
Emléktábla avatás a szolnoki vasútállomáson

Ma van 125 esztendeje annak, hogy Budapest—Szolnok között a vasúti forgalom
megindult.

Ennek az eseménynek az akkori történelmi időszakban igen nagy jelentősége
volt, mert kezdetét jelentette a Széchenyi-féle vasútépítési koncepció megvalósítá-
sának, '•— az Ausztriától független, magyar nemzeti vasúti hálózat kialakításának.

Széchenyi István és Kossuth Lajos lelkes szószólói voltak a nemzeti magyar
vasút megteremtésének, mert felismerték, hogy a társadalmi-gazdasági élet, a kul-
túra, a civilizáció szempontjából a közlekedés alapvetően fontos tevékenység, mely-
nek színvonala, teljesítőképessége, gazdaságossága éppen úgy jellemző az ország
fejlettségére, mint az iparosodás, vagy a mezőgazdasági termelés színvonala.

Az emberiség történetének áttekintése arra mutat, hogy a termelési viszonyok,
a társadalmi formák kialakulása, a kereskedelem fejlődése és a háborús viszályok
szoros összefüggésben voltak a közlekedés alakulásával, fejlődésével. A közlekedés
eszközeinek a szállítási szükségletek alapján megvalósult tökéletesedése, gyakran
ugrásszerűen növelte a közlekedés jelentőségét és közvetlenül visszahatott a terme-
lés többi ágazatainak fejlődésére.

Szembetűnően mutatta ezt a tényt az a körülmény, hogy a gőzgép feltalálása
és hasznosítása nyomán kialakult ipari forradalom egyben a közlekedés forradalma
is volt. Ettől az időtől kezdve több mint egy évszázadon át a kapitalizmus fejlődése
elválaszthatatlanul összeforrt a közlekedéssel.

Széchenyi István az 1848. évi országgyűlésen fejtette ki részletesen és tudomá-
nyos-gazdasági megalapozottsággal közlekedési koncepcióját — mely a reformkor
politikai törekvéseiből adódóan sajátos nemzeti vonásokat tartalmazott. Kossuth
és Széchenyi a reformkor gazdasági, társadalmi és politikai követeléseit, a feudális
Magyarország átalakításának egységes programjává szélesítették ki és állásfoglalá-
sukat fő céljuknak — a magyar függetlenségi gondolatnak rendelték alá.

Világosan felismerték, hogy a magyar függetlenségi gondolat fő eszköze az
Ausztriától független külkereskedelem és ennek megfelelően a magyar államkölt-
ségen történő, a magyar ipari, kereskedelmi és gazdasági érdekeket kiszolgáló vasút-
építés.

A Magyarországon elsőnek felavatott Budapest—váci vonal még a bécsi össze-
köttetést, bizonyos fokig a függőséget jelentette, a szolnoki vasútvonal megnyitása
már az Alföld, a Kunság, a Tiszántúl magyar népének érdekeit, a ceglédi és szol-
noki polgárság érdekeit, az Erdéllyel való vasúti összeköttetés megteremtését, a nem-
zeti érdekek szolgálatát volt hivatva elősegíteni. Széchenyi közlekedéspolitikájának
elgondolásai jelentős hatással voltak a magyar vasúti hálózat centrális kialakítására,
a Budapest centrikus felépítettségére, mely Európában egyedülálló.
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Lényege ennek a koncepciónak az volt, hogy valamennyi vasútvonalnak Buda-
pestről kell kiindulnia az ország határai felé, hogy biztosítsák a főváros kapcsolatát
az ország egész területével, a határmenti városokkal és ezeken keresztül a szom-
szédos országokkal.

Lényeges vonása volt a központosítás gondolata, a vasút, vízi- és közúti köz-
lekedés harmonikus fejlesztése, mely az új közlekedési koncepciónak is alaptétele
maradt.

A szolnoki vasúti vonal gyors megépítése és felavatása mindjárt másodiknak
az országban már ennek a koncepciónak a jegyében történt egy évvel annak hiva-
talos országgyűlési előterjesztése és elfogadása előtt.

A vasútvonal összekötötte Cegléd és Szolnok városokat, az észak-déli irányú
kereskedelmi utakat, az erdélyi utakat, valamint a dunai és tiszai hajóutakat a fő-
várossal és az ország nyugati felével.

A vonal felavatása alkalmával Kossuth Lajos beszédet mondott a szolnoki va-
sútállomáson, melyben kiemelte a vasútvonal jelentőségét és várható hatását a ma-
gyar szellemi élet és Magyarország gazdasági fellendülése tekintetében. Kossuth
megállapításait a történelem fényesen igazolta, mert a szolnoki vasútvonal és Szol-
nok csomópont szerepe az elmúlt, egy és egy negyed század alatt csak növekedett
és ma is kulcsszerepet tölt be a magyar vasúti közlekedés lebonyolításában.

A Széchenyi féle közlekedési koncepció folyamatos megvalósítását megszakította
az 1848/49-es szabadságharc, majd az ezt követő abszolutizmus korszaka. A fejlő-
dést azonban nem lehetett megállítani, mert a gazdasági szükségszerűség azt köve-
telte.

1857. november 19-én megnyitották a Szolnok—debreceni, 1858. október 25-én
pedig a Szajol—Arad közti vasútvonalakat.

A kiegyezés után már erőteljesebben folytatódott a vasútépítés, — bár a gaz-
dasági válságok sok nehézséget okoztak.

1873-ban megépült a Hatvan—Űjszász—Szolnok-i, 1882-ben a Ráikcs—Üjszász—
Szolnok-i, 1897-ben a Szolnok—Kiskunfélegyháza-i vasútvonal és ezzel a századfor-
dulóra kialakul a szolnoki csomópont mai arculata.

Végső soron a Széchenyi-féle közlekedési koncepciót egy fél évszázaddal később
Eaross Gábor a „Vasminiszter" valósította meg, akinek az volt a legnagyobb érde-
me, hogy végrehajtotta a magánvállalatok államosítását és a pályák korszerűsíté-
sével, a kocsi- és mozdonypark fejlesztésével, korszerű díjszabás bevezetésével —
a maga korában — egy viszonylag modern és pénzügyileg rentábilis vasútat te-
remtett meg.

A szolnoki vasútvonal és Szolnok vasúti csomópont nemcsak a belföldi és a
tranzitszállítások lebonyolításában töltött be kulcsszerepet, háború esetén fontossá-
ga meghatványozódott és ez sok szenvedést okozott a városnak és polgárainak.

Alig másfél évvel a felavatása után az 1848/49-es szabadságharc egyik dicső
csatájának volt tanúja a vasútállomás. 1849. március 5-én Damjanich indított tá-
madást az állomás birtoklásáért, megverte és futásra kényszerítette az azt birtokló
császári csapatokat.

A Tanácsköztársaság kikiáltása után a Vörös Őrség tartotta fenn a rendet az
állomáson, majd 1919 májusától hónapokig csatatér volt a város és az állomás.
A Tisza hidat is felrobbantották.

A második világháború végén következett be a legnagyobb megpróbáltatás.
1944. június 2-a és szeptember 19-e között több súlyos bombatámadás érte a várost,
a csomópontot és a Tisza hidat, mely közel másfélezer halottat követelt, — köztük
igen sok vasutast, majd a visszavonuló fasiszta csapatok felrobbantották esztelen
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dühükben azt, ami a bombázások után a hídból, az állomásból é s a vágányzatból
megmaradt.

A felszabadulás után a szovjet katonai alakulatok segítségével a Kommunista
Párt által mozgósított vasutasok és helybeli lakosok közreműködésével gyorsan
helyreállították a vasúti közlekedést, mert az döntő fontosságú volt az ország nyu-
gati részének felszabadítása érdekében.

Ez a viszonylag gyors újjáépítés azonban csak a háború előtti technikai szín-
vonalon történhetett, amely már a két világháború közötti időben is korszerűtlen-
nek számított és a felszabadulás után gyorsan bekövetkezett gazdasági fellendülés,
a Záhonyon keresztül beáramló import és tranzitforgalom lebonyolítását csak aka-
dozva és nagy nehézségek árán tudta biztosítani. A vonal, és főleg a csomópont
korszerűsítése elkerülhetetlen volt. A csomópont korszerűsítési tervei 1954-ben el-
készültek és a rekonstrukció 1956. január 11-én megindult.

A történelem azonban újból közbeszólt, — most már negatív irányban — kitört
az ellenforradalom és az átépítés közel 10 évvel eltolódott.

A politikai stabilizáció és a gazdasági lehetőségek biztosítása után a rekon-
strukció megindult és 1968. decemberében elkészült hazánk egyik legmodernebb, in-
tegra-dominó vágányutas, elektropneumatikus vágányfékkel felszerelt rendező pá-
lyaudvara. A rekonstrukció második üteme a korszerű személypályaudvar megépí-
tése most van folyamatban, utasaluljáróval, magasperonokkal, a kulturált és kényel-
mes utazást biztosító létesítményekkel.

Mint ahogyan 125 évvel ezelőtt a szolnoki vasútvonal megépítése a Széchenyi
féle közlekedési koncepciót volt hivatva megindítani és megvalósítani, — úgy Szol-
nok csomópont és a Budapest—szolnoki vasútvonal rekonstrukciója az új közleke-
dési koncepció egyik legjelentősebb létesítménye.

A felszabadulás után bekövetkezett ipari és mezőgazdasági fellendülés és a szo-
cialista országok között megvalósult gazdasági integráció szükségszerűen követelte
a közlekedés fejlesztését. Az utolsó békeév, 1937 óta az elszállított személyek száma
a négyszeresére, az elszállított árumennyiség volumene az ötszörösére emelkedett.
A tranzitszállítás a vasúton csak az utolsó tíz esztendőt figyelembe véve megduplá-
zódott és ma már az összes áruszállítási volumen felét teszi ki.

Az új közlekedési koncepció egyik fő célja a vasút teljes rekonstrukciója —
a személy- és áruszállítás magas szintre való emelése, teljes összhangban a közle-
kedés többi ágazataival — elsősorban a közúti közlekedéssel.

A vasút az országos rekonstrukciók után, magas technikai színvonalú, nagy ka-
pacitású közlekedési eszközé válik, mely képes a legnagyobb utas- és áruforgalom
gyors és biztonságos levezetésére.

Az átépített törzsvonalakon 120—140 km/ó sebességgel közlekedhetnek a sze-
mélyvonatok, fokozatosan eltűnnek a gőzmözdonyok átadva helyüket a korszerű
Diesel- és villanymozdonyoknak. Gyorsabbá, kulturáltabbá és kényelmesebbé válik
az utazás.

A vasúti rekonstrukció visszahat a vasutas társadalomra is. A bevezetésre ke-
rülő új technika kiszolgálása magasabb képesítésű szakembereket igényel, művel-
tebb, szélesebb látókörű vasutasokat nevel.

A hatalmas technikai rekonstrukció és a mind nagyobb mértékű szociális és
egészségügyi beruházások során javul a vasutas dolgozók élet- és munkakörülmé-
nye, emelkedik a vasutasok életszínvonala.

A Párt és a Kormány törődését és gondoskodását a vasutas dolgozók becsüle-
tes, jó munkával hálálják meg.

A tavalyi évben rekord áruszállítást bonyolítottunk le. Az idei év első felében
minden felkínált árut elszállítottunk. A személyszállítást magasabb szinten kultu-
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ráltabban, magasabb menetrendszerűséggel oldottuk meg, mint az elmúlt években
bármikor. Mindezek mellett munkánk rendkívül gazdaságos volt. A jól végzett első
félévi munkáért a Budapesti Vasútigazgatóság dolgozói nyerték a Közlekedés- és
Postaügyi Minisztérium és a Vasutasok Szakszervezete Központi Vezetősége Vörös
Vándorzászlaját.

Elért sikereink alapja elsősorban az volt, hogy Pártunk 1971. december 1-i ha-
tározatának értelmében jelentős munka és üzemszervezési feladatokat oldottunk
meg.

A technikai fejlesztés mellett folytattuk a korszerű technológiák kialakítását,
gazdaságosan dolgoztunk, erősítettük a szocialista munkaversenyt és hatékonyan
elősegítettük a szocialista brigádok munkáját.

Ezen az ünnepi évfordulón, amikor méltatjuk dicső elődeink tetteit és számba-
vesszük mindazt, ami a múltban történt, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a fel-
szabadulás óta eredményes és jó munkát végeztünk, híven követtük azt a fejlődési
vonalat, amelynek célja a szocializmus teljes felépítése hazánkban. A jövőben is
változatlanul Pártunk decemberi határozatának szellemében végezzük munkánkat
és vigyázunk arra, hogy a negyedik ötéves tervidőszakban rendelkezésünkre álló
anyagi erőforrások felhasználása területünkön, az adottságokhoz képest a komplex
fejlesztés szempontjait figyelembe véve úgy történjék, hogy tovább fokozódjon
a vasútüzem biztonsága, a szolgáltatások színvonala, az üzemvitel gazdaságossága
— de ugyanakkor a vasutas dolgozók munka- és életkörülményeinek állandó javí-
tása is biztosított legyen. Ügy gondolom, hogy a mai ünnepélyes évforduló vala-
mennyiünket elsősorban erre kötelez.

A most avatásra kerülő emléktábla tiszteletadás dicső elődeinknek, akik a ma-
gyar nemzeti függetlenség és a magyar nép társadalmi-gazdasági prosperitása ér-
dekében 125 évvel ezelőtt megépítették a Budapest—Cegléd—Szolnok-i vasútvonalat.

Tiszteletadás azok részére, akik dacolva a háborús pusztításokkal és rombolá-
sokkal, — újból- és újból megépítették a vasútat, felépítették az állomásokat, fűtő-
házakat és műhelyeket, akik szolgálat közben életüket áldozták azért, hogy az or-
szág e részének vérkeringése biztosítva legyen.

Az emléktáblát erre a helyre csak ideiglenesen helyezzük el, mert végleges
helye a most épülő új személypályaudvaron lesz kijelölve, hogy — a múlt tiszte-
lete mellett — jelképezze az épülő újat, az új közeledési koncepció megvalósítását,
a szocializmus építését, népünk boldogulását.

Engedjék meg, hogy végezetül az emléktáblát ezennel leleplezzem és további
gondozásra Szolnok csomópont dolgozóinak átadjam.

Tóth János
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