
Szolnok
szerepe a közlekedésben

A Habsburg-abszolutizmus idején, több_mint 100 évvel ezelőtt az Osztrák-Ma-
83'ar Államvasút Társaság (Staats Eisenbahn Gesellschaft) a pest—váci vonalhoz

egyrészt a Marcheggen át Bécsbe vezető, másrészt a mai Rákosrendezőn és Kőbá-
nya-alsón keresztül Szolnokig vezető vasútvonal kiépítését kezdte meg. A Társaság
választása nem volt ok nélküli. Ugyanis Erdély és a fában, sóban, valamint egyéb
ásványi anyagokban gazdag Kárpátal ja termékeinek természetes szállítási útvonala
a szolnoki tiszai átkelő helyen vezetett az ország és még inkább a Habsburg-biro-
dalom belseje felé. Ez a vasútvonal követte azt a több évszázados vásározó útvonalat,
amelyen a Balkán és Közel-Kelet termékeit szállították Észak- és Nyugat-Európába,
ennek a vidéknek iparcikkei ellenében. Az útvonalon eleinte a Nyugat-Európában
annyira szükséges állatok hajtása bonyolódott le. A magyar történelem korai száza-
daiban hadak útjává lett a szolnoki átkelőhely, és ta tár s török seregek, majd Bocskay
hajdúi, a kuruc seregek és a szabadságharc vitéz pirossapkásai egyaránt vívták, vagy
védték a Zagyva torkolatánál elterülő szolnoki várat . A középkor békés századaiban
gyalogos, lovas és szekeres karavánok talál tak biztos menedéket a szolnoki vár tövé-
ben s a várfalakon belül, majd később a vár környékén települt városi lakosság föld-
művelő főfoglalkozása mellett részt vett a vásárok és a tiszai szállítás nyújtotta kere-
kedelmi tevékenységben is, s gazdagsága egyre nőtt, gyarapodott.

Szolnok kereskedelmi és közlekedési jelentősége mellett politikai szerepe is
hamar megmutatkozott. Nemcsak a honfoglalást megelőző időben volt ilyen vonatko-
zásban szerepe, h a n e m első királyunk történelmi fontosságú államszervezése alkal-
mából is kidomborodott Szolnok jelentősége, mert az ősi megyék között Szolnok me-
gye Szolnok székhellyel m á r fellelhető. *~ "~ ~-~~ ~~ "

Szolnok szerepe nemcsak a mezőgazdasági vonatkozásban volt jelentős, hanem
a közvetítő kereskedelemben elfoglalt helyzeténél fogva is.

A vasút létesítése Szolnok életében éppen úgy, mint a világ arculatában, új vo-
násokat jelentett, sőt a városnak a képét, belső s truktúráját gyökeresen átalakította
és helyét az ország megyeszékhelyei között az elsők között jelölte ki.

A bécs-pest-szolnoki vasútvonal végállomása a mai tiszai pályaudvar helyén volt.
A vasútvonal 1847. szeptember 1-én, a szabadságharc kitörése előtt készült el.

1849. j a n u á r első napjaiban a császári seregek előnyomulása során nagyban elősegí-
tette az első felelős magyar minisztériumnak Tiszántúlra, Debrecenbe való áttelepedését.

A szabadságharc leverése után, az abszolutizmus, majd a kiegyezés utáni idő-
szakban erőteljes fejlődésnek indult az ország vasúthálózata, főkép a Széchenyi
István által lefektetett irányelvek alapján. Az északkeleti vasút természetszerűen a
pest-szolnoki vasútvonalhoz csatlakozott, azonban a meglévő végállomás m á r nem
volt a lkalmas a Debrecen-Nyíregyházán át Kárpátal jára vezető vasútvonal kiinduló
állomása céljára.

A közlekedés szerepének vizsgálata alkalmával megállapítható, hogy a lakott
helyek magukhoz vonzzák a közlekedési vonalakat, legyen az akár közút, vagy vasút,
de a közlekedési vonalak kiépítése a lakótelepüléseket is magához vonzza. S ameddig
kellő hatósági irányítás nincs, addig előfordulhat, hogy a rendszertelenül fejlődő, de
a kiépített közlekedési vonalak felé törekvő lakótelepülések elzárják a közlekedési
vonalak további fejlesztésének vagy egészséges átalakításának lehetőségét.

A szolnoki végállomás közelében egyrészt nagy ipartelepek létesültek (Szolnoki
Vasúti Főműhely, Tisza menti ipartélepek, kikötői raktárházak, stb.), másrészt a vas-
útüzem lebonyolításához szükséges létesítmények építése is szükségessé vált. Rövide-
sen kitűnt, hogy a szűkre szabott végállomás területe már nem alkalmas sem a vas-
útvonal továbbvezetése, sem pedig az erősen fejlődőben lévő páros vasúti közlekedés
igényeinek kielégítésére. Ezért az északkeleti vasút már korábban leágazott a pest-
iszolnoki vonalról, s a város peremén új, akkoriban korszerűnek mondható átmenő
állomás épült,
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Éár a vasúti közlekedési háíózat nagymértékű kiépítése Európa-szerte a múlt
század második felében ment végbe, mégsem volt felismerhető a vasutak közlekedési
szerepe a nemzetközi gazdasági életben. Minthogy a vasutak létesítése igen nagyará-
nyú beruházásokat igényelt, nemcsak nálunk, de mindenütt megfigyelhető az a tá-
volabbi perspektíva nélküli, szinte szűkmarkúnak nevezhető eljárás, amellyel a vasúti
létesítmények kialakultak.

Széchenyi nagyvonalú közlekedési politikája hosszú évtizedekre előre kijelölte
a magyarországi vasúthálózat fejlesztésének alapelveit. A részletek megoldásában
azonban ez a nagyvonalúság már nem érvényesült: így legtöbb állomásunk szorosan
illeszkedett a lakott helyekhez, és az állomásokhoz csatlakozó vonalrészek is a lakott
helyek peremén vezettek.

Szolnok állomás és a Tisza-hidra vezető vasútvonal alig pár évtized alatt körül-
épült a város terjeszkedése folytán, s bár az új szolnoki állomáson jelentős kereske-
delmi rakodási frontot, vontatási telepet és rendezőpályaudvart is sikerült elhelyezni,
annak elégtelensége és a csatlakozó vonalrész alkalmatlansága mindinkább kidom-
borodott. Az első világháborút követő gazdasági pangás dacára már az 1930-as évek-
ben kellett foglalkozni a szolnoki állomás korszerű átalakításának gondolatával, de
minthogy minden nagyarányú vasúti létesítmény jelentős átalakítása igen nagy mér-
tékű tőkekoncentrációt igényel, a megoldások toldozásban-foldozásban merültek ki.
Csak a második világháború szörnyű pusztításai terelték rá a figyelmet arra, hogy
a nagy részben szükségessé vált újjáépítésnek egyúttal a korszerűsítés igényeit is ki
kell elégítenie.

A közúti hálózat fejlődése az előbbiekben vázolt jelenségekkel jár együtt. A
közút azonban lényegesen hajlékonyabb, a települési igényekhez jobban alkalmaz-
kodik, és mindaddig, ameddig nagy sebességű gépjármű-forgalom nem alakul ki, eltűr-
hető az ún. átkelési szakaszoknak a lakott területeken való átvezetése. Természete-
sen előbb-utóbb a közutak vonatkozásában is olyan helyzet alakul ki, amely már
tovább nem tartható fenn. Az ország távolabbi részeit összekötő, vagy transkontinen-
tális igényeket kielégítő utak építése költséges útáthelyezéseket, valamint a közúti
és vasúti keresztezéseknek külön szintű kiépítésénél nagy értékű műtárgyak létesí-
tését teszi szükségessé. 4-es számú közlekedési főútvonalunk szolnoki átkelési szaka-
sza az átalakítás szempontjából csaknem reménytelen helyzetben van. A szolnoki
vasútállomásnál épült nagy fesztávolságú felüljáró és a Szabadság-térnél lévő közúti
Tisza-híd az átkelési szakasznak lakott helyen kívüli kiépítését hosszú ideig lehetet-
lenné teszi, mert az útvonal áthelyezése legalábbis új Tisza-híd építését kívánná. A
jelenlegi átkelési szakasznak a Beloiannisz-utcába való Y alakú becsatlakozása, majd
a Ságvári Endre-utca torkolatánál kialakult kettős iránytörés a gyors közlekedést
amúgy is lehetetlenné teszi. Ezeknek az utcáknak nem kielégítő szélessége az átke-
lési forgalom szempontjából amúgy is szorulatot alkot.

Míg a szolnoki állomás és a vasúti Tisza-híd közötti vonalrész átalakítására van
lehetőség, annak ellenére, hogy az új vasútvonalon kívül is történtek jelentős üzem-
telepítések, a közúti vonal áthelyezése az előbb említett okokból szinte lehetetlennek
mondható. ." '

A város- és községrendezés tekintetében 1937-ben megkonstruált törvény ugyan
jelentős lépést tett, a törvény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében azonban már
szinte semmi sem történt. A felszabadulás után népi demokráciánk által megvalósított
tervszerű gazdálkodás célkitűzései igyekszenek a múlt idők mulasztásait kiküszöbölni,
és a fejlődés útját a város belső életének átalakításával összhangban megszabni.

Szolnok város sajátos települési viszonyai folytán különösen alkalmas az ún.
szalagszerű kialakítás megvalósítására. A városnak a történelmi idők folyamán mu-
tatkozó természetes fejlődése is azt tanúsítja, hogy a mai Zagyva-meder torkolatánál
túlnyomórészt annak jobbpartján elterülő egykori földvár falain kívüli települések
nagyjából a Tisza partját követve húzódtak délnyugat felé. A legsűrűbb települési
rész természetesen a torkolat közvetlen környéke volt. A Tisza partja mentén nagy-
jából a régi vasútállomás felé haladó településfejlődés már fellazultabb formát mu-
tatott. Az új vasútállomásnak a Beloiannisz-utca végén való kiépítése a város kiter-
jedését ebben az irányban is elősegítette. Az állomás és fűtőház, valamint műhely
környékét nagyobbára tényleges szolgálatban lévő és nyugdíjas vasutasok családi
házai lepték el.

A nagy ipartelepek elhelyezésére nem maradt más lehetőség, mint a tiszai
pálya(udvartól délnyugatra a folyó közelében fekvő területrész. Nagyjából ennek a
területnek a vasúttal történő kiszolgálása is legelőnyösebbnek mutatkozott, és a tiszai
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pályaudvar mellett lévő folyami kikötőnek és mezőgazdasági raktárházaknak a Vasúti
forgalomba való bekapcsolása is egyaránt lehetséges volt. A lakott helyeknek a Zagy-
va balpartján a régi vasútvonalon túl való települése csak szórványos jelenségként
mutatkozott és a Tisza balpartján is, a várossal való laza kapcsolat miatt, csak egy
kiterjedtebb nyaralótelep helyezkedett el.

Nagyjából ez a városkép fogadta a városrendezéssel foglalkozó szakembereket,
akik a város településtervezésében és területfelhasználási tervének elkészítésében az
adottságok figyelembevételével a szalagszerű kialakítás további fejlesztését tervezték.

A városfejlesztési tervnek természetesen legdöntőbb tényezője a helyes közle-
kedés tervezése, mert a közlekedési hálózat megtervezése fogja megszabni az építési
övezetek jellegét és a közművek építésének lehetőségét is. A közúti közlekedési fő-
útvonalak kialakításában, illetőleg fejlesztésében Szolnok esetében már föntebb is
jelzett súlyos nehézségek vannak. Valószínű, hogy a döntő megoldást huzamosabb
idővel el kell halasztani, márcsak azért is, mert a jelenlegi átkelési szakaszokkal pár-
huzamos utcák burkolatának megfelelő kialakításával és bizonyos útvonalakon egy-
irányú forgalom bevezetésével a máris mutatkozó nehézségeken segíteni lehet.

A vasúti létesítmények átalakítása épen az elszenvedett súlyos veszteségek
folytán azonban már most is parancsoló szükségként jelentkezik.

A 6zolnoki vasútállomás egyik terve

Ebben a tekintetben a legégetőbb kérdés természetesen a személypályaudvar
átépítése olymódon, hogy az méltó módon szabja meg az erősen fejlődőben lévő
városba érkezők első benyomását. A vasútállomás helyettesíti ma az egykori városok
várfalain kialakított ún. városkaput, és ezért mind a város, mind a vasúti pálya
felé egyaránt reprezentatív kialakításúnak kell lennie. Ez a reprezentatív kialakítás
természetesen a korszerű üzem lebonyolítását is elősegíti, mert a közönség forgalma
és a vágányokon lebonyolódó vonatforgalom egymást nem keresztezi és veszélyezteti.
Szolnok város személyforgalma igen jelentős. Nemcsak a nagyszámú helyi vonat vég-
állomásaként, hanem a távolsági vonatok nagyfontosságú átmenő állo-
másaként is igen nagy utasforgalmat bonyolít le. Érthető tehát, ha a jövő személy-
pályaudvara csak perronalagutakon megközelíthető szigetperronos kiképzéssel képzel-
hető el. Az állomásnak a vasúti pálya felőli kiképzése ilyen formán tehát határozott;
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A város felőli oldalon pedig a kialakításnak módját az a körülmény szabja meg, hogy
a város közepével jól kiépített egyenes sugárút köti össze. A vasútállomás környé-
kén az állomást ért súlyos légitámadások következtében igen nagy területen érzé-
keny károsodás érte a lakóházakat és középületeket. Az újjáépítés során kellő előre-
látással kielégítő szélességű sáv maradt szabadon az állomási épületnek a város felé
helyezése és a szükséges előtér kiképzése céljára.

A személyforgalom szigetperronok segítségével történő lebonyolítása azt ered-
ményezi, hogy az átmenő fővágányokat szét kell húzni és ugyanennyi vágány meg-
tartása esetén a széthúzás céljára a jelenlegi felvételi épület területét kell igénybe
venni. Ezért az új, modern állomási épületnek homlokzata előreláthatóan mintegy
40 méterrel a város felé fog eltolódni. Az új épület homlokzata előtt az állomásra
törekvő gyalogos és járműves személyforgalom zavartalan lebonyolítására kell módot
nyújtani. A teherforgalmat a személyforgalomtól teljesen el kell különíteni. A posta-
forgalmat azonban lehetőleg a személyforgalommal szoros kapcsolatban kell kiala-
kítani, mert a levél- és csomagposta szállítása személyvonatokkal történik. í

Az Államvasutak területén négy nagy állomás van még ma is, a háború be-
fejezése után 10 esztendővel állomási épület nélkül. Kormányzatunk intézkedése
folytán Hatvan és Győr felvételi épületeinek építése ez év legelső napján megindult.
Debrecen és Szolnok állomási épületeinek kialakítására pedig tanulmánytervek ké-
szültek. E két állomási épület megépítése 1956-ban fog megindulni. A Szolnokon
nemrégiben tartott városrendezési kiállításon a VÁTI bemutatta a felvételi épületre
és az állomási előtérre készített tanulmányi tervét. A Közlekedési Minisztérium in-
tézkedéséree az Út-Vasúttervező Vállalat ugyancsak készített tanulmányi tervet, ame-
lyet vázlatos) formában a mellékelt ábrán mutatunk be. Meg kell jegyezni, hogy ezek
csupán a további kialakítás alapját képező első tanulmány eredményei, amelyeken
még sok tekintetben jelentős módosítás várható. Azok az elvek azonban, amelyeket
fentebb említettünk, már e tanulmányok elkészítésénél is a tervező szeme előtt
lebegtek. Mindenesetre megállapítható, hogy a nagyvonalú terv megvalósításához
szervesen kell csatlakozzék a városrendezési tevékenységnek az a része is, amely a
többi minisztérium, hatáskörébe tartozik. A végleges tervek kialakítása előtt tehát az
összes érdekelteknek ismételt és komoly tanácskozásokat kell folytatniok, hogy a
születendő megállapodások valóban megvalósíthatók, éspedig olyan időben megvaló-
síthatók legyenek, amikorra a város fejlődése azt megkívánja és a vasútállomás
átalakítása is befejezhető lesz.

A Járműjavító telepe és a MÁV Mérlegműhely, valamint a vontatási telep
jelenlegi helyükből alig mozdíthatók el. Foglalkozni kell azonban a teherpályaudvar
és rendezőpályaudvar megfelelő kialakításával, esetleg teljes átépítésének gondolatá-
val is. Egy kívánatos, de bizonyára csak hosszabb idő múlva megvalósítható elgon-
dolás szerint a rendezőpályaudvar a régi református temetőtől nyugatra fekvő terü-
letre volna áthelyezendő, és a Tisza menti ipartelepek, tárházak és kikötők kiszol-
gálására ebből a pályaudvarból kiinduló és a várost délnyugatról és keletről meg-
kerülő vontatóvágány volna létesíthető. Ez esetben természetesen a tiszai pályaud-
var felhagyható volna és területe egyéb városrendezési célokra lenne fordítható.

A kereskedelem céljait szolgáló ún. rakodófront a személypályaudvartól kelet-
re eső részen lenne kifejlesztendő. Ennek a fejlesztésnek azonban komoly akadálya
a jelenleg szintben átvezetett Rékasi-út átjárója. Ezt az átjárót 150—200 méterrel
kellene a Zagyva felé elvinni. Itt már talán lehetőség nyílik arra is, hogy aluljáró-
val különszintű keresztezést létesítsünk. Természetes, hogy ehhez a útátjáróhoz,
valamint a teherpályaudvarról vezető utat a személypályaudvarhoz vezető sugárúttól
elkülönítve, talán az Ady Endre-utca folytatásaként, a Délibáb-utcai iskola szom-
szédságában, esetleg új nyomvonalon kellene kiépíteni.

A Rékasi-út átjárójának kiküszöbölésével a rendezőpályaudvart is célszerűb-
ben lehetne kialakítani, különösen akkor, ha a mosásra szoruló koszik átszállítása a
tiszai pályaudvarra a kocsimosó telepnek a rendezőpályaudvar mellett történő átépí-
tésével nem volna szükséges.

Magának a rendezőpályaudvarnak szerepe az ország egész vasúthálózatában
természetesen szűkebb térre szorítkozik, mint a debreceni, miskolci, vagy budapesti
nagy rendezőpályaudvaroké, kocsiforgalma azxmban mégis olyan jelentős, hogy a
jelenlegi gurítós üzemet esetleg mechanikus üzemmé kell átalakítani.

Mindezekre vonatkozó vizsgálatok ezidőszerint folynak, megoldásra azonban
csak az állomási épület építésénél későbben kerülhet sor.

Vincze István
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