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Régi vasúti épületek Szolnokon
Az indóházak története 1847—1909-ig

1997. szeptember l-jén rövid ünnepség keretében átadták Szolnokon az Indóház úton
a város helyreállított első pályaudvarát. Ez az egyemeletes, sárga vakolattal borított
épület Magyarország legrégebbi állomása, ahol a múlt században neves történelmi
személyek is megfordultak. Az „Indóház" a nem messze lévő faraktárral és az ún.
„vízházzal" eredeti, még a múlt század közepén létesített vasúti épületegyüttest alkot,
amely szinte egyedülálló hazánkban.

A Pestet Szolnokkal összekötő vasutat az ország másodikként megépült gőzüzemű
vasútvonalaként tartják számon. A vonalat a Magyar Középponti Vasút építette ki,
létrehozva a kapcsolatot a főváros és a hozzá legközelebb eső, történelmi
hagyományokkal rendelkező Tisza menti kikötő és Szolnok között. A kikötő annyira
meghatározó volt a vonal vezetésében, hogy a szolnoki pályaudvart a folyami kikötő
szomszédságában alakították ki. Az elkészült vasútvonalat színpompás ünnepség
keretében adták át.

Másfél évszázaddal ezelőtt, 1847. szeptember 1-én reggel negyed 9-kor indult el
Pestről a vonat, amelynek 16 kocsijában mintegy 700-an utaztak, köztük István
főherceg, Kossuth Lajos, Széchenyi István. A szerelvényt minden állomáson éljenző
tömeg, tarackdurrogások fogadták. A vonat fél 12-kor futott be Szolnokra, a 99 km
hosszú utat, amely a korabeli viszonyok között kocsival 14 órát is eltartott, 3 óra 15
perc alatt tették meg. Az első vonatot az „István" nevű mozdony vontatta, melyet a
megnyitó napján virágokkal szépen feldíszítettek, néhány száz méterrel előttük a pályán
pedig a „Haza" nevű lokomotív haladt, hogy a pályán tapasztalható akadályokat
elhárítsa.

Szolnokon a meghívott vendégeknek pompás ebédet adtak. A vasúttársaság a
megnyitó napján a vágányok fölé épített facsarnokot egy óriási ebédlővé alakította át,
amelynek tartópilléreit lomb- és virágfüzérekkel díszítették. Az ebéd fél 1-kor kezdődött
katonazenekar hangjai mellett. A vendégsereg valóságos álarcosbál képét mutatta, a
vendégek magyar, cseh, angol, francia, olasz nyelven társalogtak, és kint a szabadban
persze a nép magyarul beszélve színezte a bábeli zűrzavart. Az ebéden Kossuth Lajos
pohárköszöntőt mondott István főhercegre, és méltatta a megnyitott vonal jelentőségét. 1
Ehhez kapcsolódik egy anekdota, amelyet Szabó Barna újságíró említ „Ismeretlen
Szolnok" című müvében. A szolnokiak a vasút megnyitásának alkalmából Kossuth-ot
kérték fel, hogy mint az Országos Ipar Egyesület elnöke tartson ünnepi beszédet. A
főherceg azonban még a város tisztelgő küldöttségét sem fogadta, nemhogy ünnepi
szónoklattal fárasszák a nagy utazás után. Csakhogy Kossuth a megbeszéltek szerint
elkezdte beszédét, ám csak odáig jutott, hogy az ünnepélyes pillanat varázsát ecsetelte
néhány gondolattal, amikor a főherceg hangosan így kiáltott: „Mi az? Ki mer itt beszélni
az engedélyem nélkül?" Mindenki megdöbbent, csak Kossuth beszélt tovább. 0 ugyanis
nem hallotta, mit mondott a helytartó, mígnem a szolnoki küldöttség pisszegése, a
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Szolnok. A harmadikként épült állomásépület terve. Jobb sarokban a tervező,
Pfaff Ferenc aláírása látható

vendégsereg zajongása, majd a gőzmozdony nyikorgása belefojtották a szót. Állítólag
ezért haragudott meg Kossuth a szolnokiakra.

Még egy kuriózum kapcsolódik a vasút megnyitásához. Jókai — aki maga is részt
vett a megnyitón — a következőket írja tudósításában: „Sok tekintetben fontosságot
érdemel Nagy Gergely és testvére, magyar erőművészek által készített, s az ebédlő
teremben közszemléletre nyilvánosan kitett gőzerőműminta. Fönséges István herceg
megtekinté e művet, hosszasan értekezett készítőivel, s megdicsérte a honi gépésze-
ket..."2 Nos a Jókai által leírt „gőzerőműminta" nem egyéb, mint a Derű nevű mozdony.
Ennek a kis gőzmozdonynak a sziluettje ma is látható a Közlekedési Múzeum
emblémájában. Nevét állítólag akkor kapta, amikor a Belgiumból megrendelt első
gőzmozdonyok megérkeztek Magyarországra, és kezdték azokat kicsomagolni. Állítólag
egy mozdonnyal többet küldött a gyár, ami a jelenlévő küldöttségben nagy derültséget
keltett. Az igazság az, hogy ilyen nevű mozdonya az első vasúttársaságnak sosem volt.
Két magyar munkás, Nagy Gergely és Nagy Lajos 1845—47 között Bécsben építette
a kis mozdonyt, amely ma is működőképesen látható a Közlekedési Múzeum vasúti
kiállításán. Jókai leírása is bizonyítja, hogy a testvérek elhozták a Derűt a vasút
megnyitására, hogy támogatókat szerezzenek a hazai mozdonygyártás megindításához/
Az ebéd egy óráig tartott, majd István főherceg elhagyta az asztalt, és tovább folytatta
útját Jászberénybe. Széchenyi sem várta meg az ebéd végét, a Pannónia gőzhajóval a
Tiszán Szatmár felé indult.

A müemlékegyüttes meghatározó része az emeletes, klasszicista stílusban épült
„Indóház". Tervezője Wilhelm Paul Sprenger, aki többek között Pest és Vác vasúti
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felvételi épületeit is tervezte. Mintának a már elkészült európai pályaudvarokat vette,
hiszen a felvételi épületek elrendezésükben tetszetősek és célszerűek. A szolnoki épület
építésvezetője Zitterbarth Mátyás pesti építész volt. Az épület hossza 33 m, szélessége
17 m, a hosszoldalon 11, a rövidebb oldalon 5 ablaknyílással. A tetőszerkezet kontyolt
nyeregtető, középen toronyszerűén kiemelkedő hegyes sisakú, négyzet alaprajzú
őrtorony állt. A homlokzat eredetileg sima vakolt felület. Díszítést csak az erőteljesen
fakonzolos eresz jelentett. A kiugró ereszhez esztergályozott, csüngős fakonzolokat
erősítették.

Az Illustrierte Zeitung nevű korabeli újság 1851. március 1-i számában egy metszet
jelent meg az épületről, amely a mai napig az egyetlen ismert korabeli ábrázolás az
Indóházról. A metszet szerint az épület város felőli homlokzatán a középső három
tengelyben nyílt a bejárat. A déli pályatest felőli oldalon is három ajtónyílás vezetett,
míg az épület rövidebb oldalain 1—1 ajtónyílást építettek. A szolnoki indóháznál a
homlokoldal hármas bejárata mögött található a széles előcsarnok, amely az épület
mélységének több mint a felét töltötte ki. Az előcsarnokban négy oszlop állt, amelyek
a csarnok terét kilenc rekeszre osztották. Az oszlopokból kettő megmaradt, kettőt
azonban az átalakítások folyamán lebontottak. A csarnok jobb oldali részén található a
pénztár, a poggyászfeladó, a csomagmegőrző és a posta. A bal oldalon helyezték el az
emeletre vezető lépcsőt, valamint itt kaptak helyet a pályaudvari alkalmazottak
helyiségei. Az előcsarnok középső szakaszából keskeny folyosó vezetett közvetlenül a
vágányokhoz. A csarnok két végéből a várótermekhez lehetett eljutni (balra III. osztályú,
jobbra I—II. osztályú várótermek voltak), innen pedig szintén a pályatestekhez. Az
előcsarnok 66, a várótermek egyenként 46 négyzetméteresek.

A felvételi épülettel párhuzamosan helyezték el a vágányok fölé épített díszes
vonatfogadó facsarnokot, ahol a már leírt színpompás ebéd zajlott. A facsarnok
egyidőben készült az Indóházzal, viszont nem tudjuk pontosan lebontásának dátumát.
Valószínű, hogy 1857 után került sor rá, amikor új helyen épült fel a Tiszavidéki Vasút
pályaudvara, a Tiszai pályaudvar facsarnoka pedig elvesztette funkcióját. A facsarnok
hatalmas nyeregtetőjét sűrűn elhelyezett faoszlopok tartották. Az oromzatot a tartó
magasságában fürészfogas deszkázat borította. A csarnok alatt 3 pár vágány vezetett.
A tartóoszlopok kiképzése és díszítése hasonló lehetett az 1846-ban épült váci
facsarnokéhoz. A szolnokinak az a sajátossága, hogy keskeny, nyaktagszerű folyosó
kötötte össze a felvételi épülettel.4

A müemlékegyüttes legjobb állapotú épülete az Indóháztól délre fekvő díszes,
klasszicista stílusú faraktár. Nem egyidős a többivel, a vasút megnyitását követő évben
készült el. Átadása óta szinte folyamatosan használják, ennek megfelelően ez kapta a
leggondosabb állagmegóvást. A raktár falai téglából készültek, 4 méterenként pillérekkel
erősítették meg. Ezekre támaszkodnak a fúggesztőműves fedélszék kötőállásai. A
tetőrész a többi faraktárhoz hasonlóan hosszan kinyúlik, a rámpa fölé ér. A nagy eresz
miatt a gerendázatot ferde dúcolással támasztották alá."

A víztöltő állomást, az ún. „vízház"-at szintén a 150 éves évforduló tiszteletére
állították helyre. A felvételi épülettől délnyugatra áll, kicsiny, emeletes épület. Feladata
a mozdonyok vízzel való ellátása, illetve a víz tárolása volt. Az épület téglalap
elrendezésű, emeletes középrésszel, kétoldalt földszintes szárnyakkal. A vízház
építésének ideje az 1850-es évekre tehető. A miniatűr víztorony három részből állt. A
föld színe alatti kútból, a földszinten elhelyezett szivattyúból és az emeleti víztartályból.
Északról valamikor egy mozdonyszín csatlakozott hozzá, ennek azonban ma már nyoma
sincs.6

Az Illustrierte Zeitung metszetének a jobb szélén látható egy emeletes épület négy
ablakkal. Hozzá csatlakozik kelet felöl a három csarnokos mozdonyszín. Az épület a
Temető úti vasúti átjárónál ma is álló, egykori ún. fűtőházzal egyesített fiókmühely. A
pest—szolnoki vonalon közlekedő mozdonyok és kocsik csekély javítást igényeltek, így
a műhelyben néhány kovács, esztergályos és egy asztalos dolgozott. A munkát két
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kovácsműhellyel és két lendítőkerékkel hajtott esztergagépen kezdték. Ki hinné, hogy
ebből a kis műhelyből fejlődött ki a Járműjavító Üzem, amely nemcsak a vasút, hanem
a város életében is meghatározóvá vált. A régi műhely,a Járműjavító új épületeinek
átadása után 1858 májusában befejezte tevékenységét. Épülete elvesztette funkcióját,
jelenleg lakóháznak használják.7

A vasútépítés nem állt meg Szolnoknál, az 1850-es években tovább folytatták
Debrecen felé. Az első elképzelések szerint a nyomvonal a régi Indóháztól a
Tisza-parton haladt volna tovább. Hosszas módosítások után azonban úgy döntöttek,
hogy a vasutat észak felé, nagy ívvel megkerülve a várost, Szajol irányába vezetik át
a Tiszán. 1857-ben már a mai pályaudvar helyén avatták fel a második szolnoki
vasútállomást. A régi Indóház így fejpályaudvar maradt, 1858-tól a teherpályaudvar
felvételi épületeként működött. 1876-ban a Járműjavító olvasószobája került az épület
földszinti részébe. Az olvasószoba 1896-ban egyesült a dalárdával, és „Millennium"
néven kulturális csoportként szerepelt. Az Indóház épületében próbákat, valamint
előadásokat tartottak. 1926-ig az épület a Járműjavító kultúrházaként működött, majd a
MÁV alkalmazottainak fogyasztási szövetkezete (Konzum) foglalta el a felvételi épület
földszintjét. 1945 után szükséglakásokat alakítottak ki az Indóházban. 1950-től pedig
az épületből 60 fős kollégiumot hoztak létre. Két év múlva a kollégiumot elhe- lyezték,
és a házban kétszobás lakásokat alakítottak ki MÁV-alkalmazottak részére.8

Az 1970-es években vetődött fel az ötlet a Közlekedési Múzeum részéről, hogy az
épület körül vasúti skanzent létesítsenek, az eredeti állapotban felépítendő facsarnok
alatt pedig kiállítanak majd 18 gőzmozdonyt. A vasúti skanzen ügye évről évre húzódott,
majd idén a MÁV úgy döntött, hogy a fővárosban alakítják ki a vasúti skanzent. Az
Indóház sorsa azonban megnyugtatóan rendeződött, a vasút és a támogató önkor-

Szolnok A. MA V Járműjavtó Kft. területén lévő mozdonyjavító műhely keleti szárnya
(Az épületről készített tollrqjz)
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mányzatok közös összefogással helyreállították az épületet, és a 150 éves évforduló
napján 1997. szeptember 1-én történelmi emlékhelyként adták át Szolnok város
közönségének.

Szolnok második állomásépületét 1857. november 19-én adták át. A harmadik —
Pfaff Ferenc által tervezett — épülettel együtt ma már csak fényképeken láthatja az
utókor, de mindenképpen megérdemelnek néhány sort. A második indóházat a
Tiszavidéki Vasút építette típusterv alapján. A szolnoki állomásépület emeletes,
romantikus stílusban készült, legjobban a Püspökladányban ma is álló állomásépülettel
hozható kapcsolatba. A felvételi épület alaprajza nagy H betűre emlékeztet. Az
előcsarnokban két személypénztár volt, az utasok időzhettek a I. és II. osztályú, illetve
a III. osztályú várótermekben. A várótermekhez éttermek is tartoztak9

A vágányok fölé itt is díszes kiképzésű facsarnokot építettek. A pályaudvaron neves
személyek fordultak meg. Legelsőként említhetjük Ferenc Józsefet, aki kétszer,
1876-ban és 1890-ben járt a szolnoki pályaudvaron. Erzsébet királyné szalonkocsija
1887-ben állt meg néhány percre az állomáson. 1885-ben neves külföldi vendégeket
fogadtak: a Lesseps Ferdinánd vezette francia küldöttséget. Híres festőművészünk,
Munkácsy Mihály 1890-ben és 1891 -ben utazott át a szolnoki pályaudvaron. Jókai Mór
1896-ban járt az állomáson.

Szolnok immár harmadik állomásépületének tervezésére 1906-ban kapott megbízást
Pfaff Ferenc építészmérnök, aki az országban a vasúti épületek egész sorát tervezte. Az
új állomásépület 1909-re készült el. A felvételi épület földszintes összekötő szárnyaival
és emeletes sarokpavilonjaival Pfaff korábbi alkotásaihoz hasonlított. A homlokzatnak
a téglából képzett párkányok és oszlopok révén finom rajzolata volt. Az ablakok íves
záródásúak. A vágányok felőli oldalon a 85 m hosszú veranda nem kísérte végig az
épületet, hanem annak csak a közepéig ért.10 Színészek, sztárok, híres emberek gyakran
megfordultak a pályaudvar restijében. Ady Endre Váradról Pestre utaztában gyakran
megfordult itt. A felvételi épület a II. világháború idején az 1944. június 2-i bombázás
során megsérült.

Ez a légicsapás pusztította el a pályaudvar egy részét, és az állomás előtt álló MA V
kolónia épületeit. Ez utóbbiak megsemmisülése különösen fájdalmas, mivel a század-
fordulón épült tipikus vasúti lakóépületeket tüntettek el a bombák.

A bombázás tette tönkre az 1890-ben épült fűtőházi telep mozdonyszínét is. A régi
fűtőház háromcsarnokos épületében 6 vágányon egyenként 4 mozdonyt tudtak
elhelyezni, az egyes állások fölött a tetőn elszívókat alakítottak ki a gőzmozdonyok
füstjének levezetésére. Az épületbe a két irányból történő beállás miatt mozdony-
állásonként két elszívót építettek be. A szellőzést a tetőgerinc zsalus felépítménye
szolgálta."

Az állomásépületek sorát zárjuk a ma is álló ún. Alcsi vasúti megállóval. Az épület
Szolnokon a Besenyszögi utca—Bimbó utca sarkán található. Eredetileg vasúti őrháznak
épült szabványterv alapján. Hivatalos megnevezése a 25. sz. őrház, valójában nem is
állt többől, mint egy szolgálati részből és egy váróteremből. Ez az épület évtizedeken
keresztül amolyan „Szolnok külső állomás" szerepét töltötte be. A Zagyván túl lakóknak
nem kellett elfáradniuk a pályaudvarra, a jóval közelebb lévő Alcsi megállóban is
felszállhattak a vonatra. Nem lehet pontosan tudni, mióta szolgált megállóként az őrház,
mindenesetre 1894-ben már a következő olvasható róla a helyi sajtóban: „A 25. sz.
bakterház." Az épület felett „Váróterem" felírás. Ez az állomássá avanzsérozott bakter-
ház, igen érdekes képe a vármegye különböző vidéki typusainak, ugy hogy annak
inegörökitése művészi ecsetre volna méltó, de megérdemli az odautazást az a változa-
tokban szép kép, ecset nélkül is, annál is inkább, mert nemcsak a váróterem hívogató
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belseje fogadja ott az utast baráti melegséggel, még július közepén is, hanem az
összegyűlt utasok is tüntető előzékenységgel sietnek a közéjük ekeveredett útitársat
meginvitálni s vele barátságra lépni..."1" 1907-ben javasolták első ízben a városi
közgyűlésen, hogy az „Alcsi állomás"-nál minden személyvonat álljon meg. A
megállóhely 1966. nov. 1-én szűnt meg.13 Ekkor létesítették ugyanis a Wagner Gusztáv
utca—Vízügyi Múzeum közti egyenes vasútvonalat a nagy sebességű vonatközlekedés
miatt. A múlt század közepén épült sínpályát, amely a mai Wagner Gusztáv
utca—Bimbó utca—Botond utca irányát követve haladt, és érintette az Alcsi vasúti
megállót évekkel később teljesen felszedték.

Ismertetésünket fejezzük be ott, ahonnan elindultunk, a Tiszai pályaudvar környékén.
A múlt század közepén a vasút nagyszabású fejlesztése nagyobb kapacitású
javítóműhely építését igényelte. Az új műhely az Indóháztól nyugatra épült a náddal
és sással benőtt területen, amit feltöltéssel lehetett építésre alkalmassá tenni. 1856—58
között három nagyobb épületcsoportból álló műhely készült el, amelyhez kazánház és
anyagraktár csatlakozott. Ezek már a mai Járműjavító területén találhatók, lényegében
bővítésével alakult ki az üzem. A korabeli mühelyekről a következőket írja a Magyar
Hírlap 1860-ban: „A szolnoki vasúti gépgyár jelenleg a legnagyobb a Tiszavidéki
Vasúttársulat egyéb hasonló gyárai között, melyben gőzmozdonyok, tenderek, személy-
s málhakocsik kijavittatnak, sőt egészen új kocsik is készíttetnek. Áll e gyártelep a régi
indóház s a temető közelében — egy jelenben feltöltött, imént annyira nádas és mocsaras
téren, hogy 1855-ben még ott vadkacsákat lőttek — 1858-ban emelt két udvart köritő
három épületből. A középső épületben van a tulajdonképpeni gyár, melynek számos
kerekeit egy 18 lóerejű gőzgép hozza mozgásba, úgy mint keréksimitó, gyalu,
esztergály-, csavarkészitő, lyukasztó-, metsző-, körfűrész-, festéktörő stb. gépeket,
melyek összesen 60.000 forint értékben bécsi és grazi gépgyárakból, emitt különösen
Körössyéből kerültek ki. A nyugati épületszárnyban a kocsik, a keletiben a mozdonyok
javíttatnak..." Az utóbbi keleti szárny ma is megvan, egyemeletes, romantikus stílusú
épület. A keleti oldalt négy kiemelkedő falsáv öt tengelyre osztja, minden tengelyben
egy-egy nyílászáró található. Az épület rövidebb oldalain felül timpanonszerű kiképzés
középen körablakkal.

A rövid ismertető is bizonyítja, a megyeszékhelyen több vasúti emlékhely található,
amelyek közül idáig csak egyet, talán a legfontosabbat fedeztek fel: az „Indóházat".
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