
A szép Szolnokért
(A kereskedelem városképi problémái)

Ezen kis értekezés nem tart igényt sem a címben meghatározott probléma
teljességének taglalására, sem arra, hogy a benne foglaltak maradéktalan elismerést
nyerjenek olvasóink részéről. Célja az, hogy szűk keretek közt általánosan és helyi
viszonylatban vita alapját képezze, melynek eredménye Szolnok városképi érdekeit
szolgálná, és módot adna kereskedelmi és műszaki igazgatási szerveinknek a keres-
kedelmi létesítmények városképi megjelenését tekintve megegyezni.

Mi teszi szükségessé a kérdés felvetését? Két alapos ok, melynek egyike adott-
ságként, másika célként határolható el: a szolnoki utcaképek esztétikai nyomora és
városunk esztétikai helyzetének, képének megjavítása.

Altalános városesztétikai szempontok

A kereskedelmi létesítmények városképi problémáit, a velük szemben támasz-
tandó városképi igényeket elsősorban általános városesztétikai, másodsorban pedig
időbeni, történelmi szempontból kívánom megvilágítani.

A városképek általános esztétikai igényét abban kell és lehet meghatározni,
hogy azoknak — az utca- és városképeknek — a város egységes, harmonikus meg-
jelenését kell szolgálniok. Más szóval kialakításuknál kerülni kell mindazt, ami a
harmóniát megbontja és ami az ember, a benne élő és a látogató ember számára
egyaránt unalmassá teszi a város hangulatát. Közelebbről nézve: lényeges, hogy ke-
reskedelmi létesítményeink kialakításánál a fentieknek való megfelelést minden
szinten vizsgáljuk.

Az első szint a teljes város, mint egységes műalkotás vizsgálata. A harmónia
ezen a szinten elsősorban a teljes városszerkezet, a hangsúlyos objektumok harmo-
nikus rendszere, a várossziluett egységes jellegében jelenik meg. Ezen kérdések tag-
lalása nem tartozik témánk körébe, csak annyiban, ha valamely kereskedelmi léte-
sítmény a város szerkezetében méreteinél, forgalmánál, hangsúlyos voltánál fogva
esetlegesen szerepet nyer.

Második lépcsőben a teljes utcaképek, egy-egy városnegyed esztétikai jellege,
hangulata szempontjából kell kereskedelmi létesítményeink külső formai kialakítá-
sát vizsgálnunk. Ez a szint annyiban érinti vizsgálódásunk körét, amennyiben egyes
városterületek jobban vagy kevésbé lettek a kereskedelmi létesítmények elhelyezési
területévé, és így vagy megteremtik, vagy sem egy-egy városnegyed határozott keres-
kedelmi jellegét. Más oldalról megvilágítva: oly módon tartozik vizsgálatunk körébe,
hogy átlagos.sűrűségű kereskedelmi létesítmény-hálózat esetén mily mértékben szol-
gálja az a város harmóniáját, megjelenésének esztétikus voltát.

A harmadik nagyságrend, melyben a városkép és a kereskedelmi létesítmé-
nyek külső, formai megjelenése kapcsolatát vizsgálnunk kell, az egyes épületek és
az abban elhelyezkedő kereskedelmi létesítmények összhangját tekinti mértékének.
(A cikk ezen utóbbi szempontból mélyebben kívánja vizsgálni Szolnok város néhány
épületét.)

A harmónia, az esztétikai egyensúly problémájánál néhány kérdést előre tisz-
tázni kell, hogy a vitának helytelen irányba terelését lehetőlég elkerüljük. Egyen-
súlyon semmi esetre sem csak a szimmetriát, az egyhangú ritmust, az elemek teljes
azonosságát, a jelleg tönetlenségét értjük, bár ezeket természetszerűen harmonikus-
nak, egyensúlyosnak kell elismernünk. Az egyensúlyt, az esztétikai egyensúlyt min-
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den esetben a város térbeli és időbeli egyensúlyaként fogjuk elbírálni. A merev és
egyszerűbb egyensúlyi állapottal (szimmetria stb.) szemben az elemek rendszerének
térben és időben oldott szerkezetét tekintjük magasabbrendűnek, amennyiben az a
városképtől megkövetelt esztétikai igényeket kielégíti. Példaként az athéni Akropolis
térben oldott csodálatos harmóniája rendszerét említeném meg, ahol is a Parthenon
óriási tömegét egy tömegében elenyésző kis templom, az Erechteion, valamint a 23 m
magas függőleges hangsúlyú Athene-szobor egyensúlyozza.

Ezek után már csak egy kérdés vizsgálata marad az általános esztétikai igények
tisztázásánál: a nappali és az éjszakai városkép problémáinak különbözősége. A város
nappali életében a létesítmények esztétikus megjelenése elsősorban az azokat ma-
gukba foglaló épületek és utcaképek teljes együtteseinek összhatásában bír jelentő-
séggel, így elsősorban építészeti, városépítészeti-esztétikai igényeket támasztunk ve-
lük szemben. Azt követeljük meg, hogy a teljes városképbe illeszkedjenek bele, azzal
legyenek összhangban, mind a formák, mind pedig a színek tekintetében.

Az éjszakai város esztétikáját a fény- és szín-egyensúly határozza meg. Ebből
egyértelműen következik, hogy a kereskedelmi létesítmények (kirakatok, reklámok,
hirdetések és egyéb, világítással hangsúlyozott neszek) összhangját éjszakai vonat-
kozásban elsősorban önmagukkal, a kereskedelmi létesítményekkel, ezenkívül pedig
a város egyéb éjszakai fényhangsúlyos objektumaival (közvilágítás, emlékművek,
épületek különleges megvilágítása) kell megteremteni. Mondhatnánk úgy is, hogy
az éjszakai város szépségét lényegében a kereskedelem és egyéb — az előbbinél lénye-
gesen kevesebb és jelentéktelenebb — fényhangsúlyos objektumok rendszere hatá-
rozza meg. Ilyen értelemben kereskedelmi létesítményeink külső megjelenése vonat-
kozásában ez is vizsgálatunk körébe kell hogy tartozzék.

összefoglalva a fentieket, megállapíthatjuk, hogy kereskedelmi létesítménye-
inknek általános városesztétikai szempontból az alábbi feltételeket kell kielégíteniük:

Külső megjelenésben harmonikusan illeszkedjenek a városképbe. Legyenek
harmonikus egységben az őket magukbafoglaló vagy tartó épületek egyéb építészeti
megoldásaival.

Illeszkedjenek be a város-, az utcakép éjszakai fény- és színrendszerébe, és
vele együtt alkossanak önálló éjszakai városképet.

Történelmi szempontok

A kereskedelmi létesítmények városképi megjelenésének más oldalú vizsgálata
— mint ezt már korábban mondottuk — történelmi jellegű. Városaink, azon belül
utcaképeink mindig — kivétel a telepített városok egy időben keletkezett része —
hosszú korok munkája nyomait hordják magukon; fokozatosan alakulnak ki. Így ter-
mészetszerűen hosszú századok egymástól eltérő gazdasági alapjain épültek fel. a
különböző korok ideológiai, társadalmi bélyegét viselik. Ellenkeznék a dialektikus
szemlélettel, ha stílusegységet követelnénk akár két szomszédos épülettől, akár na-
gyobb városképi egységtől.

A fentiek szerint tehát helytelen lenne oly igénnyel fellépni, mely a kereske-
delem minden városképileg jelentős megnyilatkozására valamilyen egységes sablon
szerinti megoldást kívánna ráerőszakolni. Helytelen lenne azonban az is. ha ennek
ellenkezőjét — tehát a jelenlegi kaotikus helyzetet — elfogadhatónak, eltűrhetőnek
nyilvánítanánk.

Kereskedelmi létesítményeink jelenlegi formáját lényegében egyetlen kor, a
kapitalizmus kora teremtette. A kapitalista szabadverseny, mely a kereskedelem,
főként a kiskereskedelem területén a 20. századi monopolkaDitalizimus ideién is meg-
őrizte a korai kapitalizmus vad szertelenségét, koordinálatlanságát, kíméletlen erő-
szakkal pusztította el városképeinket, tette egyeduralkodóvá az éoületek eavéb tek-
tonikus részleteitől ideeen kereskedelmi rendeltetésű szerkezeteket, kirakatszekré-
nyeket, hirdetési formákat, stb.

Aiz elmondottakat egymással összevetve világosan kitűnik, hogy jelenlegi ke-
reskedelmi létesítményeink külső megjelenése történelmi szempontból sem tarthat
kíméletre igénvt. ha sérti a városkét) összhangját. Ezek a megoldások lényegében tör-
ténelem-hamisításokat tartalmaznak, és az eredeti — tehát történelmileg hiteles —
külsők visszaállítása vagy megközelítése étrdekében teendő intézkedéseket indo-
kolttá teszi.
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A történelmi oldal vizsgálatánál nem mehetünk el szó nélkül a ma helyzete,
a szocialista kereskedelem igénye mellett sem. Ügy gondolom, helyesen jegyezzük
meg, hogy Lenin elvtársnak a kulturáltabb kereskedelemre való törekvést szükséges-
nek és elengedhetetlennek tökintő kijelentéseit nemcsak a választék és minőség foko-
zásában, a korszerű kiszolgálási rendszerek kialakításaiban vagy a higiénikusabb
tárolási és csomagolási formákban, hanem a kereskedelmi egységek és reklámok
artisztikus külső megjelenésében is meg kell szívlelnünk.

összegezve: történelmi szempontból kereskedelmi létesítményeinknek külső
megjelenésükkel egyrészt azt a kort kell kifejezniük, melyben az őket rnagukiba-
foglaló vagy tartó épület létrejött, másrészt tükrözniök kell a szocialista kereskede-
lem kulturáltságát is.

Szolnok jelenlegi problémái

Szolnok város, mint a legrégibb idő óta átkelő hely szerepét betöltő település,
minden időben élénk kereskedelmi forgalmat bonyolított le. Kereskedelmi létesít-
ményei valószínűleg már a kezdeti időkben is a közlekedési útvonal mentén helyez-
kedtek el. Miután a közlekedési főútvonal a település belső főközlekedési útvonalát
is jelentette, természetszerű volt és az ma is a kereskedelemnek e területen való
sűrűsödése.

Jelenleg a város területén egyrészt a főközlekedési útvonal mentén, másrészt
a jelenlegi — és valószínűleg végleges — piac környékén figyelhetünk meg komo-
lyabb kereskedelmi létesítmény-sűrűséget, A fentieken kívül a város egyes távo-
labbi kerületeiben alakultak ki kisebb kereskedelmi centrumok, ezek azonban az
adott területek kis esztétikai igénye miatt nem tarthatnak számot különösebb vizs-
gálódásra.

Nem lehet feladata e rövid tanulmánynak, hogy minden kereskedelmi objek-
tumot vizsgálat alá vonjon, az sem, hogy az előbbiekben felsorolt valamennyi szem-
pontból teljes vagy akárcsak részleges elemzést is adjon. E helyen megelégszünk
azzal, hogy mindkét sűrűsödési területre kimondjuk: Szolnok kereskedelmi létesít-
ményei városesztétikailag nem felelnek meg a korszerű követelményeknek, nem áll-
ják ki a legszerényebb próbát sem, egyszóval nem nyújtanak esztétikai élményt, nem
szolgálják a város harmóniáját és szépségét.

Részletesebben kívánunk foglalkozni néhány létesítménnyel, melyek városunk-
ban a jó vagy a rossz példát szolgáltatják. Elsősorban lássunk néhány kielégítő meg-
oldást. Közel járunk az igazsághoz ha a nemrég kialakított tejboltot, a cukorgyári
bérházban elhelyezkedett csemegeboltot, a leendő Ságvári körút sarkán most fel-
épült tömb üzleteit, valamint a Tünde cukrászdát a helyes és követendő példák közé
soroljuk. Ezen épületek és kereskedelmi objektumok lényegében más és más meg-
oldást mutatnak, van azonban közös vonásuk is: nem tekintik a kereskedelem
„egyéni" érdékeit fontosabbaknak a nagy egész, a város érdekeinél. Szerényekl
Csak a megtalálásukhoz szükséges reklámokat aggatták magukra, forgalmuk mégis
kielégítő. Ügy gondolom, a létesítmények kereskedelmi „jósága", a választék, a ki-
szolgálás zavartalansága és kulturáltsága, de külső esztétikus megjelenésük is többet
használ áruforgalmuknak, mint az óriási kirakatszekrények, a felesleges, drága és
ízléstelen hirdetések, reklámok. A jó feketekávé, az előzékeny és figyelmes kiszol-
gálás valószínűleg több embert vonz a Tündébe, mintha a kirakatok mindegyikére
hatalmas feketekávés csészéket festettek volna, és alatta himnusz dicsőítené a fes-
tett csészében párolgó festett italt. Hangsúlyozni kívánom, nem a „jó bornak nem
kell cégér" elvéből indulok ki. De megengedhetetlennek, a szocialista kereskedelem-
hez méltatlannak tartom, hogy kereskedelmünk a különféle reklámokkal és hirdeté-
sekkel, kirakatainak városképileg meggondolatlan kiképzésével majdnem hogy ke-
leti bazárrá változtassa városunk központját.

Sajnos, a kereskedelemnek ezt a törekvését hatósági szerveink is támogatják,
legjobb esetben eltűrik. Ügy gondolom, néhány évvel ezelőtt az OFOTÉRT-üzlet
kirakatszekrényének újjáépítésekor a városi tanács illetékeseinek a jelenlegi meg-
oldás helyett arra kellett volna törekedniük, hogy az épület földszintje az eredeti
íves záródású nyílások visszaállításával, a földszinti pilléreknek minden eltakarástól
való mentesítésével visszaalakuljon az eredeti, egységes — ha talán nem is szép. de
csinos — homlokzatú épületté. Hasonló megengedhetetlen megoldás volt a gyógy-
szertár kirakatszekrényének meghagyása a városi tanácsháza tatarozásakor. Elkép'
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zelhető, hogy ennek financiális okai voltak. Éz azonban nemcsak pénzszűkét, de szűk-
látókörűséget is bizonyít. A város legfontosabb és önmagában igen artisztikus és
esztétikus épületén a stílustalan tákolmány meghagyása az épület összhatását telje-
sen lerontja, a felemás cipőben járó ember benyomását kelti.

Külön kell szólnunk az egyre sűrűbben jelentkező „hetek", „hónapok" város-
képi megjelenéséről. Ma már szinte állandóan ideiglenes jellegű létesítményekkel
és valamilyen árut az elképzelhető legvadabb mértékig kínáló plakátokkal, transz-
parensekkel van tele városunk. Hol „szezonvégi kiárusítás", hol „televíziós hónap",
hol pedig „nagy kalrácsonyi vásár" ürügyén csúfítják el kereskedelmi szerveink váro-
sunkat. Ügy gondolom, az Állami Áruház televíziós vevőkészüléknek álcázott kiraka-
tai egyetlen embert sem kényszerítettek vásárlásra, ha eredetileg nem volt ilyen
szándéka. Valószínűleg tartom, hogy az I. sz. fűszerbolt helyén kialakított karácsonyi
szaloncukor- és aknavásár óriási feliratai hiányában sem feledkeztem volna meg
a közelgő ünnep hagyományos karácsonyfájától. Abban is bizonyos vagyok, hogy
az alumínium könyvsátorból éppen olyan jól lehet ajándékot vásárolni, mint a tőle
két méterre fölállított asztalkáról.

Mindezek rontják, kaotikussá teszik a városképet, illetve fokozzák az állandó
kereskedelmi létesítmények szertelenségét és egyáltalán nem szolgálják Városunk
szépségét.

Befejezésül szükségesnek tartom néhány szóban a tennivalókat rögzíteni: első-
sorban meg kell szüntetni minden olyan lehetőséget, mely módot nyújt a városkép
keneskedelmi létesítményekikel való további elcsúfítására. Ha ez biztosított, gondos-
kodni 'kell arról, hogy épületeink felújítása esetén eltávolításra kerüljön minden
falsíkot eltakaró és stílustalan kirakatszekrény; azokat az épület eredeti architektú-
rájának keretei közé kell visszaszorítani.

Véleményünk szerint el kell érni, hogy minden olyan cégtáblát, hirdetést, rek-
lámot (a végleges és ideiglenes jellegűeket egyaránt) csak az arra hivatott tanácsi,
műszaki szakközegek elbírálása és engedélye alapján lehessen elhelyezni.

Ügy gondolom, kereskedelmi szerveink is megértik a fentiek alapján, hogy a
várost elcsúfító, ízléstelen objektumai semmiképpen sem szolgálják népünk kultu-
rális nevelését, súlyosan fertőzik a dolgozók közízlését és ezért károsak. Átalakításuk
éppen úgy érdeke társadalmunknak, mint a szocialista kereskedelem gazdasági ered-
ményei.

Barna Gábor

151


