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A székelyföldi úthálózat 
kiépülése és az első autók 
megjelenése 

„Az Olt és a Csíki utca sarkán vasár-
nap este fél nyolckor nagy riadalmat 
keltett egy automobil, melynek pö-
fékelő zajától majdnem elragadt két 
ló kocsival együtt. Az automobil az 
Olt utca felé igyekezett nagy zajjal és 
meg nem engedhető gyorsasággal.” 
– ezt írja a Sepsiszentgyörgyön meg-
jelent Székely Nép újság 1907-ben, 
abban az időben amikor az első gép-
kocsik megjelentek Székelyföldön. 
Adataink szerint Szentgyörgyön és 
Székelyudvarhelyen 1899-ben jelent 
meg az első gépkocsi. 

Székelyföld modernizált közút-
jairól a 19. század közepe óta be-
szélhetünk – az akkori állapotok 
köszönőviszonyban sincsenek a ma-
iakkal, de főbb, a nagyobb települé-
seket összekötő utak nyomvonalai, 
a terep adottságok miatt (a völgyek 
és folyók mentén) nagyjából ugyan-
azok. A székelyföldi közutak kor-
szerűsítése az 1850-es években kez-
dődött, az utakat az akkori osztrák 
kormány katonai és gazdasági érde-
keinek megfelelően modernizálták. 
1867 után, tehát a kiegyezést köve-
tően az állami utakat az éves állami 
költségvetésbõl építették és tartot-
ták fenn, műszaki szolgálatukat az 
államépítészeti hivatalok látták el, 
a közutakat a községek gondozták. 
1870-től a vasutakkal párhuzamo-
san futó utak egy része a vármegyék 
kezelésébe került. Ebben az időben 
a folyamatosan épülő vasútvona-
lak tulajdonképpen hátráltatták az 
utak fejlesztését,  a közutakhoz való 
viszony csak a 20. század első felé-
ben változott meg Magyarországon, 
tulajdonképpen a gépkocsik megje-
lenésével. A fogatok, hintók és más 
addigi járművek mellett megjelentek 
az autók és az egyre jobban elterjedő 
gépjárműforgalom a közúthálózat 
általános felújítására, modernizálá-
sára sarkallta az államot. Például az 

1907-től életbe lépett útállamosítási 
program évente háromszáz kilomé-
ternyi törvényhatósági út megváltá-
sát tette lehetővé. 

Akkor is volt szerencsétlenség 

Az impériumváltás után a román 
kormány törekvése az volt, hogy 
jobb összeköttetést valósítson meg  
Erdély és az Ó-Románia között mind 
a vasút, mind pedig a közúthálózat 

szempontjából. A két világháború 
közötti időszakban már megszo-
kott látvány volt a személygépkocsi 
vagy az autóbusz látványa Székely-
földön. 1923-ban Magyarországon a 
személygépkocsik száma 5815, míg 
Romániában 9500 volt – a számok 
rohamosan növekedtek, hiszen egy 
1939-es adat szerint Erdélyben (a 
Bánát és Partium nélkül) összesen 
6889 járművet jegyeztek, ebből 3631 
személygépkocsi. 1925-ben Székely-
udvarhelyen ötven, két évvel később 
102 autó volt. 

Közlekedési balesetek, méghozzá 
sérüléssel járó, netán súlyos kime-
netelű szerencsétlenségek már száz 
évvel ezlőtt is előfordultak, de a két 
világháború között is voltak szép 

számmal. Például a Csíki Lapok 1909 
júliusában számol be arról, hogy Zsö-
gödben gróf Mikes cs. és kir. huszár-
kapitány 60 lóerős automobiljával 
közlekedett, amikor Barcsai Dénes 
lovai megbokrosodtak, a gépkocsi 
pedig nekik rohant. Nagyobb baj nem 
lett, csak Barcsait kellett kórházba 
vinni, de a cikkíró megjegyzi, hogy 
„Kívánatos volna, ha az automobil 
tulajdonosok legalább a községek kö-
zött mérsékeltebb iramban vezetnék 
gépeiket, mert az indokolatlan gyors-
hajtás előbb-utóbb végzetes szeren-
csétlenséget okoz, mi ép ugy érheti 
e gépkocsiban ülőket is, mint a más 
járművel közlekedőket.”

A második világháború előtt az 
egyik legszörnyűbb baleset 1937 jú-
niusában történt Erdővidéken – a 
Székely Közélet tudósításából tud-
juk, hogy egy Brassóba tartó teher-
autó ütközött a Kolozsvár és Brassó 
között közlekedő gyorsvonattal, a 
balesetben a teherautón a pénteki 
hetivásárra tartó asszonyok közül 
öten szörnyethaltak. A húszas-har-
mincas években már foglalkozásnak 
számított a sofőrködés, a városokban 
lehetett gépjárművezetést tanulni – 
például Székelyudvarhelyen többek 
között ifj . Barkóczy Albert és Jirgal 
Alajos oktatták az autóvezetést. 

Az 1940 és 1944 ősze közötti „ki-
csi magyar világ” a székelyföldi inf-
rastruktúrában nagy változásokat 
hozott: ezekben az években sok-sok 
utat felújítottak és átalakítottak – 
nemcsak a városokat, településeket 
összekötő úthálózat, hanem egy 
adott településen belül is sok és sok-
féle modernizálást végeztek. Például 
Székelyudvarhelyen a városból a 

Szejke felé kivezető főút (a mai 13A) 
akkor módosult: addig a mai Ugron 
Gábor utca volt a főút, ám 1942-ben 
az Ugron-birtokból egy részt „lecsíp-
ve” valósult meg a mai út. 

Kockakő és aszfalt

A székelyföldi városok nagy részé-
ben a hatvanas évek végéig, a het-
venes évek elejéig kockakövekből 
voltak a fontosabb utak – az ország 
megyésítését követően, a hetvenes 
évek közepétől keződtek a nagyobb 
mértékű aszfaltozások, amelyet 
szintén a gépjárműforgalom növe-
kedése vont maga után. A tömegköz-
lekedést ekkor még mindig elsősor-
ban a vasút jelentette, de rendszeres 
buszjáratokról a húszas évek óta be-
szélhetünk. 1925-ben már volt Széke-
lyudvarhely-Csíkszereda menetrend 
szerinti járat, a busz – megfelelő 
időjárási viszonyok közepette – kö-
rülbelül két óra alatt tette meg a két 
város közötti távot.   

A gépjárműforgalmat fokozato-
san szorította vissza a hetvenes évek 
végétől érezhető üzemanyagkrízis 
– ez odáig fajult, hogy a nyolcvanas 
évek végén már a benzint és a gázola-
jat is jegyre lehetett venni, akárcsak 
az alapélelmiszereket. Óriási nehéz-
ségek közepette lehetett személygép-
kocsit vásárolni, sok esetben több 
évig kellett várni egy kiutalt Daciá-
ra. Azzal sem mehetett akárhová és 
akármikor, hiszen a Ceaușescu-éra 
utolsó évtizedeiben például olyan 
jogszabály is érvényben volt, amely 
szerint egyik vasárnap a páros, a 
másikon csak a páratlan számú au-
tók közlekedhettek.

Hogyan vezet a székely gépkocsit?
Autóvezetés-kultúra a székelyföldi utakon

Az első gépkocsi 
Székelyudvarhelyen 
Daróczi Ignácé volt 1910-ben: 
a tulajdonos a volánnál, 
az autóban a  barátai
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Az udvarhelyi rajoni néptanács 
szolgálati autói, egy Pobeda 
és egy Moszkvics (1957)




