
Békés vonatozás 
 
A Pannónia expresszel fél órás késéssel indultunk, így legalább bőven volt időnk a 
médiát tájékoztatni. Utazásunk egyik célja ezúttal ugyanis a minél nagyobb 
sajtóvisszhang a megszűntetni tervezett vasúti mellékvonalak megőrzése érdekében.  
 
A késést Békéscsabáig nem tudjuk ledolgozni, így igencsak kapkodni kell, hogy elérjük a 
mezőhegyesi vonatot. Mezőhegyesről általában az 1785-ben alapított ménestelep jut 
eszünkbe, pedig a hatezres város kiemelkedő értékű, védett építészeti emlékek kivételes 
tömegével büszkélkedhet, melyet Jung József és Hild János munkássága fémjelez.1  
 
Nekünk most csak a muzeális mozdony megtekintésére van idő az állomáson, és máris a 
battonyai vonat egyetlen Bz kocsijában vagyunk. Fél kettő lévén, zsúfolásig van 
hazainduló diákokkal. 
Értelmes, szelíd arcok, többségük a gyermekfalu lakója. Grafittinek, vandalizmusnak 
nyoma sincs a vonaton. Ellenben, ha létezne a „Keresd Magyarország legszebb 
kalauznőjét!” felhívás, kalauznőnk jó eséllyel pályázhatna rá. Beszélgetéssel, 
bámészkodással telik az út. Sajnos az út menti megállók épületei már romosak. Molnár C. 
Pál festőművész szülőhelyén, Tompapusztán is, ahol az ott élő idős lakók akár éhen is 
halhatnak, ha megszűnik a vonat, hiszen tanyájukhoz nem vezet közút! 
 
Battonyán itt a világ vége, pedig egykor Ópécskán keresztül Aradig vezetett innen a 
vasútvonal. A térségi önkormányzatok Románia EU-csatlakozásának reményében a 
vasúti összeköttetés helyreállításáért küzdenek, magyar és román oldalon egyaránt. 
Battonya három nemzetiségű település, magyarok, románok, szerbek élnek itt 
békességben. Érdemes megnézni felekezeti templomaikat, de a Molnár C. Pál emlékházat 
sem szabad kihagyni, ahol a festő hagyatéka mellett helytörténeti gyűjtemény is látható a 
Fő utcai neoklasszicista lakóházban. 
 
Kedvenc kalauznőnkkel utazunk vissza, egészen Makóig. Makó és Hódmezővásárhely 
között ismét egy halálraítélt szakaszra szállunk, az utasszámláló meg is számol 
bennünket, hogy majdan nyugodt szívvel hajthassák végre az ítéletet. Az ablakból látszik 
Földeák románkori temploma. Diákok járnak innen a Makói gimnáziumba, mint József 
Attila idejében. A költő is járt Földeákon látogatóba, egy osztálytársánál, melyet a 
községháza udvar felőli tornácán készült, irodalomtörténet által is számon tartott fotó 
örökített meg2. 
 
Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Szegvár… külön-külön is megér egy-egy oldalt, 
de a vonatablakból is páratlan e városkák látványa. Szentestől ismét egy „szüneteltetésre” 
váró vonalon utazunk Orosháza felé. Az Uzsgyi kényelme és tisztasága feledteti velünk a 
20 kilométeres zötykölődést. Pályamester kísérőnktől megtudjuk, hogy a 40 kilométer 
hosszú vonalból 20 kilométert már felújítottak. A kilencvenes évektől újítgatják a pályát 
– bár évről évre csökkenő ütemben. Még az idén is felújítottak párszáz métert. 

                                                 
1 Forrás: http://www.vendegvaro.hu/31-5305 
2 Forrás: http://www.foldeak.hu/ 



Megérkezünk Gyopáros-fürdőre, a megálló 5 percre van az üdülőközponthoz. Nyáron 
sokan jönnek ide vonattal, tudjuk meg a szállásadónktól. Négyszemélyes, összkomfortos 
vendégházakban szállunk meg, 2500 Ft/fő áron. Előtte vacsora egy igazán pazar 
vendéglő kerthelyiségében, ami alig kerül többe, mint a mindennapi ebédünk egy pesti 
önkiszolgáló étteremben.  
 
Másnap reggel emberi időben, fél tízkor indulunk. Előtte kéregjegyet veszünk az 
állomásként is funkcionáló Tourinform irodában. Most csak egy Bz kocsi jön 
Orosházáig. 
 
Orosházától Kötegyánig nemzetközi vonaton utazunk, majd átszállás a Kötegyán-Vésztő 
vonalra. Utóbbit is fenyegette már a megszűnés veszélye, de most a Vésztő-
Körösnagyharsányi az, amelyet már a decemberi menetrendváltozással megszüntetnének 
- ha hagyjuk! 
 
Vésztőtől Kaszai János helyi polgármester (MSZP), a Vasúti Települések Szövetségének 
elnöke is velünk utazik. Az egyetlen Bz kocsi csivitelő gyerekek zajától hangos, 
Kótpusztaiak, akik Vésztőre járnak felső tagozatra. Komádi, Körösszakál, 
Körösnagyharsány: a vonatról leszállva gyors polgármesteri állófogadás, majd indulunk a 
„világ vége”-re – ahol csak 800 méter hiányzik a román oldali összekötéshez a 20 
kilométerre lévő Nagyvárad felé.  
Egyelőre még csak vissza, Vésztőre mehetünk. A vonatindulásig egy séta a gyönyörű, 
rendezett településen. A maradék időt a Pullman kocsmában töltjük, korabeli bútorok és 
diarámák mellett. A Vésztő-Mágori emlékhely sajnos most is kimaradt, de talán 
november 11-én a körösnagyharsányi kishatárnyitáskor… 

  
 

Somodi Mária 
Magyar Közlekedési Klub 

06-20-522-7485 


