
PÁL Judit

AA sszzéé kkeellyy ffööll ddii vvaass uuttaakk kkeezz ddee tteeii
ééss jjee lleenn ttõõ sséé ggüükk

(Ki vo nat)
A pol gá ri át ala ku lás kez de tei a Szé kely -
föl det a Mo nar chia leg ked ve zõt le nebb
hely zet ben le võ vi dé kei között ta lál ta. A
fej lõ dést le he tõ vé te võ köz le ke dé si há ló -
zat ki épí té se a múlt szá zad kö ze pén vett
len dü le tet, mo dern át ala ku lá sát a vas út -
épí tés je len tet te. A vas út épí tés nél azon -
ban nemcsak gaz da sá gi, ha nem po li ti kai
szem pont ok is köz re ját szot tak. A fõ el -
dön ten dõ kér dés az volt, hogy me lyik vo -
nal épül meg el sõ nek, és mi lyen vi dé ke -
ket érint - ez he ves vi tá kat vál tott ki. Vé -
gül a „Ma gyar Ke le ti Vas út” (Nagy vá -
rad–Ko lozs vár–Bras só) ki épü lé sé vel éri
el vas út a tér sé get, 1871-ben fe je zõ dik be
a Szé kely föld re irá nyu ló el sõ szárny vo nal
(Székelykocsárd–Ma ros vá sár hely) épí té -
se is. 1886-ban ad ták át a Ma ros vá sár -
hely–Szászrégen vo na lat, 1888-ban a Héj -
jas  fal  va–Székelyudvarhely, 1891 no vem -
be ré  ben a Bras só–Sep si szent györgy– -
Kéz  di   vásárhely, 1892-ben a Tér rét– -
Kovász na, 1897 áp ri li sá ban a Sep si szent-
györgy–Csík sze re da, ugyan az év ok tó be -
ré ben a Csík sze re da–Gyimes-völgye,
1898-ban két rész let ben a Kis-Küküllõ
men tén a Ba lázsfalva–Bonyha és a Bony -
ha–Só vá rad vas út vo na lat, és ez zel, bár a
te rü let igé nyel te ke let-nyu ga ti irá nyú fõ -
vo na lat nem  si ke rült ki har col ni és meg -
va ló sí ta ni, a Szé kely föld is be ke rült az or -
szág vas úti vér ke rin gé sé be. 1895-ben kü -
lön tör vény szü le tett a szé kely vas utak ki -

épí té sé re. En nek ha tá sá ra egé szí tet ték ki a
meg le võ vo nal sza ka szo kat, és épült ki a
tel jes „szé  kely kör vas út” (Bras só–Sep si -
szent györgy–Csík sze re da–Gyergyó szent -
mik lós–Ma ros vá sár hely), mint „má sod -
ren dû fõ vo nal”, amely, ha a szük sé ges nél
ki sebb mér ték ben is, de hoz zá já rult a Szé -
kely föld mo dern át ala kí tá sá hoz, a vá ro sok
fej lõ dé sé hez. Jó és rossz ol da la i val a mai
na pig is az ek kor, a du a liz mus ko rá ban ki -
ala kí tott vas út há ló za tot hasz nál juk.

A pol gá ri át ala ku lás kez de tén a Szé kely -
föld a Mo nar chia leg ked ve zõt le nebb hely zet ben
le võ vi dé kei kö zé tar to zott; pe ri fé ri kus hely ze te,
gaz da sá gi el ma ra dott sá ga, a bel sõ pi ac kor lá to -
zott sá ga, a hi te lek mo dern for má i nak és a gyár -
ipar nak szin te tel jes hi á nya, a köz le ke dé si vi szo -
nyok kez det le ges sé ge, a vá ro si a so dás ala cso -
nyabb fo ka vol tak egy szer re ál la po tá nak mu ta tói
és fej lõ dé sé nek gát jai.

A múlt szá zad kö ze pén az el ma ra dott ság
fõ oka it a tõ ke hi á nyá ban és a mos to ha közle -
kedési vi szo nyok ban lát ták a kor tár sak is. 1844-
ben Bras só vá ros ta ná csa Er dély kor mány zó já -
nak kül dött je len té sé ben a kül ke res ke de lem elé
tor nyo su ló aka dá lyok ról szól va el sõ he lyen em lí -
tet te az utak ros  sza sá gát. A ke res ke dést a bras só -
i ak fõ képp a törcsvári, tömösi és ojtozi szo ro so -
kon ke resz tül ûz ték, de „az utak min de nütt ... oly
rossz ál la pot ban van nak, hogy az év bi zo nyos ré -
sze i ben csak nem járhatatlanok”.1

Ugyan eb ben az év ben SZÁBEL Meny -
hárt ko lozs vá ri ke res ke dõ és tár sai „ta nul mány -
út ra” in dul tak a ro mán fe je de lem sé gek be „or szá -
gunk ke res ke dé se kö rü li aka dá lyok nak s ke res -
ke dé sünk jobb láb ra ál lít ha tá sa mód ja i nak” ke re -
sé se vé gett, mert amint be szá mo ló juk be ve ze tõ -
jé ben ír ják „az activ ke res ke dés ben áll egy or -
szág nak jól lé te, ami dõn az or szág pol gá ra it él te ti,
s a tár sas élet ru gó ját, a pénzt meg bõ ví ti, min den
ke zet mun kál tat, s így a jó lét sõt er köl csö sö dés
eszköze”.2 Er dély el zárt hely ze té bõl a ki utat ál -
ta lá nos ös  sze fo gás és az ural ko dó se gít sé ge ré -
vén lát ták. Ha za tér ve több ja vas la tot tet tek a ke -
res ke de lem fel len dí té sé re, ezek kö zött is mét csak
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el sõ he lyen sze re pelt egy jó út ki épí té se Er dély és
Galacz, a di na mi ku san fej lõ dõ du nai szabad-
kikötõ kö zött, amely „uton leg kö ze lebb köt het -
jük ös  sze ha zán kat a ten ge ri vi lág nagy ke res ke -
dõ pi a cá val, Konstantinápollyal”, és ez ál tal Er -
dély is ak tí vab ban kap cso lód hat na be a levantei
kereskedelembe.3 A szóbajöhetõ irá nyok kö zül
SZÁBEL és tár sai a Gyimes–Csík sze re da vo nal -
ra vok sol nak, gon dol va en nek gaz da sá gi-tár sa -
dal mi vo nat ko zá sa i ra is: „a por té ká kat on nan
(Gyimesbõl) pe dig Csík sze re dán, Ud var he lyen,
M. Vá sár he lyen ke resz tül Ko lozs vá rig ol csó ért
szál lít hat ják a szé ke lyek, kik na gyob bá ra lo vas
gaz dák, de akik nek e rész ben cse kély ke re set
mó dok lé vén a fu va ro zás szép se ge del met nyúj-
tana”.4 Vé gül az zal ér vel nek, hogy „még azon
eset be is, ha Er dély be vas utak fog nak fel ál lít tat ni
(minhogy alólirtaknak vé le mé nye szerént köny  -
nyeb ben is le het ne Er dély be vas utak, mint gõz -
ha jók ál tal bol do gul ni), még azon eset be is ezen
vo na lon fe let te kön  nyen le het ne a vas utat keresz -
tül vin ni, mi üd vö sebb is len ne. Ezen vo nal te hát
nem csak  mi nél elõbb fel ál lít ha tó, ha nem örö kös
és min den idõ ben hasz nál ha tó leend.”5 SZÁBEL
Meny hárt és tár sai itt tu laj don kép pen meg elõ le -
gez ték SZÉ CHE NYI Ist ván ter vét, aki ha son ló
vo na lon, az ojtozi szo ro son ke resz tül sze ret te vol -
na a vas utat meg épí te ni. A sza bad ság harc elõtt
azon ban min den ilyen terv áb ránd ma radt csu pán.

A köz le ke dé si há ló zat ki épí té se a múlt szá -
zad kö ze pén vett len dü le tet, de egy elõ re az út vo na -
lak kor sze rû sí té sé vel kez dõ dött, az 1850-es évek -
ben. A fon to sabb uta kat ek kor tól ún. Reich sstrassék  -
nak épí tet ték ki a gaz da sá gi és ka to nai szem pont ok
fi gye lem be vé te lé vel. Az 1860-as évek ben Bras só -
ból Bécs be már 4-5 nap alatt is el le he tett jut ni, Bu -
ka rest be pe dig két nap alatt, ami je len tõs ja vu lás
volt a ko ráb bi ál la po tok hoz ké pest. Szin tén a múlt
szá zad öt ve nes éve i re esett a pos ta há ló zat ki épü lé se
és a táv író for ga lom meg in du lá sa Erdélyben.6

A köz le ke dés mo dern át ala ku lá sát min -
den eset re a vas út épí tés je len tet te. A vas út épí tés -
nél azon ban nem csak gaz da sá gi, ha nem po li ti kai
szem pont ok is köz re ját szot tak. Ma gya ror szá gon
el sõ ként az 1836-os po zso nyi or szág gyû lé sen je -
löl ték ki hi va ta lo san a meg épí ten dõ vas út vo na la -

kat, a 13 ja va solt vo nal ból ket tõ irá nyult Pest rõl
Er dély fe lé, az egyik Ko lozs vár, a má sik Nagy -
sze ben irányába.7 1848-ban SZÉ CHE NYI Ist ván
mint köz le ke dés ügyi mi nisz ter dol go zott ki egy
át fo gó ter vet a nem ze ti vas út há ló zat ról, amely nek
ré szét ké pez te vol na a Ma ros völ gyén ha la dó, az
ojtozi szo ro son át ve ze tõ, már em lí tett vo nal is. A
le vert sza bad ság harc után az ál la mi pénz bõl épí -
ten dõ vas út kér dé se le ke rült na pi rend rõl.

Az ab szo lu tiz mus ide jén a bé csi kor mány -
zat is szor gal maz ta a vas út épí tés ügyét, mind ka -
to nai, mind gaz da ság po li ti kai meg fon to lás ból.
Er dély egyes vi dé kei kö zött igen éles ér dek el len -
té tek bon ta koz tak ki, és ren ge teg terv ké szült, kü -
lö nö sen az ipar ka ma rák vol tak ak tí vak, hogy
meg gyõz zék a kor mány za tot a sa ját vál to za tuk
elõ nye i rõl. A fõ el dön ten dõ kér dés az volt, hogy
me lyik vo nal épül meg el sõ nek és mi lyen vi dé ke -
ket érint. Egy kor társ sze rint „egy vas úti ügy sem
tár gyal ta tott röp- és em lék irat ok ban és hír lap ok -
ban olyan kimerítõleg”, mint az er dé lyi vas út ter -
ve ze te, amely „a leg kü lön bö zõbb párt tö rek vé sek
és köz be jött ese mé nyek ál tal Auszt ri á nak leg bo -
nyo lul tabb vas úti kér dé se lett.”8 Az ab szo lu tiz -
mus ko rá ban a vas út kez det ben csak a Partiumig
és a Bán sá gig ju tott el, egy ide ig Nagy vá rad,
Arad és Te mes vár vo nal sza kasz-vég ál lo más ok ká
vál tak, ezt kö vet te a Bán ság vas út há ló za tá nak ki -
épí té se, majd 1864-ben meg kez dõd tek a mun ká -
la tok az Arad–Gyu la fe hér vár sza ka szon is.9

Az 1867-es ki egye zés új fe je ze tet nyi tott
az er dé lyi vas út épí tés tör té ne té ben is. 1867 és
1873 kö zött, a gaz da sá gi fel len dü lés éve i ben, a
ked ve zõ kon junk tú ra, a be áram ló ide gen tõ ke és
a li be rá lis gaz da ság po li ti ka kö vet kez té ben e te -
vé keny ség fel vi rág zott. A kez de ti idõ szak ban a
vas út épí tést az ál la mi lag biz to sí tott ma gán tõ ke
fi nan szí roz ta, és az ál lam szab ta meg a ki épí ten -
dõ vo na lak pon tos irá nyát is. A nagy sza bá sú
kon cep ci ót a köz le ke dé si mi nisz ter, az „Er dély
SZÉCHENYIje”-ként em le ge tett MIKÓ Im re
dol goz ta ki. Az en ge dé lye zett vo na lak kö zött volt
töb bek kö zött a Nagy vá rad–Ko lozs vár–Bras  -
só–Bo dza–Galac vas út is. E vo nal nak „Er dély el -
szi ge telt sé gét a kö zös ha zá tól és nyu gat tól” kel -
lett vol na meg szün tet nie. MIKÓ Er dély jö võ jét a
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kéz mû ves- és a gyár ipar fej lõ dé sé ben lát ta, eh hez
pe dig el en ged he tet le nül szük sé ges volt a köz le -
ke dé si há ló zat moder nizálása.10

Az 1867-1873 kö zött épült vo na lak hosz  -
sza ös  sze sen 1106 km, és eb ben az idõ szak ban
ké szült el a két leg na gyobb, Er dély vas úti köz le -
ke dé sét a mai na pig alap ve tõ en meg ha tá ro zó vo -
nal: az „El sõ Er dé lyi Vas út” (Arad–Gyu la fe hér -
vár és en nek foly ta tá sai), va la mint a „Ma gyar
Ke le ti Vas út” (Nagy vá rad–Ko lozs vár–Bras só).
Szin tén ek kor, 1871-ben, fe je zõ dött be a Szé -
kely föl det el sõ ként érin tõ Székelykocsárd–Ma -
ros vá sár hely vo nal építése.11

Az 1873-ban be kö vet ke zõ gaz da sá gi
vál ság egy idõ re meg tör te a len dü le tet, a be ru há -
zá sok a mi ni mum ra csök ken tek, csak 1880-tól
kö vet ke zett be is mét élén kü lés a vas út épí tés te -
rén is. 1881 és 1900 kö zött újabb 56 sza kasz nyi,
mint egy 2174 km vas út épült, fõ ként az úgy ne -
ve zett „he lyi ér de kû” vo na lak. A „he lyi ér de kû”
vas utak ma gyar or szá gi meg ho no sí tó ja HOLLÁN
Er nõ volt. Õ a sza bad ság harc le ve ré se után
emig rá ci ó ba kény sze rült, és Fran ci a or szág ban
is mer te meg a skót „light railway” mód sze rét,
majd ha za tér ve a skót és fran cia mo dell ha tá sá ra
al kot ta meg a „he lyi ér de kû vas út” fo gal mát.
Ezek nek volt a hi va tá sa az egyes vi dé kek áru for -
gal mát be kap csol ni a fõ vo na lak áram kö ré be, nö -
vel ve a gaz da sá gi ha té kony sá got és csök kent ve
a költ sé ge ket, hi szen ezek gyen gébb fel épít -
ménnyel és ki sebb, a he lyi igé nyek hez sza bott
tel je sí tõ ké pes ség gel ren del kez tek.  A vi dé ki vo -
na lak tö me ges ki épü lé se az egyes vi dé kek in teg -
rá ló dá sát kí ván ta szol gál ni. Míg a Mo nar chia
nyu ga ti fe lé ben bár me lyik te le pü lés 30 km-es
kör ze té ben ta lál ha tó volt leg alább egy vas út ál lo -
más, a  ke le ti vi dé kek gyér há ló za ta még nem je -
len tett lé nye ges kön  nyebb sé get a több ség éle té -
ben. A he lyi ér de kû vas utak épí té sét az
1875:XLIV tör vény tet te le he tõ vé, ame lyet
1880-ban és 1888-ban újabb tör vé nyek egé szí -
tet tek ki, és a múlt szá zad utol só két év ti zed ében
egy re-más ra épül tek Er dély ben is ilyen vas utak.
A tõ két nagy bir to kos ok, vál lal ko zók, köz sé gek,
me gyék ad ták ös  sze, de ezek a vas utak is a
MÁV ke ze lé sé ben voltak.12

A meg épült 56 he lyi ér de kû vo nal kö zül
az el sõ a „Szamosvölgyi Vas út” volt, né hány kö -
zü lük pe dig a Szé kely föl dön épült, vagy azt is
érin tet te. 1886-ban ad ták át a Ma ros vá sár hely– -
Szászrégen vo na lat, 1888-ban a Héjjasfalva–Szé -
kely udvarhely, 1891 no vem be ré ben a Bras só– -
Sep si szent györgy–Kézdivásárhely, 1892-ben a
Tér rét–Kovászna, 1897 áp ri li sá ban a Sep si szent -
györgy–Csík sze re da, ugyan az év ok tó be ré ben a
Csík sze re da–Gyimes-völgye, 1898-ban két rész -
let ben a Kis-Küküllõ men tén a Balázs fal -
va–Bonyha és a Bonyha–Só vá rad vas út vo na lat,
és ez zel a Szé kely föld is be ke rült az or szág vas -
úti vérkeringésébe.13

A ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra 1891-i évi je len té sé ben a gaz da sá gi ba jok
és a ki ván dor lás fõ okát még min dig az el zárt ság -
ban és a tõ ke sze gény ség ben lát ták, és ami eb bõl
kö vet ke zett, az ipar hi á nyá ban. Kö vet ke zés képp a
gaz da ság fel len dí té sé re, a Szé kely föld fel eme lé sé -
re is el sõ sor ban - az önál ló vám te rü let ki ala kí tá sa
mel lett - egy Ko lozs vár–Ma ros vá sár hely–Szé -
kely föld vas út vo nal mi nél elõb bi ki épí té sét szor-
galmazták.14 A Ka ma ra a meg lé võ vas utak kal sem
volt elé ge dett, a sze mély for ga lom sze rin tük las sú
volt, a csat la ko zá sok ros  szak, a te her szál lí tás  ban
pe dig a há rom szé ki he lyi ér de kû vas út ma gas díj  té -
te le it bí rál ták, és ja va sol ták ezek csökkentését.15

Szá za dunk ele jén, az el sõ vi lág há bo rút
megelözõ évek ben to vább bõ vült a vas út há ló zat,
ek kor ké szül tek el a Szászrégen–Déda (1905), a
Déda–Gyergyószentmiklós (1907), a Gyergyó -
szentmiklós–Madéfalva (1909) köz ti sza ka szok, a
Kis-Küküllõ men ti vas utat 1906-ban fel ve zet ték
Parajdig, a Kézdivásárhelyi vo na lat pe dig 1907-
ben Bereckig.16 Ép pen töb bek kö zött a ma ros vá -
sár he lyi ka ma ra köz ben já rás ára 1895-ben kü lön
tör vény szü le tett a szé kely vas utak ki épí té sé re.
En nek ha tá sá ra egé szí tet ték ki a meg le võ vo nal -
sza ka szo kat, és épült ki a „szé kely kör vas út” mint
fen nebb lát tuk Bras só–Sep si szent györgy–Csík -
sze re da–Gyergyószentmiklós–Ma ros vá sár hely
kö zött. E „má sod ren dû fõ vo nal” a Szé kely föld
hát rá nyos hely ze tén volt hi vat va eny hí te ni, hi szen
a szé ke lyek ki ván dor lá sa a szá zad ele jé re olyan
ag gasz tó mé re te ket öl tött, hogy a a szé kely-kér dés
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meg ol dá sá ra 1902-ben ös  sze hív ták a tus ná di kong -
res  szust, ame lyen ki mond ták, hogy a ba jo kat az ál -
lam köz be lé pé se nél kül nem le het or vo sol ni, és a
négy szé kely me gye fej lesz té sé re se gély ak ci ót in dí -
tot tak. A ki ván dor lás mé re te it mu tat ja töb bek közt
az is, hogy míg 1868 kö rül Ko lozs várt a vas út épí -
tés nél szé ke lyek dol goz tak, ad dig a szá zad for du lón
ké szült szé kely föl di vo na lak ki épí té sé hez más hon -
nan kel lett mun ká so kat to bo roz ni, mert ek ko ra már
nem állt elég he lyi mun ka erõ rendelke zés re.17

A vas út nyil ván va ló an nem le he tett egye -
dü li cso da szer a gaz da sá gi és tár sa dal mi ba jok or -
vos lá sá ra. Er dély és ezen be lül a Szé kely föld
amúgy is a Mo nar chia rit kább vas út sû rû sé gû te rü -
le tei kö zé tar to zott. A szé kely kör vas út ugyan ösz  -
sze köt te tést te rem tett a szé kely vár me gyék kö zött,
be kap csol ta eze ket az er dé lyi fõ vo na lak ba, azon -
ban ép pen kör vas út jel le gé bõl adó dó an a szé kely
áruk csak nagy ke rü lõ vel és je len tõs idõ vesz te ség -
gel ju tot tak a fõ vo na lak ra. Kü lö nö sen ér vé nyes ez
a csí ki és gyergyói áru ter me lõk re, de Ud var hely rõl
Ma ros vá sár hely re is 243 km-t kel lett vonatozni.18

A meg le võ hi bák és hi á nyos sá gok el le né -
re azon ban a vas utak ki épí té sét SZÁDECZKY
KARDOSS La jos, a je les tör té nész, a kö vet ke zõ -
kép pen ér té kel te: „Az új al kot má nyos kor szak el -
sõ év ti zed ében, a múlt szá zad vé gén, a Szé kely -
föld szel le mi és anya gi fej lõ dé sé re nagy ha tás sal
volt a vas út vo na lak ki épí té se. Er dély uni ó ját az
anya or szág gal ez tet te élõ va ló ság gá. A Szé kely -
föld bel se je fe lé fo ko za to san ki épü lõ, a
kolozsvár–brassai fõ irány ból el ága zó vas út vo na -
lak, a Ma ros, Küküllõk és az Olt völ gyé ben, las -
san ként mind in kább hoz zá fér he tõb bé tet ték a
köz le ke dés, a for ga lom szá má ra a szé kely sé get,
föld je, er dei, ás vány vi zei, ipa ra pro duk tu mát.
Nem zet gaz da sá gi és kul tu rá lis je len tõ sé ge en nek
ki szá mít ha tat lan hor de re jû volt. A szé kely kör -
vas út ál tal a Szé kely föld öszeköttetésbe lé pett
nem csak az anya or szág gal, ha nem a kül föld del is.
Ez óri á si len dü le tet adott a Szé kely föld
felvirágzásának.”19

Az el sõ vi lág há bo rú elõtt a szé kely föl di
vá ro sok mind egyi ké nek volt vas úti csat la ko zá sa
leg alább egy vo na lon, de Sep si szent györgy nek
és Kézdivásárhelynek két-két, Csík szer dá nak pe -

dig há rom vo na la is volt. A vas út hasz ná la ta na -
gyon gyor san el ter jedt, és köz ked vel té vált. Ez
tük rö zõ dik a szá mok ban is, hi szen amíg 1891-
ben a ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi- és Ipar ka -
ma ra az 532.100 la kost szám lá ló egész ke rü le té -
ben csak 171.849 utast szám lál tak, 1908-ban
egye dül Csík sze re da sze mély for gal ma 264.711
volt, az ot ta ni áru for ga lom pe dig 2.556.700 mé -
ter má zsát tett ki.20 A szá zad ele jén a zó na ta ri fa
be ve ze té sé vel lé nye ge sen csök kent a je gyek ára,
a te her áruk ma gas vi tel dí ját is csök ken tet ték, va -
la mint ked vez mé nye ket ve zet tek be. 

A vas út ki épí té se hoz zá já rult a Szé kely -
föld mo dern át ala kí tá sá hoz, a vá ro sok fej lõ dé sé -
hez is. A du a liz mus ko ri vá ros fej lõ dés sa já tos sá -
gai kö zé tartozott, hogy vis  sza szo rult a kéz mû -
ipar s vál to zott az ipa ri te vé keny ség vá ros kép zõ
sze re pe, és a városiasodás egyik fon tos for rá sa a
ki épü lõ pol gá ri igaz ga tás „cent rum-igé nye” volt,
az in téz mény há ló zat le te le pí té se, a vas út ki épí té se.
A vá ro sok fej lõ dé sét ked ve zõ en be fo lyá sol ta, hogy
Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós ki vé te lé -
vel, me gye szék he lyek lé vén, az ös  szes fon tos hi va -
tal itt össz pon to sult: a vár me gye tör vény ha tó sá ga,
a kir. tör vény szék és ügyész ség, a te lek köny vi ha -
tó ság, az ál la mi épí té sze ti és er dé sze ti hi va tal, az
adó hi va tal, a tan fel ügye lõ ség, a pénz ügy igaz ga tó -
ság, szám ve võ ség, csend õr pa rancs nok ság, pos ta-,
te le fon- és távirdahivatal, va la mint, hogy mind -
egyik nek volt vas úti ös  sze köt te té se, Ma ros vá sár -
hely, Csík sze re da, Sep si szent györgy pe dig kis mé -
re tû vas úti cso mó pont ok ká is vál tak.

1890 után - rész ben a hi va ta los köz be lé -
pés, sok kal in kább azon ban a ked ve zõbb gaz da sá -
gi lég kör kö vet kez té ben - a vál to zás sze rény je lei
mu tat koz tak a gaz da sá gi élet ben is. A  kis ipar
mel lett egy re több na gyobb vál la lat je lent meg.
1911-ben a leg alább 10 mun kást fog lal koz ta tó je -
len té ke nyebb ipa ri vál la la tok kö zül 35-öt ta lá lunk
Ma ros vá sár he lyen, 17-et Kézdivásárhelyen, 9-et
Sep si szent györ gyön, 5-öt Ud var he lyen, 2-2-öt
Csík sze re dá ban és Gyergyószentmiklóson. A leg -
fej let tebb e te kin tet ben Ma ros vá sár hely volt, itt
ugyan is a vá ro si vil la mos te lep mel lett mû kö dött
tég la gyár, Er dély el sõ mo dern tég la ve tõ vel fel sze -
relt gyá ra, gáz gyár, sör gyár, cu kor- és ke nyér gyár,
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hét épí té si vál la lat, bú tor gyár, kõolajfinomító, vas -
ön tö de és gép gyár. Sep si szent györ gyön be in dult
az ál la mi do hány gyár, és az 1900-ban ala pí tott
szé kely szö võ gyár egy év ti zed múl va már 350
mun kást fog lal koz ta tott. A töb bi vá ros ban ál ta lá -
ban csak fû rész-, vagy bú tor gyá rat és szesz gyá rat
találunk.21 E gyá rak mû kö dé se és ál ta lá ban az
ipar fej lõ dé se el vá laszt ha tat lan az inf rast ruk tú ra
ki épí té sé tõl, je le sül a vas utak meg épü lé sé tõl.

A fa ki ter me lés, a Szé kely föld leg jö ve -
del me zõbb üz le ti te vé keny sé ge sem kép zel he tõ
el vas utak nél kül, hi szen a szá zad for du ló ra a
nagy tõ ké jû tár sa sá gok nagy üze mi ki ter me lést
ho no sí tot tak meg a Szé kely föl dön is. Becs lé sek
sze rint itt a né pes ség fe le va la mi lyen for má ban
az er dõ bõl élt, az er dõk ki ter me lé sé nél õk ad ták a
fa vá gó kat, fu va ro so kat, akik a fû rész üze mig és a
vas út ál lo má sig szál lí tot ták a desz kát. A na gyi pa -
ri fa ki ter me lés a vas utak kal kez dõ dött, bár ad dig
is je len tõs men  nyi sé gû fát úsz tat tak le a Ma ro -
son, vagy tu ta joz ták Ro má ni á ba. A vas út nem
csak mint szál lí tó be fo lyá sol ta az er dõ ki ter me -
lést, ha nem az el sõ nagy fo gyasz tó is volt te te mes
talpfaigényével.22

A vas út, mint e váz la tos át te kin tés bõl is
lát ha tó, je len tõs mér ték ben hoz zá já rult a Szé -
kely föld mo der ni zá lá sá hoz, vá ro sa i nak fej lõ dé -
sé hez, a vas út ré vén kap cso ló dott be - ha sze rény
mé re tek ben is - a mo dern áru ter me lés be, eny hült
el szi ge te lõ dé se, ez nyi tott utat a mo dern Eu ró pa
fe lé. Nem sza bad meg fe led kez nünk, ami kor a a
du a liz mus ide jé nek vas út épí té se i rõl be szé lünk,
hogy vég sõ so ron e kor szak vas út épí té se dön tõ
mó don meg ha tá roz za Er dély és ezen be lül a Szé -
kely föld vas út há ló za tát, hi szen jó és rossz ol da la -
i val a mai na pig is az ak kor ki ala kí tott vas út há ló -
za tot hasz nál juk.

Vé ge ze tül OR BÁN Ba lázs sza va it idéz -
nénk, aki Ma ros vá sár hely vas úti kap cso la tá nak
ki épü lé se kap csán a kö vet ke zõ ket ír ta: „Ma ros vá -
sár hely már köz pon ti fek vé sé nél fog va is ar ra van
hi vat va, hogy nem csak a Szé kely föld, ha nem az
egész er dé lyi rész cultur-mozgalmainak fák lya vi -
võ je le gyen, s va la mint e szék és vá ros az, mely
gyor san ké szü lõ vas út ja ál tal leg elõbb jön a mû -
velt Eu ró pá val köz vet len érint ke zés be, úgy an nak

kel le ne el sõ nek len ni ab ban is, hogy szá za dunk
nagy esz mé it zász la já ra ír va, az zal in dul jon a
szel lem hó dí tó had já ra ta i ra. Mert csak így fog lal -
hat juk el és tart hat juk meg to vább ra is azon ál lást,
mely nyu gat és ke let köz ti köz ve tí tés  alap ján cul-
tur-történelmi és po li ti kai te kin tet ben egy aránt kí -
nál ko zik szá munk ra; a szel lem rég óta el ha nya golt
te ré nek szor gal mas mû ve lé se, s né pünk er köl csi
becs ér ze té nek ily mó don va ló fel eme lé se ál tal jö -
he tünk oly hely zet be, hogy a vi lág ha la dás nak se -
be sen ro ha nó ára da ta ál dá sos és ne rom bo ló le -
gyen édes ha zánk ra és nem ze tünk re nézve.”23
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ÎÎnncceeppuuttuurriillee ccããiilloorr ffeerraattee
sseeccuuiieeººttii ººii iimmppoorrttaannþþaa lloorr
(Rezumat)

La începutul marilor transformãri eco-
nomice ºi sociale din a doua jumãtate a secolului
trecut Secuimea constituia una dintre cele mai
dezavantajate regiuni ale Monarhiei. ªansele de
progres au fost condiþionate în mare mãsurã de
crearea infrastructurii necesare. Regiunile transil-
vãnene care urmau sã fie racordate primele la
reþeaua de cale feratã a Monarhiei ajungeau în
mod firesc în poziþii mai avantajoase. Lobby-ul
secuiesc s-a dovedit a fi mai puþin eficientã, ºi
primele cãi ferate de aici s-au construit abia dupã
1886 (excepþie fãcând numai linia Rãzboieni–Tg.
Mureº,  terminatã deja în 1871, ramificaþie a
Cãilor Ferate Maghiare de Est - linia Oradea, Cluj,
Teiuº, Braºov, Predeal). Cu toate cã linia princi-
palã în direcþie est-vest, care ar fi fost esenþialã
pentru dezvoltarea optimã a Secuimii, nu s-a rea -
lizat niciodatã, chiar ºi cele construite, ºi în princi-
pal „calea feratã secuieascã” întregitã (Rãzboieni
–Tg. Mureº–Gheorgheni–M.–Ciuc–Braºov) a
contribuit substanþial la emanciparea acestei re -
giuni. În sfârºit, sã nu uitãm, Secuimea s-a ales
practic pânã în ziua de azi cu reþeaua feroviarã
construitã în aceastã perioadã, înainte de 1909.

TThhee BBeeggiinnnniinnggss aanndd tthhee
IImmppoorrttaannccee ooff tthhee SSzzéékkeellyy
RRaaiillwwaayy SSyysstteemm
(Abstract)

At the beginning of the great economic
and social transformations of the second half of
the past century, the Székelyföld represented one
of the most disadvantaged regions of the
Monarchy. The chances of progress depended on
the creation of the necessary infrastructure.
Those Transylvanian regions that were to be
linked first to the railway of the Monarchy, natu-
rally got more advantageous positions. The
Székely lobby prooved to be not very efficient:
the first railways were built only after 1886 (with

the only exception of the line between Székely -
kocsárd and Marosvásárhely, which was already
finished on 1871, as an out-branching of the
Eastern Hungarian Railway - the line
Nagyvárad–Kolozsvár–Tövis–Brassó–Predeal).
Altough the main line in an East-West direction,
which would have been essential for the optimal
development of the Székelys, has never been car-
ried out, what managed to be built, especially the
„Székely Rail-Way" (Székely ko csárd—Maros -
vá sár hely—Gyergyó szent mik lós—Csík sze re -
da—Brassó) brought an essential contribution to
the emancipation of this region. In the end, one
should not forget, the Székelyföld has even today
the rail-way-network that was built before 1909.
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