
A 1ÁSZKUNSÁG eseménynaptára
18A9 ItláilK 8-Án P e t ő f i S á n d o r Szolnokon írta emlékezetes leve-
•Utt). IIIO|US a a II l é t K l a p k a György tábornoknak, melyben visszauta-

sítja a hadügyminiszter sértő feltételezéseit. Kemény hangon közli vele többek:
között: „Uram! Ezek olyan dolgok, a. melyekért békés időben személyes elégtételre
hívtam volna s tán lelőttem volna önt, mint a verebet..." Bejelenti: hogyha nem kap
kellő erkölcsi elégtételt, őszintén megírja találkozását és beszélgetését Klapkával,
„s ha megírom — folytatja levelét — igen élesen fogom megírni, mert az én tollam
oly éles, mint akármelyik kard a hadseregben, és ha ezt teszem, én istenemre mon-
dom,, nem tudkm, mi következése lesz, de ha 'legkisebb "tesz is, lesz annyi, hagy ön
elveszti a magyar nemzet előtt minden igényét a humánus és illedelmes >ember
czímre."

1822 IlláilIS 19-én született Bécsben P e t t e n k o f e n Ágost osztrák
Hiajua IÍI CII festőművész. 1853-ban járt először Szolnokon, majd

1855. és 1881. között a nyarat majdnem mindig itt töltötte. Megszerette az Alföldet,
a Tisza vidékét és a magyar népet; egyre nagyobb lelkesedéssel és festői erővel örö-
kítette meg az itt adódó témákat. Fára festett olajfestményei és akvarelljei, amelyek
legtöbbször szolnoki vásári jeleneteket, cigányokat, tiszaparti tájakat ábrázolnak,
világszerte ismertté és kedveltté váltak. A korabeli Szolnok képét, életét elsősorban
ezekről a művekről ismerhetjük meg hitelesen. Más külföldi művészeket is hozott
Szolnokra, és ösztönzésére magyar festők (Deák-Ébner, Bihari, stb.) is töltöttek
hosszabb-rövidebb időt a városban. Pettenkofen itteni működése lett tulajdonképpeni
kiindulópontja a szolnoki művésztelep alapításának is.

1847 máíllS Id-éll Debrecenben kelt levelében — az Üti Levelekben —
iu-«f. ma|U0 •* cii , r t a P e t ő f i S á n d o r , hogy Tiszafürednél kelt át

a Tiszán. Nem a legszebben nyilatkozott a községről: „Átkelve a Tiszán, éri az ember
Füredet s mingyárt ennek szélén az istenben boldogult vagy ördögben boldogtalanult
Józsa Gyuri elkezdett s abbahagyott palotáját... Maga Füred is ilyen kietlen,
szomorú, rideg... düledező házak, ezek födelén és az udvarokon buja fű és paréj,
az emberek sápadtak és szófiának, az utcák üresek, zajtalanok... hagyjuk el ezt az
élő sírboltot és menjünk, vágtassunk kelet felé, nagyszerű látvány következik: a
puszta, a Hortobágy!" (Az idézetben szereplő Józsa Gyuriról írta Szűcs Sándor a
„Ludas Matyi cimborái" c. füzetében az „Urak és pásztorok" c. fejezetet. — Jászkun-
sági Füzetek, 1. szám 14. old.)

1952 ÍÚI1Í1IS 8-án helyezték üzembe Szolnokon az első ötéves terv
jHiiiuo u an e g y i k legjelentősebb .alkotását, a Tiszamen.it Vegyi-

műveket. A gyár 3 éves fennállása óta nemcsak az országban, hanem külföldön is
ismertté vált. Termékei eljutnak a népi demokratikus államokon kívül Jugoszláviába,
Ausztriába és Nyugat-Németországba is. Az elkövetkező években pedig még jóval
többet fogunk hallani róla. Űj létesítmények egész sora épül, melyek egyrészt az
előállított kénsav nagy részének helyben való felhasználását teszik lehetővé, más-
részt a gyártás folyamán keletkező hulladékanyagot dolgozzák fel. A pörkölő
kemencéből kilépő 6—700 C fok hőmérsékletű pörkgáz melegének hasznosítására
épült, s nem régen indult Magyarország első ilyen típusú erőműve, mely az üzemet
villamosenergiával látja el. A gyár további fejlődése arra mutat, hogy Szolnok rövid
időn belül a magyar vegyipar fellegvára lesz.

1857 iíinílK 97 PIl született Kisújszálláson N a g y L á s z l ó , a gyer-
•utir. iimiua ti CII m e k iéiektan kiváló magyar művelője. Az ő kezde-

ményezésére alakult 1903-ban a Magyar Gyermeklélektani Társaság, ő szervezte a
Gyermektanulmányi Múzeumot. A fővárosi pedagógiai szemináriumban a gyermek-
pszichológia és a kísérleti lélektan tanára volt. Résztvett Brüsszelben az I. nemzet-
közi gyermektanulmányi kongresszuson, annak egyik elnöke és előadója volt. Művei
közül az alábbiak érdemelnek említést: A gyermekek koraérettségéről (1897); Feje-
zetek a gyermekrajzok lélektanáról (1902); A lelki élet ismertetése (1904); A gyer-
mek érdeklődésének lélektana (1908). — 1890. és 1907. között a Magyar Tanítóképző
c. folyóiratot szerkesztette, majd 1907-ben a Gyermek c. folyóirat szerkesztését vette
át. — 1930-ban halt meg.
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