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Időutazás a vasútállomáson
A 150 évvel ezelőtt Marosvásárhelyre érkezett első személyvonatra emlékeztek
• Szombaton, egy 
ugyanolyan esős, zord 
napon, mint 150 évvel 
ezelőtt, ismét befutott 
a gőzös a marosvá-
sárhelyi állomásra. 
Másfél évszázaddal 
ezelőtt Gyulafehérvár 
irányából érkezett az 
első személyvonat – a 
történelmi eseményre 
látványos ünnepség-
gel, kétnyelvű táblák 
avatásával emlékeztek.

S Z UC H E R E RV I N

A szokásos zászlólobogtatás 
és önfényező hosszú beszé-
dek nélkül kezdődött az az 

ünnepség, amelyet szombaton több 
száz érdeklődő jelenlétében tartot-
tak meg a marosvásárhelyi vasútál-

lomáson. Akik még emlékez-
nek a legutóbbi, kerek húsz 
évvel ezelőtti felhajtásra, 
kellemesen csalódhattak a 
vasúttársaság vezetőiben: 
a vásárhelyi vasút 150 éves 
fennállása alkalmából ezút-

tal kétnyelvű márványtáblát 
avattak – nem is egy példányban. 
Az egyiket a nyugalmazott moz-
donyvezetők rendelték fekete már-
ványból, a másikat a CFR vezetősé-
ge fehérből. Mindkettőn ugyanaz a 
szöveg áll románul, magyarul, ki-
sebb helyesírási hibákkal tarkítva: 

150 éve, 1871. november 20-án nyílt 
meg a Gyulafehérvár–Marosvásár-
hely vasútvonal.

Királyi vagon fürdőkáddal

A pontosan másfél évszázaddal 
ezelőtt átadott Gyulafehérvár–Szé-
kelykocsárd–Marosvásárhely sza-
kasszal Székelyföld fővárosa be-
kapcsolódott abba a csaknem 607 
kilométeres erdélyi vasúthálózatba, 
amelyet a magyar állam mindössze 
három és fél esztendő alatt, 1870 és 
1873 között létesített. Az évforduló 
alkalmából az állomásra befutott a 
kilencvenkilenc évvel ezelőtt gyár-
tott Pacifi c nevű gőzös, amely a ki-
rályi vagont húzta. II. Károly román 
király nagyközönség előtt megnyíló 

kupéjába most léphettek fel először 
kíváncsiskodók. Nemcsak a gyer-
mekek ámuldoztak, amikor meglát-
ták, hogy még fürdőkád is dukált 
a vonaton utazó uralkodónak. Kel-
lemes meglepetésként hatott az a 
Marosvásárhelyen restaurált vasúti 
kocsi – egy hét évtizeddel ezelőtt 
Angliában gyártott ötszemélyes 
Buick –, amelyet két évvel ezelőtt 
a rozsda miatt még ócskavasként 
sem igen lehetett volna értékesí-
teni. Szintén meglepetésként szol-
gált a keskeny nyomtávú vasúton 
befutó gőzös, miként maga az újra 
lefektetett sínpár is. Mint Ionel Ad-
rian Vîlcan, a pályafenntartó egy-
ség vezetője mondta, a vásárhelyi 
vasutasoknak eltökélt szándékuk, 
hogy legalább Maroskeresztúrig, 

nyolc kilométeren keresztül fektes-
sék vissza a „kicsi vonat” sínjeit. A 
városi közlekedésért is felelős al-
polgármester arról beszélt, hogy a 
helyhatóságok hasonló kihívások-
kal és feladatokkal szembesülnek, 
mint a 150 évvel ezelőtti elődök. 
Portik Vilmos szerint a mai nemze-
déknek kötelessége újból bekötnie 
Marosvásárhelyt a térség és Európa 
körforgásába, ezzel „visszahelyez-
ve” a 130 ezres települést a fonto-
sabb városok térképére. „Szeret-
nénk intermodális infrastrukturális 
csomóponttá válni két autópálya, 
vasút és repülőtér találkozásánál” 
– fejtette ki.

Kapcsolat a világgal

Szentes József, a vasúttársaság volt 
országos igazgatója időutazásra in-
vitálta a szép számban megjelent 
közönséget. „Ahogy ma, akkor is 
nagyon sokan várták a vonat érke-
zését. Ez a vonat a reményt jelképez-
te, a kapcsolatot a világgal. A vonat 
ugyanis több, mint közlekedési esz-
köz: a vonat utazás, menekülés, mo-
bilitás, fejlődés. A vonat a szabad-
ságot is jelképezi. Annál is inkább, 
mert ma olyan időket élünk, amikor 
saját magunk tapasztalhatjuk korlá-
tozott szabadságunkat, amelyben je-
len van a mindennapi élet bizonyta-
lansága” – mondta a közelmúltban 
még a CFR utazási részlegéért felelő 
szakember. Szentes külön köszöntet 
mondott azoknak a nyugdíjas vasu-
tasoknak, akik minden tőlük telhe-
tőt megtettek azért, hogy a hatósá-
gok ne menjenek el szótlanul a kerek 
évforduló mellett.

Ünnepi beszédében az exigazga-
tó a közlekedési reform, a kormány-
zati politikák és a helyi hatóságok 
fejlesztési tervei harmonizációjá-
nak szükségszerűségére is felhívta 
a fi gyelmet. „Románia fontos Eu-
rópa számára, a vasútnak pedig az 
európai utat kell követnie. Hiszen 
nem csupán mítosz, hogy a mobi-
litás, a közlekedés a modern világ 
fejlődésének szíve” – hangsúlyozta. 
Ehhez képest a szinte holtvágány-
nak számító marosvásárhelyi vas-
útnak még sokat kell várnia a mo-
dernizációra. A székelykocsárdi és 
dédai vonalak villamosítása, illetve 
a segesvári vasút megépítése, ami 
ötven évvel ezelőtt még a kommu-
nista rendszer legfontosabb elkép-
zelései között szerepelt, mára még a 
közbeszédből is kikopott.

Az évforduló alkalmából 

befutott a Pacific nevű gőzös, 

amely a királyi vagont húzta
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S I MON V I R ÁG

A Közúti Infrastruktúrát Keze-
lő Országos Társaság (CNAIR) 

jelenlegi vezetője, Cristian Pistol a 
napokban arról számolt be, 

hogy ellenőrizte a Nyárád-
tő–Marosvásárhely között 
megépült autópálya-sza-
kasz és gyorsforgalmi út 
helyzetét, és úgy értékelte, 
hogy még idén december-

ben közlekedhetünk majd raj-
ta. Örvendetes tényként említette, 
hogy még a hivatalos határidő lejár-

ta előtt befejezték a munkálatokat, 
mi több a versenytárgyaláson meg-
szabott összegért tudták kivitelezni 
a 9,2 kilométeres útszakaszt, amely-
ből 4,7 kilométernyi a kétsávos 
gyorsforgalmi út, amely bevezet Ma-
rosvásárhelyre, a Metro nagyáruház 
mellé. Cristian Pistol szerint azért is 
sikerült időben és az előre megsza-
bott árért elkészíteni az utat, mert a 
tervet már korábban alaposan elké-
szítették és a tervezés nem volt része 
a Strabaggal kötött szerződésnek. 
Ugyanis nem ritka, hogy a tervezés 
során nehézségekbe ütköznek a cé-
gek, és akkor derül ki, hogy a terv 
megvalósítása több pénzbe kerül, 

mint eredetileg gondolták volna. A 
CNAIR vezetője szerint a következő 
autópálya-szakaszoknál is fi gye-
lembe kell venni mindezt, és lehet, 
hogy külön fogják meghirdetni a 
közbeszerzést a tervek elkészítésére 
és külön a kivitelezésre. A Strabag 
2020 májusában írta alá a szerződést 
az autópálya-szakasz és gyorsforgal-
mi út kivitelezésére, és július 22-én 
kezdte meg a munkálatokat, ame-
lyek kivitelezési ideje 18 hónap volt.

Még néhány hétbe telik

Mivel egyre többen híresztelték, 
hogy már december elsején átadják 
az említett útszakaszokat, meg-
kérdeztük a Brassói Útügyi Igaz-
gatóság sajtószóvivőjétől, Elekes 
Róberttől, hogy mit lehet tudni az 
átadási időpontról. Mint a Székely-
honnak elmondta, bár látszólag a 
munkálatok befejeződtek, jelenleg 
csak 97 százalékban van készen az 

útszakaszt, és van néhány kiegészí-
tés, amit még el kell végezni. Hozzá-
tette, az biztos, hogy december 1-jén 
nem lesz avatás, de az körvonalazó-
dik, hogy december közepéig vagy 
akár december 10-éig hivatalosan is 
megnyitják a Nyárádtő–Marosvásár-
hely útszakaszt. Ha ezt átadják a for-
galomnak, akkor a Kolozsvár irányá-
ból autópályán érkezőknek egy kis 

szakaszon, Aranyosgyéres és Maros-
kece között kell letérniük a pályáról, 
de másképp egészen Marosvásárhe-
lyig száguldhatnak. A Székelyföldre 
igyekvők Lőrincfalvánál letérhetnek 
a nemsokára átadásra kerülő pálya-
szakaszról, és az Alsó-Nyárád men-
tén folytathatják útjukat.

December közepén már járható lesz az új autópálya-szakasz
• Még nincs teljesen készen, ezért a sokat hangozta-
tott december elsejei átadás még nem időszerű – tudtuk 
meg a Maros megyei autópálya-szakasz átadásával 
kapcsolatosan. A jó hír az, hogy már csak kisebb simí-
tások vannak hátra, így december 10-e után biztosan 
közlekedhetünk majd rajta.

Az utolsó simításokat végzik 

az autópályán, hamarosan 

közlekedhetünk rajta
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