
Hazáiát kívánta felvirágoztatni a vasútépítő
Az úi vasútvonal na-
gyot lendített a térség
gazdastágán, az itt élők
életminőségén.

íur§*n, Gróf Lónyay Menyhért
születésének a 2oo. éVfoT-
dulójára a TuzséI KözségéIt
KöZalapítvány Lónyay-emlék-
éVet szelvezett, amell.nek
egyik kiemelt rendezvénye-
ként Lónyay, a Vasútépítő,
avagy a Nyíregyháza-Ungvár
vasútvona] építése címmel
Vasúttörténeti kiállítás nyílt
aZ egykori pénzűgyminiszteí-
ról elnevezett kastélyban. A
helyiek és a környéken élók js
ödlhetnek mindennek, a vas-
út építésének koíából szárma-
zó iratokkal, tervrajzokkal,
korabeli íljságokkal, egy-egy
síndarabbal és két nagyon pa-
ZaI telepasztallal gazdagított
telemben aüghanem kicsik és
nagyok is találnak maguknak
látnivalót.

Nemcsak a pazaí, egyen-
ként köZel 10 négyzetméteres
modellvasútra és legóvárosra
kell felhívnunk a figyelmet,
de arra a tekiltélyes képes,
lapos falra iS, amely a töíté-
nelmi MagyaIoISZág Vasúti
közlekedését mutatja be BíIó
Ferenc Mihály püspökladá-
nyi 8yűjtó jóVoltából, értékes
magyarázatokkal. Ráadás-
képpen a legkisebbek udvari
kisvasútra is felúlhetnek, a
valamivel nagyobbak pedig
mozdonyszimulátorral gya-
korolhatnak a kétnapos íen-
dezvény során.

Me8érett a fetúiítás]a
- Lónyay Menyhéítre elsó-
sotban pénzügyi szakember-
ként, pénzügyminiszt€Iként
emlékezünk, ő vezette a ki
egyezés pénzü8yi tárgyalása-

it, nélkülözhetetlen szakérte-
iemmel - mondta el köszöntó
beszédében a megyei közgyú-
lés elnöke, seszták oszkár.
- A gróf tudatosan készült a
pénzügyi pályára, mellette
persze egyházi gondnokként,
köZéleti személyiségként, a
reformkor kimagasló egyéni-
ségeként, majd a kiegyezés
utáni idószak tevékeny íészt-
Vevőjeként is emlékszünk
Iá, egyre többet megtudva
Ióla, kószönhetően annak is,
ahogy az emlékét TuzséIon
ápolják. Az emlékéVnek ter-
mészetesen egy olyan nem
titkolt célja is van, hogy fel-
hívjuk a fi gyelmet a felírjitás-
ía megéIett kastély jelenlegi
állapotáIa. Mindannyiunk
kózós álma Temélhetően ez-
zel a figyelemmel is egyre
közelebb kerül a megvalósi
táshoz - nyomatékositotta a
megyei elnök, mindénkinek
megköszönve a munkáját.

Mivel ezúttal Lónyay vas-
útépító tevékenysége, a Nyíí-

méltatta a mintegy 15o éVes
múltla visszatekintó vasút-
fejlesztést, ami nagyban hoz-
zájárult á térség - így Tuzsér
- gazdasági fellendüléséhez.
- GIóf Lónyay Menyhért szi
vén viselte az oíszág soísát,
pénzüg}minisztelként a
legnagyobb láhatáSa Volt aZ
olszág helyzetéIe. Anglíai és
flanciaországi utazásai so-
rán ébredt rá, hogy a hazája
mennyire lemaradt a nyugat-
hoz képest. A vasút fejleszté-
sét szorgalmazva igyekezett a
foríásokat is előteíemteni.

- A koímány magán-vas-
úttársaságok létrejöttét tá-
mogatta, így alakult észak-
keleten is egy ilyen táísaság,
amely megbíZást kapott a
kórnyező vona]at kiépítésé-
Ie 1866-ban. Egy négy éWel
korábban született töIvény
szerint nyílt meg a lehető-
ség a NyíregyháZát Ungvár-
ral összekapcsoló vasúwo-
nal megépitéSéIe, aminek
a gondolata máI 1855-ben
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megszületett. A mónarchia is
szerette volna a kincstáíi éI-
telemben éItékes terűletekről
eliuttatni a fát olyan terüIe-
tekre - például az Alföldre -,

ahol mindig tüZelő- és üzem-
anyaghiánnyal kúZdöttek. Az
anyagiakban nem dúskáló,
íáadásul jóVátételi terheket is
cipeló Andrássy-kolmány mi-
nél több vasútvonalat akaít
minél több magántóke bevo-
násával.

- A magántókéSek aktivitá-
sának köszönhetőeD 1872-73-
Ia 4 ütemben meg is épülhe-
tett a vasútszakasz - foglalta
öSsze a töIténelmi tényeket
klicsu Ferenc, búszkén téve
hozzá, hogy a kiállítás szeí,
vezése során eddig nen pub-
likált tényekíe is fény deriilt
a Vasútépítő gíóf életpályájá-
ból, aki levélben adott hangot
óíómének, hogy az édesanyja
most máI a vasútnak kószön-
hetően Vonaton is el fog tudni
jutni TuZséíía.

...ésa má]amaíosisó
AZ elhangzottakhoz Szeme-
rey Ádám azt tette hozzá,
hogy nem csak a termények
és a fa szállítására mutatko-
zott akkoribarr égetó szükség,
ezeknél sokkal fontosabb volt
a máramarosi só uta7tatásá_
- A fontos keíeskedelmi tel-
méket csak ökrös szekerekkel
lehetett szái]itani eső rttán ós
elótt. Galíciát - maP,yalosan
GácsoISZá8ot - is be akarták
kapcsolni ebbe a vérl<eringés
be, aZ ottani fóldesurak ésbá,
nyatulajdonosok ugyancsak
szelették Volna a telmélieiket
eljuttatni a fővárosba. A kor-
mány kaDatgaranciát Vállalt
a bevont magántőkére, ami a
szaldókamatok megtérítését
jelentette, de mindez akko-
Ia kötelezettségvállalás volt,
hogy aZ 188o-as évekre gya-
kollatilag államcsőd közeli
lrelyzet alaktüt ki, aDrit csak
államosítással lehetett elke-
rülni - magyarázta. MJ
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A páíattan gyűiteményb€n még seszták oszkár, a me8yei közgyűtés elnök€ i5 talátt éídekességeket

egyháza-Ungvár vasútvonal
létíejötte került a figyelem kö-
zéppontiába, az emlékévben
Szeletett Volna aktíV szerepet
vállalni a MÁV,Volánbusz
csoport is. Hadnagy Attila
pályavasúti területi igazgató
beszédében elsósorban arra
igyekezett ráirányítani a fi-
gyelmet, hogy a csopoít éV-
századokkal késóbb is folytat-
ja tovább a téIség feilesztését.

Mig LÓnyay Menyhért e8y-
kolon a NyíIegyháza-Ungvár
Vasútvonalat hozta létle, a 21.
században mi is igyekszünk
fejlesztésekkel forradalmasi
tani a téIség közösségi köz-
lekedését - hangsúlyozta,
IéSzletesen is bemutatva a téI-
ségben tett előfeszitéseket, aZ
elVégZett fejlesZtéseket.

Na8yszükségvott 1á

A folytatásban a TuzséI Köz-
ségért KöZalapítvány elnö-
keJ K]icsu Ferenc, najd a
NyííegyháZi VasúttöIténeti
Kór elnóke, Szemerey Ádám
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