
10. VASÚTTALANSÁG, VASÚTPOLITIKA

1807-ben elindult az első gőzhajó és 1825-ben megépült az első vasútvonal, annak a 
szállítóberendezésnek hírnöke, mely a XIX. század végére behálózta az egész világot. 
Kivétel ez alól a Székelyföld és a gyarmatbirodalmak egyes vidékei. Hogy miként történ
hetett mindez így, erre rövidre fogott erdészet- és faipartörténeti áttekintésünkben adhatunk 
választ. A kérdéssel kapcsolatos vizsgálódásaink rámutatnak arra a mérhetetlen hátrányra, 
mely a helytelen vasútpolitikának betudhatóan a kutatott terület erdőgazdálkodását és 
faiparát érték.

10.1. A nagy lehetőség elmulasztása
1848 januárjában Széchenyi István javasolta az Arad-Károly/Gyula/fehérvár- Székely- 

udvarhely-Ojtozi szoros vasútvonal megépítését/Hszék Ekv, 1899.271./Annnak a transz
verzális fővonalnak a létesítését, mely Magyarországot és Erdélyt legrövidebben úton a 
Kelet-tel közvetlen csapcsolatba hozta volna, kedvező hatást biztosítva ezzel a székely 
székek erdő- és faiparának kifejlődésére is.

A tengerhez vezető legrövidebb vasút tőkebeáramlást idézve elő, lehetővé vált volna a 
székelyföldi erdők feltárása és olyan iparközpontok létesítése, melyeknek piaca a galaci 
kikötő közbeiktatásával a Közel-Kelet lehetett volna. Ez a vasút már nemcsak a bécsi bútort 
és más készterméket hozta a vizsgált területre, hanem az említett irányba, az itt előállított 
áru /elsősorban bútor, papír, furnér stb. /  elszállításával a jólét zálogaként jelentkezhetett 
volna. A vázolt elgondolás nem volt utópia, mert Brassó kivételével egész akkori Erdély 
faipara fejletlen volt, és annak kialakulásához a Székelyudvarhely-Ojtoz közötti vonalsza
kasz kedvező feltételeket nyújthatott volna. 122. ábra!

E nagy jelentőségű, sorsdöntő javaslatról Orbán Balázs is megemlékezett: “Az ojtozi 
szoros [. . .] Nagy Széchenyink itt tervezte az Erdélyből Galaczra vezető vasútvonal 
bevitelét.” /Orbán B., 1869. III. 129./ A későbbiek folyamán is többször sürgették megépí
tését. A Pótsa - féle nagy monográfia kétszeri kitűzéséről is említést tesz /Hszék Ekv, 1899. 
271./, mintegy igazolást keresve ezzel a háromszéki vezető rétegek és az illetékes kormány- 
szervek nagy, közös és megbocsáthatatlan mulasztására.
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10.2. Az első erdélyi vasút

10.2.1. 1858. Vasút Erdély határán

Tíz évre Széchenyi javaslatának elhangzása után, a vasút megközelíti Aradot és Nagy
váradot, 1868. december 22-én pedig átadják a forgalomnak az első erdélyi vasútat, mely 
“kiindult Aradról, s mindig a Maros völgyén halad egész Gyulafehérvárig” /VU, 1869.1.
10./. Ezzel a javasolt nagy transzverzális vasút első szakasza megépült.

Merre tovább? Sajnos Széchenyi szelleme nem őrködött nagy gondolata felett. Szárny
vonalak építésébe fogtak, melyek Erdély iparosainak nyakára hozták az olcsó gyári cikke
ket, elősegítve ezzel elszegényedésüket.

A sajtó -ha megkésve is, de annál dörgedelmesebb hangnemben- követelte a vasúttalan- 
ság felszámolását, ostorozva mind a kereskedőket, kik éltek a meggazdagogás lehetőségé
vel, mind a társadalmat. "Létre kell hozni a Székelyföldön a gyáripart, létre is fogja hozni 
a fejlődés kényszere. . . [?] Csak vasúttal alakulhat át a székely társadalom [. . .]”, 
olvashatjuk a Székely Nemzet 1886/84. számában, majd a kereskedőktől: “A mi kereske
dőink túlnyomó része esküdt ellensége honi gyártmányoknak. Oka ennek a megszokás és 
külföldi gyárosok részéről nyújtott hitel. [. . .] Kereskedőink [. . .] még a fogpiszkálót is 
Bécsből, vagy Nürnbergből rendelik, mert ott hitelre adják.”

1909-ig lekkor adták át a forgalomnak a Déda - Gyergyó szent mikló s közötti sza
kaszt!, aki Csíkszeredától Kolozsvárra kívánt utazni, 95 km-t egészen ellenkező irány
ba, Brassóba kellett megtennie, “...e vasút, a nagy kerülő miatt, annyira drága és 
késedelmes, hogy csak részben teljesíthette a hozzáfűzött reményeket...” IMkikj, 
1896.205.1
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Megszületett az a “könyvtárnyi” irodalom, mely a vasúttalanság felszámolásáért harcolt, 
mindig magányosan, ellenzékieskedve, hasonlóan mint a székelység politikai vezetői. 
Ezzel a vasútpolitika a székely kérdés központi témájává vált. /23. ábra/

10.2.2. 1909. Átadják a forgalomnak a Déda-Gyergyószentmiklós közötti szakaszt /Mkikj, 
1909. 86./

Bezárul ezzel Edrélyben egy körvasút, melyről megtévesztően írta a kamarai jelentés: 
“több évtizedes sérelme nyert ezzel orvoslást a Székelyföldnek”, mert nemcsak megkésve 
született, hanem torzóként is, jellemzésére talán elégséges e pár szó is: “Gyimestől Seges
várig Brassón át használni a vasutat 120 km kerülést jelent” /SzK, 1902. 262./.

Ötvenegy év volt szükséges ahhoz, hogy az első erdélyi vasút a Maros torkolatától 
felérjen a forrásvidékig. És mennyi költséges “méricskéléssel” /Vitos Mózes szavaival élve/ 
és bankettel! Egyik 1897. április 4-én zajlott le, a Csíkszeredái polgári leányiskola díszter
mében, annak örömére, hogy végre ide is felért a vasút. A 14 tószt közül, az egyik e szavakat 
is tartalmazta: “. . . e székely nép kicsiny, viszonyai szerények” /Hszék Ékv, 1899. 290./ 
Aki ezen igaz szavakat mondta, bizonyára maga sem hihette, hogy újabb 12 évnek kell 
eltelnie, hogy a Déda- Gyergyószentmiklós közötti vonalszakasz átadásával az ún. székely
körvasút elkészüljön.

10.3. Szárnyvonalak

10.3.1. Három zsákutcába vezető vasút

1871. november 20. Átadják a forgalomnak a Kocsárd-Marosvásárhely vasútvonalat, 
melyet később meghosszabbítják Szászrégenig /e szárnyvonal átadása 1886. jan. 6. án 
történt meg//PNL, XII. 110./;

1888. március 15. forgalomba adják a Héjjasfalva-Székelyudvarhely szárny vonalat/PNL. 
XII. 110./;

1891. november 30. rendeltetésének átadják a Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely vasútvo
nalat /a Brassó-Sepsiszentgyörgy szakaszt október 11-én helyezték forgalomba/PNL, XII.
110./124. ábra!

Említettük, hogy a közvélemény a vasútat a fejlődés akkori legfőbb mozgatójának 
tekintette, de egyöntetűen nem tudott örvendeni a szárnyvonalaknak, melyek nyomán 
azonnal jelentkezett a hitelbe árusító külföldi gyáripar az ő olcsó termékeivel, mellyel 
szemben a tőkeszegény, elavult munkaeszközökkel rendelkező helyi kisiparos-kinek az 
iparszabadság/1872.8. te ./helytelen alkalmazása révén jelentkező kontárokkal is fel kellett 
vennnie a versenyt- tehetetlenségében alulmaradt, elszegényedett és egy részük elvándo
rolt.
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24.ábra

A szárnyvonalak állomásai mellett feltüntetett százalékok az 1896.évi teheráru forga
lomból a faáru arányát jelentik. IMkikj, 1896.1.táblázati

1896-ban még csak 3 szárnyvonal: Nyárádtő - Szászrégen 40 km Héjjasfalva-Székely-
udvarhely 38 km Kökös-Kézdivásárhely 56 km. Összesen: 134 km

10.3.2. Szárnyvonalra Udvarhely megyének sem volt szüksége

Már a vasútvonal megépítésének gondolatát sem fogadta mindenki lelkesedéssel. A 
kolozsvári Ellenzék /1883.1. 16. / cikkírója a fentiekben vázolt elveket hangoztatva szállt 
síkra a transzverzális vasút megépítéséért, melynek egyik változatát Dániel Gábor és Ugrón 
Gábor, korának két udvarhelymegyei vezéregyénisége, mint engedményesek szorgalmaz
ták.

10.3.3. Héiiasfalvától a Gyimesnél levő moldvai határszélig

A 213,2 km hosszú vasútvonal érintette volna Zetelakát, Vaslábot és Csíkszentdomokost 
/SzN, III. 1885. 187-191. és 195. sz./

“Vasút nélkül ipart teremteni annyi, mint lég és szárny nélkül repülni”, írta a sepsiszent
györgyi Székely Nemzet 1885/100. számában. A hasonlóan szép szólamokban Dániel és 
Ugrón felhívása sem szűkölködött. Jószándékukat azonban ma sem vonhatjuk kétségbe. 
Sajnos a kormány és a nagytőke pártfogását nem élvezték, az érdekelt megyék lakosságának 
áldozatkésségét pedig túlértékelték: “Alulírott engedményesek nem látunk legyőzhetetlen 
nehézségeket, azonban a létezők leküzdésére szükséges, hogy Udvarhely- és Csíkmegye 
tétovázás nélkül az összevágó működésre és áldozatkészségre szánja el magát, [. . .] 
Zetelakáig a vasútat minden esetben kiépítjük, hogy hirdesse mindenki előtt: nem Udvar
helymegye a hibás. Udvarhelymegye fiai nem voltak hanyagok.” /Az 1885-ben meghirde
tett vasútépítés erejéből azonban még Zetelakáig sem futotta, a szárnyvonal vége Udvarhely 
maradt./
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10.3.4. Brassó - Sepsiszentgyörgy 18 év, ráadásul könnyű feltételek mellett

Brassóig 1873-ban ért el a fejlődés -munkaalkalmat, kultúrát - jelentő vasút. Tizennyolc 
év volt szükséges ahhoz, hogya 32 km-re fekvő megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy vasútat 
kapjon és újabb 6 év, amig a vonal eljutott Csíkszeredáig. Mennyivel gyorsabban dolgozott 
Horn Dávid fakereskedő, a Komandó megalapítója és az első háromszéki vasút Ikeskeny- 
vágóinyúJ létesítője, összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között! Ui. ezt a vasútat 
a Pőtsa-féle nagymonográfia e szavakkal jellemezte: “nyomjelzése, az uralkodó, könnyen 
elmálló kőzetnél és a csuszamos, mély, homokos agyag talajnál, nemkülönben a hegyol
dalakon eredő számos fonásnál fogva rendkívül nehézségekkel járt [. . .]”. Majd: “A 
forrásvizek bősége abból is kitűnik, hogy Térrét-től a József -fűrészig [Gyulafalváig], 20 km 
hosszúságban 178 áteresz, kisebb és nagyobb áthidalás vált szükségessé, néha olya sűrűén, 
hogy az ívekben (valakit hidak kiépítése is elkerülhetetlen volt.” /Hszék Ekv, 1899. 295./ 
125. ábra/

—=— . Az 1891-ben forgalomba adott 
szabványos njomtövú vasút

------------- Közutak napjainkban

------------ Megyehatár napjainkban

-H  t t I ■ Erdei vasút

25.ábra
Komandó IComandaul és környéke. Jelmagyarázat:

Gyulafalva, az 1888-ban létesült Háromszék megye első nagyarányú fűrésztelepe 
IHáromszék Ekv, 1899.107.1.

Komandó, fűrésztelepét 1890-ben szerelték és adták üzembe.

Vajnafalva, innen indul ki a Terrét-Alsósikló, majd Felsösikló-Gyulafalva 

erdei vasú, Háromszék első, személyszállításra is használt vasútvonala 

az 1268 m hosszú komandói sikló /napjainkban is működik/

13. "Első" gőzfürészekl

az 1891-ben forgalomba adott szabványos nyomtávú vasút 

közutak napjainkban 

megyehatár napjainkban 

erdei vasút
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Az összehasonlításkor semmit sem von le Horn Dávid érdemeiből az a tény, hogy a 
Brassó-Sepsiszentgyörgy szakasz normálnyomtávú vonal, míg az erdei vasút 760 mm 
nyombőségű. Két év egyfelől és tizennyolc év másfelől, hegyvidéki viszonyok az erdőben, 
és lapály Brassó és Sepsiszentgyörgy között, akárhogyan is nézzük a “nagy” és a “kis” 
vasúttal szemben támasztott műszaki feltételeket, Horn Dávid és műszaki gárdája előtt kell 
meghajtanunk az elismerés zászlaját. Míg a tehetetlen állami és törvényhatósági különböző 
szervek és bizottságok munkáiról, kik “intézték” a háromszéki vasút sorsát, csak elmarasz- 
talólag emlékezhetünk meg.

10.3.5. A vasút vonzotta a vállalkozókat

Erre nagyon jó példa éppen Horn Dávid vállalkozása: 1888-ban a Keleti-Kárpátok 
között modem fűrésztelepet létesített, mert tudta, hogy 2-3 év alatt -egy kis kitérővel- az 
állami normálvágány Kovásznát, hova gravitált üzeme, el fogja érni, és ezáltal a termelt 
fűrészáru elszállítása gazdaságosan megoldható. Brassóban még gázzal világították az 
utcákat, de Horn fatelepén villany égett. Sok más hasonló befektetésnek is köszönhetően, 
a komandói fűrésztelep végül is kivételt képezett az erdei fatelepek történetében: itt a letarolt 
erdők nem jelentették egyben az üzem megszüntetését. Ha a későbbi tőkés -a Groedel 
család, akiknek Hóm Dávid akkor kényszerült eladni “birdalmát”, amikor a mindent jelentő 
vasút közeledett Kovásznához -a jövedelmet fel is élte, itt egy fűrészüzemnek köszönhetően 
állandó település -faipari létesítmény- keletkezett. /Mindezt azért is említettük meg, hogy 
bizonyítsuk “Komandó- szerű” fatelep keletkezhetett volna, ha 1868-ban -miután a vasút 
a Maros mentén Gyulafehérvárig felért- nem szárnyvonalak építésébe fognak, hanem az 
előbbiekben körvonalazott, nagy transzverzális fővasút létrehozására kerül sor, mely a 
kutatott terület mintegy közepét szelte volna át./

10.3.6. T. Nagy Imre szavai

1891-ben megjelent könyvecskéje /Csíkvármegye közgazdasági állapotai és a székely 
kivándorlás/ hozzánk, erdészekhez azért is közelebb áll, mert elismeréssel írt a csíki erdők 
állami kezeléséről, de ezen túlmenően a vasúttalanság miatt elkeseredettség talán nála a 
leginkább szívhez szóló: “Csíkország. Külön ország ez, hova a czivilizáczió csak borvizes 
vagy deszkás szekéren nyikorghat be, de a közgazdasági élet felelevenítésére a legelső 
rugóul szolgáló vasutat egy évtizede óta csak méljük, czövekeljük, rajzoljuk, kérjük, 
óhajtjuk, reméljük, mind hasztalan.” /75./
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