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KÖBismert tény, hogy hazánk földje az őskortól kezdve
milyen fontos szerepet játszott az Itt megfordult népek életé-
ben. Központi helysete, fekrése és jó közlekedési, vízrajzi a-
dottságai alkalmassá tették as emberi megtelepedésre minden kor-
ban. A nap-nap után felszínre kerülő régészeti leletek nyomán
kirajzolódik elóttünk egy-egy vidék részletes települési képe
is. Ha ezt okleveles adatokkal is kiégéseitjtik, teljesebb képet
kapunk.

Hazánk mai közlekedési térképét vizsgálva, rögtön sze-
münkbe tűnik Szolnok jelentősége. Fontos vasutvonalak vezetnek
rajta keresstttl9 de jelentősek országútjai és viziutja is. Néz-



*«k meg, hogy vájjon milyen szerepet játszott ez a hely a történe-
lem folyamánc Ha kezünkbe vesszük Szabó László: Magyarország föld-
rajza - oimtt munkáját, mely az idén jelent meg, meglepődve tapasz-
talhatjuk, hogy az abban szereplő "Hazánk S»í utvonalai" oimü tér-
képen nyomát sem látjuk Szolnokon keresztül vezető útnak. Pedig e-
gyébként részletesen mutatja Dunántúl útjait és azokat, amelyek az
Alföld É-i peremén és a Duna-Tisza, közén vtzetnek= Nehezen érthető
ez a hiányosság, hiszen a mai úthálózat fontosabb utjai évezredek
óta használt kereskedelmi utvonalak irányát követik.

Be a szakirodalom alapos áttanulmányozása is más eredményt
mutatc László Gyula: Budapest története I. kötetében már 1942-ben
foglalkozik ezzel a kérdéssel és a IX-Xc század kereskedelmi utvo-
nalait ábrázoló térképén a Szolnok-Strázehalmi tarsolylemez alap -
ján a főútvonalak között jelzi a Peet-Szolnok-Királyhágó-i vonalat
és megjegyzi róla, hogy ez nagyjából megegyezik a római korban,majd
a középkorban haaznált utvonalakkal.

Amit László Gyula néhány régészeti lelet alapján megálla-
pított, azt igazolják a szolnoki múzeum által az elmúlt években vég-
zett leletmentő ásatások eredményei, valamint a levéltári kutatások-
nak Szolnokra vonatkozó adatai is. Bzek alapján leszögezhetjük ahogy
Szolnok valóban jelentős helyen fekszik, A neolit kortól kezdve meg-
találtuk itt minden kor településének nyomait„ Mielőtt Szolnok rö-
vid településtörténetén végigfutnánk, nézzük meg a mellékelt tér -
képet, amely Magyarország árterületeit ábrázolja, /A térképet a ma-
gyar vizimunkálatok története cimü munkából vettük.,/
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A szabályozások előtti idők mocsaras kiöntéseit és ár-

vizekkel borított területeket szemmel tartva, megállapíthatjuk7

hogy Szolnok jelentőségét főleg három tényezőnek köszönheti;

lo/ Átkelőhely a Tiszán és a Tisza árterületén,, A fo-

lyó árterülete ugyanis legtöbb helyen 2o-3o kilométert is eléri,

Szolnoknál azonban az ártér a Vár és a Szanda-i parti dünesor kö-

zött összeszűkül 4-4<>5 km-re„

2 O/ Ez az átkelőhely a Buda-Erdély közti ősi kereske-

delmi ut vonalába is esik„

3o/ A Tisza-Zagyva folyó torkolata egyúttal árvízmen-

tes magaslat is, amely kiválóan alkalmas emberi megtelepedésre^

Mindhárom tényező külön-külön is települést eredményez„

Bzek együttes hatása azonban érthetővé teszi, hogy Szolnok terü-

lete lakott volt minden korban és minden időben0 Az ásatások e-

redményeiből még azt is kiolvashatjuk, hogy a történelmi idők fo-

lyamán az átkelőhelynek hol a jobb-, hol a balparti része jutott

nagyobb jelentőségre,,

A Zagyva torkolat környékén talált neolitkori leletek

bizonyítékok az első emberi településre„ A villanytelepnél elő-

került festett bükki edény legszebb hazai leleteink egyike ebből

a korbólo A Zagyva parton elterülő Tüzköves-ér neve is jó lelő-

helyre mutató Ez időtől kezdve szinte megszakitás nélkül követik

egymást a bronzkori, vaskori, népvándorláskori megtelepedéseké A

szolnoki váralatti Tiszapart bronzkori leletei, az átkelőhely tul4 ,

só végén lévő Szanda és Varsány bronzkori urnatemetői és a közel-

ben lévő tószegi Laposhalóm európai hirü lakótelepe gazdag anyagot

nyújtanak e kor emberének ismeretéhez0 A Szolnok-Fokorupuszta-i a-

ranylelet vaskori emlékanyaghoz tartózik0

A római korban is jelentős hely volt Szolnok, mint átke-

lőhelye Pannoniához való közelsége /Aquincum, Dunapentele, stb0/

és a Dáciához vezető ut rövidsége miatt volt forgalmasé Ez a ma-

gyarázata a sok itt talált római pénznek és az átkelőhely mind-

két végén lévő szarmata-jazig temetőknek és telepeknek^ A szanda-

i részen előkerült anyag és lelőhely nagyobb száma azt bizonyítja,

hogy a római időkben inkább a tiszántúli rész volt a jelentősebbe

A népvándorlás korának leleteiből m% kell még említenünk a 17o

sírból álló szandai gepidatemetőt a hunkorszakból. Számos avar le- .

let a honfoglalás koráig vezet bennünket, ahonnan legszebb emlékünk

a már emiitett tarsolylemez bizonyítja, hogy akkor is lakott hely
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.»$ Arpádkorban pedig várispánság és megyeszékhely lesz.Szol-

nok neve mint' személynév Io46-ban fordul elő először, Io75~ben pe-

dig a Garamszent"benedeki apátság egyik oklevele a szolnoki utat és

Szolnok város polgárait említi. Az átkelőhely két végén lo falu

volt Szolnokon kivta 0 Igen jelentős volt sószállitásárólo A számos-

vidéki aót úsztatták idáig.. Az Aranybulla 1222-ben már Szeged mel-

lett Szolnokot emliti mint aókikötő helyet. Ebben a korban jelentő-

ségét bizonyltja az a tény, hogy az erdélyi vajdák szivesen laktak

Szolnokon, A tatárjárás alatt elpusztult ugyan, de Zsigmond idejé-

ben neves hely0 Kiváltságlevelet is kapnak a város lakói.

Jelentősége különösen megnő a török kor kezdetén« Négy -

száz évvel ezelőtt ugyanis a fenyegető török veszély elhárítására

igen sok várat megerősítettek és néhány fontosabb helyen uj várat

is emelteko Szolnok várát is ekkor kezdték építeni. 1549-ben Dobó

István és Heves vármegye közönsége sürgeti a hely megerősítését0

Leveleikből láthatjuk, milyen jelentőséget tulajdonítanak Szolnok-

nak c Kémek utján ugyanis arról értesülnek, hogy a török akarja e

helyet megerősíteni.. Látják a kérdéséé erődítés fontosságát és ké-

rő szavakkal fordulnak a kamarai tanáososokhoz9 akadályozzák meg a

török tervét és magyar erősséget emeljenek a Tisza-Zagyva összefo-

lyásánál., Egerből 1549c március 11-én jelentik ..,'1 most érkezett

hozzánk néhány kém, ezek azt beszélik, hogy a török birodalom hó-

doltsága alatt lévő várakból a ráo hajósok és a gyalogság Nándor=

fejérvárra szállíttattak, ahol igen sok naszád és gyorsjáratú ha-

jó van» ügy értették, hogy a Tiszán fognak evezni és a Tisza és

Zagyva összefolyása által képezett szögletben, Szolnok közelében

várat akarnak emelni és azt a legjobban megerősítenie«„ Minthogy

földünket és a tiszántúliakat a leggyorsabb pusztulás és romlás

fenyegeti... az lenne a legjobb és hirtelen a leggyorsabban kivi-

hető, hogy ő felsége megparancsol ja a hadvezérnek és főkapitányok-

nak, hogy Itt várat épitsenek, inert innen egész Erdélyig, Lengyel-

országig, Moldváig, Havasalföldig a legnagyobb felügyeletet és vé-

delmet lehetne gyakorolni„,," /Heves vármegye a közönségnek latin

nyelven irt eredeti levele az Országos Levéltár Nádasdy-féle ira-

tai között./

Palánkvárát 155o-ben meg is épitik, sőt a várost is fal-

lal veszik körülo De 1552-ben mégis török kézre kerül és szandzsák

ezékhely lesz0 Az átkelés megkönnyítésére 1562-ben a törkök épitik



ez első állandó cölöphidat a Tiszán a seolnoki vár védelme alatt.

L törköktől 1685-ben foglalják visaza a várató A kuruc korban

négyszer égetik fel a várat és építik fel újra, majd néhány évre

lakatlan lesz a városo

A XVIIIo században ismét fellendül a sóazállitás Á ko-

rabeli térképek Szolnokot, mint a legnagyobb forgalmat lebonyolí-

tó" sóházat emlitiko A Szamosról éa Máramarosból tutajokon jön le

a só. Itt kirakják és tengelyen szállítják Budára és az ország

legtöbb városábao Nem okoz meglepetést, ha megemlítjük, hogy a

Duna-Tisza csatorna terve Szolnok - Pest között először 1715=ben

az akkori szolnoki várparancsnok fejében született mego így akar-

ta a sót könnyebben Budára, majd a Dunán fel Bécsbe és a többi

városokba szállítani0

így érthetővé válik az is, hogy a Pest-Vác közti vasút-

vonal után miért a Pest-Szolnok közti vasút épült meg 1847-beno

Átkelőhelye és hidja jelentős energiát szolgáltatott Szolnok fej=>

lődéséhezo A tiszai gőzhajózás megindítása a múlt század harmincas

éveiben növeli gazdasági és kereskedelmi jelentőségéto A vasutak

további kiépítése pedig ugrásszerű fejlődésre készteti a városto

Jellegének megfelelően a Közlekedési Műszaki Egyetemet kormány-

zatunk Szolnokon mint közlekedési gócpontban fejleszti ki0

összefoglalva megáll apithatjuk, hogy Szolnok ősrégi vá°

rosnak gazdag éa jelentős történelmi múlt.1a van° Alig van még egy

magyar város. amely annyira ki lett volna téve a különböző korok

•pusztításainak8 mint éppen Sgolnoko Szerencsétlen történelmi ese°

menyek és körülmények okozta pusztulásaiból azonban szerencsés

földrajzi helyzete miatt mindig újjáéledt és virágzásnak indult0

Kaposvári Gyula


