelentős része a vasúti fuvarozásból származott a MÁV és GYSEV vasúti kapcsolatain ke-
resztül.36 Az osztrák‒magyar határon Hegyeshalomnál, Sopronnál (Baumgarten és Loipers-
bach37 felé), Magyarfalvánál (Harka), Mekszikópusztánál (Fertővidéki HÉV) és 

  32 Locsmándi, 2009. 147. p. 
  33 Zwickl, Ludwig: GySEV die Raaberbahn. Brücke zwischen Ost und West. Betriebsgeschichte der österrei-

chischen Linien. Wien, 2011. (továbbiakban: Zwickl, 2011.) 168. p. 
  34 Csúcsforgalom a határállomáson. = EH, 1963. okt. 26. 3. p. 
  35 Rechnitzer János: Az osztrák–magyar határ menti együttműködés a kilencvenes években In: Elválaszt és 

összeköt – a határ. Társadalmi-gazdasági változások az osztrák–magyar határ menti térségben. Szerk. Nárai 
Márta, Rechnitzer János. Pécs–Győr, 1999. (továbbiakban: Nárai – Rechnitzer, 1999.) 84. p. 

  36 Szemere János: Jelentős szolgáltatási exportunk: a tranzit. = Külkereskedelem, 1965. 3. sz. 90‒92. p. 
  37 Ez a Sopron‒Wiener Neustadt vonal határtelepülése, magyarul Lépesfalva. Magyarországon ebből a Sopron 

és Ágfalva rész maradt, amely lassan elveszítette utas- és áruforgalmi jelentőségét. Így és az 1968-as közle-
kedéspolitikai koncepció értelmében a MÁV a magyar személyforgalmat 1969-től autóbuszra terelte át, a 
vonal egyedüli használója pedig az ÖBB maradt. Lovas Gyula: A Bécsújhely‒Sopron vasútvonal 150 eszten-
deje. = SSZ, 1997. 4. sz. 331. p. 
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Szentgotthárdnál volt vámutakká nyilvánított vasúti átmenőforgalom.38 A személyszállítást 
tekintve az Orient Expressz mellett már a Wiener Walzer vonatpár is közlekedett a két fő-
város között Hegyeshalmon keresztül. Ezek mind a személyforgalmat növelték.39 A speciális 
helyzetűnek minősülő GYSEV, alkalmazkodva az egyre nagyobb forgalomhoz, magyar és 
osztrák részein vágánycserét hajtott végre.40 A Fertővidéki HÉV-en az úgynevezett privile-
gizált áruforgalom jelentette az átmentő teherforgalmat az osztrák cukorrépatermő-terület-
ről – wallerni berakodással – a siegendorfi cukorgyárba. E korridorvonat külön engedélyek 
alapján mehetett végig itt, vám- és illetékmentesen, a rövidebb útvonal és a költséghaté-
konyság miatt. Emellett Fertőszentmiklósról napi egy tolatóvonat közlekedett a vonalon 
Pamhagen és Neusiedl am See állomásig, és ellenirányban is, küldemények feladása és va-
gonokban való továbbítása céljából. A magyar oldalról főként gabona és akáckaró ment 
Ausztriába, míg visszafelé műtrágya, szén, fa, fűrészáru, építőanyag érkezett.41 A szentgott-
hárdi vonalon főként ócskavas- és rönkfaszállítás folyt, míg visszafelé általában üresen 
jöttek a vagonok.42 

Mindezt fokozta, hogy 1968-ban Ausztria és a Szovjetunió aláírta a SAT-megállapodást 
(Szovjet–Osztrák Tranzitdíjszabási Bizottság) a két ország közötti közvetlen nemzetközi 
vasúti árufuvarozás megteremtése, illetve az ETT (Egységes Tranzittarifa) létrehozása cél-
jából.43 Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia is tagjai lettek a szervezetnek. Ha-
zánkon haladt át az évi sok ezer vagonos vasúti áru – olaj, szén, fa, cellulóz, műtrágya, 
kálisó, ipari fa, papírfa, alumíniumhulladék, zúzott motorok és gépek44 a Szovjetunióból 
Ausztriába – 60–65%-a.45 Ezzel egy időben továbbra is akadtak olyan próbálkozók, akik 
„zöld úton”, vagy Hegyeshalomnál a vasúti kocsiban elbújva46 kívánták elhagyni Magyar-
országot nyugati irányba.47 Ugyanakkor az 1970-es évektől kezdőden olyan disszidensre is 
volt precedens, aki Nickelsdorfig vonattal, majd onnan a sínek mentén sétálva Hegyeshal-
mon át tért vissza az országba, mert számításait nem találta meg Ausztriában.48 

A – formálisan – részvénytársasági alapon működő és 1969-ben fennállásának 90. év-
fordulóját ünneplő GYSEV egyre növekvő tranzitteljesítménye miatt a magyar és az osztrák 
kormány további 20 évvel meghosszabbította annak koncesszióját.49 A monarchiabeli társaság 
senkit sem zavart, még a vasfüggöny leereszkedése után sem. Személyzetét 80%-ban magya-

  38 Itt megjegyzendő, hogy a Sopronból Loipersbachon át Wiener Neustadtig, illetve a Magyarfalvánál Deutsch -
kreutz irányába átmenő tranztiforgalom lokális jelentőségű volt csak, és a korszak egészét tekintve nem is 
működött ebben a formájában végig. Vámutak. = FMH, 1966. febr. 30. 6. p. 

  39 Rödönyi Károly: A közlekedés fejlődése Magyarország és Ausztria között. = Közlekedéstudományi Szemle, 
1967. 6. sz. 288. p. 

  40 Meggyorsul a vasúti forgalom Győr–Sopron között. = Népszava, 1966. szept. 7. 56. p. 
  41 Dr. Józan Tiborral, a GYSEV 2007-ben nyugalmazott vezérigazgató-helyettesével Sopronban, 2017. december 

15-én készített interjú alapján. A szerző birtokában. (továbbiakban: Józan, 2017.) 
  42 Németh Istvánnal, a MÁV Szombathelyi Igazgatóságának 1989 és 2004 közötti osztályvezetőjével, 2020. áp-

rilis 20-án készített interjú alapján. A szerző birtokában. (továbbiakban: Németh, 2020.) 
  43 Sopronban aláírták a SAT-konferencia jegyzőkönyvét. = Népszabadság, 1975. júl. 4. 4. p. 
  44 Nagy, 2017. 
  45 Tárgyalás Sopronban a szovjet–osztrák forgalomról. = Világgazdaság, 1975. júl. 5. 3. p. 
  46 A disszidens. = Kisalföld, 1966. jan. 27. 6. p. 
  47 Flucht aus Ungarn auf einer Lok. = Neues Österreich, 5 August 1965. 3. p. 
  48 Szöktek és visszaszöktek. = Kisalföld, 1974. jan. 6. 8. p. 
  49 Húsz évre meghosszabbították a GYSEV szerződését. = Népszabadság, 1969. okt. 23. 9. p. 
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rok alkották, amely a teljes vonalon végezte a forgalom lebonyolítását, Ausztria csak az osztrák 
terület állomási személyzetét biztosította. Sőt, speciális elhelyezkedése és helyzete – teljes 
vonalhossza 217,4 km, amelyből 153,9 km tartozott Magyarországhoz – miatt egyre fontosabb 
szerepet vívott ki magának az országos és a nemzetközi közlekedés rendszerében.50 Hegyes-
halomban is történetek időközben fejlesztések. A pályaudvaron egy új épületet adtak át, ahol 
a vámhatóság, az állatorvosi ügyelet és egyéb szervek kaptak helyet.51 A cél ezzel is a két or-
szág közötti gyorsabb és zökkenőmentesebb áruforgalom lebonyolítása volt. 

Az aknazár helyett rendszeresített, „szelíd-vasfüggönyként” aposztrofált elektromos jel-
zőrendszer telepítése 1970-ig tartott.52 Az aknazár felszámolásával egy időben megszűnt a 
határövezet is, és csupán a 7 km-es határsávba történő belépéshez kellett engedély.53 
Az 1971-ben kihirdetett, Magyarország és Ausztria között létrejött útlevél- és vámkezelésről 
szóló egyezmény értelmében az osztrák szervek a hegyeshalmi pályaudvar új határkezelési 
épületében, Sopronban a GYSEV-pályaudvar felvételi épületében, Sopron Déli pályaudvar 
raktárépületében és a szentgotthárdi pályaudvaron kaptak helyet. Emellett pontosan rendel-
keztek a határ- és vámellenőrzés minden részletéről szem előtt tartva a rugalmas ügyvitelt.54 
Szentgotthárdon a szombathely‒szentgotthárdi vonal építésének 100. évfordulóján ünnepé-
lyes keretek között avatták fel a 3 millió forintba kerülő új vámügyi és vasúti szociális épü-
letet. Szintén ekkor adták át a forgalomnak a Szentgotthárd és Máriaújfalu közötti elsőként, 
25 millió forintból felújított szakaszát.55 E vonal azonban nem az átmenő személyforgalmáról 
vált híressé. Bár az 1803. számú Budapest‒Szentgotthárd és ellenirányban (1804. számú) 
gyorsvonat rendelkezett csatlakozással Graz irányába, de ez sem szerepelt minden évben a 
menetrendben. A határállomáson a „közvetlen” kocsit átsorozták egy ÖBB (Österreichische 
Bundesbahn) személyvonatba, és ezzel az osztrák belföldi vonattal továbbították.56 

Az 1972-ben meginduló magyar–osztrák határforgalmi megbeszélések további eny-
hüléssel kecsegtettek. A MÁV, a GYSEV és az ÖBB képviselői a növekvő forgalom zavar-
talan lebonyolításáról folytattak eszmecseréket.57 Sor került a Raabersped létrehozására, 
amely először csak a konténeres árufuvarozásra kapott nemzetközi szállítmányozási jogot, 
majd 1984-től rendelkezett teljes szállítmányozási joggal.58 Ezt követően egyre többször ta-
lálkoztak egymással a magyar és osztrák vasúttársasági vagy politikai vezetők.59 Ennek 
eredményeként 1973-ban Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter és Erwin 
Lang osztrák szövetségi közlekedési miniszter közösen aláírták a GYSEV új alapszabályát, 
amelynek értelmében a társaság már mindkét országban foglalkozott idegenforgalommal 
is, szállodákat, éttermeket épített, szállítási tevékenységét bővítette és utazási irodát is nyi-
tott.60 A vállalat a rendező pályaudvar rekonstrukciójának megkezdése után, 1974-ben ne-

  50 Fiatalítás előtt a GYSEV. Új állomás Sopronban – Pályarekonstrukció – Drótkötélpálya. = Népszava, 1969. 
okt. 23. 204. p. 

  51 Hegyeshalom szabadot jelez. = Kisalföld, 1970. szept. 5. 7. p. 
  52 Zsiga Tibor: A „vasfüggöny” és kora. Der Eiserne Vorhang und seine Zeit. Bp., 1999. 43–54. p. 
  53 Hardi Tamás: A határ és az ember – az osztrák–magyar határ mentén élők képe a határról és a „másik oldalról”. 

In: Nárai – Rechnitzer, 1999. (továbbiakban: Hardi, 1999.) 163. p. 
  54 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 13. számú törvényerejű rendelete. = Magyar Közlöny (továb-

biakban: MK), 1971. jún. 29. 609‒610. p. 
  55 100 éves a szombathely‒szentgotthárdi vasútvonal. = Vas Népe (továbbiakban: VN), 1972. szept. 22. 3. p. 
  56 Németh, 2020. 
  57 Magyar–osztrák vasúti határforgalmi megbeszélések. = Népszabadság, 1972. okt. 28. 6. p. 
  58 Törpevasút, nem kis vasút. = Népszava, 1984. jan. 15. 152. p. 
  59 Hírek. = Népszabadság, 1973. júl. 10. 8. p. 
  60 A magyar és az osztrák közlekedési miniszter aláírta a GYSEV új alapszabályát. = Népszabadság, 1973.  

nov. 17. 3. p. 
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kifogott az új soproni pályaudvar megépítéséhez is.61 1975-ben a vállalat székházában került 
sor az újabb SAT-konferenciára, ahol a szovjet, osztrák, magyar, lengyel és csehszlovák 
vasúti szakértők a korábbi teherszállítási együttműködést mélyítették el.62 1976-ban a két 
állam az 1969-ben már 20 évvel megújított GYSEV működési engedélyt 30 évvel meg-
hosszabbította, amely ekkortól már 2007-ig maradt érvényben.63 Az osztrák vonalrekonst-
rukciót követően még 1976-ban felavatták az új, kilencvágányos soproni teherpályaudvart, 
amely a kelet–nyugati tranzitforgalmat még inkább ki tudta szolgálni. A vállalat a rendező 
pályaudvar mellett egy vámraktározási központot is épített,64 amely – a tömegárukat te-
kintve – monopolhelyzetbe került az ipari elosztási fordítókorongos rendszerének köszön-
hetően. Így, tömegét tekintve, a soproni átmenő árufuvarozás volumene Hegyeshaloméval 
vetekedett.65 A csaknem 40.000 m²-es raktártér – a vállalati raktár kivételével – vámszabad 
terület lett, amely igen kedvező feltételeket jelentett az exportáló magyar vállalatoknak.66 
A személypályaudvar átadására 1977-ben került sor, ahol határrendészeti és vámszervek is 
helyet kaptak, így közös magyar–osztrák határállomásként funkcionált,67 a külföldiek szá-
mára külön várótermet alakítottak ki.68 A GYSEV fővonala mellett a Hegyeshalom‒Nic-
kelsdorf és a Szentgotthárd‒Mogersdorf szakaszok továbbra is éjjel‒nappal funkcionáló 
nemzetközi forgalmat bonyolító vámutaknak minősültek, míg a korábban működők közül 
‒ de ezekhez képest elenyésző volumennel ‒ a Sopron‒Loipersbach maradt meg ilyennek, 
a Baumgarten‒Sopron‒Loipersbach‒Sopron‒Deutschkreutz viszonylatban kizárólag osztrák 
átmenő (peage) forgalmat bonyolítottak, míg a Fertőújlak (1976-tól Mekszikópuszta új neve) 
és Pamhagen között a vasúti személyzet és a rakománykísérők közlekedhettek csak.69 

A két ország és tömb közötti enyhülés jeleként mutatkozott meg már az 1970-es évek 
elejétől a turizmus növekedése. A turistaútlevél rendelkező személyek külön engedély nélkül 
megvásárolhatták a menetjegyeiket a menetrendszerűen közlekedő repülőgépekre, vona-
tokra és autóbuszjáratokra. Az 1972-ben bevezetett új útlevélkiadási rendszer elősegítette 
az állampolgárok kulturált utazását. 150 forint illeték befizetése esetén az útlevél kiadásával 
egyidejűleg az útlevélhatóságok öt kilépési engedélyt adtak. Az egyéni utazások mellett ter-
mészetesen továbbra is részt lehetett venni az utazási irodák által szervezett társasutazáson. 
Ez jelentős könnyebbséget biztosított a turisták számára azáltal, hogy a szállásról, ellátásról 
és megfelelő programról az utazási irodák gondoskodtak. A rendelkezések szerint a 8000 
forintos évi keret terhére a külföldi tartózkodási napokra napi 400 forintnak megfelelő va-
lutát lehetett igényelni. A nyugati országokba, így Ausztriába turistaként utazóknak előzetes 
valutakiutalási engedélyt kellett kérniük. A valutaellátás ‒ a kezdetben kiutalt ‒ 70 dollárral 
szemben ekkor már 161 dollár volt. Könnyítésként jelent meg, hogy a turistaútlevéllel utazók 
külföldi útszakaszra eső vasúti menetjegyüket forintért megvásárolhatták.70 Bár a turizmus 

  61 Új pályaudvart kap Sopron. = Népszava, 1974. máj. 22. 228. p. 
  62 Sopronban aláírták a SAT-konferencia jegyzőkönyvét. = Népszabadság, 1975. júl. 4. 4. p. 
  63 Harminc évvel meghosszabbították a GYSEV koncesszióját. = Népszabadság, 1976. febr. 21. 4. p. 
  64 Felavatták az új soproni teherpályaudvart. = Népszabadság, 1976. ápr. 7. 4. p. 
  65 Józan, 2017. 
  66 Törpevasút, nem kis vasút. = Népszava, 1984. jan. 15. 152. p. 
  67 Felavatták az új soproni pályaudvart. = Népszabadság, 1977. júl. 12. 1. p. 
  68 Sopronban. = Népszava, 1977. júl. 12. 97. p. 
  69 Vámúttá nyilvánított határátkelőhelyek. = MK, 1976. nov. 10. 999. p. 
  70 Mit kell tudniuk a turistáknak? = Magyar Hírlap, 1975. máj. 14. 7. p. 
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és a nemzetközi vonatok száma is növekedésnek indult, egy híres járat, az eredetiségét rég 
elveszítő és hanyatlásnak induló Orient Expressz 1977. május 19-én indult utolsó útjára. 
A légi közlekedés térhódítása megpecsé-
telte a vonatok királyának sorsát, hiszen re-
pülővel kb. 3 órát jelentett már csak a 
Párizs és Isztambul távolság. A régi irá-
nyok hiába maradtak meg ezt követően is, 
az utasok nagy részét a túlzsúfolt szerelvé-
nyekben nyomorgó vendégmunkások je-
lentették.71 

A turizmus fellendülését mutatta 
1977-től a „hobbivonatok” megjelenése is. 
A 19. században épített mozdonyok és ko-
csik a GYSEV vonalán – leggyakrabban – 
Bécsből közlekedtek egy előre leszervezett 
időpontban. A vonatokat a régi szokás sze-
rint kürtjellel indították az állomásokon, a 
vasutasok korabeli egyenruhákat viseltek. 
Először osztrákok vették igénybe, és Sop-
ron, illetve Nagycenk nevezetességeivel is-
merkedtek meg.72 Népszerűvé váltak a 
GYSEV ünnepi, régi szerelvényei egy‒egy 
jeles alkalommal. Csak 1979-ben mintegy 
100-szor közlekedtek 24 nemzet turistáit 
szállítva.73 

1978-ban a Magyar Népköztársaság 
és az Osztrák Köztársaság között egy 
egyezmény született a határon átmenő vas-
úti forgalom tárgyában. Ennek az alapkon-
cepciója a két ország közötti határátmenti forgalom további könnyítése volt. A határátlépési 
pontok nem változtak, ugyanakkor „a csatlakozást igénybe vevő vasút jogosult és köteles a 
közforgalmú vasútüzemet a területi állam területén az államhatártól az átmeneti pályaud-
varig lebonyolítani. Ehhez használatra át kell engednie a csatlakozást igénybe vevő vasút 
részére a csatlakozó határszakaszt ‒ ha az nem saját tulajdona ‒ és meg kell engednie az 
átmeneti pályaudvar olyan mértékű együttes használatát, amilyen mértékben ez az ott lebo-
nyolítandó csatlakozó és átmenő szolgálatához szükséges.”74 Emellett többek között a von-
tatási és vonatkísérő szolgálatot is kiterjesztették, de a személyzetnek továbbra is útlevél, 
vízum és határátlépési igazolvány szükségeltetett ehhez. Így például az osztrák személyvo-
natok már vasútüzemi okból Szentgotthárdig jöttek, ugyanis Ausztriában Jennersdorf és a 

  71 Nosztalgia a síneken. = Képes Újság, 1981. júl. 11. 11. p. 
  72 Hobbivonat osztrák turistákkal. = Népszabadság, 1977. jún. 6. 3. p.; Hobbivonat. = Népszava, 1977. jún. 19. 

3. p. 
  73 Százéves a győr–sopron–ebenfurti vasút. = Népszabadság, 1979. okt. 11. 4. p. 
  74 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1979. évi 17. számú törvényerejű rendelete. = MK, 1979. aug. 18. 

776‒782. p. 

A Fertő tó körüli nosztalgiaszerelvény útvonala, 
1979 

(GYSEV Üzemtörténeti Gyűjtemény, Sopron)
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határ között volt még két megállóhely, amelyeket valamiképpen ki kellett szolgálni. A visz-
szatolás eléggé macerás dolog lett volna, így inkább bejöttek Magyarországra. Sőt, itt a 
határ és az állomás között a vágányon keresztülment a határkerítés is egy tolókapuval! Ez 
ellen az osztrák fél mindig tiltakozott, különösen miután a határőrök a vonat érkezése előtt 
elfelejtették kinyitni a kaput, és az osztrák vonat behozta azt az orrán az állomásra.75  
A ‒ látszólagos ‒ szigor továbbra is fennállt, azonban a további enyhülést nem lehetett már 
szabályozni.  

Ez a folyamat a GYSEV szemszögéből már jóval korábban elkezdődött. Mivel a sze-
mélyzet nagy része magyarokból állt, és közülük sokan jártak ki – különböző engedélyek-
kel – Ausztriába, legtöbbször jó kapcsolat alakult ki a két nemzet egy munkahelyen dolgozó 
személyzete között. Az egymásrautaltság baráti viszonyokat szült. A munkájukat Ausztriá-
ban végzőknek németül is kellett tanulniuk, amit a társaság biztosított számukra heti rend-
szerességgel.76 A németnyelv-tudás hiánya – már az 1960-as évektől – azonban egyre 
nagyobb problémát jelentett főként a mozdonyvezetőknél, akiket ebben az időben már Ba-
ranyából (Palotabozsok, Somberek) – az ottani német kisebbségből – kellett toborozni. 
A GYSEV megbecsülte a nyelvet tudó és szakmával rendelkező munkavállalóit és család-
jukat, akik számára nemcsak munkát, hanem lakást is adott. A tisztségviselők széfben őrzött 
szolgálati útlevéllel rendelkezett. Ezt csak az előre tervezett kiutazás előtti nap délutánján 
lehetett felvenni, a megérkezést követő nap reggelén pedig le kellett adni a tisztviselőknél. 
A személyzetnek úgynevezett Dienstauftraggal (határátlépési igazolvány) bírt, amelyet a 
vezényletnél lehetett átvenni a szolgálati időre, majd azt követően le kellett adni.77 A MÁV-
nál ez másként történt. A vasutasok egyébként ‒ erős válogatás után kiadott engedélyek bir-
tokában ‒ viszonylag könnyen, de nem rendszeresen kijártak Ausztriába, de csak kevesen, 
és azok, akiknek a vasúti utasítás előírta az időszakonkénti kötelező biztonsági ellenőrzé-
seket. Ilyennek minősült a pályamester, blokkmester, pályafenntartási vonalbiztos, szakasz-
mérnök, vezetőmérnök. A mozdonyvezetők és a vonatszemélyzet egyáltalán nem!78 
Az osztrák vasutasokkal csak minimálisra szorítkozott a kommunikáció, csupán a forgal-
misták – német nyelvű ‒ engedélykérése és – adása zajlott.79 

A nemzetközi személyszállító vonatok száma az 1970-es évektől a Budapest‒Hegyes-
halom‒Bécs vonalon is növekedett. 1979-től kezdődően eltörölték az Ausztria és Magyar-
ország közötti vízumkényszert, ami a beutazóforgalmat jócskán fokozta. A Lehár-vonatpárt 
pont e célból állították forgalomba innentől a két főváros között.80 Az 1968-ban kelt közle-
kedéspolitikai koncepció nem nyereséges vasútvonalak megszüntetését előirányzó intézke-
dése81 végül a GYSEV-et is elérte. E célja a forgalom egyre nagyobb részének a közútra 
való átterelése volt, ez az erősen ‒ személyforgalom-hiányos, legtöbbször a periférián ta-
lálható ‒ vonalak halálos ítéletét jelentette.82 A Fertővidéki HÉV Fertőszentmiklós és Cell-
  75 Németh, 2020. 
  76 A jószomszédság vasútja. = SZF, 1984. aug. 8. 4. p. 
  77 Józan, 2017. 
  78 Németh, 2020. 
  79 Kalocsai, 2020. 
  80 Gittinger Tibor: Szemelvények az európai vasutak menetrendi együttműködésének történetéből. = Közleke-

déstudományi Szemle, 1990. 2. sz. (továbbiakban: Gittinger, 1990.) 67. p. 
  81 Csanádi György: A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány közlekedéspolitikai koncepciója, 1968. 

Bp., 1968. 30. p. 
  82 Erdősi Ferenc: Összeomlás vagy reneszánsz? A hagyományos vasúti közlekedés állapota és kilátásai Kelet-

Európában. = TT, 2009. 2. sz. 5‒6. p. 
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dömölk közötti szakaszát gazdaságtalanságra hivatkozva felszámolandónak minősítették. 
A magyar vonalrész utolsó üzemnapja 1979. május 26-án volt, pár éven belül a síneket is 
felszedték.83 A vasúttársaság vezetői a Fertővidéki HÉV teljes megszüntetését tervezték. 
Az osztrák üzletág azonban éppen ekkor kapott új vezetőket, akik meggyőzték a GYSEV 
elöljáróit arról, hogy érdemes a vonalat megtartani és korszerűsíteni.84 A turizmus növelése 
érdekében a vállalat – a soproni Lokomotiv Tourist Utazási Iroda 1976. évi85 átadása 
után – 1981-ben Wulkaprodersdorfban is nyitott egy utazási irodát, ahol nemcsak a nosz-
talgiaszerelvényeken történő utazás lebonyolításával foglalkoztak, hanem repülőjegyek ér-
tékesítésével, szállodai szobafoglalásokkal, körutazások szervezésével, vasúti, hajó- és 
színházjegyek foglalásával is.86  

Ekkorra kezdett el megnőni az egy napra beutazó osztrák turisták száma a magyar vo-
nalakon, de főként Sopronba. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a vasút olcsóbbnak 
számított az autós közlekedésnél, másrészt így az utazó a híres soproni borvidéken pár pohár 
bort is elfogyaszthatott. A vasúttársaság egynapos utazásokat szervezett, és a turisták szá-

  83 Megszűnő vasútvonalak. = Népszabadság, 1979. máj. 26. 5. p. 
  84 Lovas, 1998. 40–41. p. 
  85 Varga Gyula: A Fertőszentmiklós–Celldömölk közötti helyiérdekű vasút, 1879–1979. = Honismeret, 1990.  

1. sz. 87. p. 
  86 Új utazási irodát nyitott a GYSEV. = Világgazdaság, 1981. febr. 14. 3. p. 

A Lokomotiv Utazási Iroda Sopronban 
(Tóth Sándor: Soproni vasutas képeskönyv, 1937‒1987. Közlekedés Sopron vármegyében. 2.  

Válogatás Finta Béla fotóiból. Sopron, 2008. 191. p.)
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mára saját üzleti hálózatot is kiépített keresett bolti termékeik értékesítésére, akik emellett 
az olcsóbb szolgáltatások – étkezés, fogorvos, fodrász, kozmetikus – miatt is jöttek az or-
szágba.87 Bár a határon átívelő baráti és rokoni kapcsolatok tovább éltek vagy legalábbis 
számon tartották őket, a magyar lakosság utazási korlátozásainak bevezetése miatt ezek 
nagy része elhalt. A kölcsönös kapcsolatfelvételre az 1980-as évektől került sor általában 
községi szinten, majd ennek adott nagy lökést a világútlevél bevezetése.88 A korábban fagyos 
osztrák–magyar kapcsolatok ezzel jócskán oldódtak. 1987-ben villamosították a Győr‒Sop-
ron vonalat, majd a GYSEV 1988-ban csatlakozott a Keleti Régió Közlekedési Szövetség-
hez (Verkehrsverbund Ost-Region) a Deutschkreutz–Ebenfurth és Pamhagen–Neusiedl am 
See szakaszokkal, amelynek feladata a buszos, a villamos- és a vasúti közlekedés menet-
rendjének és tarifájának regionális összehangolása volt.89 Ezt követően a napi három vo-
natpár helyett szinte óránként közlekedett vonat a Sopron–Ebenfurth vonalon át Bécsig, 
amely már főként a munkába és iskolába járáshoz igazodott.90 A korszak végére a GYSEV-
nél személyforgalom a korábbi felére esett vissza, míg az fuvarozott árumennyiséget meg-
duplázta – köszönhetően a vámraktáruk adta logisztikai lehetőségnek.91 Az eddig 
államigazgatási felügyelet alatt álló GYSEV a rendszerváltozástól ténylegesen részvény-
társaságként működött tovább.92 Még a vasfüggöny lebontása előtt felmerült a Fertővidéki 
HÉV-en a Pamhagen és Fertőszentmiklós közötti menetrendszerű – 1955 óta megszűntetett ‒ 
közlekedés visszaállítása.93 Erre azonban 1990-ig várni kellett, amikor teljesen felszá molták 
a vasfüggönyt. Ekkor indultak újra a menetrendszerű személyszállító szerelvények Fertő-
szentmiklós és Neusiedl am See települések között.94 1985 végére a szombat-hely‒szent-
gotthárdi pályát is felújították,95 de a csekély forgalomra hivatkozva, használt talpfákat és 
síneket építettek be, így csak 60 km/h-val közlekedhettek rajta a szerelvények. 1985 óta ‒ 
rendszeresen ‒ közvetlen kocsi közlekedett Szombathely és Graz között, így a vonal a sok 
átszállás és a lassú tempó miatt kis kihasználtsággal üzemelt. Ugyanakkor látható e példából 
is, hogy Magyarország a közlekedését ‒ politikai okból ‒ inkább  
keleti irányba fejlesztette, így a nyugat szomszédaink sem törekedtek a keleti  
irányú innovációra.96 1989-től közlekedett az Eurocity Liszt Ferenc vonatpár 
Budapest‒Bécs‒Frankfurt‒Köln‒Dortmund viszonylatban a nyugat felé való nyitás újabb 
jeleként.97 

A rendszerváltásig a csempészetet a legkomolyabb ellenőrzések mellett sem lehetett 
megállítani. Hiába történtek szigorú ‒ kutyás ‒ átvizsgálások mind a MÁV, mind a GYSEV 
vonalain. A hegyeshalmi vonalon a vasutasok dézsmálták a ki- és beérkező – leginkább élel-
miszert (például borszállítmány az Egri borvidékről) szállító ‒ szerelvényeket, de csempé-
szetet is folytattak. Nagy lebukások 1965-ben fordultak elő.98 Slágerterméknek minősült 

  87 Élelmes turizmus. = Amerikai–Kanadai Magyar Élet, 1983. már. 5. 18. p. 
  88 Hardi, 1999. 165. p. 
  89 Zwickl, 2011. 237. p. 
  90 Józan, 2017. 
  91 Kétnyelvű vasút. = Népszabadság, 1986. júl. 12. 4. p. 
  92 A GySEV kibújt a vasfüggöny alól. = Népszava, 1991. márc. 4. 8. p. 
  93 „Új vasút” Ausztriában. = Világgazdaság, 1989. ápr. 22. 1. p. 
  94 Újra megnyitott a határátkelő. Vonattal a Fertő tájain. = Népszabadság, 1990. máj. 30. 9. p. 
  95 Hogyan közlekedünk jövőre? = VN, 1985. nov. 21. 8. p. 
  96 Gyorsvonat Szombathely‒Graz között? = VN, 1990. máj. 23. 1. p. 
  97 Gittinger, 1990. 67. p. 
  98 Kalocsai, 2020. 
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mindenütt többek között az orkánkabát, a kávé, a nejlonharisnya, az otthonka, a dzsörzé, a 
varróanyag, a Fa szappan, a tusfürdő és a számológép. Erre a legjobb lehetőségük a GYSEV 
dolgozóinak adatott meg, hiszen ők rendszeresen jártak át Ausztriába, nem véletlenül hívták 
„Magyarország csempészkapujának”. A Fertővidéki HÉV személyzetéből többen Frauen-
kirchenben – az állomást el lehetett hagyni, de a települést nem! – bementek vásárolni a 
helyi üzletekbe. Sőt, olyan is előfordult, hogy a Neusiedl am See Bad-on való éjszakázásuk 
előtt Bécsbe is eljutottak, és a Mariahilferstrasse olcsóbb mellékutcáiban itthon nem kap-
ható termékeket szereztek be. Ezek hazahozatala sem ütközött általában komolyabb aka-
dályokba, hiszen Pamhagennél csak néha fordult elő vámvizsgálat magyar részről. Ez 
azonban veszélyes játéknak számított, mert a beépített emberek sokszor bejelentették ezt 
a hatóságoknak, amelyek azonban legtöbbször mégis elsimították ezeket az ügyeket. A hi-
ánygazdaságban nem forgalmazott termékek közül még élelmiszereket, főként déligyü-
mölcsöket is nagy előszeretettel hoztak haza a vasutasok, és – ha ezek nem kereskedelmi 
mennyiségben voltak náluk – a határőrök nagyvonalúan át is engedték.99 A vonatkíséret 
leggyakrabban az Ausztriában slágerterméknek számító szovjet pezsgőt (Szovjetszkoje Ig-
risztoje),100 Pick-szalámit, tömbsajtot és vesepecsenyét101 vitt ki a szomszéd országba, ahol 
a munkatársak, ismerősök nagy előszeretettel vásárolták meg tőlük. Az embercsempészet 
is megfigyelhető volt mindvégig.102 

Erre az időszakra a szocialista világrendszer válsága egyre láthatóbbá vált. A Szovjet -
uniónak növekedtek a kül- és belpolitikai gondjai. Az új főtitkár, a realista Gorbacsov fel-
ismerte, hogy sem a keleti blokk, sem a Szovjetunió nem tartható már fenn. A kelet-európai 
országok esetében a fennálló viszonyok demokratikus alapokra való helyezését vizionálta, 
nem állt az átalakulások útjába. Ez elvezetett a Szovjetunió és a bipoláris világrend szét-
eséséhez, egyúttal a magyar rendszerváltáshoz is.103 Már ezt megelőzően történtek könnyí-
tések a határátlépésben. 1987-ben bevezették a már említett világútlevelet, majd 1988-ban 
történt meg az első határnyitás – ez egykori, lezárt határátkelők alkalmankénti használatba 
vételét jelentette. Végül 1989 után eltűntek a jelzőberendezések, a szögesdrótok és a szigorú 
határőrizet, megnyíltak a határátkelők nyugati irányba. 1994-től Ausztria keleti határa már 
az Európai Unió határának is számított egyúttal,104 amely Magyarországnak 2004-ben az 
EU-ba való belépésével ezt a jelentőségét is elveszítette A határok elválasztó szerepének 
csökkenésével megindult a természetes, funkcionális kapcsolatokkal rendelkező határon át-
nyúló (integrált) régiók kialakulása.105 Majdnem 1 évszázadnyi idő kellett ahhoz, hogy a 
történelmi Nyugat-Magyarország természetes térszerkezetében létrejött gazdasági, társa-
dalmi és kulturális kapcsolatok ismételten a határok akadályozó szerepe nélkül újjászerve-
ződhessenek. 

 

  99 Nagy, 2017. 
100 A mozdonyvezetők Ebenfurtban egy lemezszekrénybe rakták be az Ausztriába átvitt pezsgőt, amit a helyi vo-

natfelvevő a vételi árnál magasabban értékesített, majd a szállítóknak azt kifizette. Nagy, 2017. 
101 Uo. 
102 Józan, 2017. 
103 Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet–Nyugat, Észak–Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 

1945–1989. Bp., 1992. 337–344. p. 
104 Hardi, 1999. 164. p. 
105 Hardi Tamás – Hajdú Zoltán – Mezei István: Határok és városok a Kárpát-medencében. Győr–Pécs, 2009. 

313. p. 
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KONKLÚZIÓ 
 

Mindent összegezve megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a két vasúttársaság, a MÁV 
és a GYSEV fejlődése és működése eltérően alakult Trianon, a 2. világháború és a vasfüg-
göny leereszkedése után. Az előbbi nyugati irányban működtette az ország fő vasúti vona-
lának minősülő, Béccsel közvetlen összeköttetést biztosító Budapest‒Győr‒Hegyeshalom 
vonalat. Itt mind a személy-, mind a teherforgalom óriási relevanciával bírt, volumenét te-
kintve is legnagyobbnak minősült. A másik működő vonala Szombathelyen át Szentgott-
hárdig – onnan Grazba – jóval kisebb forgalmat bonyolított le. A GYSEV és a kezelésében 
lévő Fertővidéki HÉV igazi kuriózumnak minősült a keleti blokkon belül is, hiszen nemcsak 
két országhoz, hanem a két tömbhöz is tartozott. Ezzel igazi összekötő szerepet játszott a 
két tábor között, amelyet a vasúttársaság a folyamatos fejlesztéseken keresztül meg is próbált 
kihasználni. A vasút és a GYSEV speciális helyzete egyúttal a csempészet és az illegális 
migráció melegágyát is jelentette. 
 
 
 

 
 

 
 
 
     


