
$<ZÚIHÚU

IV.

Kunhegyes műemléki szempontból Szolnok megye egyik legfigyelemreméltóbb
községe. Népi klasszicista stílusban épült oszlopos, tornácos házaira már a 40-es
években ráirányult a figyelem. Miskolczy László—Vargha László: A Nagykunság
vidék népének építészete című 1943-ban mejtjelent jeles művében számos háznak fény-
kepét és részletes felmérési rajzát közli. A népi műemlékek sorába tartozik Kun-
hegyes értékes, három kőre-járó szélmalma is.

Országosan ismert Hild József művei közé számító kéttornyú klasszicista temp-
loma igen szép külső és belső kiképzésével. Viszont kevésbé ismerik a művelődési
otthon 18. században épült barokk épületét.

1. A művelődési otthon, Kunhegyes. A község főterén, a templom mellett, T-
alaprajzú, földszintes barokk épület áll. Utcai homlokzata 2—1—2 tagozódást mutat.
Az épület hosszában végighúzódó íves, árkádos tornác kissé előreugró középső ré-
szét utólagosan ablak résizére elfalazták. A közhiedelem szerint „sóház" céljára hasz-
nálták.. Ugyanis a sóút Szolnokról itt vezetett Debrecen felé. Az épület belseje boltíves
kiképzésű, hasonlóképpen a pincesora is. Az épület egyik gerendájába vésett szám
— „1739" — meghatározza az építés idejét. A T-alaprajzú épület mindhárom nyereg-
tetős homlokfalát barokkos, többszörösen ívelt oromzat díszíti.

A műemléki szempontból értékes 18. századi barokk stílusú épület művelődési
célra történő felhasználása helyes. Célszerű volna azonban az aránylag nem nagy
költséggel járó műemléki restaurálás elvégzése. Az árkádos tornác középső részének
helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelően, az udvari szárny nem odaülő abla-
kainak barokk stílusú ablakokkal történő kicserélése, a kenderesi Horthy-kastélybúl
az 50-es évek elején odavitt székelykapu eltávolítása, és a környezet rendezése meg-
felelő műemléki környezetet teremtene ezen szép és értékes barokk épületnek,
amely műemléki értéke miatt feltétlenül fenntartandó.

2. Református templom. Kunhegyes. A község főterén, a művelődési otthon
mellett áll, értékes klasszicista műemlék. Eredetileg egytornyú templomtervet készí-
tett 1827-ben Homályossy Ferenc szolnoki kamarai ácsmester és építész. Az alapozási
munkálatokat 1828-ban Griezner József hevesi építőmester meg is kezdte. A falak
már egy öl magasra emelkedtek 1829-ben. Kunhegyes népe azonban nem volt meg-
elégedve a lassú építkezéssel, amelyet az 1831. évi országos kolerajárvány is gátolt,
mert koporsódeszkának használták fel az építkezésnél lévő állványokat. Az egytor-
nyos megoldás sem volt nekik tetsző, ezért — miként az az 1837. évi községi mutató-
könyvből kitűnik — Hild József pesti építészt kérték meg az új nagyobb szabású terv
elkészítésére.

Rados Jenő „Hild József életműve" című, 1958Jban megjelent nagy monográfiá-
jában írja, hogy ez az új terv, amelynek kivitelezési munkálatait Streimelvöger Mihály
egri építőmester végezte, „ ...kéttornyos, térképzésére, karzatelrendezésére, külső-belső
építészeti kialakítására nézve egyaránt alapvetően más, önálló alkotás volt... A kun-
hegyesi templom egyik legszebb klasszicista református templomunk. Magasbatörő,
megragadó hatású belsősége kétemeletes körülfutó karzataival, amelyeket a földszin-
ten dór, az emeleten jón oszlopok fognak alá, befogadóképesség szempontjából is az
ország legnagyobb templomai közé tartozik. Kéttornyos, keletre néző homlokzatának
jón oszlopok hordta háromszögű oromzat ad különös jelleget."

A hatalmas építkezés 1848-ra készült el, és a magas kőkerítését 1859-ben csi-
nálták. Akkor fásították is a környékét. Műemléki értékénél fogva és városképi szép-
sége miatt is feltétlenül fenntartandó.
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