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3.3.2. Kolozsvár–Kocsárd–Tövis vasútvonal
A vasútvonal következő, Kolozsvár–Kocsárd–Tövis közötti szakaszát két részletben adták át a közforgalomnak. A Kolozsvár–Kocsárd közötti 68 km-es vonalrészt 10 hónap késéssel, az egész vonal utolsó szakaszaként 1873. augusztus 14-én nyitották meg. A hozzácsatlakozó Kocsárd–Tövis 34 km hosszú állomásköz
korábban elkészült. Tövistől, Gyulafehérvárig tartó szárnyvonallal (15 km) együtt már 1871. november 20-án
felavatták. Ennél a vonalrésznél a késés 11 hónap volt.
A Kolozsvár–Kocsárd szakaszon az előzőeknél is több nehézséggel lehetett csak az alépítményt elkészíteni. Oka ennek jórészt a vasútépítésre szinte teljesen alkalmatlan mezőségi talaj volt.
A vasút Kolozsvárról kiágazó szakasza Apahidáig a Szamos völgyében vitt. Itt az egyetlen nagyobb
építmény egy 72 m-es, több támaszú híd volt. Apahida után a Szamos és az Aranyos közötti vízválasztóig
10 ‰-es emelkedővel haladt a vasút. Az alépítményt a terepviszonyok miatt helyenként csak nagy földmunkával lehetett kialakítani és négy alagutat is kellett építeni.
A vízválasztó után a Virágosvölgyben létesített töltések és bevágások (29. ábra) építése közben a talaj
egyensúlya megbomlott és hatalmas méretű csúszások következtek be. A csúszások elkezdődtek már az építkezés idején és folytatódtak az üzembehelyezés után is. 1873. és 1881. évek között csak nagyon költséges helyreállítási munkákkal, víztelenítéssel, szivárgók építésével, töltéscserével, utántöltéssel sikerült helyreállítani a pályát. Ezen a szakaszon emelkedők és lejtők váltakozva követték egymást, legnagyobb értékük elérte a 10 ‰-et.

29. ábra
A Magyar Keleti Vasút Virágosvölgy–Kolozskara közötti szakaszán
a földmunka kialakítása
Kocsárdtól (30. ábra) Tövisig a vasútvonal teljes hosszában a széles Maros völgyben, végig a folyó
jobb partján, jórészt alacsony töltésen vezetett, váltakozva 3-4 ‰-es emelkedőkkel, illetve eséssel. A Maroson
híd nem épült, minthogy a vonal ezen a szakaszon egyszer sem keresztezte azt. Két helyen: Miriszlónál és
Nagyegyednél közelítette meg a folyó partját, itt partvédművek és sarkantyúk építésével védték a vasutat.
A vonalszakaszon az ívsugarak 275 és 3000 m között változtak.
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30. ábra
Kocsárd elágazó állomás vágányainak eredeti terve 1870-ből,
elágazás Tövis és Marosvásárhely felé
3.3.3. Tövis–Kiskapus–Segesvár–Brassó vasútvonal
A vasútvonal Tövis és Brassó közötti részét 1872. és 1873. években három részletben nyitották meg: a
Tövis–Medgyes közötti szakaszt (62 km) 1872. május 6-án, a medgyes–segesvárit (39 km) 1872. július 12-én,
a segesvár–brassóit (129 km) 1873. június 1-jén. Tövis és Brassó között a vonal szinte végig a folyók völgyében haladt. Tövistől kezdve rövid szakaszon a Maros, majd a Küküllő, Balázsfalvától a Kis-, majd a Nagy–
Küküllő, ezután a Kézdi, Erked, Bene és Homoród patakok, végül az Olt és a Barca völgyében érte el Brassót.
A pálya ezeket a vízfolyásokat többször keresztezte, emiatt hidakat, a vízválasztókon való áthaladásnál
nagyobb földmunkát kellett végezni és egy alagutat építeni, a szűkebb folyóvölgyekben a folyók medrét szabályozni, partvédműveket létesíteni. Az alépítményi munkák mennyiségét növelte, hogy az árvizek többször
megrongálták a pályát. A talajcsúszások miatt sok helyreállítási munkát végeztek már az építkezés időszakában és azt követően is.
A pálya nyomvonalában a folyók irányának követése miatt több helyen kissugarú íveket és nagyobb
emelkedőket is be kellett iktatni (31. ábra). Így a pályában 275-325 m sugarú ívek és 9-10 ‰-es emelkedők is
előfordultak. Brassó előtt, a barczasági fennsíkon található viszont az erdélyi vasutaknál ritkaság számba menő 15 km hosszú egyenes szakasz is.

31. ábra
A Tövis–Segesvár–Brassó vonalszakasz magassági vonalvezetése
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A vasúti pálya nagy része alacsony töltésen haladt, nagyobb földmunkát csak Balázsfalva, Paratély,
Szászsáros, Segesvár, Ders, Homoródbene és Pálos községek közelében kellett végezni. A benei vízválasztónál 635 m-es alagutat építettek. A folyók közelsége miatt jelentős volt az alépítményi többletmunka. A
Küküllő folyón három helyen 500–1100 m hosszú mederszabályozást, átvágást végeztek. Több helyen
hosszabb partvédműveket építettek.
Az árvíz 1876-ban és 1882-ben Erkednél, illetve Kiskapus és Medgyes között rongálta meg a pályát.
Emiatt az erkedi szakaszon 300 m hosszban a pályát át kellett helyezni és kővel burkolni a földmunkát.
Ezen a szakaszon is sok alépítményi hiányosság keletkezett már az építkezés időszakában és azt követően is. Erked és Kacza között a ramocsai töltés elcsúszott. 1878 és 1879-ben a terület vízmentesítése után új
töltést építettek cölöpözött rácsokra állítva. 1877 és 1880 között a vízválasztó előtt lévő benei alagút erkedi
bejárata deformálódott, az alagút előtt lévő támfal mindkét oldalon a nagy földnyomás következtében 85 cm-t
eltolódott és így egymástól való távolságuk 170 cm-rel csökkent. 1881-82-ben víztelenítés után mindkét oldalon teherbíróbb új támfalat kellett létesíteni.
A Homoródbene és Pálos közötti bevágásban a pályaszint a hegyoldal csúszása, illetve a nagy földnyomás következtében állandóan emelkedett. Párhuzamos és keresztszivárgók létesítésével 1877. és 1882. évek
között a terület vízmentesítése után a talajmozgás megszűnt.
A Pálos melletti pályarészen a gyenge minőségű, kevésbé teherbíró altalajra épített töltés süllyedt, a
cölöpök és a támfal elcsúszott. Víztelenítéssel, a Bene patak medrének áthelyezésével, ellentöltés létesítésével
lehetett csak rendbe hozni az alépítményt.
3.3.4. Tövis–Gyulafehérvár szárnyvonal
A Tövis–Gyulafehérvár közötti vasút a Keleti Vasút szárnyvonalaként épült meg, valójában azonban
nagyon fontos, az Első Erdélyi Vasút és a Keleti Vasút hálózatát összekötő vonal lett, amelynek az államosítás
után még tovább növekedett a jelentősége.
A 15 km hosszú vasútvonalat 1871. november 20-án nyitották meg. A vasútvonal Tövis állomásról délre, kb. 2 km-re ágazott ki a nyílt vonalból, amelyet Tövis „0” ponttal jelöltek. A pálya végig a Maros völgyében, a folyó jobb partján kisebb töltésen vezetett, építése nagyobb nehézséget nem okozott. A vasútvonalon a
legnagyobb emelkedő 4 ‰, a legkisebb ívsugár 569 m volt.
3.3.5. Kocsárd–Marosvásárhely szárnyvonal
A Keleti Vasút fővonalából, Kocsárd állomásból kiágazva épült a marosvásárhelyi szárnyvonal. Az 59
km hosszú, másodrangú vonalat 1871. november 20-án nyitották meg.
A vasút végig a Maros völgyében haladt, váltakozva a folyó két partján. Emiatt több hosszabb hidat
kellett építeni és helyenként a folyómedert is szabályozni kellett. A hidak későbbi átépítésénél több vonalkorrekciót végeztek. A szárnyvonalon a legkisebb ívsugár 500 m, a legnagyobb emelkedő 4,33 ‰ volt.
A vasútvonal nagyobb állomásai Marosludas és Marosvásárhely voltak (32. ábra). A vonal jelentősége a
folytatásában épített székely körvasút megnyitása után növekedett meg.
3.3.6. Kiskapus-Nagyszeben szárnyvonal
Az erdélyi fővasút építése körüli vitában erőteljesen résztvevő, és az osztrák kormány által is támogatott
Nagyszeben, az erdélyi szászság fővárosa végül fővonal helyett kénytelen volt beérni egy szárnyvonali vasúti
csatlakozással.

32. ábra
Marosvásárhely I. osztályú állomás vágányai és épületei 1875-ben
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A Magyar Keleti Vasút Nagyvárad–Kolozsvár–Tövis–Brassó vonalából Kiskapusnál ágazott ki a 45 km
hosszú szárnyvonal, amely Nagyszebent bekötötte az erdélyi vasúthálózatba. A szárnyvonalat 1872. október
11-én nyitották meg.
A vasútvonal nagyobb része a Viza völgyében, állandó emelkedésben vezetett Vízaknáig, az Olt és a
Küküllő vízgyűjtő területének vízválasztójáig, innen pedig esésben Nagyszeben állomásig, ahol a vonal csonkán végződött. A vonalon a legnagyobb emelkedő 10,2 ‰, a legkisebb ívsugár 275 m volt.
Nagyszeben állomáshoz később több helyiérdekű vasút vonala csatlakozott, ami megnövelte az állomás
forgalmát és jelentőségét.

3.4. A Magyar Keleti Vasút pályája
A Magyar Keleti Vasút pályájának alépítményét az engedélyokmány alapján 4,0 m koronaszélességgel
alakították ki. A rézsűhajlás a földanyag minősége szerint változott, a laza talajoknál l:1,5 és 1:1,25, a sziklás
talajoknál ennél meredekebb 4:1, 5:1 volt a hajlás. A fővonalban Nagyvárad–Kolozsvár–Segesvár között 6,5
m hosszú, 35,5 kg/m tömegű, „a” jelű vassíneket fektettek, szilárd illesztéssel, 7 db talpfával alátámasztva, 93
cm legnagyobb aljközzel. A fővonal utolsó szakaszába Segesvár és Brassó közé már dI jelű, 31,125 kg-os
acélsínek kerültek, de ezek hossza és aljbeosztása az előzővel azonos volt. A gyulafehérvári, a marosvásárhelyi és a nagyszebeni szárnyvonalakhoz 6,5 m hosszú, 32,5 kg-os, „b” jelű vassíneket használtak, az előzőekkel
szintén megegyező aljbeosztással.
Az építéskor a fővonalhoz 31,5 ezer tonna, a szárnyvonalakhoz 8,6 ezer tonna sínt, 713 ezer tölgy talpfát, a vágánykapcsolatokba 338 csoport kitérőt és 80 fordítókorongot helyeztek el.
A kopott vassínek acélsínekre való cserélését a MÁV az államosítás után azonnal megkezdte. A síncseréknél az első években 7,5-8,0 m-es, 33,25 kg-os „c” jelű acélsínt fektettek, lengő illesztéssel, 9-10 db talpfával alátámasztva, 85-97 cm-es aljtávolsággal. 1890-től 9,0-12,0 m hosszú, szintén „c” jelű, de 34,5 kg-os acélsínt használtak. A nagyobb tömegű 42,8 kg-os „I” jelű sínek fektetését a század első évtizedében kezdték el.
Ezek 12 m hosszúak voltak, 14-15 db talpfával támasztották alá azokat, így a legnagyobb aljtávolság 84-89
cm-re csökkent. Az első világháború végén a vonal Kolozsvár–Tövis–Brassó közötti szakaszán nagyobbrészt
„I” rendszerű sínekből állt a felépítmény. Minthogy a Keleti Vasút fő- és szárnyvonalai csaknem teljes
hosszukban folyóvölgyekben vezettek, emiatt a folyókon való átkeléseknél több nagy hidat, a folyók mentén
partvédműveket, támfalakat, a vízválasztóknál és a nagyobb bevágások helyén több alagutat kellett építeni.
A vasútvonalon az építéskor összesen 1086 db műtárgyat létesítettek, 6285 m nyíláshosszal. Közülük
196 db 0,4-0,6 m-es csőáteresz (nyíláshosszuk 130 m), 403 db boltozott áteresz (705 m), 416 db faszerkezetű
híd (4608 m) és 71 db vasszerkezetű híd (843 m) volt. Az építéskor a nyílás hossza alapján a műtárgyak csaknem 3/4 része fából készült, ami nagy fenntartási költséget rótt a vasúttársaságra, illetve később a MÁV-ra.
Emiatt a MÁV az államosítás után igyekezett gyors ütemben kicserélni a fahidakat vasszerkezetre. Ez az első
világháborúig jórészt meg is történt.
A Nagyvárad–Kolozsvár vonal első szakasza a Sebes-Köröst két ízben, két nagyobb hídon keresztezte. A
Nagyvárad és Váradvelence közötti 154 m hosszú híd fából készült, amit 1885-ben építettek át 95,4 m hosszú
kétnyílású, alsópályás, egyszeres rácsozású, trapéztartós vasszerkezetre. Mellé került 2x47,6=95,2 m nyílású
rácsos híd a Nagyvárad–Váradvelence közötti második vágány építésekor. A második Körös híd Rév és Brátka
között eleve vashídként épült, először 58,8 m nyíláshosszal, majd 1889-ben ezt is átépítették 63,8 m hosszú, 3
nyílású kő hídfőn és pilléreken nyugvó alsópályás, párhuzamos övű, szimmetrikus rácsozású vasszerkezetre.
A Szamost Kolozsvár után 72,8 m (4x18,2 m) hosszú alsópályás rácsos hídon lépte át a vasútvonal.
A Kolozsvár–Tövis közötti vonalszakasz építésekor az Aranyos folyó régi és új medrét 50, illetve 80 m
hosszú faszerkezetű hídon keresztezte a pálya. Ez utóbbit később átépítették 4x20 m-es vasszerkezetű híddá.
Ugyanezen fővonal a mellékvölgyek kisebb vízfolyásain Felvincznél 20 m, Nagyenyednél 40 m, az Ompoly
patakon 84 m hosszú faszerkezetű hídon, a Maros felett pedig Tövisnél 132 és 140 m hosszú facölöpökön
nyugvó fagerenda szerkezetű hídon vezetett át. Ennek a meder feletti részét 1893-ban 3x52=156 m hosszú,
alsópályás, kéttámaszú, görbített felső övű, kőpilléreken nyugvó szerkezetre cserélték ki.
A Tövis–Brassó szakasz nagyobb műtárgyai: a Kis–Küküllőn 84 m-es (7x12 m) fahíd Karácsonfalva és
Balázsfalva között, a Nagy–Küküllőn 198 m-es (2x8 és 14x 13 m) fahíd Mikeszásza és Kiskapus között, 8
nyílásos 94,5 m-es, 7 nyílásos 80,6 m-es és 7 nyílásos 81,3 m-es fahíd Dános és Segesvár között, 8 nyílásos
94,2 m-es fahíd Segesvár és Héjjasfalva között, az Olton 10 nyílású 165,3 m-es fahíd Alsó–Rákos és Ágostonfalva között. A Viza patakon 120 m-es (2x8 és 8x13 m) fahíd Mikeszásza és Kiskapus között. Ezeken kívül a
kisebb patakokon is számos hosszabb, nagyobbrészt fából készült műtárgy vezetett át: a Gyógyi patakon 48
m-es (4x12 m) fa-, a Keszler patakon 23 m-es vas-, a Kézdi patakon 5 nyílású 52 m-es fa-, az Erked patakon 2
nyílású 29 m-es vas-, és 3 nyílású 33,5 m-es fa-, a Homoród patakon 3 nyílású 30 m-es, 2 nyílású 20 m-es és 4
nyílású 40 m-es fa-, egy 50 m-es vas-, a Barczán 4 nyílású 50 m-es és ugyancsak 4 nyílású 42 m-es fahíd.
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A szárnyvonalak közül a kocsárd–marosvásárhelyi az Aranyost 50 és 81,6 m-es, a Marost két 120 m-es
(6x20 m) és három 160 m-es (8x20 m), a Nyárádot egy 20 és két 40 m-es (2x20 m) fahíddal szelte át.
A Kiskapus–Nagyszeben vonalat a Sálya patak felett 67 m-es, a Vizánál 53 és 82 m-es, a Rözsi pataknál 48 m-es, a Szelindek pataknál 30 m-es, a Czibin pataknál 58 m-es faszerkezetű híddal keresztezte. A Viza
völgy felett 154 m hosszú, 16 m magas faszerkezetű viadukton haladt át a vasút.
A legtöbb fahidat rövid idő múltán átépítették vasszerkezetre. Az Olt folyó fahídja helyére 1886-ban
130 m hosszú (2x35 és 1x60 m) alsópályás, trapéztartós, kőpillérekre helyezett vashíd került. 1887. és 1896.
évek között hat Küküllő hidat cseréltek át vasszerkezetűre, közöttük egy 77 m-es (1x25 és 1x52 m), egy 78 mes (2x39 m), három 80 m-es (1x30 és 1x50 m) és egy 130 m-es (1x30 és 2x50 m) fahidat. Valamennyi vashíd
alsópályás, kéttámaszú, görbített vagy párhuzamos övű, rácsos acél híd volt, kőpillérekkel alátámasztva. Kicserélték a Maros folyó fahídjait is vasszerkezetekre.
A Sebes–Körös, Aranyos, Maros és Küküllő folyókat a vasút kedvezőbb vonalvezetése érdekében több
helyen 200-1200 m hosszú szakaszokon szabályozták, medrüket áthelyezték, illetve átmetszéseket készítettek.
A folyók közelében a változó vízállás és az árvizek miatt nagy hosszakban kőhányásokkal, kőrakatokkal és
kőburkolattal védték a töltések rézsű oldalait. Ennek ellenére a folyók áradásaikkal nemcsak az építés közben,
hanem az üzemben lévő pályában is gyakran okoztak kárt.
Az Aranyos vize 1880-ban rongálta meg az alépítményt. Ezután a hidat 20 m-rel meghosszabbították és
nagy költséggel a partszakadások megakadályozására partvédműveket létesítettek.
A Nagy–Küküllő 1882-ben Kiskapus és Medgyes között, az Erked patak 1876-ban Erked és Szedres
között rongálta meg a pályát.
A változatos terep, a vízválasztókon való áthaladás miatt a vonalban több alagutat kellett építeni. A
Nagyvárad–Kolozsvár közötti szakaszon alagút készült: Rév mellett (78 m) (33. ábra), Bratkánál (185 m),
Bucsánál (270 m). Sztánánál utólag boltozták be a bevágást 219 m hosszban. Kolozskara és Virágosvölgy
között négy (183, 337, 232, 81 m hosszú), Erked és Bene között egy alagutat (635 m) létesítettek.
Az alagutakat trachit, mészkő, agyag, kékagyag, agyagpala, agyagos homok, homokpala rétegekben
alakították ki, nagyobbrészt az angol alagút építési rendszer szerint, részben egyenes, részben íves pályarészeken. Egy kivételével valamennyi alagutat ki kellett falazni, négynél fenékboltozatot is létesítettek. A boltozatok falvastagsága a vállban 0,6-0,8 m, a zárkőnél 0,5-0,7 m volt.
A Magyar Keleti Vasút vonalán a legnagyobb állomás a nagyváradi volt, amihez a társaság vonalhálózata csatlakozott. Nagyvárad állomást 1858-ban a Tiszavidéki Vasút építette, annak tulajdonában is maradt. A csatlakozáskor bővítették, a vágányok számát növelték. A Keleti Vasút szerződés alapján használta
az állomást. 1871-ben ugyaninnen indította ki Szeged-Eszék vonalát az Alföld-Fiumei Vasút. 1887-től
kezdve pedig több helyiérdekű vasútvonal ágazott ki Nagyvárad állomásról. Így az állomást szinte folyamatosan bővítették.
A vasúttársaság több vágányos nagy állomásokat épített az érintett erdélyi nagy városoknál: Kolozsvárott (34. ábra), Segesvárott, Brassóban, Marosvásárhelyen, Nagyszebenben. Több vágányos állomásokat létesített a vasút elágazási helyein Gyéresen, Kocsárdon, Tövisen és Kiskapuson. Később mind a nagyobb városok, mind az elágazási helyek állomásait több ízben bővíteni kellett, részben a forgalomnövekedés, részben az
újonnan létesülő csatlakozó mellékvonalak, helyiérdekű vasutak miatt. Nagyobb bővítést hajtott végre a MÁV
közvetlen az államosítás után és a későbbi időben is több állomáson (Brassóban, Kolozsvárott, Nagyváradon
stb.). Sok állomást nagyobbítottak meg az első világháború alatt is a zavartalan hadi forgalom érdekében.
A vasútvonal jelentősebb állomásai voltak még: Csúcsa, Bánffyhunyad, Apahida, Kolozskara, Felvincz,
Nagyenyed, Küküllőszeg, Balázsfalva, Medgyes, Erzsébetváros, Héjjasfalva, Ágostonfalva, Botfalu és Marosludas.
A nagy állomásokon az átmenő vágányon kívül négy-hat forgalmi, egy-két rakodó és fűtőházi vágányon bonyolították le a forgalmat. A kisebb állomások 3–4 vágányosak voltak, a forgalmi kitérőknél egy kitérő vágányt építettek. 22 állomáson lehetett vizet vételezni.
A nyílt vonalat az engedélyokmány alapján egyvágányúra alakították ki. Második vágányt csak a forgalom nagyobb mértékű növekedése esetén kellett volna építeni. Erre azonban nem került sor a MÁV időszakában.
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33.ábra
Rév és Bratka közötti alagút
A Magyar Keleti Vasút az akkori előírásoknak megfelelően minden vonala mentén távírda vezetéket
helyezett el, az állomásokon pedig 59 Morse gépet. Az egyes állomások előtt 14 villamos, 87 forgatható és 25
szilárdan álló védőjelzőt, az elsőrendű vonalakon nyugtató jelzőket, az őrházaknál villamos harangjelzőket
szereltek fel.

34. ábra
Kolozsvár állomás és műhely vágányhálózatának állapota 1875 augusztusában.
A helyszínrajzot 1881 májusában helyesbítették
A vasúthálózat tényleges összes építési tőkéje 1879-ben 108,5 millió Ft-ot tett ki, így a vonal teljes
építése kilométerenként 179,5 ezer Ft-ba került.
A Magyar Keleti Vasút üzemét az államosításig önállóan, saját járművekkel bonyolította le. A társaság
tulajdonában 50 mozdony, 123 személy-, 901 teherkocsi, 6 egyéb jármű volt.
A Magyar Keleti Vasút járművei a korabeli megállapítások szerint csinosak, célszerűek voltak, valamennyin magyar nyelvű Magyar Keleti Vasút vagy M.K.V. felirat volt. A mozdonyokat a Sigl gyár szállította,
nevet nem viseltek, csak számozást. Az I. csoportba sorolták a gyors, a II-be a vegyes, a III-ba a tehervonati
mozdonyokat. A személy- és teherkocsikat nagyobb részt hazai gyárak készítették. Az államosítás után a
MÁV a járműállagot átvette és sajátjába sorolta.
A Magyar Keleti Vasút vonalhálózatán fűtőház működött Nagyváradon, Kolozsvárott, Gyéresen,
Kocsárdon, Tövisen, Kiskapuson, Segesváron, Brassóban, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben, főműhelye
Kolozsvárott, alműhelye Brassóban és Segesváron.
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A vasúttársaság legforgalmasabb vonalszakasza a nagyvárad–kolozsvári volt. A megnyitás évében ezt a
153 km-es utat a leggyorsabb vonat 5 óra alatt tette meg (utazási sebesség 30 km/h) (35. ábra). A menetidő a
két nagy erdélyi város között 1918-ban 4 óra 10 perc (sebesség 36 km/h), 1940-ben 2 óra 45 perc volt (sebesség 56 km/h).
A Kolozsvár–Brassó közötti út 1873-ban 20 órát, 1918-ban 9,5 órát vett igénybe.

35. ábra
A Magyar Keleti Vasút Nagyvárad–Kolozsvár közötti vonalszakaszának menetrendje
1871. június 15-től kezdve

Dr. Horváth Ferenc–Dr. Kubinszky Mihály
MAGYAR VASÚTI ÉPÍTKEZÉSEK ERDÉLYBEN című könyv alapján
(Folytatása következik)
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