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vvoo nnaall rréésszz kkii ééppíí ttéé sséé rree

(Ki vo nat)
Az or szág nak a 19. szá zad má so dik fe lé -
ben kez dõ dõ ka pi ta lis ta fej lõ dé se a Szé -
kely föld re elõbb ne ga tív ha tá sa i ban je -
lent ke zett (el sze gé nye dés, ki ván dor lás).
A fel emel ke dés egyik alap fel té tel ét az
or szág köz le ke dé si ke rin gé sé be va ló be -
kap cso lás, min de nek elõtt a vas út há ló zat
ki épí té se je lent het te. A szé kely vas utak
ki épí té sé nek ese mé nye it há rom el kü lö -
nít he tõ idõ szak ra ta gol hat juk. Az el sõ a
80-as évek ben ki bon ta ko zó moz ga lom,
amely el sõ sor ban a saj tó se gít sé gé vel
igye ke zett az egyes ter vek szá má ra hí ve -
ket nyer ni. A kö vet ke zõ sza kaszt 1891-
tõl szá mít hat juk, ami kor meg ala kult a
ma ros vá sár he lyi Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra, amely el sõ ren dû fel ada tá nak te -
kin tet te az ál ta lá nos gaz da sá gi fel emel -
ke dé sért mun kál ko dás ke re té ben a szé -
kely vasútak há ló za tá nak mi nél és  sze -
rûbb ki dol go zá sát. Vé gül 1894-95-ben
lét re hoz ták a szé kely föl di vas utak meg -
épí té sé rõl szó ló tör vény ja vas la tot, amely  -
nek tör vény erõ re emel ke dé sé vel min den
aka dály el há rult pl. a Sep si szent györgy– -
Csík  sze re da és ez zel egyi de jû leg a Csík -
szereda–Gyimesi vo nal sza kasz ok el  ké  -
szí té se elõl is, ame lyek fi nan szí ro zá sát az
ál lam majd nem tel jes egé szé ben ma gá ra
vál lal ta (utób bi ak ko ri ban nem csak tech -

ni kai meg ol dá sok szem pont já ból, de a
költ sé ge ket te kint ve is Ma gyar or szág
leg drá gább vas út vo na lá nak szá mí tott). A
Madéfalva–Gyergyószentmiklós le ága -
zás 1907-ben, a Gyergyószentmiklós–Déda
be kö tés Ma ros vá sár hely irá nyá ba 1909-
ben va ló sult meg.

A 19. szá zad má so dik fe lé nek szé kely
tár sa dal mát sú lyos prob lé mák fog lal koz tat ták. A
job bágy fel sza ba dí tás, a ha tár õr vi dé kek fel szá -
mo lá sa tö me ge ket so dort zsel lér sor ba. A hir te len
rá zú du ló adó ter hek hez az el ma ra dot tan gaz dál -
ko dó vi dék ne he zen tu dott hoz zá szok ni, s még az
50-es évek ben meg len dült a két irá nyú áram lás;
az or szág bel se jé be és a Kár pá to kon túl ra. A szé -
kely föl di me zõ gaz da sá gi ter me lés az or szá gos
pi ac tól a vas utak ké sõi ki épí té sé ig ke vés ösz tön -
zést ka pott, a he lyi ér tel mi ség alig tu dott a mo -
der ni zá ci ó hoz se gít sé get nyúj ta ni. A kö zös föl -
dek ös  sze szû kü lé se a sze gény pa raszt sá got mind
az ál lat tar tás ban, mind a fa ki ter me lés ben ak kor
kor lá toz ta, ami kor lét fel tét ele i nek szû kös biz to sí -
tá sá ra más fé le al ter na tí va nem lé te zett. Az or szág
ka pi ta lis ta fej lõ dé se ne ga tív ha tást gya ko rolt a
Szé kely föld re. Kis ipa rát szo ron gat ta a gyá ri ter -
mé kek ver se nye. Az 1886-ban Ro má ni á val kez -
dõ dõ vám há bo rú leg in kább a ha tár vi dé kek la kos -
sá gát súj tot ta, akik kéz mû ipa ri ter mé ke i ket nagy -
mér ték ben ro má ni ai pi a co kon ér té ke sí tet ték. Tö -
me gé vel ván do rol tak az ipa ro sok Ro má ni á ba,
an nak fel len dü lõ kis ipa rát erõ sí tet ték. A szá zad
utol só fe lé ben pe dig meg in dult az Ame ri ká ba
tar tó ki ván dor lás. A Szé kely föld az or szág gaz -
da sá gi lag gyen gén fej lõ dõ vi dé kei kö zé tar to zott,
így az el sze gé nye dõ ket nem szív hat ta fel az ipar.
Az el jár ká lás tra dí ció lett. So kan Ro má nia föld -
jén dol goz tak, ahol meg be csült mun ka erõ nek
szá mí tot tak. A ki ván dor lás, a ro má ni ai mun ka -
vál la lás, a gya ko ri ottragadás hív ta fel a kor ma -
gyar köz vé le mény ének fi gyel mét a szé ke lyek
gondjaira1.

A fel emel ke dés egyik alap fel té tel ének
te kin tet ték a Szé kely föld be kap cso lá sát az or szág
köz le ke dé si ke rin gé sé be. Ilyen szem pont ból vas -
út há ló za tá nak ki épí té sét, füg get le nül at tól, hogy
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an nak me lyik ré szé re vonatkozott, a köz gon dol -
ko dás ban gyûj tõ fo ga lom ként Szé kely vas út nak
em le ge tik, mint egy ér zé kel tet ve azt a tényt, hogy
az egész táj egy ség re néz ve min de nütt egy for mán
fon tos nak szá mí tott a vas út épí tés meg va ló sí tá sa. 

Már a 19. szá zad el sõ fe lé ben fel ve tõ dik
a Szé kely föld dél ke le ti pe re mét érin tõ vas út vo -
nal ki épí té sé nek a szük sé ges sé ge. Az oszt rák
ipar ral a bel sõ pi a con nem ver seny ké pes er dé lyi
ter mé kek szá má ra jó áruelhelyezési le he tõ ség kí -
nál ko zott a ke le ti pi a co kon, töb bek kö zött Mold -
vá ban is. Ezek meg szer zé se azon ban nagy mér -
ték ben füg gött a jó és ol csó szál lí tá si le he tõ sé -
gek tõl. Is me re tes, hogy SZÉ CHE NYI Ist ván vas -
út épí té si ter ve i ben a Galacig vi võ vas út vo nal az
ojtozi szo ro son ha ladt vol na át. En nek az út vo -
nal nak a ki épí té sét sür get ték 1851-ben a bras sói
ro mán ke res ke dõk is2. A ki egye zés után gróf
MIKÓ Im re köz le ke dés ügyi mi nisz ter vas út épí -
té si el kép ze lé se i ben a Szé kely föld köz le ke dés
fej lesz té sét il le tõ ter vei is he lyet találtak3.

Az 1870-es évek vál sá ga a gaz da sá gi fej -
lõ dés las su lá sá hoz ve ze tett. 1880 után eny he nö -
ve ke dés, majd a szá zad vé gén a fel len dü lés jel le -
mez te a gaz da sá gi éle tet. A vas út épí tés te rén már
1880-tól nö ve ke dés kö vet ke zett be. A vas úti te -
vé keny ség meg élén kü lé sé ben sze re pe volt a he -
lyi ér de kek ér vény re ju tá sá nak is, ami az el ne ve -
zés ben is ki fe je zés re ju tott. „He lyi ér de kû nek”
ne vez ték a vi dé ki vo na la kat. Az ed dig el szi ge telt
kis tá jak tár sa dal ma ön tu dat ra éb redt, s meg pró -
bált in teg rá lód ni, ki ke rül ni az el szi ge telt ség bõl.
En nek a cél nak jó esz kö zét lát ta a vas úti ös  sze -
köt te tés meg va ló sí tá sá ban. A he lyi ér de kû vo na -
lak kez de mé nye zé sé be leg több ször a vi dé ki bir -
to kos ság, gaz da sá gi és köz igaz ga tá si in téz mé -
nyek tet ték meg az el sõ lé pé se ket, nagy sajtó -
visszhang mel lett. A tõ ke elõ te rem té sé ben is
részt vet tek a he lyi erõk, egyé nek, vá ro sok, sõt
sze ré nyebb mér ték ben a fal vak is4.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött ve szi kez de tét
a szé kely föl di vas út épí tés: 1886-ban Marosvá sár -
hely-Szászrégen; 1888-ban Héjjasfalva-Szé kely -
udvarhely; majd 1891-ben Bras só–Sep si szent -
györgy–Kézdivásárhely kö zött he lyi ér de kû vas -
úti ös  sze köt te tés lé te sül, és ez zel mint egy pre ce -

dens te rem tõ dött a na gyobb lé leg ze tû, igé nye sebb
el já rá so kat kö ve te lõ mun ká la tok el kez dé sé hez.

A szé kely vas utak ki épí té sé nek ese mé -
nye it há rom el kü lö nít he tõ idõ szak ra ta gol hat juk.
Az el sõ a 80-as évek ben ki bon ta ko zó moz ga lom,
amely el sõ sor ban a saj tó se gít sé gé vel igye ke zett
egyik, vagy má sik vé le mény szá má ra hí ve ket
meg nyer ni. A kö vet ke zõ sza kaszt 1891-tõl szá -
mít hat juk, ami kor meg ala kult a Ma ros vá sár he lyi
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, amely el sõ ren dû
fel ada tá nak te kin tet te az ál ta lá nos gaz da sá gi fel -
emel ke dé sért mun kál ko dás ke re té ben a szé kely
vasutak há ló za tá nak mi nél és  sze rûbb ki dol go zá -
sát. 1894-95-ben lét re hoz ták a szé kely föl di vas -
utak meg épí té sé rõl szó ló tör vény ja vas la tot,
amely nek tör vény erõ re emel ke dé sé vel min den
aka dály el há rult a Sep si szent györgy–Csík sze re -
da és ez zel egyi de jû leg a Csíkszereda–Gyimesi
vo nal sza kasz ok el ké szí té se elõl, ame lyek fi nan -
szí ro zá sát az ál lam majd nem tel jes egé szé ben
ma gá ra vál lal ta.

A szé kely föl di vas út ter vez ge té sek kez -
de ti ko rá ban kü lön bö zõ vé le mé nyek fo gal ma -
zód nak meg, és at tól füg gõ en, hogy az il le tõ mi -
lyen vi dé ket kép vi selt, asze rint ér velt. Hír la pi
cik kek, tör vény ha tó sá gi fel szó la lá sok lát tak nap -
vi lá got, or szág gyû lé si kép vi se lõk, po li ti ku sok,
köz éle ti sze mé lyi sé gek, vagy ép pen szak ér tõk
fej tet ték ki megfellebezhetetlennek vélt iga zu kat.
BEKSICS Gusz tá vot, no ha sep si szent györ gyi
kép vi se lõ volt, a csí ki ak fel ké rik vas út ügy ük tá -
mo ga tá sa ér de ké ben. MOL NÁR Józsiás kézdi-
vásárhelyi il le tõ sé gû lé vén, ter mé sze tes, hogy az
ál ta la el kép zelt pá lyák egyi ke Ágostonfalvától-
Kézdivásárhelyt érint ve az Ojtoz-szoroson ke -
resz tül Galacig a Ro má ni á val va ló ke res ke de lem
egyik fõ irány vo na la kel lett vol na, hogy le gyen, a
má sik pe dig Bras só tól Szászrégenig szel te vol na
ke resz tül a Székelyföldet5. Er dõ vi dék ér de ke it
tá mo ga tók az egyet len le het sé ges meg ol dást az
Ágos ton fal vát, Sep si szent györ gyöt, Kézdivásár -
he lyet Bereckkel ös  sze kö tõ vo nal ban lát ták. Itt
az al ka lom – mon dot ták –, hogy Bras sót ki ke rül -
jék, s ha majd a köz vé le mény meg gyõ zõ dik a
Bras só és Csík kal va ló ös  sze köt te tés fon tos sá gá -
ról, ak kor esze rint fog cselekedni6.
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Dr. CSEH Kár oly or szág gyû lé si kép vi se -
lõ többrendbéli saj tó vi tá já ban a csí ki ak és ud var -
he lyi ek el len ér zés ét vál tot ta ki, ki ok ta tó és meg -
lec kéz te tõ hang vé te lé vel. Töb bek kö zött így vé -
le ke dett a ki épí ten dõ vas út ról: „Csík me gyé nek,
ha azt akar ja, hogy Há rom szék me gye szin tén ki -
épít se csat la ko zó vo na lát, ha tá ro zot tan és vég leg
sza kí ta ni kell az ud var he lyi irán  nyal, s azok kal
kell a tár gya lást meg kez de ni, akik a marosmenti
irány ban az en ge délyt nem csak bír ják, de már 32
km vasútat ki is épí tet tek (Marosvásárhely– -
Szászrégen). Ha így cse lek szik Csík me gye, a
marosmenti irány ki épí té sét a ma ga ré szé rõl biz -
to sít ja, ak kor Há rom szék me gye is a csat la ko zást
szorgalmazza.”7 Ezek után nem ké sett a csí ki ak
vá la sza sem, ke se rû en jegy zik meg, hogy ahol
együtt kel le ne mun kál kod ni, ott szét hú zás ta -
pasz tal ha tó, mi kor kö zös erõ vel kel le ne egy má -
son se gí te ni, min den ki sa ját ér de ke it he lye zi elõ -
tér be, „csak egy eset szok ta a ma gyar em bert
együ vé csa tol ni: a ve sze de lem”. Csík vár me gye
nem ar ra kér te szom széd ját, hogy ta ná csot ad jon
ne ki, hogy me lyik vas út vo nal a legelõnyösebb
szá má ra, ha nem mind ös  sze azt sze ret né el ér ni,
hogy Há rom szék me gye a ha tá rá ig ki épí tett sza -
kaszt to vább foly tas sa. A csí ki ak sa ját hi bá juk -
nak azt tart ják, hogy kez det ben, az el sõ szé kely
vas út sikaszói (Ud var hely) irá nyá hoz csat la koz -
tak, ami vé gül is a ter ve zõk meg íté lé sé bõl fa kadt.
Ez zel az el kép ze lés sel csak ab ban az eset ben le -
he tett vol na egyet ér te ni, ha az Ud var he lyet Csík -
sze re dá val ös  sze kö tõ vo nal Oláh fa lun át, vagy
an nak ki ke rü lé sé vel a leg rö vi debb utat vá lasz tot -
ta vol na - hang zott az ön ér ze tes válaszban8.

1886-ban meg kez dõd nek a tár gya lá sok a
köz mun ka- és köz le ke dés ügyi mi nisz té ri um és
az ér de kel tek kö zött a szé kely föl di vas utak elõ -
mun ká la ti en ge dé lye i nek el nye ré se ér de ké ben,
UGRON Gá bor és DANIEL Gá bor or szág gyû lé -
si kép vi se lõk egy év re ter je dõ en meg kap ták az
elõ mun ká lat ok el vég zé sé re szó ló en ge délyt a kö -
vet ke zõ vas út vo na lak ra vo nat ko zó an; Székely -
ud varhely, Zetelaka, Karc fal va, Csík sze re da,
Szép  víz, Gyimes; Marosnyire, Gyergyó szent -
miklós, Bé ká si szo ros, va la mint a Bras só–Sep si -
szent györgy–Tus nád–Csík sze re da vo nal sza kasz.

Még ugyan ab ban az év ben bá ró HU SZÁR Kár -
oly és GYÖRGY End re kép vi se lõk szin tén egy
év re szó ló kon ces  szi ót nyer tek a kor mány tól elõ -
mun ká lat ok el vég zé sé re a Szászrégen, Ditró,
Csík sze re da, Sep si szent györgy, Bras só vo na lon,
va la mint Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhelyi he -
lyi ér de kû sza ka szon. Az elõ mun ká la ti en ged mé -
nye sek sze rint a Há rom szék vár me gyé re esõ
mint egy 94 km vas úti pá lya a me gye, köz sé gek,
vá ro sok és egyéb ér de kelt sé gek (fa ipa ri vál la la -
tok) ré szé rõl kö rül be lül 700.000 fo rint hoz zá já -
ru lást igé nyel né nek. Még a nyár fo lya mán ez
utób bi vállalkozók bá ró KE MÉNY Gá bor
alsófehérmegyei fõ is pán és KO VÁCS Gyu la
kézdivásárhelyi vas úti mér nök tár sa sá gá ban be -
utaz ták az Olt völ gyét. Há rom szék nagy több sé -
ge a HUSZÁRék ál tal köz zé tett vas úti ter vet
párt fo gol ta, s ab ban re mény ked tek, hogy ha Csík
vár me gye is fel ka rol ja ezt a vál lal ko zást - ame -
lyik a vi dé ket hos  szan ti irány ban sze li át - ilyen
kö rül mé nyek kö zött a kez de mé nye zést si ker fog -
ja ko ro náz ni. Sep si szent györ gyön au gusz tus ban
ér te kez le tet tar tot tak, ahol el ha tá roz ták, hogy a
me gye la kos sá ga az adó fi ze tés alap ján já rul jon a
költ sé gek fe de zé sé hez. Azt is ki nyil vá ní tot ták,
csak ak kor haj lan dók az épít ke zést tá mo gat ni, ha
a fõ vo nal lal egyidõben ki épí tik a Sepsi szent -
györgy–Kézdivásárhelyi szárny vo na lat is9. Há -
rom  szék me gye õszi köz gyû lé sén 1886. ok tó ber
8-án az idõ köz ben bá ró HU SZÁR Kár oly,
UGRON Gá bor és gróf NE MES Já nos ré szé rõl
be ér ke zõ há rom aján lat vé le mé nye zé sé re ke rült
sor. SZENTIVÁNYI Mik lós fõ jegy zõ elõ ter jesz -
té sé ben a vas út ki épí té sé nek ál ta lá nos gaz da sá gi
és kul tu rá lis szük sé ges sé gé rõl szól va ki nyil vá ní -
tot ta, hogy a me gye el sõ ren dû ér de ke Bras só me -
gye ha tá rá tól Sep si szent györ gyön ke resz tül Kéz -
di vásárhelyig és eset leg Sep si szent györgy tõl
Csík me gye ha tá rá ig ter je dõ ös  sze köt te tés meg te -
rem té se. Ez al ka lom mal is meg erõ sí tet ték a
HUSZÁRék ter vé nek tá mo ga tá sát. A költ sé gek
vi se lé sé hez hoz zá já rul a me gye la kos sá ga is a rá
ki ve tett 5% me gyei pótadón ke resz tül. A vál lal -
ko zás si ke ré nek ér de ké ben POTSA Jó zsef el nök -
le te alatt 18 ta gú bi zott sá got hoz tak lét re, amely -
ben olyan sze mé lyi sé gek kap tak he lyet, mint:
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BÉLDY Ti va dar, ZATHURECZKY Gyu la,
NAGY Já nos mi nisz te ri ta ná csos, ÚJ VÁ RO SI
Jó zsef, NAGY Kár oly, TE MES VÁ RI Já nos,
HOLLAKY At ti la, stb10.

Csík  me gyé ben is ál lás fog la lás ra volt
szük ség a szé kely vas utak irá nyát il le tõ en. En nek
el dön té sé re 1886. au gusz tus 14-én rend kí vü li
tör vény ha tó sá gi köz gyû lé sen hoz tak ha tá ro za tot,
MIKÓ Ár pád fõ szol ga bí ró azt ja va sol ta, hogy a
DÁ NI EL Gá bor, UGRON Gá bor en ged mé nye -
sek ál tal be nyúj tott pá lyá za tot tá mo gas sák, mely -
nek Ud var hely a ki in du ló és Gyergyó a vég pont -
ját je len tet te vol na. Ugyan ak kor nyil vá nos ság ra
hoz ták a bá ró HU SZÁR Kár oly és tár sai ál tal a
köz gyû lés hez be nyúj tott aján la tot. BECZE An tal
al is pán in dít vá nyá ra a köz gyû lés ez utób bi ja vas -
la tot fo gad ta el, az zal a ki kö tés sel, hogy a ked -
vez mé nye sek az el sõ szé kely vas út ter ve ze tét
úgy egé szít sék ki, hogy Szászrégen–Tölgyesi vo -
nal lal kös sék ös  sze a Gyergyó–Ditrói szárny vo -
na lat. Ezt a mó do sí tást azért tar tot ták fon tos nak a
csíkiak, mert csak így le he tett meg nyer ni a gyer-
gyóiak tá mo ga tá sát. MIKÓ Ár pád 1886. szept.
24-én ér te kez le tet hí vott ös  sze Gyergyó szent -
miklóson, mely al ka lom mal Gyergyó ra gasz ko -
dott ko ráb bi ál lás pont já hoz, mely sze rint a vas úti
pá lyát Marosnyiren ke resz tül hoz zák Ditró irá -
nyá ba, és csak ab ban az eset ben ad ják ál dá su kat
a vál lal ko zás hoz, ha Csík ban és Gyergyóban
egyi de jû leg in dul el az építkezés11.

Az el sõ szé kely vas út ki épí té si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re szük sé ges volt a kö zös sé gek
anya gi hoz zá já ru lá sá ra. Csík vár me gye tör vény -
ha tó sá gi köz gyû lé sén 1887 au gusz tus ha vá ban
ha tá ro za tot hoz tak, mely nek ér tel mé ben a vár me -
gye ös  szes köz sé gei kö zött nagy sá guk és anya gi
hely ze tük sze rint 171.000 fo rint költ sé get os  sza -
nak szét. A gyergyói köz sé gek az épü len dõ vas -
út tal szem ben meg fe le lõ ál do zat kész sé get tanusí-
tottak. A csí ki te le pü lé sek kö zül pél dá ul
Szentmihály 5.000 fo rin tot, míg a mó dos
Szentdomokos egy kraj cárt sem volt haj lan dó ad -
ni. A leg több köz ség az zal tért ki a fel aján lás
elõl, hogy évi költ ség ve tés ük ben több ki adás,
mind amen  nyi be vé tel sze re pel. Jó né hány hely -
ség anya gi hoz zá já ru lá sát sa ját ér de ke i nek ér vé -

nye sí té sé vel kö töt te ös  sze. Ta pol ca pél dá ul az
elõ re irány zott 3.000 fo rint és ha tá rá ban in gyen
föld te rü le tet csak ab ban az eset ben volt haj lan dó
fel aján la ni, hogy ha az ál lo mást az ál ta luk ja va -
solt hely re te szik. Dán fal va a rá ja há ru ló 500 fo -
rint he lyett haj lan dó volt 2.000 fo rin tot fi zet ni, ha
az ál lo mást Dán fal va és Karc fal va kö zé he lye zik.
Csíkszentmihály is ál do za tot ho zott vol na, ha a
pá lya Rá kos tól Gyimesen át Mold vá val össze -
köttetésbe ke rül, mely eset ben nem csak az 5.000
fo rint meg adá sát vál lal ták, ha nem Rá kos tól
Gyimesközéplokig, ahol a köz ség a vas út irá nyá -
ban föld te rü let tel ren del ke zett, a szük sé ges par -
cel lá kat, de in gyen fa- és kõ anya got is haj lan dók
vol tak az épít ke zés hez ado má nyoz ni. A vas út tal
szem be ni ide gen ke dés okát: „vagy a köz ség ér -
tel mi tör pe sé ge, vagy a ve ze tõk nek a me gyei
köz ér dek el len in té zett rossz aka ra tú gán csos ko -
dá sá ba kell az in do ko kat ke res ni. Szép víz ese té -
ben köz tu do má sú, hogy ne ki mint köz ség nek
nincs va gyo na, de hol van nak a tu laj don kép pe ni
köz sé get al ko tó tizesek, pe dig ezek ren del kez nek
a köz va gyon fe lett, ami oly je len té keny, hogy ha
a ha gyo má nyos rossz gaz dál ko dás sal sza kí ta nak
a tõ lük várt ös  szeg a la kos ság meg ter he lé se nél -
kül évi rész le tek ben kön  nyen elõ ál lít ha tó
volna”12. Vég ered mény ében Csík vár me gyé ben
53 köz ség kö zül 5 olyan te le pü lés akadt, amely
meg ta gad ta a vas út épí té si költ sé gek hez va ló hoz -
zá já ru lást, Csík  vár me gye vet te ko mo lyab ban a
vas út épí tés rá esõ ré sze ki épí té sé nek gond ját.
Nem csak a köz gyûj tés le osz tá sa tör tént meg, de a
vo nal pon tos kijelölését, az elõ mun ká lat ok szám -
ba vé tel ét is el vé gez ték. A Há rom szék me gyé vel
va ló vas úti ös  sze kö tte tés meg va ló sí tá sát il le tõ en
azon ban ag go dal mai vol tak, és ezt a csí ki ak nem
is rej tet ték vé ka alá. Csík  me gye 1888 má ju sá ban
tar tott tör vény ha tó sá gi köz gyû lé sén meg ál la pod -
tak ar ról, hogy Há rom szék tõl ga ran ci át kér je nek
ar ra vo nat ko zó an, hogy a Bras só tól Csík  vár me -
gye ha tá rá ig ter je dõ vo nal sza kaszt ide jé ben ki -
épí tik. Ud var hely me gyé vel kap cso la to san ha -
son ló ál lás pont ra he lyez ked tek, tud ni il lik olyan
hí rek ér kez tek nyu ga ti szom szé da ik tól, hogy a
rop pant költ sé ges vas úti pá lya fi nan szí ro zá sát
kép te le nek elõ te rem te ni. A Kászon-Alcsíki já rás -
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be li köz sé ge ket fel szó lí tot ták, hogy a kö zös ér de -
kû vas út hoz va gyo ni hely ze tük höz mér ten meg -
fe le lõ ös  szeg gel já rul ja nak hozzá13. Csík  vár me -
gye ag go dal mas ko dá sa nem volt alap ta lan, mert
idõ köz ben meg kez dõd tek a há rom szé ki he lyi ér -
de kû vas út ki épí té sé nek a mun ká la tai, Csík  me -
gye tör vény ha tó sá ga 1888. má jus 28-án tar tott
köz gyû lé se bi zal mat lan sá gá nak je lé ül át irat ban
for dult Há rom szék vár me gyé hez a ha tá rán tör té -
nõ vas úti csat la ko zás ki épí té sét il le tõ en. A vá lasz
azok szá má ra, akik a gyors meg ol dás táv la tá ba
gon dol kod tak, ki áb rán dí tó volt: „Há rom szék me -
gye bi zott sá ga kész a szom széd me gyé vel tár -
gya lá sok ba bo csát koz ni, azon ban Brassó-
Kézdivásárhelyi vo nal ki épí té sé nél oly mér vû
kö te le zett sé get vál lal ma gá ra, hogy mind ad dig
amig az lét re nem jön egy újjabb vo nal azon na li
ki épí té sé re néz ve igéretet nem tehet”14. Az el -
uta sí tó ha tá ro zat alap ján Csík  vár me gye is úgy
dön tött: az épít ke zé si mun ká la to kat õk sem kez -
dik meg. Ezirányú fo lya mo dá suk ra a ke res ke de -
lem ügyi mi nisz ter meg nyug tat ta õket, hogy Há -
rom szék je len le gi ál lás pont ja a szé kely föl di vas -
út há ló zat ki épí té sét vég le ge sen nem hi ú sít ja
meg, õ pe dig min den le het sé ges esz közt fel hasz -
nál a mun ká la tok mi nél elõb bi elkezdésére.15

A szé kely vas út tör té net el lent mon dá sos
sza ka sza zá rult le, több fé le ál lás pont üt köz te té sé nek
évei ezek, egy ön te tû vé le mény ala kult ki vi szont ar -
ról, hogy a vas út a tér ség tár sa dal mi-gaz da sá gi fel -
emel ke dé sé nek esz kö zé vé kell hogy le gyen, és ar -
ról is, hogy a la kos ság anya gi tá mo ga tá sa és az ér -
de kelt fe lek szo ros együtt mû kö dé se nél kül meg va -
ló sí tá sa el kép zel he tet len. Po zi tív ered mény ként kell
el köny vel ni, hogy ezek ben a ke vés bé ked ve zõ
éveben azért há rom he lyi ér de kû vas út vo na lat csak
si ke rült ki épí te ni és a for ga lom nak átadni.16

A kö vet ke zõ idõ sza kot egy részt az 1891-
ben lét re ho zott ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és
ipar ka ma ra cél tu da tos, az egész Szé kely föld ér -
de ke it kép vi se lõ gaz da ság po li ti ká ját jel lem zi, de
a kor mány ré szé rõl is élén kebb ér dek lõ dés nyil -
vá nult meg a tér ség nyo masz tó gond ja i nak or -
vos lá sát il le tõ en.

A ka ma ra vas út stra té gi á ját a kö vet ke zõ
fon to sabb szem pont ok jel le mez ték: A fõ vo na lak

tá jo lá sa csak is ke let-nyu ga ti irányt kö vet he ti;
meg ál la pí tan dók azok a fõ vo na lak ame lyek ki -
épí té se or szá gos fon tos sá guk ra va ló te kin tet tel az
ál lam ha tás kö ré be tar toz nak; meg je lö len dõk
azok a szárny vo na lak, ame lyek a fõ vo nal hoz
csat la koz ná nak; ki kel le ne ala kí ta ni a szé kely föl -
di vas út há ló zat nak olyan cso mó pont ját, amely
fek vé sé nél fog va er re al kal mas len ne, s ez ál tal
je len té keny ke res ke del mi, ipa ri és kul tu rá lis
központtá fej lõd het ne ki. A ka ma ra vé le mé nye
sze rint a szé kely föl di vas uta kat nem le het pusz -
tán a he lyi ér de kû vasutak ka te gó ri á já ba so rol ni.
Ezek lé te sí té se csak ott fo gad ha tó el, ahol na -
gyobb aka dá lyok nél kül kí nál ko zik le he tõ ség
olcsú vas út épí té sé re. Ahol azon ban, mint a szé -
kely föl di fõ vo na lak ese té ben, or szá gos ér de ke ket
is szol gál nak, ott he lyi ér de kû vas utak épí té se
nem mu tat ko zik cél irá nyos nak. A ka ma ra ne ga -
tív ta pasz ta lat ként em lí ti a Brassó–Kézdi vásár -
helyi vas út vo nal ese tét, amely sem az ál ta lá nos
for ga lom szem pont já ból, sem pe dig a la kos ság
kü lön le ges ér de ke i nek nem fe lel meg. A kör nyék
ke res ke dõi és gyá ro sai is mé tel ten pa naszt emel -
tek a ka ma rá nak a köz le ke dés drá ga sá ga mi att. A
kézdivásárhelyi ér de kelt kö rök pe dig ki fej tet ték,
hogy ahe lyett, hogy kö ze lebb hoz ta vol na az or -
szág nyu ga ti pi a ca it, a nagy ke rü lõ kö vet kez té -
ben a szál lí tás rop pant költ sé ges, és ez az amú-
gyis tõ ke sze gény he lyi gaz da sá got hát rá nyos
hely zet ben tartja.17

A ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar -
ka ma ra 1892-ben fel irat ban for dult LU KÁCS Bé -
la ke res ke de lem ügyi mi nisz ter hez, amely ben fel -
tár ta a Szé kely föld drá ma i an ne héz gaz da sá gi
hely ze tét. A múlt év ti ze dek mos to ha gaz da ság-po -
li ti ká ja a vi dé ket el zár ta az or szá gos for ga lom tól,
mes ter sé ge sen el te rel ve in nen a fõ vas út vo na la kat
– ír ja a je len tés. Meg gyõ zõ dé se a ka ma rá nak,
hogy a gaz da sá gi ba jok sok kal mé lyeb ben gyö ke -
rez nek, mint sem gon dol nák, és si ke res meg ol dá -
suk csak is úgy kép zel he tõ el, ha az egész tér sé get
or szá gos fõ vo na lak kal hálozzák be, ame lyek hez
he lyi ér de kû vas utak kap cso lód ná nak. Ilyen irá -
nyú vo na lak le het né nek: Apahida, Ma ros vá sár -
hely, Héjjasfalva; Szászrégen, Toplica, Töl gyes,
Piatra Neamþ; Ma ros vá sár hely, Parajd, Gyimes,
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Tg. Ocna; Ágos ton fal va, Kézdivásárhely, Sós me zõ,
Focºani. A terv be vett Sep si szent györgy–Csík sze -
re da kö zöt ti vas út vo na lat ele ve el hi bá zott kez de -
mé nye zés nek te kin tik, mint min den olyan tá jo lá sú
pá lyát ame lyik nem ke let-nyu ga ti irányt követ.18

Köz ben a kor mány zat is vizs gál ja a vas -
út épí tés Szé kely föl dön va ló ki szé le sí té sé nek le -
he tõ sé ge it. 1892. jú li us 11-én WEKERLE Sán -
dor pénz ügy mi nisz ter a köz le ke dé si tár ca ve ze tõ -
jé vel kö zös értkezletet hí vott ös  sze Bu da pest re,
aho vá a szé kely vár me gyék fõ- és al is pán jai és
más ér de kelt sze mé lyek kap tak meg hí vást. Be ha -
tó an meg vizs gál ták a vas utak épí té sé nek a sor -
rend jét, va la mint a he lyi ér de kelt sé gek hoz zá já -
ru lá sá nak ará nyát a költ sé gek hez. Kö zös ál lás -
pont jött lét re a ki épí ten dõ vo na la kat il le tõ en:
Sep si szent györgy tõl Szászrégenig és Ud var hely -
tõl Csík sze re dá ig ve ze tõ vas utak meg épí té sét te -
kin tet ték elsõbbségesnek.19

A ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar -
ka ma ra vi tá ba szállt a kor mány ál tal tá mo ga tott vo -
na lak és  sze rû sé gét il le tõ en. Sze rin tük a fon tos sá gi
sor rend szem pont já ból, Apahidától Maros vá sár -
helyig és Héjjasfalváig ter je dõ pá lyát kel le ne ki -
épí te ni, az ugyan is köz vet len kap cso la tot te rem te -
ne a Szé kely föld és a ma gyar ki rá lyi államvasútak
kö zött: „el ér ke zett az idõ, hogy a szé kely tár sa da -
lom nem vár jon min dent az ál lam tól fo ko zot tabb
te vé keny sé get fejt sen ki s kez de mé nye zés és vál -
lal ko zás te rén az ed di gi nél na gyobb moz gé kony sá -
got tanusítva sa ját ere jét fel is mer ve igye kez zék”. A
gon do la tot foly tat va szo mo rú an jegy zik meg,
hogy saj nos e hit ma még nem ész lel he tõ a szé ke -
lyek kö zött, és ezért van nak en  nyi re ki szol gál ta -
tott hely zet ben az ál lam ha ta lom mal szemben.20

A szé kely vas út épí tés tör té ne té nek egy
ujabb sza kasz zá rult le, ami kor az il le té ke sek nek
si ke rült egy tu da to sabb vas út po li ti kát ki ala kí ta ni,
egyet ér tés ben egy olyan in téz mén  nyel, amely
gaz da sá gi szak te kin tély nek bi zo nyult, ez pe dig a
ma ros vá sár he lyi ke res ke del mi és ipar ka ma ra
volt. No ha azt sem sza bad fi gyel men kí vül hagy -
ni, hogy a köz pon ti el kép ze lé sek nem min dig
egyez tek a he lyi ek ér de ke i vel. A ha tá ro zat ho za -
tal pe dig an nak a ke zé ben összpontosult, aki tõ -
ké vel ren del ke zett, és ez a kor mány volt.

1894 õszé tõl meg fog ha tó kö zel ség be ke -
rült a szé kely föl di vas út két rész sza ka szá nak ki vi -
te le zé se, a Sep si szent györgy–Csík sze re da; Csík  -
szereda–Gyimesvölgye kö zöt ti tá vol sá gok. Hogy
mi ért pont en nek a két sza kasz nak épí té sé re esett
a vá lasz tás: Ma gyar or szág még 1891-tõl nem zet -
kö zi egyez ményt kö tött Ro má ni á val, hogy 1897.
no vem ber 17-ig el ké szí ti a ha tár szé lig ve ze tõ
vas út vo na lat. Da cá ra an nak, hogy a szé kely föl di
vas út há ló zat egé szé re, már az 1880-as évek tõl
kezd ve egész sor elõ mun ká la ti en ge délyt bocsáj-
tottak ki, a há ló zat nak csak né hány pe rem sza ka -
szát si ke rült ki épí te ni. A 90-es évek ele jén olyan
elõhaladott ál la pot ban vol tak a Sep si szent -
györgy–Csík sze re da vo nal meg épí té sé nek esé -
lyei, hogy 1892 de cem be ré ben a kereskedelmü-
gyi mi nisz ter, mi u tán UGRON Gá bor ter ve ze tét
el fo gad ta, rö vid del utá na meg tör tént az épí tés
meg kez dé se elõt ti utol só elõ mun ká la ti mû ve let, a
vas út vo nal köz igaz ga tá si bejárása.21 Az 1894-es
költ ség ve tés tör vény ho zás be li tár gya lá sa kor a
ke res ke de lem ügyi mi nisz ter ki je len tet te, hogy a
he lyi ér de kû vas út vo na lak to vább fej lesz té sé nél a
Szé kely föld re he lye zik a fõ hang súlyt. Így er re a
cél ra az évi költ ség ve tés bõl 80.000 fo rin tot irá -
nyoz tak elõ, amely nek se gít sé gé vel a gyimesi ha -
tár fe lé ve ze tõ vo na lon ter ve zé si nyom jel zé si elõ -
mun ká la to kat vé gez tek.

1894 õszén az tán vég re tör vény ja vas lat
szü le tett a szé kely vas utak ki épí té sé vel kap cso la -
to san. Eb ben fel vá zol ják a szé kely kör vas út ter -
ve ze tét, a kö vet ke zõ irányt kö vet ve: Sep si szent -
györgy–Csík sze re da–Csík rá kos–Gyergyó szent -
miklós–Szászrégen, mely bõl a leg al kal ma sabb
pon ton le ága zás tör té nik a Gyimesi-szo ro sig és
Székelyudvarhelyre. A he lyi ér de kelt sé gek hoz zá -
já ru lá sá nak fel hasz ná lá sá val ál lam költ sé gen tör té -
nik az épít ke zés. A Sep si szent györgy tõl a gyimesi
le ága zá sig ve ze tõ, va la mint a gyimesi szárny vo -
na lat 1897. no vem ber 17-ig a kör for ga lom nak át -
ad ják. A ma gyar-ro mán vas úti egyez mény elõ írá -
sa i nak meg fe le lõ en az em lí tett vo nal ré szek ter ve -
zé si, épí té si és üzembehelyezési költ sé ge i nek fe -
de zé sé re a pénz ügy mi nisz ter 12.800.000 fo rin tot
át utal a ke res ke de lem ügyi mi nisz ter ren-
delkezésére.22 Jel lem zõ, hogy a rend kí vül ne héz
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Csíkrákos-Gyimesi vo nal sza kasz 44 km-es tá -
vol sá ga az elõ ta nul mány ok sze rint mint egy
8.700.000 fo rint já ba ke rül az ál lam kas  szá nak.

A mi nisz te ri megindoklásban a ki épí ten -
dõ pá lyát ál ta lá nos for ga lom po li ti kai meg gon do -
lá sok mel lett a nem zet kö zi ös  sze köt te tés hasz -
nos sá ga is iga zol ja. Itt lé te sül a leg rö vi debb kap -
cso lat Mold vá val, Iaºi, Galaþi és a Fe ke te-ten ger
irá nyá ba. Több éves si ker te len pró bál ko zás meg -
gyõ zött min den kit affelõl, hogy a he lyi ér de kelt -
ség ál tal ál la mi tör vény ha tó sá gi és köz sé gi hoz -
zá já ru lás se gít sé gé vel le he tet len a meg va ló sí tá sa.
A vo na lak egy ré sze ne héz te rep vi szo nyok kö -
zött ve zet , így a he lyi ér de kû vas utak épí té si költ -
sé ge i nél jó val töb be ke rül nek. Ezért csak ál lam -
költ sé gen ke resz tül kép zel he tõ el a vas út vo nal
ki épí té se, cse kély ér té kû he lyi hoz zá já ru lás meg -
tol dá sá val: Csík  vár me gye ré szé rõl 700.000, Há -
rom szék vár me gyé tõl 100.000 fo rint ér ték ben.

A kép vi se lõ ház 1895. már ci us 13-án tár -
gyal ta a LU KÁCS Bé la mi nisz ter ál tal be nyúj tott
tör vény ja vas la tot és azt egy han gú lag el fo gad ta, ez -
ál tal tör vény erõ re lé pett, és így min den aka dály el -
há rult a vég re haj tás elõl.23 A mi nisz té ri um ban
azon nal ne ki fog tak a rész le tes ter vek ki dol go zá sá -
hoz, elõny ben ré sze sí tet ték a gyimesi vo nal sza -
kaszt, is mer ve az itt fel me rü lõ ne héz sé ge ket, és
emi att a mun ká la tok le het sé ges el hú zó dá sá ra is
gon dol tak. A mi nisz té ri um mun ka tár sai a két hely -
szín re utaz tak az elõ ké szü le tek meg szer ve zé se és a
mun ka erõ to bor zá sa vé gett. Az elõ ze tes becs lé sek
alap ján a gyimesi vo nal nem csak tech ni kai meg ol -
dá sok szem pont já ból, de a költ sé ge ket te kint ve is
Ma gyar or szág leg drá gább vas út vo na lá nak szá mí -
tott. Az it te ni mun ká la tok az Olt és Tatros víz vá -
lasz tó ját át tö rõ alag út fú rá sá val kez dõd tek.

A Sep si szent györgy-Csík sze re da vas út -
vo nal meg épí té se már DA NI EL Er nõ re, az új ke -
res ke de lem ügyi mi nisz ter re há rult. 1895. áp ri lis
1-5. kö zött meg tör tént a köz igaz ga tá si be já rás,
te hát az ál lo má sok és meg ál lók el he lye zé se, a hi -
dak, át ere szek, tám fa lak, út át já rók és pár hu za -
mos utak ki je lö lé se, az ál lo más hoz ve ze tõ utak
épí té se és fenn tar tá si költ sé ge i nek az ér de kelt sé -
gek kö zöt ti ará nyos fel osz tá sa, stb.24 Még a pá -
lya ki épí té sé nek el kez dé se elõtt ne ki fog tak a hi -

dak el ké szí té sé nek, így má jus vé gén már sor ke -
rül he tett a Sepsiszentgyörgy–Gidófalva kö zöt ti
vas szer ke ze tû Olt-híd kipróbálására.25 Az épít -
ke zé sek ki vi te le zé sé re ver seny tár gya lást ír tak ki
1895. au gusz tus 8-án Bu da pes ten a Ma gyar Ál -
lam vas utak igaz ga tó sá gá nál. A négy aján lat kö -
zül a he lyi e ket is ma gá ba fog la ló: LIN ZER Ár -
min, BRA UN Gyu la, ZATHURECZKY Gyu la,
BOG DÁN Ar túr és BOG DÁN Fló ri án vállal -
kozókkal kö töt ték meg a szerzõdést.26 A mun ká -
la tok kü lön le ges sé gé nek szá mít, hogy míg an nak
ide jén Ko lozs vá ron szé ke lyek dol goz tak a pá lyá -
kon, ad dig ez eset ben más hon nan kel lett mun ka -
erõt szer zõd tet ni, mert az it te ni ek más mun ká hoz
va ló von zó dá suk mi att nem je lent kez tek a vasút-
nál.27 A fõ vál lal ko zó BRA UN Gyu la jegy zi
meg, hogy dob szó mel lett tu dat ták Há rom szék és
Csík fal va i ban, hogy jó ke re se ti le he tõ ség mel lett
je lent kez ze nek a vas út nál, az ér dek lõ dés azon ban
le han go ló an cse kély volt. Ezért kel lett az tán ide -
gen mun ka erõt al kal maz ni, el sõ sor ban hor vát
nem ze ti sé gû e ket fo gad tak fel, aki ket fõ ként kõ -
fej tés re hasz nál tak. A vas út mû sza ki sze mély ze te
és a hor vá tok kö zött gya ko ri ak vol tak a surlódá-
sok, né zet el té ré sek. Egyik al ka lom mal, 1896 ja -
nu ár já ban pe dig egye ne sen lá za dás tört ki Csík -
sze re dá ban a ven dég mun kás ok és BÁ THO RY
mér nök kö zött, bér kö ve te lé sek ürü gyén. Mind -
ezek el le né re a mun ka jól szer ve zet ten és gyors
ütem ben ha ladt, úgy hogy 1896. jú li us vé gén a
Há rom szék me gyei pá lya híd pró bá it el vé gez ték,
jú li us 25-én pe dig Bikszád ha tár köz sé gig ju tot -
tak a mun ká la tok kal. A kö vet ke zõ nap az el sõ
sze rel vény már el ér te a me gye határát.28 A vas -
út vo nal épí té se egész ter je del mé ben 1896 vé gé re
jó részt be fe je zõ dött, úgy hogy 1897. már ci us
utol só nap ja i ban meg tör tén tek a mû sza ki pró bák,
az ún. mû tan ren dõ ri be já rás, és mi u tán a pá lya
biz ton sá gos nak bi zo nyult, sor ke rül he tett az ün -
ne pé lyes fel ava tás ra áp ri lis 4-én, amely re a két
vár me gye ve ze tõ sé ge mel lett meg je lent DANIEL
Er nõ mi nisz ter is.29 A Csíkszereda–Gyimesvöl -
gye vo nal sza kasz meg nyi tá sa pe dig 1897. okt.
18-án tör tént. Az ava tá si ün nep sé gen részt ve võ
mi nisz ter fel ve tet te a Föld vár–Sep si szent györgy
kö zöt ti vas út ki épí té sé nek le he tõ sé gét. Há rom -
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szék ré gi vá gya tel je sült vol na ez zel, mert így a
Bu da pest re ve ze tõ fõ út vo nal ra Bras só ki ke rü lé -
sé vel rö vi debb úton le he tett vol na el jut ni. Sep si -
szent györgy és Há rom szék fel ka rol ta az el kép ze -
lést, vá ro si kül dött ség uta zott a mi nisz ter hez,
ahol meg tud ták, hogy a tech ni kai mun ká la tok el -
kez dõd tek, és 1898-ban el ké szül az új vo nal. A
bras só i ak azon ban gaz da sá gi poziciójukat félt ve
ha tá sos el len lé pé se ket kez de mé nyez tek, amely -
nek az lett az ered mé nye, hogy 1900-ban HE GE -
DÛS Sán dor mi nisz ter be je len tet te a vas út vo nal
ügyé nek le vé tel ét a napirendrõl.30

A szé kely föl di vas út há ló zat ki épí té se
nem egyidõben tör tént. A kü lön bö zõ vo na lak
önál ló sza ka szon ként mo za ik sze rû en kap cso lód -
tak egy más hoz, hogy az tán összességében lét re -
jö hes sen a Szé kely föl det dél-észak irány ban át -
sze lõ úgy ne ve zett szé kely föl di kör vas út. Ez pe -
dig ugyan ak kor ré szét ké pez te an nak a köz le ke -
dé si út vo nal nak, ame lyet Bras só tól szá mí ta nak,
és észak-nyu gat irány ban Nagy bá nya és Szatmár
érin té sé vel ér te el Er dély ha tá rát. A ki épí tés idõ -
rend jét te kint ve a kü lön bö zõ rész sza ka szok egy -
más hoz kap cso ló dá sa majd nem két év ti ze det igé -
nyelt. Mind ez kez dõ dött a Bras só–Sep si szent -
györgy  kö zöt ti összeköttetés meg te rem té sé vel
(1891), foly ta tó dott Sep si szent györgy és Csík -
sze  re da ös  sze kap cso ló dá sá val (1897), majd egy
év ti zed után meg épült a Madéfalva–Gyergyó -
szentmiklósi vas út vo nal (1907), hogy a fo lya mat
tu laj don kép pen 1909-ben fe je zõd jön be a Déda-
Gyergyószentmiklós vo nal rész ki épí té sé vel. Ide
kí ván ko zik az a meg jegy zés, hogy az Ud var hely
és Csík sze re da kö zöt ti vas út vo nal a kor mány
Szé kely föl di vas út po li ti ká já ban ki emelt he lyen
sze re pelt, en nek el le né re még sem va ló sul ha tott
meg a ma gas költ sé gek és a vo nal sza kasz be so ro -
lá sát il le tõ en, ame lyet sem mi eset re sem he lyez -
tek a fõ út vo na lak ka te gó ri á já ba. Va ló szí nû, az is
nyo mott a lat ba, hogy Ud var hely vég ered mény -
ben a szé kely vá ro sok kö zül el sõ ként csat la ko -
zott Er dély leg fon to sabb vas út vo na lá hoz, az úgy -
ne ve zett Ma gyar Ke le ti Vas út hoz, amely Nagy -
vá ra dot Ko lozs vár ral és Bras só val kö töt te ös  sze.

El mond ha tó az is, hogy Há rom szék és
Csík vár me gye kö zöt ti együtt mû kö dés ak tí vabb

té nye zõ je az utób bi volt, ami az zal is ma gya ráz -
ha tó, hogy Há rom szék ek ko ra már be ke rült az ál -
ta lá nos köz le ke dé si áram lás ba, Csík vár me gyé -
nek vi szont egyet len le he tõ sé ge ös  sze köt te tés be
ke rül ni a kül vi lág gal a Sep si szent györgy–Csík -
sze re da vas út vo nal ki épí té sé vel volt el ér he tõ.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött A Szé kely föld
is be kap cso ló dott a szé le sebb gaz da sá gi pi ac ba.
En nek el le né re a táj egy ség csak rész ben ju tott az
ol csóbb és gyor sabb szál lí tás hoz, mert vi szony lag
ke vés vas út vo na lat ve zet tek át raj ta, s az sem al -
ko tott bel sõ hálozatot. A Szé kely föld egyes ré szei
csak nagy ke rü lõk kel, te hát drá gán és idõ vesz te -
ség gel vol tak to vább ra is meg kö ze lít he tõ ek.
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PPllaannuurrii ddee ccaallee ffeerraattãã îînn SSeeccuuiimmee
llaa ssffâârrººiittuull 
sseecc.. XXIIXX..,, ººii îînn ssppeecciiaall rreeaalliizzaarreeaa
lliinniieeii ffeerroovviiaarree 
SSff.. GGhheeoorrgghhee––MM..--CCiiuucc
(Rezumat)

Primul impact asupra Secuimii al dez-
voltãrii capitaliste a þãrii de la sfârºitul secolului
trecut a fost unul negativ (pauperizare, emigrare).
Realizarea reþelei feroviare din aceastã zonã ºi
racordarea sa la reþeaua naþionalã oferea una din-
tre cele mai importante ºanse pentru ieºirea din
crizã. În anii 1880 se încearcã câºtigarea sprijinu-
lui pentru diferitele planuri existente.  În 1891 ia
fiinþã Camera de Comerþ ºi de Industrie de la Tg.
Mureº care va depune efort deosebit pentru ajun-
gerea la soluþii cât mai eficiente. În 1894-95 se
elaboreazã noua le ge, prin promulgarea cãreia
statul preia aproape în întregime finanþarea lini-
ilor Sf. Gheorghe–M.-Ciuc ºi celei dinspre pasul
Ghimeº (ultima reprezenta la data respectivã
calea feratã cea mai dificilã de construit ºi cea
mai scumpã din Ungaria). Ramificaþia Ciceu-
Gheorgheni se va construi în 1907, racordarea la
linia Rãzboieni-Tg. Mureº prin Gheorgheni în
1909.

RRaaiillwwaayy PPllaannss iinn tthhee SSzzéékkeellyyfföölldd
aatt tthhee EEnndd ooff tthhee 1199tthh CCeennttuurryy,,
EEssppeecciiaallllyy tthhee RRaaiillwwaayy bbeettwweeeenn
SSeeppssii sszzeennttggyyöörrggyy ((SSff..
GGhheeoorrgghhee))——CCssííkksszzeerreeddaa ((MM..--
CCiiuucc))
(Abstract)

The first impact over the Székelyföld and
its people during the capitalist development of
the country at the end of the past century was a
negative one (pauperisation, emmigration). The
fulfillment of the rail-way in this zone and its
connection to the national rail-way network
offered one of the most important chances for
getting over the crisis. During the 1880’s people

tried to gain support for many already existing
plans. In 1891 the Chamber of Commerce and
Industry was founded in Marosvásárhely, that
sustained all the plans with a huge effort in order
to come to most efficient solutions. Between
1894-95 a new law was voted by which the state
took over almost entirely the financing of the
lines between Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda
and that over the Gyimes-pass. This last repre-
sented at that time the most difficult and expen-
sive rail-way to be built in Hungary. The branch-
ing Csíkcsicsó–Gyergyószentmiklós was built in
1907, the connection to the line Székely -
kocsárd–Marosvásárhely through Gyergyó szent -
mik lós in 1909.
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298 1. ábra Sepsiszentgyörgyre küldött szállítmány fuvarlevelének részlete. 
(JÓZSEF Álmos gyûjteményébõl)


