
A karcagi szélmalom, megyénk egyik legszebb ipari műemléke.
(Kaposvári Gyula felv.)

IX.



A karcagi fiúiskola műemlék jellegű épületének udvari homlokzata.
(Kaposvári Gyula felv.)

X.



MŰEMLÉKEK
SZOLNOK MEGYÉBEN

I. Szélmalom, Karcag, Vágóhíd utca 22. számú telken épült ipari műemlék.
A város szélén épült téglafallal övezett dombszerű széles talpazaton, hogy ezáltal
is magasabb lévén jobban ki tudja használni a szél energiáját. Téglából épült a XIX.
század közepén. Falazata csaknem hibátlan, lábazatán azonban a fagyhatás követ-
keztében rongálódások észlelhetők. Forgó tetőrésze is ép állapotban van meg. Az ere-
detileg négy széllapátból azonban már csak kettő van meg. Az sem forgásképes, mert
a további rongálódás megakadályozása céljából függőleges helyzetben az épülethez
van rögzítve.

Ujabban a szélmalmot darálómalomnak használják. Ez helyes, mert így leg-
alább a fenntartója tud gondoskodni az épület karbantartásáról. Kár azonban az,
hogy a darálómalom elnevezést a műemlék falára írták mésszel. Helyes volna a jövő-
ben ezt külön táblán feltüntetni.

A karcagi szélmalom, mint az alföldi szélmalmok valamikor nagyszámú csa-
ládjának ma már ritka képviselője, ipartörténeti jelentősége miatt és városképi szem-
pontból is feltétlenül fenntartandó. Ez a műemlékvédelmi indokolás szerepel a Kar-
cag városképi és műemléki vizsgálata című kiadványban, amelyet a Múzeumok és
Műemlékek Országos Központja készített az Építési Minisztérium rendeletére.

A karcagi szélmalomhoz hasonlóan van még Szolnok megyében Túrkevén, Kun-
hegyesen, Szajolban, Bagi-majornál, Kunszentmártonban szélmalom. Ezeknek fenn-
tartása, ipari célra történő hasznosítása és műemléki védelme éppoly fontos.

II. Altalános fiúiskola épülete, Karcag, Kálvin utca 2. Műemlék jellegű. A mel-
lékelt fényképen láthatjuk az iskola udvari homlokzatát. Szép árkádos kiképzése, a
körülötte lévő Kossuth térhez kapcsolódó tér-csoport kialakításában Karcag város-
rendezése során jelentős szerepet kaphat. A közelében lévő kórház régi kuriális
épületének helyi klasszicista stílusával jó összhangot képezhet megfelelő parkosítás
után.

Az épület alapkövét 1813-ban helyezték le, valószínűleg a régi fiúiskola helyén
a templomot övező kert déli részén. 1815-ben elkészült a földszinti rész. 1818-ban pedig
az emeletet és a tetőt húzták fel. Az épület felavatása 1819-ben volt. (L.: Soós A.:
A karcagi ref. reálgimnázium története, Karcag, 1930. Megjelent a gimnázium
1929—30. évi értesítőjében.)

Nagy kár, hogy az épület Kossuth tér felöli homlokzata nem az eredeti stílusú.
Átalakításokkal ugyanis több ízben megváltoztatták.

Tömeghatásában azonban a jelen formáiban is, mint a jellegzetes alföldi város-
főtérnek határoló eleme a városrendezés során is feltétlenül fontos szerepet kaphat..

A fentebb említett városképi és műemléki vizsgálat jelenleg is érvényben lévő
rendelkezése az, hogy az épület lehetőleg fenntartandó.

Kaposvári Gyula
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