
125 éves a Pest—szolnoki vasút

Szolnokot hídvárosként, a Tiszántúl kapujaként szokás emlegetni, ahol nem-
csak forgalmas szárazföldi utak keresztezik a Tiszát, hanem a Budapestről Cegléd-
den, illetve Nagykátán keresztül vezető vasútvonalak is. A vasút tuiliajdonképpen
Szolnoknál a Tiszán átvezető ősi kereskedelmi utak minőségi fejlesztését jelenti.

Szükségtelennek látszik itt most az I. István korában már városként és me-
gyeszékhelyként szereplő Szolnok történetét végig követni, iparforgtalmi jellegét
hangsúlyozni. De rá kell világítani arra, hogy az Árpádkortól kezdve, a területi
munkamegosztás folytán először a Szamos vidékről az erdélyi só, majd a Mára-
marosból a Tiszán tutajon leúsztatott és Szolnokon a híd mellett, a mai park he-
lyén lévő Kamaravárosban partra rakott só, a tutajok faanyagának feldolgozá-
sa a város kereskedelmi és ipari jellegének kialakításához vezetett.

Érdemes megemlíteni, hogy egy 18. századi térképen, látható milyen jelentős
volt Szolnok sókereskedelme. 10.000 q só útját egy vonal jelenti, a Maroson Szege-
dig egy-két ilyen vonalat látunk, a Tiszán pedig egész nyaláb húzódik, jelezve azt,
hogy a máramarosi bányákból milyen mennyiségű só érkezik, amit Szolnokon sze-
kerekre rakva szállítanak a Kunságban ma is jól ismert „só úton" Debrecenbe,
a Mátra vidékére és legnagyobb tömegében Pestre, ahol hajóra rakva tovább megy
a só egészen Bécsig. Érthető, hogy már az 1700-as évek elején felmerül Dilherr nevű
szolnoki várparancsnokban az a gondolat, hogy Szolnokot Pesttel csatornával kel-
lene összekötni, hogy a kereskedelmet megkönnyítsék. Természetesen, hogy az ő
tervében az szerepelt, hogy kirakás nélkül, egyszerű átrakással, hajón lehessen egész
Bécsig szállítani, az élethez nélkülözhetetlen ásványi kincset.

A Tiszán a tutajokon a só könnyen lejött Szolnokig, de az innen tovább fuvaro-
zást szekereken, igen megnehezítette az utak lehetetlen helyzete. A mai értelemben
utakról tulajdonképpen nem is beszélhetünk. Jellemző, hogy még 1831-ben a Világ
című művében Széchenyi így jellemzi a hazai útviszonyokat: „Magyarországon úgy
mint valaha, tán a paradicsomban, majdnem a természetre van, bízva, ha fagy s az
idő száraz, halad, halad az utas, ha enged a tavasz, rab". Ugyanis az utak az idő-
járástól függően járhatók, vagy járhatatlanok. Találóan mondja a korabeli mondás:
Sárt sárra halmoznak és elnevezik útnak.

Ha egy magyarországi utas így észreveszi az utaink rosszaságát, mennyivel in-
kább feltűnhetett az itt járó külföldi utazónak! Egy Paget nevű angol utazó írja
a szolnoki országúiról: . . . ez az országút abban a hírben áll, hogy a legrosszabb
országút Magyarországon. Hallottam egy ismerősömtől, hogy az illető 12 ökörtől vont
könnyű kocsiban 16 óra alatt tett meg a sárban 10 mérföldnyi utat (kb. 16 km.).
Azt hozzák fel mentségül, hogy csak nagy távolságban található kő, de azt gondo-
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Sós?óZíító térkép részlete a XVIII. század közepéről. Jól mutatja Szolnok korabeli
kerefskedelmi-közelekedési jelentőségét
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lom, hogy más országokban és itt is jobb törvények mellett a tokaji bazalt megta-
lálná útját a Tiszán lefelé. Azonban míg az útépítés egész terhe a szerencsétlen
parasztokon nyugszik, a büszke nemességnek bele kell nyugodnia, hogy a sárba
ragadjon—"

Az idegen utazó észrevette, hogy az utak állapotáért nem a helyi lakosok fele-
lősek — pedig mindig nyilván a helyieket szidták az utasok — hanem az az elma-
radott feudális rendszer, amely az utakat nem az állam kezelésében tartotta, hanem
a megyékre bízta, amelyek az utak karbantartását továbbra is ingyen munkával
végeztették.

Az előbb említett Szolnok—Abony utat rosszaságában még felülmúlta a Szol-
nok—szándai gáton vezető országút. Szemléletesen írja le ez; Bernát Gáspár: „Amint
Szolnokot elhagyva, a tiszai híd végső pallóján kocsinkkal átdobogánk, a szeménk
elé örvénylett látvány borzasztó volt. A láthatárt környes-körül vég nélküli tenger
öleié. A hídfő karfáit nyaldosó áradat mentében, keskeny fekete vonal sötétlett,
ez volt a keskeny gáton vezető út. Fölötte itt-ott haragosan csaptak össze az át-
ellenes hullámok. A sötét vonal tölcsér alakú volt, tolongó habok karcsúra nyaldos-
ták alsó részét. A csikók megrugaszkodtak és belemásztunk a feneketlen süllyedőbe.
Lovaink pihentek és fiatalok lévén egy darabig serkengetés nélkül lábalták a fene-
ketlen sarat. De nemsokára a lovak üpegtek-dobogtak — kocsink azonban meg se
mozdult, beleragadt a sárba. Végre szembejövő szekeresekkel megalkudtunk, s azok
10 lovat ragasztottak szekerünk elejébe. így értünk rémítő torok és ostor zengedel-
mek között a gát végére . . ."

így elhihetővé válik az a bizonyítvány, amit Szolnok város tanácsától a hely-
beli postamester kért, hogy a Szolnoktól Szandáig, vezető út járhatatlansága miatt
feladatának kellően meg nem felelhet: „hogy folyamodó postamester úrnak jelenben
tetemes veszteségei vannak, mert a képzelhetetlen rossz út miatt számos lovai el-
döglöttek, sőt a Posta és a Delizsánsz vontatására a városi hatóságok hol éjjel, hol
nappal 8—10 és több vontató barmokat segítségül adni kényteleníttetik, — mind-
ezekről a kért bizonyítvány kiadatni rendeltetik."

Az ilyen közlekedés mellett gazdasági fellendülésről, a termények és iparcikkek
szállításáról, kereskedelemről csak kis mértékben lehetett beszélni. Érthető tehát,
hogy a múlt század első felében, a reformkorban, a haladó gondolkodású közneme-
sek és egyes arisztokraták a külföldi gazdasági fellendülést látván, a magyar haza
sorsán igyekeztek javítani. A reformkor küzdelmeinek két vezére, Széchenyi István
inkább gazdasági téren, Kossuth Lajos pedig a független Magyarország megterem-
tése útján igyekezett a magyar népet elesettségéből felemelni.

Széchenyi István gazdasági természetű írásaiban kíméletlenül ostorozta a feu-
dális állapotokat, és az azt megtartani akaró konzervatív álláspontot.

„Hazánk előmenetelének gátjai éppen a birtokosok, nem pedig a munkások, akik
a nemzet hírét tartják fenn'' — írja a Hitel című munkájában — és az ész, igaz-
ság, erény útját kívánva leszögezi, hogy inkább szeretné, ha hazánkban nem ma-
gyar nemesek, hanem nemes magyarok lennének."

A reformkor gazdasági eredményei között legfontosabbnak a közlekedés meg-
javítását célzó hajózás és vasút kiépítését tartjuk.

Az Alföld és a Tisza közlekedésében forradalmi lépést jelentett az, hogy a ló.
vagy ember által vontatott fahajókat kezdi felváltani a gőzhajózás. Hogy Széchenyi
Istvánnak milyen nagy szerepe volt ebben, azt legjobban érzékelteti az az ünnepi
óda, amellyel 1846-ban Szolnokon köszöntötték a legnagyobb magyart.
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S nem véletlen, hogy Szolnok régi utcái az Indóház mellett éppen a Gőzhajó
utca és Széchenyi utca nevet viselik. Amikor pedig a Pestről Szolnokra érkező
vasútvonalat tervezik 1840-ben, a kisajátítási tervek mutatják, hogy a vasút vég-
állomása a Tisza partján volt, ezért is kapta nevét a „Tiszai pályaudvar". Így vált
ugyanis lehetővé, hogy a gőzhajók által szállított gabonát könnyen átrakhassák a va-
súti kocsikba és szállíthassák Pest felé.

N A G Y 31 f. I. T Ó S A G l

GHÓF

SlttlIITI ISIIál

Stephenson első vasaljának üzembe helyezése 1825-ben olyan forradalmi válto-
zást jelentett a közlekedés terén, hogy annak hullámai hamar eljutnak hazánkba is.

Kisebb próbálkozások után az 1832—36. évi országgyűlés már tárgyalja a va-
sútépítés tervezetét, melynek eredményeképpen az 1836. évi 25. törvénycikkben meg-,
alkotják az első vasúti törvényt. Nehéz küzdelem közepette tudták csak ezt az
eredményt elérni, hiszen a konzervatív főnemeseknek és nemeseknek — szerintük
kiváltságuk van az állam tulajdonában lévő közlekedési eszközökre vonatkozólag
az ingyen utazásra. Lánchíd megépítése is azért jelentett oly.an forradalmi lépést,
mert első alkalom volt ez amikor jobbágy és nemes egyenlő jogokkal mehetett át
a Dunán.

A vasúti közlekedés megindítása is a régi feudális felfogásban nagy változást
jelentett, hiszen születési előjogok nélkül lehetővé tette .az utazást nemes és job-
bágy számára egyaránt. Nem is lehetett olyan rendelkezést hozni, mely a parasztot,
a polgárokat és a nemeseket egymástól elkülönítve, külön kocsikba kényszerítse.

A vasutak kiépítésével kapcsolatban érdemes megjegyezni Kossuth Lajos ál-
láspontját is: „Axiómának (alaptörvénynek) kell tekinteni, hogy a közlekedés mi-
nél jobb, könnyebb és olcsóbb legyen" . . . „Ezért tehát a státusnak magának kellene
a vasutat, legalább a fővonalat építeni, ha ezt nem teheti, legalább akként kell
intézkedni, hogy a vasút bizonyos idő múltával ingyen a státus birtokába szálljon".

Az 1836. évi 25. te. alapján készült első engedélyezett vasút lóvontatású volt.
Fontosabbnak kell tartanunk az 1844-ben megindult építkezést, Pestet és Vácot ösz-
szekötő vasútat, amelyet Magyar Középponti Vasúttársaság végeztetett. 1846. júli-
usában nyílt meg ez a vasútvonal, amely a kételkedőknek bebizonyította, hogy uta-
zásra és szállításra a vasút nagyszerűen használható.
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pest—S2oíno/ct ronaiaf ábrasotó térkép részlete, amely az 1847. szeptember J-t
megnyitásra készült, s amelyet a szolnoki múzeum hasonmás kiadásban

megjelentetett
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Petőfi Sándor is a kora lelkesedésének adott hangot a Vas-Úton című versében:.

Száz Vas-Űtat, ezerét!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot
Mint testet az erek.

Ezek a föld erei,
Bennök árad a műveltség,
Ezek éltal ömlenek szét
Az életnek nedvei.

Miért nem csináltatok
Eddig is már . .. vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot
Majd lesz elég vasatok!

A Pest—váci vasútvonal után a második vonal Pest és Szolnok között épült, azon
•az úton, amely az ország egyik legjelentősebb ősi kereskedelmi útvonala.

Szolnok részéről különösebb akadály nem merült fel a vasút építését illetőleg,
az egykori tanácsi jegyzőkönyveket olvasgatva egyre-másra találhatjuk azokat az
adatokat, amelyek a vasút építésével, a terület kisajátításával kapcsolatosak.

„Középponti Vas-pálya Tér részére kisajátított házak becs értékét a Vaspálya
lefizette. A lakosok szerinti felsorolásban sorolva gróf Zichy Ferenc vasúti igazgató
a becsértéken felül a kisajátított házak anyagának elhordását megengedte. A lako-
sok elálltak a föllebbezéstől és minden további igényről lemondtak". (Szolnok Ta-
nácsi jegyzőkönyv 1846. július 4.) Ugyanezen a napon egy másik bejegyzést is ol-
vashatunk: „Panasz emeltetett, hogy az ország útja és a Tisza partja az új sóháztól
kezdve a kő-hídig a Vaspálya részére hivatott küszöb fákkal annyira el vagyon
szorítva, miként némely helyeken két üres kocsi nem térhet el. Ezen rendetlen ál-
lapotnak szükséges orvoslása tekintetéből vaspálya tér helybéli felügyelője, vagy
akit az oldalról a dolog illet, hivatalos levél által felszóllítatni rendeltetett, hagy
az említett fő utzát s ország utat elszorító faanyagot a vaspállya már végrehaj tá-
silag által adott térre nvnél előbb elhordatni, s ez eránt írásbeli nyilatkozatot adni
szíveskedjenek."

A vasút építése nemcsak kisebb lakóházakat talált útjában, hanem az újvárosi
i 'kólát is. Ezt bizonyította az említett tanács jegyzökönyvéban július 8-án történt
bejegyzés. < '

A szolnoki állomás homlokzata.
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Az 1847-ben épült szoinoki indóház muemleKi epülete, ahol a vasúti szabadtéri
múzeum fog kialakulni
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„A középponti vasút részére kibecsült és kisajátított vonalba esett újvárosi
iskola helyett egy másiknak felállítása szüksége lévén . . . az újjonnan felállítandó
iskolának előre megkészített és a mai napon terv szerént . . . megtartott árlejtésen
legolcsóbbért vállalkozónak szerződés mellett átadni rendeltetett."' Ekkor épült tehát
a ma is meglévő Üjvárosi iskola. Emeletesre is azért épült, mert az akkor épülő
MÁV Indóház (mai Konzum épülete) a Fűtőház, az ószolnoki teherpályaudvaron
a két sorompóközti emeletes épület példát mutatott a korszerű építkezésre. Az emlí-
tett MÁV épületek ipari műemléknek számítanak, mint hazánk első közlekedési
létesítményei.

A szolnoki pályaudvar indóházát Sprenger Wilhelm Paul Eduárd sziléziai szü-
letésű bécsi építész tervezte és a Pest—budai Zitterbath Mátyás építette. Alti ma
a teherpályaudvaron lévő sorompónál megáll az autóbusszal, nem is gondol arra,
hogy már 1846. augusztus 1-én a városi tanács ülésén szó esett arról, hogy a vasút
a Tószeg Paládics felé vezető utakat elzár ja, illetőleg nehezíti. Éppen ezért: „. . .mél-
•ányos nyilatkozás kéretik, hogy miféle veszteségek és nehézségek háramoltatnának
városunk közönségére akkor, ha az eddigi kincstári szálfák rakhelyéből a Vasút
Igazgatóságának átengedett térségen egy Indóház, töltéssel, kikötőhellyel és körös-
körül fallal építtetne és az által a Szálházhoz vivő mostani gyalog és szekér járati
utak elzárattatnának .. ."

A tanács megállapítja, hogy „városunk egyik részétől az Újvárostól elszigetel-
tetne, ez városunk lakosaira, főleg kereskedési, közlekedés tekintetében felszámítha-
tatlan veszteség és a többi között azon nehézség is háromolna, . . . hogy a különben
is szűk úrbéri legelőkből két külön vonalat kellene nyitni, de miután a tapasztalás
idáig azt bizonyítja, hogy a Pesttől városunkig vonuló vaspállya töltésen az előb-
beni szükséges átjárások, sött düllő utak is mindenütt meghagyattak, ezen tanács
erős meggyőződésben él az eránt, hogy a vaspállya által, mellytől városunknak fel-
virágozását reméli, s mellynek legfőbb célja a kereskedés élénkítése, az indóház
részére kijelölt téren idáig keresztül vezető szükséges és később még nélkülözhetet-
lenebb szekér utak elzáratni nem fognak .. ."

Látjuk tehát ebből a néhány szemelvényből is, hogy a vasút építésének előké-
szítése, a kisajátítások lebonyolítása igen sok munkát jelentett, de látjuk azt is,
hogy a városi tanács megértette és megérezte azt, hogy a vasút Szolnok életében
milyen jelentőssé válik. Hosszas munka után elkészült a nagy mű és 1847. szeptem-
ber 1-én meg is nyílt a Pest—Szolnok közötti vasút.

A Magyar Középponti Vasút a címlapon lévő díszes „Meghívást" küldte ki az
országba szerteszét a Pest—Szolnoki pályavonal ünnepélyes megnyitására. A kora-
beli lapok közül elég lesz az Életképek 1847. szeptember 5-i számában lévő híradást
megemlíteni: „Megérkezvén Szolnokba — elkezdődött a' küldöttség elfogadása után,
a pályafő hajléka alatt a pompás ebéd. Igen élénkké tette ezt a magyar katona zene,
s érdekessé a nézőkül megjelent hölgysereg. Ebéd folytán föláll Kossuth Lajos,
s szokott ékesen szólásával igen idő- és helyhez alkalmazott fölköszöntést mondott.
Sok tekintetben fontosságot érdemel Nagy Gergely és testvére — magyar erőmű-
vészek által készített — s az ebédlőteremben közszemlére nyilvánosan kitett gőz-
erőmű minta... Az ünnepélyesség végével mindnyájan megelégedve távoztak...
Megemlítendő miszerint a jelen volt gróf Széchenyi István innen a Tiszán Szatmárba
utazott... Ezután hazaértünk, elhozván magunkkal emlékül a vasútvonal föld irati
térképét". A megnyitást követő napon hat kocsi telt meg helybeliekkel, akik Pestre
utaztak.

Szolnoknál a vasútépítés azonban nem állt meg. Igaz, hogy az 1848,'49-es sza-
badságharc a vasút továbbépítését akadályozta, de azt is meg kell jegyezni, hogy
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A pest—szolnoki pályavonal térképének szolnoki része
Az indóház, a tiszai pályaudvar a Tisza partján
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a Kormány, a Honvédelmi Bizottmány és a képviselők Pestről Debrecenbe vaió
áttelepítéséhez nagy segítséget jelentett a Pest—Szolnoki vasútvonal használata.

Városunk szempontjából jelentős azért is, mert így a reformkor és a szabadság-
harc csaknem minden jelentősebb embere — így Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany,
Vörösmarty stb. — is megfordult a szolnoki indóházban.

Az vasútállomás fényképe, baloldalon láthatu
facsarnok részlete

cdett

A Szolnok—Debreceni vasútvonal első tervek szerint a Tiszaparton haladt volna
tovább. Szerencsére azonban — a város kérésére — a tervezők belátták, hogy Szol-
nok városát a Tiszától elvágni nem szabad, s nagy ívben észak felé megkerülve
a várost Szajol irányában vezették át a Tiszán. Így 1857-ben avatták a mai pálya-
udvar helyén a második szolnoki vasútállomást a Tiszavidéki vasút által roman-
tikus stílusban építve, amelynek fényképét és rajzát is közöljük.

A századforduló utáni években a megnagyobbodó forgalom újabb állomás épí-
tését követelte. S ennek helyében épül ma az ország legkorszerűbb pályaudvara.

Kaposvári Gyula
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A „125 éves a szolnoki vasút " kiállítás anyagából

Szolnok látképe 1860-ban a Tisza felől vasúttal és gőzhajóval
(Müller Adolf metszete)
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A Szolnoki első vasúti híd a Tiszán 1857-ből

Mozdonyjavítás a szolnoki vasúti műhelyben az 1860-dp években
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