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ABSTRACT 

This paper presents the economical, political, social, financing and tehnical aspects of the establish-
ment and construction, in 1897, of the Temesvár/Timişoara–Lippa/Lipova–Radna railway. 

 

1. NÉHÁNY SZÓ A HELYI ÉRDEKŰ VASUTAKRÓL 

Sokáig, míg a vasutak történetével el nem kezdtem foglalkozni, a HÉV szó hallatán csak a Budapest 
környéki zöld vonatok jutottak eszembe. Ma nagyon sokan vannak így, hisz ez a fajta szállítás nálunk már nem 
ismert, nincs napirenden, pedig a vasútépítések idején közszájon forgott és majdnem mindenki tudta jelentését. 

A vasúti fővonalak kiépítésével fontos városok, vidékek kerültek összeköttetésbe egymással és a világ-
gal. Megoldatlan volt viszont a fővonalaktól távolabb elhelyezkedő települések vasúthoz jutása. Az utak még 
nem teljesíthették feladatukat, hogy a vasútra hordják a forgalmat, hisz megépítésük feltétele a vasúthálózat 
kiépítése, sűrítése volt. A szakemberek és a döntéshozók már az 1860-as években kezdtek foglalkozni ezzel a 
kérdéssel, és arra a következtetésre jutottak, hogy az első- és másodrendű fővonalakat harmadrendű, olcsón 
felépíthető vonalakkal kell összekötni. Ezek voltak hivatottak a vidéki forgalom élénkítésére, a fővasúti 
hálózatba való bekapcsolásra. Az első komoly javaslatokat az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
(OMGE) tette, mely 1860-tól kezdett foglalkozni az üggyel. 1862-ben Emlékiratot adott ki, melyben 
felvázolta az ország vasúti hálózatának fejlesztéséről alkotott nézeteket. A vasúti hálózat sűrítéséről 1867-ben 
Olcsó vasutak címmel jelentettek meg átfogó tanulmányt. Ezek az elemzések felkeltették a közvélemény 
érdeklődését, az olcsó vasutak építésének gondolata továbbra is napirenden maradt. A kor jeles személyiségei 
is tanulmányokban foglalkoztak a kérdéskörrel. Nem is lehetett másképp, hisz mindenki akarta a vasutat, min-
denki óhajtotta a vasút hozta jobb létet, könnyebb és civilizáltabb életet. A közvélemény nyomására a politika 
is mozdult. Az Országgyűlés az 1880. évi XXXI. tc-ben és az 1888. évi IV. tc-ben szabályozta a helyi érdekű 
vasutak engedélyezését és építését. Az elsőben ösztönözték és szavatolták a helyi érdekű vasutak építésének 
előmozdítását. Ennek érdekében megkönnyítették az engedélyezést, és a hazai és külföldi tőke bevonását a 
helyi érdekű vasútépítkezésekbe. A törvény létrehozta annak feltételeit, hogy a vármegyék és egyéb közületek 
is támogathassák, támogassák az új vonalak létrehozását. A törvény engedélyezte a közmunkaváltságnak át-
csoportosítását a vasútépítésekhez, az adók egy részének felhasználását. A vármegyék, városok, községek 
sokszor járultak hozzá a vasútépítéshez olcsón, biztosítva a szükséges telket a vonalhoz, a vasúti felépít-
ményekhez. A második törvény kiegészítette az elsőnek hiányosságait. Mindkettő jelentékenyen megkön-
nyítette a helyi érdekű vasutak építését. Egyik hatalmas könnyítés volt, hogy a létesítési engedélyt a 
kereskedelemügyi miniszter (ő felelt a közlekedésügyekért is) is megadhatta, nem kellett országgyűlés elé 
vinni a kérelmet. Műszaki szempontból is számos engedményt tettek: könnyítettek a pálya geometriai von-
alvezetésének feltételein, redukálták az alépítmények méreteit, a felépítményeknél könnyebb szerkezeteket is 
engedélyeztek, a műtárgyak olcsóbb anyagokból készülhettek, engedményeket tettek a távközlő és biz-
tosítóberendezések létrehozásánál. A vasút engedélyezése, üzembehelyezése, a többi tevékenység 
(előmunkálati engedély kiadása, közigazgatási, műtanrendőri bejárás megtartása) a fővasútiakéval azonos 
módon történt. A törvény kötelezte a Magyar Államvasutakat, hogy a vonalakat – ha az építtető ezt igényli – 
üzemben tartsák. Az engedélyezési okmány részletesen ismertette a vasúttal kapcsolatos elvárásokat, a vasút 
tervezésének és építésének műszaki feltételeit. 
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A törvények után óriásit lendült a vasútépítés. Ekkor hálózták be a Bánságot is a vaspályák, e törvények 
hatására lett a Temes és Bega által öntözött gazdag vidék az ország egyik vasúttal legjobban ellátott tar-
tománya, virágzott fel ipara, mezőgazdasága, kereskedelme. 

 

2. A TEMESVÁR–LIPPA–RADNA HELYI ÉRDEKŰ VASÚT ÉPÍTÉSE 

A helységmonográfiák általában néhány mondattal intézik el a helységen áthaladó vasútvonal(ak) meg-
valósításának leírását, a vasúttörténeti írások pedig inkább a műszaki vetületre összpontosítanak. Keveset 
tudunk azonban a vasútvonalak létesítésének körülményeiről, a különböző érdekek ütközéséről, a szükséges 
pénzügyi keret megszerzéséről. Pedig egy vasútvonal megépítésénél legtöbbször ezek a tényezők diktáltak. Az 
eleinte egyszerűnek ígérkező dolgok később bonyolódtak, nehezen áthágható gátakká magasodtak, melyek 
megkerülése sokszor nehezebb volt egy alagút vagy nagy híd építésénél is. A Temesvár–Lippa–Radna helyi 
érdekű vasút esete híven mutatja a fent megállapítottakat. Lássuk, mi, hogyan történt. 

Egy, a Temesvárt a Maros-parti fő vasútvonallal összekötő helyi érdekű vasút, melyen rövidíteni lehet 
az Erdélybe vezető utat, már rég foglalkoztatta Temesvár vállalkozó polgárait. Temesvárnak Lippával és a 
közbenső vidékkel való vasúti öszeköttetése, mely egyszersmind az erdélyi forgalmat is hivatva van városunk-
kal szorosabb kapcsolatba hozni, már régi idők óhaját képezte Temesvár szab. kir. város közönségének – 
mondotta a város polgármestere, Telbisz Károly a vasút átadása utáni jelentésében 1897. november 25-én. A 
vasútépítés előmozdítására már 1872-ben indult mozgalom. Megalakítottak egy bizottságot, de az ügy csak 
ennyiben maradt. A lippai vasút építésének kérdése 1892-ben megújult erővel került a temesváriak, főleg a 
gyárvárosi üzleti körök homlokterébe. Ez év október 17-én a vármegye díszes közgyűlési termében a megyei 
hatóság báró Ambrózy Béla elnökletével, a főispán és alispán részvételével nyilvános értekezletet tartott. A 
városi tanács, (mely közvetlenül is érdekelt volt a vasút létesítésében) is küldöttséggel képviseltette magát. A 
Bega-parti város sorsát irányító fontos személyiségek vettek részt, ott volt Telbisz Károly polgármester, 
Baader Henrik, Eisenstädter Ignác, Vest Ede, Vilsmaier Antal, Herzl Dávid. Természetesen képviseltették 
magukat a vasút által érintett községek és birtokosok is. Görgey Gyula, németremetei birtokos bejelentette, 
hogy előmunkálati engedélyt kért a kereskedelmi minisztertől, melyet 1892. június 1-én megkapott. Ezután 
Bodányi Ödönnel, az arad-csanádi h. é. vasút főmérnökével előzetes tervet dolgoztatott ki. S mivel az ad-
digiak folyamán csak a közérdek vezérelte, ingyen átadja az érdekeltségnek az előmunkálati engedélyt. 

Az értekezlet határozatot hozott a vasútépítésről. A további lépések elvégzésére egy bizottságot 
alakítottak. Ennek tagjai Telbisz Károly, Temesvár polgármestere, Görgey Gyula birtokos, báró Ambrózy 
Béla és Pálffy Elemér országgyűlési képviselők, Székely Mihály királyi főerdőmester, Pókay Dezső uradalmi 
tiszttartó és Baader Henrik a temesvári lóvasút igazgatója voltak. Az elnöki tisztséget, mivel a vasútépítésben 
elsősorban Temesvár városa volt érdekelt, a polgármester töltötte be. A feladatra, bár annak nehézségeit – ily 
ügyekben való teljes tájékozatlanságom folytán – az első pillanatban nem voltam képes áttekinteni, örömmel 
és lelkesedéssel vállalkoztam, mert megelégedésemre szolgált, hogy ezen megbízatás folytán egy olyan vasút 
létesítésének ügye van kezembe letéve, melynek megvalósítása kiválóképen Temesvár város érdekében áll, 
minélfogva azon szilárd elhatározottsággal fogtam a teendőkhöz, hogy ezen városunk javára szolgáló 
közlekedési vállalat létesítését tőlem lehetőleg elő fogom mozdítani és minden igyekezetemet arra fordítan-
dom, hogy a vasút a lehető legjobban létesíttessék írta – Telbisz Károly jelentésében. 

A végrehajtó bizottság első, alakuló ülését 1892. október 29-én tartotta meg. Kratochwil Henrik városi 
főszámvevőt a jegyzői és előadói teendők végrehajtásával bízták meg. A vasút építésének érdekében felhívást 
szerkesztettek Temes vármegyéhez, Temesvár szab. kir. városhoz, a vasút által érintett községekhez és a kor-
mányhoz. Ennek eredménye nem váratott sokáig: Temes vármegye törzsrészvények ellenében kilométer-
enként 6.000 forintnyi segélyt, azaz 375.000 forintot szavazott meg, Temesvár városa 50.000 forintért törzs-
részvényt és 20.000 forintért elsőbbségi részvényt jegyzett, az érintett községek pedig 246.000 forintnyi törzs-
részvény jegyzését vállalták. A kormány határozatát az engedélyezési eljárás idejére halasztotta. Úgy látszott, 
nincs már akadálya a tervek elkészíttetésének. A végrehajtó bizottság az érintettektől előlegként, az előzetes 
költségek fedezésére a megszavazott összegek 1%-ának befizetését igényelte. Temes megye, Temesvár sz. kir. 
város, Bruckenau (Hidasliget, a középkorban Piskia) és Murány községek átutalták a városi pénztárnak a rájuk 
eső összeg 1%-át. 

A bizottság elnöke 1893. július 10-re újból összehívta az érdekelteket. Az gyűlésen Görgey Gyula, 
ígéretéhez híven közjegyzői okirattal megerősítve, ingyen átadta az előmunkálati engedélyt. A polgármester 
javaslatára Déschán Achill alispánt beválasztották a végrehajtó bizotság tagjai közé. 

A végrehajtó bizottság a tervek elkészítésére nyilvános pályázatot hirdetett. A határidő lejártáig 10 
ajánlat érkezett. A végrehajtó bizottság 1893. augusztus 26-án tartott gyűlésén elemezte az ajánlatokat, és 
kiválasztotta a két legkedvezőbbet: az első Zielinsky Szilárd 80 forint, a második Fisch Béla 90 forint kilomé-
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terenkénti egységárú ajánlata volt. A végrehajtó bizottság felkérésére Telbisz Károly továbi információkat 
szerzett az ajánlattevőkről. Erről így számol be: Minthogy a kereskedelmi ministerium vasútügyi osztályának 
akkori főnöke Vörös László ministeri tanácsos, a kitől információt kértem, Zielinsky Szilárd mérnököt alkal-
mas vállalkozónak jelölte meg és mivel az ő ajánlata különben is kedvező volt, azt elfogadtam és őt – ajánlata 
értelmében – a vasút tervezetének kidolgozásával megbíztam. 

Zielinsky Szilárd az elkészített terveket bemutatta a végrehajtó bizottságnak, mely 1894. április 7-én 
tartott ülésén megfelelőknek találta és elfogadta. 

Mindezek után a közigazgatási bejárás következtett, melyet a kereskedelmi miniszter rendelete alapján 
1894. május 28–31. között tartottak meg. A bejáráson a végrehajtó bizottságot Temesváron Telbisz Károly 
mint elnök, a megyében Deschán Achill és Görgey Gyula, mint végrehajtó bizottsági tagok és Bodányi Ödön, 
mint a végrehajtó bizottság műszaki közege képviselték. A bejáráson a kereskedelmi minisztérium képviselői 
által tett javaslatoknak megfelelően Zielinsky Szilárd 1894. november 2-ig átdolgozta a terveket. 

A végrehajtó bizottság következő feladata az építési költségek megteremtése volt. A törzsrészvények el-
lenértékében ígért készpénz, valamint a remélt állami támogatás fedezte a vasútépítés költségeinek 35%-át, az 
1888. évi IV. törvénycikk szerint tehát folyamodni lehetett az építési engedélyért. A hiányzó 65% megterem-
tése érdekében a nyerészkedő közvetítők szorgos kikerülésével – egyenesen első rangú hazai pénzintézetekhez 
kívántak fordulni. A temesvári bankok nem voltak hajlandóak kölcsönt folyósítani, ezért a végrehajtó 
bizottság budapesti nagy bankházaknál is próbálkozott. A bizottság elnöke terjedelmes emlékiratot szerkesz-
tett. Ezzel felszerelkezve indult pénzszerző útra Pálffy Elemér országgyűlési képviselő és Bodányi Ödön 
műszaki tanácsos. Sajnos itt sem jártak sikerrel, mert a felkeresett fővárosi pénzintézetek (Hazai Takarék-
pénztár, Kereskedelmi Bank, Hazai Bank) feltételeit nem tudták teljesíteni. Tudván, hogy a kezdeti években a 
helyi érdekű vasutak jövedelmezősége csekély és kétséges, a bankok a megyétől vagy Temesvár városától 
szavatosságot vagy kamatgaranciát követeltek. Ezt a végrehajtó bizottság nem vállalhatta. A megyében ka-
matgarancia nélkül is egymás után épültek a helyi érdekű vasutak, a lippai sem lehetett kivétel. A vasút 
építésére tehát más út nem maradt, magánvállalkozókat kellett keresni, habár Telbisz Károly szavaival élve 
ezen helyzet, ezen megoldásra való kilátás, a végrehajtó-bizottságra nézve csalódást jelentett ... azt reménylet-
tük, hogy – fáradozásaink gyümölcseként – tekintélyes összeget fogunk megtakarítani, mellyel a temesvár–
lippai vasúti vidék gazdasági érdekeit hathatósan elő fogjuk mozdítani. 

A végrehajtó bizottság elnöke több vállalkozónál kilincselt, tárgyalt, alkudozott a vasút felépítéséért. Az 
írásbeli ajánlatok határideje és a borítékbontás 1895. január 22-én volt. Öt ajánlat érkezett. A legkedvezőbb 
Zielinsky Szilárd és Kopf D. közös ajánlata volt, melyben kötelezték magukat, hogy ha az építési tőkét 2,5 
millió forintban állapítják meg, ha a forgalmi eszközök címén 2000 forintnál, a magyar államvasutaknak az 
állomásaihoz való csatlakozásért 45.000 forintnál nagyobb készpénzfizetést nem állapítanak meg, az 
érdekeltségnek 300.000 forint névértékű elsőbbségi részvényeket engednek át. 1895. február 5-én megkötötték 
az ideiglenes szerződést. Eszerint – többek között – a válallkozók 25.000 forint értékpapír biztosítékot tettek 
le, az eredetileg felajánlott 300.000 forint névértékű elsőbbségi részvények helyett pedig 20.000 forint kész-
pént és 270.000 forint névértékű részvényt kötöttek le az érdekeltség részére (a részvényeket illetően felté-
telezték, hogy a kibocsátási árfolyamot 75%-ban fogják engedélyezni). 

Az engedélyezési tárgyalást 1895. március 28-án tartották a kereskedelemügyi minisztériumban. Ez al-
kalommal a forgalmi eszközökre 2000 forintnál magasabb árat állapítottak meg, a lippai Maros-híd hosszát az 
eredetileg tervezett 238 méter helyett 309 méterben határozták meg és a vasút biztonsága érdekében még 
néhány szigorítást tettek. A részvények kibocsátási értékét 78%-ban véglegesítették, habár az összes helyi 
érdekű vasútnál ez addig 75% volt. Később a vállalkozók kérésére a minisztérium mégis engedélyezte a 75%-
os értéket. A változtatások a vállalkozóknak veszteséget okoztak volna, ezért az eredeti feltételekkel már nem 
vállalták a vasútvonal megépítését. Újabb ajánlatuk: 20.000 forint készpénzbefizetés és elsőbbségi rész-
vényekben 180.000 forint átengedése a végrehajtó bizottságnak. Az új feltételek megtárgyalása miatt Telbisz 
Károly újra összehívta a végrehajtó bizottságot, viszont csak kevesen jelentek meg. Az elnök 1895. június 6-ra 
újabb gyűlést hirdetett meg, melyre meghívta a vállalkozókat is. A bizottság tagjait a tárgy fontosságára a 
meghívólevél szövegében körülményesen figyelmeztettem és őket felkértem, hogy a tárgyaláson, mely az 
érdekeltség és a vállalkozók közt fennforgó minden fontos kérdésnek végleges megoldására fog szolgálni, 
mulhatatlanul megjelenni szíveskedjenek – jegyezte meg jelentésében a végrehajtó bizottság elnöke. A kitűzött 
napon a végrehajtó bizottság műszaki és jogi tanácsadóival, valamint a vállalkozók két budapesti ügyvéd 
kíséretében hosszas és bonyodalmas tárgyalást tartottak. A vállalkozók végül hajlandóak voltak nem 20, 
hanem 25 ezer forintot letétbe helyezni. A végrehajtó bizottság szempontjai között szerepelt az a tény, hogy 
más vállalkozóval sem tudna kedvezőbb feltételeket kialkudni, az ideiglenes szerződés szerint a vállalkozótól 
pereskedés útján talán még ki tudtak volna kevés engedményt csikarni, de a perlekedés nem lehetett czélja a 
végrehajtó bizottságnak, hanem a vasút kiépítése, valamint a vállalkozók jó hírneve: a vasút kiépítését ille-
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tőleg pedig a vállalkozókra kedvező értesüléseket szereztünk, melyekből azt kellett következtetnünk, hogy solid 
munkát fognak végezni és hogy a vasutat jól fogják kiépíteni. 

A még finomított szerződést a végrehajtó bizottság 1895. június 22-én aláírás végett elküldte a vál-
lalkozóknak. Az építési szerződésben a vállalkozók kötelezték magukat arra, hogy a törzsrészvényjárulékok és 
az elsőbbségi részvények ellenében a vasutat terv szerint és a miniszteri utasításoknak megfelelő módon ki 
fogják építeni és a forgalomnak át fogják adni. 

Az ügynek pikantériája volt, hogy a vállalkozóval kötött finanszírozási szerződés (az építésivel ellentét-
ben) csakis a vállalkozók és a végrehajtó bizottság által képviselt érdekeltség kölcsönös jogviszonyát 
szabályozta és természeténél fogva szigorúan bizalmas jellegűnek volt tekintendő, főleg a kormánnyal szem-
ben. Ugyanis az érdekeltség meg szerette volna szerezni a kormány által állami segély címén, a postai 
küldemények ingyenes szállítása fejében folyósított 190.000 forintot. Ha a kormány megtudta volna, hogy a 
végrehajtó bizottság, illetve az érdekeltség a vállalkozóktól visszatérítésben fog részesülni, megtagadta volna 
a kilátásba helyezett segélyt. 

A végleges szerződést 1895. július 25-én írták alá. 
A szerződés 2. pontjaként a végrehajtó bizottság úgy a törzsrészvényjegyzések aláírói kötelezettsége tel-

jesítéséért, valamint a községek és hatóságok által megszavazott hozzájárulások jogerejű fennállása és behajt-
hatóságáért a szavatosságot elvállalja. E kitétel súlyos következményekkel járt, többek között az alispán 
későbbi lemondását is előidézte. A bonyodalmak egész láncolatát idézte elő. A törzsrészvényeket a következők 
jegyezték: kereskedelmi minisztérium 170 ezer forint, földmívelésügyi minisztéréium 20 ezer forint, Temes 
vármegye 375 ezer forint, Temesvár sz. kir. város 50 ezer forint, valamint a következő érdekelt községek: Lippa 
40 ezer forint, Gyarmata 26 ezer forint, Bruckenau (Hidasliget) 24 ezer forint, Csernegyháza 12 ezer forint, 
Traunau (Cseralja) 10 ezer forint, Murány 8 ezer forint, Németremete 12 ezer forint, Altringen 4 ezer forint, 
Buchberg (Bükkhegy) 4 ezer forint, Charlottenburg (Saroltavár) 4 ezer forint, Komeát 4 ezer forint, Neuhof 
(Bogdarigós) 4 ezer forint, Buzád 10 ezer forint, Hidegkút 30 ezer forint, Máslak 20 ezer forint, Alliós (Temes-
illésd) 40 ezer forint, összesen 861 ezer forint. Az előbbiek közül csak a kereskedelmi minisztérium, Temes 
vármegye, Temesvár sz. kir. város, Lippa, Bruckenau, Murány, Hidegkút és Alliós községek teljesítették vál-
lalásukat. A szerződés értelmében a nemfizetőkért a jóhiszemű végrehajtó bizottságot terhelte a felelősség. 

A finanszírozási és építési szerződések nyélbe ütése után a végrehajtó bizottság az építési engedély 
kiadásához folyamodott a kereskedelmi minisztériumhoz. Az államvasutakkal folytatott tárgyalások a meg-
kötendő üzemszerződés, a kezelési illeték, a szállítási díjtételek lehetőleg előnyös megállapítása és más ked-
vezmények kialkudása érdekében Telbisz Károly utat taposott ki az államvasutak igazgatóságához és a 
kereskedelmi minisztériumhoz, eredményt azonban nem tudott felmutatni, mert az államvasútnak konkuren-
ciát jelentett a lippai vonal, hisz már működött a Temesvár–Arad vasút, mely a MÁV-é volt ... bár az ügyet a 
város és vármegye országgyűlési képviselői is támogatták, a magyar államvasutak ellentétes érdekein ha-
jótörést szenvedtek és a kereskedelmi ministerium a végrehajtó-bizottság összes kérelmeit a magyar állam-
vasutak javára és reánk nézve kedvezőtlenül intézte el – írta Telbisz Károly. Pedig még gróf Szapáry Gyula, 
akkori országgyűlési képviselő is mindent megmozgatott Temesvár és a megye érdekében. Minden esetre a 
munkálatokat 1895 őszén elkezdék. 

Az engedélyezési tárgyalást 1895. március 28-án tartották meg. Ekkor a kereskedelmi miniszter rende-
letével az építési és üzembehelyezési tőkét 2.460.000 forintban, a társaság alaptőkéjét 2.993.000 forint név-
leges értékben állapították meg, melynek beszerzése céljából 861.000 forint névértékű törzsrészvény és a 75% 
kibocsátási árfolyamon számított 2.132.000 forint névértékű elsőbbségi részvény kibocsátását engedélyezték. 

Az építési engedélyt az 1896. évi XI. tc. alapján a kereskedelmi miniszter 1896. június 4-én 38.469 
szám alatt kibocsátott okirattal megadta. Az engedélyt a Temesvár–Lippa–Radna h. é. vasúti részvénytársaság 
alakítására Telbisz Károlynak, a végrehajtó bizottság elnökének nevére állították ki. Az elnök az érdekeltséget 
1896. június 13-ra Budapestre alakuló gyűlésre hívta össze. Itt megállapították a részvénytársaság alap-
szabályait, megalakították a társaság igazgatóságát, melybe beválasztották az elsőbbségi részvénytulajdonosok 
képviselőit, és a végrehajtó bizottság összes tagjait (kivéve a Lippáról közban elköltözött Székely Mihályt). 
Az ügyvitelre itt is létrehoztak egy végrehajtó bizottságot, melynek tagjai közé Temes vármegye alispánját, 
Temesvár polgármesterét választották, a többi három tagot (Szabó Jenő, Neumann Rafael és Achaz Adolf) a 
vállalkozók jelölték ki és az igazgatóság választotta meg. Telbisz Károlyt megválasztották a részvénytársaság 
igazgatójának és a végrehajtó bizottság elnökének. A részvénytársaság végrehajtó bizottsága a társaság folyó 
ügyeit intézte. Ez főleg az építési munkálatok alatt a vállalkozók kereseti kimutatásainak megállapítása és 
utalványozása volt. Szabály szerint a kereseti kimutatásokat a MÁV ellenőrzési közege vizsgálta fölül. 
Esetünkben Gyulányi Rezső főmérnök. Az utalványozás menete: a vállalkozó például minden 100.000 forint 
jóváhagyott kimutatás alapján 35%-ot a törzsrészvényekre befolyt készpénzből kapott meg, 65% erejéig pedig 
a kibocsátási árfolyamon számítandó elsőbbségi részvények átengedéséből. Az utalványozást a végrehajtó 
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bizottság három budapesti tagja végezte. Temes vármegye alispánja és Temesvár polgármestere elnézték, 
hogy az építők nem engedték át a részvények után járó 10%-nyi részt a végrehajtó bizottságnak. Tették ezt 
azért, mert a vállalkozók a vasút építését nagy erővel és kifogástalan módon folytatták, a földmunkán kívül a 
Maros-hidat is már majdnem befejezték, a nélkül, hogy a törzsrészvényjárulékukból valamely számbavehető 
összeget felvehettek volna, mert ez időben a városon kívül még egy törzsrészvényeket jegyzett testület sem 
fizette be járulékát, és így az utalványok alapján vállalkozók, kik saját pénzüket építették a vasútba, sőt 
hitelüket is már nagy mértékben vették igénybe, kereseti kimutatásaik kiutalványozása daczára – a rész-
ványtársaság üres pénztárából – készpénzt nem vehettek fel, hanem csakis elsőbbségi részvényeket, melyeket 
értékesíteniök kellett, hogy a vasútépítést folytathassák. 

A helyzetet bonyolította, hogy két végrehajtó bizottság működött: egyik, mint láttuk az érdekeltségé, a 
másik a részvénytársaságé. A részvénytársaság végrehajtó bizottságát – pontosabban a budapesti tagokat, akik 
felhatalmazást kaptak a vállalkozók fizetési kérelmeinek teljesítésére – nem érintette az érdekeltségektől be-
fizetendő pénz behajtása, ők – a szerződés szerint – utalványozták az elvégzett munkálatokért járó összeget, 
ugyanis Telbisz Károly megállapításával élve szorosan véve jogilag csakugyan úgy állt a dolog, hogy a rész-
vénytársaságnak az építési szerződés értelmében a vállalkozók felülvizsgált, esedékes kereseti kimutatásait 
utalványozni köteles. 

A községek többszöri felszólítás után sem fizették be részüket. Ennek érdekében Telbisz Károly immár 
sokadszorra járt közben a vármegyénél. 

A vasút építése ennek ellenére jól haladt és a műtanrendőri bejárást a kereskedelmi miniszter, 1897. 
május 3-án 27.426. számú rendeletével az év május 18-ra tűzte ki, melyet annak szere és módja szerint meg is 
tartottak. Habár a vasút kiépítésének tekintetében egyetlen kifogás sem merült fel, a vasutat csak május 29-én 
adták át a forgalomnak. Ennek oka az volt, hogy a megyei hozzájárulás befizetése késett. 

A felépült új vasútvonalon az üzemeltetést a MÁV biztosította. 
Az átadás után rohamosan megnövekedett a forgalom, a környékbeli falvak lakosainak életében óriási 

minőségi javulás következett. A vasút azonban gazdaságilag nem váltotta be az építtetők reményét: a kezdeti 
nehézségek miatt a nagy haszon elmaradt, de a legnagyobb bajt az okozta, hogy a várakozások és a város 
kérelme ellenére a kereskedelmi miniszter 1897. április 25-i 25.387. számú rendeletével megtagadta a magyar 
királyi államvasutak olcsó árudíjszabásának e vasúton való alkalmazását. Az ügyet pontosítsa a Telbisz 
Károly beszámolójának idevonatkozó részlete: Pedig ezen árudíjszabás engedélyezése főképen városunk for-
galmának, iparának és kereskedelménak vált volna javára, mert ez által a temesvár–lippa–radnai h. é. vasút a 
m. államvasutak hosszabb vonalaival a közönség előnyére a kőszén és más tömegáruk olcsóbb szállítása által 
versenyre kelhetett volna, míg ellenben ezen olcsó árudíjszabási tételek hiányában a vasút nem versenyképes 
és a magyar államvasutak nyomása alatt egyrészt maga is szenved és másrészt városunk forgalmi és gaz-
dasági érdekének is csekélyebb mérvben szolgáltat. Meg kell jegyeznünk, hogy természetesen a MÁV nem 
egyezhetett bele a konkurrense támogatásába, mely elszippantotta volna saját, Temesvár–Arad vasútvonaláról 
a megrendelők egy részét. Temesvár városa el kellet fogadja az úgynevezett zagorai díjszabást, mely mégis a 
magyar államvasutak tarifája után a legkedvezőbb. 

 A vasút forgalomba helyezése nagy örömet szolgáltatott a vasútmenti települések lakóinak, viszont az 
építtetők újabb nehézségekkel kellett megküzdjenek. A kormány, a kereskedelmi miniszter tudomására jutott, 
hogy az érdekeltség végrehajtó bizottsága eredményesen tárgyalt és jó finanszírozási szerződést kötött a 
vasútépítő vállalkozókkal és hogy a vasút építésére az állami hozzájárulás nélkül is fedezetet találtak, sőt fe-
lesleg is maradt. Következésképpen nincs szükség az állami segélyre. A 20.000 forintnyi támogatás tehát 
elúszott. 

A bonyodalmat fokozta, hogy az érdekelt községek, bár elvállalták, nem építették ki az állomásokhoz 
vezető utakat, ezt a vállalkozónak kellet saját költségén megvalósítania. Természetesen igényelték a munkála-
tok ellenértékét. A községek visszavonták azon ígéreteiket, hogy a vasútépítés céljára ingyenesen átengedik a 
szükséges községi területeket. A vállalkozók kénytelenek voltak kifizetni a kisajátításokat. Ennek az 
összegnek megtérítését is kívánták. A vállalkozók jogosan kérték az érdekeltség végrehajtó bizottságától az 
elmaradt 20.000 forintnyi segély, valamint egyes községek törzsrészvény-hozzájárulási késedelme miatti ka-
matveszteségeik megtérítését. Az érdekeltség ki kellet fizesse a vállalkozóknak a fibisi (Temesfüzes) és char-
lottenburgi (Saroltavár) állomások utólagos (a tervben, így ajánlatukban sem szereplő) kibővítésének 
költségeit. Az érdekeltség végrehajtó bizottsága kénytelen volt a jogos követeléseket elismerni. Az érdekeltség 
hátrányára vált az a tény is, hogy az elsőbbségi részvények árfolyama 75% alá esett (kb. 55%-ra), a vállalkozó 
pedig érthető módon nem volt hajlandó készpénz helyett ezeket a 75%-os árfolyamon számított részvényeket 
elfogadni. 

Az érdekeltség végrehajtó bizottsága nem rendelkezett készpénzzel, egyedüli járható út a részüket be 
nem fizető községek ellen indított perek voltak. A pereket a részvénytársaság folytatta a községek ellen, habár 
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tulajdonképpen a végrehajtó bizottság volt érdekelve, hisz ő vállalt szavatosságot, hogy mindenki befizeti 
járandóságát. 

A vasútépítési vállalkozókkal hosszas, nehéz tárgyalások következtek, ahol a végrehajtó bizottság a 
fennálló ellentéteket lehetőleg békés úton próbálta megoldani. Az 1899. március 20-án tartott egyezkedés 
szóbeli megállapodásra vezetett, azonban amikor aláírásra került volna sor, a vállalkozók már nem voltak 
hajlandók, ezért a végrehajtó bizottság a vitás kérdések ügyében a törvényszékre bízta a döntést és a temesvári 
királyi járásbíróságnál megindította a pert. A végítéletet a temesvári királyi törvényszék, mint fellebbezési 
bíróság 1901. otóber 19-én hirdette ki. Eszerint a végrehajtó bizottság képviselőjének, Telbisz Károlynak, 
mint felperes 175.545 forint követelése volt a vállalkozókkal szemben. A vállalkozóknak (alperes) 125.545 
forint követelésük. A bíróság az alperest csak ennek a különbségnek, azaz 50.000 forintnak kifizetésére 
kötelezte, melynek a vállalkozók eleget is tettek és a temesvári polgármesteri hivatal házipénztárába letett 
óvadékból (kötvények) kiegyenlítették a megítélt összeget. Legjobban az ügyvédek jártak: a bíróság nekik, 
saját feleikkel szemben munkadíj és költségek címén összesen 10.900 koronát állapított meg. 

A per során a végrehajtó bizottságra most már egy kellemesebb feladat várt: a per útján elért megta-
karítást (40.000 korona készpénz és 90.000 korona értékű részvény) kellett elhelyezni, illetve felosztani. Itt azt 
az elvet követték, hogy az érdekelt községek által tanusított nagy áldozatkészségre való tekintettel, a községek 
nagyobb arányban részesíttessenek. 

Az érdekeltség végrehajtó bizottságának záróülését 1902. április 12-én tartották meg. Ezen Telbisz 
Károly polgármester a Temesvár sz. kir. városát megillető 5000 korona készpénz és 7000 korona értékű rész-
vényből 4700 korona készpénzt és 6800 korona névértékű törzsrészvényt ajánlott fel egy, a városi tisztviselők 
és alkalmazottak javára létesítendő segélyalapra. Ennek alapszabályzatát 1903-ban alkották meg. Eszerint az 
alap évi jövedelmének 10%-a a tőke gyarapítására fordítandó, s csak 90%-a kerülhet felosztás alá. Mindazok, 
a kik a városi nyugdíjkötelékbe felvétettek, tagjai a segélyalapnak is és tartoznak az alapba 1% törzsjárulékot 
és 0,25% rendes járulékot fizetni, de ezzel a tagok, valamint az özvegyek és árvák kivételes esetekben, midőn 
önhibájukon kívül szorult anyagi helyzetbe jutnak, rendkívüli segélyezést igényelhetnek, melyeket a városi 
tanács engedélyez. Az alap jövedelme még az engedélyezett fizetési előlegek után levonásba hozott 1%, vala-
mint a városi letétben őrzött magánletétek után, őrzési és kezelési díj czímén levont összegek, melyek a gyám-
pénztári őrzési és kezelési díjak szerint vannak megállapítva. 

A szabályrendelet 1904. augusztus 1-én lépett hatályba, de segélyeket csak 1905. évtől kezdve utalvá-
nyoztak évenként 20–30 alkalmazottnak 3000–3600 korona jövedelem erejéig. 
 

3. MŰSZAKI JELLEMZŐK 

A műszaki adatokat, a statisztikákat kedvelőknek álljon alább egy pár fontosabb műszaki jellemző. 
A vasútvonal hossza 52,357 kilométer és összeköti a Bánság metropolisát Lippán keresztül Radnával, ahol 

csatlakozik a Maros völgyén átvezető Arad–Tövis vasúti fővonallal. Építését 1895-decemberében kezdték el, és 
1897. május 29-én adták át. Tehát csekély másfél év alatt végezték el a munkát. Mai technikával is említésre 
méltó megvalósítás. Ne feledjük, hogy a Maroson felépítettek egy 309 méter hosszú, ötnyílású, parabolaövű 
rácsostartós, alsópályás hidat. A híd ívben épült, akkoriban ritkaságnak számított. A hídon 40 km/h sebességet és 
12 tonna tengelyterhelést engedélyeztek. A híd terveit szintén Zielinsky Szilárd irodája készítette el. A híd al-
építményeinek kivitelezése sem volt könnyű feladat a folyómeder rossz geológiai viszonyai miatt. 

A vasút nyomvonala majdnem végig dombok alkotta völgyben (nagyrészt a Beregszó patak völgye) ha-
lad, háromnegyed részben emelkedőben. Az emelkedők sehol sem érték el a 11 ezreléket. Az ívek sugarai 200 
és 2000 méter között váltakoztak. 

Jelentékeny földmunkát is kellett végezni és 93 műtárgyat építettek. Ezek között volt cső-, boltozott- és 
falazott áteresz. Vashíd vezetett át Hidasliget mellett a Beregszón, a Radna patakon egy 19 méteres, egynyílá-
sú vashíd épült. A legnagyobb a már említett híd a Maroson. A híd szomszédságában partbiztosítást is kellett 
végezni. A híd részletes leírása, Zielinski Szilárd szerepének méltatása meghaladja e dolgozat kereteit, ezért 
erre más alkalommal fogok kitérni. 

A 25 cm vastagságú ágyazatot kavicsból készítették. 
A vasút felépítményét 9 m hosszú, 23,6 kg/méter „i” jelű sínekből valósították meg. Ezeket 13 darab 

2,20 m hosszú talpfákra rögzítették. Az aljközök 72,5 centiméteresek voltak, az illesztések lengő típusúak, 
tehát két sínszál találkozásánál nem volt talpfa. A vonalon a megengedett sebesség 40 km/h, a megengedett 
tengelyterhelés pedig 12 tonna volt. 

Temesvár-Gyárváros állomás és Radna állomás közöt kilenc állomás épült, közülük hat emeletes. Ezek 
vágányhossza 200 és 400 méter között váltakozott. Vízfelvevő lehetőség három állomáson volt. A nagyobb 
állomásokon összesen hat áruraktárt, gabonaszínt és nyílt rakodót is építettek. Még volt négy állatrakodó. A 
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mozdonyok részére egy mozdonyszínt is emeltek. A vonal megépítése miatt megnövekedett a két csatlakozó 
MÁV-állomás forgalma is, ezért bővíteni kellett a Temesvár-Józsefváros és Radna állomásokat. A nyílt 
pályán 12 őrházban is szolgálatot teljesítettek. A vasútvonal 82 helyen metszett utat, ezek szintbeni kereszte-
ződések voltak. Közülük hetet sorompóval láttak el. 

A vasútvonal létesítési költsége 77.094 korna volt kilométerenként. 
 

4. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Jelen tanulmány része a bánáti vasutak építéstörténetét feldolgozó nagyobb méretű munkámnak. A 
levéltári kutatásaimat a Pro Renovanda Cultura Hungariae és a Domus Hungarica Scientiarum et Artium 
alapítványok támogatták. A nagyszámú levéltári másolatot a MÁV ZRt. Központi Irattárában készítettem, a 
MÁV ZRt. igazgatósága elengedte az elég jelentős másolási díjat. Mindezekért köszönetemet fejezem ki a 
támogatóknak. 

 
 

 

ÁBRÁK: 

 

1. ábra 
 A Temesvár–Lippa–Radna h.é.v. általános helyszínrajza 
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