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A Magyar Királyi Államvasutak építkezései Erdély területén 
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Abstract 
Ferenc Horváth and Mihály Kubinszky’s book presents the evolution of the Transilvanian railway 

network and the related developments. We publish fragments of this book on the pages of the Technical 
Review. This paper presents the railway companies’ constructions in the Banat region. 

 
6.3. A székely vasút pályája 

Sepsiszentgyörgy-Madéfalva-Gyergyószentmiklós-Déda-Szászrégen vonal 
A székely vasútnak 1895. és 1897. évek között először a déli végén lévő Sepsiszentgyörgy-Madéfalva, 

illetve ebből a vonalból Románia felé vezető Madéfalva-Gyimesbükk szakasza épült meg. 
A vasútépítést engedélyező törvény megszavazása után az építési terveket a MÁV Igazgatóság saját mérnö-

keivel készíttette el és ezeket 1895. év elején hagyták jóvá. Az építkezést ezt követően rövid időn belül, 1895 máju-
sában elkezdték. A kivitelező Schiffer Ármin építési vállalkozó volt. A munka irányításához a MÁV Igazgatósága 
két építésfelügyelőséget szervezett Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredán. A vasútépítés megfelelő ütemben folyt, és 
a fővonalnak Madéfalváig terjedő része, valamint az innen elágazó és a Gyimesi szoroson át Romániába vezető 
szakasz 1897-ben el is készült. A fővonal építését pénzügyi nehézségek miatt azonban csak 1904-ben lehetett foly-
tatni, és csak több részletben üzembehelyezve, 1909-ben sikerült befejezni a Madéfalva-Szászrégen vonal építését. 

A székely vasút Sepsiszentgyörgyről, a HÉV állomásból indult ki észak felé, és a Brassó-Háromszéki HÉV 
korábban, 1891-ben üzembe helyezett Brassó-Sepsiszentgyörgy szakaszán keresztül kapcsolódott Brassóhoz. 

Az új vasút alsó része az Olt völgyében, a folyót többször keresztezve haladt, kezdeti szakasza a tágas 
háromszéki medencében, a következő Málnásfürdő és Tusnádfürdő közötti rész az összeszűkült völgyben, majd 
ismét a tágasabb alcsíki és felcsíki medencében folytatódott (92. és 93. ábra). A vasútvonal pályája teljes hosz-
szában emelkedett. Sepsiszentgyörgy állomás tengerszint feletti magassága ugyanis 530 m, Csíkszeredáé 666 
m volt. A vasútvonalnak ezen a szakaszán tehát 130 m magasságkülönbséget kellett legyőznie. Az emelkedők a 
síkvidéki részen 2-6 ‰-esek, a szűk völgyben 8-10,5‰-es-ek voltak, a legkisebb ívsugár 275 m. 

 

 
92. ábra 

Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda vonal – Málnás fürdő melletti vonalszakasz 
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93. ábra 

A Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda vonal – Tusnád fürdő melletti szakasza 
 
A vasútvonal Madéfalva-Szászrégen közötti felső szakasza vonalvezetés szempontjából három részre 

osztható. Az első, Madéfalva-Gyergyószentmiklós közötti szakaszon alagúton lépte át a vasút az Olt és a Maros 
folyók közötti vízválasztót (94. ábra), és ezt követően már a Maros völgyében haladt tovább. Ennek a sza-
kasznak egyik fele hegyi, a másik közepes nehézségű völgy pályaként épült. 

 
 
 

 
94. ábra 

 A marosfői vízválasztó előtti és utáni szakasz hossz-szelvénye 
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Legnagyobb emelkedője 15 ‰, legkisebb ívsugara 275 m volt. Ezen a részen is épült egy alagút, három 
Olt-híd és több patak híd. A Gyergyószentmiklós-Déda közötti második szakasz Várhegyig tartó része hegyi, a 
további része völgypálya jellegű. A vonal itt is a Maros völgyében vezetett, ahol a pálya kialakításához jelen-
tékeny földmunkát, folyószabályozást, partbiztosítást végeztek, két alagutat, négy Maros-hidat és több patak 
hidat készítettek. Ezen a szakaszon a legnagyobb emelkedő 10 ‰, a legkisebb ívsugár 250 m. 

A harmadik a Déda-Szászrégen közötti szakasz, a Maros völgyében nagyobb részt a folyó bal partján 
haladt, pályája síkvidéki volt. Az építkezésnél a Maros árterében jelentékeny mennyiségű földmunkát és több 
helyen partbiztosítási munkát végeztek. Egy nagyobb hidat is kellett készíteni Déda előtt, ahol a vonal a Ma-
ros jobb partjára tért át. A vonal legnagyobb emelkedője 10 ‰, legkisebb ívsugara 300 m volt. A Madéfalva-
Szászrégen vonalrész pályáját jelentékeny földmunkával alakították ki 4,9 m koronaszélességre. A pálya átlag 
2—4 m magas töltésen vezetett, de helyenként szükség volt 8-14 m magas töltések és ugyanilyen mélységű 
bevágások létesítésére is. Az Olt és a Maros völgyében a vasút vonalvezetése érdekében a folyót több helyen 
szabályozták, partvédműveket építettek. 

A vasútvonal három alagútjának hossza: 400, 170 és 230 m. A vasútvonal 148 útátjárója közül 116-ot 
zárt el sorompó. 

A Szászrégen-Sepsiszentgyörgy vonalon több, mint 300 műtárgyat építettek, közülük a Maroson négy 
vasszerkezetű híd (három 30 m-es és egy 60 m-es), az Olton három vasszerkezetű híd (30, 34, 40 m) vezetett át, 
ezenkívül 13 db 10-20 m fesztávolságú híd és több kisebb műtárgy készült, közülük több fából. 

A felépítmény legnagyobb részét a II. rangú fővonali szabványnak megfelelően 12,0 m hosszú, 34,5 kg-
os „c” jelű sínekből fektették, lengő illesztéssel, sínmezőnként 14 db talpfával, 90,8 cm-es legnagyobb aljköz-
zel. Kisebb részben felhasználtak 9,0 m hosszú „c” rendszerű síneket is, sínmezőnként 10 db talpfával, 97 cm-
es aljközzel. A síncserét 1914-től kezdve továbbra is „c” sínekkel végezték, de már kisebb, 84 cm-es aljközökkel 
és 15 db talpfával alátámasztva a sínmezőket. 

A felépítményre 60 km/h sebességet és 14 tonna tengelyterhelést engedélyeztek. A vonalépítéssel 
együtt felújították a Székelykocsárd-Marosvásárhely vonal felépítményét és a MÁV elsőrangúsította a Ma-
rosvásárhely-Szászrégen vonalat. A vasútvonal Sepsiszentgyörgy-Madéfalva szakaszának megnyitása előtt a 
szükséges mértékben bővítették Sepsiszentgyörgy állomást, a Madéfalva-Szászrégen rész építésekor pedig 
Madéfalva és Szászrégen állomást. Csíkcsicsón rendező pályaudvart, Csíkrákoson pedig hadikitérőt létesítettek. 

A vasútvonal jelentősebb állomásai a már említetteken kívül Déda, Ratosnya, Maroshévíz, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszentdomokos, Csíkszentsimon, Csíkszereda (95. ábra), Csíkmadaras, Tusnád, Mál-
nás és Sepsibodok. 

A századforduló után a Sepsiszentgyörgynél és Szászrégennél csatlakozó HÉV-vonalak felépítményét is 
„c” rendszerűre cserélte ki a MÁV. Mindkét HÉV vonal üzemét már korábban, a székely vasút építése előtt is 
a MÁV saját számlára kezelte. 

 

 
95. ábra 

 Csíkszereda állomás építési költség leszámoláshoz készített helyszínrajza, 1898. II. 14. 
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Madéfalva-Gyimesbükk vasútvonal 
Madéfalva állomáson csatlakozott a székely vasút Madéfalva-Gyimesbükk szárnyvonala, amely az or-

szághatáron át Romániába, Galat felé haladt tovább. A vasút a történelmi Magyarország egyik legszebb vonal-
vezetésű pályája volt. A Madéfalvánál kiágazó vonal északkeleti irányban Csíkszentmihályig a Szépvíz fo-
lyócska völgyében vezetett, majd a Pogány havas oldalán 14,25‰-es emelkedővel futott fel és az 1012 m ma-
gasan fekvő lóvészi alagútban metszette át a vízválasztót. Innen keleti irányban a Görbe patak és a Tatros 
völgyében a Gyimesi-szoroson, a történelmi emlékekkel terhes Rákóczi vár romjainak tövében vitt át Romá-
niába, ahol ugyanezen folyócska völgyében folytatta útját Comanesti-Aknavásár felé. A vasútvonal háromne-
gyed része emelkedőben, illetve a vízválasztón túl lejtőben feküdt. Az emelkedő értéke elérte a 25‰-et, az 
ívsugarak 250 és 4000 m között változtak. A hegyvidéki terep miatt nagy földmunkát kellett végezni, egy alagu-
tat és sok nagyobb műtárgyat építeni. Az 1000 m-nél magasabban fekvő lóvészi alagút hossza 1223 m, nagyrésze 
egyenesben és emelkedőben haladt (96. ábra). Szelvényét gneisz talajrétegben, angol építési módszer szerint 
alakították ki, és végig kifalazták. A burkolat vastagsága a vállban 0,47-0,80 m, a zárkőnél 0,47-0,65 m között 
változott. A vasútvonalon 140 hidat és átereszt létesítettek. 

 

 
96. ábra 

Lóvészi alagút építése 
 

A vasút legszebb műtárgyai a völgyhidak voltak. Az öt nevezetes viaduktja közül a karakói volt a MÁV 
leghosszabb hídja, amely 63 m magasan hidalta át a völgyet. A középső 102 m hosszú vasszerkezetéhez két 
oldalt két további 50 m-es vasszerkezet és négy 8m-es boltozat csatlakozott, teljes hossza 266 m volt (97. ábra). 
A viadukton a pálya egyenesben és 10‰-es emelkedőben vezetett. A völgyhidat nagy károk érték az első és 
második világháborúban. 1916-ban vasszerkezetét felrobbantották, majd magyar katonai vasútépítő alakulat 
Kohn-féle szerkezettel ideiglenesen helyreállította.  

 

 
97. ábra 

A Karakó-völgyi viadukt építkezés közben 
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Ugyanez a szerkezet volt a pályában még 1940-ben is, amikor Észak-Erdély ismét Magyarországhoz 
került. A MÁV a vasszerkezetet véglegesre cserélte át, de 1944-ben ismét a háború áldozatává vált. A háború 
befejezte után a román vasút a viaduktot vasbetonszerkezetre építette át. 

A Ladok-völgyi, 84 m hosszú viadukt 7x12 m nyílású boltozatból állt, 31 m magasan a völgy felett. 
Mindkét vége átmeneti ívben fekszik, 10‰-es emelkedőben. Teljes hossza 112 m (98. ábra). 

 

 
98. ábra 

 A Ladok-völgyi híd eredeti terve 

 
Az utusalji völgyhíd nyíláshossza 81,0 m, 24 m magasan vezeti át a pályát, 25‰-es emelkedőben a völgy fe-

lett. Középső nyílása 50 m-es vasszerkezet, amihez két oldalt négy db 5-9 m-es kőboltozat csatlakozott (99. ábra). 
A bányavölgyi viadukt nyílásának hossza 95 m, teljes hossza 124 m. Középső része 50 m-es vasszerkezet, 

amihez 5 db 9 m-es boltozat kapcsolódott, 28 m magasságban, egyenes pályarészen, 25‰-es emelkedővel haladt 
át a völgy felett. 

A Tatros folyó feletti híd nyíláshossza 126 m, teljes hossza 154 m, 3x30, 2x10 és 2x8 m nyílású vasszer-
kezetből, illetve boltozatokból állt. 300 m sugarú ívben, 20‰-es emelkedőben, 22 m magasan vezetett át a 
völgy felett (100. ábra). 

 

 
99. ábra 

 Utusalji völgyhíd 
 

 
100. ábra 

 A Tatros folyó hídjának egy részlete 
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A kisebb műtárgyak tégla vagy kő átereszek, fa vagy gerinclemezes vashidak voltak. A szárnyvonal ál-
lomásai Szépvíz-Csíkszentmihály, Lóvész, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és a határállomás, Gyimesbükk 
(Csíkgyimes) volt (101. ábra). 

 

 
101. ábra 

 Csíkgyimes (Gyimesbükk) határállomás vágányai 
 
A vasút építésekor a legtöbb nehézséget a gőzmozdonyok vízellátása okozta. Ennek érdekében Lövésznél 

a Kisbükk patak vizét a vasúttól mintegy 1200 m távolságban lévő medencében gyűjtötték össze, Felsőloktól 
300 m-re pedig egy falazott tartályt készítettek. Ezekből vezetéken vitték a vizet a vízvételező állomásra. 

A vasút építése a nagy földmunka és sok műtárgy ellenére is a tervezettnél mintegy 200 ezer Ft-tal ke-
vesebbe, összesen 8,5 millió Ft-ba került. Ebből a legtöbbet, 2,16 millió Ft-ot a hidakra, 0,93 millió Ft-ot az 
alagútra, 1,63 millió Ft-ot a földmunkákra, 0,33 millió Ft-ot a támfalakra és a víztelenítésre, 0,92 millió Ft-ot a 
felépítményre, 0,66 millió Ft-ot az épületek létesítésére fordítottak. A munka 66%-át vállalatok, 34%-át önke-
zelésben a MÁV végezte. 
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