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DUNASZENTGYÖRGYI TOLNAY KORNÉL
MÁV ELNÖK PÁLYAFUTÁSA
(1865–1936)
(In: 140 év. A Magyar Államvasutak vezetői 1868-2008; 58-59 p.)

A budapesti műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet 1888-ban, majd néhány évig
németországi vasúti építkezéseken dolgozott. Ezt követően 1890-ben a fiumei kikötő,
később az eperjes–bártfai helyiérdekű vasút építkezésénél vállalt munkát. A Vasúti és
Hajózási Főfelügyelőségen közel öt éven át dolgozott. MÁV főfelügyelővé 1898-ban
nevezték ki, április 22-től a MÁV Dunajobbparti Üzletvezetőség vezetőhelyettese lett.
Debreceni üzletvezetői tisztségéből, amit 1901 novemberétől töltött be, a budapesti
Jobbparti Üzletvezetőséghez került szintén üzletvezetőnek.
Az 1905. évi, Washingtonban tartott vasúti kongresszuson ő volt a MÁV képviselője. A
MÁV-tól 1908-ban hat évre megválva, a „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési
Vállalatok Rt. számára” cég igazgatójaként többek között a konstantinápolyi erőmű
építkezéseit is vezette. A MÁV elnökigazgatói funkcióját 1914. január 23-tól 1918. november 2-ig töltötte be, 1916-tól államtitkári címet kapott.
A forradalom kitörésekor távozott az elnöki székből. Később 1926-tól a Gyáriparosok és
Gyárigazgatók Körének, valamint az Országos Iparegyesületnek volt elnöke. Elnöksége a
MÁV egyik legnehezebb korszakára, az első világháború idejére esett. A vasútépítések
nagy része megszűnt. Mindössze két új vonal építése folyt tovább a MÁV területén. Ezek
közül az egyik a Magyar–Dalmát Vasút Ogulin és Knin közötti 202 km-es, magyar
területen végzett építkezése volt, amelyet a háború alatt is folytattak. Ebből 1914.
október 15-én üzembe helyezték az Ogulin–Plaski 27 km-es szakaszt, 1918. június 12-én
pedig a Plaski–Vrhovine 41 km-t. A befejezést azonban már a jugoszláv vasút végezte el.
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1916-ban kezdték el Erdélyben a Kisilava–Nagyilava–országhatár közötti, Romániába,
Dornavatra felé vezető 59 km-es vonal építését, de már ezt sem tudták befejezni a
háborús viszonyok, majd a békekötés miatt.
Ezen kívül állomásbővítési munkákat végeztek Erdélyben a Kolozsvár–Brassó vonalon
és a székely körvasúton.
Bízva a háború gyors és győzelmes befejezésében, a MÁV 1916-ban nagyszabású pályafejlesztési programot dolgozott ki, amelyben hat év alatt több mint 1500 millió korona felhasználásával 558 km részben hazai, részben nemzetközileg fontos új vonal létesítését, 1823 km második vágány kiépítését irányozták elő. A nagyszabású terv végrehajtását megakadályozta a háború sikertelen befejezése, és az azt követő események.
Mindössze néhány nagyobb munka kivitelezését tudták megkezdeni: második vágányok
építését, pályák elsőrangúsítását, a budapesti északi rendező pályaudvar létesítését; de
valójában ezeket sem tudták befejezni.
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