
Műemlékek Szolnok megyében

VI.

Tiszaug a Tisza—Körös-szög, az ún. Tiszazug műemléki szempontból legértékesebb
és talán legkeuésbé ismert községe. A műemléki nyilvántartások eddig csak az 1788-
ban épült, egyszerű, barokk stílusú Szt. Kereszt kápolnát és az 1780 körül barokk
stílusban készült, homlokzati toronnyal ellátott ref. templomot tartják számon.
Pedig a futólagos vizsgálat is megállapíthatja, hogy érdemes a község műemlé-
keivel foglalkozni. Hiszen az alább részletesebben ismertetett, iskolának használt
XVIII. századi kastély a maga nemében igen szép alkotás, környezete pedig
festőién szép. De a klasszicista stílusban épült és a tanácsház udvarán levő tor-
nácos, oszlopos, régi épülete és a jó karban tartott óvoda klasszicista épülete
is említést érdemel. A volt gazdakör tornácos, földszintes, egyszerű háza a klasszi-
cista stílust utánzó népi műemlékek közé sorolható.

Az általános iskola épülete a község főútjára nyíló, kőkerítéssel, díszes vas-
kapuval ellátott udvar közepén barokk stílusban épült földszintes, U-alakú kas-
tély. Árkádos tornáca, oszlopai között íves záródású mezőkkel, fehérre meszelt.
A folyosó végig ívelt kupola-boltozatos. Az épület két rövid szárnyán folytató-
dik az árkádos tornác, amelyet később beüvegeztek. Az épületszárnyak végét
1—1 szoba zárja le. Ablakain díszes későbarokk, ún. copf stílusú vasrácsokkal.
Rajtuk ovális betétvasakkal és a füzérek felett monogrammal, amelyek a készít-
tető nevét rejtik.

Az épület hátsó frontja közepén gyengén kiugró középrizalit van. Az abla-
kokat itt is díszes kovácsolt vasrács fedi. A szobák végig boltozottak, kivéve
az udvar felőli jobb szárnyat. Ez azt mutatja, hogy később épülhetett, s a katasz-
teri térképen utánanézve, valóban megállapítható, hogy a kastély jobb szár-
nyát később hosszabbították meg.

A kastély a XVIII. század közepe táján épülhetett, valószínűleg Steösszel
László számára, aki akkor a község földesura volt. „. . .Előnyös fekvése a Steösz-
szel-uradalom székhelyét Sas- Ug- Kürt ügyeinek intézésére itt jelölte ki, sőt
maguk a birtokosok is a XVIII. század utolsó harmadától itt laktak..." (Tóth
D.: A Hevesnagykunsági ref. egyházmegye múltja, II. 269. p.) A szóhagyomány
ugyan azt tartja, hogy ez az Uchritz-Amadé kastély Rákóczié és Bercsényié
volt, és már 1690-ben átalakították. A történeti adatok azonban ezt megcáfol-
ják, mert a község a török hódoltság végén lakatlan volt, és csak 1715—16-ban
települt oda hét jobbágy a Csongrád megyei Üjfaluból.

A kastély építésével egyidejűleg a mellette húzódó Tiszáig szép parkot tele-
pítettek. Az évszázados fák közül kimagaslóan szép a „Rákóczi fájának" neve-
zett hatalmas tölgyfa. Vastag törzsét három ember alig éri át. A festőién szép
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A tiszaugi ált. iskola épiiletének árkádos folyosója
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— de kissé elhanyagolt — környezet megérdemli, hogy nagyobb gondot fordít-
sanak rá. Védett területté kellene nyilvánítani. Az itt-ott hiányzó fák pótlásával
meglepően szép műemléki és tájképi része lehetne Szolnok megyének. Az a tény,
hogy ma iskolának használják, az épület állagát biztosítja, de valójában nem
alkalmas általános iskolának. Kívánatosabb volna a későbbiekben, amikor a
község megfelelő iskolát kap, üdülő, tudományos intézet vagy lakás céljára
használni.

Kaposvári Gyula

A Szolnoki Galéria emblémája. Simon Ferenc plakettje után rajzolta Gácsi Mihály
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