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ÁLLOMÁSOK ÉS REMÉNYEK • A VASÚT ÉPÜLETEI
Szöveg, fotó: Tóth Márton, SzenteVarga Domonkos, Faltusz Csaba

A társaság születése

A vasutallomasok.hu elnevezésű, szabadidős tevékenységet végző tár
saságot 2005ben alakítottuk meg. Tagjai Faltusz Csaba, SzenteVarga 
Domonkos és Tóth Márton. Igen nagyravágyó célkitűzéseink voltak: ké
szüljön egy internetes oldal, amely részle tesen bemutatja Magyarország 
valamennyi vasútállomását és megállóhelyét. A kezdeti időkben ez a 
cél elsősorban ürügy volt a vonatozásra: egy rendező elvet kö vet ve az 
ország valamennyi, vasúton elérhető településére el szerettünk volna 
jutni. Ám hamar felfigyeltünk az ismétlődő vasúti épületekre, az egysze
rűségükben páratlan szépségű vasútállomásokra. Figyelmünket így 
lassan elsősorban a vasúti építészetre összpontosítottuk. Érdeklődé
sünknél fog va mi elsősorban a múlttal foglalkoztunk, de a jelen folya
matai sokszor így is tettenér hetők voltak, és munkánk menetét alapve
tően befolyásolták. Ilyen volt a 2007es, va lamint a 2009es tömeges 
szárnyvonalbezárás, amikor versenyt futva az idővel igye keztünk még 
életükben megörökíteni eze ket a vonalakat. Nem csak az ilyen nagy 
horderejű változások tartottak éberen ben nünket. Több alkalommal 
szembesültünk azzal, hogy szinte egyik napról a másikra tűnnek el 
vasúti épületek. Természetesen a leglátványosabbak a felvételi épületek 
bontásai voltak, amelyek nagyon gyorsan lezajlottak. A munka alapos
ságára jellemző volt, hogy közvetlenül utána olyan érzése volt az em
bernek, mintha az épület ott sem lett volna, szinte keresni kellett a helyét. 
Építésük után igen sok állomásépület elé fá kat ültettek, amelyek mára 
a magyar vas útállomások védjegyévé váltak – a lebontott felvételi 
épületek egykori létét és helyét sokszor csak ezek alapján lehet azono
sítani. Szélsőséges esetben, ha már a pályát is felszedték, a rendezetlen, 
gazzal felvert tájban háromnégy, katonás rendben álló fa mint régi idők 
tanúja, magasodik csupán. Útjaink során persze felújításokkal is találkoz
tunk. Feltűnt, hogy ezek építészeti minősége igen eltér egymástól. Sok 
esetben láttunk olyan állomásokat, amelyekről nagy számban álltak 
rendelkezésre régi képek, mégis jellegtelen dobozokká silányították őket, 
fehér műanyag ablakokkal, levert va kolatdíszekkel. Ez a helyzet azonban 
nem volt általános. Bőven akadtak olyan esetek, ahol példaértékű, rész
letekbe menően igé nyes felújításokkal szembesültünk. Hosszú ideig a 
vasúti épületek felújítása minden, az eredeti állapot visszaállítására való 
törekvést nélkülözött. Azokra az évtizedekre volt ez jellemző, amelyek 
alatt a vasút kis híján elveszítette saját múltjával való kapcsolatát. Pár év 
alatt kezdett el világossá válni számunkra, hogy vannak országrészek, 
ahol „kincseket” találhatunk, és vannak olyan területek, ahová szinte csak 
azért me gyünk, mert az eredeti célkitűzésünk erre kötelez. Kincsesbá
nyának bizonyultak azok a vidékek, amelyeken a II. világháború utáni 
államvezetés nem építette a szocializmust, így elmaradottá váltak. Ez 
együtt járt azzal, hogy sok minden konzerválódott, így a vasút is. Sok 
helyen maradtak meg tökéletes eredetiségükben egész vasútállomások, 
beleértve a vasúti irányító rendszereket is. Alakjelzőkre, kurblival mű

HÉVtípusú, harmadosztályos felvételi épületek

ködtetett szakállas sorompókra, háború előtti biztosítóberendezésekre 
bukkantunk. Kivételes helyeken a szolgálattevők generációkon át saját
jukként óvták, ápolták az épületeket és az állomás környezetét, egészen 
szürreális időutazásba sodorva az arra tévedt vándorokat. Azokban az 
országrészekben, amelyek a szocialista fejlődés színtereivé váltak, igye
keztek a vasút arculatát, mint az ipar fontos résztvevőjét az uralkodó 
elvekhez igazítani. Ennek a fejlesz tésnek sok épület esett áldozatául, hol 
a teljes pusztulás, hol primitív egyszerűsítés formájában. Üde színfolt, 
hogy ebben a környezetben sikerült prof. em. Kubinszky Mihálynak elér
nie azt, hogy az Aszód−Balassagyarmatvonalon nagy számban meg
maradt régi HÉVtípusú felvételi épületeket eredeti formájukban újítot
ták fel. Ugyanakkor igazságtalan volna, ha nem ismernénk el a korszak 
néhány magas nívójú vasúti építészeti alkotását. 

Noé bárkája

2011ben kerültünk kapcsolatba a NIF Zrt. elkötelezett főépítészével, Széll 
Gabriellával. Tőle tudtuk meg, hogy hobbiként folytatott munkásságunk 
igen hasznos segítség ne kik és a MÁVnak is. A főépítész segítségével 
mi is betekinthettünk a döntéshozói világba, valamint sikerült az addig 
számunkra következményként látott bontások és felújítások okait, az 
ahhoz vezető utakat bizonyos fokig megismerni. Kirajzolódtak előt tünk 
a mélyépítés és a magasépítés sajátos egyvelegéből születő szakma, a 
vasútépítés frontvonalai. Itt állandó küzdelem folyik a vasúti emlékek 
minél szélesebb körű meg mentése érdekében. A probléma ugyanis 
nem az ezzel foglalkozó szakemberek hozzáállásában keresendő. Rend
kívüli módon nehezíti az értékes vasúti épü letek megmentését az, hogy 
egy vasúti pályához a fejlesztés során pályakorrekció kat kell végrehaj
tani. Ennek tervezése jóval megelőzi a vasúti épületek tervezését, illetve 
a létezők esetleges felújítását. A pályát tervező munkacsoportoknak 
csak azokról az értékekről van tudomásuk, amelyek mű emlékek, így nem 
elbonthatóak. Minden egyéb épület puszta objektum, és ha az új pá
lyaív útjában áll, mérlegelés nélkül bontásra ítélik. A vasúthálózat fejlesz
tése szinte teljes egészében uniós pénzből valósul meg, és mint ilyen, 
forrásmegvonással szankcionált határidejű. Mire kiderül, hogy az új 
vonalvezetésnek értékes épületek esnek áldozatul, már rendszerint túl 
késő van ahhoz, hogy újra tervezzék a pályát. Az uniós pénzek elvesz
tésének lehetősége miatt a bontásokat kénytelen mindenki tudomásul 
venni. Néhány szerencsés eset ben sikerül a szentendrei skanzenbe át
menteni egyegy példányt, de ez a lehető ség nagyon behatárolt, és 
lássuk be, hogy a Rimanóczy Gyula által tervezett székesfehérvári lábon 
álló irányítótornyot nehezen lehetne elképzelni a szeres települések 
mellett. Így ennek az épületnek is meg van pecsételve a sorsa. Hozzá 
kell tenni, hogy a skanzent mint közreműködő felet is több nyire a NIF 
és a MÁV építész munkatársai vonják be. A fent említett folyamatok 

Fentről lefelé: Székesfehérvár, a Rimanóczy Gyula által tervezett 
irányatótórony • Babócsa, a Déli Vasút I. generációs felvételi épüle
te, harmadosztály • Hajdúsámson, vasútállomás • Felsőrajk, a Déli 
Vasút II. generációs felvételi épülete.
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legnagyobb vesztesei kétségkívül a Budapest−Székesfehérvárvonal és 
a Déli vasút által emelt épületek voltak. A mai Olaszország, Ausztria, 
Horvátország és Magyarország területén hajdan működő vasúttársaság 
az ország szempontjából kiemelt fontosságú. Budáról a magyar tenge
ri kikötőbe vezető vonala ezen a szakaszon 1861ben épült ki, a felvéte
li épületek nagy számban megmaradtak. A 2010ben kezdődő beruhá
zás során a vonal valamennyi felvételi épületét elbontották, egyedül az 
ódinnyési, korábban dinnyési épület maradt meg. Igaz, utasokat nem 
szolgál már ki, mert a megállót áttelepítették. A bontások miatt a Déli 
vasút megmaradt épületállománya drámaian megfogyatkozott. Ez 
nyilvánvalóan nem maradt visszhang nélkül. Szakmai, la kossági és ön
kormányzati nyomásgyakorlásra végül több fórum is szerveződött, hogy 
ne váljon általánossá az ilyen gyakorlat. Talán ennek köszönhető, hogy 
azóta fokozottabb odafigyelés tapasztalható a vasúti épületekkel kap
csolatban. Számunkra az első ilyen tapasztalat a Kulturális Örökségvé
delmi Hivatal (továbbiakban KÖH) kezdeményezése volt. Győr Attilával, 
a KÖH munkatársával, és Kummer Istvánnal, a MÁV vasúti építészetben 
és vasúttörténetben kiemelkedően járatos munkatársával olyan védés
re javasolt épületek listájának elkészítését kezdtük el, amely a Magyar
ország területén található szabványtervek szerint épült vasútállomások
ból típusonként egyet védésre ajánl. Ennek a felvételi épületek „Noé 
bárkájának” tekinthető tervnek a megvalósítását egy időre megszakí
totta a KÖH addigi formájában való megszüntetése. Kárba azonban 
nem veszett, mert a MÁVon belül egy, az addigi problémákat a legha
tásosabban kezelő folyamat van kialakulóban. Ott dolgozó építészkol
légák azzal kerestek meg bennünket, hogy tegyük meg javaslatainkat 
a Pusztaszabolcs−Pécs, Pécs−Villány, Villány−Magyarbólyvonalakon 
található védendő épületekre. Ez azért kiemelkedő fontosságú, mert 
épp a beruházási folyamat előtt védené az értékes épületeket, így már 
a pályatervezés során szempont volna ezek megtartása. A MÁV ezen 
megelőző folyamatok mellett továbbra is elköteleződne az Örökségvé
delemféle „Noé bárkája” mellett is. Nem szabad elhanyagolni azonban 
egy fontos tényt, amely minden műemlék jellegű vasútállomás felújí
tásánál komoly akadályként merül fel. Ez pedig a kihasználhatóság. 
Régen a vasutasélet ve lejárója volt, hogy az állomási szolgálattevők 
helyben laktak egész családjukkal. A vasúti épületek jelentős, ha nem 
döntő hányadát lakóépületek adják. Az egészen apró méretűeken kívül 
valamennyi felvételi épületben vannak lakások, forgalmi irodák, váró
termek. A vasút működésének folyamatos változása miatt lakásokra már 
egyáltalán nem volna szükség, és az automatizált forgalomirányítás 
miatt a forgalmi iroda is egyre több helyen fölösleges volna. A felújított 
és kihasználatlan épületek pedig hamar az enyészeté lennének. A MÁV 
sem engedheti meg magának, hogy majdan üresen álló négyzetmé
terekbe ruházzon be. Sokszor tehát a legnagyobb feladat elégséges 
funkcióval megtölteni az épületeket. Egyre több esetben menti meg a 
helyzetet a biztosítóberendezések felvételi épületben – újabban azok 
emeletén – történő elhelyezése, amit nem olyan régóta engedélyeznek. 
Előbbire a legkorábbi példa Tata felvételi épületének felújítása a 90es 
évek elején, utóbbira a legfrissebb példa a Budapest−Esztergom vas
útvonalon felújított pilisvörösvári felvételi épület. Erre a célra eddig 
külön üzemi épületeket emeltek. Természetesen a vasúti emlékek vé
delmének is megvannak a maguk kiemelt pillanatai és jelentős ered
ményei. Ilyen például a BudapestKeleti pályaudvar Lotz Terme, ahol az 
elhúzódó és erősen szakaszolt felújítás során még időben történtek 
lépések a pályaudvar északi főbejáratának csarnokát díszítő kilenc Lotz 
Károly, és egy Than Mór által készített freskó restaurálására, a hozzá tar
tozó épületszerkezetekkel együtt. Kitűnő példája ez annak a merész, de 
kétségkívül működő elméletnek, amely szerint a „vandálbiztos” megol
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dáson kívül létezik az a minőség is, amelynek már nevelő hatása van, és 
fel sem tételezhető, hogy bárki is meg akarná rongálni. Az egyre brutá
lisabb kinézetű „vandálbiztos” kialakítás kizárólag a rongálóknak készül, 
nekik jelent újabb kihívást, miközben az utazóközönség maradék ki
lencvenkilenc százalékát sivár, embertelen környezetbe taszítja. Párizs 
egyik legforgalmasabb csomópontján, a St. Pancras pályaudvar felújí
tásakor is talán ilyen gondolatok vezérelték a szakembereket. A felvéte
li épület utasforgalmi területeit magas színvonalon felújították, az 
uralkodó színárnyalat pedig rendkívül világos lett. Üzleteket alakítottak 
ki, szinte patikai állapotok uralkodnak. Ennyivel azonban nem elégedtek 
meg: elhelyeztek egy pianínót, amin bárki játszhat az utasok közül, 
képzett jelentkező pedig akad bőven. Ettől szinte zavarba ejtő a han
gulat: egy nagypolgári szalonban érzi magát az ember, amit csak fokoz 
az ódon vasútállomás enteriőrje. Ebben a környezetben el sem lehet 
képzelni, hogy valaki graffitivel illesse a falakat. Az emberek többsége 
emelkedett hangulatban, megilletődve várja az indulást.

A gödöllői királyi váró

Itthon a gödöllői királyi váró 2011ben átadott magas szintű felújítása is 
mérföldkő a magyar vasút történetében. Az épület tervezője, Hajós Tibor 
2013ban Pro Architectura díjban részesült. A felújítást megelőző idő
szakban ez volt Gödöllő állomásnak az utasforgalom számára megnyi
tott része, itt volt a váróterem és a menetjegykiadás. Nem ez volt 
azonban az első épület, amely a király fogadására épült. Az 1870es évek 
első felében átmeneti megoldásként egy díszes, favázas, üvegezett 
verandájú, kisebb épületet emeltek. „Az átmeneti megoldás feloldá
saként az egykori Északi vasút egyszerű állomásépülettömbje mellé 
egy perfekt kompozíciójú, a vasúti építészetben világviszonylatban is 
egyedülálló pavilont építettek (Ybl MIklós terve alapján – szerk), mely a 
közút felől a fogaton érkező előkelőségeket négy ión oszloppal alátá
masztott bejáróval, portikusszal várta. Innen teknős tetőzetű szalonba 
érkeztek a királyi utasok, melyhez kétoldalt mellékhelyiségek csatlakoz
tak. Kétoldalt és a vágány felőli oldalon vasszerkezetű perontető al
akjában az architektúra a vasút hangnemére vált át.” (Prof. em. Kubinszky 
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legnagyobb vesztesei kétségkívül a Budapest−Székesfehérvárvonal és 
a Déli vasút által emelt épületek voltak. A mai Olaszország, Ausztria, 
Horvátország és Magyarország területén hajdan működő vasúttársaság 
az ország szempontjából kiemelt fontosságú. Budáról a magyar tenge
ri kikötőbe vezető vonala ezen a szakaszon 1861ben épült ki, a felvéte
li épületek nagy számban megmaradtak. A 2010ben kezdődő beruhá
zás során a vonal valamennyi felvételi épületét elbontották, egyedül az 
ódinnyési, korábban dinnyési épület maradt meg. Igaz, utasokat nem 
szolgál már ki, mert a megállót áttelepítették. A bontások miatt a Déli 
vasút megmaradt épületállománya drámaian megfogyatkozott. Ez 
nyilvánvalóan nem maradt visszhang nélkül. Szakmai, la kossági és ön
kormányzati nyomásgyakorlásra végül több fórum is szerveződött, hogy 
ne váljon általánossá az ilyen gyakorlat. Talán ennek köszönhető, hogy 
azóta fokozottabb odafigyelés tapasztalható a vasúti épületekkel kap
csolatban. Számunkra az első ilyen tapasztalat a Kulturális Örökségvé
delmi Hivatal (továbbiakban KÖH) kezdeményezése volt. Győr Attilával, 
a KÖH munkatársával, és Kummer Istvánnal, a MÁV vasúti építészetben 
és vasúttörténetben kiemelkedően járatos munkatársával olyan védés
re javasolt épületek listájának elkészítését kezdtük el, amely a Magyar
ország területén található szabványtervek szerint épült vasútállomások
ból típusonként egyet védésre ajánl. Ennek a felvételi épületek „Noé 
bárkájának” tekinthető tervnek a megvalósítását egy időre megszakí
totta a KÖH addigi formájában való megszüntetése. Kárba azonban 
nem veszett, mert a MÁVon belül egy, az addigi problémákat a legha
tásosabban kezelő folyamat van kialakulóban. Ott dolgozó építészkol
légák azzal kerestek meg bennünket, hogy tegyük meg javaslatainkat 
a Pusztaszabolcs−Pécs, Pécs−Villány, Villány−Magyarbólyvonalakon 
található védendő épületekre. Ez azért kiemelkedő fontosságú, mert 
épp a beruházási folyamat előtt védené az értékes épületeket, így már 
a pályatervezés során szempont volna ezek megtartása. A MÁV ezen 
megelőző folyamatok mellett továbbra is elköteleződne az Örökségvé
delemféle „Noé bárkája” mellett is. Nem szabad elhanyagolni azonban 
egy fontos tényt, amely minden műemlék jellegű vasútállomás felújí
tásánál komoly akadályként merül fel. Ez pedig a kihasználhatóság. 
Régen a vasutasélet ve lejárója volt, hogy az állomási szolgálattevők 
helyben laktak egész családjukkal. A vasúti épületek jelentős, ha nem 
döntő hányadát lakóépületek adják. Az egészen apró méretűeken kívül 
valamennyi felvételi épületben vannak lakások, forgalmi irodák, váró
termek. A vasút működésének folyamatos változása miatt lakásokra már 
egyáltalán nem volna szükség, és az automatizált forgalomirányítás 
miatt a forgalmi iroda is egyre több helyen fölösleges volna. A felújított 
és kihasználatlan épületek pedig hamar az enyészeté lennének. A MÁV 
sem engedheti meg magának, hogy majdan üresen álló négyzetmé
terekbe ruházzon be. Sokszor tehát a legnagyobb feladat elégséges 
funkcióval megtölteni az épületeket. Egyre több esetben menti meg a 
helyzetet a biztosítóberendezések felvételi épületben – újabban azok 
emeletén – történő elhelyezése, amit nem olyan régóta engedélyeznek. 
Előbbire a legkorábbi példa Tata felvételi épületének felújítása a 90es 
évek elején, utóbbira a legfrissebb példa a Budapest−Esztergom vas
útvonalon felújított pilisvörösvári felvételi épület. Erre a célra eddig 
külön üzemi épületeket emeltek. Természetesen a vasúti emlékek vé
delmének is megvannak a maguk kiemelt pillanatai és jelentős ered
ményei. Ilyen például a BudapestKeleti pályaudvar Lotz Terme, ahol az 
elhúzódó és erősen szakaszolt felújítás során még időben történtek 
lépések a pályaudvar északi főbejáratának csarnokát díszítő kilenc Lotz 
Károly, és egy Than Mór által készített freskó restaurálására, a hozzá tar
tozó épületszerkezetekkel együtt. Kitűnő példája ez annak a merész, de 
kétségkívül működő elméletnek, amely szerint a „vandálbiztos” megol
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dáson kívül létezik az a minőség is, amelynek már nevelő hatása van, és 
fel sem tételezhető, hogy bárki is meg akarná rongálni. Az egyre brutá
lisabb kinézetű „vandálbiztos” kialakítás kizárólag a rongálóknak készül, 
nekik jelent újabb kihívást, miközben az utazóközönség maradék ki
lencvenkilenc százalékát sivár, embertelen környezetbe taszítja. Párizs 
egyik legforgalmasabb csomópontján, a St. Pancras pályaudvar felújí
tásakor is talán ilyen gondolatok vezérelték a szakembereket. A felvéte
li épület utasforgalmi területeit magas színvonalon felújították, az 
uralkodó színárnyalat pedig rendkívül világos lett. Üzleteket alakítottak 
ki, szinte patikai állapotok uralkodnak. Ennyivel azonban nem elégedtek 
meg: elhelyeztek egy pianínót, amin bárki játszhat az utasok közül, 
képzett jelentkező pedig akad bőven. Ettől szinte zavarba ejtő a han
gulat: egy nagypolgári szalonban érzi magát az ember, amit csak fokoz 
az ódon vasútállomás enteriőrje. Ebben a környezetben el sem lehet 
képzelni, hogy valaki graffitivel illesse a falakat. Az emberek többsége 
emelkedett hangulatban, megilletődve várja az indulást.

A gödöllői királyi váró

Itthon a gödöllői királyi váró 2011ben átadott magas szintű felújítása is 
mérföldkő a magyar vasút történetében. Az épület tervezője, Hajós Tibor 
2013ban Pro Architectura díjban részesült. A felújítást megelőző idő
szakban ez volt Gödöllő állomásnak az utasforgalom számára megnyi
tott része, itt volt a váróterem és a menetjegykiadás. Nem ez volt 
azonban az első épület, amely a király fogadására épült. Az 1870es évek 
első felében átmeneti megoldásként egy díszes, favázas, üvegezett 
verandájú, kisebb épületet emeltek. „Az átmeneti megoldás feloldá
saként az egykori Északi vasút egyszerű állomásépülettömbje mellé 
egy perfekt kompozíciójú, a vasúti építészetben világviszonylatban is 
egyedülálló pavilont építettek (Ybl MIklós terve alapján – szerk), mely a 
közút felől a fogaton érkező előkelőségeket négy ión oszloppal alátá
masztott bejáróval, portikusszal várta. Innen teknős tetőzetű szalonba 
érkeztek a királyi utasok, melyhez kétoldalt mellékhelyiségek csatlakoz
tak. Kétoldalt és a vágány felőli oldalon vasszerkezetű perontető al
akjában az architektúra a vasút hangnemére vált át.” (Prof. em. Kubinszky 
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Mihály − Gombár György: Vasútállomások Magyarországon 1846–1988) 
1945ben a visszavonuló német hadsereg a pincében tárolt szenet fel
gyújtotta, így az épület kiégett. 1960ban Keresztessy Zoltán helyreállítá
si terve alapján újították fel. Ekkor kapta meg jellegtelen alacsony haj
lásszögű tetejét. A felújítás végeredményére jellemző volt az IKVs 
módszer: rácsos, közértes lengőajtó, az előtte sohasem létező magas 
műkő lábazat, primitív tetőszerkezet, és tökéletesen igénytelen belső 
kialakítás. Szinte cinikusak voltak azok a kovácsoltvas csillárok, amelyek 
valamiféle középkori vár hangulatát akarták idézni a „gagyi” minden 
velejárójával, és el akarták hitetni velünk, hogy egy királyi váróban va
gyunk. Az épületben a jegypénztár mellett söröző és fodrászat is mű
ködött. A 2011es felújítás során maradéktalanul visszakapta térrendsze
rét, formáját és rangját az épület. Az évtizedek alatt eltűnt előtetőt és 
azok öntöttvas oszlopait korhű anyagok felhasználásával újraépítették. 
Az igényes anyagok alkalmazásával történt restaurálás igazi mestermun
ka. Némi üröm az örömben, hogy az utasforgalom és a váróterem 
kérdése nem megoldott, hiszen pillanatnyilag egy konténerben folyik 
a jegykiadás. A feltételezések szerint a Rochlitz Gyula által tervezett 
csarnok sosem volt arra hivatott, hogy tömegeket szolgáljon ki. Az 
utasokhoz is méltó felvételi épülettel és a várakozási lehetőség megte
remtésével fejeződhet majd be ténylegesen a királyi váró felújítása. 

Különleges fogadóépületek

Nem csak a gödöllői épület az egyetlen korai „VIP”váró Magyarországon. 
A Nyugati pályaudvar királyi várója valószínűleg azért nem él olyan 
élénken a köztudatban, mint a gödöllői, mert ez nem önálló épület, 
hanem a pályaudvar egyik szegletében van. Szemben a gödöllőivel, ez 
sosem volt megnyitva utasforgalmi területként. A különleges alkalmakat 
leszámítva (exkluzív nosztalgiavonatok indulása, tárlatvezetés) zárva van. 
A megviselt hatalmas faajtó azonban gyönyörű teret rejt, korabeli bú
torokkal és kandallóval, amelybe télen olykor be is gyújtanak.

A KálKápolna−Kisújszállásvonalon utazva, Kenderesre érve szokatlan 
jelenségben van részünk. A pusztában egykedvűen csattogó Bz mo
torkocsi egyszer csak egy neobarokk villaépület elé gördül be. A 
kenderesi Horthybirtok a magyarázat erre a díszes felvételi épületre, 
amely a kormányzó fogadására épült. Az épület külső állapota igen jó, 
még a kovácsoltvas előtető is a helyén van. Belülről azonban nem 
tudnánk megkülönböztetni egy hétköznapi váróteremtől. 

Kendereshez hasonlóan Alsórönökön is egy államférfit, a birtokára 
hazatérő Széll Kálmánt fogadta megfelelő tisztelettel a felvételi épület. 
Méretét tekintve ez jóval kisebb, mint a kenderesi, az akkoriban járatos 
szabványépületek közül a legkisebbekkel volt összemérhető. Homlok
zatképzésével, díszeivel azonban kitűnik közülük. Az állomás a Szom
bathely−Szentgotthárd vasútvonalon található, mely a GYSEV gondo
zásában van. Sokáig pusztulásra ítélve, kivert nyílászárókkal állt az épü let. 
A vonalat később utolérte a fejlesztés: ebben az épületben is vonatirá
nyítási berendezéseket helyeztek el. Ezeknek persze megfelelő környe
zetet kell biztosítani, valamint védeni kell őket. Így az ablakokat befalaz
ták, a tetőt újrarakták bitumenes zsindellyel, az egyetlen meghagyott 
bejáratra pedig ormótlan szürke biztonsági ajtót szereltek fel. 

A szabványépületek sorsa

Kétségbevonhatatlan tény, hogy ezek az épületek a vasút igazi ékkövei, 
hiszen kapcsolódási pontok az ország és a vasút történelme között. 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek nem kimondottan vasúti épü
letek (leszámítva az alsórönökit), még ha funkciójuk oda is köti őket. 
Nem rendelkeznek azokkal az összetéveszthetetlen jegyekkel, amelyek 
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miatt mi, akik felhagyott vasutakat is kutatunk, ki tudunk szúrni a tájból 
egy gyanús épületet ott, ahol vasútnak már nyoma sincs. Ezek vasúti 
szabványépületek, melyeket a MÁV, vagy még annak megalakulása előtt 
a különböző vasúttársaságok emeltek. Van rá példa, hogy több vasút
társaság használta ugyanazt a szabványtervet, de jellemzően saját so
rozatokat készítettek. A szabványépületek végtelenül praktikusak és 
egyszerűek voltak, magas színvonalon kivitelezve. Egyszerűségük lett 
később a vesztük. A háború utáni történelem folyamán a legkevésbé 
sem foglalkoztak azzal, hogy ezeket műemléki szempontok szerint 
felújítsák. Ehelyett minden vakolatdíszt levertek róluk, a nyílászárókat az 
éppen kapható szabványméretűre cserélték, sok esetben a tetőt is le
bontották, és lapos tetőt készítettek föléjük. Az épületek így teljesen 
elvesztették jellegüket, és egyszerű kis „házikókká” silányodtak. Évtize
dekkel később komoly kutatás árán lehetett csak azonosítani eredeti 
típusukat, rekonstruálni homlokzataikat. A jelenünkben zajló munkála
tok során is tapasztaltuk, hogy a sokszor érthetetlen felújítások mögött 
nem a szakember igénytelensége, hanem a vasúttörténet mélyebb 
ismereteinek hiánya áll. Kiváló példa erre az az eset, mikor egy előadá
sunkon – amelyet a NIF főépítész asszonya szervezett nekünk, illetve a 
témában dolgozó kollégák számára – bemutattuk Berettyóújfalut mint 
a Tiszavidéki Vasút szabványépületét, valamint példát az igényes felújí
tásra. E mellé vetítettük Tiszalúc felvételi épületét, amely ugyanolyan 
típus volt egykor, de mára felismerhetetlenül eltorzították. Az előadás 
végén egy hölgy jött oda hozzánk, akinek feladata a tiszalúci állomás 
tervezése volt. Elmondta, hogy van ugyan képe a régi állapotról, de 
most, az előadáson ismerte fel, hogy ebből a típusból több is van, rá
adásul egy felújított példány is. Azzal hagyott minket ott, hogy javasol
ni fogja Berettyóújfalu mintájára felújítani az épületet. A vasúti szabvány
tervek szakmán belüli szélesebb és mélyebb ismerete tehát döntően 
befolyásolja, hogy a következő évtizedekben mi fogadja majd az utazót. 
Nagy Ervin országos főépítész szóbeli és a hivatalán keresztül nyújtott 
anyagi támogatás segítségével egy olyan hosszú lélegzetű tanulmány 
összeállításához fogtunk hozzá, amelyhez tervtári kutatásokat, építésze
ti felméréseket, valamint régi fényképeket veszünk alapul. Munkánk 
során a Magyarország területén tevékenykedő vasúttársaságok által 
épí tett vasúti épületek, elsősorban a felvételi épületek eredetét és ere
deti formáit kutatjuk, rekonstruáljuk. Ennek első harmada, amely a vas út 
magyarországi megjelenésétől a kiegyezésig taglalja a vasúti építésze
tet, már befejezés előtt áll.

A szerző köszönetét fejezi ki a cikkhez nyújtott segítségért prof. em. 
Kubinszky Mihálynak, Kummer Istvánnak, és dr. Horváth Ferencnek. 

Felhasznált irodalom: dr. Horváth Ferenc: Magyarországi vasúttársaságok. 
Vasúthistória Évkönyv 1997, MÁV Rt.
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Mihály − Gombár György: Vasútállomások Magyarországon 1846–1988) 
1945ben a visszavonuló német hadsereg a pincében tárolt szenet fel
gyújtotta, így az épület kiégett. 1960ban Keresztessy Zoltán helyreállítá
si terve alapján újították fel. Ekkor kapta meg jellegtelen alacsony haj
lásszögű tetejét. A felújítás végeredményére jellemző volt az IKVs 
módszer: rácsos, közértes lengőajtó, az előtte sohasem létező magas 
műkő lábazat, primitív tetőszerkezet, és tökéletesen igénytelen belső 
kialakítás. Szinte cinikusak voltak azok a kovácsoltvas csillárok, amelyek 
valamiféle középkori vár hangulatát akarták idézni a „gagyi” minden 
velejárójával, és el akarták hitetni velünk, hogy egy királyi váróban va
gyunk. Az épületben a jegypénztár mellett söröző és fodrászat is mű
ködött. A 2011es felújítás során maradéktalanul visszakapta térrendsze
rét, formáját és rangját az épület. Az évtizedek alatt eltűnt előtetőt és 
azok öntöttvas oszlopait korhű anyagok felhasználásával újraépítették. 
Az igényes anyagok alkalmazásával történt restaurálás igazi mestermun
ka. Némi üröm az örömben, hogy az utasforgalom és a váróterem 
kérdése nem megoldott, hiszen pillanatnyilag egy konténerben folyik 
a jegykiadás. A feltételezések szerint a Rochlitz Gyula által tervezett 
csarnok sosem volt arra hivatott, hogy tömegeket szolgáljon ki. Az 
utasokhoz is méltó felvételi épülettel és a várakozási lehetőség megte
remtésével fejeződhet majd be ténylegesen a királyi váró felújítása. 

Különleges fogadóépületek

Nem csak a gödöllői épület az egyetlen korai „VIP”váró Magyarországon. 
A Nyugati pályaudvar királyi várója valószínűleg azért nem él olyan 
élénken a köztudatban, mint a gödöllői, mert ez nem önálló épület, 
hanem a pályaudvar egyik szegletében van. Szemben a gödöllőivel, ez 
sosem volt megnyitva utasforgalmi területként. A különleges alkalmakat 
leszámítva (exkluzív nosztalgiavonatok indulása, tárlatvezetés) zárva van. 
A megviselt hatalmas faajtó azonban gyönyörű teret rejt, korabeli bú
torokkal és kandallóval, amelybe télen olykor be is gyújtanak.

A KálKápolna−Kisújszállásvonalon utazva, Kenderesre érve szokatlan 
jelenségben van részünk. A pusztában egykedvűen csattogó Bz mo
torkocsi egyszer csak egy neobarokk villaépület elé gördül be. A 
kenderesi Horthybirtok a magyarázat erre a díszes felvételi épületre, 
amely a kormányzó fogadására épült. Az épület külső állapota igen jó, 
még a kovácsoltvas előtető is a helyén van. Belülről azonban nem 
tudnánk megkülönböztetni egy hétköznapi váróteremtől. 

Kendereshez hasonlóan Alsórönökön is egy államférfit, a birtokára 
hazatérő Széll Kálmánt fogadta megfelelő tisztelettel a felvételi épület. 
Méretét tekintve ez jóval kisebb, mint a kenderesi, az akkoriban járatos 
szabványépületek közül a legkisebbekkel volt összemérhető. Homlok
zatképzésével, díszeivel azonban kitűnik közülük. Az állomás a Szom
bathely−Szentgotthárd vasútvonalon található, mely a GYSEV gondo
zásában van. Sokáig pusztulásra ítélve, kivert nyílászárókkal állt az épü let. 
A vonalat később utolérte a fejlesztés: ebben az épületben is vonatirá
nyítási berendezéseket helyeztek el. Ezeknek persze megfelelő környe
zetet kell biztosítani, valamint védeni kell őket. Így az ablakokat befalaz
ták, a tetőt újrarakták bitumenes zsindellyel, az egyetlen meghagyott 
bejáratra pedig ormótlan szürke biztonsági ajtót szereltek fel. 

A szabványépületek sorsa

Kétségbevonhatatlan tény, hogy ezek az épületek a vasút igazi ékkövei, 
hiszen kapcsolódási pontok az ország és a vasút történelme között. 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek nem kimondottan vasúti épü
letek (leszámítva az alsórönökit), még ha funkciójuk oda is köti őket. 
Nem rendelkeznek azokkal az összetéveszthetetlen jegyekkel, amelyek 
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• Battonya, Arad-Csanádi HÉV szabvány állomásépülete  A tármoki 
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miatt mi, akik felhagyott vasutakat is kutatunk, ki tudunk szúrni a tájból 
egy gyanús épületet ott, ahol vasútnak már nyoma sincs. Ezek vasúti 
szabványépületek, melyeket a MÁV, vagy még annak megalakulása előtt 
a különböző vasúttársaságok emeltek. Van rá példa, hogy több vasút
társaság használta ugyanazt a szabványtervet, de jellemzően saját so
rozatokat készítettek. A szabványépületek végtelenül praktikusak és 
egyszerűek voltak, magas színvonalon kivitelezve. Egyszerűségük lett 
később a vesztük. A háború utáni történelem folyamán a legkevésbé 
sem foglalkoztak azzal, hogy ezeket műemléki szempontok szerint 
felújítsák. Ehelyett minden vakolatdíszt levertek róluk, a nyílászárókat az 
éppen kapható szabványméretűre cserélték, sok esetben a tetőt is le
bontották, és lapos tetőt készítettek föléjük. Az épületek így teljesen 
elvesztették jellegüket, és egyszerű kis „házikókká” silányodtak. Évtize
dekkel később komoly kutatás árán lehetett csak azonosítani eredeti 
típusukat, rekonstruálni homlokzataikat. A jelenünkben zajló munkála
tok során is tapasztaltuk, hogy a sokszor érthetetlen felújítások mögött 
nem a szakember igénytelensége, hanem a vasúttörténet mélyebb 
ismereteinek hiánya áll. Kiváló példa erre az az eset, mikor egy előadá
sunkon – amelyet a NIF főépítész asszonya szervezett nekünk, illetve a 
témában dolgozó kollégák számára – bemutattuk Berettyóújfalut mint 
a Tiszavidéki Vasút szabványépületét, valamint példát az igényes felújí
tásra. E mellé vetítettük Tiszalúc felvételi épületét, amely ugyanolyan 
típus volt egykor, de mára felismerhetetlenül eltorzították. Az előadás 
végén egy hölgy jött oda hozzánk, akinek feladata a tiszalúci állomás 
tervezése volt. Elmondta, hogy van ugyan képe a régi állapotról, de 
most, az előadáson ismerte fel, hogy ebből a típusból több is van, rá
adásul egy felújított példány is. Azzal hagyott minket ott, hogy javasol
ni fogja Berettyóújfalu mintájára felújítani az épületet. A vasúti szabvány
tervek szakmán belüli szélesebb és mélyebb ismerete tehát döntően 
befolyásolja, hogy a következő évtizedekben mi fogadja majd az utazót. 
Nagy Ervin országos főépítész szóbeli és a hivatalán keresztül nyújtott 
anyagi támogatás segítségével egy olyan hosszú lélegzetű tanulmány 
összeállításához fogtunk hozzá, amelyhez tervtári kutatásokat, építésze
ti felméréseket, valamint régi fényképeket veszünk alapul. Munkánk 
során a Magyarország területén tevékenykedő vasúttársaságok által 
épí tett vasúti épületek, elsősorban a felvételi épületek eredetét és ere
deti formáit kutatjuk, rekonstruáljuk. Ennek első harmada, amely a vas út 
magyarországi megjelenésétől a kiegyezésig taglalja a vasúti építésze
tet, már befejezés előtt áll.
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