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„Elszállítást bármely eszközzel meg kell akadályozni.”

A Vasutak és Csatornák Központi Telekkönyve
iratanyagának megmentése 1944 végén

A vasút kiépülése Magyarországon a 19. sz. második felében nagyon sok új vállalkozást,
intézményt, szervezetet, egyesületet hívott életre. A vasútépítők és -üzemeltetők oldaláról
elsősorban gazdasági társaságok, az állam oldaláról szabályozó, ellenőrző szervezetek jöttek
létre. Az alkalmazottak pedig saját szervezeteiket hívták életre: jóléti, egészségügyi, sport és
kulturális egyesületeiket, nyugdíjpénztáraikat.

Az állam által létrehozott hatósági, ellenőrzési, nyilvántartási szervezetek közé tartozott a
Vasutak és Csatornák Központi Telekkönyve (továbbiakban: Központi Telekkönyv). Az 1868.
évi I. törvénnyel felállított intézmény 1981 végéig működött, amikor a földhivatalok vették át
szerepét. Ez az intézmény tette lehetővé a magyar vasúthálózat kiépítéséhez szükséges nagy
összegű hitelek biztosítékának, a jelzálognak az egész vasútvonalra történő bejegyezését, az
állam 30 év utáni megváltási és 90 év utáni háramlási jogának közhiteles biztosítását
valamint a vasúti területek pontos nyilvántartását[i].
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Az iratok jelzete: MÁV Központi Irattár VCSKPT iratai, KT.10561 doboz, 1431/1944, 49/1945, 2412/1950,
916/1962 iktatószámok

1944-ben a Központi Telekkönyv irodái az Igazságügyi Minisztérium épületében, Markó utca
16. sz. alatt működtek. A legfontosabb iratokat a bombázásoktól tartva az épület pincéjébe
hordták és onnan csak az éppen szükségeseket vitték fel az irodákba. Az 1944. novemberi
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kiürítési parancs azonban új helyzetet teremtett. A hivatalt ekkor dr. Fazekas
Endre[ii] (1899–1980) járásbíró vezette, akit Nagy László nyilas igazságügy minisztériumi
államtitkár 1944. novemberében többször is arra utasított, hogy a legfontosabb iratokat
(tehát a telekkönyveket és a térképeket) a minisztérium óvóhelyéről készítse elő elszállításra,
majd hivatalát a személyzettel együtt költöztesse Nyugat-Magyarországra. Fazekas arra is
utasítást kapott, hogy a nyugatra költöztetett iratokat a németeknek, ha azok igényelnék,
adja át. November 27-én dr. Radovics Lajos osztályfőnök felhatalmazta, hogy a kevésbé
fontos, de még az ügyintézéshez szükséges iratokat saját lakásán (Daróczi u. 13.) helyezze el.
Fazekas látszólag előkészítette a térképeket, majd egy részét november utolsó napjaiban
költözést színlelve a minisztérium Koháry utcai kapujába pakoltatta, de azt 2-3 nap múlva
visszaszállíttatta a pincébe. Ugyanekkor Radovics felhatalmazása alapján kocsit fogadott és
az utódállamoknak átadott térképek másolatait, továbbá 6-8 szekrényre rúgó régebbi iratot
lakására szállíttatott. A többi iratról rendelkezve beosztottjának, Fenyő Sámuel
telekkönyvezetőnek az alábbi instrukciót adta: „Egyenlőre mindent a helyén hagyunk, az
eredetiekhez nem kell egyáltalán hozzányúlni. Elszállítani nem engedem. Értéktelen
másolatok fognak menni az eredetiek helyett.” Az államtitkárnak viszont már azt jelentette,
hogy az iratokat vasúton elszállíttatta[iii]. Közben az eredeti iratok nagy részét
munkatársaival az óvóhelyről a szomszédos lomtárba hordta, és ott elrejtette. 1944.
december 10-i ügyirati feljegyzése szerint az „Elszállítást bármely eszközzel meg kell
akadályozni.”
dr. Fazekas Endre kiállásának köszönhető, hogy a minisztériumban tárolt iratanyag az ostrom
alatt is épségben maradt. A Daróczi utcai házban őrzött iratok nagy többsége is
megmenekült a pusztulástól, bár a ház a bombázásban használhatatlanná vált. dr. Hévizy
András törvényszéki bíró, hivatalvezető 1950-ben az alábbi igazolást adta ki az akkor már
nyugalmazott Fazekasnak: „igazolom, hogy a fent nevezett [dr. Fazekas Endre] érdeméül
tudható be az, hogy utasítás dacára is a központi telekkönyvi hivatalnak az országban
egyetlen példányban meglévő nagyértékű térképanyaga és iratai nyugatra nem szállíttattak
el és azok sértetlenül jelenleg is megvannak és azokról az államvasutak a saját elpusztult
térképeit hét rajzolóval két évet meghaladó ideig tartó munkával tudta pótolni”. dr. Fazekas
Endre kiállása nélkül a vasúti ingatlantérképek, telekkönyvek pótlása, újraszerkesztése a
háború után több évig tartó, hatalmas anyagi és emberi erőforrásokat igénylő feladat lett
volna. Ráadásul a szolgalmak, jogosultságok telekkönyvi bejegyzéseinek vagy az alapul
szolgáló okiratok hiányában, nem is lehetett volna az eredeti állapotokat a nyilvántartásban
helyreállítani. Dr. Fazekas Endre nagy szolgálatot tett az egész országnak és különösen a
MÁV-nak
dr. Opauszki István

[i] A Központi Telekkönyv működéséről lásd bővebben: dr. Opauszki István: „Egy új eredeti és másutt még nem
létező institucio” A Vasutak és Csatornák Központi Telekkönyvének története 1868-1981 . In: Vasúthistória
Évkönyv 2010-2011.
[ii] dr. Fazekes Endre 1936-1947 között állt a Vasutak és Csatornák Központi Telekkönyvi Hivatala élén.
[iii] Fazekas a hatvanas évekbeli visszaemlékezése szerint a Kelenföldi pályaudvaron lepecsételtetett egy hamis
adatok alapján kiállított fuvarlevelet és azt bemutatta a feletteseinek. Az 1945-50 közötti iratokban ez a
történet még nem szerepelt.

