
EGY SZÁZÉVES SZOLNOK! ÜZEM
(A SZOLNOKI ÍÁRÓMŰJAVlTÓ Ü. V. TÖRTÉNETE)

A Járóműjavító Ü. V. 100 évének történetét négytagú munka-
közösség írta meg, és a kéziratot most készíti nyomda alá.
Alábbi cikkünk ennek az anyagnak felhasználásával készült.

(Szerk.)
A rohamosan fejlődő kapitalizmus az

1800-as évek elején Európa-szerte létesí-
tette a különféle ipari üzemeket. Nálunk
ez a fejlődési szakasz jó ötven esztendőt
késett, mivel saját tőkénk nem volt.

Komoly mennyiségű külföldi — első-
sorban osztrák és francia — tőke csak a
reformkor elején kezdett megtelepedni
nálunk.. Az óvatos tőke elsősorban az
akkor Nyugaton már jövedelmezőnek
mutatkozó vasútépítés irányában kezde-
ményezett. A jövedelmezőség mellett az
is vonzotta a tőkét a vasútépítéshez, hogy
az új eszmék terjesztése, a hírközlés meg-
javítása, a személyes érintkezés lehetősé-
gének maeikönnyítése. az eddig nehézke-
sen mozgó kereskedelem szállítási gond-
jainak megoldása terén s mindezekkel az
új társadalom gyorsabb fejlődése szem-

• pontjából a vasút bizonyult legforradal-
mitíbnak az akkori technikai újítások
közül.

A magyar törvényhozás is komoly ösztönzést adott ezirányjban a tőkés vállal-
kozásnak, hiszen a?, első vasúti törvényünknek számító 1836. évi XXV. törvénycik-
künk „de utilibus operibus per societates vei privatos struendis", azaz a társaságok
vagy magánosok által építendő hasznos dolgok néven fogalmazza meg a vasútépítést.

A fenti törvénycikk alapján 1837-ben két, egymással vetélkedő külföldi tőkés
csoport, a Sina- és a Rotschild-bankhéz kapott engedélyt Magyarországon a vasút-
építésre. Hét évig vitatkozott egymással a két csoport a várható haszon megosztá-
sán, ,míg végre a Sina-féle társaság 1842-ben lemondott a magyar vasút építési jogá-
ról és a Rotschild-csoport által létesített Központi Magyar Vasúttársaság 1844.
januárjában elnyerte a privilégiumot .a helytartótanácstól.

A Társaság azonnal munkához látott, s a váci vasútvonal megépítése-után
másodiknak, 1847-ben átadta a forgalomnak a Budapest—Szolnok közti vasútvonalat.

Ezzel egyidőben Szolnokon javítóműhely is létesült, s ennek helyén fejlődött
ki a város jelenleg is legnagyobb ipari üzeme, a Járműjavító Ü. V.

Ez az üzem most ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

A 100 éves évforduló emblémája
Tervezte Méri Sándor

Nem volt véletlen, hogy a születő vasút sorrendben második csápját éppen
Szolnok felé nyújtotta, hiszen a város ősidők óta fontos átkelési helynek számított
a Budáról Erdélybe vezető kereskedelmi utak mentén. Több százados múltja volt
ezenkívül a városnak a Tiszán úsztatott sóval és szálfával való kereskedelem terén
is. Ezeknek a fontos gazdasági cikkeknek gyorsabb és olcsóbb szállítása bizonyára
közrejátszott a pest—szolnoki vasútvonal kijelölésekor is.

A korabelyi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a város sem gördített akadályt
a vasútépítés elé:
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Ilyen mozdonyok vontatták a szerelvényeket 100 évvel ezelőtt
a pest—szolnoki vasútvonalon. (Eredeti fénykép után) Méri Sándor rajza

„A Középponti Vas-Pálya Tér részére kisajátított házak becs értékét a Vas-
pálya lefizette. A lakosok elálltak a föllebbezéstől és minden további igényről le-
mondottak."!)

Egyévi munka után, 1847. szeptember 1-én meg is indult a pest—szolnoki vona-
lon a forgalom. A szolnoki polgárok érdeklődését mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy a megnyitást követő napon 6 kocsi telt meg helybeliekkel, akik Pestre utaztak.

A vasút üzemben tartásának biztosítására Szolnokon 1847-ben fiókműhelyt
létesítettek, amely azonban csak kisebb mértékű javításokat tudott eszközölni. Ez
meg is felelt a célnak, mivel a vasúti járművek akkor még újak voltak, és különö-
sebben nem is vették; igénybe azokat. Az első években csak néhány kovács, eszter-
gályos és lakatos dolgozott az ószolnoki teherpályaudvaron, a kettős sorompó
•között ina is meglevő emeletes épületben. A belső berendezést 2 kovácstűzhely és
az emeleten elhelyezett 2 lendítőkerékkel hajtott esztergapad képezte.

A Bach-korszak a vasútépítő vállalatok területén is jelentős változásokat
hozott. A Középponti Vasúttársaság 1850. márciusában átadta vonalait az osztrák
kormánynak. Ez sem sokáig tartotta azonban kezében, hanem az 1857. április 4-én
kelt szerződés szerint a Cegléd—Szolnok és a Szolnok—Debrecen közti vonalat a
Császári-Királyi Szabadalmazott Tiszavidéki Vasúttársaságnak adta el. Ez a Tár-
saság nyitotta meg 1858. április 24-én a Püspökladány—nagyváradi, majd 1858.
október 25-én a szolnok—aradi vonalakat is.

A megnagyobbodott vonalakon közlekedő járművek javítását a kis fiókmű-
hely már nem tudta ellátni, ezért 9 évi működés után átadta helyét a ma is fenn-
álló üzem ősének, amelyet 1856. tavaszán kezdtek építeni a mai műhely területén.

Az üzem 3 épületből álltt: két egymással szembenálló „L" alakú és egy köz-
tük fekvő egyenes épületből, melyek mind egyemeletesek voltak. Az épület keleti,
még ma is fennálló szárnyában volt a 12 állásos mozdonyszerelő műhely, mellette
pedig a rúgókovács, rézműves és tűzikovács műhely, a nyugati szárnyban a szer-
számlakatos műhely, az abroncsmelegítő kemence, a gépház, kútház és eszterga-
műhely. Az emeletet az irodák és lakások foglalták el. Az épülettömb mögött álló
külön kis épületben volt a kazánház. Az akkori üzem területe a mainak csak mint-
egy negyedrészét foglalta el, körülötte gyümölcsöskerlek, és szántóföldek terültek el.
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A megnagyobbodott üzem gépi berendezése évekig a régi kovácstuzhelyekből
és esztergapadból állott, csak a későbbi években szereztek be újabb gépeket

Az üzem eleinte 111 dolgozót alkalmazott, közülük 12 szellemi, 99 pedig fizi-
kai munkát végzett. A különféle szakmunkások száma arra mutat, hogy .az üzemet
komolyabb javítások elvégzésére szánták. Többségük caeh, német és osztrák volt,
a felügyeleti személyzet vedig az első 15—20 esztendőben kizárólag külföldi szak-
emberekből állott.

A kiegyezés után a Társaság megkezdte az elhasználódott gördülőanyag
komolyabb javítását, ezért a szolnoki üzem épületét és felszerelését egyaránt fej-
lesztették. Az eredetileg 2,8 holdas műhely területét 4.3 holdra növelték, 1868-ban
épült 2 • lckomotívszín, a kavácsműhely és az olajraktár összesen 1005 korona 83
krajcár, valamint egy lakóház négy család befogadására 20 001 korona értékben.

A műhely gépi berendezését is szaporították, amely 18G9. végén 36 darabból
állott. Ezzé! icmét jóidőre biztosították a megfelelő minőségű javítást, hiszen akkor
a műhelyi javításra kerülő kocsik meglehetősen kezdetleges technikával készültek,
favázuk volt, fatuskót használtak, de fából készültek a kocsik ütközői is. melyeket
a tányérokon 2 milliméteres vaslemezzel borítottak. Ar. ütközöiugók helyett gumi-
szalagokat alkalmaztak, úgyszintén a vonóhorognái is gumi helyettesítette a rugót.2)

A műhely mindig el volt látva munkával, mert a három legnagyobb vasút-
társaság közé tartozó Tiszavidéki Vaspálya Társaság járműparkja elég jelentős volt.
s annak nagyobbik részét itt javították. Ez a járműpark 1873—1876 között volt a
legnagyobb, s a következő egységekből állott: 92 mozdony és szerkocsi, 185 személy-
kocsi, 116 poggyász- és postakocsi, 2376 teherkocsi, 8 hóeke és 3 hajtány.3)

Ha a Társaság 23 évi fennállása alatti forgalmát vizsgáljuk, kitűnik, hogy
1857-ben 1 mozdonyra kereken 42, 1880-t>an pedig 56 vontatott kocsi jut. Ez világo-
san mutatja a kiegyezés utáni gazdasági élet fejlődését, ami a szállítási igények
növekedésében is tükröződik.

Már korábban említettem, hogy a üzem dolgozóinak többsége idegen nyelvű
munkásokból adódott, bár a Tiszavidéki Vaspálya Társaság a kiegyezés után, való-
színűleg a kormányzat utasítására igyekezett egyre több magyar munkást alkal-
mazni. Emiatt a magyar és idegsn nyelvű vasúti alkalmazottak aránya 1870-re any-
nyira megváltozott, Ihogy ezév január 1-től az eddigi német helyett a magyar lett
a szolgálati nyelv.

A munkások napi munkaidejéről nincs feljegyzés, de valószínű, hogy az
akkor országosan szokásos 12 órát, vagy önnél többet dolgoztak. Az átlagos kere-

1QQ éves, ma is fennálló épületrész a Járműjavító U. V, telepén Méri Sándor rajza
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seti viszonyokat sem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy egy segédmunkás 1874-ben
havonta 38 forint 40 krajcárt keresett, ami 2 mázsa búza árának felelt meg, eg>'
szakmunkás pedig 1878-ban 32 forint 93 krajcárt kapott havonta, amiért 3 mázsa
búzát tudott vásárolni.

A műhely első főnokét 1876-ban nevezték ki Wagner Gusztáv főmérnök sze-
mélyében, aki kezdetleges műszaki és kulturális körülmények közt dolgozó üzemet
vett át. Elsősorban a munkások társadalmi és kulturális életének szervezéséhez
fogott. Két év alatt meg is alakult az olvasókör és a dalárda. A szervezkedés cél-
ját Wagner a következőkben látta: „Mert a helybeli vasúti munkásoknak nem csak
becsületére fog válni, hanem eléggé nem hangsúlyozható hasznukra is lesz, ha sza-
badidejüket az olvasóban töltik el, vagy legalább otthon az onnan kikölcsönzött jó
és tanulságos könyveket olvashat jak" .i)

Az 1876. október 1-én megnyílt olvasószoba 13 pontból álló alapszabály szerint
működött, s 10 tagból álló vezetőség irányította. 1878. március 15-én Wagner az ol-
vasószoba addigi munkájáról jelentést küldött a vontatási főnökségnek, amelyben
jelentős fejlődésről számol be:

„Az egyletnek a mai nappal összesen 266 tagja van és pedig 225 munkás és 41
hivatalnok és mozdonyvezető. Az olvasó főczélja a munkásokat jobb és nemesebb
életmódra szoktatni, valamint nekik alkalmat nyújtani, hogy a szakismeretekből leg-
alább annyit elsajátíthassanak, hogy ne csak mint esztelen reszelőgépek dolgozzanak,
hanem a kezükbe adott munkát míg is értsék." 5)

A lenti nemes cél elérése érdekében az olvasókörnek ekkor már 1.109 kötetes
könyvtára volt, 5 politikai és 11 szakirodalmi és élclapot járattak, rajziskolát szer-
veztek, melyet 30 fő látogatott, ezenkívül az üzem művezetői és mérnökei géptanból,
számtanból és méríanból hetenkint kétszer magyar nyelven előadást tartottak.

Az olvasószoba mellett az 1875. december 8-án alakult Fáklyatársulat és az
1878. december 31 én alakult dalárda adott alkalmat a munkásoknak a társulati szel-
lem kialakítására. A Fáklyatársulat a temetési szertartások díszesebbé tételére fák-
lyákat adott ki a tagoknak esetenként 50 krajcár használati díjért. A dalárda 31 tag-
gal alakult, első karmestere Medgyesy Géza tanító volt. s 1879 decemberében már
nyilvános hangversennyel mutatkozott be. A dalárda által rendezett dalestélyek és
táncmulatságok látogatott és kedvelt szórakozási alkalmaivá váltak nemcsak a vasúti
dolgozóknak, hanem a város többi polgárainak is.

Az államosítással járó fejlődés korán megmutatkozott az üzemnél is: a 90^es
.években területe 90 holdra növekszik, 1894-ben külön szsmélykocsi-javítóműhely
épül, melyhez 1901-ben asztalos- és kárpitosműheiyt létesítenek, ugyanekkor építik
meg a korszerű mozdonyszereidét is. Az új üzemrészekben korszerű gépek kerültek,
ekkor szerelik fel a mozdonyosztályt villamos futódaruval, mozdonyemelővel, toló-
paddal és kerékpár-süllyesztővel. Megépítik a 100 kocsiállásos kocsiosztályt és a mér-
legjavító műhelyt. Ezzel párhuzamosan korszerűsítik is az üzem gépi berendezését.
1 gőzgépet, 5 gőzkazánt és 2 generátort állítanak be.

Az üzem világítása eleinte gyertyával, majd kőolajjal történt, de 1900-tól
kezdve áttérnek a villanyvilágításra. Ekkor már 11 villanymotor van az üzemben,
melyből 1 világítási, 10 pedig erőátviteli célokat szolgál.

A fejlődéssel szükségessé vált a biztonsági rendszabályok kidolgozása is, ezért
1893-ban megszervezik a tűzőrséget, amely 60 főből állt. 5 fős rajokra osztva látták
el a szolgálatot, eleinte csak munka utáni időben este 6 órától reggel 7 óráig, majd
déltől délig. Ezzel párhuzamosan kiépült az üzem vízvezetékhálózata, és megépült
a víztorony is, 1912-ben pedig villamos tűzjelző berendezést létesítettek.

A múlt század utolsó és a jelenlegi század első évtizedének legjelentősebb
üzemi kulturális eseménye a Millenium önképző-, Dal- és Zeneegylet megalakulása
volt, amelyet az eddigi négy kis kultúregyesület összevonásával 1896. július 14-én
hajtottak végre. A 396 taggal működő egyesület kulturális munkája jelentős szerepet
játszott a város kulturális képének kialakításában, s fejlődését csak az első világ-
háború törte meg.

Az üzem sportéletét 1910-ben a Papp Dénes műhelyi mérnök vezetésével meg-
alakult Szolnoki MÁV Sportegyesület labdarúgó szakosztálya indította meg. Bár a
kezdeti időben a munkások egyáltalán nem lelkesedtek a rövid nadrágban labdát
zavarászó fiatalemberekért, de hamarosan ők is hatása alá kerültek a labdarúgás
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bűvöletének. 1912-ben már kibérelték a mai sportpálya területét, s áldozatos munká-
val megépítették a pályát. Ezt a munkát találóan jellemezte a pálya bejáratán olvas-
ható alábbi felírás: A sportág, kultuszának verejtékez munkával, filléreik hozzájá-
rulásával emelték a szolnoki műhely alkalmazottai.

A szakmunkás-utánpótlást eleinte felnőtt munkások betanításával oldották
meg, akik közt sok volt az idegen ajkú. Az államosítás utáni években azonban már
csak elvétve találunk külföldi szakmunkást az üzemben, a szakmunkásokat a mű-
helyi munkások gyermekeiből nevelik. Erre a célra 1893-ban tanonciskolát szer-
veznek.

A kereseti viszonyok javulása egyáltalán nem követte nyomon az üzem tech-
nikai fejlődését, mert bár a munkaidő még az 1900-as évek elején is reggel 6-tól este
7-ig tartott, a munkás mégsem tudott annyit keresni, hogy eltartsa magát. Ehhez
járult még a bérek csökkentése is: pl. egy szerkocsi főjavításának munkadíját
132—140 koronáról 65—80 koronára csökkentették.

Az egyre elégedetlenebb munkások a Magyar Vasutas című szociáldemokrata
lapot olvasták, ennek szolnoki munkatársai tömörítették egybe a vasutasokat, s gyű-
léseken ismertették az ország többi vasúti szolgálati helyeinek mozgalmi híreit.j A
gyűléseket eleinte egy kocsmában, később a Mária (ma: Malincvszkij) utcában vásá-
rolt saját házukban tartották, majd mikor az ellenzék onnan is kiszorította őket, a
műhelyben és a munkásebédlőben gyűléseztek. Ezeken az összejöveteleken az egyre
inkább nehezedő munkáséletről panaszkodtak, de sok szó esett a műhelyi vezetők
önkényeskedéséről, és sürgették a fizetésemlést is. A műhely vezetősége több ízben
felszólította Szabó Károly és Kiss Lajos főbizalmiakat a gyűlések beszüntetésére, de
mivel annak nem volt foganatja, Szabót lecsukták. A munkások azonban tovább
gyűléseztek, sőt határozott fellépésükre Szabót is kiengedték, mivel komoly vádat
nem tudtak ellene felhozni.

Az 1904. április 19-i nagy vasutas sztrájk „minden vonatot megállítani" jelzé-
sére Szolnokon is megbénult a forgalom. Az üzem munkásai kora reggel összegyűl-
tek az állomás előtti téren, ahol küldöttséget választottak, amely elindult Budapestre
a fizetésemelés követelésére. A 2—3 hétig tartó sztrájk azonban csak vékony fizetés-
emelést hozott. Sőt, mivel a kormány a vasutasok katonai behívásával törte le a
sztrájkot, még csak jobban megnövelte a szarvát a rosszindulatú munkavezetőknek.
Közülük a szolnoki üzemben a leggyűlöltebb Veilandt Ferenc művezető volt, aki ettől
kezdve még kegyetlenebbül viselkedett a munkásokkal, mint annak előtte.

Az 1917-es orosz forradalom hatására F. Bedé László vezetésével az üzem
munkásai is egyhetes sztrájkot indítottak. Az üzem vezetősége katonai segítséget
kért. Ennek eredményeként 1918. elején egy cseh hadbíró ezredes vezetése alatt 120
cseh katonából álló egység érkezett az üzembe. Mindezek ellenére az üzem munkásai
Szabó Károllyal az élükön 1918. április 23-án újabb, két hetes, az eddiginél lényegesen
nagyobb sztrájkot rendeztek, amely — a cseh parancsnok jóindulatú, semleges ma-
gatartása miatt — kisebb fizetésemelést eredményezett.

1918. október 31-én a budapesti hírek hallatára megmozdultak az üzem mun-
kásai is, fegyveres munkásosztagok alakultak, melyek november 2-án elfoglalták a
városházát. A megalakult Nemzeti Tanács képviseletében működő városi direktó-
riumban helyet foglalt Szabó Károly főbizalmi is. 1919. március 21-én Szabó- Károly
direktóriumi tag jelentette be az üzem munkásainak a proletárdiktatúra kikiáltását.
Az üzemben a munkásokból alakult vörös őrség katonái tartották fenn a rendet, és
ellátták a helyőrségi szolgálatot is.

A fiatal Tanácsköztársaság harcai többször érintették Szolnokot s így az üze-
met is. 1919. április 13-án „vörös katona napot'' rendezett a város, melynek során
közel 300 munkás jelentkezett katonának, s az üzemben dolgozó orosz foglyok közül
is 115 csatlakozott hozzájuk. Április 26-án már el is indultak a frontra.

A vörös és fehér csapatok kemény harcot folytattak a város birtokáért, mely-
ben az üzem munkásai nagy segítséget nyújtottak a vörös hadseregnek, mint az egy
szemtanú naplójából is kitűnik:

„1919. május 3. szombat. Élénk géppuska és ágyúzaj hallatszik az Abonyi út
felől. Állítólag schvarmléniát csináltak a szolnoki tisztek és a vörösök ellen tartják,
illetve védik a város előtti állásokat... Délután y2 6-kor a város újra visszafoglalva,
erős utcai harcok folynak. De már a tornyon újra a vörös zászló. A gyári munkásság
Is nagy segítséget nyújtott a vörösöknek, mert azok. értesítették őket, hogy nincs a
városban román, még a fehéreket is hátbatámadták." 6)
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A vörös hadsereg harcainak segítésére az üzemben „műhelyi tüzérütegek" ala-
kultak. A századnyi vörös őrség 4 ágyúval a város különböző részén helyezkedett el.

A vörös hadsereg a nagy nyári támadás megindításánál néhány kocsiból álló
páncélvonatot is alkalmazott, melynek javítását az üzem dolgozói vállalták.

Az ellenforradalom vérengző tiszti különítményei nem kerülték el Szolnokot
sem. A Ihírhedt Héjjas^különítmény 1920. április 28-án 18 kommunista foglyot —
köztük iműhelybelieket is — elhurcolt a fogházból Orgoványba, Abonyba és isme-
retlen helyekre. A Tanácsköztársaság alatt működő munkásbizalmiakat megbotoz-
ták, a jelentősebb vezetőket pedig letartóztatták. így járt F. Bedé László, Szabó Ká-
roly, Virág János és Tisza Antal. F. Bedét és Virágot az abonyi Vigyázó kastélyban
állati kegyetlenséggel kivégezték: az előbbit megskalpolták, az utóbbit deszka között
kettéfűrészelték.

A MÁV. műhely munkásai nem tűrték szótlanul ezt a kegyetlenkedést, szer-
vezkedni kezdtek, amelyre azonban az állomá&parancsnokság is felfigyelt, amint
azt a polgármesternek 1920. május 2-án küldött bizalmas átirata bizonyítja:

„Bizalmas úton nyert értesülés szerint a helybeli MÁV. Műhely munkásai folyó
hó 2—3.-ra virradó éjjelen, vagy 3-án.a nap folyamán puccsot terveznek, melyhez
állítólag a katonaság és rendőrség egy részét máris megnyerték, és biztosan számí-
tanak arra, hogy a másik részét szintén megnyerjék, vagy a nem csatlakozókat le
fogják fegyverezni. A katonaság és csendőrség csatlakozását aként vélik keresztül-
vihetni, hogy a keletkező utcai zavargások, esetleg lövöldözések között ezek a mun-
kásokhoz átpártolnak . . . " ')

Az üzemben az üldözés ellenére sem állt meg a mozgalmi munka, amely külö-
nösen az 1930-as evekben Barta István, Somogyi Mihály, Tisza Antal és Tóth Ferenc
vezetésével erősen fellendült. Emiatt 1933. februárjában Somogyi Mihályt és Máté
Mihályt le is tartoztatták, és pár hónapos Markó-utcai kínzás után eresztették csak
vissza őket.

Az 1930-as gazdasági válság miatt a Kereskedelmi Minisztérium 5 reszelővágó
gépet leszereltetett, eladott, és jelentős létszámcsökkentést rendelt el. A gazdasági
helyzet ingadozásával együtt változó munkáslétszámot igazolja az alábbi 4 év adata'

1921. 1925. 1935. 1941.

1.235 fő 995 fő 885 fő 1.360 fő

Mikor már a munkáslétszám apasztása sem használt, sor került a munkaidő
7, majd a 6 órára való csökkentésére is, ami az amúgyis kevés keresetet a' megél-
hetési határ alá szorította. Ezt bizonyítja az alá'bbi összehasonlítás, mely feltünteti
az átlagos, havonkénti 1 főre eső munkaórákat és az értük kapott, béreket:

1921. 1925. 1935. 1941.

171 óra 170 óra 161 óra- 186 óra
1.065 Kr 82.24 Kr 128 P 150 P

Az üzem kulturális életében jelentős állomás volt 1926-ban a mozi megnyitása,
amelyben 1926-ban megkezdték a hangos filmek vetítését ií. A mozielőadások miatt
odaszokott közönség rendszeres látogatója lett a zenekar, énekkar és színjátszó cso-
port előadásainak is. A megnövekedett forgalom miatt 1928. május 26-án megnyílt
az új színházterem, melyet két évvel később a ma is használatban levő termekkel
egészítették ki. Azóta is rendszeresen működik a kultúrotthon:1 Az üzemi mozi fej-
lődését mutatja az, hogy 1935-ben 147, 1941-ben pedig 526 előadást tartott. A szín-
játszók 18 év alatt összesen 89 drámai művet adtak elő. Az üzemi könyvtár állománya
1921-ben 2.100 kötet volt, s ez 1940-re 4000 kötetre emelkedett.

A II. világháború kitörése után több munkásmozgalmi vezetőt .— közfcük
Orosházi Jenőt és Szilágyi Bélát — letartoztattak. Az üzemet háborús termelésre
állították át, ami azt jelentette, hogy minden megjavított magyar mozdony mellett
két német mozdonyt kellett kijavítaniok. Az ország megszállásakor az üzemet is
német katonai parancsnokság alá helyezték.

A szolnoki pályaudvar nagy átmenő forgalma miatt a légitámadások kedvelt
célpontja volt, s tmíatt sokat szenvedett az üzem is. A légitámadások közül a leg-
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borzalmasabb hatású az 1944. június 2-i volt, mely sok műhelyi dolgozó családját és
házát semmisítette meg. Az üzem területe 1944. szeptember 19-én kapott szőnyeg-
bombázást, a hatalmas pusztítás1 ellenére emberéletben nem esett kár, mivel a mun-
kások — okulva az előző bombázásokon — a szirénajelzéskor egy készenlétben álló
szerelvényen kihúzattak a piroskai erdőhöz. ^ ^

1944. szeptemberében, mikor a szovjet sereg megközelítette a Tiszát, a néme-
tek elrendelték az üzem leszerelését, s a gépeket elindították Nyugat felé. Az üzem
dolgozói közül nem sokan mentek el a „menekítő szerelvénnyel", s azok is nagyrészt
lemaradoztak útközben, akik elindultak.

Az üzem munkásainak nagy szerepe volt abban, hogy a leszerelés és kiürítés
során az üzemi és állomási víztornyot, valamint a közraktárat a r-émeteknek nem
sikerült felrobbantaniuk.

* * *
A felszabadulást követő napon, 1944. november 5-én a munkások kis csoportja

50 szovjet műszaki katona segítségével megkezdte az üzem helyreállítását.
Fokozatosan megindult a munka, visszatértek a régi munkások. A munkaver-

seny során derekasan megálltak helyüket, amit az bizonyít, hogy a felszabadulás 10.
évfordulójára már 450 okleveles, 117 jelvényes sztahanovista és a szakmának 72 ki-
váló dolgozója volt az üzemben, amely eddig már hatszor lett élüzem.

A felszabadulás előttihez hasonlítva sokat fejlődött a munkások balesetvé-
delme, védőruhával és védőételekkel látták el őket. 1956-ban új, korszerű fogászati
laboratóriummal felszerelt orvosi rendelő épült, s a dolgozó anyák gondjainak köny-
nyítésére 1950. óta 'modern íelszerelésű napközi otthon működik az üzemben.

A dolgozók közül a felszabadulástól napjainkig több, mint 200-an kerülte*
a párt- és állami vezetés különböző területére, s valamennyien becsületet szerez-
tek helytállásukkal a munkásosztálynak.

Az üzem kulturális élete az újjáépítéssel egyidőben megindult: a Millenium
Kultúr- és Sportegyesület 1945. április 26-án 278 taggal újból megkezdte működését.
Az Egyesületen belül megalakult a színjátszó csoport, a dalkar, a fúvós,- népi- és
szimfonikus zenekar. A könyvtár 1946. március 12-én 2413 kötettel nyitotta meg
kapuit.

Az üzem dolgozóit legjobban mégis a labdarúgás érdekli, ennek van a legna-
gyobb tábora, előttük ott él még a régi „Nagy MÁV" emléke.

Az újjáéledt atlétikai szakosztályból olyanok kerültek ki. mint a világszerte
ismert Kazi és Tábori,

+ * *

Végigmentünk — ha nagy vonalakban is: — az üzem százéves történetén. En-
nek során többször kitűnt, hogy az üzem és a város története a legszorosabb össze-
függésfoen állnak egymással .

Amikor 100 évvel ezelőtt a városszéli nádasok közti irtáson megkezdték az
üzem építését, nem sokan gondolták, hogy egy évszázad múlva a vasút milyen szo-
rosan összefonódik Szolnok életével: ma már közel 5 ezer család él a városban a
vasútból, néhány éve vasúti jellegű egyetemünk is van, most épül a modern pálya-
udvar, ahol a naponkénti közel 200 különféle szerelvényt jobban és kényelmesebben
használhatjuk majd, rövidesen megindul a budapest—szolnoki vasútvonal villamo-
sítása is.

Az a sok-sok tízezer munkás pedig, aki ezidő alatt megfordult az üzemben,
mind boldogan emlékezik az itt eltöltött időkre. Közülük sok volt olyan, aki idegen-
ből származott ide, s utódai ma már talán idegen hangzású névvel, de magyar em-
berként dolgoznak ugyanazon falak közt, ahol az ősök.

Az üzem dolgozói voltak a város legelső nagyüzemi munkásai. A szocialista
építésért vívott nehéz küzdelemben a mostaniak is méltók azokhoz az első munká-
sokhoz, akik 100 évvel ezelőtt ebben az alföldi városban meghonosították az ipart.
Munkájuk megalapozza az elkövetkező száz évet is,
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