
Megnyitó beszéd ,,A szolnoki vasút 125 éve" kiállításon

Nagy örömmel teszek eleget annak a megtisztelő felkérésnek, hogy ma itt meg-
nyissam „A szolnoki vasút 125 éve" című kiállítást.

1847. szeptember 1-én, ötnegyed évszázaddal ezelőtt, éppen ezekben az órák-
ban ünnepelte nemcsak Szolnok város közönsége, hanem az egész ország haladó
közvéleménye is a nagy eseményt: a Pest—váci vonalszakasz megnyitása után jó
egy esztendővel elkészült a Pest—szolnoki vasútvonal is. Ezzel Szolnok, az ősi me-
gyeszékhely, a nevezetes tiszai átrakó- és átkelőhely, a tiszántúli területek forgal-
mának kulcspontja is hozzájutott a korszak forradalmi közlekedési eszközéhez, mely
hívatott volt arra, hogy — Széchenyi István szavait idézve — „a nemzeti kereske-
delem i élesítésének alapjául tétessék".

Mi, a ísei utódok ezekben a napokban kegyelettel és tisztelettel adózunk
elődeinknek, *kik az Ausztriától elnyomott, elmaradott feudális agrárországunkban
a reformkorszak eszméit meghirdették, a felemelkedés útját kijelölték és küzdöttek
— többek közt — azért, hogy Magyarországon, a sárbaragadt parasztszekerek és
az elhanyagolt, szabályozatlan folyók országában fejlett közlekedés valósuljon meg.

Az ország fővárosát Szolnokkal összekötő vasútvonal eszméje már több mint
két évtizeddel a megnyitás előtt felmerült hazánkban. Megtalálható ez az útirány
már ebben a javaslatban, amelyet az 1825/27. évi pozsonyi országgyűlés bizottsága
dolgozott ki, továbbá első vasúti törvényünkben, az 1836. évi XXV. törvénycikkben
is. Amikor pedig Szitányi Ullmann Móricz vezetésével megalakult a Magyar Közép-
ponti Vasút, a Pestet a Duna bal partján Béccsel összekötő fővonal mellett a Pestet
Szolnokon át Debrecennel összekötő fővonal is ugyanolyan súllyal szerepelt a vasút-
építési programban.

A magyar vasutak történetében jólismert az a harc, amelyet a magyar érdekű
vasúttársaságnak az osztrák tőkésekkel, az idegen érdekeket szolgáló vasútépítési
törekvésekkel szemben folytatnia kellett.

1837-től mintegy 7 éven át húzódtak az előkészületek, míg 1844 őszén végre
megkezdhették a Pest—váci és a Pest—szolnoki vonalak építését. A váci vonalsza-
kasz készült el elsőnek és 1846. július 15-én fényes külsőségek, a közönség és a sajtó
lelkes ünneplése közepette adták át a forgalomnak. Egy évre rá hasonló lelkesedés-
sel üdvözölték a szolnoki vasút megnyitását is. Az ünnepi beszédet Kossuth Lajos
mondotta, s a megnyitáson Széchenyi István is résztvett. A két vonal közös pesti
indóházból, a mai Nyugati pályaudvar elődjéről indult első vonat a Pest és Szol-
nok közötti 100 km-es távolságot 16 kocsival, 700 utassal 3 óra 22 perc alatt tette
meg.

Széchenyi István híres 1848. évi ,,Javaslat"-a az első nagyszabású magyar köz-
lekedéspolitikai koncepció — a váci és a szolnoki vonalakkal már mint meglévő,
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Képek a kiállítás megnyitásáról
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fontos fővonalakkal számolva vehette tervbe egy közel 1900 km hosszú magyaror-
szági vasúthálózat mielőbbi kiépítését.

A most megnyíló kiállítás alapos közlekedéstörténeti kutatásokra támaszkodva,
hiteles dokumentumok tükrében követi nyomon a szolnoki vasút létrehozását csak-
úgy, mint a későbbi, a szabadságharc bukása után, az abszolutizmus viszonyai köz-
li újabb vasútépítések történetét, a szolnoki vonalra támaszkodó Tiszavidéki Vasút
hálózatának kialakítását, a második szolnoki vasútállomás és a javítóműhely létesí-
tését, majd a vasútnak 1880-ban történt államosítását és a MÁV hálózatba vaic
bsolvasztását.

A mi évszázadunk elején megépült a vasút harmadik szolnoki felvételi épülete,
a MÁV műhely pedig a város fontos kulturális és munkásmozgalmi bázisa lett.

1319-ben a megyei direktórium vezetőinek jórésze a vasúti dolgozók köréből
került ki. Korabeli lényképek bizonyítják például, hogy a műhely munkásai tüzér-
üteggel vettek részt Szolnoknál a Tanácsköztársaság védelmében, páncélvonatot
javítottak a műhelyben. Számosan, köztük F. Bedé László és Hoksári János — már-
tírhalált haltak a proletariátus ügyéért.

A második világháború pusztításai Szolnokot sem kímélték, de a hősies újjáépí-
tés nemcsak a súlyos háborús károkat állította helyre, hanem megteremtette Szol-
nok nagyvárossá fejlődésének feltételeit is. Már 1946-ban elkészült a város általános
fejlesztési terve, a szocialista építés során pedig Szolnok ipari központtá vált és ma
nagyszerű jövő elébe néz.

Ismeretes, hogy 1948-óta hazánkban a közlekedés fejlesztése az Országgyűlés
által is elfogadott közlekedéspolitikai koncepcióban lefektetett irányelvek szerint
történik. Mostani, IV. ötéves tervünk közlekedési programja a koncepcióban meg-
fogalmazott célok időarányos realizálását jelenti. Az is közismert, hogy közlekedés-
politikánk egyik fő iránya — a közúti motorizáció erőteljes fejlesztése mellett —
a vasút teljes rekonstrukciója, modernizálása, minden tekintetben európai színvo-
nalra emelése. Ennek a rendkívül fontos, egész népgazdaságunk fejlődése szempont-
jából alapvető munkának egyik nagyszabású része éppen itt Szolnokon valósul meg.
A város közlekedésföldrajzilag predesztinált helyzete — ami az elmúlt századokban
is a kelet—nyugati áruforgalom, a só, a fa, a gabona szállításának egyik fő állo-
másává tette — ma, a Szovjetunióval lebonyolódó, rohamosan növekvő export,
import és tranzit forgalmunk korszakában jobban kidomborodik, mint valaha is
története során.

Ennek beszédes bizonyítéka a Budapest—Szolnok—Záhony fővonal megvalósult
villamosítása, befejezéshez közeledő teljes kétvágányosítása és az a hatalmas for-
galmi feladat, amelyet Szolnok az ország legkorszerűbb rendezőpályaudvara ellát.
Mélyen megvagyok győződve arról, hogy a most folyó rekonstrukciós munka — az
ötnegyed évszázada megépült vasút megnyitása után — egy másik mérföldkő lesz
Szclnok városának a vasúttal, a vasutassággal szorosan összeforrott életében.

Mindez — úgy vélem — eléggé indokolttá teszi, hogy most megnyíló kiállítá-
sunk ne csak a 125 évvel ezelőtti eseményekről, a vasút múltjáról, hanem jelenéről
és jövőjéről is beszéljen.

Valóban, kevés olyan városa van az országunknak, ahol a vasút múltja és je-
lene, a haladó hagyományok és szocialista építés nagyszerű eredményei olyan együt-
tesben volnának megtalálhatók, mint éppen itt Szolnokon. Ezért örömmel és egyet-
értéssel értesültem arról, hogy a megye és a város vezetői, a szolnoki Damjanich
János Múzeum és a budapesti Közlekedési Múzeum az első szolnoki vasútállomás
máig megmaradt épületében állandó vasúttörténeti és munkásmozgalmi kiállítást,
környezetében pedig a muzeális értékű eredeti vasúti járművek kiállítását, egy —
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az országban egyedülálló — nagyvasúti járműskanzent javasolnak létesíteni. Remé-
lem, hogy ezt a szép gondolatot a következő években sikerül majd fokozatosan
valóra váltani.

Ma megnyíló kiállításunkat úgy is felfoghatjuk, mint az országos Közlekedési
Múzeum és a szolnoki múzeum termékeny együttműködésének első szép példáját.
Engedjék meg, hogy erről a helyről is köszönetet mondjak a két múzeum vezetői-
nek, dr. Czére Béla főigazgató és Kaposvári Gyula megyei múzeumigazgató elv-
társaknak, valamint lelkes munkatársaiknak, akiknek közös munkája eredménye-
ként itt, a város áldozatkészségéről és kulturszereteteröl tanúskodó impozáns Galé-
riában a következő hetekben bizonyára sokezer látogató fog majd maradandó él-
ményeket szerezni.

E gondolatok jegyében „A szolnoki vasút 125 éve" kiállítást megnyitom.

Dr. Csanádi György

A pest—szolnoki vasút megnyitása
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