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Február
10 Balatonfenyves
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14 Királyrét
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30 Csömödér
31 Csömödér
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Nőnapi kisvasutazás
Ünnepi járat
Tavaszköszöntő járat
Tavaszköszöntő járat
Télterelő túra
Húsvéti expressz
Húsvéti expressz
Húsvéti kisvasutazás

Április
7
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21 Csömödér

Szemétszedő vonatozás és túra
Szezonnyitó járat
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1
Gemenc (Pörböly)
1
Kaszó
5
Királyrét
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21 Kaszó
21 Pálháza
26 Csömödér
26 Lillafüred

Régi hagyományok, új kalandok
Majális kisvasutazás
Kisvasúti nap
Kaszói Állami Erdei Vasút Napja
Pünkösdi kisvasutazás
Pünkösdi zenés vonatozás
Gyermeknapi expressz
Kisvasúti nap

A lista nem teljeskörű! Csak a már meghirdetett programokat tartalmazza.
A változás jogát a programszervezők fenntartják!
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Túrák, programok

Ez történt mostanság
Több évtized után ismét gőzőssel Antonivkában!

HÍREK

Az Antonovka-Zarecsnoje vasútvonalon
közlekednek
Európa
legnagyobb távot megtevő kisvasúti
személyvonatai. A heti 2×1 pár
személyvonat 35 km/óra sebességgel
is majdnem 4 óra alatt teszi meg a
106 kilométeres távot. A vonalon a
menetrend-szerinti gőzmozdonyos
közlekedés
1972-ben
állt
le.
Jelenleg egy ТU7-es dízel a vasút
egyedüli üzemképes mozdonya, egy
TU2-es pedig felújítás alatt van.

Fotó: Csanádi Sándor

Felújítás Debrecenben és a Mátrában
Felújítási munkálatok miatt Zsuzsi Erdei Vasúton a menetrendszerinti közlekedés
2018. augusztus 19-ig szünetel, azonban az üzemi viszonyok függvényében
különvonatok közlekedtetésére van lehetőség.
A Mátravasúton kocsik, mozdonyok és természetesen a Gyöngyöstől már-már
elválaszthatatlan Gyöngyi gőzös is felújításra kerül. A gördülőállomány mellett a
Gyöngyös és Lajosháza közötti pálya egy része, több híd, megálló, átjáró is megújul.
A felújítás ideje alatt a Mátravasút szalajkaházi vonalán ebben az évben nem lesz
közlekedés.
Forgalomba állt Csömödéren a harmadik korszerűsített mozdony
Az ország leghosszabb kisvasútján 10 darab C50-es mozdony teljesít szolgálatot,
ezek közül immár három esett át felújításon. A 2013-ban indult felújítások során az
eredeti motor és váltó kombinációkat modern Cummins motor és Allison automata
váltókkal cserélik fel. A megújított hajtásláncnak köszönhetően a megszakítás nélküli
váltás folyamatos erőátvitelt ad a kerekekre, a szerelvény egyenletesen gyorsíthat
akár meredek domboldalakon is, lassításkor pedig hatékony motorfékkel üzemel.
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Vasúttörténet
A szobi kisvasút és a „transzbörzsönyi” hálózat kialakulása
A XIX. század a második ipari forradalom és a szállítás forradalmának időszaka. A
század közepén meginduló vasútépítések, folyószabályozások, a kövezett úthálózat
kiépítése, Pest, Buda és a vidéki nagyvárosok fejlődése okán ugrásszerűen
megnövekedett a kereslet a tört és faragott útburkoló kő iránt. 1846. július 15-én
átadásra került a Pest – Vác vasútvonal, 1851-től a vonatok már Pozsonyig járhattak.
Az Ipoly-völgyi vasútvonal 1886 augusztusában Párkány - Csata felől Ipolyságig
készült el, 1891-ben ért Balassagyarmatra, 1896-ban Losoncon csatlakozott a
Budapest – Hatvan – Salgótarján – Losonc – Zólyom fővonalhoz.
A Duna - Ipoly folyók, valamint a Börzsöny hegység által határolt Szob és a környező
falvak (Ipolydamásd, Kóspallag, Márianosztra) lakosainak a kő iránti kereslet tartós
munkalehetőséget teremtett. Az itt kitermelhető, jó minőségű, kőanyag (andezit és
dácit), a helyi képzett munkaerő (a szájhagyomány szerint Mauthausenből érkezett
szakmunkások tanították be a helyieknek a kővágás fortélyait), a főváros közelsége, a
dunai és vasúti szállítás lehetősége kedvező feltételeket biztosított az építőipari
vállalkozások számára. A környéken több kisebb kőbánya, kőfejtő is működött,
melyek általában a helyi igényeket szolgálták. Az építőipar fellendülése a Szob és
Márianosztra községek határában emelkedő Ság (későbbi nevén Csák) - hegyben
működő kőbányák ipari szintű művelését eredményezte. A hegy akkoriban az
esztergomi főkáptalan letkési uradalmához tartozott. Bányáit az 1830-as évektől
művelték.
1872. január 1-től Wallenfeld Károly lett a kőbánya bérlője. Polnában (Csehország)
született, 1821-ben. Fiatalon került Pestre, ahol 1850 körül megházasodott. Sikeres
vállalkozó volt, komolyabb vagyonra tett szert. Ő volt az egyik nagyvállalkozó, aki
évtizedeken keresztül szállított kocka- és zúzott követ a főváros járda- és
útépítéseihez. Előbb Dunabogdányban, később Dömösön, Visegrádon, Zebegényben
és Szobon is működtetett bányákat. Haszonbérleti szerződése Szobon 1872. január 1től engedélyezte számára a bányaművelést „ … a Méltóságos esztergomi Főkáptalan
uradalmi tisztsége haszonbérbe engedi Wallenfeld Károly úrnak a szobbi határban lévő
Sághegyen nyitott két járdakő bányáját tizenkét egymás után következő évekre…”
A szerződés 11. pontja lehetővé teszi számára a bányában vasút építését:
„Amennyire a bérlő a bányában hasznos épületeket állítani vagy pedig vasutat építeni akarna,
az csak az uradalom beleegyezésével történhetik és az a bérlet szűntével jó állapotban
fenntartva az uradalomnak ingyen átengedendő lészen.”
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ÁRPÁSI IMRE ÍRÁSA

Ebben az időben legfeljebb a bányaudvarban, a fejtéstől a kővágókig (ricerek), ill. a
rakodóra, meddőhányóra vezető vágányok építéséről lehetett szó; hogy megépülteke, arról a források nem szólnak, de ez a termelés nagyságrendjét ismerve nem zárható
ki. Budapesten kívül még a következő városokba lett szobi kőanyag szállítva: Győr,
Komárom, Nagyszombat, Érsekújvár, Esztergom, Szeged, Szabadka, Nagybecskerek,
Zombor, Zenta.
Wallenfeld Károly bérleti joga 1883. december 31-én megszűnt. A malomvölgyi
bányát már 1880-tól, a Csák-hegyi bányát 1884-től a szobi Luczenbacher család
vállalata bérelte tovább. A család a XVIII. század közepén, német nyelvterületről
települt Szobra. A XIX. század közepétől Luczenbacher János (1816-1877) és Pál
(1818-1900) vezetésével már jelentős építőipari és kereskedelmi vállalkozásaik
voltak. A dinamikusan fejlődő Buda és Pest építkezéseihez faanyagot, szobi
kőbányáikból, téglagyáraikból építőanyagot szállítottak. Termékeik eljutottak a
vidéki nagyvárosokba is.
Áruszállításhoz saját hajókkal rendelkeztek (egy időben személyszállítással is
foglalkoztak, de a Dunagőzhajózási Társasággal végül nem bírták a versenyt). A vasúti
fővonalak kiépítésében Luczenbacher vállalkozások is részt vettek.
1892-ben ifj. Luczenbacher Pál 200 000 forintért megvásárolta az esztergomi
főkáptalan összes szobi ingatlanát, patrónusi jogát - házakat, kerteket, présházat
pincével, szántóföldeket, erdőt, legelőt, kizárólagos halászati jogot a Dunán és az
Ipolyon Szob határain belül, dunai révet, part és vámszedési jogot, egyházi vásári
jogot és a Csák-hegy kőbányáit is. A kő kitermelése ekkor már olyan mértékű lehetett,
hogy a szobi vasútállomásra és hajókikötőre addig alkalmazott szekeres szállítási mód
már nem volt gazdaságos.
1893.05.21-én a kereskedelemügyi miniszter 29.668/1893. sz. rendeletével egy évre
előmunkálati engedélyt adott a Luczenbacher Pál utódai cégnek a m. kir.
Államvasutak Szob állomásától kiinduló, Márianosztráig vezető helyi érdekű
(760-as nyomtávolságú) vasútra. Szárnyvonalának, a Szob – Duna-parti iparvasútnak
tervezete és műszaki leírása 1893. december 8-val keltezett.
A vasútvonal terveit a Gregersen G. és Fiai Építő Vállalat készítette el (a Norvégiából
bevándorolt Gregersen Guilbrand Magyarországra érkezve először Szobon telepedett
le, 1850 körül. Vasútépítési, folyamszabályozási munkálatokra Luczenbacher Jánossal
és Pállal többször is közösen vállalkoztak).
1894. február 12-én kelt a m. kir. Államvasutak Budapest-balparti üzletvezetőségének
21876/1894. sz. ügyirata „Szob - Márianosztra helyi érdekű vasút csatlakozása Szob
állomáshoz” tárgyában. Az irat tartalmazza a költségkimutatást a csatlakozással
kapcsolatos és az engedélyes költségére végrehajtandó munkákról, valamint egy
részletes, 1:1000-es léptékű helyszínrajzot Szob MÁV állomásáról (az akkori felvételi
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Bár az előmunkálati engedélyt már 1893-ban megkapták, a cég nem kezdte meg a
vasútvonal építését. Tizenhárom évvel később, 1906. június 27-én még mindig csak
annyi történt, hogy a kereskedelemügyi miniszter a Luczenbacher Pál utódai cégnek a
29.668/1893. sz. rendelettel kiadott előmunkálati engedélyt 46.972/1906. sz.
rendeletével újabb egy évre meghosszabbította. Ez év októberében a tervezett
Szob - márianosztrai keskeny vágányú helyi érdekű vasút közigazgatási bejárása is sor
került.
A terv szerint a vasútvonal a magyar királyi államvasutak Szob állomásánál kezdődik,
majd a Szob - ipolysági törvényhatósági utat metszve, annak, valamint később a Szob márianosztrai községi út jobboldalán haladva Márianosztra végállomásig vezet.
Tervezett legnagyobb emelkedése 25 ‰, legkisebb ívsugár 60 m. Nyomtáv 760 mm,
10,9 kg/fm-es acélsínekkel. Tervezett állomások: Szob átrakodó, Szob rendező,
Feketebánya rakodó és Márianosztra végállomás. A vonal 3/5 szelvényei között 1,5
km hosszú kőszállító vágány kiágazást terveztek a vasúti Ipoly-híd alatt elvezetve a
Duna-partig, valamint a 32/33 szelvénytől kiágazás a Csák-hegyi kőbányába.
1908-ban végre elkezdődött a vasútvonal megépítése. De nem az eredeti, helyi érdekű
vasúti tervek szerint: iparvasútnak épül meg, a Luczenbacher család kőbányáiban
kitermelt kőanyag leszállítására, a szobi MÁV állomáshoz és a Duna-parti
hajórakodóhoz.
A vasút építésének részletei - forrásanyag hiányában - nem ismertek.
Az ESZTERGOM c. lap cikke 1910. július 31-én ifj. Luczenbacher Pál haláláról,
nekrológjában az iparvasút megépüléséről is tudósított:
„…A híres szobi Luczenbacher-dinasztiának feje kedden délben 12 órakor meghalt Szobon,
a családi kastélyban (…) Atyja halála után ő vette át a számos családi és ipari vállalat
vezetését. Később a szobi kőbányák kiaknázására vetette a fősúlyt és épp az idén készítette
el a bányákhoz vivő iparvasutat…”
Halála után a vállalatok irányítását fia, Raul, valamint Mária nevű lányának férje, gróf
Teleki József vették át. Vezetésük alatt vállalataik tönkrementek.
1917 novemberében a Luczenbacher Pál utódai cég eladta szobi kőbányáit, a hozzájuk
tartozó területekkel, berendezésekkel, iparvasúttal, bérleti jogokkal.
A következő részben a megépült vonalak és épületek, valamint az eladás utáni időszak
bemutatásával foglalkozunk
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épület a maitól feljebb helyezkedett el, kb. a mai kisvasúti végállomás kitérőjénél). A
helyszínrajzon a becsatlakozó keskeny nyomközű vágányok tervezett elhelyezkedése
is látható.

EGYSZER VOLT VASUTAK…

MOLNÁR MÁRK ÍRÁSA
30 éve szűnt meg a dorogi Homokvasút és az altáró rendszer 6780 m-es
utolsó, szénszállító szakasza
A dorogi bányavasutak 1987-ben
1976-ban vízbetörés érte a sárisápi XIX-es aknát, ezzel a Homokvasút és a
felsővezetékes, 580 mm nyomtávú bányavasút már csak a dorogi XXI-es aknát szolgálta
ki. A Dorogi Szénbányáknál ekkor még két termelő bánya volt, a lencsehegyi és az
újebszőnyi melyek nem kapcsolódtak az egykor kiterjedt alagútrendszerhez és nem
vették igénybe a Homokvasút által szállított sátorkői homokot sem. Kis széntermelés
folyt a Mogyorósi Tanbányában amely 2 km-es külszíni vasúton szállította
termelvényét a nagyvasúti rakodóig. Mindhárom üzem hosszabb- rövidebb ideig túlélte
a szóban forgó nagyszabású bányavasutakat. Az alagútrendszerhez már több mint
harminc év nem kapcsolódó Tokodi Altáróban már 15 éve működött a térség ivóvíz
ellátására létrehozott vízbázis amely a mai napig működik a 3,5 km hosszú altáró végén.
Akkoriban felsővezetékes mozdonyokkal ma már akkumulátoros LA4 típussal.
A Homokvasút 2 km-es XVII-es aknai szárnyvonalát már felbontották a névadó akna
elfulladása és a szárnyvonallal kiszolgált X-es akna kimerülése miatt. A 13056 méter
hosszú fővonal utoljára a XIX-es aknát szolgálta ki. A vízbetörés cemetálásával 1978ig próbálkoztak, kétszer is sikerrel de rövid időn belül a vízbetörés kiújult, a bányát
1978-ban feladták, ami a homokvasúti fővonal forgalmának megszűnését jelentette.
Ettől kezdve 1987 őszéig hetente egy mozdony bejárta a vonalat, más forgalom nem
volt. A fővonal 21+00 szelvényéből ágazott ki a tömedéki szárnyvonal, hossza 2035 m
és a III/a ürítőhídban végződött A szárnyvonat 10+80 szelvényében forgalmi kitérő volt,
innen irányfordítással értek a vonatok a vonal végéig, itt volt XXI-es akna iszapoló
tárója. Ezzel a vasút az irányfordított szakasz kivételével az építéskori szakaszán
közlekedett újra.
Vonat a tömedéki szárnyon 1987 tavaszán
fotó: Czifra Zoltán
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Az altáró rendszer is már csak XXI-es akna szenét hozta a felszínre az annavölgyi
kijáraton, a Pálinkástárón. Felszínre érve a vágányok megkerülték a műhelyt,
fénysorompóval biztosított útátjárón értek az átrakó állomásra, ahol csillebuktatókon
és szállító szalagon keresztül bunkerekbe került a szén. A bunkerekből kötélpálya
szállította tovább a 2017-ben felrobbantott tokodi osztályozóra. A kötélpálya a
szénmedence összes déli aknájának termelését kellett volna szállítania, ekkora
teljesítményre épült.

Pálinkástáróból kihaladó
vonat áramszedő fordítás
közben
részlet
A bányász című filmből

Egyetlen akna szenének elszállítására üzeme nem volt gazdaságos ezért az utolsó két
évben a bunkerekből már teherautókkal szállították a szenet Tokodra. A hét bányára jól
kiépített alagút- kötélpálya rendszer csonka üzemét jól jellemzi, hogy XXI-es akna az
osztályozótól légvonalban 4 km-re van, ugyanakkor a szén 14- 18 km-t utazott
bányavasúton + kötélpályán majd teherautón. Az átrakó állomástól XVII-es aknáig
vezető 1,5 km-es felszíni szakaszt korábban felbontották, csak a felsővezeték tartó
oszlopai maradtak meg. Ellenkező irányba, a XIX-es aknai vonal még teljes mértékben
megvolt bár egyes részei a lakosság által ráhordott földtől már járhatatlanul.
A vasutak leállása
1987 őszén XXI-es aknán is befejeződött a termelés. Ettől kezdve a Homokvasúton
közlekedés többé nem volt. Még az ezt megelőző években a dorogi KISZ bizottság
lépéseket tett a festői szépségű vonal úttörővasúttá alakítására. A tervek szerint
hétvégente amikor a homok szállítás szünetel személyvonatok közlekedtek volna a
fővonal végpontjáig, XII-es aknáig. A MÁV Tervező Intézet társadalmi munkában el is
készítette a szükséges átalakítások műszaki leírását.

9

Azonban az úttörővasúti üzemet finanszírozni sem a KISZ, sem a Dorogi Szénbányák,
sem a város nem tudta volna, mindeközben a sín és felsővezeték lopások erősen
elszaporodtak, már az 1986-os MÁVTI műszaki leírás készítésekor is hiányzott az
utolsó 3 km felsővezeték. Ezért 1988 tavaszán dr. Tóth István vezérigazgató a vasút
felszámolása mellett döntött. A bontási engedélyt 1988 május 13-án kiadták, a pálya
bontása meg is kezdődött és még abban az évben be is fejeződött.

Sátorkő állomás és mozdonyok bontás alatt fotó: Hosszú Lajos
A műtárgyak közül csak 1996-ban lett elbontva az
57+25 szelvényben a 14,5 m nyílású acélhíd, 2008-ban
a 7+39 szelvényben álló vasbeton híd végül a BudapestEsztergom vasútvonal felújítása kapcsán a 14+92
szelvényben a nagyvasút felett átívelő szintén vasbeton
híd. Az alagút befalazva ma is áll. A járműveket kivétel
nélkül megvásárolta a Kohászati Anyagellátó Vállalat,
a mozdonyszín és a fürdő épülete felújítva ma is áll
megváltozott funkcióval.
Az alagút vagy más néven altáró szintén funkció nélkül
maradt a nagy kiterjedésű annavölgyi felszíni
létesítményekkel együtt. A dorogi oldalon az első
Tömedéki szárny felbontva
szakaszban néhány évig gomba termesztés folyt, az
fotó: Hosszú Lajos
alagút belső részén a kevésbé állékony kőzetben haladó
részén a fenntartás megszűntével hamar omlások
keletkeztek, a középső, biztosítás nélküli kemény mészkőben fekvő szakasz
megközelíthetetlenné vált.
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EGYSZER VOLT VASUTAK…

Annavölgyi külszíni létesítmények bontás közben, gazzal benőve 1989-ben
fotó: Gróf György
Itt mozdonyok, kimentésre váró értékes anyagokkal rakott vonatok rekedtek bent
ugyanis az annavölgyi oldalon az első, falazott 30 m után rögtön puha löszben vezetett
a táró. Ez acél trapézokkal és deszkabéléssel volt biztosítva melyek szintén gyorsan
összementek mintha sosem vezetett volna ott alagút. A falazott szakasz végét be is
tömedékelték majd befalazták. A felszíni létesítmények bontása itt lassabban haladt,
mint a Homokvasúton, csak a 90-es évek elejére számolták fel a teljes felszíni vasutat
XIX-es aknáig, a meddősiklót és a kötélpályát. Csak a mozdonyszín, csillejavító, fürdő
és a csilleürítő épülete maradt meg, napjainkra mind üresen, romosan áll.
A dorogi oldalon a 90-es évek végére megszűnt a gombázás, a felszíni vágányok itt is
eltűntek a járművekkel együtt. 1998-ban az altáró bejáratát felújították de műemléki
védettséget csak 2015-ben kapott az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület közbenjárására. Következő évben a város alatti szakaszt betömedékelték 800
m hosszban, a bejárattól 20 m-re be is falazták.

Dorogi Altáró tömedékelése 1999-ben, fotó: Gondos Árpád
Felhasznált források:
Hervai Ferenc: A Homokvasút és a sátorkői Palatinus- tó létesítésének története
Tóth Tibor: Szénbányászat a dorogi medencében 1781-1981
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Történelem újratöltve
„A hazai keskenyvágányú közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak
értekezlete”
A KBK-füzetek ezen száma a Kárpát-medencei kisvasutak találkozójára időzítve
jelenik meg. Manapaság, amikor egy ilyen találkozót évente megrendezünk,
nehéz elképzelni, hogy volt ez másképp is. Az első hasonló jellegű találkozót
1943-ban szervezeték, a Vasúti közlönyben megjelent beszámolót a
következőkben betűhíven(!) idézzük fel.
A hazai keskenyvágányú közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak első
értekezletének megszervezését és megrendezését Debrecen sz. kir. város gazdasági
vasútja vállalta. Az értekezlet május 28. és 29-i napjain volt Debrecenben. Az
értekezleten a kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumból dr. Kun Elemér máv.
főtanácsos, Gruber Andor, vitéz Nádassy Károly és Sigmond Albert miniszteri műszaki
tanácsosok vettek részt. A m. kir. földmívelésügyi minisztériumot Fülöp Zoltán
erdőtanácsos képviselte. Az értekezleten a Nyíregyházavidéki Kisvasutak, Bodrogközi
Gazdasági Vasút, Alföldi Első Gazdasági Vasút, Lillafüredi Állami Erdei Vasút,
Taracvölgyi Állami Erdei Vasút, Szegedi Gazdasági Vasút, Kecskeméti Gazdasági Vasút,
Hegyközi Vasút, Mátra Vasút, Vaséri Állami Erdei Vasút, Gyertyánligeti Állami Erdei
Vasút vezetői és szakemberei vettek részt.
Az értekezlet első napján, május 28-án a Déry-múzeum előadótermében szakelőadások
voltak. Zerkovitz Rudolf okl. gépészmérnök, vasútigazgató megnyitó beszédében
vázolta a közlekedés fejlődését és a vasút, különösképpen a keskenyvágányú vasút
keletkezését. Szabó Dezső okl. mérnök, műegyetemi tanársegéd „A keskenyvágányú
vasút jelentősége” címen tartott előadást. Előadásával kapcsolatban vetített képekkel
is bemutatta, hogy külföldön, különösen a gyarmatokon és Japánban a keskenyvágányú
vasutak nagy jelentőséggel bírnak, mert fővasúti jellegűek. Ismertette továbbá a
keskenyvágány előnyeit és hátrányait. Megállapítása szerint a keskeny nyomtávok
általában sokkal szélesebb körű igények kielégítésére felelnek meg, mint akár a
szabványos, akár a széles nyomtáv. A mi viszonyaink közt a keskeny nyomtáv
jelentősége főként abban áll, hogy a már meglévő vasúti hálózatot hasznosan
kiegészítve anélkül, hogy versenyt okozna.
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A VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI KÖZLÖNYBEN MEGJELENT BESZÁMOLÓT FELDOLGOZTA

Iby Gábor okl. erdőmérnök, a Taracvölgyi Erdei Vasút üzemvezetője „Korszerű
anyaggazdálkodás a vasútüzemekben” címen tartotta meg előadását. Részletesen
ismertette a vasút üzemének különböző szolgálati ágait, amelyek helyes és szakszerű
munkájukkal jelentős anyagmegtakarítást érhetnek el. Csorbai László okl.
gépészmérnök, a Debrecen Városi Gazdasági Vasút igazgatója vetített képekkel
ismertette a Debrecen Városi Gazdasági Vasút üzemét, múltját, vonalvezetését,
mozdonyait és motorkocsijait, különböző típusú kocsikat, állomásépületeket, az 1940.
évi nagy hófúvásokat és ezt követő belvíz-áradást stb. Előadásában hangsúlyozta, hogy
a vasutak gazdaságos működését nagymértékben elősegíti, ha a vasutak vezetői és
szakemberei egymás vasutait megismerik, tapasztalataikat egymással közlik és
megbeszélik.
Az előadásokon nemcsak a vasutak kiküldött vezetői és szakemberei vettek részt,
hanem a m. kir. Államvasutak, a Debrecen–Nyírbátori hév. és a Debreceni Helyi Vasút
Rt. szakemberei és a vasutak iránt érdeklődő közönség is. Az értekezlet második napján,
május 29-én a résztvevők a város fatelepét, fűrészüzemét és gazdasági vasútjának
műhelyét tekintették meg s utána a vonalat beutazták s annak végállomásán, a „Dr.
Vásáry István menedékház”-nál folytatták megbeszéléseiket. A megbeszéléseken
nemcsak a mai rendkívüli helyzet okozta nehézségek kerültek szóba, hanem a jövő
problémái is: Keskenyvágányú mozdonyok, motorok, személy- és teherkocsik
szabványosításának, üzemi és építési szabályzatok előkészítésének módja.
Az értekezleten résztvevők azzal az elhatározással utaztak el Debrecenből, hogy a
kisvasutak évenkénti összejövetelének gondolatát, amelyet Debrecen sz. kir. város
gazdasági vasútjának vezetősége ez évben megvalósított, nem engedik elaludni, hanem
az összejövetelt évről-évre mindig más-más vasút területén megfogják tartani.
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A Triglav gőzmozdony felújítása
Hosszas szervező és háttérmunka után 2017. december 1-én Egyesületünk tagjai
Kismarosról a Kemencei Erdei Múzeumvasútra szállították a v.356,301 pályaszámú,
Triglav nevű gőzmozdonyt. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonát
képező, 1902-ben épített jármű az utolsó, még helyreállítható 600 mm nyomközű
gőzmozdony Magyarországon, ami legbecsesebb darabja lett a KEMV muzeális értékű
kisvasúti járműgyűjteményének.
A szállítást előző nap kemény munka előzte meg, a Börzsönyt aznap reggel meglepő
havazásban kellett a mozdonyt hidegre szerelni, rudazatát megbontva futóképessé
tenni. Ez nem volt egyszerű, hiszen sok évnyi csillaggarázsban való tárolás után a
csapszegek, csavarok csak igen erőteljes noszogatásra voltak hajlandóak egymástól
elválni, engedni.
A másnap reggeli daruzást nagy érdeklődés kísérte Kismaroson, de köszönhetően a
rutinos kezeknek, a mozdony hamar fölkerült a trélerre, ami késő délelőtt indult el a
mozdony új otthona felé.
Kemencén a nagy útátjáróban áll fel a daru és emelte 45 év után újra folyópályára a
gépet. A futóképes állapot elérése után a mozdony több száz métert megtéve, immár
saját „lábán” gurult be – minden nehézség nélkül - az állomásra, a múzeum elé. A
másnapi Mikulásvonatok közönsége nagy lelkesedéssel fogadta az új masinát, amit
már füstöt eregetve is lehetett fotózni.
A gőzmozdony felújítása a karácsonyi ünnepek után azonnal megkezdődött az
egykori kovácsműhelyben. Sajnos a gép 45 évet állt szabad ég alatt, és az utolsó tíz
évben az állapota nagyon leromlott. A cél az, hogy a gőzös „múzeumképes”
bemutatható állapotba kerüljön. Kiegészítő értékként fogható fel, hogy gurulóképes
(vontatható) állapotba újítjuk fel a mozdonyt úgy, hogy a ritka keresztezett
Stephenson-vezérmű és a teljes rudazat mozgását látni lehessen.
Ennek megfelelően először a gépezet, a járómű felújítása kezdődött meg. Több napnyi
erőfeszítés után sikerült megindítani a keresztfejet, a tolattyúkat, a dugattyúkat,
illetve a rudazat összeállt, elkorrodált csapszegeit. Újra üzemképes a
kormányemeltyű, a gépezet olajozását biztosító kenőprés. További téli tervek a
gépezet működőképességének teljes helyreállítása után a kerékpárok esztergálása, a
tengelycsapágyak felszabályozása (amennyiben szükséges). A kazán felújítása a
hiányzó kazánszerelvények pótlásával kezdődik, majd záróakkordként a külső és
belső festéssel zárul a mozdony múzeumi állapotra történő felújítása, mely
munkálatok legalább egy évet igénybe vesznek. A felújítás folyamatát az érdeklődők
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figyelemmel kísérhetik 2018. március 15-től október végéig a Múzeumvasút
kovácsműhelyében.
A mozdony életútja
A Triglav 1902-ben épült 4713 gyári számon a müncheni Krauss gyárban, XVIII ai
jellegűként (típusúként). Első állomáshelye a Triglav hegy lábánál, a Bohinji tó
partján működő, Ceconi gróf birtokolta Wochein Feistritzi (ma Bohinjska Bistrica,
Bohinjbeszterce Szlovéniában) erdei vasút volt.
Innen vásárolta meg a kkHB (kaiserliche und königliche Heeresbahn - Császári és
Királyi Hadivasút) 1916. július 10-én 21 000 koronáért és sorozta be állagába R III d
481 hadivasúti pályaszámon (R = Rollbahn, ide sorolták a 600 mm-es gőzösöket, III a
C tengelyelrendezés három kapcsolt tengellyel, a d a 3,5 - 4,0 tonna tengelynyomás,
a 481 a háromtengelyeseken belül a pályaszám). Mára az R III d sorozatból a Triglav
az egyetlen fennmaradt példány.
A Heeresbahn a stájerországi
normálnyomtávú
Peggau
Deutschfeistritz - Übelbach
villamosított helyi érdekű vasút
építőmozdonyaként használta,
ahol Emil Czeczowicka cseh
földbirtokos, bécsi vállalkozó
cége volt a kivitelező és ő
üzemeltette a mozdonyt. A
masina
feltehetően
hadi
sérülések
következtében
1917/18
során
a
ruttkai
műhelybe került nagyjavításra.
majd a stájerországi Feldbach
mezei
vasúti
raktárában
deponálták. 1919-ben 18 900
korona
értéken
tartották
nyilván.

fotó: Mohai László

1918-ban Czeczowicka megvásárolta a királyréti Sierstorpf kastélyt és uradalmat
(Jánospusztai Uradalom néven), ezután hozta magával a mozdonyt, mely 1920. július
12-én tett műtanrendőri vizsgát az Inóczi Kőbánya és Ipartelepek Rt.-nél és kapta a
4-es pályaszámot.
A hazai erdei vasutak fontos szerephez jutottak a Nagy Háború után a hegyek
kincseinek (főleg a fa, de több helyen a kő, a szén is) kitermelésében, szállításában. A
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gőzmozdony ekkor kapta a Triglav nevet, és a Börzsöny fakitermelésének és az
ekkoriban újra föllendülő kőbányászatnak köszönhetően azonnal a munka sűrűjébe
került, s tehervonatok élén szakadatlanul szolgált az elkövetkező évtizedekben.

1969-ben személyvonattal Királyréten Fotó: Lányi Ernő

A kőbánya vasúti kiszolgálását 1945-től a királyréti erdei vasút vette át. Ekkor már
csak két gőzös maradt a vasúton. A mozdony 1947-ben ment át a Magyar
Államerdészet (MALLERD) Vác tulajdonába. Ekkor kapta a v.356.301 pályaszámot, de
a névtábla is fennmaradt a mozdonysátoron. A cég 1950. július 1-től Börzsönyi Erdőés Fafeldolgozó Gazdaságként működtette tovább a kisvasutat.
A mozdony az 1960-as nagyrevíziója során a Debreceni Járműjavító Üzemben új
kazánt kapott 25 009 gyári számmal. Ennek következtében átépült a füstszekrény és
a kemény is. Utóbbi a korábbi szikrafogós (gólyafészkes) kémény helyett egyszerűbb,
csizmaszár kémény lett. A korábbi rugózott központi vonókészüléket is merev, az
MD40 mozdonyokra jellemzőre cserélték.
A felújított mozdony már nem sokáig dolgozott vonógépként. A királyréti vasúton
1962-ben– a C50 dízelmozdonyok érkeztével – a rendszeres gőzvontatás megszűnt, a
mozdonyt üzemképesen a paphegyi vontatási telep egyik szélső vágányára
félreállították, ahol a telep gőzhálózatára csatlakoztatva fűtőkazánként üzemelt
tovább.
A nagycenki Széchenyi Múzeumvasút szervezésekor, 1972-ben az akkor már
Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság névre hallgató tulajdonos (a vasutat ma
is üzemeltető Ipoly Erdő ZRt. jogelődje) fölajánlotta a mozdonyt a Múzeumvasút (így
a tulajdonos Közlekedési Múzeum) járműgyűjteménye számára. Elszállítása előtt a
Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok Egyesülete (MAVOE) szervezett egy utolsó
16

menetet,
melyre
1972.
szeptember
30-án
került
sor.
Erre az alkalomra újra üzembe helyezték a gépet, még az 1970-ben lejárt
kazánvizsgáját is meghosszabbították 1973-ig.
Az utolsó menet utáni napokban aztán átszállították Nagycenkre, ahol 1974-ben
állították ki a Kastély állomás melletti skanzenben. 1978-ban újra a Debreceni
Járműjavítóban járt a mozdony, ahol külső (optikai) felújítást kapott, már zöld
festésben tért vissza Nagycenkre, ahol ezután majd 30 évig állt a kiállítva. Festését
néha megújították.
2007-ben ajkai vasútbarátok hosszas szervezőmunka és Közlekedési Múzeummal való
megállapodás után visszaszállították Ajkára a Királyréti Erdei Vasút kismarosi
végállomásán a vasút 1981-ben befejezett átépítése után kiállított normálnyomtávú
Csingervölgy nevű gőzmozdonyt. A kismarosiakat a Triglavval kárpótolták, a
mozdony az Önkormányzat és a Múzeum között 2007. június 15-én létrejött bérleti
szerződés alapján 2007. szeptember 6-án érkezett vissza Kismarosra. Itt 10 évig állt
kiállítva. Gondoskodást sajnos nem kapott, állapota egyre jobban leromlott, több
szerelvény, cső is eltűnt róla, nyílásain rengeteg szemetet és követ dobáltak be.

Daruzás közben Kemencén fotó: Kovalcsik Tamás
A mozdony állapotának visszafordíthatatlan leromlását megakadályozandó
Egyesületünk több tagja – a Vezetőség támogatásával – 2017 tavaszán kapcsolatba
lépett a Kismarosi Önkormányzat és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
illetékeseivel, akik nem gördítettek akadályt a mozdony „átállomásítása” elé. Így
vonulhatott fel csapatunk november 30-án a helyszíni műveletre.
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Jellege: háromcsatlós keskenynyomtávú szertartályos gőzmozdony, Ct-n2
Acéllemezekből hegesztett főkeret, mereven bekötött, külső csapágyazású, 600 mm
nyomtávú kerékpárokkal. A háromrészes tápvíztartály a keretlemezek között
található.
A gépezet telített gőzzel működő, ikerhengeres gőzgép. A vezérmű keresztezett
Stephenson rendszerű, síktolattyún keresztül vezérli a gőz hengerekbe jutását. A
dugattyúrúd egyvezetékes keresztfejen keresztül kapcsolódik a hajtórúdhoz, mely a
3. kerékpárt hajtja. A gőzszabályzó szintén síktolattyús.
A kazán fatüzelésű, síktűzszekrényes, 12 bar üzemi nyomásra méretezett. A fatüzelés
miatt a rostély fix. A tűzifát a hosszkazán két oldalán lévő tárolórekeszekbe lehet
berakodni. A kazán víztáplálására 2 db, a mozdonysátor belső oldalán található,
Friedmann-rendszerű frissgőz-lövettyű szolgál. A tápvíztartályok feltöltésére
pulsometer (gőzhajtású vízszivattyú) volt a mozdonyra szerelve, jelenleg ez hiányzik.
A kazán biztonságáról rugóterhelésű biztonsági szelep gondoskodik.
A mozdony üzemi és rögzítőfékje vetősúlyos kézifék, mely mind a három tengely
fékezi, egy oldalról. A mozdonynak sem villamos, sem sűrített levegős berendezései
nincsenek, hangjelzésre a mozdonysátor tetejére szerelt gőzsíp szolgál. Világításra
korábban valószínűleg petróleumos mozdonylámpát akasztottak az elől a
füstszekrény tetejére, hátul a két ablak közé szerelt lámpatámra.

Triglav Paphegyen fotó: Lányi Ernő
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A mozdony műszaki adatai dióhéjban

Kisvasúti napok 2018-ban
Április 14. (szombat) ............. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (Budapest)
Április 28. (szombat) ............. Zsuzsi Erdei Vasút (Debrecen)
Május 1. (hétfő) ..................... Fekete-Garam menti Kisvasút (Feketebalog, Szlovákia)
Május 1. (hétfő) ..................... Mesztegnyői Erdei Vasút
Május 5. (szombat) ................ Királyréti Erdei Vasút
Május 12. (szombat) .............. Almamelléki ÁEV
Május 19. (szombat) .............. Kaszói ÁEV
Május 26. (szombat) .............. Lillafüredi ÁEV (Miskolc)
Június 2. (szombat) ............... Gödöllői Kisvasút
Június 30. (szombat) ............. Csömödéri ÁEV (Csömödér/Lenti)
Július 7. (szombat)................. Vidámparki Kisvasút Debrecen
Július 14. (szombat)............... Hortobágy-Halastavi Kisvasút
Július 28. (szombat)............... Kemencei Erdei Múzeumvasút
Augusztus 4. (szombat)......... Kovászna-Kommandói EV (Románia)
Augusztus 4. (szombat) ........ Felsőtárkányi ÁEV
Augusztus 5. (vasárnap)........ Borzsavölgyi Kisvasút (Beregszász, Ukrajna)
Augusztus 18. (szombat)....... Pálházi ÁEV
Augusztus 20. (hétfő)............ Mecseki Kisvasút (Pécs)
Augusztus 25. (szombat)....... Börzsöny Kisvasút (Szob)
Szeptember 1. (szombat) ...... Balatonfenyvesi GV
Szeptember 15. (szombat) .... Gemenci EV (Pörböly)
Szeptember 22. (szombat) .... Széchenyi Múzeumvasút (Nagycenk)
Október 6. (szombat) ............ Nagybörzsönyi EV
Október 6. (szombat) ............ Bezina-völgyi EV (Nagybörzsöny)
A részletes programokat a rendezvények előtt megtalálja a szervező erdészeti
társaságok, vasúttársaságok, civil szervezetek és egyéb üzemeltetők honlapjain,
valamint a www.kisvasut.hu oldalon.
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