
Most már csak a szemfedőt 
tették rá a Zsuzsira

Megcsörren a telefonom, gött a mozdony után. Ez a kis 
Barátom hallózik a vonal végén, kiránduló vonat már nem a

-  Hallottad? Végleg felszá- Zsuzsi volt. Mert a Zsuzsi -  
m ohák a Zsuzsit. mesélte m egboldogult Mol-

-  Miről beszélsz? nár néni -  „ha m eglátott va-
-  Az önkormányzat testüle- lakit ötszáz m éterről, hogy 

te úgy döntött, hogy végleg szalad, megállt és megvárta.” 
megszünteti az erdei kisvonat Szóval nem a mozdony veze- 
közlekedését. Vége a Zsuzsinak! tő, hanem a Zsuzsi látta meg.

-  Nem -  mondtam. -  Nem Zsuzsi élő szem élynek szá- 
a Zsuzsi halt meg most. mított. Családtag volt. A ta-

-  Hogyhogy? nyasiak hozzá igazították az
Amit válaszoltam, elmon- órájukat. A Zsuzsi volt a köl-

dom itt is. dökzsinór az elm aradott ta-
A kormányzat 1972-ben(!) ny ai régió és a fej lett nagy vá- 

döntötte el a madzagvasutak, ros között, ez éltette, s a vá- 
szám y vonalak felszámolását, rost is ez táplálta jó  hetven 
Tehát: akkor mondták ki a éven át. A m ásodik csapás- 
Zsuzsira a halálos ítéletet, hoz társult az, hogy a Zsuzsi 
Igaz, a tényleges felszámolás m egszüntetésekor jegyző- 
csak 1977 augusztusában tör- könyvbe foglalták a döntnö- 
tént. O tt voltam a vonaton a kök, hogy köves utat építe- 
Zsuzsi utolsó útján. Az én sze- nek D ebrecen és Hármas- 
mem is ugyanúgy megharma- hegyalja között, amelyen au- 
tosodott, mint a búcsúzó uta- tóbusz közlekedik majd, s 
soké. Magnóra vettem és ma is pótolja a kisvonatot. Fölösle- 
őrzöm  a tanyasiak átkozódá- ges mondanom, hogy az út 
sát, sírását, tehetetlen dühét, máig nem épült meg. így az- 
károm kodását. Ott és akkor tán most már se vonat, se kö- 
értettem meg, mit jelenthetett vés út. Debrecen külterületé- 
ez a kis vonat a tanyavilágnak, nek egyik legszebb kirándu- 
s azt is, hogy most több ezer lóhelye -  a falusi turizm us 
em ber -  zömmel tanyasiak -  fejlesztésének időszakában -  
sorsáról döntöttek fönt, anél- vastag homokban, földúton 
kül, hogy őket az eltelt öt év közelíthető meg autóval vagy 
alatt értesítették, fölkészítették kerékpárral, de csak száraz 
volna a sorsfordító változásra, időben. Gyakorlatilag annyi, 
Ott és akkor a vonaton fogai- mintha nem is létezne, 
mazódott meg bennem a gon- Néhány éve a dél-nyírsé- 
dolat, hogy -  mint író - ,  felvál- gi községek polgárm esterei 
lalom a becsapott ezrek drámá- Katona Gyula nyíracsádi pol- 
jának, kínjának megmutatását, gárm ester javaslatára akciót 
leleplezem a diktatórikus, em- kezdeményeztek a Zsuzsi tel- 
bertelen döntés mivoltát, hátha jes visszaállítására, vállalták 
meghallják valahol valakik, és volna, hogy erejükhöz mér- 
megváltoztatják a rossz dön- ten beszállnak anagiakkal, a 
tést. így született meg a Zsuzsi lakosság közm unkával, s 
nélkül című hangjátékom, ( 
amely országos -  sőt nemzet
közi! -  visszhangot váltott ki, 
és mélységes felháborodást.
Őrzöm a hozzám érkezett le
veleket is, amelyek szinte lán
got vetettek az indulattól. Vár
tam, hogy történjék valami. És 
két hétig a táskámban hordtam 
magammal a cáfolhatatlan bi
zonyítékokat, dokumentumo
kat arról, hogy mélységesen 
em bertelen, gonosz döntés 
hozta lehetetlen élethelyzetbe 
a tanyasiakat. És senki nem 
készítette fel őket. Anyaggyűj
tés során bejártam a tanyavilá
got, beszéltem minden illeté
kessel, tisztán állt előttem a 
mélységes károkozás, az em
beri drámák sorozata. Nem 
történt semmi. Illetve annyi, 
hogy a hangjáték nívódíjat ka
pott, elnyerte a kritikusok dí
ját, többször ismételte a rádió, 
és nagyon jó  volt a nemzetkö
zi (Nyugat-Berlin. Róma) 
visszhangja is, oklevél tanús
kodik róla. Mindez örömöt 
szerzett, de nem tett boldoggá.
Az lett volna az igazi kitünte
tő díjam, ha megváltoztatták i 
volna a döntést.

B ecsületére váljon a vá
ros akkori vezetőinek, igye- j  

keztek megm enteni legalább 
17 kilométernyit a Zsuzsi vo
nalából, úttörővasút cím en.
Joggal hihette mindenki, akit 
érintett ez a kis szakasz, hogy 
azon ugyanúgy folyik majd 
tovább az élet, az utazás, a 
piacra szállítás, mint koráb
ban. Nem ez történt. Ez volt 
a m ásodik csapás. Az üze
m eltető vállalat illetékese ki
jelentette a tanyasiak előtt: ez 
többé nem batyuzó, hanem 
k irándulóvonat. A csonka 
k isvonat mögül elvették a 
társadalm i tám ogatást. A k i
rándulások eleinte fellendül
tek, három vagon is szállítot
ta a népet Hármashegyaljára, 
ahol büfé működött, később 
tó épült, az iskola kiránduló 
d iákoknak nyújto tt olcsó 
szállást, lehetett főzni, sütni, 
s a környezet szépsége, a 
csend, az erdő ölelő karéja, a 
füves tisztás sokakat vonzott 
ide. Aztán m egcsappant a ki
rándulók szám a, már csak 
két, végül egy vagon zötyö- í

mindehhez állami támogatást 
is kértek, m ondván, a fö ld
visszaadások idején, amikor 
újra kezdenek benépesülni a 
tanyák, volna létjogosultsága 
ismét a kisvonatnak. A rideg 
válasz: Nem! Nincs rá pénz! 
A bankok m egm entésére 
ugyanakkor volt 300 m illi
árd, meg a Hungaroring pá
lyájára és még sok egyébre!)

Én már 1977-ben, azon az 
utolsó úton elsirattam a Zsu
zsit m ásokkal együtt. Tud
tam, hogy vége, itt a gyász
ének ideje. Ami azután kö
vetkezett, csak végvonaglás 
volt. N yilvánvalóvá lett, 
hogy az elavult pálya nem 
bírja sokáig, veszélyforrássá 
válik, vagy föl kell újítani, 
vagy meg kell szüntetni. A 
DKV igazgatója néhány éve 
arról tájékoztatott, hogy már 
csak évről évre tengődik va
lahogy az erdei kisvonat. És 
most végleg ámenre jutott!

Nagyon szomorú vagyok 
én is, m int azok -  sokan -  
akik szívből sajnálják a kis
vonat végleges megszünteté
sét. De elkerülhetetlen volt. 
A m ikor szülőotthonokat 
szüntetnek meg, iskolákat 
vonnak össze, leépítés folyik, 
emberek kerülnek az utcára 
tömegesen, és megszorítások 
hüvelykszorítóját szenvedi 
az egész ország, nem lehet 
csodálkozni azon, ha kény
szerhelyzetbe került az ön- 
kormányzat, amely most csu
pán a szemfedőt tette rá a kis- 
vonatra. S ezzel eltűnt Deb
recen életének egyik nagyon 
kedves színfoltja.

Taar Ferenc


