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Abstract
Ferenc Horváth�s book presents the evolution of the Transylvanian railway network and the related de-

velopments. We publish fragments of this book on the pages of the Technical Review. This paper presents the
buildings pertaining to the Eastern Railway.

3.5. A Magyar Keleti Vasút magasépítési munkái
A Nagyvárad és Brassó közötti vasútvonal tárgyalt pénzügyi botrányai hatással voltak a vasútvonal

építményeire is. Főleg azért, mert a vállalkozók eltértek az engedélyezett tervektől, és ehhez utólag kértek,
de nem kaptak hozzájárulást. Továbbá azért is, mert a vállalkozó csalárd módon négy szakaszra osztotta a
vonalat, s a könnyebben megvalósíthatókat vette először munkába, aminek következtében az állami köz-
belépést követően végül az eredeti elképzelésektől eltérő szabványok szerint fejezték be az építési munká-
kat. Az Erdélyt átszelő 450 km hosszú törzsvonalon végül is jelentős számú épületet emeltek: 37 felvételi
épület (amelyből 18-nak volt fedett utasperonja) szolgálta a személyforgalmat, 32 áruraktár az áruforgal-
mat, 8 mozdonyszín és 16 vízállomás a vontatást. Az erdélyi tájképet is tarkító vonalőrházak száma 227
volt, tehát mintegy 2 km-ként állott egy (36. ábra). Mindezeket lakások és egyéb üzemi létesítmények
egészítették ki. A Nagyvárad�Kolozsvár vasútvonalon a jellegzetes a kétszintes, sima nyeregtetős (vá-
gánnyal párhuzamos gerincű) felvételi épület volt. Földszintjén � mint általában az akkor épült felvételi
épületeknél � a forgalmi szolgálat, a távirda, a málházó és az állomásfőnökség irodái, míg az emeleten
lakások helyezkedtek el. Az említett épülettípus (Csucsa, Bánffyhunyad stb.) (37. ábra) a vágányok olda-
lán veranda-perontetővel épült.

A kolozsvári épület (38. ábra) kilenc ablaktengelyes alkotás volt, amelyhez még kétoldalt földszintes
épületszárnyak csatlakoztak. Az épület így jelentős hosszúságú is volt.

36. ábra
Őrház a Királyhágó közelében
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37. ábra
Csucsa vasúti állomás

38. ábra
Kolozsvár felvételi épület (1870)

A Kolozsvártól Segesvárig terjedő építési szakaszon állnak a legszolidabb épületek. Érdemben hasonló-
ak a Kolozsvárnál ismertetett elrendezéshez, de ablakaik nem keretezettek, amivel a város és vidéki létesít-
mény közötti különbséget némileg érzékeltették. Ez a �típus� épült a vonal szinte valamennyi érdemleges
forgalmú állomásán (Gyéres, Kocsárd, Nagyenyed, Kiskapus, Erzsébetváros (39. ábra), Segesvár stb.).

Ezt követően néhány egyszerűbb kivitelű állomásépülettel is találkozunk, így Ágostonfalva kétszintes, 7
ablaktengelyes épülettömbje a déli vonalszakaszra jellemző.

A Magyar Keleti Vasút állami tulajdonba vétele az említett jeles épülettípusokkal így már kezdetben
éreztette hatását. Természetes, hogy a továbbiakban is a MÁV szabványterveit alkalmazták, így az állomás át-
építése alkalmából Balázsfalva II. osztályú felvételi épülethez jutott (40. ábra). A MÁV építette Erdély egyik
legreprezentatívabb épületét a MÁV Igazgatóság Magasépítési osztály főmérnökének, Pfaff Ferencnek és mun-
katársainak tervei szerint a XX. század első éveiben Kolozsvárott (41. ábra). A Pfaff Ferenc által már több ma-
gyar városi épületnél alkalmazott, historizáló stílusú, főként reneszánsz formaelemeket alkalmazó, ismert archi-
tektúra egyik legnemesebb példájával találkozunk itt. A középső kétszintes épülettömböt az állomás-előtér olda-
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lán két toronnyal szegélyezett nagy íves üvegezett kapu nyitotta meg a belépő előtt, a vágányok felőli oldalon az
íves bevilágító félköríves lunettaként mutatkozott a veranda-perontető felett. A középső épülettömböt összetett,
festői hatást keltő tetőidom zárta és kőbábos párkány szegélyezte. Hosszú földszintes épületszárnyak kétoldalt a
középső tömbben levő előcsarnokhoz kapcsolták a várótermeket, itt voltak a szolgálati irodák és helyiségek is. A
két épületvégen ismét kétszintes, összetett tetővel koronázott épülettömbök álltak.

39. ábra
Erzsébetváros állomás felvételi épülete

40. ábra
Balázsfalva állomás felvételi épülete

Különösen artisztikus az épületet záró végső oldalhomlokzatok kialakítása, lizénaszerű falkiugrásokban
díszesen kialakított három-három ablaktengelysorral. Az egész épületen a nyerstégla falfelület élénk színe és
az ablakkeretek valamint az épületsarkok kvádermintáinak világos tónusa gondoskodtak a nagyon tetszetős
összhatásról.
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4l. ábra
Kolozsvár felvételi épülete (1900 körül)

Pfaff Ferenc egyik legsikerültebb munkájának lehet tekinteni ezt a városhoz méltó pályaudvari felvételi
épületet. Pfaff Ferencről (1851-1913) megjegyzendő, hogy a magyar vasúti építészet kimagasló képességű
egyénisége volt. Erdélyben Gyimesbükk, Piski, Arad, Nagykároly és Szatmárnémeti vasútállomások tervezé-
se, illetve átépítése is nevéhez fűződik. A MÁV az első világháború előtt bővítette a székelykocsárdi felvételi
épületet is, a régi mellé egy, az összekötő szárnyhoz csatolt, két emeletes tömb közé fogott, földszintes épület-
szárnyat helyezett. Itt is a mozgalmas tetőidom a megnyerő látvány (42. ábra).

A Magyar Keleti Vasút törzsvonalához csatlakozó jelentős szárnyvonalak közül a Gyulafehérvár�Ma-
rosvásárhely közötti szakaszon az említett kompozíciókhoz hasonló felvételi épületeket emeltek. Az 1871-ben
megnyitott Gyulafehérvár�Marosvásárhely vonal végpontján még az első MÁV szabványterveknek megfelelő
tekintélyes hosszúságú, 15 ablaktengelyes épülettömböt építettek. A Kiskapus�Nagyszeben vonalon kisebb
épületek (Nagyselyk, Ladamos) létesültek.

A XIX. század végén egymáshoz nagyon hasonló, szolid architektonikus kompozícióval, szinte díszte-
lenül, mégis a jól tagolt arányokkal a városokhoz méltó új felvételi épületeket emeltek Nagyszeben és Brassó
állomásokon.

Érdekes, aszimmetrikus kompozíciójú a Kiskapus�Nagyszeben vasútvonalon a MÁV által a fürdőhely
jelentőségéhez és idényforgalmához igazított új felvételi épület Vízakna állomáson (43. ábra).

A vontatási telepek közül a kolozsvári fűtőház összetett csarnokhajókból képezett, MÁV szabványter-
vek alapján épült (44. ábra). A műhely helyszínrajzát 1875-ből a 45. ábra mutatja be.

42. ábra
Székelykocsárdi vasútállomás
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43. ábra
Vízakna felvételi épülete

44. ábra
Kolozsvári fűtőház

45. ábra
A kolozsvári műhely helyszínrajza 1875-ből
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