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Há rom szé ki ipar vas utak
tér ké pe ken, kü lö nös te kin tet tel
a kom man dói er dei vas út ra

(Ki vo nat)
A dol go zat az Acta (Siculica) 2001. szá -
má ban kö zölt do ku men tá ció foly ta tá sa
(vö. Er dõ ki ter me lõ ipar vas utak a Há -
rom szé ket áb rá zo ló tér ké pe ken, Acta
(Siculica) 2001/2, 257–285). Há rom szé -
ki ipar vas utak tér kép do ku men tu ma it mu -
tat ja be, ve ti egy be, a do ku men tá ció el sõ
ré szé ben kö zöl te ket egé szí ti ki új ada tok -
kal, egyes ese tek ben az ak kor is fel dol -
go zott tér ké pek újabb ér tel me zé sé vel.

A do ku men tá ció el sõ ré szé ben, az Acta
(Siculica) 2001/2 kö tet ben 23 tér ké pet, térképváz -
latot, pers pek ti vi kus váz lat raj zot kö zöl tünk a há -
rom szé ki fa ki ter me lõ vas utak nyom vo na lá nak,
há ló za tá nak ki ala ku lá sá ról és ala ku lá sá ról. A ku -
ta tás elõ re ha lad tá val to váb bi anya gok ke rül tek
elõ, ezeket most kö zöl jük. Szá muk jó val kisebb,
vi szont na gyon iz gal mas rész le tek tisz tá zá sát te -
szik le he tõ vé. Ez in do kol ja mos ta ni be mu ta tá su -
kat is. A do ku men tá ció el sõ köz le mé nyé ben a
har ma dik ka to nai fel mé rés kü lön bö zõ lap ja i nak
tér kép ada ta it egy sze rû sí tett víz raj zi tér kép alap ra
vit tük át. Et tõl, mi vel most el sõ sor ban bi zo nyos
rész le tek ér de kel tek, ez út tal el te kin tet tünk, in -
kább a meg fe le lõ rész le tet na gyí tot tuk ki szük ség
ese tén. A szí nes tér ké pe ket, fel vé te le ket nyom da -
tech ni kai okok ból saj nos csak fe hér-fe ke té ben
tud juk köz zé ten ni, de az ér dek lõ dõk re mé nye ink
sze rint az ér té ké bõl emi att vesz tõ anya go kat ere -
de ti adat bá zi sunk ban úgy is meg fog ják te kin te ni.

A kö vet ke zõk re sze ret nénk kü lön is fel -
hív ni a fi gyel met:

Kovászna me gye leg ko ráb bi vas út ja a
köpeci szén bá nya ipar vas út ja volt, mely mint egy

7 km hosszú kes keny nyom tá vú sza kasszal ren -
del ke zett. A Bras sói Ipar ka ma ra 1878–1879-rõl
szó ló je len té se sze rint már 1874-ben meg kezd te
mû kö dé sét (4.), ez ko ráb bi ra mó do sít ja az iro da -
lom ból ed dig is mert idõ ada tot. Más részt a ki ter -
me lés mély szin ti ré szé hez nem ke ve sebb, mint
4000 m hosszú sá gú tár na vas út és há rom sik ló
tar to zott, mint azt a Bras sói Ipar ka ma ra 1880–
1884. évi je len té sé nek ko ra be li ada tai bi zo nyít -
ják (5.).

Bár nem tar to zott és nem tar to zik Há -
rom szék hez, mint köz vet len kö ze lé ben ta lál ha tó
ob jek tu mot em lít jük ér de kes ség kép pen a Bras só
tér kép lap 2. ki adá sán is meg je le nõ kes keny
nyom tá vú vas utat, mely Bras só ból in dul va a
Szentpéter és Szászhermány köz ti domb ol dal hoz
tar tott (6.3.). Az ott ta lál ha tó épü le tek az „A. u. e.
Mil. Schiefsst.” fel ira tot vi se lik a tér ké pen, te hát
va ló szí nû leg nem is ipar-, ha nem ka to nai jel le gû
vas út ról van szó, ezt alá tá maszt ja az a tény is,
hogy ab ban az öve zet ben ma is ka to nai lé te sít -
mény ta lál ha tó. Ezt a vas utat a bu da pes ti EL TE
ál tal lét re ho zott virtuális tér kép tár ban fel lel he tõ
la pon is meg ta lál tuk (6.4.).

Ipar- és tech ni ka tör té ne ti szem pont ból
nem el ha nya gol ha tó je len tõ sé gû az illyefalvi
szén bá nya kes keny nyom tá vú vas út ja. Er rõl egy
nem várt hely rõl kap tunk in for má ci ó kat: Erik
JEKELIUSnak a Bras sói me den cé ben elõ for du ló
lig nit te le pe ket tár gya ló mun ká já ból. In nen tud -
hat juk, hogy az ipa ri kis vas út (a ro mán szö veg -
ben: cale feratã industrialã) hossza 13 km, és
Illyefalvától Prázsmár ál lo má sig hú zó dik a vas út.
A ta nul mány mel lék le té ben ta lál ha tó tér ké pe ken
JEKELIUS be mu tat ja a me den cé ben ta lál ha tó
kõ szén bá nyák hely szín raj zát, in nen sze rez he tünk
tu do mást az em lí tett kis vas út kez de ti, illyefalvi
sza ka szá nak hol lé té rõl. A köpeci bá nyát be mu ta -
tó tér kép lap ról pe dig az de rül ki, hogy ott a vas -
úton és mély szí ni sik ló kon kí vül kö tél pá lyá kat (a
ro mán szö veg ben: funicular) is hasz nál tak (1.).

Na gyon jó ál ta lá nos ké pet nyújt a Kár pá -
tok-szer te épí tett kis vas utak ról az 1942-ben meg -
je lent Cson ka-Ma gyar or szág áttekintõtérképe
(9.). Itt olyan kis vas uta kat fi gyel he tünk meg, mint
a málnási (a Herec-patak völ gyé ben), a kom  man -
dói, a barátosi vagy a za bo lai. A Brassó–Szász -
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hermány köz ti ka to nai, vagy az illyefalvi ipa ri vas -
 utak nak saj nos már nyo ma sincs eb ben az idõ ben.

A kom man dói kis vas út ala ku lá sát te kint ve
jó lett vol na, ha a Bu da pes ten 1903-ban ki adott tér -
ké pen (6.5.) meg ad ták vol na a fel vé tel, il let ve az
utol só utánigazítás idõ pont ját. Ugyan is itt ér de kes
mó don csak Gyu la fal va sze re pel, a vas út is csak
ad dig tart. Több, bi zo nyá ra he lyi vál lal ko zók ál tal
mû köd te tett fû rész ma lom ról ka punk itt ér té kes
ada to kat: Eg res be li-, HOSSZÚ-, GILCSI-,
BECZÁS-, ZÁGONI-, TÖRÖSI-fûrészmalom. 
A ku ta tá sunk tár gyát ké pe zõ te lep meg ne ve zé se:
Gyu la fal va gõzfûrésztelep. Eb ben az idõ szak ban
azon ban a vas utak hossza meg ha lad ta az 50 km-t,
te hát ez a tér kép eb bõl a szem pont ból pon tat lan nak
te kint he tõ.

Ugyan csak pon tat lan nak te kint he tõ az
1999-ben ké szí tett, Kom man dó köz ség ál ta lá nos
te rü let ren de zé si ter vé ben sze rep lõ tér kép (12.).
Itt ugyan is az ab ban az idõ ben már rég nem lé te -
zõ vo na lak is fel van nak tün tet ve, bi zo nyá ra a
szer zõk ál tal fel hasz nált ere de ti tér kép alap ján.
Ab ban az idõ ben már a mai ál la pot volt saj nos a
va lós.

Mun kánk so rán ke rül tünk kap cso lat ba dr.
David TURNOCKkal, a Leicester-i egye tem
föld rajz tan szék ének mun ka tár sá val. Õ már
hosszú évek óta fog lal ko zik a Kár pá tok ipa ri vas -
út ja i val. Az õ dol go za ta (2.) hozott elõ egy ál ta -
lunk nem ész lelt kér dés kört, a Nehoiu-i GÖTZ
(GOETZ)-faüzem és az ál ta la épí tett kis vas utak,
va la mint a kom man dói vo nal köz ti köl csön ha tás
prob lé má ját. Na gyí tó val fi gyel ve a har ma dik ka -
to nai fel mé rés lap ja it le het ész re ven ni, hogy jó
ide ig két kü lön ál ló vo nal ról van szó, me lyek a
Pentellõ hegy alatt, mind ket ten a Nagy-Bászka
vo na lát kö vet ve, szin te ta lál koz nak, azon ban van
köz tük egy pár mé te res „sen ki föld je” (6.5.). A
ké sõb bi ek ben a két vo na lat össze kö töt ték, de saj -
nos nem tud juk még, mi kor és mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött. En nek a kér dés nek a tisz tá zá sa több
le vél tár gyûj te mé nyé nek át né zé sét is meg kí ván -
ja, hisz mind két cég bé csi szék hellyel ren del ke -
zett, köz tük er dõk adás vé te lé rõl LÁ TÓ An na
köny vé bõl tu do má sunk van, de egy eset le ges fú -
zi ó ról nincs ada tuk. Ugyan ak kor az ál la mo sí tás
után is kü lön er dõ ki ter me lõ cég volt a Nehoiu-

béli, ha bár egyes te rü le te ken a kom man dó i val
azo nos pá lyát hasz nál tak.

Na gyon ér de kes pil la na tot rög zít a
SÜMEGH Ig nác dol go za tát il luszt rá ló tér kép -
mel lék let. Pon tos ada tunk van ez ál tal a góri sik -
ló épí té sé nek dá tu má ról (1896–1897), va la mint a
ló vo na tú vas utak hasz ná la tá ról (3.).

A har ma dik ka to nai fel mé rés lap ja it il le -
tõ en vál to zat la nul az a prob lé mánk, hogy a szá -
mos fel mé rés és után vé tel anya ga nem fel tét len
ta nul má nyoz ha tó egyet len gyûj te mé nyen be lül,
ami je len tõ sen meg ne he zí ti egyes ál ta lunk hasz -
nált tér kép lapok pon tos be azo no sí tá sát, ada to lá -
sát, ez egy elõ re tartozásunk ma rad. Így pl. a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um mos ta ni ku ta tá sunk ide jén
hasz nált gyûj te mé nyé ben a Zone 21 Kol. XXXI-
II. Barót (188?) tér kép lap saj nos kör be vág va, szö -
vet re ka sí roz va ta lál ha tó, és en nek kö vet kez té ben
az ada tok nagy ré sze (mint szak em be rek ne ve,
fel vé tel és ki adás pon tos éve) hi ány zik (8.).

Ér té kes kor do ku men tum az Er dé lyi Er -
dõ ipa ri Rész vény tár sa ság ál tal az 1927. év ben
ter ve zett, ki ter me lé se ket be mu ta tó tér kép, me lyet
egy kovásznai er dész nagy ap ja õr zött meg
(6.1–2, 6.4.).

Az ál la mo sí tás ide jé bõl az er dé sze ti ke -
ze lé si tér ké pek mu tat ják be az ipar vas út kü lön -
bö zõ pont ja it. Saj nos nem si ke rült még az összes
ilyen tér ké pet sem be sze rez nünk, csu pán egy
1972-es és egy 1991-es la pot (10–11.). Eb ben az
idõ szak ban már nem na gyon épül tek újabb vas -
utak, azon ban a kom man dói la ko sok ál tal szó ban
em le ge tett kö tél pá lyák egyi két si ke rült ve lük
azo no sí ta ni.

Nagy se gít sé günk re van és lesz az el jö -
ven dõ mun kánk so rán a tér ké pek pon tos sá gá nak
meg ál la pí tá sá ban, az egyes vo na lak be azo no sí tá -
sá nak fo lya ma tá ban a most már las san in gye ne -
sen is hoz zá fér he tõ vé vá ló mû hold fel vé te lek
elem zé se (13–14.). Így sok kal plasz ti ku sab ban
kö vet he tõ a dom bor zat. A GPS hasz ná la tá val,
be jár va a te re pen még lát ha tó vas úti töl té se ket,
pon tos fényt le het de rí te ni a há ló zat egyes da rab -
ja i nak hely ze té re. (A GPS hasz ná la tá ra a me gyei
he gyi men tõ-szol gá lat jó vol tá ból, 2005-tõl volt
lehetõségünk.) Több kér dés me rült fel ugyan is az
ál ta lunk tér ké pen még nem azo no sí tott neruzsai
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(Nãruja) sik ló kat, il let ve több, az iro da lom ból is -
mert vo nal rész pon tos nyom vo na lát il le tõ en (pl.
a Bota er dõ rész ki ter me lé se ide jén épí tett eme lõ -
rend szer vagy a fény ké pek ál tal be mu ta tott ré -
szek azo no sí tá sa). Ez azon ban mun kánk kö vet -
ke zõ sza ka szát fog ja ké pez ni.

Kö szö net nyil vá ní tás:
A do ku men tá ció össze ál lí tá sát a Pro

Renovanda Cultura Hungariae Ala pít vány tá mo -
gat ta. Ez úton is kö szön jük. 

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét kö tet -
szer kesz té si szem pont ok in do kol ták. Szerk.
megj.)
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Linii de cãi ferate industriale
din Treiscaune
(Referat)

Lucrarea prezintã hãrþi ale cãilor ferate
industriale din fostul comitat/judeþ Treiscaune,
fiind o a doua par te a documentaþiei referitoare
(Linii de cãi ferate forestiere din Treiscaune (j.
Covasna), Acta (Siculica) 2001/2, 257–285).
Noutãþile sunt completate dupã caz cu inter-
pretãri noi ale hãrþilor prezentate deja.

Works Railways on the Maps
Representing Háromszék 
(Covasna County)
(Abstract)

The paper presents and compares the
map documents about the works railways of
Háromszék. It is the second part of the referring
documentation (Lumber railways on the maps
representing Háromszék (Covasna county),
Acta (Siculica) 2001/2, 257-285). It contains new
maps and new interpretations of the old data.
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