
JÓZSEF Álmos

HHáá rroomm sszzéé kkii vvaass úútt tteerr vveekk ééss aa
BBrraass ssóó––HHáá rroomm sszzéé kkii hhee llyyii éérr ddee kkûû
vvoo nnaall mmeegg ééppíí ttéé ssee

„A he lyi ér de kû vas utak ren del te té se az, hogy vi dé -
kük ös  szes for gal má nak mi nél köz ve tet le nebb és ol csóbb le ve -
ze tõi le gye nek... és e cél el éré sé re le he tõ leg hoz zá kell si mul ja -
nak a vi dék nek for gal mat csi ná ló gaz da sá gi és in duszt ri á lis té -
nye zõ i hez.”

KO VÁCS Gyu la, MÁV mér nök

Ma gyar Mér nök és Épí tés egy let, – 1887. de cem ber 14.

(Ki vo nat)
Az el sõ Há rom szé ket is érin tõ vas út terv
SZÉ CHE NYI Ist ván 1848-as ter ve ze te,
amely az er dé lyi fõ vo na lat az Ojtozi-
szoroson át ve zet né ki Mold vá ba. A Szé -
kely föl det nyu gat-ke le ti irány ba át sze lõ
er dé lyi vas úti fõ vo nal ter ve po li ti kai és
gaz da sá gi okok ból rend re meg hi ú sul. Há -
rom szék leg jobb le he tõ sé ge az or szá gos
vas úti há ló zat ba va ló be kap cso ló dás ra a
Bras só ból le ágaz ta tott má sod ren dû vo nal
ma rad. Ezt 1889-1891 kö zött épí tik meg
Bras só, Sep si szent györgy, Kézdivásár hely
kö zött, rész ben he lyi tá mo ga tás sal. 1896-
ban Sepsiszentgyörgy ról le ágaz tat va Csík
irá nyá ba hos  szab bít ják meg, majd  1907-
ben a Kézdi vásárhelyi vo na lat Bereckig.

„Ja vas lat a ma gyar köz le ke dé si ügy ren -
de zé sé rõl” tár gyú be szé dé ben gróf SZÉ CHE NYI
Ist ván 1848. ja nu ár 25.-én Po zsony ban „a mé -
lyen tisz telt egy be gyûlt or szá gos Ren dek nek ki -
hang sú lyoz za és bi zo nyít ja Ma gyar or szág és Er -
dély vas út vo na lai to váb bi fej lesz té sé nek szük sé -
ges sé gét. ågy ér vel: „Köz le ke dé sek nem ké pe zik
az or szág ve le jét ugyan, de csak olly ha tá suk van,
mint va la mi élõ test vér ere i nek...”, majd ké sõbb:

„... a köz le ke dés és ös  sze köt te té sek hi á nya ele -
gen dõ ar ra, hogy hi á nyoz zék a nem ze ti egy ség, s
egy or szág la kói el szi ge tel ve – mint kü lön nem -
ze tek él je nek.” A ter ve zet hoz zá csa tolt tér kép -
váz lat tal Po zsony ban nyom ta tás ban is meg je lent,
me lyen az el kép zelt Arad–Károlyfehérvár–Ud -
var hely vo nal vé gé nél, a ke le ti or szág ha tár nál
„ojtozi passus” ol vas ha tó. Ez te kint he tõ az ál ta -
lunk is mert el sõ terv nek Há rom szé ken át ha la dó
vas út vo nal ra.

1862-ben L. GHEGA lo vag, mi nisz te ri
ta ná csos je len tést ter jeszt a ke res ke del mi mi nisz -
ter hez az er dé lyi vas út ügyé ben, mely a Ko lozs -
vá ron meg je le nõ Ko runk cí mû hír lap 1862. évi
7., 14. és 18. szá ma i ban ol vas ha tó. Az ál ta la fel -
vá zolt há rom fõ vo nal kö zül ket tõ nek (az
Arad–Marosvölgy–Szász se bes–Szeben–Bras -
só–Bo d zai-szo ros, il let ve Nagy vá rad–Körös -
völgy– Felsõ-Szamos-völgy–Ko lozs vár–Gyé -
res– Gyu la fe hér vár–Szeben–Bras só–Bo dzai-szo -
ros) vég sõ sza ka sza há rom szé ki tá ja kon ha lad na
át, sa ját hely szí ni elõ ta nul má nyai alap ján a kö -
vet ke zõ vo na lon: Bras só ból ke let re in dul va
Zajzon kö ze lé ben észak ra for dul a Tat rang pa tak
völ gyé ben, érin ti Bodolát, Nyént, Dob ol lót, Bik -
fal vát, majd is mét ke let nek for dul va Kis bo ros -
nyó, Nagyborosnyó, il let ve Nagy pa tak kö ze lé -
ben fo ko za tos emel ke dés sel el éri a Tál pa ta ki ma -
gas la tot, on nan dél re for dul és Bo dza for du ló
érin té sé vel a Bo dza fo lyó jobb part ján Ro má ni á -
ba lép ne át. Ez a vo nal jó val hos  szabb egy el kép -
zel he tõ Bras só–Bo dzai-szo ros egyenesúti le he tõ -
ség nél, elõ nye, hogy így egy részt el ke rül he tõ az
alag út épí tés, más részt pe dig a vá zolt vo nal sû rûn
la kott te rü le te ket érint. Ma gyar Ke le ti Vas út né -
ven 1866 és 1876 kö zött né mi mó do sí tás sal fel -
épült a Nagy vá rad — Bras só sza kasz.

Már az 1870-es évek vé gé tõl ada ta ink
van nak ar ra néz ve, hogy Há rom szék la kos sá gát
élén ken fog lal koz tat ta a vas út kér dé se. Így pél dá -
ul a Ne me re 1879 de cem be ri 98., 99., 100., 101.
szá mai köz lik gróf SCHWEINITZ Gyu la ja vas -
la tát egy há rom szé ki – bar ca sá gi vas út vo nal lé te -
sí té sé re. El kép ze lé se sze rint ez a kö vet ke zõ út vo -
na lon bo nyo lí ta ná le a for gal mat: Föld vár–Híd -
vég–Árapatak–Elõpatak–Sep si szent györgy– -
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Uzon–Egerpatak–Nagyborosnyó–Zágon–Ko -
vászna–Za bo la–Gelence–Haraly–Szent ka -
tolna–Kézdivásárhely–Sár fal va–Szász fa lu–Nyúj -
tód–Lemhény–Bereck–Sós me zõ, il let ve Uzon– -
Kö kös–Prázsmár–Nyén–Bodola–Tat rang–Hos  szú fa -
l u –De r e s t y e –Noa–B r a s  s ó –Ke t é n y  f a l  -
va–Volkány–Feketehalom. SCHWEI NITZ köz li a
lé te sít mény mû sza ki ada ta it, bi zo nyít ja na gyobb jö -
ve del me zõ sé gét szem ben az ál lat von tat ta fu va ro zás -
sal.

Ma ga POTSA Jó zsef, Há rom szék fõ is -
pán ja is be lát ta, hogy Há rom szék gaz da sá gán na -
gyot len dí te ne egy meg fe le lõ vas út há ló zat. Amint
a Ne me re tu dó sí tó ja ír ja, Sep si szent györ gyön és
Kézdivásárhelyen is sze mé lye sen ér dek lõ dött a
la kos ság ezirányú vi szo nyu lá sá ról. El kép ze lé se
sze rint Há rom szék la kos sá gá nak ke res ke del mi és
ipa ri szem pont ból leg in kább meg fe lel ne az Ágos -
ton fal va–Köpec–Barót–Nagy ba con–Mál -
n á s – S e p  s i  s z e n t  g y ö r g y – F e  k e  t e  ü g y
mente–Kézdivásárhely–Bereck–Ojtozi-szoros vo -
nal, mely egy részt a szál lí tás és ke res ke del mi
szem pont já ból megnyitaná az utat ke let re Iasi,
Galac, majd a Fe ke te-ten ger (Ogyessza), il let ve
nyu gat ra az or szág bel se je fe lé, más részt Bras só -
tól füg get le nül le het ne le bo nyo lí ta ni a for gal mat.
Meg kez dõd nek a meg va ló sí tás ra irá nyu ló tö rek -
vé sek, de ezek a 70-es évek kö ze pé tõl be kö vet -
ke zõ pénz hi ány mi att ered mény te le nek ma rad -
nak. Az ál lam nak nem áll mód já ban szá má ra je -
len ték te len nek minõsülõ szárny vo na lak lé te sí té -
se, így mind in kább a he lyi ér de kû (vi ci ná lis)
vas utak lé te sí té se ke rül elõ tér be, me lyek fi nan -
szí ro zá sa igény be ve szi a la kos ság anya gi hoz zá -
já ru lá sát is, vi szont ve gyes ér zel me ket táp lál a
vas út tal szem ben. Kö vet ke zõ ada ta ink ezt pró bál -
ják pél dáz ni: a Ne me re 1880. évi 20. szá ma ja va -
sol ja POTSA fõ is pán nak, hogy a bi zal mat lan sá -
gok el osz la tá sá hoz be kel le ne szer vez ni „egy-két
ér tel mes em bert”, akik fel vi lá go sí ta nák a ké tel ke -
dõ ket a le en dõ vas út hasz ná ról. A Szé kely Nem zet
1883. ja nu ár 6.-i szá má ban K-y a kö vet ke zõ kép -
pen ér vel: ha már le he tet len az ál la mi nyu gat-ke let
vo nal, ak kor a Sep si szent györgy–Bras só
SCHWEINITZ-féle vas út elõbb ké szül jön el, mint
a Zernest–Bras só vo nal, mert el len ke zõ eset ben ez

utób bi ká ro san fog hat ni a Há rom szék szem pont -
já ból elõ nyös bras sói pi ac ra. Ugyan az a lap 1885.
má jus 30.-i 82. szá má ban egy kézdivásárhelyi la -
kos MUNGORCSI ál né ven így ír: „Míg Ro má ni -
á val vas ka poc  csal ös  sze nem kö tö zõ dünk, ad dig
Bras só min dig biz tos és jó pi ac volt me gyénk ter -
mé nye i re néz ve... A ro mán ga bo na nyo má sát már
Tömösön ke resz tül érez zük. Egy má so dik ös  sze -
köt te tés nem hi ány zik... A fu va ro sok
megsinylenék... A vas úton min den elõ nyünk az
uta zás könyebbségében, ol csó sá gá ban van, ami
nem arány lik a mu tat ko zó hát rá nyok hoz.”

Idõ köz ben újabb el kép ze lé sek, ja vas la -
tok, ter vek is szárnyrakelnek, most már mint he -
lyi ér de kû vas út tal kap cso lat ban, me lye ket a Szé -
kely Nem zet 1886. áp ri lis 25-26.-i 65. és 66. szá -
mai is mer tet nek:

1. – Bras só ból in dul, Uzonnál, vagy
Szentivánnál szét ága zik: az egyik az Olt völ gyén
Sep si szent györgy érin té sé vel Csík nak, a má sik
vagy Orbai-széken át, vagy egye nes vo na lon jut -
na el Kézdivásárhelyig, on nan pe dig Berecken át
az Ojtozi-szorosig.

2. – Ud var hely–Csík sze re da–Tus nád fa lu– -
Olt-völgye–Sep si szent györgy, s en nek szárny  vo -
na la Tusnádfalu–Nyer ges–Kászon-völgye– Szent    -
lé lek–Kézdi vásárhely– Bereck– Ojtozi-szoros.

3. – A már em lí tett POTSA-féle el kép ze lés.
A fent idé zett for rá sok ból de rül ki az is,

hogy POTSA fõ is pán ezek is mer te té sé re feb ru ár
27-én hív ta össze a me gyei ta ná csot, ahol „min -
den ki meg egye zik ab ban, hogy a vas út ki épí té se
Szé kely föl dön elo dáz ha tat lan ná vált, ha ipa ri és
me zõ gaz da sá gi mi zé ri án kon se gí te ni aka runk.”
Kü lön bö zõ vé le mé nyek csap tak ös  sze, a több sé ge
a nyu gat-ke let irá nyú POTSA-elképzelést tart va a
leg elõ nyö sebb nek, de olyan ál lás pont ok is el hang -
zot tak, hogy Bot fa lu ból, eset leg Föld vár ról ki in -
dul va épít se nek vas utat (a pos ta út is tud va le võ en a
Sep si szent györgy–Elõpatak–Híd vég–Föld vár
irány volt), vagy ne ré sze sít se nek elõny ben egyet -
len vál to za tot se, in kább vár ja nak, míg a kor mány
meg épí ti az or szág szem pont já ból stra té gi a i lag is
fon tos Bras só–Gyergyó szent miklós vo na lat.

Ez alatt BA ROSS Gá bor, köz mun ka- és
köz le ke dés ügyi mi nisz ter 1886. áp ri lis 19., il let -
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ve 20.-i kel te zés sel 14.979 és 14.988-as szá mú
ren de le te i vel UGRON Gá bor és DÁ NI EL Gá bor
ud var he lyi vál lal ko zók nak elõ mun ká la ti en ge -
délyt adott a Bras só, Há rom szék, Csík és Ud var -
hely me gyé ket ér dek lõ vas út vo na lak ra. (A Ma -
gyar Ke le ti Vas út Héjjasfalva–Ud var hely
szárny vo na la 1886-ban el ké szült.) A kép vi se lõk
jú ni us 16-án vi tat ták a fen ti vál to za to kat, a
POTSA-terv en ge dé lye zé sé ért fel sõbb ha tó sá -
gok hoz for dul tak, a jó vá ha gyás azon ban egy elõ -
re el ma radt. Ok ként a már em lí tett üres ál lam -
kassza és ta lán az erõs bras sói ér de kelt sé gek hoz -
ha tók fel, mi vel Bras só elõ nyös hely ze te hát tér be
szo rult vol na egy ezt el ke rü lõ vo nal ki épí té sé vel.

Újabb vál lal ko zók nyúj ta nak be pá lyá za -
to kat a kö vet ke zõ hó na pok fo lya mán. GYÖRGY
End re és bá ró HU SZÁR Kár oly a szé kely kör -
vas út öt le té vel je lent ke zik (Ré gen–Maros -
völgy– Gyergyószentmiklós–Csík sze re da–Sep si -
szent györgy–Bras só, mely hez kézdivásárhelyi
szárny vo nal csat la koz na); Hidvégi gróf NE MES
Já nos és tár sai (HOROVITZ Sá mu el, MAURER
Vik tor és ÁDÁM Kár oly) a Zernest–Barca rozs -
nyó–Ke resz tény fal va–Óbrassó (a Ber ta lan temp -
lom nál lé te sí ten dõ pá lya ud var)–Bras só–Noa– -
Hos  szú fa lu–Tat rang–Kö kös–Uzon– Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely (eset leg Ojto zi-szorosig)
ja vas lat tal áll nak elõ, mely hez még egy Ke resz -
tény fal va–Volkány szárny vo nal kap cso lód na.

Há rom szék tör vény ha tó sá gi köz gyû lé se
1886. ok tó ber 9-én tár gyal ta az elõb bi há rom
aján la tot. A sze mé lyes meg gyõ zés re mélt ere jé vel
meg je lent ma ga UGRON Gá bor is. Amint a Szé -
kely Nem zet 117. szá ma tanusítja, SZENT -
IVÁNYI Mik lós fõ jegy zõ elõ ter jesz tet te a me gye
ál lan dó vá laszt má nyá nak vé le mé nyét, mi sze rint
„tör vény ha tó sá gunk köz gaz da sá gi, ipa ri, ke res ke -
del mi s ál ta lá ban kul tu rá lis ér de kei kü lön be ni
vissza fej lesz té sé nek el há rí tá sa cél já ból egy cél -
sze rû vas úti há ló zat nak, mint egye dü li men tõ esz -
köz nek lé te sí té sé re az idõt nem csak el ér ke zett nek
te kin ti, de meg lé vén ar ról is gyõ zõd ve, hogy
ezen lét ér de ke in ket érin tõ nagy fon tos sá gú kér dé -
sek elo dá zá sa hely re hoz ha tat lan kár ral van egy -
be köt ve, ki mond ja, mi sze rint Bras só vár me gye
ha tá rá tól Sep si szent györ gyig, s on nan Kézdi -

vásárhelyig, eset leg Sep si szent györgy tõl Csík
me gye ha tá rá ig ve ze tõ vas út vo na lak nak ki épí té -
sét szük sé ges nek tart ja, a költ sé gek hez hoz zá já -
rul, és pe dig mi u tán mind egyik en ged mé nyes ál tal
a me gye hoz zá já ru lá sa 600.000 fo rin tot ki te võ
összeg ben ké re tik, ezen ös  sze get vas úti cél ra
meg sze rez ze.” A me gye la kos sá gá ra az 1883-as
évi 15. Tör vény cikk ér tel mé ben 5% pót adót vet -
nek ki, a fe de zet le nül ha gyott hi ányt a me gyei
köz mun ka vált sá gi alap ból pó tol ják. Sza va zás alá
bo csát ják a ja vas la tot, mely nek ered mé nye 69 he -
lyes lõ és 8 el len sza va zat, de csu pán 4%-os pót -
adó ba egyez nek be le. El hang zik a meg jegy zés,
mi sze rint ha or szá gos szin tû szem pont ok fi gye -
lem be vé te lé rõl le het ne szó, ak kor a POTSA-féle
ter vet tá mo gat nák, je len kö rül mé nyek kö zött vi -
szont ez a vál to zat job ban meg fe lel a két szé kely
me gye bel sõ ér de ke i nek.

A ha tá ro za tot fel ter jesz tik a mi nisz té ri -
um ba, mely re az 1887. már ci us 27-én meg ér ke -
zett vá lasz he lyes li, hogy a la kos ság haj lan dó pót -
adó val is tá mo gat ni az épí tést, de en nek mér té két
csu pán 2%-ban en ge di meg ál la pí ta ni, ugyan ak kor
en ge délyt ad a vo nal elõ mun ká la ta i ra.

Köz ben 1887. feb ru ár 24-én Bras só me gye
köz igaz ga tá si bi zott sá ga is el fo gad ja HOROVITZ
Sá mu el is mer te té se alap ján gróf NE MES Já nos pá -
lyá za tát a Bras só ból ki in du ló szé kely vas út ra. A bi -
zott ság vé le mé nye sze rint a Ne mes ter ve mind ha -
szon, mind pe dig for gal mi szem pont ból elõ nyö -
sebb Bras só me gye szá má ra az UGRON, il let ve a
HU SZÁR ter vé nél, ezért vok sol emel lett.

Az 1887. jú ni us 24.-i me gye gyû lés a mi -
nisz te ri uta sí tást is fi gye lem be vé ve a már meg -
sza va zott 4%-os pót adót 2%-os ra csök ken ti, mert
kü lön ben szük ség ese tén más cél ra pót adót ki vet -
ni már nem le het ne, ki egé szí té sül in kább az út -
mun ka alap igény be vé tel ét sza vaz zák meg a hi -
ány zó 2%-ra. Fel ké rik a vas út épí tõ bi zott sá got a
ter vek rész le tes el ké szí té sé re.

Au gusz tus hó nap ele jén NE MES Já nos
szö vet ke zik HOR VÁTH Sán dor ko lozs vá ri vál -
lal ko zó val az elõ mun ká lat ok el vég zé sé re. Au -
gusz tus 21-én Há rom szék vár me gye vas úti bi -
zott sá ga elõtt NE MES elõ ter jesz ti rész le tes el -
kép ze lé sét. Az ál ta luk ter ve zett Bras só–Há rom -
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szé ki he lyi ér de kû vo na lak a kö vet ke zõk: Bras -
só–Zernest 27 km, Bras só–Derestye 5,5 km, Sep -
si szent györgy–Kézdivásárhely 85 km, Ke resz -
tény fal va–Volkány 8,5 km, ös  sze sen 126 km.
Esze rint a há rom szé ki vas út nem a bras sói MÁV
ál lo más ról in dul na ki, ha nem Derestyérõl, és a
Hét fa lu–Tat rang–Prázsmár–Kökös–Uzon–Sep -
si szent györgy irányt kö vet né, s a derestyei ál lo -
más ról egy kü lön vas út ve zet ne Bras só va la me -
lyik pi a cá ra. A bi zott ság el len zi a Bras -
só–Derestye–Tat rang–Prázsmár, mint egy 17 km
hos  szú sá gú ki té rõt, mely bár sû rûn la kott te rü le -
te ken ve zet át, gyen gí te né a ki ala kí tan dó Bras -
só–Sep si szent györgy ös  sze köt te tést, sõt így a te -
her szál lí tás elõ nye is meg kér dõ je lez he tõ vé vá lik
a lé te zõ egye nes sze kér utak rö vid sé ge (pél dá ul
Illyefalván át) és a fu va ro zás ol csó sá ga mi att.
Felhívják NE MES fi gyel mét, ta nul má nyoz za a
Bras só–Sep si szent györgy egyenesvonalú vál to -
zat le he tõ sé gét is, s ez a bras sói MÁV ál lo más ról
in dul jon ki. NE MES HOROVITZot bíz za meg a
to váb bi tár gya lás sal, aki szep tem ber 12-én el fo -
gad ja a fent ja va solt vál to za tot. Ar ra is fel ké rik
HOROVITZot, hogy a már vá zolt Sep si szent -
györgy–Eresztevény–Martonfalva–Hatolyka–Sz
entkatolna–Kézdivásárhely vál to zat mel lett dol -
goz za ki a Fe ke te ügy bal part ján ha la dó
Réty–Komolló–Cófalva–Nagyborosnyó–Ta más -
fal va–Za bo la–Imecsfalva–Szent katol na– Kézdi -
vásárhely va ri ánst is.

BA ROSS Gá bor ke res ke del mi mi nisz ter
1888. évi 3.294. szá mú le irat tal a Ne mes fé le ter vet
ál ta lá ban jó vá hagy ta, má jus 22-én Bras só me gye is
hoz zá já rult a terv meg va ló sí tá sá hoz. Az elõ mun ká -
la ti en ge délyt is meghosszabbították egy év vel.

Há rom szék vár me gye tör vény ha tó sá gi
köz gyû lé se 1888. jú ni us 2-án tár gyal ta a vas úti
bi zott ság je len té sét, és azt ha tá ro zat tá emel te,
ugyan ak kor meg sza vaz ta az épít ke zés ha tó sá gi
tá mo ga tás ban va ló ré sze sí té sét. SZENTIVÁNYI
Mik lós is mer tet te a vas út vo nal Há rom szék me -
gyé re esõ, Kökös–Uzon–Sep si szent györgy–Eresz -
tevény–Nagyborosnyó–Ba rá tos–Kovászna–Za -
bo la–Imecsfalva–Kézdivásárhely mó do sí tott vál -
to za tát is. Hos  szú vi ta után az Orbai-széken át ha -
la dó vo na lat ré sze sí tet ték elõny ben, fi gye lem be

vé ve a fa ki ter me lés és szál lí tás fon tos sá gát. Ki -
kö töt ték, hogy a rész le tes ter ve ket a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül mu tas sák be, az en ge dély meg -
szer zé se után pe dig leg ké sõbb há rom hó nap ra
rész vény tár sa sá got kö te le sek ala pí ta ni, s az épít -
ke zést meg kez de ni.

A vo nal mû sza ki be já rá sá nak kez de te
1889. feb ru ár 25-re esett, ami kor a bras sói vá ros -
há zá nál az ér de kel tek egyez tet ték el kép ze lé se i ket.
Há rom szék me gyét bá ró APOR Gá bor al is pán és
GYÁR FÁS Gyõ zõ me gyei fõ mér nök kép vi sel te.
Az il le té kes mi nisz té ri um GYÖNGYÖSSY Já nos
mi nisz te ri osz tály ta ná csost bíz ta meg a mun ká la -
tok egy be han go lá sá val. Már ci us 1-én, 2-án és 3-
án Sep si szent györ gyön, 4-én és 5-én Kéz -
divásárhelyen ren dez tek be já rá si ta lál ko zó kat az
ér de kelt hely sé gek kül döt te i vel. A Sep si szent -
györ gyön ren de zett ün ne pi ban kett emel ke dett
han gú po hár kö szön tõi után meg hall gat ták a kül -
döt tek vé le mé nyét, el vá rá sa it. A kézdivásárhelyi
vá ro si kép vi se let ki fo gá sol ta a Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely vo nal gör be vol tát;
Kovászna kér te, hogy Ba rá tos és Za bo la kö zött ne
meg ál lót, ha nem ál lo mást lé te sít se nek Kovászna
el ne ve zés sel.

NE MES Já nos és en ged mé nyes tár sai ál -
tal a né mi leg mó do sí tott ter vet a tel jes mû sza ki
le írás sal a mi nisz ter ta nács 1889. jú li us 14-én le -
tár gyal ta. Ugyan ez év de cem ber 29-én Bécs ben
vég le ge sí tet ték a szer zõ dést a mun ká la to kat vég -
zõ mainzi ARNOLDZ cég gel, amely mû sza ki
ve ze tõ nek egy ROTH ne vû mér nö köt ne ve zett
ki. 1890. áp ri lis 18-án BA ROSS Gá bor az or -
szág gyû lés elé ter jesz tet te vég sõ be le egye zé sért
a vas út épí té si ké rel met. Je len té sé ben el hang zik,
hogy amen  nyi ben a pénz ügyi hely zet tel nem kel -
le ne szá mol ni, már ré geb ben szü le tett vol na ja -
vas lat a he lyi ér de kelt sé get túl szár nya ló vo na lak
épí té sé re tel je sen ál la mi alap ból. Ki hang sú lyoz za
a szóbanforgó vas út nem zet gaz da sá gi (er dõ-, bá -
nya- és ipar vi dé ke ken ha lad át, va la mint ha dá -
sza ti (észak–dél irá nyú a ke le ti or szág ha tár men -
tén) fon tos sá gát is. Az or szág gyû lés a ké rel met
meg sza vaz ta, s a mi nisz ter az en ge dély ok mányt
NE MES Já nos nak 1890. áp ri lis 18-án át is ad ta.
Itt je le nik meg elõ ször a vo nal hi va ta los el ne ve -
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zé se: Bras só–Há rom szé ki He lyi Ér de kelt sé gû
Gõz moz do nyú Vas utak.

A Szé kely Nem zet 1890. má jus 69.–75.
szá ma i ban rész le te sen is mer te ti mind az épí té si
költ sé ge ket, mind a vas út mû sza ki ada ta it, le en dõ
fel sze re lé sét, szál lí tá si dí ja it, üze mel te tés re jo go sul -
ta kat stb. Ezek bõl köz lünk a to váb bi ak ban né hány,
fõ ként Há rom szék re vo nat ko zó fon to sabb ada tot.

Az épít te tõk te hát Bras só vá ro sa, va la mint
Bras só és Há rom szék vár me gyék. A rész vény tár -
sa ság szék he lye Bu da pest, az ügy ke ze lés nyel ve
ki zá ró lag ma gyar. Ki lenc ven év le tel te után tel je -
sen át megy ál la mi tu laj don ba. A fõ vo nal
(Zernest–Bras só, Bras só–Kézdivásárhely) tel jes
hos  sza 101,2 km, össz költ sé ge 2.800.000 fo rint,
mely bõl a vas út nak Há rom szék me gyé re esõ sza -
ka szá ra 1.760.000 fo rin tot irá nyoz tak elõ. Eb bõl a
me gye vál lal ja az épí té si tõ ké nek 2/5 ré szét, ami a
ki lo mé te ren kén ti 24.000 fo rin tos költ ség bõl 9.600
fo rin tot je lent, ös  sze sen mint egy 704.000 fo rin tot.
Ezt rész vé nyek for má já ban szer zik meg. Az 1880-
as 30. és az 1888-as 4. tör vény cikk alap ján az
össz költ ség ugyan csak 2/5-ét az ál lam kincs tár fe -
de zi, a fenn ma ra dó 1/5 rész pe dig a pos tai szál lí tá -
sok egy idõ re va ló elõ re ki fi ze té sé bõl, va la mint a
he lyi ér de kû épít ke zé sek re vo nat ko zó ál la mi
különsegély alap ból jön ös  sze. A rész vény tár sa ság
ez utób bi a kért rész vé nye ket ad át az ál lam kincs -
tár nak, a 2%-os pót adó ból vá sá ro lan dó rész vé nye -
ket pe dig a lé te sí ten dõ me gyei tar ta lék alap ja vá ra
for dít ják. A szük sé ges esz kö zök be szer zé sé rõl az
üze mel te tés rõl a MÁV gon dos ko dik.

A lé te sí ten dõ vas út sza bá lyos nyom tá vú,
amely a bras sói ál lo má son csat la ko zik a Nagy vá -
rad–Predeal vo nal hoz, ezért a bras sói ál lo má son
bõ ví té si mun ká la tok ra van szük ség. A fõ vo nal
Bras só–Kézdivásárhely sza ka szán a kö vet ke zõ
ál lo má so kat, ki té rõ ket, meg ál ló kat lé te sí tik:

ál lo má sok: Prázsmár 350 mé ter hos  szú -
ság ban, Uzon 350 m, Sep si szent györgy 400 m,
Eresztevény 330 m, Nagyborosnyó 330 m, Ba rá tos
350 m, Kovászna 330 m, Kézdivásárhely 350 m.

ki té rõ: Imecsfalva 330 m.
meg ál lók: Kilyén 130 m hos  szú sá gú ra -

ko dó vá gán  nyal, Hermány, Kökös, Bita–Za bo -
la–Pá va, Za bo la fû rész te lep.

A szál lí tá si dí jak azo no sak a MÁV-nál al -
kal ma zot tak kal (bár ké sõbb emel ték, majd új ra le -
szál lí tot ták) és sze mély-, te her-, ka to nai- il let ve
pos tai dí jak ra ta go lód nak. A vas út hoz tar to zó kö -
te le zõ tá vir dák, táv be szé lõk, vil la mos jel zõ- és vé -
dõ be ren de zé sek az il le té kes mi nisz té ri um tól kért
en ge dély alap ján mû köd nek. A hi va ta li távirdák
mel lé az ál lam bár mi kor fel sze rel he ti a nagy kö -
zön sé get ki szol gá ló távirdát is. Min den ál lo más nál
vál tó ke ze lõi la ká so kat, a ki je lölt he lyek re 23 õr há -
zat épí te nek, meg ál la pít ják a mel lék épü le tek, víz -
tar tály ok, so rom pók, jel zõk he lyét.

Nem ren del ke zünk túl sá go san rész le tes
tá jé koz ta tás sal a mun ká la tok me ne té rõl. A Szé -
kely Nem zet kö zöl né hány szûk re sza bott in for -
má ci ót, mely a vo nal meg ál la pí tott jót ál lás ára, a
köz úti út fenn tar tá si alapból el vont ös  szeg re
(1889-ben 5000, 90-91-ben 8000 fo rint), az épít -
ke zé sek re („Ké szül a prázsmári ál lo más épü le te”,
„Kökösnél a meg ál ló nál dol goz nak”, Sep si szent -
györ gyön épí tik az ál lo mást, „négy kút már ké szen
van”, „el ren del ték a pá lya fel eme lé sét Sep si szent -
györ gyön”, a zernesti vo na lon el lop ták a mér nö ki
mû sze re ket, Uzonnál ki tép ték a cö ve ke ket) vo nat -
koz nak. A tu dó sí tó 1890 ok tó be ré ben elé ge det len -
ke dik a vé le mé nye sze rint las san ha la dó épít ke zés
mi att, mi nek okát a drá ga és ke vés mun ka erõ ben
lát ja, majd meg jegy zi: „... a kon ces  szi o ná lis idõ
bi zony már le járt, de a moz dony még nem fü tyül”.
A mun ká la tok azon ban ha lad nak, s az 1899-ben
ki adott Há rom szék Em lék könyv egyik mun ka tár -
sa a vas út épí tés re vo nat ko zó vis  sza te kin té sé ben
la ko ni kus rö vid ség gel ál la pít ja meg hogy „... az
épí tés fenn aka dás nél kül folyt le és be fe jez te tett
1891 ok tó ber ha vá ban”. „Az ok tó ber el se jé tõl ér -
vé nyes or szá gos me net rend ben már sze re pel a
Bras só–Sep si szent györgy vo nal az zal a meg jegy -
zés sel, hogy „ér vé nyes a meg nyi tó nap já tól”.

A Szé kely Nem zet 1891. ok tó ber 10.-i
156-os szá ma így je len ti be a hírt: „Vár va várt
nap ra vir rad fel hol nap Há rom szék vár me gye (a
cikk 9.-én író dott – sa ját meg jegy zés). Dél után 2
óra kor fog be ro bog ni az el sõ sze mély szál lí tó vo -
nat a sep si szent györ gyi in dó ház hoz. Ek kor lesz a
„vas úti vo nal mû tan ren dõ ri be já rá sa, s ez zel át is
lesz ad va a for ga lom nak a há rom szé ki vas út –
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egy elõ re Sep si szent györ gyig”. Az ese mény rõl a
lap 157. szá ma nyújt ér té ke lõt és eseménybeszá-
molót. Ok tó ber 10-én 9 óra kor gyü le kez tek a
bras sói MÁV pá lya ud va ron a ki kül dött bi zott sá -
gi ta gok, élü kön GYÖNGYÖSSY Já nos mi nisz -
te ri ta ná csos sal. Tár sa sá gá ban vol tak POTSA Jó -
zsef, NE MES Já nos, ÁDÁM Kár oly, BREN-
NERBERG bras sói és CSÁ SZÁR Bá lint sep si -
szent györ gyi pol gár mes te rek, mû sza ki szak em -
be rek, szá mos ér dek lõ dõ. A vo nat elõbb a
Tömös-hídnál, majd Szászhermánynál és Prázs -
máron állt meg, itt nép vi se let be öl tö zött la ko sok
kö szön töt ték az ér ke zõ ket. A kökösi híd nál, ahol a
vas út be lé pett Há rom szék be, a bi zott ság meg te kin -
tet te a 60 mé te res hi dat. Kökösben, Uzonban,
Kilyénben is a la kos ság él jen zé se kö ze pet te vo nul -
tak be. Kö szön tõk hang zot tak el, szé kely ru hás fi a -
ta lok vi rág ko szo rú kat, fü zé re ket ag gat tak a vo nat -
ra. Kilyénben az Is ten ho zott fel ira tú dísz ka pu elõtt
a szó nok SZÉ KELY György föld bir to kos: „Is ten
él tes se azo kat, akik gõz erõ vel hó dí tot ták meg a le -
gyõz he tet len Há rom szék me gyét”.

Sep si szent györ gyön a nem egy ér tel mû tá -
jé koz ta tás mi att nem le he tett tud ni az ér ke zés
pon tos ide jét, s így tör tént meg, hogy a kö zön ség
egy ré sze csak a vo nat meg ér ke zé se után (12 óra
10 perc) in dult ki a pá lya ud var ra, ami kor az ün ne -
pi fo ga dás nak már vé ge volt. Így is nagy szá mú
ér dek lõ dõ kö szön töt te a zöld ág gal, nem ze ti lo bo -
gók kal fel dí szí tett pá lya ud va ron a dísz ka pun át
be fu tó gõ zöst. A Rá kó czi -in du ló el hang zá sa után
ifj. GÖD RI Fe renc, vá ro si fõ jegy zõ üd vö zöl te az
ér ke zõ ket, töb bek kö zött ki je lent ve: „... a mai
nap tól töb bé nem va gyunk el ha gya tot tak, a vi lág -
tól el zár va, mint valánk”. Kér te GYÖNGYÖSSY
Já nost, vin né el a vá ros kö szö ne tét BA ROSS Gá -
bor nak. Az ün ne pélyt a vá ros há za ter me i ben ban -
ket tel zár ták.

A vas út vo nal to váb bi ré szé nek, a Sep si -
szent györgy–Kézdivásárhely sza kasz nak a me -
gye szék hely rõl ki in du ló mû sza ki be já rá sá ra és
fel ava tá sá ra 1891. no vem ber 27-én ke rült sor. Az
egy más után kö vet ke zõ ál lo má so kon és meg ál ló -
kon üdv ri val gás sal, kö szön tõk kel fo gad ták a be -
ro bo gó vo na tot. A Bras só–Há rom szé ki He lyi ér -
de kû Gõz moz do nyú Vas utak hi va ta los ün ne pi

meg nyi tá sá ra 1891. no vem ber 30-át je löl ték ki.
A kor mány ré szé rõl je len volt BARTHA And rás
föld mû ve lés ügyi mi nisz ter és LU KÁCS Bé la
köz le ke dé si ál lam tit kár. Kézdivásárhelyen ez al -
ka lom mal ipar ki ál lí tást is rög tö nöz tek.

A vas út vo nal utó éle té nek is mer te té se
már nem cél ja a je len ta nul mány nak. Nem fe jez -
het jük be azon ban anél kül, hogy né hány ké sõb bi
ese mén  nyel, adat tal ne ten nénk tel je seb bé a ké -
pet ar ról a vas út vo nal ról, mely tõl ele ink jo go san
re mél ték Há rom szék gaz da sá gi fel len dü lé sét.

1892-ben UGRON Gá bor el ké szí tet te a
Sep si szent györgy–Csík sze re da vo nal ter ve ze tét,
mely a sep si szent györ gyi ál lo más épü le té nek ki -
bõ ví té sét igé nyel te. Ter je del mes pá lya ud vart, ál -
lo má si ven dég lõt, új õr há za kat, moz dony színt,
víz tá ro ló kat épí tet tek. 1895-ben ered mény nél kü -
li ja vas lat hang zik el a vo nal or szá gos ér de kelt sé -
gû vas út tá nyil vá ní tá sá ra. 1897-ben, a Sep si -
szent györgy–Csík sze re da vas út vo nal fel ava tá sá -
nak évé ben az or szá gos sta tisz ti kai év könyv ada -
tai sze rint, Bras só–Kézdivásárhely kö zött
488.388 utas vet te igény be a vas úti szál lí tást.
1898-ban BÉLDI Ti va dar há rom szé ki nagy bir to -
kos a ha tár szé lig ve ze tõ vo nal ra elõ mun ká la ti en -
ge délyt nyert. A „Kézdi-Vásárhely–Soósmezõi
he lyi ér de kû vas út” cí mû ki ad vá nyá ban a vas út -
vo nal meghosszabításának fon tos sá ga mel lett ér -
vel (jobb kap cso lat le he tõ sé ge a ro mán ki rály -
ság gal mind a mun ka erõ ki hasz ná lás, mind az
áru for ga lom mi nõ sé gét és sok fé le ség ét il le tõ en),
ki hang sú lyoz za po li ti kai je len tõ sé gét (elõ se gí te -
né a nem ze ti sé gek egy más irán ti meg be csü lé sét),
is mer te ti a vo nal ve ze tést, meg be csü li jö ve del me -
zõ sé gét. A költ ség ve tés hi á nya és a kü lön bö zõ,
az épí tést aka dá lyo zó okok mi att csu pán az 1907-es
esz ten dõ ho zott rész le ges ered ményt. 1907. szep -
tem ber 10-én ke rült sor a Kézdivásárhely–Bereck
vo nal mû sza ki be já rá sá ra HOR VÁTH Kár oly ki rá -
lyi ta ná csos és bá ró SZENT KERESZTY Bé la, a
he lyi ér de kû vas út igaz ga tó sá gi tag já nak rész vé -
te lé vel. Amint a Szé kely Nép tu dó sí tó ja a lap
112-es szá má ban ír ja, Szent lé lek, Szent ke reszt,
Bélafalva, Kézdialmás, Lemhény és Bereck la -
kos sá ga lel ke se dés sel és meg elé ge dés sel vet te
bir to ká ba a tech ni ka újabb aján dé kát.
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SZÉ CHE NYI ter ve vi szont, vas út vo nal
ki épí té se az Ojtozi-szorosig, s azon túl, még ma
is vá rat ma gá ra.
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CCaalleeaa ffeerraattãã BBrraaººoovv––TTrreeii SSccaauunnee,,
ppllaannuurrii ººii rreeaalliizzããrrii
(Rezumat)

Primul plan referitor la o cale feratã care
ar atinge ºi Trei Scaune es te cel al lui Ist ván SZÉ -
CHE NYI, din 1848. Aceasta ar lega magi stra la (ºi
de altfel prima cale feratã) din Transilvania cu
Moldova tocmai prin pasul Oituz. Din motive
politice ºi economice o astfel de magistralã, care
ar traversa Secuimea în direcþia optimã V-E, nu se
va realiza niciodatã. Trei Scaune se alege numai
cu posibilitatea de a fi racordat la reþeaua fero -
viarã naþionalã prin Braºov, printr-o linie secunda -
rã. Aceasta se va realiza, parþial din surse locale,
între 1889-1891, pe ru ta Braºov, Sf. Gheorghe,
Tg. Secuiesc. Ramificaþia spre Ciuc, de la Sf.
Gheorghe se va construi în 1896, iar prelungirea
liniei de la Tg. Secuiesc la Breþcu în 1907.

RRaaiillwwaayy PPllaannss iinn HHáárroommsszzéékk aanndd
tthhee BBuuiillddiinngg ooff tthhee LLooccaall IInntteerreesstt
RRaaiillwwaayy bbeettwweeeenn BBrraassssóó
((BBrraaººoovv)) aanndd HHáárroommsszzéékk
(Abstract)

The first Railway plan that concerned
Háromszék was done by István SZÉCHENYI in
1848. This route would have passed through the
Ojtoz-pass, connecting Transylvania to Mol -
davia. This plan could not be carried out because
of political and economical reasons. The best
way for Háromszék to connect itself into the
national railway network remained that of
branching to the secondary route from Brassó.
This was built between 1889–1891 on the line
Brassó–Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely, part-
ly with local support. In 1897 it was continued
towards the direction Csík, and later the route
from Kézdivásárhely to Bereck was completed.
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286 2. ábra Az elsõ menetrend

1. ábra Barcasági – Háromszéki vasúttervek (mai megyehatárral).



2873. ábra.

Brassó — MÁV állomás Sepsiszentgyörgy

Uzon

Zabola — Páva

Kovászna

Sepsiszentgyörgy
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Kézdivásárhely Bereck

Sepsiszentgyörgy pályaudvar postai-, és
Kézdivásárhely — Brassó vonat mozgóposta pecsétje

Bita megálló postai bélyegzõje

A sepsiszentgyörgyi pályaudvar hivatali bélyegyõje

Kézdivásárhely állomás hivatali bélyegzõje

4. ábra


