
Az új állomás homlok..<<• U^JC

ÉPÜL AZ ÚJ SZOLNOKI VASÚTÁLLOMÁS
A szolnoki vasútállomás napi utasforgalma annyira megnövekedett, hogy a

pályaudvar meglévő épületei szűknek bizonyultak. Szükségessé vált tehát, hogy az
állomásépületet megnagyobbítsuk, a vágányhálózaitot bővítsük, és az egész pálya-
udvar műszaki berendezését korszerűsítsük.

Ez év első negyedében erőteljes iramban indult meg az építkezés. A naponként
Szolnokon megforduló tízezernyi utas gyorsan emelkedő falakat, a magas állványo-
kat és a komoly földmunkákat látja, de nem tudja, hogyan épül és miiyen lesz az
új állomás, második ötéves tervünk egyik jelentős alkotása. A szolnokiak pedig, akik
átélték az 1944-es bombázások szörnyű pusztításait, és látták a vasútállomás és a
környező utcasorok pusztulását, szinte alig hisznek a szemüknek.

Az állomásépítkezéssel egyidejűleg a vágányhálózatot is bővítenünk kell, e;> -.
a jelenlegi állomásépülettől a város felé eső részre kerül az új utasforgalmi és utcto-
ellátó épület az induló és érkező csarnokkal (az ún. állomásépület vagy felvételi
épület); a mai állomás előtti első sínpártól mintegy 38 méterre épül.

A pályaudvar előterének és környékének rendezésével foglalkozó kompoz'iciós
terv előírja, hogy az új felvételi épület hangsúlyos pontja a pályaudvarhoz kivezető
főút tengelyébe kerüljön, annak lezárásaként. Továbbá: az állomás elytt széles park-
részt kell kialakítani, amely azt a várostól elválasztja.

A tervezésnek figyelembe kellett vennie még az alábbi kötöttségeket is:
1. A jelenlegi állomásépület előterében álló műszaki létesítményt mag kell

tartani.
2. A pályaudvari posta és a vasúti csomagfeladás helyét a tervezett vágány-

hálózat meghatározza.
3. Az új állomásépületet a város felé csak oly mértékben lehet szélesíteni, hogy

az előterül szolgáló zöldterület szanálás nélkül is elegendő legyen addig, míg
a tervezett zöldsáv el nem készül.
A fenti kötöttségek figyelembevételével a terv szemelőtt tartjia a pályaudvari

üzem jó funkcióját. Eszerint nem kívánatos az egyes üzemrészeket összezsúfolni
egy nagy épületbe ,hanem keresni kellett egy olyan megoldást, mellyel a pályaudvari
épületek — a később kialakítandó zöldsávot is figyelembe véve — a városképbe
kedvezően beilleszkednek. Ez, tekintettel a pályaudvar terjengős jellegére, zárt meg-
oldással nem. volt elérhető. A terv tehát a laza pavilonrevÁszerű beépítés mellett
foglalt állást. Ez újszerű megoldás hazánkban, mert az eddig épült pályaudvarok a
területi és egyéb adottságok miatt majdnem kizárólag egy nagy állomásépületben
helyezik el a pályaudvari üzemeket és az utasforgalmi létesítményeket.

Lényeges, és egyben elvi álláspontja a tervnek, hogy egy épületben tömöríti
és az állomásépületek központjába helyezi az utasforgalmi és utasellátó helyiségeket.
Ebben a felvételi épületben lévő helyiségek ugyanis nagyobb alapterületük miatt
nagyobb belmagasságot is igényelnek. így ennél az épületnél nagyobb léptékű archi-
tektúra válik szükségessé, hogy a külső megjelenés összhangban legyen a belső ki-
képzéssel. A városból kivezető főút (Beloiannisz út) lezárására is szolgál a kiemel-
kedő indulási csarnok, amelynek főmotívuma egyetlen hatalmas nyílás, s ez a fel-
vételi épület városkapu-jellegét kívánja hangsúlyozni, mivel ez a felvételi épülef
tömegének leghangsúlyosabb része.

Az utasforgalmi épülethez csatlakozik déli irányban a hivatali helyiségeket
magában foglaló irodai épület, amelynek építése már javában folyik. A két épületet
áttört nagy üvegfelületekkel határolt érkezési csarnok köti össze, ami lehetővé teszi,
hogy a kiemelkedő utasforgalmi épület mind a város, mind a pálya felől érvénye-
süljön. A tervnek ugyanis elvi álláspontja az, hogy nemcsak a város felől, hanem a
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vonaton érkező utasok részére i& egyértelműen kívánja meghatározni és hangsúlyozni
az utasforgalmi épületet.

A pavilonszerű kiképzés szerint az egyes üzemi funkciókat legjobban kielégítő
különálló épületekben helyezkednek el az utasellátó üzem, a csomagfeladás, a pálya-
udvari posta s az egyéb üzemi és szociális szervek. A három különálló épületet ár-
kádos összeköttetés kapcsolja a főépülethez.

Ha megnézzük az új állomás hosszanti kiképzését, megértjük, hogy a város
felől a pályaudvarhoz kivezető főút ferde iránya az épület elhelyezésének hosszten-
gelyét illetően asszimetrikus beépítést tett kívánatossá. Az utasforgalmi épület ön-
magában véve szimetrikus elrendezésű, de a mellette lévő műszaki létesítmény tö-
mege és a mögötte lévő hatalmas új irodaépület ellensúlyozására az épületcsoport
jobb szárnyán lévő három önálló épületet jobban szét kellett húzni. így a Szajol felé
eső, árkádokkal összekötött három különálló épület hosszabbra nyúlva egyensúly-
ban van a másik épületszárny rövidebb, de súlyosabb tömegével.

A pályudvar előterének forgalmi terve a lehetőségek adta szűk keretek között
is biztosítja a forgalom zavartalan lebonyolítását. A jobboldali irányú gépkocsifor-
galom, mivel előbb az indulási, majd az érkezési csarnok bejáratát érinti, lehetővé
teszi, hogy az utasokat az állomásra, illetve onnan forgalmi keresztezés nélkül
szállítsák.

A pálya felőli oldalon az épület elé egy félperon és három fedett szigetperon
kerül, melyeket az utasok az épületbe torkoló alagúton közelíthetnek meg. A fél-
peron az eddigi szokásoktól eltérően nem csatlakozik hosszában a felvételi épülethez,
hanem attól mintegy hat méterre kezdődik el, s így lehetőséget ad zöldterület ki-
alakítására az utasforgalmi és a hivatali épület előtt.

Az épületek homlokzatai időtálló, zömmel mezőtúri burkoló téglából, kisebb
részben pedig kőburkolattal, a burkoló téglaadta színlehetőség nagyobbfokú felhasz-
nálásával készülnek

* * *
Az új állomásépület v&zlatos ismertetése után foglalkoznunk kell a részletes

elrendezéssel és kialakítással is.
A város felől egy 12 méter magas kapuzaton át jutunk az indulási csarnokba,

amely a vasúti pályára merőleges irányú, hosszanti elrendezésű, 450.00 m2 alapte-
rületű helyiség. Itt nyernek elhelyezést a pénztárak, a felvilágosító, a kapus és utas-
ellátó árusító fülkék. Ez — a csarnok nagy méreténél fogva — alkalmas arra is.
hogy a vonatok indulása előtt közvetlen érkezők várakozó helyéül szolgáljon.

Az épületnek az indulási csarnoktól É felé eső részén van a MÁV Utasellátó
étterme és üzeme, valamint a gyermekváróterem és gyermekfoglalkoztató. Ezek a
helyiségeik az indulási csarnokból közelíthetők meg, és elhelyezkedésük olyan, hogy
kis díszudvart zárnak közre, mely az étterem céljait szolgálja. Az indulási csarnokot
a díszudvartól nagy üvegfal választja el, és mintegy 'bekapcsolódik a csarnok terébe
azáltal, hogy az arra való kitekintést lehetővé teszi.

Az indulási csarnok másik oldalán egy 10 méter széles iközle'kedőcsarnok he-
lyezkedik el az épület hossztengelyében, amelyből megközelíthetők a közös-, a „nem
dohányzó"-, kultúr- és diákvárótermek, a esomagfeladás és a ráktár helyiségei, a
fodrász-üzem, a WC-csoportok, a söntés, majd az érkezési csarnok. Ezen közlekedő-
csarnokból széles lépcsőik vezetnek le a 8 méter széles személyalagútba, amelyen
keresztül az utasok vonatjukat megközelíthetik, ill. az érkezők bejutnának az állo-
más épületébe.

A csarnok világítását felülvilágítón keresztül a mennyezetről kapja. Ugyan-
innen történik a mesterséges világítás is. Az utasforgalmi és utasellátó helyiségek
természetes világítást a homlokzaton kialakított nagyméretű, a falsíkból kissé
előreugró, osztás nélküli üvegfelületek biztosítják.

A helyiségek belső kiképzésére, a padlózat és falak burkolására hazai márvá-
nyokat és műanyagokat használnak.

A külső homlokzatok és a belső terek képzőművészeti alkotások alkalmazására
nagy lehetőséget nyújtanak. Fémdombormű készül az indulási csarnok város felőli
bejárata fölé, amelynek elkészítését Szabó István szobrászművész vállalta és végzi.
Az érkezési csarnok végfalára nagyméretű kődombormű kerül, amelynek alkotója
Kocsis András szobrászművész lesz. Ez a dombormű tehát a személyalagútból fel-
vezető lépcsővel szemközti falra, szinte az egész állomásépület legszembetűnőbb
helyére kerül. A téma meghatározásánál figyelembe vettük a helyi szervek kíván-
ságát is. A Városi Tanács és a múzeum javaslatára ez a dombormfi a pest-szolnoki
vasút megnyitását fogja ábrázolni, amidőn 1847-tai Kossuth Lajos és Széshenyi
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István, a reíorrmkor két legnagyobb egyénisége is jelen volt az ünnepségein, amely
Szolnok város életében a fejlődés nagy lehetőségeit nyitotta ímeg.

A tervben szerepel még jónéhány képzőművészeti elgondolás, amelyeknek ki-
jelölése még nem történt meg. Így az éttermi udvarba kis szökőkút kerül, a söntés
egyik kiugró falrészére pedig falfestmény (secco). Az épület pálya felőli oldalán az-
az étterem, a kormányzati váróterem, a söntés és a poggyászfeladásra szolgáló ter-
mek ikülső bejáratai fölé a helyiségeik rendeltetését hangsúlyozó kisebb kődombor-
műveket tervezünk. Tisztázatlan még az indulási csarnok nagy falfelületeire kerülő
képzőművészeti alkotás is. Itt a műanyagburkolatok és a hazai márványok alkalma-
zása sajátos megoldást tesz szükségessé.

A várótermek előtti közlekedő-csarnok mindkét oldalán 'a határoló falakba a
várótermi ajtókkal váltakozva a csarnokból és a várótermekből egyaránt látható
vitrineket tervezünk. Ezdk a 2x2 méteres, kiállításra szolgáló falmélyedések igen
alkalmasak lesznek arra, hogy ismeretterjesztési céllal helytörténeti és muzeális
anyagot állítsunk ki bennük. A szolnoki múzeummal történt megbeszélés alapján
régészeti, népviseleti, népművészeti, természettudományi, stb. anyagok kerülnek
majd ebbe a nyolc vitrinbe. Időnként új tárgyak cseréjével frissítik a tárlókat, hoey
az utazó és-várakozó közönség kulturális nevelését és szórakozását segítsék.

Az épületek fűtésére gőzenergia szolgál, amelyet egy külön telepített központi
kazánház biztosít. A fűtésberendezés az utasforgalmi épület alagsorában lévő hőköz-
ponthoz csatlakozik. Az épületek központi fűtése két részre oszlik: padlóba épített
sugárzó fűtés lesz az utasforgalmi épület nagy részében, a többi helyiségekben a
megfelelő hőmérsékletet szivattyús melegvízfűtés biztosítja. A csarnokok fűtésére
a természetes szellőzés biztosítása mellett kiegészítő 'berendezés szolgál.

* * *
Az épületek kivitelezése korszerű szerkezetekkel és építési módokkal történik,

az előregyártott szerkezeteknek az adott lehetőségek határain belüli legmesszeme-
nőbb alkalmazásával.

Az épületek alapozásánál egy ritkán használt imádszert alkalmazunk ,az ún.
vacuum-kutas megoldást. Ez lehetővé teszi, hogy az alapozási munkálatok költségeit
jelentősen csökkentsük. Ugyanis ez a talajvízszintsüllyesztő módszer nem' kívánja
meg, hogy az egész épületalapozást vaslemezekkel körülszigeteljük, és a magas talaj-
vizet szivattyúkkal eltávolítsuk. Ezt a célt úgy is elérhetjük, hogy a pincetömb
körül kisebb részletekben a talajvízszintig keskeny árkot húzunk, és az árokban

.egymástól kb. 1.5 méterre vékony vascsöveket süllyesztünk le az épületalapozáshoz
szükséges mélységig. Ezeken a csöveken a mélyben lévő talajvizet szivattyúzni kezd-
jük, miáltal a körülhatárolt terület alatt a talajvízszint lejjebb süllyed.

Nagy feladat elé állítja a kivitelezőket az a körülmény is ,hogy az új állnmás-
épületet úgy kell elkészíteni, hogy a forgalom addig is zavartalanul folyjék. Ehhez
részletes tervet 'kellett kidolgozni, hogy az egyes épületek munkálatai mikor indul-
janak meg, és mikor lehet bontani a jelenleg még használatban lévő régi épületeket.
A legelső ütemben épül a nagy irodaépület, amelybe már ezévben beköltözik az
állomásfőnökség és a forgalmi szolgálat irodája. Közvetlenül azután a posta a jelen-
legi forgalmi irodák helyiségeibe települ át, a felszabadult helyiségeket lebontják,
és az így nyert előteret parkosítják. Az építkezés előrehaladtával az Utasellátó mai
helyiségei kerülnek lebontásra. Utoljára marad a jelenlegi állomásépületnek fentebb
említett része, amelyben a posta mindaddig marad, míg új helye el nem készül az
állomás épületében.

Külön tanulmányt igényelne a vágányhálózat átszervezésének, az új, modern
automata jelzőrendszereknek ismertetése, a rendező és a gurító átépítése. Ez azonban
most nem célunk. Azt mégis megemlítjük mint érdekességet, hogy a lebontott mai
állomásépületek helyére kerülnek az új sínpárok és a közöttük lévő szigetperonok.
Az egyes szigetperonok között azonban nem két pár sín vezet, hanem hárem. A kö-
zépső sínen ugyanis a téhervonatok haladnak keresztül, mert azok így nem zavar-
ják a fel- és leszálló utasokat.

1847. szeptember 1-én Kossuth Lajos és Széchenyi István megnyitotta a Tisza
partján lévő kis szolnoki vasútállomást, a régi „indóházat". A múlt század 60-as
éveiben a vasútfcrgalom növekedése miatt új állomásépületet kellett építeni, amely
a maga korában megfelelt a követelményeknek. A háborús pusztítás okozta károk és
a megnövekedett forgalom következtében azonban Szolnok kinőtt régi ruhájából.
Az új pályaudvarra már korszerű dieselmotoros és elektromos mozdonyok vontatják
majd az eddiginél sokkal nagyobb sebességgel robogó vonatok ezreit.

Czígler Endre
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A közlekedési csarnok részlete a személyalagút feljárójával

Kiállítási vitrinek a közlekedési csarnokban
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Az indulási csarnok a pénztárakkal

s s *•

Az Utasellátó V. büféje
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F Ó R U
Öizüttt izaaak a SzigLÍi

Lépcsőházi szellemességnek (Fesprit
d'escalier) nevezi a francia azt a maga-
tartást, amikor valakinek csak távozta
után jut eszébe, hogy mit is kellett volna
előbb mondania, cselekednie.. Aki az
alábbiak elolvasása után erre gondol —
és méltán —, annak csak azt tudom
mondani, hogy mindig is voltak olyan
kérdések, amelyeket „magunk közötti"
megbeszélésre kárhoztattak a gátló kö-
rüjmények. Ennek a cikknek nem fel-
adata elemezgetni, hogy ez miért volt
így, de így volt, és van még ma is, bár
lényegesen kisebb mértékben. Ez a „ma-
gunk közötti" megbeszélés természetesen
nem csupán baráti vagy ismerősi kap-
csolatnál állott fenn —, sor került rá
nem egyszer a színházon belül, a minisz-
tériumban, szövetségben és egyéb helye-
ken is. Tehát amiről szó lesz, nem ihir-
telen, mint egy üstökös tűnt fel a szín-
házi élet borzasztóan beborult egén, s
nem is csak most jut eszünkbe róla
beszélni—, igenis ott fényesedéit, vilá-
gított, csak éppen a legilletékesebbek
nem akarták észrevenni, csak most, ami-
kor már olyan ereje lett, hogy égetni
kezdett.

Nem lehet a szolnoki színház munká-
ját az egész magyar színjátszás egyes
kérdéseitől, az általános műsorpoliUká-
tól, a színházirányítás néhány elvétől el-
vonatkoztatva szemlílni. Sok a közös
gond, közös hiba, az ország bármelyik
színházát is tekintjük. Ezeken kívül meg-
találhatók a helyi botladozások, fogya-
tékosságok —i ezekről is szó lesz.

Bevezetésül még annyit: nem bizo-
nyítványkiosztás a célom, és nem is
hivatalosan, „megbízólevéllel", hanem
egyes szám első személyben, függetlenül
írom azt ,amit írok. És azzal a céllal,
hogy megpróbáljak választ adni néhány
olyan kérdésre, amelyre a közönség vá-
laszt vár, s közben találgat, ami lénye-
gesen károsabb az önvalló írásnál.

1.
Az elmúlt színházi évadokban ország-

szerte bekövetkezett anyagi, erk'jlcsi
visszaeséssel szemben kár lenne strucc-
politikát folytatnunk. Olyan nagymérvű
volt ez a visszaesés, s ugyanakkor a szín-
ház minden területén olyan elemi erővel

érlelődött meg a változást követelő mű-
vészi, gazdasági, műsorpolitikai helyzet,
hogy nem lehetett előle helyesirányú
cselekvés nélkül kitérni.

Hadd mondjak el néhány példát arról,
mit jelentett a közelmúlt körülményei
között egy évad előkészítése, a műsor-
terv összeállítása!

Kezdetben nem volt, de aztán megho-
nosodott az úgynevezett rubrika rend-
szer. Ennek a lényege: ,,mindenből egy
keveset". Nyugati klasszikustól magyar
klasszikusig, nagyoperettől mai témájú
vígjátékig adva voltak a rubrikák. De ez
még nem minden; ezeken belül a szent
arány kedvéért szükséges volt a műsor-
ban, legalábbis „elvileg", harsány bohó-
zat és lírai vígjáték, színmű és tragédia,
munkás és paraszt, értelmiségi és ifjú-
sági probléma, színészt és együttest ne-
velő mű, kasszasikert jelentő előadás, és
nem ártott, ha foglalkoztunk néphad-
seregünk néhány kérdésével is . . .

Többszöri nekirugaszkodás után be-
írtuk a gondosan megvonalazott papí-
rosra, hogy. nyugati klasszikus: Romeo
és Júlia, vagy A zalameai bíró. Nagy-
operett: Montmartrei ibolya, Mágnás
Miska, Víg özvegy. Zárójelbe odatettük:
„ha engedik". (Tavaly nem engedték.)
És így, a fentiek szerint minden rubri-
kát kitöltöttünk azok iránymutató szem-
pontjai szerint, fölöttébb vigyázva arra,
nehogy egy rubrikába véletlenül két da-
rab kerüljön, mert akkor valamerre el-
haj lünk.

így megszületett valami tákolmány.
Májusban be is adtuk a minisztériumba.
Két-három hónap múlva azonban kide-
rült, hogy a társulatot átszervezték. Egy-
szerre becsapott a villám: nincs Romeo
és nincs Júlia a társulatban, s nélkülük
legalábbis merészség előadni a darabot.
A zalameai bíró sem kivétel: nincs bíró,
mert a kiszemelt színész a nyáron meg-
gondolta magát. Darabok áthúzva, —
újabb keresgélés.

Mit jelentett mindez?
A színházak vezetőit egészen egysze-

rűen nem hagyták színházat vezetni. Ki-
nevezték őket a felelős pozíciókba, —
tehát bizalommal voltak mind az igaz-
gató, mind a főrendező személye iránt.
Ugyanakkor azonban korlátok közé szo-
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