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Felavatták tegnap a kincses váro-
si pályaudvar főépületén a Nagy-
várad–Kolozsvár-vasútvonal 150 
éves létrehozását megörökítő 
emléktáblát. A magyarok által 
épített vasútvonal csak román 
nyelvű emléktáblát kapott.

 » BEDE LAURA

A kolozsvári vasútállomás üzembe 
helyezésének 150 éves évfordu-
lója alkalmából kizárólag román 

nyelvű emléktáblát lepleztek le tegnap 
reggel a pályaudvar főépületén. A kin-
cses városi Állomás téren összegyűlte-
ket Vasile Nicu Rafa, a román vasúttár-
saság (CFR) kolozsvári állomásfőnöke 
köszöntötte, örömét fejezve ki, hogy 
150 év alatt több millió utas haladt át a 
városon, és több ezer embernek nyúj-
tottak munkalehetőséget.

A román himnusz eléneklése után 
Andrei Andreicuț kolozsvári ortodox 
metropolita megáldotta az emléktáb-
lát. Vasile Daniel Rad területi igazga-
tó az ünnepi eseményen kiemelte, 
1870 ősze meghatározó jelentőségű 
volt: közelebb hozta Kolozsvárhoz 
Budapestet és Bécset.

Hasonlóan vélekedett Szentes Jó-
zsef, a CFR volt vezérigazgatója, aki 
elmondta, erdélyi viszonylatban na-
gyon fontos a 150 éves megemléke-
zés, ugyanis az évek során sikerült 
összekötni egész Romániát Erdéllyel, 
vagy más megfogalmazásban Erdélyt 
Romániával.

A koronavírus-járvány és -fertőzés 
kockázatára, valamint a Magyaror-
szágon szeptember 1-jétől érvényes 
szigorú beutazási szabályokra tekin-
tettel a Magyar Államvasutak Zrt. 
(MÁV) képviselői nem tudtak részt 
venni a megemlékezésen. Mucsi Atti-
la Józsefné igazgató üzenetét Bartha 
Zsolt, a forgalmi osztály szabályzati 
alosztályának vezetője tolmácsolta. 
Emlékeztetett, a Nagyvárad–Kolozs-

vár–Segesvár–Brassó-fővonal építé-
sének ötlete már 1847-ben felmerült. 
A vonalvezetést illetően élénk és hosz-
szas vita alakult ki a különféle érdek-
csoportok között. A végleges döntést 
követően a vasútépítés engedélyezési 
okmányát az 1868-as XLV. törvény 
hagyta jóvá, amelyet az uralkodó Fe-
renc József 1868. december 6-án szen-
tesített. Ezt követően 1869. március 
8-án megalakult a Magyar Keleti Vas-
út Részvénytársaság. A fővonal Nagy-
várad–Kolozsvár-szakasza elsőként 
épült meg. A Nagyvárad–Kolozsvár 
közötti 152 km hosszú pályát a nehéz 
terepviszonyok miatt 1869. december 
31. helyett csak nyolc hónappal ké-
sőbb, 1870. szeptember 7-én sikerült 
átadni. A vonalszakaszon összesen 
75 őrház, 91 útátjáró, 191 vízáteresz, 
számtalan híd épült. A vagonokon 
és mozdonyokon a „Magyar Keleti 
Vasút” vagy „M. K. V.” felírás volt ta-
lálható. A mozdonyok a bécsújhelyi 
Sigl-mozdonygyárban készültek, és 

nem neveket kaptak, mint ahogy ak-
kor megszokott volt, hanem számok-
kal látták el őket – részletezte Bartha.

Hozzátette, két évvel később a Ma-
gyar Államvasutak megalapítása után 
a Magyar Keleti Vasút jóvoltából Nagy-
várad–Kolozsvár között is lehetett vas-
úton közlekedni, és a szakasz azóta is 
a térség vérkeringésének szerves részét 
képezi, egyben Románia vasúti háló-
zatának jelentős fővonala is. „Erre mi 
is büszkék vagyunk. 150 év nagy idő, 
országhatárok, államformák, gazdasá-

gi hajtóerők sorra változtak, de a vasúti 
közlekedés állandó, és a jövőben egyre 
nagyobb hangsúllyal vesz részt a kö-
zösségi közlekedésben. Ugyanígy Ma-
gyarország összekapcsolása Erdéllyel, 
hiszen a tradicionálissá vált Corona 
InterCity vonatpár működtetése a MÁV 
számára alapvető fontossággal bír” – 
hangzott el az eseményen. A magyar 
nemzeti vasúttársaság emellett 90 
magyarországi vasútállomáson vagy 
megállóhelyen már feltünteti a hatá-
ron túli célpontok magyar helységne-
veit is az utastájékoztató eszközein.   A 
tavaly nyár végi bevezetés óta pedig 
7600-nál is több olyan vonat közleke-
dett, amin a határon túli helységnevek 
magyar nyelven is olvashatók, hallha-
tók voltak. „Ez a határon túli magyar 
ajkú lakosság összetartozásának erő-
sítése mellett, mely történelmi feladat, 
a hazai utasok számára az úti célt és a 
köztes állomások azonosítását is meg-
könnyíti. A vasúti ünnepek – a múlt ér-
tékei mellett – a vasutasságról, a dol-
gozók áldozatos munkájáról kell hogy 
szóljanak. Azokról a munkavállalók-
ról, akik – akárcsak a régmúltban, a je-
lenlegi pandémiás helyzetben is – nap 
mint nap elkötelezetten helytállnak, 
és végzik feladatukat, ezáltal biztosít-
va a vasúti közszolgáltatás folyamatos 
ellátását” – állt az ünnepi üzenetben.

 Erdélyi tudósítások 2020. szeptember 8.
kedd

A lehetőségek
autópályája

Talán nem túlságosan nagy túlzás történelmi jelentőségű 
eseménynek nevezni az észak-erdélyi autópálya első Bihar 
megyei szakasza, a hozzá kapcsolódó magyarországi M4-es 
autópálya újonnan elkészült üteme, illetve a kettő közötti 
határátkelőhely elmúlt napokban lezajlott felavatását. Hiába 
kevesebb mint hat kilométer hosszú ugyanis az A3-as sztráda 
most átadott bihari aszfaltcsíkja, az óriási fontossággal bír, hi-
szen beköti Nagyváradot, valamint a tömbmagyar Érmelléket 
az Atlanti-óceánig tartó európai gyorsforgalmiút-hálózatba. 
Ez óriási esély a régió számára, hiszen számos külföldi cég 
vallja: az itteni beruházás egyik alapvető feltétele, hogy a kö-
zelben legyen autópálya. Így az új sztrádaszakasz megteremti 
az alapot a térség gazdasági fellendüléséhez – már „csak” 
létre kell hozni ehhez a sztráda mellett szükséges infrastruk-
túrát, például a közművestett ipari parkokat, és fel kell kutat-
ni a potenciális befektetőket. Amúgy nem elhanyagolható a 
szimbolikus értéke annak a ténynek, hogy Váradot hamarabb 
köti össze autópálya Budapesttel, mint Bukaresttel. Ez is jelzi, 
mennyire tartották a mindenkori román kormányok fontosnak 
a fejlesztéseket a jelentős mértékben magyarok által is lakott 
régiókban. A mostani, nyúlfarknyi szakasz gyors ütemű meg-
építése is csak amiatt vált lehetővé, hogy a bukaresti illetéke-
sek hirtelen ráeszméltek: hamarosan elér az országhatárra a 
magyar M4-es autópálya, és presztízskérdést csináltak abból, 
hogy ne a semmiben végződjön, hanem legalább a határ és 
Bihar község közötti szakaszhoz csatlakozhasson.

Az avató már csak azért is jelentős eseménynek tekinthe-
tő, mert alkalmat adott arra, hogy a két ország kormányának 
tagjai találkozzanak egymással. Bőven van ugyanis miről 
tárgyalni, ezt azonban egyrészt a járványhelyzet, másrészt a 
két ország évek óta fagyos viszonya akadályozza, amelyet az 
utóbbi hónapokban Klaus Iohannis államfő és sleppje még 
tovább rontott, miután Magyarországot és a magyar közössé-
get is megpróbálta belekeverni a két vezető román párt kö-
zötti belpolitikai küzdelembe. Ennek ellenére Szĳ jártó Péter 
magyar külügyminiszter az ünnepségen gyakorlatilag megis-
mételte a korábban Budapestről Bukarestnek is címzett fel-
hívást a térség országai közötti szorosabb együttműködésre, 
amikor arról beszélt, a z új közúti összeköttetés jó alap lehet 
a kölcsönös bizalom és tisztelet terén, ezek kialakulása pe-
dig a nehéz kérdéseket is megoldhatóvá teszi. Emlékezetes, 
hogy néhány hónappal ezelőtt Klaus Iohannis román államfő 
durván félrelökte a baráti jobbot, amikor elutasította, hogy 
Románia a magyarokkal, a szlovákokkal, a szerbekkel, a len-
gyelekkel és a csehekkel közösen lépjen fel a régió érdekei-
nek képviseletéért.

Bogdan Aurescu román külügyminiszter most ugyan né-
mileg udvariasabb volt – arról beszélt, szükség van a közös 
autópálya-avatáshoz hasonló pozitív eseményekre a két or-
szág kapcsolatában –, azonban megemlítette, hogy Bukarest 
továbbra is kitart amellett, hogy kétoldalú megállapodásban 
rögzítsék az Erdélyben zajló magyar gazdaságfejlesztési prog-
ramok működtetésének körülményeit. Ez pedig annyit jelent, 
hogy Románia magyar viszonylatban továbbra sem tesz le a 
kettős mérce alkalmazásáról, hiszen a hasonló német fejlesz-
tési program zavartalanul működhet megállapodás nélkül is, 
miközben a magyar program még csak nem is diszkriminál 
nemzetiségi alapon, hiszen számos román kedvezménye-
zettje is van. Vagyis úgy tűnik, román részről még mindig nem 
igazán állnak készen a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapuló kapcsolatokra, hiszen bürokratikus, adminisztratív 
akadályokat próbálnak gördíteni az erdélyiek és a partiumi-
ak gazdasági fejlődését, jólétét célzó programok elé – csak 
azért, mert azokat Magyarország fi nanszírozza.

Ami meglehetősen barátságtalan lépés egy olyan ország-
gal szemben, amely nem csupán közvetlen szomszéd és fon-
tos gazdasági partner, de egyben Romániához hasonlóan az 
EU tagja, nem utolsósorban pedig katonai szövetséges is. A 
jelek szerint a román külpolitikai és biztonsági stratégia ki-
dolgozásáért és megvalósításáért felelős román illetékesek 
továbbra sem tudnak, illetve nem is akarnak megszabadulni 
a magyarokkal kapcsolatos görcsöktől. Pedig az ország való-
di érdeke az lenne, hogy – például az új autópálya-összeköt-
tetést kihasználva – a lehető legtöbb programot dolgozzák ki 
a magyar illetékesekkel is együttműködve a sztrádát övező, 
határhoz közeli régiók, az ott élő emberek életminőségének 
fejlesztésére. Ellenkező esetben továbbra is csak azt követ-
hetik tehetetlen nézőként fi gyelemmel Bukarestből, ahogy a 
román állampolgárok egy része csak egyetlen ok miatt értéke-
li az új sztrádaszakaszt: hogy azon keresztül még gyorsabban 
maga mögött hagyhatja az egyre kilátástalanabb romániai 
valóságot, Nyugaton keresve a boldogulás lehetőségét.
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Fontos erdélyi vasúti ünnep

Mérföldkő. Egyházi közméltóságok és a román vasúttársaság munkatársai is részt vettek az emléktábla leleplezésén
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 » A helységnevek magyar 
nyelven való feltüntetése 
a határon túli magyar ajkú 
lakosság összetartozásá-
nak erősítése mellett, mely 
történelmi feladat, a hazai 
utasok számára az úti célt 
és a köztes állomások azo-
nosítását is megkönnyíti.




