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„Csömödéri erdei vasúthálózat
története

A csömödéri erdei vasút építését gazda-
sági és katonai érdek tette szükségessé.
A nagy kiterjedésû, feltáratlan zalai Es-
terházy erdõkbõl nem lehetett gyorsan
és gazdaságosan nagy mennyiségû fa-
anyagot kiszállítani. A XX. század elején
a fát még nagy távolságokra, vagy a leg-
közelebbi vasútállomásig is szekereken
fuvarozták. Az elsõ világháború hadigé-
pezete részére – közel volt az olasz
front – nagyon sok feldolgozott faanyag
kellett. A Bánokszentgyörgyi és a Szent-
péterföldei Erdõgondnokság erdõit tár-
ta fel az erdei vasút.

1916-ban Scheffer Rezsõ csáktornyai
és Mayer Miksa zágrábi kereskedõk,
katonakincstári szállítók az Esterházy
hitbizomány Bánokszentgyörgyi Erdõ-
gondnokságának területén, a kivágásra
tervezett erdõk mûfáját (ipari fa) meg-
vásárolták. A kivágott faanyagot a
Szentpéterfölde és Pördefölde körüli
erdõkbõl kellett a csömödéri vasútállo-

máshoz juttatni. Ezt gõzüzemû erdei vas-
út építésével oldották meg, Csömödér
és Budnya közt 14 km hosszan.

1916. május 16-án megkapták az en-
gedélyeket, és rohamléptekkel építet-
ték a vasút pályavonalát. A háború
miatt a fõ szempont a gyorsaság volt,
ezért sok helyütt hiányos volt az alapo-
zás, amit késõbb kellett pótolniuk.

1917. év elején megérkeztek a szent-
lõrinci Orenstein és Koppel cégtõl a vas-
úti kocsik és a mozdony. Nyárra elké-
szült a pálya is. A mozdonyt kipróbálták,
és a vasút mûködését is engedélyezték
ideiglenes jelleggel. A környék lakossága
„Söffer vasútként” emlegette.

Az elsõ vonal elkészülte után, 1920-
ban az Esterházy hitbizomány elhatároz-
ta, hogy a Scheffer-féle vasút Törösznek
állomásától a Márki erdõbe, 17,6 km
hosszú gõzüzemû erdei vasutat építtet.
Az építkezés ütemére jellemzõ, hogy a

következõ év július 14-én már ideiglene-
sen engedélyezték az anyagforgalmat. 

1922-ben az Esterházy hitbizomány
átvette a Scheffer-féle vasút Csömödér
és Budnya közötti elsõ 14 km-es szaka-
szát és 23 év alatt, fokozatosan egy vas-
úthálózatot épített ki.

A vasúthálózat terveit Buzsáky János
és László Tibor mérnök készítette. Az
építés szervezésében kiemelkedõ mun-
kát végeztek Polnisch Árpád, Rimler
Pál, Doleschall Aladár, Páll Miklós és
Násfai Nidermann Árpád erdõmérnö-
kök. A vasútüzem vezetõje a két világ-
háború között Henye Lukács volt.

Az erdei vasút a faanyagon kívül olaj-
ipari berendezéseket is szállított Bázake-

rettyére a MAORT részére. Állami tulaj-
donba 1945. szeptember 29-én került. 

1945-ben a vágányhossz: 9,5 kg/fm
sínekkel 46 738 m, 7,0 kg/fm sínekkel
13 304 m. Az összes sín: 60 042 m. 

A gõzmozdonyokat – Tátra, Pál,
Hany Istók, Antal, Muki, Karcsi – fel-
váltva használták a csömödéri és a lenti
vasútnál. Az anyagszállítást 78 kocsival
végezték.

Évente 25 000–40 000 m3 fát tudtak ki-
vinni az erdõbõl. A vasútüzem személy-
zete 20 fõbõl állt, amelybe nem tartoztak
bele a pálya- és rakodómunkások.

A csömödéri vasúthálózatból ún. „re-
pülõ vágányok” indultak ki a közelben
lévõ vágásokhoz, amit a kiszállítás után

2. Erdei vasút a zalai dombok között

* (Forrás: Szakács László)
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gyorsan át lehetett telepíteni máshová.
E mozgékony szállítási módot kitûnõen
alkalmazták és alkalmazzák még ma is.

Az erdei vasút bõvítésénél legelõször
Páll Miklós erdõmérnök nevét kell meg-
említenünk, aki már 1945 elõtt felvetette
a csömödéri és a lenti vasút összeköté-

sét, valamint meghosszabbítását Nagy-
kanizsáig és Zalalövõig. 1946-ban Ma-
das András erdõmérnök már részletes
terveket készített, de csak egy szárnyvo-
nal valósult meg Szilvágynál. Páll Miklós
erdõmérnök 1947-ben újból beterjesz-
tette a két vasút összekötését, valamint

további vonalhosszabbításokat, össze-
sen 27,5 km hosszan. Tervei szerint a
beruházás 1 237 500 forintból megvaló-
sítható. Akkor nem, de késõbb elképze-
lésének egy része valóra vált. 

Ezen idõben Mlaticsek Antal, majd
Fürst László a vasútüzem vezetõje, az
összes erdei vasút szakellenõre a me-
gyében Péter Brunó erdõmérnök volt.

1955-1957 közt a Hosszúrét, Köve-
cses, Feketeberek, Bánkürtös, Zsidó-
hegyhát szárnyvonalat bõvítették,
hosszabbították. E jelentõs beruházás
tervezését és kivitelezésének irányítá-
sát, nagyrészt Bõsze Aladár és Zágoni
István erdõmérnökök végezték.” *

A személyszállító vonatok ma már 32
km hosszban kötik össze a térség kirán-
dulóhelyeit. Személyszállításra 6 db zárt
és 4 db nyitott kocsi áll rendelkezésre.
Menetrend szerinti közlekedés május
elejétõl szeptember végéig tart, de kü-
lönvonat egész évben rendelhetõ.

Lentibõl kiindulva gyönyörködni le-
het a zajdai erdõkben, elérhetõ a csömö-
déri horgásztó, a bázakerettyei termál-
fürdõ, valamint a „Kistolmácsi Szabadidõ
Központ” fürdõ- és horgásztóval.”




