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Bevezetés 

Az elmúlt években, hónapokban sokat jártam néha gyalog, néha kerékpárral, egyedül és 

társaságban is a felszámolt vasút nyomvonalán. Kellemes környezet, semmi forgalom. Az 

erdők, mezők között kanyargó úton elgondolkodom, hogy mi lenne, ha ma is a mozdonyzaj, a 

kocsikerekek csattogása verné fel a csendet. Ha még most is vonaton utazhatnánk Káldra, 

Szajkra, vagy épp a másik irányba, Bükre, Csepregre. Miközben az épületeket fotózgattam, 

megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy meg kell írni ennek a vonalnak a történetét.  

A források közül elsősorban az írott forrásokat használtam, de ebben a témában önálló kötet 

még nem jelent meg, csak vasút- és helytörténeti munkákban, vasúti folyóiratokban (Indóház) 

találhatunk kisebb morzsákat. Helyi és megyei újságokból szintén kaphatunk információkat az 

adott szakasszal kapcsolatos eseményekről. De bármennyire is furcsának tűnik, aki ma egy 

vasútvonal történetéről ír, annak a világhálót is szükséges használni. Vasútbarátok, vasutasok 

több honlapot, fórumot működtetnek, amelyeken értékes adatokat, fotókat, 

visszaemlékezéseket, további elérhetőségeket találhatunk. A megfelelő forráskritikával kezelt 

információk sokban gazdagíthatják ismereteinket. Csak említés szintjén néhány: 

vasutallomasok.hu, wikipédia.org/Magyarország megszűnt vasútvonalainak listája, Balla 

László honlapja (balla.eu), illetve a forum.index.hu/vasutas fórum. Nem szabad elfeledkezni 

természetesen a vasúttörténettel foglalkozó szakemberek: Kubinszky Mihály és Turóczy 

László, illetve Burka Zoltán helytörténész, valamint Lőrincz Sándor nyugalmazott sárvári 

forgalmi szolgálattevő szívélyes segítségéről sem, akik az iránymutatás mellett saját maguk 

gyűjtötte anyagokat (is) rendelkezésemre bocsátottak. 

 

A vasútépítés története 

A 19. század a klasszikus vasútépítés időszaka volt. Az 1825-ben megnyitott első 

gőzvontatású vasutat Stockton és Darlington között hamarosan újabbak követték Angliában, 

Európában és a világ minden táján. A mezőgazdaság fellendülése, az ipari üzemek egyre 

növekvő száma és mérete, a népességszám robbanásszerű emelkedése igényelte a gyors és 

olcsó szállítás lehetőségét. A földművelés és állattenyésztés az új technikák alkalmazásával 

egyre több terméket állított elő, többet, mint amennyit helyben el tudtak fogyasztani. Az egyre 

nagyobb mennyiségű felesleget így érdemes volt eladni. A gyárak, gyáróriások ontották a 

tömegárukat, új felvevőpiacokra, vásárlókra volt szükség. A falvak, városok lakossága 

megemelkedett, és mivel sokszor helyben már nem találtak munkát, a gyárakba áramlottak. 

Ez szintén a szállítás fejlődését igényelte.  
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A 19. század második felében ezért újabb és újabb vasútvonalakat építettek szerte a világon. 

A legsűrűbb hálózat természetesen Európában jött létre, de jelentős vonalépítések zajlottak 

Észak-Amerikában, ahol már az 1860-as évek végén többezer kilométeres sínpálya szelte át a 

kontinenst az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig.  

Hazánkban az 1840-es években – elsősorban a közlekedési tanácsosként működő gróf 

Széchenyi István ösztönzésére – nyíltak meg az első vonalak. Az első, 1846-ban, Pest és Vác 

között, azzal a szándékkal, hogy később Bécsig fogják meghosszabbítani. A következő évben 

már két újabb vaspályát adtak át, Bécsújhely és Sopron, valamint Pest és Szolnok között. A 

szabadságharcot követően magántársaságok vették át az újabb vonalak építését, így például a 

Déli Vasút, amely Sopronból indulva Szombathelyen és Nagykanizsán át Fiuméig, illetve 

Budától Nagykanizsáig építette meg vasútját. Az Osztrák-Magyar Államvasút szorgalmazta a 

Pest-Vác vonal Bécsig tartó meghosszabbítását. A Tiszai Vasút az Alföldön, az Északkeleti és 

Északnyugati Vasút a nevükből adódóan az ország északkeleti, valamint a Felvidék nyugati 

részén építkezett. A Magyar Nyugoti Vasút Székesfehérvártól Szombathelyig, illetve Győrtől 

Szombathelyen át Gyanafalváig (Jennersdorf) létesített pályát, hogy így csatlakozhasson az 

országhatártól Grazig tartó vasúthoz.
1
 

 

A helyi érdekű vasutak Magyarországon 

Az 1880-as évekre a nagyberuházások ideje azonban lejárt, a társaságok építőkedve 

lelohadt. Ennek ellenére az ország még mindig nagy területei nem tudtak bekapcsolódni a 

korszerű áruszállításba. Miután 1877-ben nyilvánvalóvá vált, hogy helyi kezdeményezésre és 

a helyi igények kielégítésére is lehet és érdemes vasutakat építeni (arad-kőrösvölgyi vasút), a 

kormány is számos kedvezményt adott, majd 1880-ban megszületett az első törvény a 

helyiérdekű vasutakról (1880. XXXI. tc.). Ebben megszabták, hogy milyen 

kötelezettségeknek kell eleget tennie a társaságnak, és milyen jogok, illetve kedvezmények 

illetik meg. A helyi érdekű vasutak (HÉV-ek) 90 év után a magyar állam tulajdonába 

kerülnek, mindenféle kárpótlás nélkül. Az építési és működési engedélyeket a közmunka- és 

közlekedésügyi (később kereskedelemügyi) miniszter az engedélyezést követő 14 nap alatt 

köteles az országgyűlés elé terjeszteni. A helyi érdekű vasutak mentesülnek az ingyenes 

postaszállítástól, a távíróhálózat kiépítésétől addig, míg csak nappali forgalom bonyolódik 

rajtuk. Azonban hetenként legalább háromszor előzőleg kihirdetett időpontban köteles a 

társaság vegyesvonatot közlekedtetni, cserébe nem kellett a naponkénti vasútközlekedéshez 

                                                 
1
 A vasúttörténet kezdeteire ld. Kubinszky, Mihály, Gombár, György, Bahnhöfe in Ungarn 1846-1988, (h.n.), 

1989; Magyar vasúttörténet I. kötet, főszerk. Kovács László, Bp., 1995 
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szükséges biztosítóberendezéseket felszerelni. A viteldíjakat az engedélyokmány 

maximalizálta, de ha a tiszta jövedelem elérte az abban meghatározott tőke 7%-át, a kormány 

jogosult volt – a vállalat meghallgatása mellett – az árszabályt leszállítani. A HÉV-ek 

lehetőséget kaptak arra, hogy vonalukat közúton, vagy árvízvédelmi töltésen is kiépíthessék.  

Az első HÉV-törvényt 1888-ban módosították. Az 1888. IV. tc. sokban szigorította a 

korábbi jogszabályt. Azon vonalak engedélyezésére is országgyűlési felhatalmazás volt 

szükséges, amelyek az országhatárig futnak, vagy gőzhajókkal járt vízi utakhoz vezetnek. Az 

állami megváltás 30 év után vált érvényessé, de ha az országgyűlés fővonalnak nyilvánítja a 

vasutat, az azonnal megváltandó. A vasúttársaság köteles a posta szállítmányokat, állami 

díjfizetés mellett, elszállítani.  

A két törvény lehetővé tette, hogy az országban helyi kezdeményezésű vasutak egész 

hálózata alakuljon ki. Sűrű hálózat alakult ki a kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező 

Alföldön, illetve a Dunántúlon. Az első HÉV-törvényt követően 1883-ban építették meg a 

Dunántúlon a kőszeg-szombathelyi vonalat. Ebben az országrészben főként Vas és Somogy 

vármegyék áldoztak sokat újabb és újabb vonalak támogatására, de Fejér, Veszprém, Sopron 

valamint Zala megyék is sokat tettek ennek érdekében.  

A vonalak kiépítésére általában egy társaság jött létre, amely a pénzek összegyűjtése, és az 

előmunkálati engedélyek beszerzése után látott neki a munkának. A szükséges tőkét a helyi 

lakosságtól, törvényhatóságoktól, üzemektől, birtokosoktól gyűjtötték össze. Voltak olyan 

települések, gyárak, földbirtokosok, akik ingyen ajánlották fel földjeiket egy-egy vasútvonal 

létesítésének érdekében. Legfeljebb annyit kértek, hogy a pálya érintse a területüket, hogy 

nekik is könnyebb legyen a szállítás. Ha nem sikerült helyi erőből az összes részvényt 

lejegyeztetni, akkor általában bankokat kerestek meg, így pótolva a hiányzó tőkét. A Dunántúl 

déli részén a Magyar Általános Hitelbank, míg Nyugaton főként a müncheni székhelyű 

Lokalbahn Aktien-Gesellschaft finanszírozta az előmunkálatokat. Az előmunkálati 

engedélyeket az illetékes miniszter adta ki, csak ezt követően kezdődhetett meg bármiféle 

munkálat. Egy-egy vonal megépítésére legtöbb esetben egy részvénytársaság alakult, de volt 

olyan vállalat, mint például a Dunántúli HÉV, amely több vonalat is birtokolt.  

Az engedély birtokában megkezdődhettek a kisajátítások, majd a tényleges munkálatok. A 

törvény előírta, hogy a magyar gazdaság támogatására csak hazai anyagot lehet felhasználni 

az építkezéseknél. A munkákhoz sok esetben nem helyi munkaerőt foglalkoztattak, hanem az 

Alföldről hozták őket. Ha megépült a vonal, előbb az ún. műtanrendőri bejárásra (műszaki 

átadás) került sor, amelyhez a vállalatok igyekeztek egy-egy prominens miniszteri személyt 

megnyerni. Az ukk-csáktornyai, valamint a pozsony-porpáci vonal megnyitásánál az akkori 
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szakminiszter, Baross Gábor személyesen is megjelent. A mérnökökből, törvényhatósági 

tagokból, szakértőkből álló bizottság végigutazott a vonalon, minden állomáson és hídnál 

leszállva a vonatról megvizsgálták azok kivitelezését, műszaki állapotát. Ha valamit nem 

találtak rendben, a kivitelezőt kötelezték azok kijavítására. A műtanrendőri bejárás után 

következett az ünnepélyes megnyitó fogadással, amelyen a kivitelező mérnök(ök), a 

törvényhatóságok képviselői (fő- és alispánok, polgármesterek), a minisztérium küldötte és 

természetesen a vasúttársaság vezetősége vett részt. Általában az ezt követő napon helyezték 

forgalomba a megnyitott vonalat.  

A helyi érdekű vasutak sűrűbbé tették az országos hálózatot, sok kisebb település, vagy 

éppen fontos ipari város vált elérhetővé vonattal. Bányák (Komló), megyeszékhelyek 

(Zalaegerszeg, Szekszárd), iparosodó és más fontosabb települések (Esztergom, Dombóvár, 

Kőszeg, Tapolca) kapcsolódtak be az áruszállításba, néhányuk pedig vasúti csomóponttá is 

fejlődött (Pápa, Kőszeg). Harkány fürdője vagy a Balaton északi partja ezt követően vált 

könnyen megközelíthető célponttá.
2
  

Az első, majd később a második világháborúban jó néhány helyi érdekű vaspálya fontos 

utánpótlási funkciót töltött be. Egyesek fővonallá fejlődtek (Sopron-Győr közötti GySEV-

szakasz, vagy a Porpác-Csorna-vasútvonal). Sajnos, a trianoni béke a vasúthálózatot sem 

kímélte, számosat kettévágott közülük. Így váltak csonkká a Pécstől Horvátország felé menő 

vicinálisok (Sellye-Nasić, a Pécs-Harkány-Dolnji Miholjác), a nyugati országrész számos 

HÉV-je (Ukk-Zalaegerszeg-Csáktornya, Zalalövő-Muraszombat, Szombathely-Pinkafő stb.). 

A végállomásokat vesztett vonalak ezután a határon egy-egy kisebb állomásnál vagy 

megállóhelynél értek véget. Az egy ideig még működő forgalmat hamarosan megszüntették.  

A második világháborút követően néhány évig még használták a csonkokat, azonban a 

szigorú határőrizet, valamint a gazdaságtalan működtetés ezeket halálra ítélte (Körmend-

Pinkamindszent, Szombathely-Rohonc). Sorra szűntek meg a félbevágott vonalak, de a 

vicinálisok igazi végét az 1968-ban elfogadott, ún. közlekedéspolitikai koncepció jelentette. 

Csanádi György akkori közlekedési és postaügyi miniszter terjesztette be a javaslatot a 

parlamentnek, amely megszüntetésre ítélte a gazdaságtalanul üzemelő vonalakat. Mivel a 

témánkban tárgyalt Répcevis-Sárvár-Zalabér-Batyk vasútvonal is ennek 

következményeképpen szűnt meg, érdemes kicsit hosszabban elidőzni ennek elemzésénél. A 

vasút elkötelezett hívei számára ez egy masszív támadás volt a vasútvonalak ellen, amely 

                                                 
2
 A HÉV-ek kiépülésére ld. Majdán János, Helyiérdekű vasutak és kiépülésük a Dunántúlon, 1997; Kubinszky 

Mihály, Nagy Tamás, Turóczy László, Ez a vonat elment. Adatok és képek a régi magyar vasúti mellékvonalak 

történetéhez, Bp., 2009 
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igazságtalan módon szüntette meg a mellékvonalakat. Érdemes azonban megvizsgálni az 

akkori vasúti helyzetet.  

A második világháború súlyos kárait évtizedek alatt sem tudta kiheverni a vasúthálózat, a 

kapacitás az 50-es években a háború előtti szint alatt maradt. Viszont a gazdasági fejlődés 

megnövelte a szállítási időket, amelyet csak a komoly beruházásokkal, új kocsik, korszerű 

mozdonyok beszerzésével, pályafelújítással, korszerű biztonsági berendezések elhelyezésével 

lehetne elérni, erre azonban hiányzott a pénz. A pálya állapota nagyon rossz volt, évtizedek 

óta nem cserélték a síneket, amelyek az alépítménnyel együtt elhasználódtak, a tehervagonok 

csak félig megrakva és jelentős sebességkorlátozással tudtak rajta végighaladni. Az 

áruszállítás így lelassult, amely csökkentette a gazdaságosságot. A közúti szállítás fejlődése 

pedig lehetővé tette, hogy gyorsabban, megbízhatóbban tudják az árut eljuttatni közvetlenül a 

feladótól a címzetthez. Sok mellékvonal mentén szinte csak a mezőgazdasági betakarítás 

idején folyt komolyabb szállítás, a személyszállítás pedig alapvetően veszteséges. Tehát ahol 

nem volt komolyabb ipari vagy mezőgazdasági üzem a vonal mentén, ott a 

személyszállításból eredő veszteséget a teherszállítás bevétele nem tudta pótolni. Ahogy 

Csanádi is mondta, a korszerű, nagy tengelyterhelésű mozdonyok nem ereszthetők rá a 

pályára, amelyet 10-15 éven belül feltétlenül fel kellene újítani. A kisforgalmú állomások 

korszerű biztosító berendezésekkel való ellátása nagy költséggel járna, és nem gazdaságos. Az 

igaz, hogy a műutak kiépítése, a közúti járművek beszerzése nem került kevesebbe, mint a 

felszabaduló pályák és járművek értéke. És a beígért 300 milliós megtakarítást sem sikerült 

elérni. A koncepció következtében országosan 14 normál nyomközű és sok keskenytávú 

vonal szűnt meg 1968 és 1982 között. A felszámolt vonalak hossza összesen 1666 km-t tett ki. 

Eredetileg 2240 km megszüntetését irányozták elő, de 400 km-nek politikai okokból 

megkegyelmeztek.
3
  

Vas megyében ekkor szűnt meg a Celldömölk-Fertőszentmiklós, a Szombathely-Rum, a 

Zalabér-Sárvár-Répcevis, valamint az őrségi vasút. Az azóta eltelt időben – szerencsére – nem 

számoltak fel vonalat a megyében, sőt a 2000-res évek elején újra lefektették a síneket az 

Őrségben Zalalövő és Őrihodos (Hodos) között.  

 

 

 

 

                                                 
3
 Andó Gergely, Egy eszme, ami máig hat. Negyvenéves az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció, in Indóház 

2008 december – 2009 január, 120-122. 
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A Felsőlászló-Sárvár-Zalabér-vasútvonal építéstörténete 

Vas vármegye első vasútvonala 1865-ben nyílt meg, amikor a Déli Vasút Sopron-

Nagykanizsa közti szakasza Bük-Szombathely-Vasvár között átszelte azt. Hat évvel később a 

Magyar Nyugoti Vasút Győrből kívánt Graz irányába vaspályát létesíteni, ekkor megépült a 

Rába-parti város és a vasi megyeszékhely közötti szakasz, majd a következő évben ezt 

hosszabbították meg Körmend-Szentgotthárd érintésével az országhatárig. Ez évben nyílt meg 

a társaság Székesfehérvár-Veszprém-Celldömölk közti vonala is. A Győr-Szombathely-vonal 

két vasi várost, Celldömölköt (akkor Kiscell) és Sárvárt is érintett.  

A korszerű tehervontatás megadta a lehetőséget arra, hogy újabb és nagyobb üzemek 

települjenek le. Mégis annak lehetünk szemtanúi, hogy évtizedekig nem létesülnek gyárak, 

komolyabb tőkebefektetés nem történt. Ez annál is érdekesebb, mert a Sopron-Nagykanizsa 

vonal megnyitását követő második évben Bükön már cukorgyárat alapított Gonzales Károly, 

aki még iparvágányt is építtetett üzeméhez. A közelben, Csepregen szintén működött hasonló 

gyár, bár ez 1886-ban megszűnt. Sárváron az első nagyberuházás csak 1895-ben történt, 

amikor báró Hatvany-Deutsch Béla alapított cukorgyárat. Ez azonban robbanásszerűen hatott 

az iparfejlesztésre, mert ettől kezdve újabb üzemek telepedtek meg a városban. Az üzemek 

pedig munkaerőt szívtak fel, illetve nyersanyag-, valamint piacigényük világossá tette, hogy 

egy vasútvonal egyáltalán nem biztosítja mindezeket a szükségleteket. A közelben lévő 

hasonló üzemek (cukorgyárak) szintén igényelték az összeköttetést, amely Szombathelyen 

keresztül egyre nehezebb volt.  

Sárvárnak nagy csalódást okozott, hogy az 1891-ben megnyitott Pozsony-Szombathely 

közti vasutat nem itt, hanem Porpácnál csatlakoztatták a Nyugoti Vasút vonalába. A komoly 

lobbi nem hozott eredményt és ezt Sárvár városa nagyon sérelmezte. Hozzá kell tenni, hogy a 

város hagyományos vonzáskörzete az ún. Sárvár-felsővidék, azaz a tőle északra elterülő táj és 

falvai voltak, amelyeket ezzel a vasúttal kívánt elérhetővé tenni. Ettől kezdve figyelhető meg, 

hogy a képviselőtestület mindenáron új vasútért lobbizik, amely érinti az említett falvakat, 

illetve összeköti a Rába-parti várost az Ukk-Zalaegerszeg-Csáktornya vasúttal.  

A 19. század végének gazdasági visszaesése azonban kissé visszavetette a vasútépítési 

kedvet, az 1900-as évek elején évente csak néhány új vonalat adtak át az akkori Magyarország 

területén. Nagy szerepet kapott viszont a tervekben az 1894-ben létesített Szombathely-Rum 

vasútvonal, amelyet az első elképzeléseikben meghosszabbítottak volna Kám-Türje felé, 

illetve Rum és Sárvár között is kiépült volna a pálya.  
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1908-ban Kőszeget Sopronnal összekötő vaspályát adtak át, ami a későbbiekben fontos 

szerepet kapott a sárváriak elképzelésében. Ez ugyanis lehetővé tette, hogy a Rába-parti 

városból induló vonatok esetleg soproni, avagy kőszegi célállomással futhassanak. Sürgetővé 

tette az új vonal építését az is, hogy 1897-ben megnyílt a Celldömölk-Fertőszentmiklós-

Pandorf-vasút, amelynek egyes állomásai érintették a hagyományosan Sárvárhoz tartozó 

falvakat is, így például Kenyerit, vagy Nicket. Ettől kezdve számukra olcsóbb volt 

terményeiket ezen a vonalon szállítani Bécsbe, és ehhez csatlakoztak a már korábban is 

vasúttal rendelkező falvak, mint Ostffyasszonyfa. Ez utóbbi település korábban Sárváron adta 

fel gabonáját az osztrák fővárosba, ezután olcsóbb volt ezt megtenni Kenyeriben.
4
   

Sárvár, de természetesen az addig vasúttal nem rendelkező kemenesháti falvak (Sitke, Káld, 

Hosszúpereszteg stb.), valamint a Sárvár-felsővidék falvai, Csepreg, Locsmánd városok, 

illetve a két cukorgyár (Sárvár, Bük) is igényelte egy új vonal létesítését, hogy 

bekapcsolódhassanak a gazdasági vérkeringésbe. Általában az a település számított a korban 

gazdaságilag fejlettnek, amelynek a környékén 10-15 km-es körzetben elérhető vaspálya volt.  

Az említett Pozsony-Porpác-, illetve a Celldömölk-Pandorf-vasutak megépítését követően 

már elkezdődtek az előkészületek egy újabb Sárvár-központú vaspálya megépítésére. Egy 

háromfős társaság (Tuszkan Valdemár, dr. Köves Jenő, Matkovich Tivadar) 1896-ban 

engedélyt nyert a kereskedelemügyi minisztertől egy Rum-Kám-Csehi-Mindszent-Baltavár-

Türje, valamint egy Rum-Sárvár-(Német)Lövő helyi érdekű vasút előmunkálataira. A 

következő évben megkezdődött a nyomvonal kijelölése, illetve a szükséges tőke 

összegyűjtése. A megye a rum-türjei szakaszra 40.000 forint, a rum-sárvár-németlövői 

vonalra pedig 34.000 forint segélyt szavazott meg. Az 1897. június 29-én, Rumban megtartott 

értekezlet véglegesítette a nyomvonalat. A következő év tavaszán (1898. április 20.) újabb 

értekezlet rendelkezett a rum-sárvár-lövői vonal nyomvonaláról. Arról döntöttek, hogy a 

vonal ne (Vámos)Családnál, hanem Hegyfalunál csatlakozzon a Pozsony-Porpác vasútba, 

mert ez a cukorrépa-termelés központja, illetve ezzel megrövidül a pálya, és az építési 

költség.  

A vasútvonalból azonban semmi sem lett, mert nem jött össze a szükséges pénzösszeg, a 

birtokosok akadályozták az építkezést, nem adták meg az ígért pénzt, még Sárvár is felére 

csökkentette a hozzájárulását (40.000-ről 20.000 forintra). Pedig még azt is tervbe vették, 

hogy a Rum-Türje-vonalba Jánosházáról csatlakoztatnának be egy pályát, azonban az 

                                                 
4
 Nagy Miklós, A sárvári vasutak története a dualizmus korában (1867-1914), in Honismereti Híradó, Sárvár 

1999/1. sz.  
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évszázad végén bekövetkezett gazdasági válság minden vasútépítési tervet lelassított. A Rum-

Türje, illetve a Rum-Sárvár-Lövő közti vasút nem épült meg.
5
  

1904-ben egy helyi lapban cikk jelent meg „Vasutat Sárvárnak!” címmel. A század első 

évtizedének vége felé mérséklődött a gazdasági krízis, újra felélénkült a vasútépítés az 

országban. Ekkor gróf Batthyány Lajos országgyűlési képviselő vette szárnyai alá a 

gondolatot. A Sopron-Vas-Zalai HÉV vonala már sokban eltért a korábbi tervektől.  

1908. augusztus 22-én Batthyány a sárvári képviselőtestület ülésén előadást tartott a Türje-

Káld-Gérce-Sárvár-Rábasömjén-Paty-Hegyfalu-Bük-Csepreg-Felsőpulya vicinális 

hasznosságáról, melynek hatására a település Kálddal és Csepreggel együtt a 

kereskedelemügyi minisztériumhoz fordult az engedélyeztetés ügyében.
6
 1908. december 23-

án Sárváron, a képviselőtestület ülésén döntöttek a kiépítendő vasút nyomvonaláról. 

Hivatkozva a kereskedelemügyi miniszter 97753-III. 908. sz. rendeletére a vasút által érintett 

községek a következők voltak: Türjétől Véged, Bögöte, Hosszúpereszteg, Egervölgye és Kám 

községek érintésével Rumig, illetve Hosszúperesztegtől Káld, Gérce, Kis- és Nagysitke 

érintésével Sárvárig, onnan Rábasömjén, Rábabogyoszló, Alsópaty, Felsőpaty, Rábakövesd és 

Zsédenyen keresztül Hegyfaluig, onnan Keményegerszeg, Pórládony, Mesterháza, Bő 

községeken keresztül Bükig, illetve tovább Csepregen és Locsmándon át Felsőpulyáig, ahol 

becsatlakozna a Sopron-kőszegi vonalba. Az említett rendelet megadta a vonalra az 

előmunkálati engedélyt.
7
 

1909. január 13-án megalakult Szombathelyen az engedélyesek végrehajtó bizottsága, 

elnökévé Herbst Géza vasvármegyei alispánt választották, tagjai Batthyány Lajos gróf, 

valóságos belső és titkos tanácsos, ikervári birtokos, illetve Hajas Antal, Sopron vármegyei 

alispán lettek. Csak érdekességként említem, meg, hogy ebben a lapban írnak egy Győr-

Sárvár között megvalósuló vasútvonalról is.
8
 

A február 4-én Sárváron tartott közgyűlésen megjelent a két megye alispánja, Bezerédi 

István, vasi főispán, Batthyány, Sárvár, valamint az érintett községek elöljárói. Fábián Lajos, 

a vasutat építtető mérnök a közönség elé tárta a vonal nyomvonalát jelző térképet. Beszéltek a 

rum-türjei vonal megváltoztatásának szükségességéről, a törzsrészvényjegyzés összegéről.
9
 

                                                 
5
 Kövér István, A Zalabér-Sárvár-Bük-Kőszegi HÉV, in Százéves a vasútigazgatás Szombathelyen 1895-1995, 

Szombathely, 1995, 546-547.  
6
 Vas Megyei Levéltár (továbbiakban VamL) VK. 68/4. Sárvár nagyközség képviselőtestületének iratai 

(továbbiakban Sárvár Nk. i.) 1899-1909., 1908. augusztus 22.  
7
 VamL VK 68/4. Sárvár Nk. i. 1908. december 23.; Sárvári Járás (továbbiakban SJ) 1909. január 3. 

8
 SJ 1909. január 24.  

9
 SJ 1909. február 7. 
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Kőszeg városa eközben előmunkálati engedélyt nyújtott be a felsőpulyai beágazás helyett 

kőszegi becsatlakozással megvalósuló vonalra, amely érinti Bük, Csepreg, Szakony, Gyalóka, 

Salamonfa, Gyülevész, Zsira, Locsmánd, Frankó (Frankenau-Répcesarud), Álmosd, 

Horvátzsidány községeket. Kőszeg ugyanis rájött, hogy fontos közlekedési csomópont 

lehetőségét vesztené el, ha tőle északra csatlakozna a vasút a Kőszeg-soproni vonalba. Azzal 

csak Sopron városa járna jól.
10

 

 

 

1. kép A vasútvonal eredetileg tervezett nyomvonala a Sárvári Járás c. lapban 

 

Egy héttel később a sárvári lap le is közölte a nyomvonalat jelző térképet (1.kép), illetve 

felsorolta azokat az uradalmakat, községeket, amelyek érdekeltek a vasút megépítésében a 

járásban (a bajor hercegi uradalom, Maróthy László káldi uradalma, Felsőbüki Nagy Sándor 

sitkei és felsőpatyi, a Vasmegyei Cukorgyár Rt., Végh Endre rábakövesdi, Szigethy Sándor 

                                                 
10

 SJ 1909. február 24. 
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felsőpatyi, Maróthy Győző zsédenyi, Sugár Sándor hegyfalui, a szombathelyi püspökség 

répceszentgyörgyi és Kiss Gyula keményegerszegi birtoka). A Sárvári Első Takarékpénztár 

február 23-i közgyűlése 15.000 korona részvényt jegyzett.
11

 

A vasút érdekeltjei 1909. március 22-én szintén Sárváron tartották meg közgyűlésüket, 

amelyre már a távolabbi településekről (pl. Vis), illetve az érintett ipari üzemekből is 

megérkeztek a küldöttek. Kiderült, hogy a Hegyfalu-Felsőpulya közötti vasútvonalra már 

mások is megkapták az előmunkálati engedélyt, ezért a Sopron-Vas-Zalai vasút bizottsága 

megegyezett velük, és bevette őket a körébe. Fábián Lajos mérnök elmondta, hogy az építési 

költségek 35%-át az érdekeltség, 15-16%-át a törvényhatóságok, a többit pedig az állam 

viseli. Miután megtörtént a törzsrészvények jegyzése, le kell tenni a körülbelül 400.000 

korona értékű kauciót. Összességében 1,8 millió korona szükséges az építkezéshez, a 

munkálatok csak ennek összegyűjtését követően indulhatnak. Ezután három nagybizottságot 

hoztak létre: 1. Sopron vármegyei (elnökei: Bauer Ottó, Rupprecht Olivér, Németh József), 2. 

Hegyfalu-Türje (elnökei: Batthyány Lajos, Maróthy László, Zathureczky Márton), 3. Türje-

Rum (elnökei: Békássy István, Mesterházy Gyula, Zierer Ernő). Feladatuk a részvényjegyzés 

lett.
12

 

Az 1909. május 2-i, 7-i, 16-i sárvári lapok név szerint is felsorolják a bizottságok tagjait, 

illetve kiderül, hogy ezeket kisebb csoportokra osztották.
13

 A kőszegiek nem tudták 

megszerezni a kereskedelemügyi minisztertől a Kőszeg-Locsmánd-Csepreg-Bük közötti vasút 

locsmánd-büki szakaszára az előmunkálati engedélyt, mert azt már a sopron-vas-zalai vasút is 

tartalmazta. Így csak a locsmánd-kőszegi vonalra kért engedélyt, és 100.000 koronát ígért az 

építkezéshez.
14

 

A város meg is kapta az engedélyt, de eközben dr. Drexler József csepregi közjegyző előállt 

azzal a tervével, hogy ne Felsőpulyánál, hanem Répcekéthelynél csatlakozzon a vicinális a 

Sopron-kőszegi vonalba. Kőszeg kapott az alkalmon és teljes mellszélességgel állt ki ennek a 

tervnek a megvalósítása mellett. Kijelentette, hogy a Locsmánd-Kőszeg közötti vonal 

engedélyével csak akkor fog élni, ha a másik elképzelés meghiúsul.
15

 Néhány nappal később a 

locsmándi vonalra megszavazott 100.000 koronát felajánlotta a répcekéthelyi terv 

megvalósítása esetén.
16

 

                                                 
11

 SJ 1909. február 28.   
12

 SJ 1909. április 4.  
13

 SJ 1909. május 2.; SJ 1909. május 7.; SJ 1909. május 16.  
14

 SJ 1909. május 2.  
15

 SJ 1909. június 20.  
16

 SJ 1909. július 11.  
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Sárvár az augusztus 10-én tartott közgyűlésén Kálmán István városbíró és Batthyány Lajos 

szavai hatására szintén 100.000 koronát szavazott meg, amelyet kölcsönfelvétel útján tudott 

biztosítani.
17

 Korábban Csehi falu 8000, Csipkerek 5000, Csehimindszent pedig 10.000 

korona hozzájárulás mellett döntött.
18

 Augusztus végén Csepreg szavazott meg 50.000 

koronát, amelyet a vasutat a kezdetektől támogató sárvári hírlap lelkesen tolmácsolt. 

Elismerte Vas vármegye érdemeit a vonal érdekében tett fáradozásaiért, de elítélően 

nyilatkozott Sopronról, mert szerinte nem képviseli aktívan az építkezés elindítását.
19

 Rum 

község októberben 10.000 koronát szavazott meg.
20

 

A vasút érdekeltjei következő közgyűlésüket szintén Sárváron október 26-án tartották. 

Kiderült, hogy a Hegyfalu-Sárvár közötti szakaszon nem jegyeztek még részvényeket, 

ellentétben a hegyfalu-pulyai, illetve a rum-türjei vonallal. Sopron és Zala vármegyék is 

hozzájárulásukat ígérték, a terveket már elküldték a kereskedelmi miniszternek, így ha az 

engedélyt megadja, tavasszal megkezdődhet az építkezés. Alsópaty bírája is felszólalt és 

állomást kért, de elutasították mondván, hogy nem szavaztak meg hozzájárulást, míg 

Felsőpatynak azt ígérték, ha 2000 koronás hozzájárulását kiegészítik 10.000-re, a község fog 

kapni állomást. Zsédenyt, Jákfát és Répceszentgyörgyöt pedig felszólították a támogatásra.
21

 

A kereskedelemügyi miniszter elrendelte a közigazgatási bejárást, melynek a következő 

állomásai voltak: december 10-én Türje, 11-én Baltavár, 13-án Rum, 14-én Sárvár (Káld, 

Nagyköcsk, Miske, Gérce, Sitke bevonásával), 15-én szintén Sárvár (Sárvár, Sár, 

Rábasömjén, Rábabogyoszló, Alsópaty, Felsőpaty, Rábakövesd, Zsédeny, Hegyfalu, 

Keményegerszeg bevonásával), 16-án Bük, 17-18-án pedig Csepreg.
22

 A bejárás Csepregen 

ért véget, a vonal hosszát 125 km-ben határozták meg, amelyből Türjétől Felsőpulyáig 100, 

Türjétől Rumig pedig 25 km épülne meg. Az építkezésre 2 évet szántak.  A tudósítás kiemelte 

a vasút elemi érdekeit, azt, hogy fontos ipari üzemeket, mezőgazdasági területeket fog 

összekötni. A közigazgatási bejárás feladata volt a vonal vezetésének megállapítása, a hidak, 

átereszek, állomások helyének kijelölése. Az érintett községek megtehették észrevételeiket, 

kívánságaikat. Azt is eldöntötték, hogy nem fogják sem a Déli vasút, sem más társaság 

vonalát peage-ként használni. Megállapították, hogy mind a nagybizottság, mind a végrehajtó 

bizottság komoly munkát végzett a vaspálya érdekében, de a részvényjegyzés terén még van 

tennivaló. A teljes jegyzés még nem történt meg, Vasvármegyében a 350.000 koronából 

                                                 
17

 VamL 68/4. Sárvár Nk. i. 1909. augusztus 10.; SJ 1909. augusztus 15.  
18

 SJ 1909. június 6.  
19

 SJ 1909. szeptember 5.  
20

 SJ 1909. október 3.  
21

 SJ 1909. október 31.   
22

 SJ 1909. december 5.  
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263.000, Sopron vármegyében 260.000-ből 170.000 gyűlt össze, Zala megyére pedig – 

tekintve, hogy csak 8 km szakasz halad át rajta – 48.000 korona van előirányozva. Sopron 

vármegye közgyűlése december 14-én 86.000 koronát szavazott meg, Vasvármegye pedig 

4000 koronát ígért kilométerenként, azaz összesen körülbelül 200.000-ret. Ezt pótadó 

kivetésével kívánta finanszírozni. Reményeit fejezi ki a cikk írója, hogy az ipari vállalatok 

által beígért összeg (büki cukorgyár 250.000 korona, sárvári cukorgyár 100.000 korona, Nagy 

Sándor sitkei birtokos 100.000 korona, Lajos bajor herceg 100.000 korona) is hamarosan 

összegyűlik. F elhívja a jegyzők és törvényhatóságok figyelmét, hogy a vasút érdekében minél 

előbb szavazzák meg a szükséges összeget.
23

 

A következő év nyarán megjelent újságból kiderül, hogy Bükig az anyagi szükséglet 

biztosított, azt követően azonban bizonytalan volt a vonal vezetése. Nem lehetett tudni, hogy 

Büktől Csepreg-Vis érintésével Locsmándig, avagy Szakony-Gyalóka-Zsira érintésével 

Kőszegig épül ki a pálya. Mivel azonban Vis felé mind pénzügyi, mind műszaki akadályok 

gátolták az építkezést, ezért eldőlt, hogy Kőszeg felé fog kiépülni a vasút. A szakasz mentén 

viszont már gőzerővel folyt a részvényjegyzés.
24

 

A kereskedelemügyi minisztériumban augusztus elején megállapították a vasút kivitelezési 

költségeit, amely 12.000.000 koronát tett ki. Ebből elkülöníteni rendeltek 594.000 koronát a 

forgalmi eszközökre, 46.000-ret a tartalékalapra.
25

 Mivel kiderült, hogy szükséges lesz 

igénybe venni a Magyar Királyi Államvasutak sárvári Rába-hídját és a hozzá vezető 3 km-es 

szakaszt, ezért a HÉV 1.800.000 koronát ad az Államvasutaknak. Az építési költség 17%-át, 

azaz 2.040.000 koronát az állam és a posta fizeti, az előírt 35% maradék 18%-át (2.160.000 

K) pedig az érdekelteknek kellett összegyűjteni. Érdemes végignézni, hogy mekkora összegű 

jegyzések történtek addig az időpontig. 

 

                                           Vármegyék részéről 

Vasvármegye                                               180.000 K  

Sopronvármegye                                           84.000 K 

Zalavármegye                                               30.000 K 

                                                    Összesen 294.000 K 

 

 

                                                 
23

 SJ 1909. december 25.  
24

 VamL VK. 68/4. Sárvár Nk. i. 1909. december 23.; Sárvári Járási Hírlap (továbbiakban SJH) 1910. július 31.  
25

 Tisza István, A magyar állami, magán- és helyiérdekű vasutak fejlődése 1900 és 1914 között, in. Magyar 

vasúttörténet 4. kötet, főszerk. Kovács László, Bp., 1996, 102.  
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                                             Városok és községek részéről 

Sárvár                                          100.000 K 

Bő                                                    5.000 K 

Damonya                                         1.000 K 

Salamonfa                                       1.500 K 

Gyülevész                                           500 K 

Zsira                                                5.000 K 

Und                                                  2.000 K 

Locsmánd                                      40.000 K 

Felsőpulya                                       1.000 K 

Bögöte                                             8.000 K 

Hosszúfalu                                     12.000 K 

Hosszúpereszteg                            35.000 K 

Káld                                               30.000 K  

Vásárosmiske                                15.000 K 

Gérce                                             30.000 K 

Felsőpaty                                         5.000 K 

Rábakövesd                                     1.000 K 

Zsédeny                                           1.000 K 

Kissitke                                            8.000 K 

                                 Összesen     311.000 K 

 

                                             Magánosok részéről jegyzettek eddig 

                                                            Nagyobb jegyzések 

Lajos bajor hercegné                100.000 K 

Zsérer Ernő, Mikosd                   30.000 K 

Sárvári Első Takarékpénztár      15.000 K 

gr. Niczky László, Likvánd          10.000 K 

dr. Maróthy László, Káld            10.000 K 

Rupprecht Olivér, Sajtoskál          6.000 K 

Horváth Miklós, Bögöte                4.000 K 

özv. Jekelfalusyné, Mesterháza      3.000 K 

Pászthory Imréné                           2.000 K 

Végh Endre, Rábakövesd           1.500 K 
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Pacher Lajos                              2.000 K 

Szigethy Sándor                            800 K 

                               Összesen 184.300 K 

Kisebb magánosok jegyzése    48.300 K 

                              Összesen  232.600 K 

 

Jegyeztek tehát: 

Vármegyék                             294.000 K 

Községek                                311.000 K 

Magánosok                            232.600 K 

                           Összesen     837.600 K 

 

                                            Kilátásba helyeztek még 

Vármegyék részéről               100.000 K 

Bük részéről                             10.000 K 

Csepreg részéről                      50.000 K 

Zalabér részéről                       10.000 K 

Széplak részéről                       10.000 K 

Felsőszakony részéről                8.000 K 

Alsószakony részéről                  5.000 K 

                               Összesen  193.000 K 

 

Mindent összevetve 1.670.600 korona részvényjegyzéssel tudtak számolni, de hiányzott 

még 500.000. Felszólították ezért a környék községeit, birtokosait (főként a Sárvár-Hegyfalu 

közötti, illetve a Bük-Felsőpulya szakaszon fekvő községeket), hogy a számukra is hasznot 

hajtó vonal előmunkálataihoz szükséges hiányzó összeget ajánlják fel. Azzal próbálták 

meggyőzni őket, hogy a vasút fontos összeköttetést biztosít a bécsi és a fiumei vonal között, 

amely így gazdasági előnyökhöz juttatja a határos településeket.
26

  

A következő év tavaszán arról szerezhetünk információt, hogy 1.549.000 korona értékű 

törzsrészvény-jegyzés történt addig a pillanatig. A hiányzó részt a két érintett cukorgyár 

reménybeli jegyzésével biztosítottnak látták. Külön albizottságot hoztak létre az 

engedélyezési tárgyaláson való képviseletre, amelynek tagjai Herbst Géza, a mindig aktív vasi 
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alispán, soproni és zalai kollégája, Drexler József csepregi közjegyző, Kálmán István sárvári 

városbíró, Masáth Mihály, a bajor uradalom jószágigazgatója, Maróthy László káldi 

nagybirtokos és Östör József soproni ügyvéd voltak. A tárgyaláson választ kellett adni a még 

nyitott kérdésekre, azaz, hogy Türje vagy Zalabér legyen-e a déli, és Felsőlászló-Kőszeg, 

avagy Felsőpulya az északi végpontja a vonalnak, illetve Csepreg melyik részén építsék fel az 

állomásépületet. A felsőlászlói csatlakozás mindenképpen Kőszegnek kedvez, és abban is 

bíztak, hogy így nagyobb eséllyel fog elkészülni a kőszeg-hartbergi vasútvonal. Az 

elképzelések szerint a sopron-vas-zalai vasút építkezései a következő év őszén indulhatnak 

meg legkorábban.
27

  

Herbst Géza felszólította Kőszeg városát, hogy ha számára kedvezőbb csatlakozást akar, 

szavazzon meg ehhez 100.000 koronát. Ezt az összeget korábban a locsmánd-kőszegi vonalra 

már megígérték, azaz csupán átcsoportosításról volt szó. A sopron-vas-zalai vasút mellett 

kezdték már Zalabér-Sárvár-Kőszeg vasútnak is nevezni a vicinálist.
28

  

Április 29-én Budapesten megtörtént az engedélyezési tárgyalás, melyen megállapodtak, 

hogy a vasút kiindulópontja Zalabér, végpontja pedig Kőszeg, pontosabban Felsőlászló 

legyen. Az új vasút tehát a Zalabér-Sárvár-Bük-Kőszeg elnevezést kapta. A csepregi állomás 

elhelyezéséről nem született döntés, ugyanis ha érinti a községet a pálya, 280 ezer koronás 

pluszköltséget jelent. A minisztérium által megállapított költségvetés 12.083.000 koronára 

rúgott. A tervek szerint a következő év tavaszán (!) már szakaszosan megindulhat az 

építkezés, előbb a Zalabér-Sárvár vonalon, majd Sárvár és Bük között, végül a maradékon 

Kőszegig.
29

 Türje helyett azért került Zalabérre a kezdőpont, mert már működött az Ukk-

Zalaegerszeg vasút, és Zalabéren keresztül könnyebben elérhető volt a zalai megyeszékhely, 

illetve Zalaszentgróton keresztül a Balaton. A Bük és Felsőlászló közötti új nyomvonalra 

megtartották az előmunkálatokat, a közigazgatási pótbejárást pedig a télen kívánták 

végrehajtani.
30

 

Az október 7-én, Szombathelyen Batthyány elnökletével tartott végrehajtó-bizottsági 

közgyűlésen megjelent Hajas Antal soproni alispán, Drexler, Fábián Gyula építőmérnök, 

Maróthy, Végh Endre, Mesterházy Ernő, Östör, Horváth Miklós, Zierer Ernő, Masáth és 

Kálmán városbíró. Herbst ismertette az engedélyezési tárgyalás eredményét, és tudatta, hogy 

mind Kőszeg, mind Csepreg igényei kielégítést nyernek. Ekkor került sor Zalaszentgrót 

kérelmének tárgyalására is. A zalai község azt kérte, hogy vonják be a vasút érdekeltségébe, 
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de kérelmét elutasították, mert nem akartak az eddigi terveken változtatni. Inkább a másik 

vasúthoz (Rum-Türje-Tapolca) való csatlakozását javasolták, amelynek előkészületei amúgy 

is jelentősen megakadtak. Zalaszentgrót bevonásával kívánták felgyorsítani az eseményeket.
31

 

 

 

2. kép Dunántúli HÉV törzsrészvénye (Nádasdy Ferenc Múzeum gyűjteménye) 

 

A kormány azonban a postaszállítási hozzájárulását olyan súlyos feltételekhez kötötte, 

amely komolyan hátráltatta a zalabér-sárvár-kőszegi vasút építkezésének megindulását.
32

 A 

hiányzó tőkét a Nyugat-Magyarországon már több vasút megépítését finanszírozó müncheni 

Lokalbahn Aktien-Gesellschaft pótolta. Ez ellen Fábián Lajos tiltakozott, mivel ő végezte az 

előmunkálatokat és ehhez fél millió koronát már letétbe is helyezett.
33

 Ugyanekkor a 

Kereskedelmi Minisztérium 1 évvel meghosszabbította a vasút engedélyét.
34

 Az áprilisban 

tartott közgyűlésen a végrehajtó-bizottság elismerte a mérnök elsőbbségi jogát a vasútra. A 

kereskedelmi miniszter is kedvezőbb ajánlatot tett a postai hozzájárulásra, de kikötötte, hogy 

a hiányzó törzsrészvényeket a társaság mielőbb jegyeztesse. Feltette a kérdést, hogy a vonalat 

                                                 
31
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önálló vasúttársaságként, avagy a Dunántúli HÉV részeként kívánják-e üzemeltetni.
35

 26-án a 

városi képviselőtestületi ülésen a munkálatok megkezdését szeptemberre tűzték ki.
36

 

Csepreg képviselőtestülete május 4-én megrágalmazta Herbst Gézát, csak sejteni lehet, hogy 

sikkasztással. Ugyanekkor a vasúti bizottságból az általa kiküldött Dexler Józsefet 

visszahívta. A rágalmazást mindenki mélyen elítélte, és utasította Csepreget, hogy vádjait 

vonja vissza, és új megbízottat küldjön.
37

 

A június 16-án Szombathelyen megtartott ülésen a végrehajtó-bizottság elhatározta, hogy a 

Dunántúli HÉV-hez csatlakozik, és ezt a miniszterrel is igyekszik jóváhagyatni. Ha nem 

sikerülne a csatlakozás, akkor az előmunkálati engedélyeket a három engedélyes községre 

ruházzák vissza. Kikötötték, hogy legkésőbb október elején kezdődjenek el az építési 

munkálatok, és 1913 végére be is fejeződjenek.
38

 Az építkezésbe belefoglalták a sárvári 

vasútállomás kibővítésének tervét is.
39

 

Kőszeg szerette volna elérni, hogy a százezer korona fejében, amit lekötött, vontató 

állomást és az ehhez szükséges személyzetet megkapja, illetve azok Kőszegen kapjanak 

szálláslehetőséget. Mivel a város lett a vonal végállomása, az első feltétel természetes módon 

teljesült, hiszen végállomás vontatóállomás nélkül nehezen lett volna elképzelhető, míg a 

másik feltétel iránt erőteljes tiltakozás indult.
40

 Tulajdonképpen azzal gyakoroltak nyomást az 

alpokalji kisvárosra, hogy ha nem adja fel követelését, egyszerűen nem lesz végállomás, azaz 

a vonatok csak Felsőlászlóig futnak, de elővették újra a felsőpulyai csatlakozás lehetőségét is. 

Ugyanis ezzel megspórolják a szükséges százezret, amelyet Kőszegtől várták. Abba sem 

nagyon akartak Kőszegen belenyugodni, hogy az új vonal vontató személyzete és fűtőháza 

Sárvárra kerül. 
41

 A szeptember 16-i városi közgyűlés azonban mégis megszavazta a 100.000 

koronát, mivel a végállomásra nagyobb szükségük volt annál, hogy veszni hagyjanak egy 

ilyen lehetőséget.
42

 A vármegye 1,5 %-os pótadót vetett ki az építési költségek fedezésére, ezt 

azonban 1912-ben nem szedték be, hanem a következő évben 0,5 %-os vasúti pótadót vetettek 

ki.
43

 A megye jelentős mértékben támogatta a vicinális megépülését, mert mint olvashatjuk: 

„Vasvármegye ezen tervezett vasútvonal által érintett nagy vidéke örök idők óta a 

legsúlyosabban érzi a vasúti összeköttetés hiányát s erre a hiányra vezeti vissza mindazokat a 
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közgazdasági és kulturális hátrányokat, amelyek között stagnálásnak, avagy igen lassú 

fejlődésnek néz elébe…”
44

 De nemcsak szép frázisokat puffogtattak, hanem tényleges 

pénzösszeget is megszavaztak. A 200.000 koronát kölcsönből fedezték, igaz, nem banktól 

vették fel, hanem a megye árvaházi alapjából és a laktanya törzsvagyonából. Ehhez a 

belügyminiszter külön engedélyére volt szükség.
45

 

Az október 19-én, Budapesten tartott közgyűlésen megtörtént a Dunántúli HÉV és Zalabér-

Sárvár-Kőszeg vasút egyesülése. A vasút engedélyese, Herbst Géza bekerült az egyesített 

társaságba, annak alelnöke lett. Október 24-én megkezdték Zalabéren a közigazgatási 

bejárást, amikor is az említett község mellett Batyk, Zalavéged, Bögöte, Hosszúpereszteg és 

Vashosszúfalu határát járták végig, 25-án Káld, Nagyköcsk, Vásárosmiske, Gérce, Kissitke, 

Péntekfalu és Sárvár került sorra, 26-án Sár, Rábasömjén, Rábabogyoszló, Alsó- és Felsőpaty, 

Zsédeny, Hegyfalu és Keményegerszeg. 27-én Sárvárról elutazott a bizottság Bükre, ahol 

másnap folytatták a bejárást Pórládony, Mesterháza, Chernelháza, Damonya, Bő, Bük 

községek, majd 29-én Csepreg, Alsó- és Felsőszakony, Nemes- és Kápolnavis, Zsira, 

Locsmánd községek érintésével, végül Micsk, Répcesarud, Alsó- és Felsőlászló falvak 

bejárásával fejezték be munkát 30-án. Elhatározták, hogy november elejétől elindítják a 

munkálatokat, amelyre Fábián Lajossal meg is kötötték a szerződést.
46

 A munkálatok a 

kitűzött időben, október 29-én, valóban meg is indultak. Mindeközben megkezdődtek az 

előkészületek a Körmend-Rum-Sárvár, illetve az új vonal Uraiújfaluig való szárnyvonalának 

kiépítésére. 
47

  

A földterületek kisajátítása során elfordultak esetek, amikor egy-egy birtokos, vállalat, 

köztestület ingyen és bérmentve adott földet a társaságnak. Így Erdődy Sándor gróf, vagy a 

nagycenki cukorgyár, amely Bőben és Damonyán adott tíz katasztrális holdat.
48

 De voltak 

gazdák, akik felismerve a kínálkozó lehetőséget, emeltek az eladási áron, amely némileg 

érthető is, hiszen a vasút számára a jó minőségű, répatermelő földjeiket adták el.
49

 

A munkálatokat körülbelül ezerfőnyi alföldi kubikos végezte, a tél sem akadályozta a 

földmunkákat. A befejezés idejét október-novemberre ígérték.
50

 Emiatt a vállalkozó-mérnök 

kissé siettetni akarta a munkákat, így elrendelte a napi 12 helyett a 13 órás munkavégzést. A 

túlóráért azonban csak 30 %-os bért fizetett, mire Gércén huszonöt munkás sztrájkba lépett. 
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Név szerint is ismerjük Horváth Boldizsár és Horváth Gyula nevét, a sztrájkolók vezéreit. 

Vezetésükkel a nem sztrájkolókat megverték, a már lerakott síneket is megrongálták. A 

kihívott csendőrök letartóztatták a főkolomposokat, a többiek erre felvették a munkát.  

Hosszúpereszteg állomásánál a kavicsbányához iparvágányt is építettek.
51

 Az 

állomásépületeket a Magyar Államvasutak helyi érdekű vasutakra kidolgozott típusai alapján 

építették meg. Az 1880-as évek végén alakították ki a négy osztályból álló sorozatot, 

amelyben a fővonalakra kidolgozott típusépületek egyszerűsített, szűkített helyiségekkel 

rendelkező terveit használták fel. 1909-ben a III. osztályú, 1911-ben pedig a IV. osztályú 

típust módosították. Az előbbi területe ekkor 119,0-ról 119,7 m
2
-re, az utóbbié 113-ról 

113,05-ra változott. A Zalabér-Sárvár-kőszegi vonalon már az utóbbiak alapján épültek az 

állomások. I. és II. osztályú típusépületek sehol a vonalon nem készültek, ellenben III. 

osztályú állomásépületet Locsmándon, Csepregen, és Káldon húztak fel, a többi helységben 4. 

osztályút. Bajti-kitérő egy típustól eltérő épületet kapott. A III. osztályú típusépület emeletes, 

földszintjén kaptak helyet a hivatali helyiségek, a III., illetve az I-II. osztályú várótermek, a 

jegypénztár, az állomásfőnöki iroda, az emeleten pedig az állomásfőnök kétszobás lakása. A 

IV. osztályú típusban egyetlen váróterem volt, az iroda is már a kétszobás lakás része. Az ún. 

utca felőli oldalon nem vágtak ajtónyílást, a vasút felől, és oldalt is csak egyet. A III. 

osztályún ezzel szemben összesen öt bejárati ajtót alakítottak ki, kettőt-kettőt az utca, illetve a 

vasút felől, egyet oldalt. Az állomásépületekben padlást és pincét is kialakítottak, 

szabványkutat, árnyékszéket, valamint kétkapus szabványraktárt készítettek el. A vonalra 

merőlegesen álltak a vasútállomások, kivéve Chernelháza-Damonyát, Rózsamajort (Zsédeny-

Rózsamajor), illetve Pusztaláncot, amelyek a régi méretek szerint, azaz a 119,0 m
2
-es 

típusban készültek. Az állomási bejáróknál vonalőrházak épültek, amelyek nagyon 

hasonlítottak a IV. osztályú típusépületekre. Ebben egyetlen háló-, illetve konyhafülke kapott 

helyet.
52

 Minden épületet téglából építettek, kivéve az árnyékszéket, valamint a raktárt, 

amelyek fából készültek el. Az állomásépületek és az őrházak küllemére is adtak, a sarkokat 

kváderezték, a padlásnyílás mindenhol egységesen köralakú, szélei szintén kváderezett.  

Előirányozták a zalabéri, a sárvári, a büki, a felsőlászlói és a kőszegi állomások bővítését. A 

felsőlászlói állomáson a IV. osztályú földszintes épületre emelet húzása, Sárváron és Bükön 

pedig hosszirányú bővítés szerepelt a tervekben. 
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Sárváron, mivel ettől kezdve vasúti csomóponttá vált, szükségessé vált egy mozdonyszín, 

fűtőház, valamint víztorony létesítése. A háromállású mozdonyszínt a vasútállomás keleti, 

azaz a Celldömölk felőli oldalának, északi részén épült. A felvételi épület mellett emelték a 

víztornyot, illetve két-két őrtornyot és váltóállító tornyot a vágányok végén. Az 

állomásbővítés során készült el az épület resti része, azaz a kétszintes épülethez egyszintes 

toldalékot emeltek, valamint az eredetileg háromtengelyes nyugati szárnyat öttengelyesre 

bővítették. A munkálatokra a szombathelyi Weisz & Müller cég nyert megbízást.
53

 (3-5. kép) 

 

 

3. kép Sárvár állomás az átépítés előtt (századforduló környékén) (Turóczy László gyűjteménye) 
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4. kép „Kicsi vagyok én, majd megnövök én…” Sárvár állomás utca felőli oldala az átépítés előtt (1900-as évek eleje) 

(Turóczy László gyűjteménye) 

 

 

5. kép Sárvár állomás a bővítés utáni állapotban (1910-es évek) (Turóczy László gyűjteménye) 

 

Bükön szintén állomásbővítésre, váltótorony, vízdaru, új vágányok és kiegészítő épületek 

létesítésére került sor, a kivitelező ugyanúgy a Weisz & Müller volt. De ők építették 

Zalabéren és Hegyfalun szükséges áruraktárakat is.
54

  

A sínek ún. „i” rendszerűek, 9 és 12 m hosszúságúak voltak, egyenként 13-17 talpfával 

alátámasztva, 72,5-73,5 cm-es aljközökkel.
55

  

A vonal mentén nem volt szükség nagyobb nyílású hidak építésére, mivel a Rába felett a 

MÁV-hidat, Büknél pedig a Déli Vasút hídját használta peage-ként, igaz, ezt a hidat 

kiszélesítették második nyomtávra, így 56,2 m hosszúságú bővítményt készítettek el. 

Mesterháza-Pórládony előtt a Répce felett épült hosszabb híd, melynek az árterek és a folyó 

feletti hossza összesen 81 m. Vis és Locsmánd között a Répcén 2x20 m-es, Locsmánd és 

Répcesarud között pedig 30 m-es hidat vertek. A vasút peage-ként, azaz lényegében 

bérletként használhatta a MÁV vonalát a Bajti elágazótól Sárvárig 3 km-en, a Pozsony-Porpác 

vasút vonalát Hegyfalu állomáson, a Déli Vasútét Büknél mintegy 2 km-en, valamint Kőszeg 

és Felsőlászló között a Sopron-kőszegi HÉV-ét.  

A kereskedelemügyi miniszter 1913. augusztus 8-án 59.238/1913. sz. rendeletével kiadta a 

Dunántúli HÉV egyesített engedélyokiratát. Eszerint a DHÉV engedélyt kapott és 
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kötelezettséget vállalt, hogy Zalabér állomástól a MÁV vonalán beiktatott Bajti kitérőig, 

onnan Sárvárig a MÁV vonalán, onnan a DHÉV hegyfalui állomásáig, majd a Déli Vasút Bük 

állomásán keresztül a Sopron-kőszegi HÉV felsőlászlói állomásáig, illetve az utóbbi társaság 

kőszegi állomásáig megépítse és üzemeltesse. A társaság székhelye Budapest, az engedély 

tartama 1989. január 1-jén éjfélkor járt le. Ezt követően a vonalat a magyar állam veszi át 

ingyen.  

A függelékben leszögezték a feltételeket is. Eszerint a pálya legnagyobb emelkedése nem 

haladhatja meg a 10 ‰-et. A koronaszélesség 4 méter, a töltéslejtők 1,5 láb, a padka 80 cm, 

az átereszek és hidak tengelynyomása 6000 kg. Az állomásokon 400 m
2
-t, az őrházaknál 1000 

m
2
-t

 
kellett a kert területére kialakítani. A pálya normál nyomtávval, azaz 1453 mm-es 

szélességgel épült, a sínek súlya folyóméterenként 23,6 kg-nál nem könnyebb, a keréknyomás 

6000 kg. Bükön és Sárváron a vágányok távolságát 4,75 m-ben, a többi állomáson 4,5 m-ben 

szabta meg az okirat, ugyanitt, illetve Bajtiban a vágányok, és mindkét irányban 300 m-re a 

nyílt pályát elsőrendű felépítménnyel építhették. Bajtiban a sárvár felöli oldalon, Káldon, 

Bőben és Locsmándon a raktári vágányból csonkavágány létesítésére kötelezték az építtetőt. 

A talpfák alapanyaga tölgy vagy bükkfa, az ágyazatba homokot és kavicsot építhettek fele-

fele arányban. A vonal mentén távíróoszlopokat állítottak és vezetéket húztak ki. 

Lajosmajorban (ma Káld-Szitamajor) „Lajos rakodó” néven rakodót létesítettek. Két helyen 

bányavágány is épült, a már említett Hosszúperesztegen, valamint Sitkén. Az okirat szerint 

kizárólag a hazai vasipar termékeit használhatja a társaság.  

Csak a következő évben épült meg Zalabérnél a deltavágány, így a vonat közvetlenül tudott 

Zalabér és Türje állomások felé bejárni. Addig Batyk kitérőnél a vonatok Zalaegerszeg felé 

tértek, mivel a zalai megyeszékhely volt a vonal egyik végállomása.
56

 

A parlament az 1913. évi XXXI. törvénycikkel iktatta törvénybe a vasút létesítését. 

Érdemes ezt szó szerint is idézni: 

 

„A dunántúli, zalavölgyi és körmend-zalalövő-őriszentpéter-muraszombati (Magyar 

délnyugati) helyiérdekü vasut részvénytársaságok vasutvonalai engedélyokiratainak 

egyesitése és a zalalövő-zalaegerszegi, valamint a zalabér-sárvár-bük-kőszegi helyiérdekü 

vasutak engedélyezése tárgyában 

1. § A minisztérium felhatalmaztatik, hogy a körmend-zalalövő-őriszentpéter-

muraszombati helyiérdekü vasút Zalalövő állomásából kiágazólag a dunántuli helyiérdekü 

vasut Zalaegerszeg állomásáig, továbbá a dunántúli helyiérdekü vasút Zalabér 
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állomásából kiágazólag a m. kir. államvasutak Ostffyasszonyfa és Sárvár állomásai közt 

beiktatandó Bajti forgalmi kitérőtől a m. kir. államvasutak bajti-sárvári vonalrészének 

együttes használatba vételével Sárvárig és innen a dunántúli helyiérdekü vasút Hegyfalú és 

a cs. és kir. szab. délivaspálya társaság Bük állomásán át a sopron-kőszegi helyiérdekü 

vasut Felsőlászló állomásáig, végre ezen állomástól a sopron-kőszegi helyiérdekü vasut 

felsőlászló-kőszegi vonalrészének együttes használatba vételével Kőszeg állomásig 

vezetendő rendes nyomtávu gőzüzemü helyiérdekü vasutakat az 1880. évi XXXI. és az 1888. 

évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse. 

2. § Felhatalmaztatik továbbá a minisztérium, hogy a dunántúli, a körmend-zalalövő-

őriszentpéter-muraszombati (Magyar délnyugati) és a zalalövő helyiérdekü vasút 

részvénytársaságoknak egy társasággá egyesitése iránt a szükséges intézkedéseket 

megtehesse és az egyesitett részvénytársaság tulajdonában ekként egyesült vasuthálózat 

összes vasutvonalaira vonatkozólag - ideértve a fenti 1. §-ban engedélyezett uj 

vasutvonalakat is - egységes engedélyokiratot állithasson ki. 

A miniszterium felhatalmaztatik arra is, hogy az egységes engedélyokirat keretében 

egyesülő vasutvonalakra nézve: 

a) az engedélytartamot 1989. évi január hó 1-ig; 

b) az 1888. évi IV. tc. 2. §-ának c) pontja alapján gyakorolható állami megváltási jog 

érvényesitésének kezdőpontját 1929. évi január hó 1-ső napjával; 

c) a második vágány kiépitésére, illetve a vasutvonalaknak elsőrangu főpályává való 

átépitésére vonatkozó kötelezettség érvényesithetésének végső határidejét 1969. évi január 

hó 1-ső napjával; 

d) az 1880. évi XXXI. tc. 5. §-ának c) pontjában emlitett adók alóli mentességet 1928. évi 

deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal; 

e) az 1880. évi XXXI. tc. 6. §-ában érintett szállitási adómentességet 1913. évi julius hó 

1-től 1916. évi julius hó 31-ig terjedő időtartamban állapitsa meg és végül 

f) az egységes engedélyokirat keretében az 1880. évi XXXI. tc. 5. §-a szerint bélyeg- és 

illetékmentességet az egyesülő társaságok által eddigelé kibocsátott társasági czimletek 

kicserélése czéljából kibocsátandó egységes czimletek és élvezeti jegyek, valamint az 

egyesitett vasuthálózatra vonatkozólag megkötendő egységes üzletkezelési szerződés után 

biztosithassa. 

3. § A kereskedelemügyi miniszter az 1. §-ban megjelölt vasutvonalak engedélyezésének 

megtörténtéről, valamint a 1. §-ban emlitett egységes engedélyokirat kiadásáról az 1880. 

évi XXXI. tc. 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentést teend. 

4. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi és 

pénzügyi miniszterek bizatnak meg.”
57

 

 

Még javában zajlottak az építkezések, amikor Szombathelyen a vasút érdekeltjei 

összegyűltek, hogy a menetrendet egyeztessék. Egán Ede MÁV üzletvezető beterjesztette a 

tervezetet, amely azonban nem volt a legelőnyösebb Sárvárra nézve, mert, mint indokolták, 

reggel 8 óra előtt sem Kőszeg, sem Zalaegerszeg felől nem érkezik vonat a városba. Az 

egyeztetések után megállapodtak a következő menetrendben. Kőszegről reggel 4 és 5 óra 

között indul egy szerelvény, amelynek Bükön és Hegyfalun csatlakozása van, és Sárvárra 

7.30-kor érkezik. Innen azonban csak 13.20-kor (!) megy tovább Zalaegerszegre, ahova 
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17.15-re ér be. Kőszegről a következő vonat 14.50-kor indul, Sárvárra 17.15-kor, Egerszegre 

este 10-kor érkezik. A harmadik szerelvény Kőszegről 17.30-kor indul, Sárvárra érkezik 

21.35-kor, ahonnan csak reggel (!) 4.55-kor megy tovább és Zalaegerszegre 8-ra ér be. 

Visszafelé Zalaegerszegről reggel 4-kor indul, Sárvárra ér 7.20-ra, Kőszegre pedig 12.30-ra. 

Délelőtt 10.40-kor indul a következő, Sárvárra 14.10-kor, Kőszegre 21.00-kor érkezik. Az 

utolsó indul este 6.20-kor, Sárvárra érkezik 21.30-kor, ott éjszakázik, indul 4.30-kor és 

Kőszegre érkezik 7.55-kor. Előnyként tüntetik fel, hogy a vonatoknak csatlakozása lesz a 

szombathelyi és a budapesti vonatokhoz.
58

  

Lassan befejeződtek az építkezési munkálatok, szeptemberre állt a pályatest, a síneket 

lefektették és javában állogatták fel a távíróoszlopokat.
59

 Zalabér állomásépületét kibővítették, 

Kőszegen emeletet húztak rá. A három csomópontban, Kőszegen, Sárváron, Zalabéren 

szénlerakót építettek, az utóbbi állomáson víztornyot is. Eleinte nem esett szó Zalavég 

megállóhely létesítéséről, ezt a miniszter 1913. január 17-én külön engedélyezte. Augusztus 

18-ai döntés értelmében Szajki erdő megállóhelyen is létesítettek rakodót, amely 960 korona 

pluszköltséget jelentett.
60

 

A répakampány megindulása miatt a Sárvár és Bük közötti szakasz átadása már szeptember 

végén megtörtént. Szeptember 27-én megtörtént a műszaki átadás, azaz a korabeli kifejezéssel 

a műtanrendőri bejárás.
61

 Ennek során Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu, Káld, Gérce, Sárvár 

és Rábasömjén területén az al- és felépítményekben, átereszekben kifogásolnivalót találtak, 

amelyek kijavítására utasítást adtak. Szeptember 28-án pedig mindenféle hivatalos ceremónia 

nélkül elindult a forgalom a Sárvár és Bük közötti 26,5 km-en.
62

 

A vonal további szakaszának átadását november 8-ára tűzték ki. Mint a helyi lapban 

olvashatjuk, 150 vendégre számítanak. A hivatalos küldöttség reggel 9-kor Kőszegről fog 

indulni, Csepregen, Bükön, Hegyfalun keresztül Sárvárra, majd Zalabérre érkezik, onnan 

körülbelül 4-re vissza Sárvárra, ahol az ünnepi ceremónia zajlik.
63

 

November 6-án megtörtént a műszaki átadás, másnap pedig az ünnepélyes megnyitó. Bár 

Harkányi János kereskedelemügyi minisztert is várták az ünnepségre, ő nem tudott jelen 

lenni, helyette Halászy Sándor miniszteri tanácsos képviselte a minisztériumot. De jelen 

voltak az érintett vármegyék és községek, uradalmak, gyárak képviselői és természetesen a 

beruházó vállalkozó mérnök, Fábián Lajos is. A bankettre a sárvári Korona Szállóban került 
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sor. November 9-én megindult a tényleges forgalom a vonal maradék 69 km-én is.
64

 A maga 

94 km-ével a vicinálisok között a leghosszabbak közé tartozott.
65

 

 

A vasútvonal története 1945-ig 

A Zalabér-Sárvár-Bük-Kőszegi helyi érdekű vasúton tehát 1913. november 9-én megindult 

a forgalom. A vonatok azonban nem Zalabéren fordultak, hanem bejártak Zalaegerszegre. Így 

a két végpont tehát Kőszeg és Zalaegerszeg lettek. Jól bizonyítja ezt az első hivatalos 

menetrend is, amelyet 1914-ben állítottak össze. Ezen jól látszik, hogy napi szinten – ahogy 

már fentebb említettem – 3 vonatpár közlekedett. Az is nagyon jól kivehető, hogy a vonatok 

Sárváron órákig vesztegeltek, és csak azt követően mentek tovább. Azaz annak, aki például 

Bükről, Kőszegről kívánt Zalaegerszegre jutni, vagy fordítva, legalább 7-8 órára kellett 

berendezkednie, ha ezen a vicinálison kívánt végig utazni.
66

 De például a reggel 4.15-kor 

Kőszegről induló vonattal csak este negyed hatra lehetett a zalai megyeszékhelyre érni, mert 

Sárvárról csak 14.20-kor indult tovább (27. kép). Ez összesen 13 órányi utazást jelentett 

volna, ha valaki ezt választja. Ugyanezen települések között Szombathelyen keresztül – 

átszállással – lényegesen rövidebb, néhány órás volt a menetidő. Nyilván a vasútvonal építői, 

és a menetrend összeállítói ezzel tisztában is voltak, de maga a vonal sem távolsági 

személyszállításra, hanem elsősorban ingázó személyforgalomra, valamint a környező 

települések teherszállítására épült. A hosszú sárvári várakozások miatt volt szükség a 

vasútállomás bővítése restivel.   

A megnyitás évéből fennmaradt menetdíjtarifák összegét a következő táblázat mutatja:  

 

km övezet kocsiosztály (korona, fillér) 

  I. osztály II. osztály III. osztály 

1 - 6 0,60 0,30 0,20 

7 -10 0,80 0,44 0,30 

11 - 15 1,00 0,60 0,40 

16 - 20 1,30 0,80 0,50 

21 - 25 1,50 0,90 0,60 

26 - 30 2,00 1,20 0,80 

31 - 35 2,50 1,50 1,00 

36 - 40 3,00 1,80 1,20 

41 - 45 3,50 2,10 1,40 

46 - 50 4,00 2,40 1,60 

51 - 55 4,50 2,70 1,80 
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56 - 60 5,00 3,00 2,00 

61 - 65 5,50 3,30 2,20 

66 - 70 6,00 3,60 2,40 

71 - 75 6,50 3,90 2,60 

76 - 80 7,00 4,20 2,80 

81 - 85 7,50 4,50 3,00 

86 - 90 8,00 4,80 3,20 

91 - 95 8,50 5,10 3,40 

96 - 100 9,00 5,40 3,60 

 

Látható, hogy főként a rövidtávú, 15-20 km-es övezetben való utazás volt jellemző, illetve 

ezt igyekeztek ösztönözni.
67

  

A vasútvonalat a Dunántúli HÉV üzemeltette, de a Magyar Királyi Államvasutak 

kezelésben állt. A két társaság 1915. szeptember 30-án kötött szerződést az üzlet kezelésére. 

A vonalat a MÁV szerelte fel és rendezte be. Mindezekért a DHÉV két részletben összesen 

109.000 koronát fizetett ki, a forgalmi eszközök használatáért pedig 564.000-ret. A 

bevételeket, bérletekért kapott összegeket a következőképpen osztották meg: 52,5%-a a 

MÁV-ot, 42,5%-a pedig a Dunántúli HÉV-et illeti. Amennyiben a vicinális társaság bevétele 

eléri a 2.237.440 koronát, az efölötti bevételből a MÁV-nak a 62,5%, a HÉV-nek 37,5% 

részesedés jár. A vonalon a DHÉV köteles gondoskodni a posta szállításáról, amelyért évente 

45.500 koronát kap a minisztériumtól.
68

 

1915-ben Fischer Ignác rábasömjéni vasútőr a soproni postaigazgatósághoz fordult, hogy az 

állomáson postaügynökséget állítson fel. A postaigazgatóság ekkor a Vas megyei alispánhoz 

fordult, hogy tájékoztatást kérjen arról, mely községek lennének alkalmasak 

postaügynökségek létrehozására, és mutatkozik-e ezekre igény.
69

 

Rögtön a megnyitás után Rózsamajor állomás nevét meg kellett változtatni, mert ilyen nevű 

megállóhely az Alföldön is létezett. Az állomás ekkor Zsédeny-Rózsamajor nevet kapta.
70

 

1916. júliusában történt meg a kisajátított területekért járó összegek kifizetése, illetve ekkor 

minden érintett, akinek kifogásai voltak, megtehette panaszait. Elkészítették a kisajátított 

területek összeírásait, térképeit.
71

 Csak Gércén összesen 200 tulajdonostól sajátítottak ki 

földet, melyek területe 1 □öltől 885 □ölig terjedt. Akadt olyan tulajdonos is, akitől több 

birtokot, birtokrészt is igénybe vettek.
72
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A büki cukorgyár – a vonal létesítésének egyik indoka – 1916-ban leégett.
73

 

Az első világháború kitörése azonban szép kezdeteket megakasztotta. A hadi-, sebesült-, 

katona-, fogoly-, felszerelés-, ellátmányszállító vonatok mellett szinte egyáltalán nem 

közlekedtek polgári szerelvények. Kőszeg és Sárvár között naponta csak egyetlen vonatpár 

járt.
74

 Sárvár a fennálló viszonyok megszüntetése érdekében előterjesztést tett a közigazgatási 

bizottsághoz, a MÁV üzletvezetőség azonban ezt elutasította.
75

 A Zalaegerszegről Sárvárra 

este fél tízkor érkező vonat új érkezési ideje délután fél négy lett.
76

 A cs. és kir. központi 

vezetőség 1916 végén elrendelte a személyforgalom korlátozását. Erre azért volt szükség, 

hogy a megspórolt szállítóeszközökkel a tél elején megnövekedett élelmiszerszállítás igényét 

kielégíthessék. Felhívták a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg csak akkor utazzanak, ha az 

feltétlenül szükséges, és csak a legszükségesebb poggyászt vigyék magukkal. Időben 

tájékozódjanak a vonatokról, és ha időre mennek, inkább korábban induljanak el.
77

 Az 1918-

as vasúti menetrendi mezőket ugyan kitöltötték, de a háromból két vonatpárnál is láthatjuk az 

„Egyelőre nem közlekedik” feliratot. Ezek szerint a vonalon a 14.00-kor Kőszegről, a 16.24-

kor Sárvárról Zalaegerszegre, a 4.57-kor Kőszegre, illetve a 4.11-kor Zalaegerszegről 

Sárvárra induló vonatok közlekedtek csak.
78

 

Ennél is nagyobb gondok jelentkeztek 1919-20-ban. Amellett, hogy a szén- és pénzhiány 

miatt országos szinten alig közlekedtek vonatok, a határváltozások is hatással voltak a 

vasútvonalakra. Miután a trianoni békeszerződés Ausztriának ítélte Magyarország nyugati 

sávját, így a magyar katonai alakulatok kivonulását követően (1921 augusztus) az osztrák 

csendőri alakulatok elkezdték a megszállást. Ezzel több nyugat-magyarországi vasút mellett a 

zalabér-sárvár-kőszegi vasútvonal egyes részeit, jelesül Kőszeg és az új – még kialakulóban 

lévő – országhatár közötti szakasz Ausztriához került. Ehhez a következő állomások tartoztak: 

Locsmánd (új nevén Lutzmannsburg), Répcesarud (Frankenau), Borsmonostor (Kloster), 

Alsó- és Felsőlászló (Unter-, Oberloisdorf), Rőtfalva-Rendek (Rattersdorf-Liebing). 

Valójában ekkor kezdett kialakulni a sokak által ismert Zalabér-Sárvár-Répcevis vasút, mivel 

a magyar oldalon Répcevis lett az utolsó megállóhely.  

1921-ben még mindig egyetlen vonatpár közlekedett a teljes vonalon, Kőszegről 15.40-kor 

indult és 21.47-kor érkezett Sárvárra, innen 15.30-kor indult és este 8-kor volt 
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Zalaegerszegen. Visszafelé 4.15-kor indult, Sárvárra ért 8.52-kor, Kőszegre 2.40-kor indult és 

8.40-kor érkezett. A Sárvárról Zalaegerszegre, illetve vissza járó vonatok vasárnap nem 

közlekedtek.
79

 A velencei egyezményt (1921. október 11-13.) és a soproni népszavazást 

(1921. december 14.) követően 1922 első napjaiban megindulhatott a vasúti közlekedés a 

Sopron-Kőszeg, valamint a Sárvár-Kőszeg vonalon. Február 3-a után már naponta is mehettek 

a szerelvények, korábban ugyanis csak hétfőn, szerdán és szombaton közlekedhettek. Kőszeg 

és Csepreg között is jártak vonatok, naponta egy pár.
80

 A határátkelési pontok magyar oldalon 

Kőszeg és (Répce)Vis, osztrák oldalon pedig Rőtfalva-Rendek (Rattersdorf-Liebing) és 

Locsmánd (Lutzmannsburg) voltak. A vonatokat Locsmándig a MÁV, onnan pedig a GySEV 

(Győr-Sopron-Eberfurthi Vasút) továbbította.
81

  

Mindenesetre a határáthelyezés megbontotta a vonal közlekedési rendjét, problémát okozott 

az is, hogy Kőszeg és Vis között csak vámmal terhelten lehetett árut szállítani. 1924-ben ezért 

a Kőszegi Kereskedelmi Kör és Ipartestület kérvényezte a kereskedelmi minisztertől, hogy 

járjon közbe az ügyben. Peage jogot kértek a vonalra, hogy az áru vámmentesen mozoghasson 

a vonal osztrák szakaszán, így fellendüljön a forgalom. Bár a külügyminiszter lépéseket tett 

ennek érdekében, de nem járt sikerrel.
82

  

Egyre kevesebb menetrendszerinti szerelvény lépte át a határt, az új forduló Répcevis lett. 

Ha ránézünk az 1926-os vasúti menetrendre, láthatjuk, hogy már csak napi egy vonat 

közlekedett Vis és Kőszeg vonalon, egyik Kőszegről indult 15.05-kor és Sárvárra 19.33-kor 

érkezett, visszafelé pedig 4.20-kor indult és 9.28-kor érkezett meg Kőszegre. A menetidő is 

megnőtt, hiszen az országhatáron az útlevélvizsgálat körülbelül 10-15 percet igénybe vett.
83

 

(28. kép) 

Osztrák oldalon 1931-ig a GySEV működtette a vonalat, attól kezdve az osztrák 

vasúttársaság vette át, a BBÖ (Bundesbahn Österreich). 1930. június 30-án szerződésben 

szabályozta a két ország az átmenőforgalmat és a csatlakozásokat. Eszerint az országhatártól 

Locsmándig is a MÁV üzemelteti a vonalat, és csak Locsmándtól a BBÖ. Az állomás 

közösen fenntartott lett. Sajnos, ez sem tartott sokáig, mert 1933. május 15-től az osztrák 

vasúttársaság beszüntette a forgalmat Locsmánd és Felsőlászló között. Egy évre rá 
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kidöntötték a telefonoszlopokat, és szakaszonként felszedték a síneket.
84

 Igaz, hogy 1937. 

július 5-én átmenetileg ismét megindították a forgalmat. A MÁV és a BBÖ szerződést 

kötöttek, mely alapján a határtól Lutzmannsburgig a magyar vasúttársaság viszi a forgalmat 

saját költségére és veszélyére. A fenntartási munkákat a határtól Lutzmannsburg állomás 

bejáratáig a MÁV végzi, de az állomás fenntartása a BBÖ feladata. Azt nem tudjuk, hogy ezt 

követően meddig közlekedtek vonatok határátmenetben. Az biztos, hogy 1944-ben 

Lutzmannsburg és Frankenau közötti 86.45-ös szelvény, valamint az országhatár (Ausztria 

akkor a Német Birodalomhoz tartozott) között felszedték a vonalat.
85

 A Zalabér-Sárvár-

Kőszeg vasút ezen a néven tulajdonképpen ekkor szűnt meg véglegesen, 13,5 km 

hosszúságban szedték fel a pályát.
86

 

 

 

6. kép Amire büszkék lehetünk. Gérce állomás (jobbra fent), 1920-as évek (Burka Zoltán gyűjteménye) 

 

A kor menetrendjeire pillantva láthatjuk, hogy az 1928/29-es téli menetrendben még 

Kőszegig naponta egy vonatpár jár, három évvel később viszont szintén egyszer naponta már 

csak Lutzmannsburgból indul, és oda érkezik egy-egy vonat. Az odaérkező sem Sárvárról, 

hanem Bükről indul.
87
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A Magyarországon maradt szakaszon is sokat változott a helyzet. 1931. október 1-jén a 

kormány rendelete értelmében az addig MÁV-szabványszerződéssel üzemeltett helyi érdekű 

vasutakat megváltották. Ez tulajdonképpen annyit jelentett, hogy államosítva lettek. Ez alól 

nem volt kivétel a Dunántúli HÉV sem, így tehát a Zalabér-Sárvár-Répcevis vasútvonalat 

ettől kezdve a MÁV üzemeltette.
88

  

1925-ben Bajti állomás megszűnt, csak megállóhelyként működött tovább. Felszedték a 

második sínpárt, a váltókat és a jelzőberendezéseket leszerelték, a tisztviselőket áthelyezték. 

Sitke 1933 és 1945 között szintén megállóhelyként üzemelt.
89

 

Az imént említett menetrendekből azt is megfigyelhetjük, hogy a Zalaegerszegig menő 

vonatok száma is lecsökkent. 1930/31-ben Sárvárról a megyeszékhelyre már naponta csak 

egy, vissza még két vonat közlekedik. Három évvel korábban még a napi három pár 

szerelvény megvolt. Az utóbbin látható az is, hogy Zalabér-Zalaegerszeg felé naponta csupán 

két vonatpár közlekedik.
90
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7. kép Békében, háborúban is… Sárvár váltóállító torony, 1941 április (a német csapatok átvonulása idején) 

(Nádasdy Ferenc Múzeum Dokumentumtára – a továbbiakban NFMD – VII.79.24.1.) 

 

Néhány évvel később egy sárvári lapban olvashatjuk a következő menetrendet: 6.36-kor 

Zalaegerszegről, 7.56-kor Csepregről, 22.24-kor Répcevisről motorvonatok, 15.58-kor 

Csepregről, 16.05-kor Zalabérről ún. vegyesvonatok (teher- és személykocsik egy 

szerelvényben) érkeztek Sárvárra. Innen Répcevisre 5.04-kor, Csepregre 13.10-kor, 

Zalaszentgrótra 14.08-kor motor, 6.00-kor Csepregre, 9.10-kor Zalabérre vegyesvonatok 

indultak. Eszerint Répcevisig a teljes szakaszon naponta csak egy vonatpár, Zalaegerszegről 

viszont egyetlen vonat érkezett meg Sárvárra, de visszafele nem ment, viszont Szentgrótra 

napi egy alkalommal indítottak szerelvényt.
91

  

Megnövekedett a kis szakaszokon indított vonatok száma, naponta több vonatpár 

közlekedett a Bük-Csepreg-Répcevis kisviszonylatban. Ezen több vonat csak Csepregről 

indult és Bükig közlekedett. A teljes szakaszon, azaz Répcevis és Sárvár között, ha nem 

kellett csatlakozásra várnia Bükön és Hegyfalun, a menetidő kicsit több mint egy óra volt. 
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Zalaegerszeg és Sárvár között naponta két pár közlekedett, a menetidő 1,5 órát vett igénybe, 

pedig csatlakozásra sehol nem kellett várnia.
92

 Ennek a szakasznak a teljes hossza 41 km volt, 

míg a Répcevis-Sárvár 42 km. Kiszámolhatjuk tehát, hogy átlagosan – ha nem vár 

csatlakozásra – a vonat Répcevis-Sárvár között körülbelül 35-40 km/h-ás, Sárvár-Zalabér 

között pedig 25-30 km/h-ás sebességgel haladt.  

    

    8. kép Mesterháza-Pórládony pecsétje                    9. kép Vashosszúfalu állomás pecsétje fuvarlevélen 

                  (a szerző gyűjteménye)                                                          (a szerző gyűjteménye) 

 

Itt kell kitérnünk a forgalmat lebonyolító mozdony- és kocsitípusokra is. Mint olvashattuk, 

két pár kivételével motorvonatok közlekedtek a vonalon. Ezek a MÁV Ganz-Jendrassik 

típusú két- és háromtengelyes BC (későbbiekben AB) jelzésű motorkocsijai voltak. A BC a 

kocsiosztály jelölése volt, azaz 2. és 3. osztályú kocsikból állt a szerelvény. A későbbiekben 

(már a háború után) megszüntették a harmadosztályt, ettől kezdve 1. és 2. osztályú kocsik 

közlekedtek AB jelzéssel. (10. kép) Emellett gőzmozdonyok is jártak a vonalon a MÁV 375-

ös, 376-os vontatói, ritkán 275-ös sorozatgyártású ún. motorpótló mozdonyok is feltűntek. A 

vontatást a zalaegerszegi fűtőház látta el.
93

 

A vonal csonkaságának megszüntetésére születtek tervek. A kőszegiek kérték, hogy a MÁV 

1939. évi nagyszabású vasútépítési ütemtervébe vegye bele a Vistől Peresznyén, 

Horvátzsidányon, Ólmodon át Kőszegig 14 km hosszúságban vasútvonal megépítését. Ekkor 
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a kőszegiek nem tettek mást, mint elővették az általuk már az 1910-es évek elején felvetett 

vonaltervet. Sajnos azonban nem került sor ennek megvalósítására.
94

 

 

 

10. kép AB motorvonat a répcevisi vonalon az 1970-es években (fotó: Kubinszky Mihály) 

 

A második világháború idején Répcevis és Sárvár között naponta három, Sárvár és Zalabér 

között naponta kettő pár vonat közlekedett. Emellett Répcevis, illetve Csepreg és Bük között 

3-4, 4-5 vonat közlekedett. Az egyenlőtlen szám abból adódott, hogy Bükről visszafelé az 

utolsó vonat Répcevisen maradt és onnan indult másnap hajnalban.
95

 

Természetesen a front előrehaladtával sor került a forgalom korlátozására is. Az utolsó 

időkben lényegében csak katonai célokra használták a vasutat, előbb a visszavonulókat 

szállította, majd 1945 elején teljesen leállt a forgalom is.
96

 1944 novemberében Sárvár és Bajti 

kitérő között a Rábaszigeten fekvő iparvágányt felszedték.
97

 Angolszász repülőgépek az év 

második felétől többször is bombázták a vasútállomásokat. November 19-én a Gércén kitolt 

vasúti szerelvényekre hat kisebb méretű bomba hullott. A bombák szerencsére nem tettek kárt 

a használaton kívüli személy- és tehervagonokban. Másnap egy átvonuló kötelékre a sárvári 

vasútállomáson a vagonokra telepített légvédelmi ágyúkból nyitottak tüzet. Egy vadászgép két 

mozdonyt géppuskával használhatatlanná lőtt, de tűz alá vették a felsőpatyi állomást is. 
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Emberéletet nem követelt az esemény.
98

 1945. február 13-án Sárvár vasútállomására hullottak 

bombák, nevezetesen 44 darab 250 kg-osat dobtak le. Szerencsére komolyabb károkat nem 

okozott a gyilkos tűz.
99

 A visszavonuló német és magyar egységek 1945 márciusában 

felrobbantották a Répce-hidat Csepreg és Bük között. Éppen akkor, amikor egy 424-es 

mozdony-vontatta lisztszállítmányt igyekeztek Répcevisről kimenekíteni a közelgő front elől. 

A vonat személyzetét nem értesítették, a mozdonyvezető a robbanás következtében beszorult 

a gép és a szerkocsi közé, így lelte halálát.
100

 Sárvár mellett a vasúti Rába-hidat 1945. március 

28-án szintén a visszavonulók rombolták le.
101

 (11.kép) A hidak elpusztításával hosszú 

hónapokra megbénult a forgalom a vasútvonalon.  

 

 

11. kép A felrobbantott Rába-híd Sárvárnál, 1945 tavasza (NFMD VII.79.25.1.) 

 

 

A vasútvonal története a forgalom leállításáig 

A vonatok Sárvár és Zalabér között 1945. június 26-tól közlekedtek újra,
102

 augusztus 15-től 

pedig Répcevis és Sárvár között is.
103

 Ehhez helyre kellett állítani a hidakat. A Rába-híd 

újjáépítésére a szovjet csapatok utánpótlásához is szükséges volt, a Répce-hidat a korábbi 

acélszerkezet helyett vasbetonból építették, de egy évtizedig ideiglenes szerkezeten 
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közlekedtek a vonatok.
104

 Persze ekkor még nem beszélhetünk tökéletes forgalomról. Az 

országban kevés volt a mozdony, a személy- és tehervagon, ehhez igazodott a menetrend is. 

Sárvárról 8.06-kor indult vonat Zalabérre, onnan 16.25-kor érkezett vissza, Répcevisre 4.50-

kor indult, és 8.30-kor érkezett vissza. Dél felé minden páros, észak felé páratlan napokon 

jártak a vonatok. A répcevisi vonalon szeptember 13-tól újabb vonatpár közlekedett, Sárvárról 

14.08-kor, Répcevisről 15.24-kor indultak.
105

 

 

 

12. kép Gérce állomás pecsétje 1947-ből (a szerző gyűjteménye) 

 

 

13. kép Sárvár állomás pecsétje 1950-ből (a szerző gyűjteménye) 

 

Az egy évvel későbbi menetrendből kitűnik, hogy Sárvár és Zalabér között továbbra is 

egyetlen vonatpár közlekedett, 7.20-kor Sárvárról, 13.00-kor Zalabérről indultak vonatok. 

Répcevisig is csak egy pár járt Sárvárról, 18.42-kor Répcevisről, Sárvárról 3.00-kor indultak 

vonatok. Ugyanakkor Bük és Répcevis között ezen túl még két pár is közlekedett. A 

menetrend érdekessége, hogy nemcsak ennek a vonalnak, hanem még több vonalnak a 

vonatait is tartalmazza. (15. kép) Nyilván ez következik az akkori papírhiányból, illetve abból 

is, hogy napi szinten alig néhány vonatpár közlekedett az egyes pályákon. Az összevont 

menetrendnek köszönhetően nem is láthatunk minden állomást, hanem csak a fontosabb, 
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csatlakozással rendelkezőket. Az is látható, hogy a menetidő Répcevis és Sárvár között 

körülbelül másfél, míg Zalabér felé 2 és fél órába tellett.
106

   

 

 

14. kép 375.911 pályaszámú mozdony fordított állásban pöfög Mesterháza útátjárónál Hegyfalu felé (fotó: 

Kubinszky Mihály) 

 

 

15. kép Menetrend 1946-ból (Turóczy László gyűjteménye) 
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Az állomások tekintetében is sok változás történt a második világháborút követő 

évtizedekben. Batykon 1947-től már nem álltak meg a vonatok, 1954-1970-között viszont újra 

üzemelt, mint táblás megállóhely, ekkor összevonták Zalabérrel, létrejött Zalabér-Batyk 

állomás. Mikosdpuszta 1970-től megállóhelyként működött, de 1958-ban Szajki erdő 

megállóhelyet is táblássá minősítették vissza. Vásárosmiskén, Pusztaláncon, Sitkén, 

Rábasömjénben, Felsőpatyon 1972-től már nem lehetett árut feladni, ezek is visszaminősültek 

megállóhelyekké. Sitke immár másodszor. Zsédeny-Rózsamajor megszűnt 1955-ben, 

rakodóhely lett, helyette a 11/a őrházból létesítettek megállóhelyet, mely Zsédeny nevet 

kapta. (16. kép) 

Soprontól Répcevisig munkásvonatok is közlekedtek 1950-től.
107

 A 60-as évek elejétől 

egyre többen keresték fel a büki gyógyfürdőt, ezért Bük és Bő között új megállóhelyet 

alakítottak ki Bükfürdő néven. Nem állt meg minden vonat és csak a nyári menetrendi 

időszakban üzemelt.
108

 Bernáth Lajos büki állomásfőnök szorgalmazta a megállóhely 

megnyitását, amely 1963. május 26-án megvalósult. Ekkor nemcsak Sárvárról, hanem 

közvetlenül Szombathelyről ún. fürdővonatok érkeztek ide naponta kétszer. Főként 

hétvégéken 500-1000 fő vette igénybe ezt a lehetőséget.
109

 A megállóhely megnyitása hamar 

megtörtént, május 26-án, vasárnap reggel 6.45-kor érkezett meg az első motorvonat 

Bükfürdőre, Németh Sándor a MÁV Szombathelyi Igazgatóságának osztályvezető-helyettese 

adta át a forgalomnak a megállóhelyet. Az ünnepségen jelen volt Udvardi László büki 

tanácselnök, Bernáth Lajos büki állomásfőnök és Szendi József pályamester. Sokan érkeztek 

ezzel a vonattal, holott a fürdő csak 8 órakor nyitott.
110

 

 

 

16. kép Zsédeny állomás pecsétje 1961-ből (a szerző gyűjteménye) 
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1971-ben Mikosdpusztán, a következő évben Pusztaláncon a MÁV felszedetett egy-egy 

vágányt. Mikosdpusztán azonban a Dunántúli Rostkikészítő Vállalat ipartelepére egy keskeny 

nyomtávolságú iparvágányt fektettek, Szajkon és Bajtiban pedig a Vas megyei Erdőgazdaság 

működtetett erdei vasutat. Az előző megállóhelyen keskeny nyomközű sínpár működött, 

Bajtinál pedig a csonkavágányt használták. Szajkon 1955-ben az erdei vasúthoz normál 

nyomközű iparvágányt fektettek le.
111

 

Érdemes egy bekezdés erejéig egy pillantást vetni az Ausztriába került vonalrészre. Mint 

említettük, az 1937-es forgalomfelvétel nem tartott soká, valamikor a negyvenes évek elején 

megszűnt. A pályát ekkor nem szedték fel, sőt, a visszavonuló német és magyar csapatok a 

második világháború végén még használhatták. Frankenau és Oberloisdorf között 1946. 

augusztus 12-én újra megindulhatott a vonatközlekedés. Különösen a cukorrépakampány 

erősítette fel a forgalmat. 1955-ben mégis gazdaságossági felmérést tartottak, a forgalmat 

leállították, a következő évben az egész felépítményt elbontották.
112

  

Mint láttuk, a vonatok a kezdetektől nem jártak végig egyhuzamban a pályán, Sárváron 

mindig vagy órákat vártak, vagy átszálltak. Az 50-es évektől ezt már a menetrend is tükrözi. 

Már nem egyetlen mezőben tünteti fel a Répcevis-Sárvár-Zalabér vonal menetidejét, hanem 

külön lapon, bontásban a két szakaszét. Az 50-es évek második felében Sárvár és Répcevis 

között naponta négy vonatpár közlekedett, ezen kívül Bük és Répcevis között 5 pár. És volt 

egy pár, amelyik a végállomásról indult, és Bükön keresztül Sopronba ment. Sőt, az egyik 

Répcevisről Sárvárra közlekedő szerelvény továbbment Szombathelyre.  

Zalabér felé 3 vonatpár közlekedett, reggel, kora délután és kora este. Az utóbbi 

végállomása Zalaegerszeg volt. A téli és a nyári menetrendben egyik vonalnál sem volt 

eltérés. Zalabér-Sárvár között a menetidő másfél órára csökkent, míg Répcevis felé – 

csatlakozás-várakozás nélkül – maradt a másfél órás menetidő. Ez azt jelenti, hogy a vonatok 

az egész vonalon nagyjából 35 km/h-ás sebességgel közlekedtek. Ez a huszadik század 

második felében nem jelentett korszerű közlekedést.
113

  

Egy évtizeddel később Zalabérről 5 vonat indult Sárvárra, és négy vissza. Az ötödik csak 

Sárvár és Káld (!) között közlekedett. A Zalabérre menő vonatok közül kettő (a 17.36-os és a 

22.56-os) végpontja Zalaegerszeg volt. A menetidő negyedórával kevesebb lett. Répcevisre 6 

pár vonat közlekedett végig a vonalon, a Sárvárra 7.44-kor érkező Szombathelyre ment 

tovább. Naponta kétszer Répcevisről Bükön keresztül közvetlen vonat közlekedett 
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113
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Szombathelyre, egy pedig Sopronba. Emellett megmaradtak a Bük és Répcevis közötti 

kisviszonylatú vonatok is. A nyáron a Sárvár és Répcevis közötti szerelvények Bük-

fürdőtelepen is megálltak.
114

 (17. kép) 

 

 

 

17. kép Már külön mezőben szereplő vonalszakaszok menetrendje 1967-ből (Soós József gyűjteménye) 

 

Mint a bevezetőben említettük, 1968 októberében a magyar parlament elfogadta a 

közlekedéspolitikai koncepciót. Ennek jegyében a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 

(KPM) rendeletet bocsátott ki. A 116-089/1970. sz. forgalomátterelési ütemterv 1972-re tűzte 

ki a Sárvár-répcevisi vonal területi vizsgálatát, a zalabéri vonalét pedig 1973-ra. Ezt követően 

a forgalmat 1974. április 30-án közútra kell terelni. A répcevisi vonal vizsgálatát 1972. május 

26-án befejezték. Ennek eredményeképpen a következő adatokat tudhatjuk meg: 

 

A vonal bruttó értéke                                  137.668.000,- Ft 

Egy évi értékcsökkenési leírás                        4.785.000,- Ft 

Nettó érték 1974. június hónapban               24.360.000,- Ft 
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 Hivatalos vasúti menetrend 1967. (Soós József magángyűjteménye, Salgótarján), 179., 216. 
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A vonal utasszáma éves szinten                      1. 734.239 fő 

1971. évi forgalom: 

                                  - kocsiszám                              5061 

                                  - árumennyiség                  171.230 t 

A vonal felújítási költsége                               68.000.000,- Ft 

Átterelés esetén felmerülő költség                     7.370.000,- Ft 

 

A vonal bevétele egy évben                             10.058.000,- Ft 

A vonal kiadása egy évben                              13.730.000,- Ft 

  Veszteség                                                            3.682.000,- Ft 

 

Ezek szerint tehát a vasútvonal éves szinten (akkori összegben) 3.682.000 forintos 

veszteséget termelt. Eszerint a Forgalomszervező Bizottság 1972. április 2-i plenáris ülésén 

elhatározta, hogy Sárvár és Répcevis között leállítja a forgalmat. Ezt követően Győr-Sopron 

megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 155/1972. VB. sz., Vas megye Tanácsának 

Végrehajtó Bizottsága pedig 120/1972. VB. sz. határozatával jóváhagyta a Bizottság döntését.  

 

 

18. kép Kéregjegy Felsőpaty állomás nevével (a szerző gyűjteménye) 
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19. kép 375.901-es mozdony vontatta 8942-es vegyesvonat Répcevisen 1973. február 9-én (fotó: Kubinszky Mihály) 

 

 

20. kép Itt a vége… Répcevis állomás az 1970-es évek elején (fotó: Kubinszky Mihály) 
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21. kép „A vonat nem vár…” Csepreg az 1970-es évek elején (fotó: Kubinszky Mihály) 

 

 

22. kép Már hiába is keresnénk… Chernelházadamonya (ma már elpusztult) állomása az 1970-es évek elején (fotó: 

Kubinszky Mihály) 
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23. kép „Háromszázadik sorozatú” találkozások. ABmot 362 és a 326.270-es gőzös Sárváron 1970. augusztus 27-én 

(fotó: Kubinszky Mihály)  

 

1974. május 26-án, vasárnap 0.00 órakor Sárvár és Répcevis közötti 41 km-es szakaszon 

végleg leállt a vasúti forgalom.
115

 Voltak, akik abban reménykedtek, hogy az erős forgalomra 

tekintettel legalább a Bük-Bükfürdő közötti néhány km-nyi vonalszakasz megmarad, de a 

koncepció ennek sem kegyelmezett. A vonalat pedig egy éven belül felbontották, a síneket 

elvitték, a talpfákat eladták, az ágyazatot szétbontották, sőt a nyomvonal egyes részeit azóta 

már beszántották.
116

  

Mint a Vas megyei sajtó írja, a répcevisi és az ugyanekkor megszűnő Szombathely-rumi 

vasút bezárása nyolcezer embert – bejáró dolgozót és diákot – érintett. A cikk írója szerint a 

vonal üzemeltetési költsége 11,4 millió, a bevételek – a személyszállítási állami támogatással 

is – 8,2 millió forint. Természetesen – az akkori elfogult sajtó szerint – ez nem jelent semmi 

hátrányt a vasutat használóknak, sőt a buszközlekedés biztosan annyira jól be fog válni, hogy 

senkinek nem fog hiányozni a vasút. Persze ekkor minden szépet és jót ígértek a 

vasutasoknak, illetve az utasoknak is.
117

 

1973. szeptember 20-ára végeztek a Sárvár-Zalabér-Batyk vasútvonal területi vizsgálatával 

is. A kimutatás szerint: 
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A vonal éves utasfogalma                  627.000 fő 

A vonal éves áruforgalma                    48.000 t  

  

A vonal bevétele egy évben            3.056.000,- Ft 

A vonal kiadása egy évben           12.758.000,- Ft 

Veszteség                                        9.702.000,- Ft 

 

A vonal forgalma tehát a répcevisi vasút forgalmát messze alulmúlta. Az éves veszteség 

annak háromszorosa volt, a szombathelyi vasúti igazgatóság területén ez a vonal üzemelt a 

legnagyobb veszteséggel. 1973. szeptember 28-án a Forgalomszervező Bizottság plenáris 

ülésén határoztak a vonal bezárásáról, melyet Vas megye Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 

174/1973. Vb. sz. határozatával hagyott jóvá. 1975. május 31-én, szombaton 24.00-kor Bajti 

elágazás és Zalabér-Batyk közötti 42 km-en megszűnt a vasúti forgalom.
118

 A helyi sajtó 

szerint a közúti közlekedés mindenben pótolja a kieső vasúti forgalmat. A megyében új utak 

építésére került sor, autóbusz-várótermek a korábban állomással rendelkező községekben.
119

 

Ahogy napokkal később olvashatjuk, hogy a vasútvonal mentén fekvő harminc községből a 

napi utasszám alig érte el az ezret, és az áruforgalom is alacsony volt.
120

 A korabeli sajtó 

tudósításait azonban mindig fenntartásokkal kell kezelni.  

 

 

24. kép Hóban és viharban is megy. ABmot 434 és ABmot 371 Sitkén a 8023-as szerelvénnyel 1971. április 7-én (fotó: 

Kubinszky Mihály) 
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25. kép Jó utat! ABmot 438 Vashosszúfalu állomáson 1970-es évek eleje (fotó: Kubinszky Mihály) 

 

A Sárvár-Zalabér vasútvonal utolsó napjáról érdekes részleteket olvashatunk Moldova 

György könyvében (Akit a mozdony füstje megcsapott…). Mint a korabeli felmérés mutatja a 

vonal menti községek lélekszáma 1960 és 1970 között jelentősen visszaesett: 

 

Községnév                                 Népesség (1960)         Népesség (1970)            Változás 

Gérce                                        1932                            1673                              -13,4% 

Sitke                                         1298                             1173                               -9,6% 

Vásárosmiske                            743                               646                               -13,1% 

Hosszúpereszteg                      1735                             1384                              - 20,2% 

Mikosszéplak                            897                                714                              -20,4% 

 

Összesen (Vas m.)                 16995                          14678                              -13,6% 

 

Zalavég                                    1036                               969                                -6,5% 

 

Mint olvashatjuk, a vonal mentén összesen két kisméretű üzem található, az ódorfai 

téglagyár (Vashosszúfalu) és a mikosdpusztai lengyár. Új üzemek telepítését nem tervezték, 

és a meglévők fejlesztésében sem gondolkodtak. A sínek a még az 1913-ban beépített 23 

kilósak voltak, míg közben a fővonalakon már a 48 és 54 kg súlyúakat használták. A vonatok 
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sebessége 40, a motorvonatoké 50 km/h, az engedélyezett tengelynyomás 12 tonna, a 

fővonalakon ennek többszöröse volt. Az utóbbi alapján tehát a vagonokat legfeljebb csak félig 

lehet megrakni, így kétszer annyi vagont szükséges használni.
121

 Az utolsó évben Sitkén 5, 

Gércén 1 ember szolgált.
122

 A sitkei személyzet a következőkből állt: Kocsi Károly 

állomásfőnök, Nagy Lajos, Samu István és Toldi László vasúti tisztek, azaz forgalmisták, 

valamint Kiss Lajos váltókezelő.
123

 Az utolsó napokban összegyűjtötték, esetleg elégették az 

iratokat, berendezési tárgyakat. Ezekért egy különvonat végigment a vonalon és begyűjtötte 

(íróasztal, telefon, távíró, padok, kötegelt iratok, Közlekedési Közlönyök stb.)
124

 Állítólag a 

MÁV felajánlotta a mikosdpusztai lengyárnak, hogy ha vállalják a pálya gondozását, akkor 

Zalabértől idáig az megmarad. A gyár elutasította. Az utolsó évben összesen körülbelül 600 

vagonnyi forgalmat bonyolítottak, mintegy 6000 tonna súlyban.
125

  

 

 

26. kép Hova tűntek? Sárvár állomás Celldömölk felőli bejárata a 70-es években. Még áll a kétszintes váltóállító 

torony, illetve tőle jobbra a mozdonyszín épülettömbje (NFM - Helytörténeti Fotótár 5211) 

 

Az utolsó napon felvirágoztatták a szerelvényeket, az állomásokon a lakosság is kivonult, 

hogy elbúcsúzzon az utolsó vonattól. Az egyik állomáson még egy kilencvenhárom éves 

öregember is megjelent, aki saját állítása szerint saját maga is építette a vonalat 1912-ben. 

Magában azt motyogta, hogy az első vonatról még cukorkákat is dobáltak a nép közé. A 

Szajki-erdőnél egy plébános szállt fel a vonatra, aki tárogatóján játszott muzsikával 
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búcsúztatta el a vasutat. Az utolsó vonat éjfél előtt indult el Sárvárról Zalabérre. Sitkén a 

személyzet étellel-itallal, hangos énekszóval „ünnepelt”, még az utasokat is leszállította a 

kocsikból. Káldon százfőnyi tömeg várta a szerelvényt, bort kínáltak és énekszóval búcsúztak. 

A további helyeken viszont csend és sötét fogadta a vonatot. Ahogy a sárvári állomásfőnök 

mondta, botránytól, népharagtól tartottak, talán ezért állt a vashosszúfalui állomáson egy 

rendőr is. Zalabér-Batykon az állomásfőnök kiszabkodta a virágokat az AB motorvonat 

rácsaiból, mert attól félt, hogy rebellis szellemet terjesztene. Az állomási büfében azonban 

személyesen szolgálta ki a vendégeket a végső koccintás során.
126

 

A felépítményt itt is hamar elbontották, a vasutasok szerint azért, nehogy a döntéshozók 

meggondolják magukat. Több helyen (pl. Gérce-Káld, Káld-Pusztalánc között) a nyomvonalat 

is beszántották. Azonban a kavicsos ágyazat, a töltés nyomai még ezeken a helyeken ma is 

kivehetők. Máshol erdei, mezei utak futnak végig rajtuk. Az állomásépületek egy részét el- 

vagy bérbe adták (Gérce, Vashosszúfalu), néhányat üzemi célokra használnak (Káldot a 

vízügy, Szajki erdőt az erdészet üzemelteti, Bajti-kitérőből pedig MÁV tárgyalóház lett), de jó 

néhány jutott az enyészetnek (Sitke, Pusztalánc, Hosszúpereszteg). A vonalon felvételi 

épületet nem bontottak el úgy, mint ahogy ez a répcevisi vonalon megtörtént (Felsőpaty, 

Chernelházadamonya). Ezen vonal állomásai közül lakott például Rábasömjén, Zsédeny, 

Csepreg, üzemi célokra hasznosítják Mesterháza-Tompaládonyt, illetve a sportpálya öltözője 

lett Répcevisből. Ha kitekintünk Ausztria területére került pályaszakaszra is, akkor azt látjuk, 

hogy Locsmándot kibővítve szállodaként működteti tulajdonosa, Alsó- és Felsőlászló pedig 

lakóházként kapott új szerepet.
127

 Az állomások és melléképületeik jelenlegi állapotát 

mutatják be a melléklet képei (29-48.kép) 

 

Érdekességek, balesetek a vasútvonal történetében 

Faggyas József pusztalánci vasútőr az állomással szemben 100 éves emberi csontokat talált 

1927 októberében.
128

 

1965. május 5-én délután 15 óra 10 perckor súlyos baleset történt Csepreg határában. A 

sorompó nélküli vasúti átjáróban a Tömörd felől érkező autóbusz beleszaladt a Szombathely-

Csepreg között közlekedő, Bük felől érkező motorvonatba. A buszban az ütközéskor 12 

személy tartózkodott. A motorvonat az oldalán középen kapta el a buszt, amelyet 40 méteren 
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keresztül tolt maga előtt. Végül a vonat az oldalára borította a gépjárművet és első kerekeivel 

szabályosan „felmászott” rá.  

A baleset következtében a buszon utazók közül egy személy életveszélyesen, többen 

(köztük az autóbusz sofőrje) súlyosan, egy személy pedig könnyebben sérült. A vonat utasai 

nem sérültek meg. A sérülteket a szombathelyi Markusovszky kórházba szállították.
129

 

1970. március 10-én reggel fél nyolc körül a ködben Sárvár és Rábasömjén között a 

rábasömjéni vasútállomás után a 8922. számú hatkocsis motorvonat karambolozott a sárvári 

TSZ pótkocsis vontatójával. A vonat vezetője a fékezés ellenére sem tudott megállni, 

belerohant a vontatóba, azt 20 méteren keresztül maga előtt tolta, majd a töltésről az árokba 

lökte. A vontató maga alá temette utasait, a vasúti szerelvény két kocsija pedig kisiklott, az 

egyik az árokban lévő pótkocsira  esett. A pótkocsin tartózkodó rakodómunkás a baleset 

következtében szörnyethalt, a vontató vezetője és a pótkocsin tartózkodó másik személy 

súlyosan megsérült.  

Ezt a balesetet tetézte, hogy a súlyos sérülteket szállító mentőautó a nagy ködben Sárvár 

határában karambolozott a cukorgyár furgonjával. Itt szerencsére sérülés nem történt. A vasúti 

forgalom a déli órákban állt helyre, addig tartott a helyszínelés és a műszaki mentés. A 

sérülteket – mint az előző balesetnél – itt is a szombathelyi kórházba szállították. A vonat 

utasai közül egy férfi súlyos hasi sérüléseket szenvedett. Őt a sárvári kórházba vitték és 

megműtötték. Itt kezelték az agyrázkódást szenvedett 23 éves vonatvezetőt is.
130

 

 

Epilógus 

Az 1913-ban megnyitott Kőszeg-Bük-Sárvár-Zalabér, később Répcevis-Sárvár-Zalabér-

Batyk vasútvonal alighogy megélhette hatvanadik „születésnapját”, megszűnt. Középkorúak, 

idősebbek emlékében azonban ma is él, a negyven évnél fiatalabbak pedig már nem is 

láthatták, nem utazhattak rajta. Az emlék megőrzésének szép példáját adta Csepreg városa és 

Ágh Ernő büki állomásfőnök. A répcevisi vonal megszüntetésének harmincadik évfordulóján, 

2004 augusztusában a csepregi állomás szomszédságában emlékhelyet avattak. Ágh Ernő 

ötlete volt, hogy a vasútvonal egykori létét így örökítsék meg.
131

 

Az elmúlt időszak vasútbezárásai és azok tervei azonban nosztalgikus érzéseket keltettek az 

emberekben a régen megszűnt vonalak iránt is, legyen akár tizenéves, akár idősebb 

korosztályhoz tartozó. A világháló terjedésével a vasútbarátok is könnyen egymásra találnak, 
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kicserélik tapasztalataikat, élményeiket, képeket, térképeket töltenek fel, amelyek a 

vasútkutatók munkáját is megkönnyíthetik. Én magam is rendszeresen böngészem a vasutas 

oldalakat, ahonnan sok ismeretet szerezhetek az általam érdekelt vasutakról, 

állomásépületekről, szakirodalomról.  

A vasútbarátokban közös az elszántság a vasút fennmaradása, az emlékek megőrzése iránt. 

Valahol én azok közé tartozom, akik azt mondják, a vasút érték, amelyet meg kell őrizni. A 

már megszűntetett vonalakat nyilván soha nem fogják visszaépíteni, főként azokon a 

helyeken, ahol eleve gazdaságtalanul működhetne. A közlekedéspolitikai koncepciónak 

áldozatul esett egykori vonalak közül azóta csak egyet nyitottak meg újra, az akkor még 

mellékvonalként bezárt őrségi vasutat, amelyet a megváltozott politikai és gazdasági 

lehetőségek következtében fővonalként építhettek vissza.  

De talán az egykori vonalak emlékét nemcsak poros könyvekben, képeken, kiállításokon 

őrizhetjük meg. Újra élővé is lehet azokat varázsolni, persze nem úgy, ahogy azt egyes 

rajongók szeretnék. A töltés sok helyen még járható, de legalábbis megvan, a legtöbb 

állomásépület még áll. A földrajzi fekvése is viszonylag kedvező, mert erdős, dombos 

vidéken húzódik, valamint az osztrák határtól Zala megyéig, onnan pedig a megszűnt Türje-

Balatonszentgyörgy vonalon a Balatonig szinte egybefogja az egész Nyugat-Dunántúlt. És 

pontosan ezen a tájon nagyon hiányzik egy igazi kerékpárút, amely nem a benzingőzös 

autóutak mellett, hanem jó levegőjű erdős lankákon haladna. Nincsenek hegyek, nem kell 

nagy szintkülönbséget legyőzni, az egykori, használaton kívüli állomásépületekben 

kiszolgálóhelyiségek, büfék, javítók, hálószobák, a kertekben akár sátrazó helyek 

kialakítására is lehetőség nyílna. Ezáltal újra élővé varázsolódna az egykori nyomvonal, nem 

amortizálódnának tovább az épületek, megvalósulna a határtól a Balatonig húzódó nagyon 

hiányzó kerékpárút. Remélem, egyszer a döntéshozók megvizsgálják, hogy lenne-e ebben 

fantázia, amelynek megvalósulása a térségi összefogás szép példáját adná.  

Az emlékek megőrzését szolgálná, ha a 2013-ban a vonal megnyitásának 100. évfordulóját 

egy emléktábla-avatással, és egy, akár állandóra tervezett kiállítással ünnepelnék meg az 

egykori vonal mentén élő települések.  
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Mellékletek 

 

 

27. kép Menetrend 1914-ből (Turóczy László gyűjteménye) 
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28. kép Menetrend 1926-ból (Turóczy László gyűjteménye) 
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29. kép A megújulás szép példája. Mesterháza-Tompaládony állomás átépítés közben, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 

 

 

30. kép Mesterháza-Tompaládony Hegyfalu oldali őrháza az egykori vasút felől, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 
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31. kép Répce-híd Hegyfalu és Mesterháza között, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 

 

 

32. kép Biztos, hogy ez az eredeti? Hegyfalu állomás épülete, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 
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33. kép Az őrházból megállóhellyé, majd lakóházzá alakult Zsédeny vasúti épülete, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 

 

  

34. kép Felsőpaty egykori állomásépületének helyén, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 
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35. kép Felsőpaty Rábasömjén felőli őrháza, 2009. április 7. (fotó: a szerző) 

 

 

36. kép Sárvár állomás, 2009. október 25. (fotó: a szerző) 
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37. kép Félénken a bokrok között. Sitke állomás vasút felőli homlokzata, 2007. szeptember 2. (fotó: a szerző) 

 

 

 

38. kép Gérce állomás utca felőli homlokzata, 2009. május 2. (fotó: a szerző) 
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39. kép Kőhíd Gérce és Vásárosmiske között, 2009. május 2. (fotó: a szerző) 

 

 

 

40. kép Vásárosmiske állomás utca felőli homlokzata, 2009. május 2. (fotó: a szerző) 
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41. kép Káld állomás (ma vízügyi épület) utca felőli homlokzata, 2009. május 9. (fotó: a szerző) 

 

 

42. kép Pusztalánc megállóhely eredeti formáját megőrzött épülete elhanyagolva, bozótban; utca felőli homlokzat, 

2010. április 8. (fotó: a szerző) 
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43. kép Egykor takaros lehetett… Pusztalánc állomás belső helyiségei romokban, 2009. május 9. (fotó: a szerző) 

 

 

 

44. kép A régi és az új. Vashosszúfalu állomás vasút felőli oldala, 2009. május 9. (fotó: a szerző) 
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45. kép Biztos, hogy csak pénzkérdés? Hosszúpereszteg állomás szinte láthatatlan a bozótban; vasút felőli oldal, 

2009. szeptember 26. (fotó: a szerző) 

 

 
 

46. kép Mikosdpuszta állomás utca felőli homlokzata (fotó: a szerző) 
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47. kép Áruraktár Sitkén, 2009. szeptember 2. (fotó: a szerző) 

 

 

48. kép Mint egy tátott szájú óriás… Áruraktár Hosszúperesztegen, 2009. szeptember 26. (fotó: a szerző) 

 

 

 

 


