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A SZOVJETUNIO

NAGY ÉPíTKEZÉSEI

.Legíöbb
érték az ember" - erre tanított bennünket Sztálín elvtárs.
Ezt ar tanítást
tartják szem előtt a Szovjetunió
épltőművésze!
is,
amíker a szoclarísta-realísta
építészet irányelveit
követík. Sztálin elvtárs 1934 januárjában,
a XVII. Pártkongresszuson
büszkén
állapíthatta
meg: "MegváltüzŰ'tt
nagyvárosa ínk érs ipari központjaínk
képe. A burzsoá országokban
a nagyvárosok
elmaradhatatlan
ismertetőjelei
a nyomortanyák,
az úgynevezett
rnunkásnegyedek
oa város szélén, sötét,
nedves, nagyrészt
plncehelyíségekböj
álló rozoga lakások halmaza,
ahol
rendszerint
a nincstelenek
húzódnak
meg, a p íszokban henteregve
és
a sürsüt átkozva. A Szovjetuníóban
ezek a nyomortanyák
a forradalom
eredményeképpen
eltüntek.
Helyüket
újonnan
épült, szép és vil ágos
rnunkásnegyedek
~ügla,]ták el, amelyek sok esetben szebbek, rnínt a várüs központí kerülete!". Az építőművészetnek
a tömegek szolgál atába
varló állítása azonban nem csupán ház- és lakásép ítésre szor itkcz ik, hanem kiterjed az erőművek, kornbínátok,
,gyárak, üzemek, szinházak
és
kultúrotthonok
építésére is. A szovjet építömüvészek
a művészet haladó
nemzeti hagyományaínak
Jelharsználásával
építik a szebb nél szebb, kor.
szerűen berendezett,
s a céljukattökéletersen
szolgáló alkotásokat,
Az
új gyárak egész sora a dolgozóknak
már nemcsak rnunkahelye,
de második o tthon ar is.
A szovjet épitőrnűvészetet,
az építőip,ar.ta
legélenjáróbb,
leg,fejlettebb technika szolgálj a.
.
Altalánosan
elterjedt
jelszó a Szovjetunióban:
"Nem az ember
van a technikáért,
de·a technikar az emberért!" A kommunlzrnust
építő
szovjetembert a legkorszerübb
gépek százat, ezrei, tízezre!
.segí1tik
rnunkájában,
a technika
új ..és , -új-abb vívmányai
könnyíttk
dolgát.
A Szovjetunió
gigárszi ötéves tervei új, nragy feladatok elé állítják az
egyre fejlődő építőművészetet
·és épitőípart. A Szovjetuníó
Komrnunista
Párt jának XIX. kongresszusán
Malenkov
elvtárs többek kőzött ezeket
mondotta:
"Az ötödik ötéves terv új, nazv lépést jelent előre országunknak
a ezoclalizrnusből
·a komrnuntzrnusba
való fejlődése
útján.
Iparunknak
megvan rninden lehetősége,
hogy teljesítse
az előtte
álló deladatokat.
Ma arz ipar minden
ága el van látva tökéletesebb
technlkával,
vannak
szakképzett
rnurrkáskádereí,
rnérnökeí
és technikusai. a vállalatok
nem szenvednek
nyersanyag,
és anyaghiányban.
Most arról van szó, hogy teljes rnértékben ,kihasználjuk
ezeket a lehetőségeket, határozottan
rlüküszöbőljük
a hiányosságokat
a munkából, feltárjuk -a ki nem használt
tartalékokat
.a termelésben
és a népgazdaság felemelkedésének
hatalmas forrásává
változtassuk
őket."
Ezek a hanalmás
lehetőségek
adnak szárnyat
a kornrnunízmus
ép ítőinek; rnérnököknek
és kőrnűveseknek,
ácsoknek és techníkusok1-9
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nak, gépészeknekés
képzőművészeknek.
hogy mindig szebbet és jobbat.
tökéletesebbet
teremtsenek
népük sz árnára; a béke védemére. ,a kornrnunizmus rnielőbbi diadalmas
felépítésére.
A világ még soha nem látott ilyen hatalmas
arányú építkezéseket. Az ötéves tervek gigá5zi ,felaldatának megoldása
közben a szovjet
építészet
példátlanul
nagyot
alkotott. Diatfilmünk ezekből 'az alkotá-sokból mutat be néhányat.

1. A vi'lárg fővárosa: Moszkva! A város egyik büszkesége a Leninhegyren épült Egyetem,
2. A szovjet épitöművészetés
építőipar ifltagy eredményeit hirdeti
Moszkvá!ban a Szrnolenszk-téren ez a 26 erneletes magasépület, a megvalósuló komrnunizrnus legyik nagy athkotása. A nyugati országokban épülö Ielhőkarcolók ra telekspekuláció okozta
helyszűke miatt épültek magasna. A szovjet épűletóriások építésének célja viszont az, hogy hatalmas arányaikkal. lenyűgöző
méreteikkel megadj ák a város jellegzetes képét, megkor onáz",áoka város legjellegzetesebb pontj ait.
3. A sz ovjet épitőrnűvészek megörizték az orosz építészet hatadó
hagyoményatt.
Az épület pártáz atos diszítései hasonlók a
Krernl ősi várfalainak művészien kiképzett részleteihez.
4. Az épülleltóriás ragyogóan ikivHá,gítv,a, lángo/ló fáklyaként hirdeti a kornmunizrnus épjtkezéseínek diad'alát,a szovjet épjtőművészet szépségét.
5. Az épűlet belseje rnéltó Ierryűgőzőenszép
kűlső formáj ához.
Az irodaépület céljait szolgáló magasépület hatalmas íő-előcsarnokát fekete márványoszlopok
díszítik, rnelyek drágakő.ként csillognak a lámpasorok vakitó fényében.
6. Az újjáépített Lleningrád büszkesége a hatalmas szovjet-palota.
Méltóságteljes
arányaiban hűen őrzi .az orosz nemzeti építészet bagyoményaet.
7. Ugyancsak az orosz építészeti hagyományok felhasználásávalépült
Sztálingrádban
.az Elesett Hősök terén, a Gorkijról
elnevezett
drámai szinház. Az épületet a Nagy Honvédő
Háború után helyreállították
és újjáalakították.
8. A messziről érkezőnek feledhetetlen élményt nyújt Kalírryínban a hajóállomás oszlopos épülete. A tllegkorszerűbb technikával épült, de müvészikiképzése
megőrizte a vidék építőstilusának hegyományart.
9. A háború pusztításai
átltal lerombolt városok újj áépítésénél
a szovjet épitőművészek a réginél szebb, korszerűbb város4
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részeket emelnek. Képünk Belorusszia fővárosának,
napra szépülő Mimszknek világos, széles íöutcáját,
lakóházait ábrázolja,

a napról
hatalmas

10. Dnyepropetrovszkban
nemrég nyílt meg a Kalínyin-gyár
dolgo-:
zóínak új kUiltúrpalotáj a, amelyben 1500 személyes színházterem, olvasóterem és sz ámos pihenőszoba várj a a dolgozókat.
A gyönyörű park Iköz,epén emelkedő kultúrpalota
derűs, művészi épülete azt hirdeti, hogy 'a kommunízmus felépítése során
a kultúra új, ragyogóarn szép otthonokat kap a hatalmas Szovjetunióban.
11. Ez a hatalmas ház nemrégen épűlt fel Kiev város Iőutcáján.
Az épület pártázatos díszítései világosan őrzjk az ukrán nemzeti építőművészet hagyományait.
f,
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12. Ugyancsak ukrán nemzeti stílusban
épült Ukrajna másik
nagy városában, Vorosilovgrádban
a Puskin-utcai új szálloda
épülete is,
13. A nemzeti építőművészet hagyományainak szeretetét és tiszteletét hirdeti ez a szép épűlet is. Az örmény szovjetköztársaság gyönyörű fővárosának, Jerévánnak Lenin-tere ..
14. Mal'enrkov elvtárs a párt XIX. kongresszusán így számolt be a
hatalmasarányú
építkezésekről:
Országunkban
nagy lakás- és középítkezés folyik. Csak a
háború utáni években, a városokban és rnunkáslakótelepeken
több, mint 150 millió négyzetméter
Iakóterűletű ház épűld,
falun pedig több rnint 3,8 rnillió lakóház."
15. A nagyarányú építkezés egyik bámulatos eredménye Mcszkvában, a Kotyelnyicseszkája
rakparton emelt hatalmas lakóháztömb. A világos" naplényes lakások rnindegyike központí fűtéssel, íürdőszobával,
a technika minden kényelmével fel van
sz ereíve.
16. Moszkváhan évről' évre na:gyohbarányú
a lakásépítkezés.
1950-hen 35 százalékkal nagyobb lakásteret adtak át rendeltetésének, rnínt az előző évben. A kővebkező évbeo 'a terv
újabb 170 ezer négyzetméter lakásterűlet beépítését tettelehetővé. Ez a hatalmas szám azt jelenti, hogy MOr5zkváhan egy
év ala'tt pontosan húszszor annyi lakásterületet épitettek be,
mínt a budapesti Sztálin-út egész területe.
17. Soha nem látott ütemben épül egész Mo<sz'kva.A Peszcsanajautca környékén egész új városrész szűletett, A házakban nemsokára elfoglalhatják új lakásaikat a szovjet dolgozók.
5

18. A Szovjetuníó egyik legszebb városa Leningrád. A széles
utcák, virágos utak rnentén hatalmas új házak emelkednek,
A leningrádi Sztálín-sugárúton
ilyen gyönyörű háztömbök
sora épül.
19. "Épül ta "hős város" - Sz'tálingr.ád vs. Ez az épület a MunkásP ar-aszt-utc ábqm, a folyami hajósok háza. Kényelmes szobák,
világos olvasótermek várják itrt a hosszú utakról hazatérő
szovjet hajók hős dolgozőrt.
20. Ilyen gyönyörű, napfényes. világos iskolákat emel Sztálíngrád, ilyenúj iskolákban tanulnak a harc és la rnunka hőseinele
gyermekei.
Képünk a Lenin nevét viselő sztálíngrádi leánykőzépiskolád rrnstatja be.
21. A Szovjetunló a nagy lakóházak építkezéseí mellett kornoiy
gondot fordít a kelhozok kís családi házainak építésére is.
Belorussziába. a íasiszták által lerombolt házak helyén eddig
340 ezer lakóház épült. A Dnyepropetrovszkí
terület "Thiilmann" szovhozában ilyen házakban laknak a szövetkezet tagjai.
22. A Szovjetunió iparának rohamos fejlődésével lépést tartanak
a nagyüzemi épitkezések. Nap, mánt nap ú] kornbinátok, gyárek, üzemek épülnek. Ugyanakkor nem marad kijavítatlanul
egyetlen, háború alatt lerombolt, vagy megrongálódott
gyár
sem. Képünk a jelgavaikenyérkomoinát
új épületét ábrázolja.
23. Ezen a képen egy grúziai selyemkornbínát új üzemi épületét
láthatjuk.
24. A nálunk is jól ismert Sztálín Autógyár egyik üzemrésze. Ebben
a gyárban készülnek la ZISZ elnevezésű személy- és tehergépkocsik, A kép szemléltetően bizonyítj a, hogy az új szovjet
gyárépületek derűs, virágos környezetben állnak és rnűvészi
kíképzésülckel ugyanolyan gyönyörködtetők, rnint az új kőzépületek, vagy lakóépületek.
25. A ezovjetállarn döntő fontosságot tulaj donít a kultúra fejlesztésének Iskolák, színház ak, kultúrctthonok ezrei épülnek egymás után, hogy anagy városokban és la kis falvakban egyaránt
a nép ktrltur ális felemelkedésének, fejlődésének ügyét szelgátják. Ennek a kul,turáilis fejlődésnek legnagyszerűbb
alkotása
volt a moszkvaí Lenin-hegyen
létesített
Allamí Egyetem.
Képünkön a magasépűlet építkezése látható.
26. A hatalmas, többépületcsoportból
álló egyetem teljes beépített térfozaía lJ\;ét és félmillió köbméter, tehát ötször olyan
nagy, rnint a budapesti Országház.
Képünk az építkezést
röviddel a befejezés lelőtt ábrázolja.
6
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27. Az egyetemi építkezés legfelső emeletein
utolsó rnunkáletokat végzik

a toronydaruk

az

28. Az új egyetemre új középiskolákból kerülnek a moszkvai fiatalok. Képünk egy rnoszkvaí leánykőzépiskolát rnutat,
29. Ukrajna Krívoj-Rog nevíí városáhan nemrégiben készült el
ez az iskola, ahol ma már 1800 gyermek tanul a világos, napIényes, barátságos .tantermekben.
30, A dnyepropetrovszki
terület Rosa Luxemourgról elnevezett
bányáj ának dolgozói ebben a kultúrpalotában
pihennek rnunkájuk után, Az épületben színházferern, olvasószöbák és változatos szórakozási lehetőségek várják a bányászokat.
31. Ugyancsak rninden kényelernmel, könyvtárral, olvasóterrnekkel, játékszobávai felszerelve nyílott meg nemrégen a verosilovgrádl'tter isleten ez a rnűvészí szépségű kultúrház.
32. Uj bányászkultúrp al 01:a Liszicsanszk városában. A bányászok
új klubja rninder; kényelemrnel, szórakozási lehetőségekkel el
van látva.
33. Nemcsak az üzemi dolgozóknak vian kuldúrpalotájuk, hanem
a diákoknak is. Képünkön a dnyepropetrovszki diákok kultúrpadotájat rnutatjuk be, amely a város Iegszebbépűleteí
kőzé
tartozik
34. A Szovjetuníó fiatalsága számára sz ámos úbtöröotthon épül.
Képürrkőn 'a harkoví traktorgyár munkásainak gyermekei számára készült Úttörőpalota felj ára tát látjuk.
35. A hatalmas arányú építkezéseket csak az élenjáró szovjet tech, nika tudja megvalósítani. Ez a szovjet szerkesztésű csúszódaru a rnoszkvaí Vörös Kapu felhőkarcolójának építésénél dolgozik
36. Ahogy nő az épület, úgy emelkedik falaival együtt a daru is.
Ezen. a képen a daruk már a magasba törtek. A ezerkezetet
rnunka közben láthatjuk, a ,legfelső erneleten.
37. Ez a földkotró exkavátor egyenesen az autóba tölti a kiterrnelt homokot. Hazánk nagy építkezéseinél - Sztálinváros,
Kornló, Kazincbarcika, V árp alota Ielépítésénéf - már mj is
ilyen szovjet exkavátorokkal
doégozunk.
38. Ez a Iánctalpas exkavátor óránként hatvan tonna földet termel ki. Ha emberi erővel végesnék ezt a rnunkát: 54 kubíkosnakkellene
egy órát dolgoznia, hogy 60 tonna földet kitermeljen. Ebből láthadjuk, rnilyen nagy seolgálatot tesz az építkezeseknél ez a gép.
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39. Ugyancsak

az építkezések meggyorsítását
és rnegkőnnyitését
ez az úgynevezett "egymarkolós" exkavátor. Egyrnarkolósnak 'azért nevezik, rnert egy Iogásra egy köbméter
földlet emel ki és ·továbbít a megfelelő helyre.
40. A szovjet építők él€tt'1dáró munkaeszközea központí vakológép.
Ez a gép elkészíti acementet és rnészhabarcsot, majd csőhálózaton keresztül a rnunkahelyre szállítjaés
a falfelületre felrakja. Alkalmazása egy-egy épületnél sokszáz ernber munkáját
takarítja meg.
41. Ezeket a habarcs-szivattyúkat,
melyek a kész habarcsot ,egyenesen a fall'fleWlle'tretovábbifj áJk - a moszkvai Rosztokínszkij
építőgépgyár kollektívája kész í,ti .a komrnunizmus nagy építkezései számára. A gyáT udvarán nap, mint nap felsorakoznak
az elszállításr a váró új gépek.
szolgálja

42. Vetített szöveg:
A komrnunizrnus lllagy építkezéseleele létrehozásában
forradalrni jelentősége van au előregyártott elemek alkalm Iz,ásának Az előregyártás
lényege, hogy az épület egyes alkatrészeit - esetleg valamennyit - gyárban állítják elő. Az épületalkatrészek íg'y az építkezés időpontjától függetlenül készülnek el és maga az építési folyamat lényegében nem áll másból, mint ezeknek az előre legyártott elemeknek gyors összeszereléséből.
43. A képen látható előregyáetotd oszlopokat, födémeket a daruk
már csak .a helyűkre áldítjá«. A daruk 'alatt jól látható: mílyen
nagyméretű előregyártott elemekből készülnek az épületek.
44. A nemrégen még oly lassú és fáradságos rakodás. munkáját
ma már autók végzik. A rnoszkvai tehergépkocsigyár
öttonnás rakodóautóí játszi könnyedséggel emelik fel a súlyos, előregyártott betonoszlopokat.
Az autó rmmkája nélkül egy-egy
ilyen oszlop Ielemeléséhez 5-6emher
erejére lenne szükség.
45. Ezen a képen a súlyos betonoszlopokat

daru lszállítja rendeltetési helyülere. Ezeket az oszlopokat hatalmas súlyuk miatt
azelőtta helyszínen, az épűlet tetején kellett kiőndení, hosszadalmas munkával, Az előregyártottelemek
felhasználása és 'az
építkezések Ig'épesítése ,eziÍ a munkát néhány órára rőviditette ,le.
.

46. Ilyen
épült
ilyen
előtt
8

előregyártott
elemek felhasználásával
rövid idő alatt
fel Moszkváhan a Szrnclenszk-térí fe'IMkaJfcoló. Ugyariarányú építkezésnek az elvégzése hazánkban a háború
8--10 évig tartott volna.

,
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47. Nagy segítséget nyújt az építkezési ,anyagak azelőtt nehézkes szállitásának
gépesitése. A Szmolenszk-térl épület acélvázát már összeszerelték. A szerkezetek felhúz ásánál más
gépek mellett három hatalmas emelődaru dolgozott.
48. Ezen a képen már befejezéshez közelednek a hatalmas épület
munkálatai. A nagyméretű daruk már .a legfelső emeletekre,
szédületes magasságba viszik fe! az építőanyagot.

49. Két toronydaru

segitségével' helyükre !1~eriilnBklaz előregyártott elemek és új ház nő ki a földből!. Néhány hét elteltével a
daruk helyett már virágos ablakok, megelégedett, vidám lakók
köszörrtik az arramenőket.
50. Téglaadogatás daruval. A képen látható egy-egy vasvázban úgynevezett ,,okontooerheni" - ta daru négyszáz téglát szállít
a.kőművesek kezéhez.
51. Igen fáradságos rnunka ,a kavics és burkolókő szállítása,
nösen a magasabb ernéletekre. Ma ílyen száliítószalagon
zik -az épitőmunkásokhoz a nyersanyag.

kűlőérke-

52. Épülnek a Kotyelnyicseszkája rakpart ú~ lakóházai is, hogy a
sokszáz lakás még szebb, még kényelmesebb otthont nyújtson
MOIS,zkvaváros dolgozóinak
53. A Szovjetuníó az új épületek emelése rneltett nagy becsben
tartja a rnűernléknek számító régi épületeket. Leningrádban
most folynak a régi admiralitás épületének javítási munkálatai.
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54. Az építkezés hatalmas irama nem Ikorlátozódik a nagyvárosokra. Épül, gyar apodík, gazdagodik a vidék ls. A Dnyeper
jobb partján fekvő Moldáv kelhozban
a <többmillió rubeles
jövedelemből máreddi,g is új sertéshízlaldát, gabonaraktárt,
iskolát és klubotépitettek.
A kelhozban most garázst építenek
az új onnan beszerzett ,gépkocsik számána.
55. A szovjet nép szerieti és nagyrabecsüli a hatalmas építkezések kiváló dolgozőrt. Az állarnjgazga.tásjnegtisztelö
rnunkáj ába is bevonja őiket. Fedosz Savljugín kőrnűves, akinek a magyar építőipar dolgozói is oly sokat köszönhetnek, már régóta tagja a Legfelső Tanácsnak,
56. A kíváló kőrnűvesek
munkamódszereiket
Fedosz Savljugin a
pélyen tanítványaival

bejárják az egész országot, hogy Iejlett
társaiknak
is átadhassák.
Képűnkön
Moszkvában rendezett építőipari ünnebemutatja a gyorsfalazás médszerét.
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57. Sirkov elvtárs, a kíváló kőműves .a legjobb muokamódszerátadák egyike, Képünkön a téglanakás helyes fogásait rnutatja
be növendékeinek.
58. Ott, ahol a munka becsület és dicsőség dolga - becsűlet és
dicsőség kérdése, hogy az élenjárók átadják tudományuklat
fejletlenebb társaiknak. Kievben Iván Rahrnanyín, aki a kép
baloldalán áll, fiatal' munkatársait ia falrakás legfejlettebb
.technikáj ára tanrtja,
59. Munkában Davidov kőműves
, újrendszerű darus "konténer"
a kezeügyébe.

a Szocialísta Munka Hőse. Az
egyszerre négyszáz téglát ad

60. A megfelelő szociális és lcultur álls feltételek rt€1'3ziik
lehetövé,
hogy jó munkával, rövid idő alatt elkészüljeneka
nagy építkezesek, a nagy művek, .a kommunizmus
gi'gászi építkezései,
ta hatalmas erőrnűvek, csatorrrák. A Volgát aDonnal
összekőtő híres hajózható Lenin-csatorna építkezésénéla
munkát
ez a Iépegetö .exkavátor
kezdte meg, amelynek' puttonya
egyetlen rnarkolásra 28 kubíkus egyórai rnurrkáját végz] azaz 14 köbméter földet emel kí és továbbít 130 méter távolságra.
61. Gépek segítsége nélkü! bizony sokáig tartott volna a.csatornaépítés munkáj a, A képen lábható "Bulldozer" -nek nevezett
íöldkotrógépek
maguk előtt két oldalt J<iás,ták a földet és
továbbították agátépítés
helyére.
62. Az íszapszivattyú lassan haladt előre 'a vízen, 'lsorbrÓikanallakkal levágta, majd laposfenekű dereglyékbe szórta a vízalatti
talajréteget.
Így történt a Volga-Don
csatornánál ta medermélyités,
63. A kommunizmus nagy építkezéseinek megvalósitására
megmozdult laz egész ország, A moszkvaí "Sztalmoszt" gyárban
hatalmas
portéldárut
szerelnek össze, amelyet a csatorna
épitkezéséhez küldenek,
64. A Volga jobbpartján hatalmas rnunkálatok folytak Itt volt az
építkezés döntő szakasza. A szovjetípar
tökéletes gépekkel
Iátta elaz építkezést: ,a hatalmas exkav ádorok, talajgyalúk "é.~
bsllenő gépkocsik murrkája pillanatra sem szünetelt,
65. A "Volga 22" elnevezésű leotrógép
.mélyítí ,a folyó medrében.
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a vízi erőmű vízalatti részét

66. A csatorna levezetőjét exkavátor ásta. A két par-ton felhalmezott ·fÖlldmennyísége rnutatj a, hogy egyetlen ilyen gép rnilyen
nagy munkadeljesítményre képes.
67. A Vclga=-Don
csatorna
erornuve,
a Cirnljansz'ki erőmű,
amelynek víztárolój-a olyan nagy, hogy épí-tői cirnljanszki tengemeik nevezték el. A cimljanszkí erőm[( építése során új módezerrel építették meg a földgátat.
Al<,épen látható iszapszivattyú a felhigított földet állványes csővezetékert juttatta
el a gát helyére.
.
68. 1951 szepternber 20-á'll bocsátották keresztül először a Don
vizét a cirnljánszki vízierőmű bukógátjan. A képen láthatjuk,
amint a Don vize megtölti a medencét és az eívezetö csatorna
felé árad.
Gg. Képsorozatunkat

.a világ fővárosa,
MoszJ{lVa Vörös-terének
bemutatásával
zárjuk, ahol márványrnauzoleurnéban
nyugszik az emberiség Ielsz abaditásának, .a szocialízrnus megvalósításának két halhatatlan
hőse: Lenin és Sztálin.
Az ő útrnutatásuk nyomán valósulf meg a sz ovjet építészet is,
rnely a boldog és szabad ernberekhez rnéltó otthonotkat és
rnunkahelyeket,
gyánalca't, űzerneket, kulturális
és szociális
intézményeket alkotott a legkorszerűbb, legélenj áróbb eszkö'lól~kell. E példát kíván~uokkövetni mi is.
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Vége

