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EMLÉKEZÉS A DEBRECENI "ZSUZSI" VASÚTRA ÉS KRÓNIKÁSÁRA 
LEVÉL- ÉS IRATTÁRI FORRÁSOK ALAPJÁN 

Dr.Kovács János

Magyarország egyik bizonyosan legkorábbi, gőzvontatású erdei vasútját 
1881-82-ben Debrecen város építette. Erre joggal büszke a neves hajdú város.
Az ott élő erdészek pedig méltán emlékeznek egészséges önbecsüléssel a több 
mint százévesj a vasúttörténet által is számontartott, műszaki vonatkozásban 
több szempontból is kiemelkedő keskenynyomtávolságú erdei vasútra, amely 1961- 
ig 950 mm, ezt követően pedig 760 mm nyomtávolságú volt és amelyet hosszú év
tizedeken át felelős üzemvezetőkként erdőmérnökök vezettek.

Emlékezésünk elején azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy már 
a múlt század hetvenes éveinek elejétől a helyi erdőkben lóvasúton is szállí
tották a fát, amint azt Miklós Zsuzsa 1972-ben.a Déri Múzeum évkönyvében "A 
debreceni vákáncsosok" c. cikkében is megemlítette.

Emlékidéző visszapillantásunk egyúttal jó alkalom arra is, hogy felvá
zoljuk Csobai László oki.gépészmérnökéLet-és .munkarajzát, mert ő nemcsak ki
emelkedő műszaki szakemberként, hanem avatott kisvasúttörténész-krónikásként 
is fáradhatatlan volt, ha szülővárosa, Debrecen erdei vasútjáért, annak jó 
híréért tenni kellett.

Amikor valaki a magyar keskenynyomtávolságú vasutak, köztük az erdei va- 
suták történetéről írni akar, két technikatörténeti értékű Csobai dolgozat 
ismerete nélkül aligha láthat munkához, és ugyancsak tőle származó párat
lan forrás - anyaghoz juthat a Közlekedési Múzeum kézirat-, fotó- és adattá
rában is. E múzeumi gyűjteményekben a kéziratoldalak száma mintegy 1200 és 
itt többszáz fényképet is őriznek a kisvasutak múltjának szemléltetéséhez. 
Mindezek hangyaszorgalmú szerzője, gyűjtője a lassan 20 éve elhúnyt, a fele
dés homályába merült leleményes műszaki ember s egyben jótollú vasúttörténcsz, 
Csobai László volt.

Debrecen erdei vasútjára, népszerű nevén a Zsuzsi vasútra vonatkozó új, 
eddig nem közölt ismereteinket a Hajdú-Bihar megyei Levéltárból3 vettük, a- 
ho1 dr.Gazda István igazgató és munkatársai készségesen segítettek. Csobai 
László műszaki életrajzának összeállításához Kálmánchey Csabától, a MÁV Deb
receni Igazgatóságának egyik szorgalmas üzemtörténészétől kaptunk gyors és 
hatékony támogatást̂  és dr.Bábiczky László^a MÁV Nyugdíj Igazgatóságának osz
tályvezetője is értékes életrajzi adatokkal támogatta munkánkat. Mindannyian 
ezúton is fogadják hálás köszönetünket.
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Azok az érdeklődök, akik további hely- és technikatörténeti ismeretekkel 
is bővíteni akarják tudásukat, azoknak, a teljesség igénye nélkül, az alábbi
művek4 tanulmányozását ajánljuk.

Emlékezésünk e rövid bevezető után két részben tárgyalja mondanivalóját:
1. Néhány levéltári adat a debreceni kisvasútügy történetéhez.
2. Csobai László /1902-1969/ élet- és munkarajza.

1 .

A Debrecenben talált erdei vasúti levéltári források között harmincegy 
jegyzőkönyvet, levelet, feljegyzést és más iratot találtunk, amelyek mind
egyike hiányt pótlóan gazdagította vasúttörténeti ismereteinket. Az első fe
lelős erdőmérnök üzemvezető nevével Förster Miklós személyében 1919. augusz
tusában találkozunk, 1920. decemberében pedig Schlosser István m.kir. főerdő- 
tanácsos töltötte be ezt a tisztséget, míg 1921. augusztusában már Balogh_Bér 
la városi erdőmérnök volt az üzemvezető. Az egymást gyors egymásutánban köve
tő első három erdőmérnök üzemvezetőt 1929. októberében Radeczky József követ
te. Az első világháború előtti és a két világháború közötti időben minden bi
zonnyal más erdőmérnökök is irányították és fejlesztették a debreceni erdei 
vasutak ügyét, de az ő neveikkel nem találkoztunk az idézett iratokban. Ha 
több erdőmérnök üzemvezetőre adatok hiányában nem is emlékezhetünk most, fel
soroljuk a(|Zsuzsi vasútnak azokat a hivatalos neveit,amelyekre az 1882 és 1948 
közötti időben keletkezett és most áttanulmányozott iratokban bukkantunk:

Debrecen-Guthi Vasút Vállalat /1882/
Epreskert-Guthi Korlátolt Közforgalmú Vasút /1923/
Debrecen Városi Erdei Vasút /1923/
Debrecen Városi Gazdasági Vasút /1946/

Amíg a|(Zsuzsi vasút az első három hivatalos nevet viselte városi/ illet
ve erdészeti-igazgatás alatt állt, ügyei a Debrecen sz.kir. város Gazdasági 
és Erdészeti Ügyosztályán futottak össze, s ennek a munkája az Erdőgazdasági 
Bizottság felügyelete alá tartozott. Azt, hogy ez a bizottság jelentős szere
pet töltött be, az is mutatja, hogy elnöke Térfy Béla kir.erdőtanácsos 1922. 
augusztusában közélelmezési miniszter lett. Az 1946-os névváltozást követő 
időben fokozatosan nőtt az államvasúti befolyás és ez net^sak a fogalmak, 
szabályok, utasítások átvételében jutott kifejezésre, hanem a hasonló szerve
zeti formák, címek kialakításában és használatában is. Ebben a forrongó idő-
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szakban jött létre a Debrecen Városi Gazdasági Vasút Igazgatósága, mely a 
Luther u.l.szám alatt székelt.

Történeti adatcsokrunkba pusztán az emlékeztetés céljával még két jel
legzetesen debreceni tényt illesztünk: az egyik a legelső pálya sajátos vo
nalvezetésére utal, a másik pedig a felhasználható sínanyag igen jellemző 
megválasztására.

Az 1882. február 9-10-én kelt közigazgatási bejárási jegyzőkönyvben azt 
is rögzítették, hogy a Debrecenből Vámospórcsre vezető országút mentén, ho
gyan vezessék ki a pályát a városból: a vasút ezen országút balszélen 
akképpen leszen elhelyezendő, hogy a közúti forgalom biztos fenntartására az 
országútból legalább 12 mtr szélesség érintetlenül maradjon, melyből kifolyó
lag tehát a vasút részére ott, ahol szükséges az úttesten kívül külön hidak 
építtessenek." Idézetünk egyúttal annak bizonyítására is szolgál, hogy a va
sútépítés korai időszakában a közút és a vasút jobban megfértek egymás közel
ségében, mint későbbi korokban.

Egy 1912. márciusában felvett közigazgatási jegyzőkönyv az engedélyezé
si feltételek között szigorúan kiköti, hogy a pályát csak hengerlési adattal 
hitelesített hazai sínekből építhetik. Minden olyan sínt, melyen nincs hiteles 
magyar hengerelt cégjegy, külföldi gyártmánynak tekintenek és 20 %-os bírság
gal sújtják az előírás megszegőit. Ez a megkötés vonatkozott a gördülő anyag
ra és a berendezési tárgyakra is.

2 .

Csobai László 1902. július 9-én született Debrecenben Csobai Péter gaz
dálkodó és Barna Eszter házasságából. Helyben járt iskolába és ott is érett
ségizett 1920-ban. Még ugyanebben az évben Budapesten megkezdte gépészmérnöki 
tanulmányait, melynek sikeres elvégzése után 8401.számú oklevelét 1924.július 
16-án állították ki. A MÁV Debreceni Igazgatósága irattárában található szol
gálati táblázatok adatai5 szerint a vasúti rangfokozat szempontjából 1931. 
augusztus 2-tól tekintették munkaviszonyát folyamatosnak, bár első állami al
kalmaztatása is a MÁV-nál volt 1926. február 15. és november 15. között. Eb
ben az időben vette feleségül Gombos Ibolyát és házasságukból 1928. október 
9-én megszületett első és egyetlen gyermekük, Éva. Csobai ekkortájt került 
kapcsolatba szülővárosában a keskenynyomtávolságú vasutakkal. Ez az ifjan hi
vatásul választott közlekedési terület bő négy évtizeden át kitöltötte Buda-I •
pesten, 1969.J un tusában tragikusan megszakított tartalmas életét.
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Csobai László emberi és szakmai értékeire más szolgálati táblázati ada
tok is utalnak. Az 1926. novemberében kapott gőzmozdonyvezetői képesítése mel
lé jó harminc év múlva 1957. októberében dízelmozdonyvezetői képesítést szer
zett, miközben a szakmai vizsgák egész sorát eredményesen tette le. Cikkeit 
rendszeresen közölte az Autó-Motor c. folyóirat. Az állandó tanulás mellett 
az ismeretek igényes szóbeli továbbadása, a tanítás is vonzotta. Tanított e 
gyebek között a debreceni Állami Fa- és Fém Ipariskolában fizikát és elektro
technikát, majd az 1950-es években a helyi Gépipari Technikumban a gép- és a 
gépjárműszerkezettan című tantárgyak oktatását vállalta. Aktív éveinek végén 
mint tekintélyes MÁV műszaki főtanácsost területi gépjármű műszaki szakértő
ként is foglalkoztatták a helyi szakmai körök.

Csobai László élet- és pályatörténetének részletes kibontására egyelő
re nem rendelkezünk elegendő tényanyaggal, annyit azonban máris bizonyosan 
állíthatunk, hogy szülővárosának kisvasútja, melyet hosszú éveken át igazga
tóként is vezetett, az ő szorgalmas műszdKi fejlesztői munkája nyomán vált 
széles körben ismertté, és a jeles szakember közben a hazai kisvasúttörténeti 
kutatás legrangosabb kutatói közé is felküzdötte magát. Ezt egyebek között az 
is bizonyítja, hogy a már idézett 1943-ban kiadott kis könyve abból az alka
lomból jelent meg, hogy abban az évben Debrecenbe hívták össze a magyar kis- 
vasútügy vezetőit és történetének kutatóit. Talán mondanunk sem kell, hogy a 
rendezvény fő szervezője a házigazdák képviseletében Csobai László volt. E 
minőségében egyesületi erdei vasutas szakosztályunk egyik úttörőjének is te
kinthetjük.

A sokoldalú műszaki ember életének jelentős fordulata volt 1962. októ
ber 31-én bekövetkezett nyugdíjazása. Ezután, mivel Budapestre költözött, 
szorosabbra fűzte kapcsolatát a Közlekedési Múzeummal, ahol őt hosszú éveken 
át külső tudományos munkatársnak tekintették. Amikor élete és munkássága 1969. 
június 6-án váratlanul megszakadt, illő módon megemlékeztek róla. Halála kö
zelgő 2 0. évfordulója alkalmából jelen méltatás is ugyanezt a célt kívánja 
szolgálni.

1. Az idézett cikk az évkönyv 237-270. oldalain jelent meg.
2. A két megemlített alapvető Csobai tanulmány a következő:

- Debrecen sz.kir. város gazdasági vasútjának, fatelepének, gőzfűrész és 
famegmunkáló üzemének ismertetése, Debrecen Városi Nyomda, 1943. Ez a
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maga idejében szinte páratlan 37 oldalas üzemtörténeti munka a szolgála
ti szabályzat, az üzemvitel, a személyzet oktartásának legfontosabb kér
déseit is felöleli, hogy a nehéz háborús időkben a rosszabb anyagi hely
zetben levő vasutak működtetéséhez, vezetéséhez segítséget adjon.

- A debreceni erdei vasút 80 éve, Közlekedéstudományi Szemle, XII.évf.12. 
szám. 567-573. old., 1962.

3. A levéltári adatok, amelyek Debrecen város polgármesteri hivatalának ira
taiban lelhetők fel, a HBmL XXI. 505/a 114-es számon találhatók. Az irat
anyagot összefogó belső borítón ez a felirat olvasható: "Debrecen város 
erdőhivatala iparvasútja- és erdei vasútjára vonatkozó iratok évek, hóna
pok és napok dátum rendjében. 1882.február 9 - 1948.december 31."

4. Csobán Endre-dr.Csűrös Ferenc: Debrecen sz.kir. város - A város múltja, 
jelene és jövője, rövid áttekintésben, Vármegyei Könyvkiadó, Budapest, 
1931.; Csobán Endre-Herpay Gábor dr.: Debrecen sz.kir. város és Hajdú vár
megye, A vármegyei monográfiák kiadóhivatala, Budapest, 1940.; dr.Mihalich 
Győző-dr.Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Ma
gyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.

5. Amikor Kálmánchey Csaba debreceni vasúti üzemtörténész segítségével Csobai 
László szolgálati táblázatának adatait megkaptuk egyúttal arról is érte
sültünk, hogy a helyi MÁV Igazgatóságon, őrzött Csobai László életrajzi 
adatait tartalmazó személyzeti anyagot kiselejtezték. Reméljük idővel más 
helyen megtalálunk egy részletesebb Csobai önéletrajzot, mely alapul szol
gálhat egy hosszabb pályatörténet megírásához, például egy olyan kiadvány 
számára, mely Debrecen híres vasutas szülötteit méltatja valamilyen ünne
pi alkalomból.


