
Szolnok és régiója fejlesztési lehetőségei*

Szolnok a római birodalom idején már Erdélyből és az Alföldről nyugatra irá-
nyuló kereskedelem átmenő forgalmát bonyolította le, mivel erre helyzete, és a Tiszán
való átkelés adottságai folytán igen alkalmas volt. A középkorban a Tiszán érkező só
és fa-3/áHítmányoka^ Szolnokon rakták át a szárazföldi szállító eszközökre Pest felé.
Később ezen felül még az Alföldről Ausztria felé irányuló szarvasmarha-export tiszai
átkelőhelye is lett. A keletről Pestre irányuló szállítások szempontjából kitűnő helyzete
folytán az elsők között a budapest-szolnoki vasútvonal épült meg, már 1847-ben. Innen
folytatódott a vasútépítés Debrecenig 1857-ben és később a Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc vonal megépítése után Szolnok az egyetlen kelet felé irányuló vasúti vonal
egyik legjelentősebb állomása lett. Nemcsak az alföldi, hanem az északkelet-magyar-
országi forgalom is ezen keresztül bonyolódott le. A szolnok-békéscsabai vasútvonal
1858-ban épült és ez már vasúti csomóponttá is tette Szolnokot. Ma négy irányban ágaz-
nak ki a vasútvonalak Szolnokról, de a közeli elágazások hat irányba terelik forgal-
mát és egyértelműen az Alföld gyűjtőállomása lett Budapest felé.

Természetes, hogy ez a csomóponti helyzet a várost magát is fejlesztette, mégpedig
az átmenő forgalom miatt a város természeti funkcióiból eredő jelentőségénél nagyobb
mértékben. Hasonlóan közúti csomópont és tiszai ákelőhely lett a város a közúti for-
galom fontosságának megnövekedése óta, főleg mióta itt megy keresztül a Budapestről
Záhonyon keresztül Szovjetunióba és Püspökladányon át Romániába irányuló közúti
forgalom is. Jellemző, hogy nagysága 1910-ben sorrendben a 21. helyet foglalta cl,
addig ipari munkaerő létszám vonatkozásában 13. helyen állt és Szolnokon áthaladó
személyszállító vonatok száma Budapest után itt volt a legnagyobb. A lakosság számá-
nak növekedése 1900 óta jelentősen gyorsabb volt, mint az ország városainak átlagos
lakosszámnövekedése. Erre jellemző az, hogy még 1900-ban 25-ik, 1910-ben 21-ik, 1920-
ban már 15-ik, 1930-ban 13-ik és 1960-ban 10-ik helyen állt a városok népességszámának
sorrendjében. Ez természetesnek látszik, mivel egy város regionális jelentősége minden
egyéb tényezőnél erősebben függ közlekedési szempontból központi helyzetétől. Ez
a helyzet teszi lehetővé az onnan kiágazó közlekedési vonalakon keresztül jól elérhető
települések regionális ellátó intézményekkel való kiszolgálását és egyúttal a városban
létesülő munkahelyekre való ingavándorforgalmat. Ugyancsak a város közlekedési
helyzetét jellemzi, hogy a MÁV-nál 2600-an dolgoztak 1959-ben. 1959-ben a városon
áthaladó személyszállító vonatok száma csak Budapesten és a Dunántúl szempontjából
hasonló helyzetben levő Székesfehérváron volt nagyobb mint Szolnokon. Ha a szolnoki
pályaudvar személyforgalmának nagyságát Szolnok lakosszámával állítjuk arányba,
az egy lakosra eső személyforgalom Budapest és Kaposvár utún Szolnokon a leg-
nagyobb. A vasúton szállított árumennyiség egy városi lakosra vetített aránya szem-

» Mint olvasóinknak jeleztük, a fenti cikket, amely eredetileg a Jászkunság 1966. évi —
Szolnok városrendezési, városrekonstrukciós problémáival foglalkozó — 4-4k számában került
volna közlésre, technikai okok miatt folyóiratunk jelen számában adjuk közre. (Szerk.)
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pontjából Budapest - Tatabánya után áll a harmadik helyen Szolnok. Az ipari dol-
gozók száma 1900 óta 1963-ig megtízszereződött és 1930 óta is ötszörösére nőtt. Ugyan-
csak közlekedési helyzetéből adódik, hogy jelenleg közel 10 000 főnyi ipari dolgozó
létszámából 3000 a város körüli más településekből ingázik Szolnokra, mely arány
az ország városai közül majdnem a legmagasabb.

Természetesl, hogy a városnak ezek az adottságai számításba jöttek, amikor a
főváros egyoldalúan túlzott fejlődésének ellensúlyozására elhatározást nyert az új
ipartelepítés decentralizálásának politikája, és amikor a főváros túlzsúfoltságának
ellensúlyozására gyorsabban fejlődő ellenpólusokat kellett kijelölni. Igaz, hogy ezeket
az ellenpólusokat a regionális tervezés, elsősorban Budapesttől legtávolabbra cső
nagyobb városokban találta meg, mindenekelőtt ott, ahol a városok fejlődése máris
túlnőtt a helyi szerepkörön és megyén túlterjedő regionális vonzerő alakult ki. Ezek
a városok már eddig is magyarországi viszonyokhoz mérten középvárosokká növe-
kedtek: Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr. Mind az öt felsorolt- és regionális
központi szerepkörét már ma is betöltő város az országhatár közvetlen közelében
fekszik. E városok jelentőségéhez mért vonzáskörzete csak egy irányban húzott félkör
formájában terjedt ki. Ha csak ezekre a határmenti nagy régióközpontokra támasz-
kodnánk, Budapestnek még túlzottan nagy területre kiterjedő regionális szerepköre
maradna meg az országos szerepkörön kívül.

Ez volt az indító oka annak, hogy az ország belső területein is ellenpólusokat
kellett keresni, amelyeket ki lehetne fejleszteni olyan területek lakosságának munka-
helyekkel és regionális intézményekkel való ellátására, melyekre a határmenti régió-
központok vonzása már nem terjedt ki, viszont Budapest túlzottan nagy mérete és
aránytalan vonzóereje mindeddig akadályozta a helyi városok kifejlődését. Termé-
szetes módon kínálkoztak erre a szerepre az ország keleti és nyugati területeitől Buda-
pest felé futó közlekedési vonalak fő csomópontjai, vagyis az Alföld felől Szolnok,
a Dunántúl felől pedig Székesfehérvár. Ezek ma még viszonylag fejletlenebb, kisebb
városok, mint a határmenti régióközpontok, de az ország igen nagy részeire kiterjedő
közlekedési csomóponti szerepük alkalmassá teszi e városokat Budapestnek az ország
központi részein való közeli tehermentesítésére. E két városnak távlati régióközponttá
való kijelölése a regionális vizsgálatok országos összefoglalásának eredményeként tör-
tént meg 1960-ban, és a vizsgálatok bizonyító adatai alapján kerültek be hasonló minő-
ségben az országos településhálózatfejlesztési tervbe is. Az azóta eltelt évek fejlődéi!
számai máris igazolták Szolnok és Székesfehérvár fejlődési lehetőségeinek ilyen érté-
kelését, mivel az abszolút lakosszám fejlődései, vagyis a bevándorlás mértéke tekin-
tetében Szolnok számai a kijelölt régióközpontok közül sorrendben közvetlenül az ót
nagy határmenti régióközpont növekedési számai után következnek és közvetlen Szol-
nok után Székesfehérvár következik. Követte a településhálózati terv feltételezéseit az
ipari fejlődés üteme is.

Körülbelül ennek a fejlődési ütemnek folytatására lehetünk elkészülve mind-
addig, amig Szolnok jelenlegi közlekedési helyzete változatlan marad. Ez azt jelenti,
hogy addig e város regionális jelentősége és növekedése nem éri el a határmenti nagy
régióközpontokét, de nagyobbra növekszik, mint az ország többi kisvárosai. A jelenlegi
helyzetben Szolnok a keletről Budapest felé irányuló forgalom gyűjtőpontja és továb-
bítója Budapest felé, vagyis bizonyos szempontból a hatalmas Budapest elővárosa.
A város helyzetének további nagymértékű változását egy újabb fejlődési küszöb átlé-
pését a településhálózatfejlesztési tervnek az a koncepciója teszi lehetővé, mely nagyobb
távlatban javasolja a keleti alföldi forgalom gyűjtőpontjának Szolnoknak és a nyu-
gat-dunántúli forgalom gyűjtő-csomópontjának, Székesfehérvárnak egymásközti köz-
vetlen vasúti és közúti összeköttetésének megteremtését. Ez által Szolnok és Székes-
fehérvár a főváros felé eddigi lecsapoló szerepén túl közvetlen tehermentesítő szere-
pet kap, amely lehetővé teszi, hogy az Alföld felől a Dunántúl felé irányuló átmenő
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csomópont tehermentesítésére

forgalomnak nagyrésze már Budapestet elkerüli és Szolnok, Székesfehérvár között
bonyolódhat le. Ez a forgalom mindaddig nem látszott túl jelentősneld, amíg Budapest
uralkodó túlsúlya mindent magához vonzott és a vidéki városok jelentősége ehhez
képest viszonylag kicsi maradt. A Budapest elkerülésével rövidebb úton bonyolítható
átmenő forgalom a nagy vidéki regionális központok és más ipari gócpontok fejlődése
által az eddiginél jóval nagyobb arányúvá válik. Ez a folyamat Debrecen, Békéscsaba,
Szombathely és Nagykanizsa, valamint Ajka, Veszprém, Székesfehérvár és Szolnok
ipari és regionális gócpontokká fejlődésével már jelenleg is megindult. Egy ilyen vasút-
vonal a jövőben a megkezdett fejlődést sokszorosára növelheti.

A javasolt Szolnok-Székesfehérvár vasútvonal az ország legfontosabb közlekedési
tengelyévé válhat, az ország földrajzi súlyvonalán halad keresztül nyugat felé, köti
össze Debrecent, Szolnokot, Székesfehérvárt, Szombathelyt és Nagykanizsát és erre
köt rá az ország észak-déli szárnyvonalainak zöme. Egy ilyen vonal létesítése az új
vasútvonal-menti városok ipartelepítésére való alkalmasságát is megnöveli. Ez által
Szolnok és Székesfehérvár új, ugyanolyan közlekedési központi jelentőségre tehet szert
az ipari kooperáció lebonyolítására), mint amilyennel ma egyedül Budapest rendelke-
zik az országban. Ennek a vasútvonalnak realitását az is növeli, hogy nem az egészet
kell megépíteni, mert jelentős része: Szolnok és Cegléd, valamint Székesfehérvár és
Adony közt megvan. A hiányzó kb. 50-60 km hosszú vonalra tanulmányterv készült,
mely bizonyítja, hogy ez a vonal a budapesti vasúti csomópont egyébként szükségessé
váló fejlesztésének költségeihez képest viszonylag jelentéktelen összegből megépíthető
volna. E vasúti tanulmány alapján úgy látszik, hogy a Szolnok-Székesfehérvár vonal
megépítésével kb. 900 millió forint költségbefektetést meg lehetne takarítani, közel
2 milliárd forintot a budapesti csomópont távlati fejlesztésénél, melynek terve a teljes
kelet-nyugati vasúti forgalom Budapesten keresztül való átvezetését irányozta elő.
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Egy ilyen vasútvonal létesítése visszahat a vonalmentén fekvő iparilag fejlődő
városok további növekedésére is, mert az a gyakorlati tapasztalatok szerint minden
vasútépítés következménye volt. Ennek megépítése teremtené meg az előfeltételét
annak, hogy Szolnok a főváros felé vezető forgalmat lecsapoló szerepe mellett az
Alföld északnyugati részének regionális központjává váljon és elérje fejlődésében a
határmenti, előzőleg már kifejlődött nagy regionális központok jelentőségét és mére-
teit. Világos természetesen!, hogy ennek a vasútvonalnak és azzal párhuzamosan szük-
séges közúti vonalnak megépítése 10-15 éves távlaton túli lehetőség. A város addig
arányos és zavaró körülmények nélküli, nyugodt ütemben való fejlesztésére van lehe-
tőség, ami által a túl gyorsan növekedő városoknál fellépő túlzsúfoltság elkerülhető
volna.

Még későbbi időpontra tehető Szolnok-Miskolc irányában hiányzó közlekedési
kapcsolatnak szükséges megteremtése. Ennek segítségével Szolnok a Miskolc és Pécs
között kiépíthető vasúti, vagy közúti kapcsolat középső állomásává válhat, ami növelné
Szolnok keleti főcsomóponti szerepét.

Szolnoknak az országos településhálózatban betöltött csomóponti, vagy regionális
központi szerepköre lehetővé teszi környezetében ipari körzet, vagyis közös műszaki
infrastruktúrán, közlekedési, közműberendezéseken alapuló kooperáló ipari komplexum
kifej lestését. Ennek üzemei és városai lényegében a szolnoki országos közlekedési
csomópont segítségével kapcsolódnának az ország többi részén fekvő kooperáló üze-
mekhez és a termelt áruk szállítási céljaihoz. Egy ilyen erősen iparosított- körzet léte-
sítését Szolnok körül lehetővé teszi a Tiszának, mint a jövőben jól hajózhatóvá kiépülő
útvonalnak a szolnoki vasúti és közúti csomóponthoz való kapcsolódása. A Tisza
kevésbé az iparok vízzel való ellátását szolgálná, mint olcsó vízi szállítási lehetőségek
bekapcsolódását az iparosítás és a termelés folyamatába. Ez által a szolnoki ipari
körzet előnyösen követheti a Tisza vonalát dél felé, Martfű, Tiszakécske irányába.

Az ipari körzet kialakításának másik fő tényezője Szolnok rendkívüli földrajzi
közelsége és kitűnő közlekedési kapcsolata négy másik, jó fejlődési lehetőséggel bíró
városhoz, keleti irányban Törökszentmiklóshoz, nyugati irányban Ceglédhez, Nagy-
kőröshöz és Kecskeméthez. Ennek az öt, igen közeli városnak közös vasúti, közúti,
energián- és vízbázison való ipari fejlesztése az ország egyik legtermészetesebben
kialakuló új ipari körzetét alakíthatja ki a tiszántúli ipari bázissal is kapcsolatban.
A három nyugatra fekvő város elsősorban a mezőgazdasági feldolgozó ipar, míg
Szolnok és a tiszamenti kis települések elsősorban a Tiszán szállítható nyersanyagokra
támaszkodó, valamint a vegyi ipari termékeket feldolgozó üzemek bázisa lehetne.

Mindezt kiegészíti az a reálisnak látszó, ugyancsak 15 éves távlaton túli perspek-
tíva, amely ennek a körzetnek vérkeringésébe kapcsolja be a leendő Duna-Tisza
csatornát, mely a tervek szerint Lakitelek környékén érné el a Tiszát és Kecskemétet
is víziúton elérhetővé teszi Szolnoktól. A csatorna vonala képezné a szolnoki ipari
körzet déli befejező szakaszát. Ez által létrejöhet a szolnoki ipari körzetnek kö/ös
vasúti, közúti és víziúti körforgalma a Szolnok-Cegléd-Kecskemét-Lakitelek négy-
szögben, amely a már ma is meglevő zárt négyszögöt képező vasúti vonalakra támasz-
kodhat. E négyszög két oldala vízi közlekedéssel kapcsolja a körzetet a hazai és kül-
földi szállítási vonalakhoz.

Ilyen előnyös közlekedési feltételekkel kevés, jövőben előirányozható ipari körzet
dicsekedhet. Egy ilyen ipari körzet munkaerőbázisa egy olyan nagyobb közintézményi
régióban helyezkedik el, amely Szolnok központtal és a vele együtt működő Kecskemét
társközponttal egész Szolnok megyét és Bács-Kiskun megye északi részét magában
foglalja Cegléddel és környékével együtt. Ez a régió a középen fekvő szolnok-kecske-
méti ipari körzet szempontjából kétféle jelentőséggel bír, egyrészt ez a terület képezi
a körzet közös munkaerőbázisát, mivel ez távolabbról való bevándorlás nélkül is ki
tudná elégíteni a kialakuló ipari körzet munkaerő szükségletét. Másrészt e régió lakos-
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ságának magasabbrendű köz- és ellátó intézményeit előnyösen lehet Szolnokon és
Kecskeméten elhelyezni, úgy, hogy a régió lakosságát kényelmes, rövid közlekedés
közvetítésével mindennel ellássák. Itt kell rámutatnom Szolnok és Kecskemét jövőben
fejlesztés szempontjából való együttműködésének nagyfontosságára. Mindkét megye-
székhely jövőben nagyarányú fejlődésének alapját a két város egymásközti együtt-
működésében fogja megtalálni. E két város mindegyikének fejlődése egy közös ipari
körzet és ellátási régió kialakításának függvénye. Nem várható, hogy az adottságok
és lehetőségek egymagukban már a megvalósítást is biztosítsák. Ilyen nagyarányú fej-
lődési koncepciók nem valósulhatnak meg egyedül, külső vagy központi beavatkozás
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útján. Ezeknek a nagy jövőt ígérő adottságoknak és lehetőségeknek felismerése és
az abból adódó konzekvenciák levonása is szükséges, a helyi lakosság és a helyi veze-
tők részéről öntudatos közreműködésük a lehetőségek megvalósulása első feltételének
tekinthető. Nem jöhet 'étre ez a fejlődés akkor, ha a szolnokiak maguk nem bíznak
ilyen nagyarányú jövőbeni lehetőségekben, hanem a regionális összefüggések mellőzé-
sével csak a mai szűk provinciális, elszigetelt- városi helyzetükből indulnak ki. Fontos
feltétele a fejlesztési adottságok és lehetőségek kihasználásának az ehhez szükséges
szakember és szakmunkás-bázis kialakítása is, amihez megfe'elő oktatási létesítmények
idejében való megvalósítása ugyancsak Szolnok jövőbeni regionális fejlesztésének
követelménye. A fejlesztési lehetőségek helyes ismerete a helyi vezetők kezében jó
eszközzé válhat az új mechanizmus körülményei közt arra, hogy a népgazdasági és
ágazati tervezést és a beruházókat a város merész, de reális fejlesztési főtételeinek
megfelelően befolyásolják.

DR. PERCZEL KAROLY
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