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ERDEI VASUTASAINK KORELNÖKE EMLÉKEZIK 

Közli: Dr. Kovács János

Kis vasutaink, köztük az erdei vasutak történetére vonatkozóan nagyon 
kevés történeti forrás keletkezett, és az idők folyamán ezek jelentős része 
is elkallódott, elpusztult. Ezért becses számunkra minden e tárgyról szóló 
kútfő, igy a gyűjtő közreműködésével készülő visszaemlékezések is. Különös 
figyelmet forditottunk arra, hogy a szemevilágát vesztett Fülö{P erdőmérnök,
erdei vasutas korelnök emlékeit hangszalagon rögzítsük, mert tőle már Írá
sos feljegyzésre nem számíthatunk. Szerkesztés közben kaptuk a szomorú hírt, 
hogy FülöppZoltán 1986. julius 2-án meghalt. E hangfelvétel kéziratos lejegy- 
zését közöljük az alábbiakban:

Előadásom alátámasztására és hozzáértésem igazolása céljából szükséges
nek tartom, hogy az erdei vasutakkal való kapcsolatom eredetére is rámutas
sak. így kezdem a saját életemnek a történetével, amely 1898. február 2o-án, 
születésem napján Rácmiiiticsen, a Bácskában történt, ahol édesapám a falusi 
jegyzői munkakörben nyert alkalmazást úgy, mint fölmenő elődei egészen ük
apámig. Mindegyikük falusi jegyzői mivoltukban végezték kötelességüket.

Iskoláztatásom, már mint az elemi iskoláztatásom, a szülői ház köze
lében történt, de már a felsőbb iskoláknak a végzésére nagyanyám segítségé
re volt szükség, aki Baján lakott és aki elvállalta a lo gyermekes család 
megkönnyitését. Őnála laktam. Ő látott el engem és ő küldött a bajai ciszter 
gimnázium tanulói közé. Ezek az iskolai idők arra voltak jók, hogy a tanitás 
menetében magamba szivjam azokat a magyar érzelmeket, amiket Baja városa és 
környéke nekem nyújtott. Ott az iskolában már ötödikes, hatodikos koromban 
elhatároztam, hogy erdőmérnöki pályára készülök.

Édesanyámmal nyaranta, a gyermekeivel együtt az édesapjához látogatott. 
Nagyapám Máramarosban, Dolha községben volt jegyző. Ott töltöttük a szünidőt, 
ott láttam meg az erdőt, ott láttam meg a kisvasutat és ott szerettem meg a 
hegyes vidéket, jövendőbeli hivatásomat. De közbejött a háború, a 14-es I. 
világháború, és engem a háború besorozott a katonái közé. 1918-ban kerültem 
a Piave partjáról haza, és csak akkor folytathattam tanulmányaimat.A selmeci 
főiskolára iratkoztam be, és ott a hurcolkodást, már a Selmecről való' merre—
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külést, végig csinálva Sopronban nyertem el a főiskolai végzettségemet és 
utána az oklevél megszerzését. 1923-ban zsebemben az oklevéllel, amelyet 
április 21-én kaptam meg, jelentkeztem Szilvásváradon, a MÁV fakitermelő 
kirendeltségénél. Előre kell bocsátanom, hogy az elcsatolt területek miatt, 
ahol az erdőségek java része feküdt, Magyarországot megfosztották faszük
ségletének nagy mennyiségétől. így a MÁV is a talpfaszükségletét úgy tudta 
fedezni, ha maga is hozzálá^otc a talpfa kitermeléséhez.Ez történt Szilvás
váradon is, ahol a a Pallavicini birtokból a Bükk platón, fönt. a Vadaskert
ben, annyi fatömeget kaphatott bérért, amennyit feldolgozni tudott. így szük
sége volt a MÁV-nak erdőmérnökre, és igy kerültem én Szilvásváradon az erdei 
kitermelés bűvkörébe, fönt a Bükk plató legfelső szintjén az un. Feketesáron. 
Ott a termeléstől és vasútvonal épitésétől kezdve mindazzal szembe kellett 
kerülnöm, ami egy erdőmérnöknek munkakörébe vág. A bekövetkezett tisztvi
selői menekülés a megszállt területekről annyira felduzzasztotta a létszámot, 
hogy, mi fiatalok, nem juthattunk végleges állásokhoz, csak megtűrtek voltunk, 
így a MÁV is közölte velem, hogy kinevezésre nem számíthatok.

Erre én az erdészeti főosztályon Kaán Károly helyettes államtitkárnál 
jelentkeztem és kértem az állami erdőgazdaságoknál való elhelyezésemet.Kaán 
Károly nagyon szívélyesen fogadott, csak azt mondta, hogy két héttel elkés
tem. Ugyanis akkor az üres helyeket betöltötték, és igy én állás nélkül ma
radtam.

Csüggesztett a dolog és egy kis gondolkodás után Kaán Károlynak is 
eszébe jutott, hogy Lillafüreden, illetve a Miskolci Erdőgazdaság területén 
még mindig folynak a vasútépítési munkálatok. Ugyanis 1919-ben, a Tanácsköz
társaság idején, Írásbeli rendekezést kapott a Miskolci Erdőgazdaság, illet
ve az épitesi kirendeltség a Szinva-völgyi erdei vasútnak a megépítésére. A 
hitel biztosítva volt, és a munkálatok megkezdése sürgetett. Ez a munkálat 
mar oly annyira előrehaladott volt 1923—bán, hogy a fővonal egészen Garad— 
náig a Szinva völgyében megépült. Modrovich Ferenc főmérnök -a későbbi sop
roni egyetemi professzor — vezetese alatt és a hozzá beosztott többi erdőmér— 
nők segitségevel még szárnyvonal is létesült, éspediglen a parasznyai vonal, 
amelyik a Baross akna felé a fővonalból kiágazólag 11 km távolságnyira épült 
ki. Egy másik vonal is létesült, amelyik a MÁV-val való kapcsolatot biztosí
totta a 45-ös szelvényben megépült Ládiba vezető szárnyvonallal. Ez 3 km-nyi 
hosszú volt és ez biztosította a faanyagnak a MÁV kocsikhoz való eljutását.
Ott átrakás utján került aztán a MÁV kocsikra és mérlegelés után a vasgyári
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vágányhálózaton keresztül a MÁV bevonta a maga- vonalkörébe a megrakott ko- 
csikat•

A vasút mellett másik két iparág is, illetve iparüzem igénybe vette 
és kérte a Szinva-völgyi vasúton való szállitást, éspediglen a Márta bánya 
néven ismert bánya és a Diósgyőri Papirgyár. Tudniillik e bányából látta el 
szénnel maga a vasút is az üzemét, a papirgyár pedig az üzemvitelét szén 
nélkül nem is tudta volna folytatni.Ezek a létesitmények és a hozzá szük
séges gördülő anyag már a vasút telepén, Máj látón volt, és ennek az üzemnek 
a fejlesztése, a forgalma további bővitéseket kivánt. Úgy, hogy a megérke
zésem után, amely 1925. augusztusában történt, az utolsó szárnyvonal építé
sénél kaptam munkakört. Ez a vonal Ládiból indult ki, a Tatárárokban 4 km 
hosszban épült meg és tovább, egészen Ujhutáig volt tervezve, a Bika rétnél 
lett volna vége. Ezzel a Bükk keleti oldalán lévő fatömeg leszállítása lett 
volna megoldva.
Azonban, amikor Vásárhelyre ez a 4 km-es szakasz elkészült, Óhuta szlovák 
kisközség lakossága azzal a javaslattal jött az erdészethez, hogy ő 1 pen
gő ráfizetéssel leviszi a fát Ládiba, ha már elhozta Vásárhelyig. Hát ez 
előnyös ajánlat volt, és ez egyúttal meg is akasztotta a vasút épitését. 
Utána jött egy baleset az erős emelkedés miatt /5o ezrelékes emelkedésű 
volt/ és a téli fagyos időben megcsúszott a rönkös szerelvény, kiborult a 
Tatanárok medrébe, és két halottat is kivánt magának.Ez aztán betetőzte a 
vasút sorsát és az a szárnyvonal nem épült meg, sőt a meglévőt is felszed
ték.

Ezek a munkálatok jutottak nekem, majd amikor ezek befejezést nyer
tek, kaptam 1926-ban a közép-garadnai rakodó megépitését. És amikor azt el
ismeréssel elfogadták, a lillafüredi építkezésekhez nyertem beosztást. 
Pfeiffer Gyula miniszteri tanácsos és Lux Kálmán műépitész vezetése mellett 
megtervezték a Palota Szállót és hozzá is láttak a munkához. Ehhez azonban 
elsősorban szállitóeszköz kellett, mert egy csomó földanyag, tufa anyag el-
hordásáról volt szó, amelynek a helyén a Palota Szálló elhelyezést nyert

i

és ugyancsak épitési anyag felhozására is, melyet Alsóládiból, vagy pedig
len közvetlen Miskolcról szállítottunk föl Lillafüredre.
1928-ban már, mint a vasútüzem mérnöke működtem és vezettem a szinvavölgyi 
erdei vasút egész üzemét, majd amikor a Palota Szálló megnyilt és a két 
benzinmotor és három pótkocsija megérkezett, és a futópróbákat kiállta,üze
mem átkereszteltetett Lillafüredi Állami Erdei Vasuttá. Ez történt 1928-ban,
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A Palota Szálló 1929-ben nyilt meg a nagyközönség részére és az idegen lá
togatóknak a tömegét szállitotta az erdei vasút. Úgyhogy volt olyan nap, 
amikor 6 ezer utasunk is volt a lillafüredi kisvasuton. Ez a nagyüzem,mert 
annak kell mondanom, 4 mozdonnyal, 2 motoros kocsival, 3 motoros pótkocsi
val és 8 személykocsival rendelkezett, amelyeket gőzmozdonyok láttak el. A 
motoros pótkocsikat természetesen a motor vontatta, mert azok nagyon nagy 
igényt kielégitő szerelvények voltak és a füst és korom ártott volna a szép 
festésnek, amivel a kocsik el voltak látva.Az üzem rentábilisnak mondható 
volt, mert enélkül sem az anyagot, sem pediglen személyforgalmat nem tudta 
volna ellátni. Ez az üzem biztosította a szállítást a fenti munkákon kivül 
Lillafüredre, jobban mondva a Hámorba vezető műut kiképzéséhez is segédke
zet nyújtott. Amerikai vállalat végezte az uj betonút elkészítését. Az eh
hez szükséges anyagot Ládiban kaptuk, ott át kellett rakni a mi kocsiaink- 
ra és azzal hoztuk a munkahelyre. így készült el Diósgyőrből egészen föl 
Lillafüredig az elsőosztályu autóut.
A továbbiak folyamán szűknek bizonyult a személyforgalomnak a kerete és igy 
megosztásra igyekeztünk. Nevezetesen a parasznyai szárnyvonal, mint említet
tem, a fővonalnak a'9. kilométerénél ágazott el Csanyikba, illetve föl az 
Ortástetőre, majd onnan Mahócára. Ez a vonal Mahócáig ki volt építve, de 
személyszállításra még átalakítást kivánt. Majd meghosszabbításra is sor 
került, éspediglen az u.n. Taksalápáig, melynek a tervezését, kivitelezését 
én végeztem. A további, Taksalápától ezután épített vonalrész tervezését 
és kivitelezését már Sáli Emil, jelenlegi főosztályvezető hajtotta végre 
Barta Lajos utasításai szerint. Ennek a hossza 5 km volt és igy a LÁEV ösz- 
szes személyszállítási vonalhossza 41 km—re emelkedett.

A pályamunkák különösen nagy megpróbáltatást jelentettek részünkre, 
mert a pálya emelkedése helyenként 3o %o volt. A lillafüredi fővonal ez na
gyon éreztette hatását,úgyhogy nagyobb szerelvényeket csak 3 vonóerő segít
ségével tudtunk fölvontatni. Kettő húzta, egy tolta. Ilyen megerőltető mun
ka természetesen npm került olcsó pénzbe és ezért ajánlani tudom mindazok
nak, akik vasuttervezéssel foglalkoznak, hogy ilyen emelkedéssel pályát ne 
tervezzenek, kerüljék ki, h^ csak lehet, mert nekünk nagyon-nagyon sok kel
lemetlen és nehéz percet szerzett.

Az én meglátásom szerint a 2o %o-nál ne építsünk meredekebb vonalat. 
Számítsunk arra, hogy a vasútnak ellenirányban is terhet kell sz állítania.
A régi rendszer szerint a fölfelé való menésnél csak üres kocsikat kellett
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a vonóerőnek vonnia, mert a faanyag fölülről lefelé jött. A megváltozott 
idők folyamán pedig azt tapasztaltuk,hogy a vasútnak fölfelé is terhet kell 
vinnie.

A 2o %o-es emelkedés még megengedhető akkor, hogyha megfelelő jó elő
futama lehet a vonóerőnek. Akkor a terhelt vonatot szépen fel tudjuk szál- 
litani.

Ezek a tapasztalataim arra ösztökélnek, hogy mindazokat lebeszéljem, 
akik takarékosságra intenek, hogy a rövidebb pálya olcsóbba kerül. Az igaz, 
de ugyanakkor ha az erdészetet vesszük alapul, a hosszabb pálya nagyobb te
rületet tár fel. Vagyis kevesebbet kell közelíteni, ott próbáljuk megnyerni, 
amit elvesztünk a hosszon.

A másik mellette szóló ok, a turisták, a közönség, akikre most már fel
figyelnek és üdültetési célból szükségesnek tartják, hogy azokat is vihes- 
sük. Tehát igenis menjünk hosszabban föl, a vasutépitési költséget ne tart
suk annyira kötelezőnek. Könnyebben kevesebb személyzettel gyorsabb mene
tet tudunk elérni, ha a 2o %e-et nem lépjük túl. Ezt a tapasztalatot 17 évi 
erdei vasúti szolgálatom igazolta és igy, ahol lehet, ezt az elvet próbál
tam átültetni a gyakorlatba.

Jött az 1938-as esztendő, amikor a visszacsatolt területekből egy 
csomó erdei vasút is visszakerült. Ezeknek az ellátását rám bizták éspedig 
úgy, hogy 194o-ben fö.lrendeltek a minisztériumba és ott ezután ezeknek a 
vasutaknak a dolgait kezembe vettem és irányítottam. A rahói körzetben,csak 
a Fehér-Tisza völgyében 2o km vasútvonalat építettünk és szereltünk fel. 
Fejlesztettük a Tarac-völgyi vasutat /amely a Kárpátok egyik fő vasútja 
volt/.A Vasér völgyében is nagyon szép teljesítményeket produkáltünk.A 
Vasér völgyit a románok idejében építették Pap László vezetésével, a Tarac 
völgyi pedig a cseh megszállás idejében készült, amelyet azután szárnyvo
nalakkal még mi megtoldtunk. De a többi helyen, Erdélyben is volt ilyen 
munkálkodás, mert egész Kovásznáig is lejártunk vasutak szervezése és mű
ködtetése céljából .| De amikor azután az idő kereke mást hozott, 1945-ben
az állami erdei vasutak létszáma mégis nagy lett, mert az összes magán er-

2 /dei vasutat is magába olvasztotta. Ez a MÁLLERD idejében történt és er
ről a Közleksdesi Minisztériumban szolgálatot teljesítő két mérnökember,
Gruber Andor és Metz István egy szép munkálatot állított össze, amely bir- 

3 /tokomban van.
A lillafüredi erdei vasút ekkor, 1945 után töltötte be hivatásának lég-
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fontosabb részét.Ugyanis olyan üzemet szerveztünk meg Diósgyőrben, illetve 
a Miskolci Erdőgazdaság területén, hogy az példaképül szolgálhatott a most 
egyesitett erdei vasutak részére. Ugyanis a pályafenntartási munkálatoknál 
gyakorlott, illetve kiképzett és utasításokkal bőven ellátott szakembere
ket neveltünk és a mozdonyszinben a mozdonyoknak és vonóerőknek a javítási 
munkálataihoz megfelelő szakemberképzést is el tudtuk érni, tekintettel 
arra a kedvező helyzetre, hogy ott volt a szomszédban a Diósgyőri Vasgyár, 
Miskolcon a MÁV Javító Főműhely. Alkalmam és ambícióm diktálta, hogy ott 
lehetőleg azokat a munkálatokat átvehessem a lillafüredi vasút műhelyeibe, 
mégpedig elsősorban a mozdonyszínnél, azután a motorszinnél, a javító üzem
nél, ahol tulajdonképpen a vontatott járműveket javították, valamint az 
igényesebb kocsiknak a védett helyen való tartására megépített nagy kocsi
színben olyan gyakorlatot és olyan képzést tudtunk adni az ott foglalkoz
tatott egyszerű munkás embereknek, hogy az odakerült és a helyszínen is gya
korlatot látott emberekkel fölvehették a versenyt és elérték a többi vasút
üzem szállítási eredményeit. Irányt szabtak és célt tűztek ki azok elé, 
akik a vasúti munkálatokban látták életcéljukat.

A lillafüredi erdei vasút mintaképül szolgálhatott a többi vasutaknak 
szervezetével és általában az egész működésével.

A Miskolci Erdőgazdaság központjában a vasutakat az építésvezető, Kö- 
vesi János főerdőtanácsos vezette, majd az ő utóda Mezőközi András főmér
nök, aki nekem közvetlen főnököm lett. Az üzemnél kint a forgalmi rész el
választódott a műhelyektől szervezetileg. A forgalmat Várnai Aladár irányí
totta az ő általa képzett forgalmisták segítségével, a pályafenntartást 
Iványi János pályamester 3 előmunkás csapattal, a mozdonyszínben a legidő
sebb, az építés kezdete óta ott szolgálatot teljesítő Tóth Géza főmozdony
vezető és annak aztán a segítőtársai, a motorszinben Solymosi Lipót volt 
az irányitó. A javítóműhelyben Virág Árpád intézte az ügyeket a kocsik épí
tésétől kezdve a javításáig, mert a meglévő futó szerkezetekre az ő se
gítségével sikerült olyan járműveket építeni, amik teljes egészében a lilla
füredi vasút szükségleteihez idomultak.

^ villamos részt, telefontol kezdve — tudniillik az Erdőgazdaságnak az 
egész területén szerteágazó telefonvonallal volt összeköttetése - ezt Fodor 
Péter nevű villamos vizsgákat letett májd később főszakfelügyelőként műkö
dő ember látta el. Az asztalos műhelyben, mert ez is volt ottan, a kocsi— 
szekrények javitását, épitését Ballabás Károly végezte segitőtársaival.4/
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j e g y z e t e k

1/ Adatközlőnk Budapest, XI., Fraknó u. 3. szám alatti lakásán 1979. ok
tóber 29-én, november 22-én és 198o. május 9-én ült mikrofon elé. Ezt 
a három részben rögzitett hangfelvételt néhány kisebb, a lényeget nem 
érintő változtatással közöltük a fentiekben.

2/ A MÁLLERD az 1945 utáni államosításokat követő időszak első országos 
szervezete volt, és betűnévként a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek 
jelölésére szolgált.

3/ Az értékes kéziratot Fülöfp Zoltán visszaadta Gruber Andornak és Metz 
István özvegyének, akik azt megfelelő tiszteletdij ellenében átengedték 
a Közlekedési Muzeumnak. A páratlan forrás a muzeumi archivum kézirat
tárában a 999. számon található.

4/ A hosszú visszaemlékezés végén előfordul néhány ismétlés, és az kissé 
nehézkessé is válik. Ezen a jelen közleményben úgy segitettünk, hogy az 
utolsó bekezdések lényeges adatait e jegyzetben az alábbiakban foglal
tuk össze:

Volt idő, amikor az asztalosok munkáját Kulcsár Pál irányitotta. Az 
összes műhelyek vezetője Mészáros Mihály volt, aki felsőipariskolai 
végzettséggel rendelkezett.

FülöppZoltán visszaemlékezése végén többször is hangsúlyozta, fárado
zásainak egyik eredménye, hogy az erdei vasutasok is megkapták az uta
zási kedvezményt, sőt tiz,a vasutak ügyeivel foglalkozó minisztériumi 
tisztviselőnek is jár a szabadjegy.


