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Három nyugdíjas mozdonyveze-
tő kezdeményezésére ünnepre 
készül Marosvásárhely: 150 éve 
futott be az első személyszállító 
szerelvény az akkor még végál-
lomásnak számító pályaudvar-
ra. Akárcsak másfél évszázaddal 
ezelőtt, szombaton délelőtt 
ismét gőzmozdony gurul be 
Vásárhelyre.
» SZUCHER ERVIN

H árom marosvásárhelyi nyug-
díjas mozdonyvezető – Mihály 
Ferenc, Gheorghe Muntean és 

Victor Mureşan – gondolt egy meré-
szet, és két évvel ezelőtt eldöntötte, 
hogy a több részre oszlott román 
vasúti társaság vezetőivel – vagy 
nélkülük – megünnepli a 150. évfor-
dulóját annak, hogy 1871. november 
20-án futott be az első személyvonat 
a vásárhelyi állomásra. Azon a zord 
őszi napon, ünnepélyes körülmé-
nyek között adták át a Székelyko-
csárd–Marosvásárhely-vonalat. Az 
eseményről egy húsz évvel ezelőtt 
felállított kisebb méretű, egynyelvű 
márványtábla tanúskodik. A három 
nyugalmazott vasutas most egy sok-
kal nagyobb, román és magyar nyel-
ven feliratozott fekete márványtáblát 
rendelt, amelynek felszereléséért a 
vasúti társaság vezetői egyáltalán 
nem rajonganak. „Azt mondták, 
hogy fekete táblát nem tesznek az 
állomás egyik épületére sem, ezért 
fehér márványt rendelnek, és elké-
szítik ők. Megígérték, hogy azonos 
szöveget vésetnek bele, és a két-
nyelvűséget is tiszteletben tartják” 
– számolt be a Krónikának Mihály 
Ferenc, az egyik kezdeményező, aki 
két kollégájával azt nehezményezi, 
hogy miközben már jó két esztendeje 
dolgoznak a terven, a „jól fi zetett fő-
nökök” az utolsó hetekben ébredtek 
fel és látták be, hogy jó volna az alka-
lomhoz illő ünnepet szervezni.

Évszázados gőzös
és királyi vagon
Mihály és társai, időt és pénzt nem 
spórolva meghívókat, az állomás 
épületének fotójával levelezőlapot 
készíttettek, emlékérmét rendeltek, 
felújíttatták a 130. évfordulóra ké-
szült, húsz esztendő alatt teljesen 
megkopott táblát. Egy vasúti múze-

um létesítését is tervbe vették, de azt 
tapasztalták, hogy a kezdeti lelkese-
dés után a vezetőség lendülete alább-
hagyott. Szintén Mihályék voltak 
azok, akiknek noszogatására a vasúti 
társaság 2019-ben egy párméteres 
sínpárt fektetett le a marosvásárhe-
lyi állomás elé, azonban a kiállításra 
szánt gőzöst már nem voltak képesek 
oda költöztetni. A nyugalmazott moz-
donyvezetők minden reménye az új 
városvezetésben van, hiszen amint 
Mihály Ferenc elmondta, Soós Zol-
tán polgármesternek tetszett az ötlet, 
amelyhez támogatást ígért.

A tervezett program szerint szom-
baton a Pacifi c 231065 nevű, feldí-
szített gőzmozdony fog befutni a 
marosvásárhelyi nagyállomásra. 
Az 1922-ben Németországban gyár-
tott vasparipa óránkénti 126 kilo-
méteres sebességgel lenne képes 
száguldozni – amennyiben a pálya 
lehetővé tenné. A Bukarestből ér-
kező két idős masiniszta által veze-
tett, 2018-ban Vásárhelyen felújított 
mozdony az egykori királyi vagont 
fogja vontatni, amelyen – akárcsak 
másfél évszázaddal korábban – a 
Vásárhely határában felszálló vá-
rosvezetők fognak utazni.

Panama előzte meg
a pezsgőbontást
Két és fél esztendővel a Gyulafehér-
várt Marosvásárhellyel összekötő vo-
nal átadását megelőzően a Székely 

Hírlap 1869. január 30-án még arról 
cikkezett, hogy Fehérváron „nagy fel-
tűnést okozott 14 köcsögkalapos ide-
gen, kik az estéli vonattal érkeztek. 
Mint később megtudtuk, ezen urak 
angolok, s a Gyulafehérvár–Marosvá-
sárhely-i Vasút felvételére érkeztek.” 
Magyarán a két erdélyi város közötti 
vasútvonal építésének tervezési és 
építési szerződésének a nyélbe üté-
sét jelentette, amelynek jogát a brit 
Waring Brothers and Eckersley cég 
nyerte el. Ugyanaz év őszén az an-
golok bejárták és felmérték a vasút 
majdani nyomvonalát, a Houchard-
kert végén kijelölték a vásárhelyi in-
dóház helyét, majd december 15-én 
megkezdték a földmunkálatokat. A 
következő év tavaszán már javában 
folyt a munka, amikor a szerződés-
ben meghatározott csomópontot, az 
Aranyosgerendre tervezett leágazást 
Székelykocsárdra költöztették, majd 
a marosvásárhelyi indóház helyét is 
megváltoztatták. A város határában 
már 1870 szeptemberében megjelent 
az első gőzös, amelyet a pályaépítési 
munkálatokhoz használtak.

Miközben a beruházás a tervezett 
iramban haladt, a korabeli sajtóból 
azt is tudjuk, hogy botrány botrányt 
követett. A vasútépítés körüli bonyo-
dalmak kísértetiesen hasonlítanak 
a mai autópálya-beruházásokra. 
Waringék elsikkasztották az induló 
tőkét, késéssel fi zettek a munkások-
nak, és nem részesítették kártérítés-

ÜNNEPI MŰSORRAL EMLÉKEZNEK MEG SZOMBATON ARRÓL, HOGY MÁSFÉL ÉVSZÁZADA FUTOTT BE AZ ELSŐ GŐZÖS MAROSVÁSÁRHELYRE

Nyugdíjas vasutasok „teszik sínre” a múltat
ben a kisajátítások által sújtott gaz-
dákat. A földművesek nem hagyták 
annyiban, az építők visszaéléseire 
időnként hangosan és agresszívan 
válaszoltak. Amint néhai Gaál Kor-
nélia marosvásárhelyi történész a 
Századok krónikájából című mun-
kájában beszámol, a nagy vasútépí-
tési panama következményeként a 
hatóságok sem maradtak restek: 
lefoglalták a Waring cég minden 
ingó és ingatlan vagyonát, a vál-
lalkozók pedig átadás és leltár nél-
kül voltak kénytelenek kivonulni 
a telepről. Mindössze 1871 nyarán 
kezdett megélénkülni a munka, 
amikor Gezse és Kutyfalva között 
sikerült megoldani a Maroson és az 
Aranyoson átvezető öt híd építése 
körül adódó bonyodalmakat. Októ-
ber végén, november első felében 
még éjjel, fáklya- és lámpafény mel-
lett is folyt a munka, hogy a sikeres 
próbamenet után november 20-án 
felavathassák a vonalat.

„A várva várt esemény megvaló-
sulását óriási falragaszok hirdették 
városszerte, közölték azt is, hogy 
naponta 2 vonat fog közlekedni. 
1871. november 20-án a kellemetlen 
esős, sáros idő ellenére a város ap-
raja-nagyja az ünneplő díszbe öltö-
zött állomásra sietett. A feldíszített 
vonat, közepén a város zászlójával 
¼ 13 órakor futott be Marosvásár-
helyre. A jötteket az éljen örömzaja 
és a tarackok dörgése fogadta. (…) 
Este ünnepi vacsorát rendeztek, 
ahol mintegy 60-an vettek részt a 
város és a vasút vezetői közül” – 
olvasható a több mint húsz éve el-
hunyt történész munkájában.

Vásárhely 17 évig végállomás-
nak számított; a Szászrégenig 
tartó szakaszt mindössze 1886-ra 
építették ki, onnan Dédáig pedig 
1905-ben. Az úgynevezett székely 
körvasútra 1909-ig kellett várni. A 
néhány évvel ezelőtt felújított állo-
másával Marosvásárhely jelenleg 
egy szárnyvonal félreeső, poros 
kisváros hangulatát kelti, ahová 
egyre kevesebb szerelvény fut be. A 
nagyobb városok közül mindössze 
Bukarestbe, Kolozsvárra, Nagysze-
benbe, Brassóba és Csíkszeredába 
indul napi egy, legfeljebb két já-
rat. Közvetlenül sem Budapestre, 
de még csak Nagyváradra, Aradra 
vagy Temesvárra sem lehet Maros-
vásárhelyről eljutni. Mint ahogy 
egyetlen moldvai városba sem.

» A 2018-ban 
Vásárhelyen fel-
újított mozdony 
az egykori királyi 
vagont fogja 
vontatni, ame-
lyen – akárcsak 
másfél évszázad-
dal korábban – a 
Vásárhely hatá-
rában felszálló 
városvezetők 
fognak utazni.
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Méltó ünnepre készülnek. Mihály Ferenc nyugalmazott mozdonyvezető




