
Az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében"

I. Szolnok megye idegenforgalma a felszabadulás előtt

A megyei idegenforgalom a felszabadulás előtt elsősorban Szolnokra összpon-
tosult. Itt különösen a Tisza Szálló megépítésével és a gyógyfürdő létesítésével merült
fel 1928-tól kezdve, hogy az akkori gazdasági válság idején a szállodát és gyógyfürdőt
rentábilissá kell tenni. Az 58 fokos melegvíz gyógyhatása alkalmasnak kínálkozott
orvosi kezeléssel egybekötve bejáró- és fekvőbetegek gyógyítására. A kolopi rádiumos
iszap felhasználása mellett a megjelent prospektus Szolnok jó megközelíthetőségét, a
Tiszát, a gyógyvizet és a művésztelepet hangsúlyozta ki. Pólya Tibor művészi plakátja
is a Tisza Szállóra és a tiszai strandolási lehetőségekre hívja fel a figyelmet.

Jászberény volt a másik idegenforgalmi központ. Itt és Túrkevén magánlakások
igénybevételével is próbáltak elhelyezést biztosítani. Az 1935-ben megjelent „AZ UTAS
KÖNYVE" számadatokat tartalmaz az igénybevehető szállodai férőhelyekről és ma-
gánlakásokról. Meg kell állapítani, hogy jelenlegi szállodai kapacitásunk jóval keve-
sebb, mint a felszabadulás előtt.

Bizonyos kampány jellegű feladatokkal is próbálták a vendégeket Szolnokra, vagy
a megyébe csalogatni. így Szolnokon a „Töltse a hétvégét Szolnokon!" jelszóval a
hétvégi üres szállodai kapacitást használták fel. S meg kell mondani, hogy mint fürdő-
helyre féiárú vasúti menetjeggyel utazhattak Szolnokra az ország bármely részéről.

II. A megyén átfutó utak idegenforgalmi lehetőségei

A közismert erőteljes törekvés az idegenforgalom országos fellendítésére nyilván-
valóvá teszi, hogy megyénkben igen sok tennivaló van. Ennek megítéléséhez azonban
szükséges a lehetőségek szigorú számbavétele, de szükséges ezen túlmenően azon fel-
adatok felmérése is,melyeknek elhanyagoltsága, elmaradottsága miatt jelentős fejlő-
désre nem számíthatunk.

Elöljárójában szükséges leszögeznünk, hogy Szolnok megye mind műemlékekben,
mind természeti látványosságokban is igen szegény. Ehhez járul a települések kulturá-
latlansága, kommunális ellátottságának nagyfokú hiánya. Tovább súlyosbítja a hely-
zetünket a szállodai és egyéb elszállásolási lehetőségek szinte teljes megoldatlansága.
Az elmondottakból csaknem egyértelműen következik, hogy még hosszú távlatban is

* Jelen tanulmány a Szolnok Megyei Tanács V. B. által fenti címen meghirdetett pályáza-
tára készült, s díjat nyert. A pályamunkában nem tértünk ki külön a Tiszai II. vízlépcső meg-
építésével adódó új idegenforgalmi lehetőségekre, amelyre a regionális tervezések során külön
tanulmányterv készült. Ennek megvalósítása kb. 8—10 év múlva kezdődhet el. Tanulmányunk-
ban az azonnal megvalósítható és megvalósítandó feladatokat részleteztük.
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alig van lehetőség hosszantartó tartózkodással összehangolt és nagyobb tömeget vonzó
idegenforgalmi tevékenység kifejlesztésére. Jelenlegi körülményeink között tehát a
megyénkbe irányuló idegenforgalmi tevékenység nagyarányú kifejlesztésére még a javas-
lattétel is irreális lenne. Ezért tanulmányunkban elsősorban nem ennek, hanem az
átmenő belföldi és külföldi idegenforgalom idevonzásának és hosszabb-rövidebb időre
történő megállításának lehetőségeit tartottuk megvizsgálni szükségesnek.

Nem kerülte el figyelmünket az sem, hogy ez „hírverés" jellegénél fogva az ide-
genforgalom irányulásában és tömegességében a későbbiekben jelentős eltolódást okoz-
hat Szolnok megye javára, tehát mintegy része kell legyen a későbbi - komolyabb
anyagi befektetést is igénylő - fejlesztéseknek. Abból következően, hogy az idegen-
forgalom ma már önálló népgazdasági ágazat, természetesen figyelemmel voltunk a
jövedelmezőség kérdéseire is.

Az átmenő idegenforgalomban rejlő lehetőségeket három útvonal viszonylatában
látjuk eredményesnek:

1. A 4-es számú országos főközlekedési út Szolnok-karcagi szakaszára.
2. A 40-es számú főközlekedési út Tiszaug-öcsödi szakaszára.
3. A 4io-e3 számú út Cserkeszöllő-Szolnok-Jászberény-Jászapáti szakaszára.
Megállapításunk szerint a fenti három útvonalon kívül jelentős átmenő forgalom

csak a Tiszafüreden átvezető Debrecen felé vezető úton bonyolódik le, amely csak
Tiszafüredet érinti. így a többi utak mentén történő idegenforgalmi fejlesztés egyelőre
nem lehet feladat.

A 4-es számú főközlekedési müút idegenforgalmi jelentősége közismert, mert nem-
csak a Tiszántúlra történő autóforgalom, hanem a Romániába és a bolgár tengerpartra
irányuló közlekedés jó része is ezen bonyolódik le.

A második pontban említett útszakasz igen nagy kelet-nyugati forgalmat bonyo-
lít le, és főleg Cserkeszöllő fürdőjének hatására ez úton megyénkbe irányuló - főként
hétvégi - idegenforgalom is lebonyolódik rajta.

A 3-ik pontban részletezett útvonal a déli országrészből a Mátrába irányuló közúti
forgalom egyik fővonala és jó állapota következtében jelentős is a kiránduló, ország-
járó autóbuszforgalma.

A felsorolt útvonalak idegenforgalmi kihasználása érdekében az alábbi tenni-
valók végrehajtását tartanánk szükségesnek:

1. A 4-es számú főközlekedési müút fejlesztéséhez szükséges.
a) Szolnok város idegenforgalmi jelentőségének fokozása a város belső területén és

a tiszaligeti lehetőségek kihasználásával.
Szolnok város az átmenő országúti idegenforgalom szempontjából kulcsfontosságú,
mert
- a vizsgált táj gazdasági, kulturális, politikai központja,
- egyidejűleg a megye nyugati kapuja, és végül
- a fővárostól 100 km-re lévén, általában első pihenő, megállóhelyül szolgálhat.
Az elmondottak lényegében a feladatokat és lehetőségeket is megszabják.
A Szolnokra érkezést megelőzően vendégeink fogadását és a megye adta lehető-
ségek ismertetését kell megoldani. Olyan üdvözlő, tájékoztató tábla elhelyezése
szükséges, amely 4-5 nyelven a fenti feladatra alkalmas. Ezt követően az útvonal
mentén az Idegenforgalmi Hivatal, a Tisza Szálló, Múzeum, Színház, Művésztelep,
Tisza-liget és a termálfürdők megközelítését elősegítő irányjelzők elhelyezése
volna szükséges.
Jó szolgálatot tehet a rendelő intézetnél elhelyezett segélyhely jelző tábla is.
Szolnokon a Kossuth tér már jelenlegi formájában is alkalmas az IBUSZ ország-
járó autóbuszok és autócsoportok fogadására. Valóságos idegenforgalmi centrum
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szerveződött itt meg, ahol a külföldi utas is egymás mellett találhatja meg az
idegenforgalmi hivatalt, presszót, gyógyszertárat, a múzeumot, éttermet, csemege-
boltot, parkírozó helyet, amelyet a Kossuth téren levő 39-es számú üzlet szanálá-
sával bővíteni is lehet.
A következő kérdés: mit adhatunk Szolnokon az utasnak? Űgy gondoljuk, jó

szervezéssel igen sokat.
Meglevő adottságaink közül felhívhatjuk figyelmét a múzeum állandó régészeti

kiállítására, a Szolnoki Galériára, amely a szolnoki művészeti élet 100 év alatt készült
legszebb alkotásait mutatja be, a Művésztelepre, amelyről egy jeles művészettörténész
budaoesti kiállításokon úgy nyilatkozott, hogy „olyan Szolnoknak a művésztelep, mint
Páriának az Eiffel-torony. Kimagaslik belőle és arról is felismerik". A Tisza-parti
látványra, magára a Tiszára és a szolnoki termát- és gyógyvizekre.

Teremthetünk természeteden újabb lehetőségeket is. így pl. már nyáron a Szig-
lieeti Színház; újjáépített előcsarnokába/? és emeletén a Múzeum által a nyári idényben
kétíz.ömüvésyeli kiállításokat rendeztünk, amelyeken a szolnoki művésztelepen élt
európai hírű naay festők gyűjteményes kiállításait mutathatjuk be. Ugyanis a nyári
külső és belső idegenforgalom a Tisza Szállót mindig érinti, és így a legjobb helyen
tudunk kulturális lehetőségeken teremteni, amit még fejleszteni lehet a Színház emele-
tén levő büfé felhasználásával. Ezekhez a kiállításokhoz többnyelvű katalógus és tár-
latvezetés is megszervezendő. E^en a téren a Múzeum és az Idegenforgalmi Hivatal,
valamint a Művésztelep között szoros együttműködés szükséges.

A lehetőségek és tennivalók másik csoportja abban van, hogy meg kell tanulnunk
eladni a?t, ami az idegen számára jellegzetes érdekes emlékeztető lehet. A városban
már felállított két „ajándék bódé" erre a fe'adatra teljességgel alkalmatlan, márcsak
azért: is, mert ott közönséges, mindenütt megkapható áruk találhatók és ezen túl-
menően az ajándéktárgyak legtöbbje esztétikailag nem megfelelő.

Természetesen nem jobb a helyzet a megye jellegzetes és idegenforgalmilag hasz-
nosítható termékeit illetően sem. Ma Szolnokon csak pincei lebujokban kapható pl.
tájjellegű bor és az is csak poharakban. De mit tehet a látogató, ha a tiszakürti vagy
iászberénvi bort akarna magával vinni és nem hozott magának pl. Franciaországból e
célra üveget? Az idegenforgalmi bevételek fokozásának - véleményünk szerint - alap-
törvénye, hogy a vendéget a lehetőségek széles skálájának szinte tolakodó felkínálá-
sával kell lépten-nyomon megrohanni úgv, hogy ez az ő számára kényelmes, fáradság-
mentes és szinte kikerülhetetlen legyen (közismertek azok a külföldi autóbüfék, ahol
a szolgáltatást a kocsiból történő kiszállás nélkül vehetik igénybe az utasok).

Az eladandó tárgyak jegyzékét szinte felsorolni is lehetetlen. Itt csak néhány ötle-
tet kívánunk felvetni:
a) Eladásra alkalmas módon 1/2 és 1/3 literes csomagolású tájjellegű borok árusítását

is biztosítani kellene, természetesen ízléses csomagolástechnikával és nem a meg-
szokott zöld üvegekben. Felhasználható lehet csomagolásra a karcagi és mező-
túri fazekasság által készített kerámia. így a külföldi utas dísztárgyat is vásárolna
az itallal együtt. Ugyanilyen módon valódi kisüsti pálinka árusítására is sor
kerülhetne.

b) A művészteleppel kapcsolatosan elsősorban a külföldön is jól ismert szolnoki
művészek alkotásaiból készült színes levelezőlapok és prospektusok árusítását
kell megszervezni, de ugyanez vonatkozik a telepen jelenleg dolgozó művészek
munkájának propagálására is.
Sikerre számíthatnának azok a kis plasztikák, plakettek, érmek, amelyek a tele-
pen élt művészekről készültek (Pettenkofen, Fényes Adolf, Aba-Novák Vilmos
stb.) és ilyenek a jövőben is rendszeresen készítendők lennének.
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c) Történelmi múltunk hagyatékából igen sok értékes, ma már múzeumi tárgyként
is alig ismert veret, éks~er, edény és díszítő motívum sokszorosított másolata
szolgálhatna önállóan és alkalmazott díszként is emléktárgyul. Példaként említ-
jük meg a Szolnok-strá'sahalmi aranyozott ezüst honfoglaláskori tarsolylemezt,
amelynek műanyagból készült másolatait a múzeum restaurátor műhelye már jól
megoldotta és alumíniumból készült nagytömegben gyártható másolatait a jász-
berénvi Hűtőgépgyárban mosí kísérletezik. Ezek önállóan, vagy bőrtarsolyon,
könyvborítón, emlékalbumon ízléses és jellegzetes megyei ajándéktárgyul szolgál-
hatnak. Ezt a kísérletet még sokféle tárggyal lehet folytatni, amelyek nagytömeg-
ben viszonylag olcsó áron kerülhetnek forgalomba.

d) Ipari termékeink közül különösen a Karcag-Berekfürdői Üveggyár díszüvegei,
amelyek külföldön is feltűnést keltettek, árusítása szervezendő meg, de el kellene
érni azt is, hogy a jászberényi Hűtőgépgyárban készült autószifonok is kaphatók
legyenek Szolnokon (még Jászberényben is!).

e) A Vendéglátóipar elsősorban - természetesen a kulturált környezet megteremté-
sével egyidőben - a többnyelvű étlapok és valóban tájjellegű ételek biztosításá-
val tehetne jó szolgálatot az idegenforgalom ügyének. Köztudott, hogy a kun-
sági és a Tisza menti konyha sok és jó ételkülönlegességet ismer. A jól propagált
étel pedig vonzó (csak emlékeztetőnek jegyezzük meg a budapesti út mentén
fekvő „Rétes csárda" példáját).
A valóban Halász csárda, amely bőválasztékú halfajtából sokféle módon elkészí-
tett ételt kínál, fontos idegenforgalmi tényezője lehetne Szolnoknak.
Ide kívánkozik egy elvi és módszertani megállapítás is, ami közismert, de ritkán
hasznosított. Minden ember a megszokottól eltérő élményt is keres utazásai során.
Természetesen ezt nem a „csikós, gulás, paprikás" szemlélettel kell az idegen-
forgalom részére biztosítani, és a romantikát álnépies torzítással tálalni, de az
idejövő turista számára lehetővé kell tenni, hogy pl. a Tiszában, vagy Holt-Tiszá-
ban horgászhasson, és esetleg a Holt-Tisza parton bográcsban főzött halászlevet,
halpaprikást, vagy birkapörköltet is fogyaszthasson.

f) Két ásványvíz: a Tisza szállói Áldásvíz és a megyében termelt Mira vizek propa-
gálását a Tisza Szálló oszlopsoros csarnokánál meg kellene oldani, ivókúra for-
májában is.
Ezek a gondolatok nagyobb anyagi áldozat nélkül megvalósíthatók lennének, bár

meg kell jegyezni, hogy az ipar és a kereskedelem kapcsolatában létező tervgazdál-
kodási gyakorlat csak nagyon nehezen teszi lehetővé a fenti problémák megoldását.
E?en a téren a vállalkozási rendszeré a jövő. Az idegenforgalom nem bukhat meg
a kereskedelem kényelmességén, a kapacitási problémákon, már csak azért sem, mert
ez közvetve a népgazdaság külföldi fizetési mérlegének bevételét segíti elsősorban
olvan tárgyak eladásával, amelyek különben exportra nem mennének.

Külön figyelmet érdemel a Tisza-liget és a Tisza balpartjának idegenforgalmi
hasznosítása. Itt is elsőrendű -feladat a jó tájékoztatás megszervezése. Szükséges tehát
már a Tisra-híd előtt felhívni a figyelmet a termál- és strandfürdő és a ligeti halász-
csárda létezésére.

Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy az idegenforgalomban és főként az autós ide-
genforgalomban a langyos, bágyadt propaganda eredménytelen. A reklám-lélektan
ismeretében, a színek és formaváltozások dinamikai-pszichológiai hatásának messze-
menő felhasználásával kell propagandánkat kifejteni. Nincs nagy hatása az olyan
táblának, mint amely Törökszentmiklóson a Járási Tanácsházzal szemben áll és egy
nvil felett 4 nyelven „fürdő" szót tartalmazza. A vásári kikiáltó harsányságával, jól
kiszámított ismétlődő felhívásokkal kell presszionálni az utasokat.
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Sajnos a ligeti csárda jelen állapotában aligha alkalmas idegenforgalmi program
lebonyolítására. Helyes lenne minél előbb a létesítmény rekonstrukciójáról gondos-
kodni, még visszafizetési kötelezettségű népgazdasági hitel igénybevételével is. Itt kell
megemlíteni azt is, hogy a Tisza-ligeti fürdő mellett kialakuló tó hasznosítása csóna-
kázásra, és a tiszai horgászás lehetőségének megteremtése csónak kölcsönzőhely létesí-
tésével, szintén szükséges.

Szállodai férőhely bővítés esetén kihasználható lehetőség volna a Tisza Szálló
gyógyvize gyógyfürdő jellege miatt. Fejleszthető a korábban már meg volt kolopi
iszapkezelés felelevenítésével. Ez már természetesen nemcsak az átfutó forgalomhoz
tartozik.

A 4-es számú műút mentén a következő hely Szajolnál a szélmalom volna. Az
útról látható, vitorlájának helyreállításával jó fényképezési témát ad. Könnyen meg-
közelíthető és itt népművészeti tárgyak, hűsítő italok, gyümölcs árusítása is megold-
ható lenne.

Törökszentmiklóson az út baloldalán levő kis barokk kápolna műemlék-jellege és
ió kilátóhelye miatt figyelemreméltó. A termálfürdő kulturált környezete megfelelő
propagandával fontos idegenforgalmi pont lehet, természetesen étkezési lehetőséget
i főtéren meg kell teremteni, ugyanott múzeumi kiállítás készült már ez évben.

A fegyverneki útelágazás a következő megállóhely. Az út mellett XVIII. századi
barokk műemlék van restaurálva és az útról is látható a XV. századi gótikus stílusú,
20 m magas csonkatorony, műemlékileg helyrehozva. Ebben a múzeum megfelelő tör-
ténelmi anyaggal, kiállítási lehetőségek anyagi megteremtése után, állandó jellegű be-
mutatót tarthat. A beépítendő csigalépcsőn felmenve a környék mezőgazdasági szép-
ségeire is jó kilátás nyerhető. A kisvasút és az országút találkozásánál autócsárda
építését javasoljuk „Csárda a csonkatoronyhoz" címmel, amely egyben a kisvasút állo-
mása is lehetne. A megfelelő étkezési lehetőségek és a helyben termett nagyszerű alma-
termés 3 és 5 kg-os hálós csomagokban történő megszervezése igen hasznot hajtó vál-
íalkozás lehet. Természetesen a csonkatcronnyal kapcsolatos többnyelvű tájékoztatás
és propaganda erre is vonatkozik.

Kenderesen a volt Horthy kastély egyrésze kiállítás céljára volna felhasználható,
amelyen az ellenforradalmi korszakot és a Horthy-család tevékenységét lehetne bemu-
tatni. A kastély mellett parkirozóhely, autópihenő, sátras kemping-hely is megszer-
vezhető.

Kisújszálláson az Arany János és a Móricz Zsigmond-féle irodalmi emlékek be-
mutatása megfelelő néprajzi anyag kíséretében oldandó meg a Móricz Zsigmond gim-
náziumban. A kiállítás a megyei múzeumi szervezet harmadik ötéves tervében szere-
pel. Kisújszálláson kellene felhívni az utazó figyelmét a túrkevei Finta-hagyatékra.
Az Amerikában elhunyt világhírű szobrászművész anyagát szülővárosára Túrkevére
hagyta, amelynek bemutatására beruházással modern kiállító csarnok épül a múzeum
udvarán. A múzeum egyébként az Ecseg-pusztai pásztoréletet bemutató állandó kiál-
lítást kap 1966-ban. A Finta-múzeum igen jó vonzóerőt gyakorolhat a külföldön élő
magyarok számára is.

A 4-es számú főközlekedési út Szolnok megyei szakaszának utolsó állomása
Karcag. Idegenforgalmi lehetőségei erősen összetettek. A két termálfürdő, a vásártéri
és berekfürdői, a fazekas hagyományok, valamint a Berekfürdői Üveggyár bírnak
jelentőséggel. A karcagi Agyagipari Ktsz és a világhírű Kántor Sándor műhelyének
megtekintése jelentős idegenforgalmi szenzációt ígér. Idegenforgalmi célra készült
apróbb emléktárgyak készítését is meg kellene szervezni.

Külön kell megemlítenünk a fentiek kapcsán azt a lehetőséget, amit az idegen-
forgalmi propaganda komplexitása jelenthet. Minden ténykedésnek, mely az idegen-
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forgalom területén lezajlik, egyben felhívást kell tartalmaznia egy újabb attrakcióra.
Nevezetesen, ha Szolnokon megvásárolt valaki egy V2 literes cserép butykosban vagy
korsóban kisüsti pálinkát, kapjon mellé többnyelvű prospektust, mely a korsó készítési
helyét, megtekintésének módját is ismerteti, sőt az ottani idegenforgalmi lehetőségeket.
Pl. Karcag esetében is az Üveggyárat és a termálfürdőt.

2. A Tiszaug-Cserkeszöllő-Kunszentmárton-Öcsödi út forgalmában ugyan kevéssé
jelentős,'de éppen a cserkeszöllői gyógyfürdő révén jelentős hétvégi forgalmat bonyo-
lít le. Tiszaug pedig a kecskemétiek hétvégi üdülésének kedvelt helye, de a 40-es műút,
mint fontos nemzetközi út is idegenforgalmi lehetőségeket kínál.

Cserkeszöllő fürdő-kihasználásáról, továbbfejlesztésének lehetőségéről és szüksé-
gességéről nem szükséges bővebben szólni, mert ez közismert. Tudomásunk szerint
távlati fejlesztési terve Budapesten készül. Talán csak annyit jegyeznénk meg, hogy
c fürdő speciális gyógyvize, mely bőrbetegségek fürdetéses gyógyítására is alkalmas,
megérdemelné ennek alaposabb terápiái értékesítését.

Helyes volna itt a cserkeszöllői és tiszaugi borok Szolnoknál már említett érté-
kesítésének megszervezésére is gondolni. De olyan valóban boros pincét is fel lehetne
használni borkóstolónak, ahol sült szalonna után lehetne a különféle borokat meg-
ízlelni a pince mélyén.

Kunszentmárton mellett a Körös jelenti a másik folyót, a balpartján kialakított
halásztanya és horgászhely, valamint értékes műemlékei, szélmalma látnivalót is nyújthat.

Öcsöd községben a József Attila emlékét lehetne kihasználni, ugyanis a gyerek-
kori éveit, mint lelencgyerek egy faluvégi kisházban itt töltötte. A ház megvétele,
jelen állapotában való fenntartása, irodalomtörténeti kiállítással való kiegészítése a
megyei múzeumi szervezet keretében oldható meg.

1. Dél-északi útvonal Szolnok megyén keresztül, amely Kunszentmártonnál,
Öcsödnél kezdődik és Délalföld északra, a Mátrába és Bükkbe irányuló országjáró
autóbuszainak rendszeres útvonala, illetve a hegyvidéknek Szeged felé legkönnyeb
megközelítési lehetősége miatt fontos idegenforgalmi lehetőségeket kínál.

Nagyrév hívja fel magára a figyelmet Kunszentmárton és Cserkeszöllő után,
mert itt egy iparművészeti gyűjtemény található múzeumi kezelésben, amely az Orszá-
gos Iparművészeti Múzeum véleménye szerint a soproni Stórnó-féle magángyűjtemény-
nél is jelentősebb. Megfelelő propagandával értékes látnivalót kínál. Nagyrév egyéb-
ként jó horgászati hely is. A közelében levő Tiszakürt bora, pincészete és nagyszerű
arborétuma is jó pihenő lehetőséget kínál.

Tiszaföldváron a Tiszazugi Múzeum ez évben felújított új épületében megnyílt
kiállítás Tiszazug természeti kincseit és fejlődését mutatja be. Termálfürdője és borai,
gyümölcsei, ősszel a nagyszerű S7ilvalekvár főzés és ennek szilkékben, népi kerámiá-
ban történő árusítása adhat helyi ízt.

Martfűt elhagyva a Tisza-parton vezet a műút igen szép kilátással a Tiszára,
valaha itt állt a „Hajlati csárda". Felújítása szükséges volna, jó horgászási lehetőség
és tiszai strandolás, csónakázás miatt is. Itt az út két oldalán levő kunhalmok törté-
netére lehetne táblákkal, prospektusokkal felhívni a figyelmet. Rövid kitérő a Bagi-
maiori műemlékhez, szélmalomhoz, értékes látnivalót kínál.

A kunhalmok egyébként a karcagi útvonal és Túrkeve környékén is láthatók, ezek
történelmi jelentősége az idejövő idegent is érdekelhetk

Szolnokot elhagyva első ízben Jánosbida kínál idegenforgalmi lehetőséget XII.
századi templomával.

Jászberény a következő és igen jelentős állomás. A város belső területének szép-
sége, műemlékekben gazdagsága már önmagában is megfogja a látogatót, az Európa-
szerte ismert Lehel-kürt pedig külön szenzációt jelent. Sok zöld területe, a benne levő
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strandfürdő és az ország egyik legkorszerűbb és legszebb termálvizes tisztasági für-
dője, mellette a jól kiépített szabadtéri színpad is idegenforgalmi vonzerőt jelenthet.
A jónevű jászberényi bor árusítása a Szolnokon már említett módon oldandó meg itt is.

A műemlékekben leggazdagabb megyei településnél feltétlenül említeni kell azt,
hgoy megyénkben általában elhanyagolt a műemlékvédelem ügye, pedig ez az idegen-
forgalom érdekei mellett a helyi lakosság szempontjából is fontos közművelődési kér-
dés. A Megyei Tanács Műemlékvédelmi AlbÍ7ottságának volna feladata, hogy a mű-
emlékek, műemlékjellegű épületek emléktáblával legyenek ellátva, ezeknek felújítása
tervszerűbben folyjék, mert eddig a műemléki épületek - hasznosítás útján történő -
felújítása, csak egészségügyi, iskolai és múzeumi célra történő felhasználásánál lett meg-
oldva.

Ide kívánkozik a műemlékekkel kapcsolatosan a népi műemlékek kérdése is.
Szolnokon pl. jelenleg még áll a Tabán és benne a? Építési Minisztérium műemléki
jegyzéke szerint is jónéhány népi műemlék. Nem akarjuk megmenteni a pusztulástól
(bár Budán a vízivárosi Tabán elhamarkodott lebontását, ha lehetne részben a főváros
is visszacsinálná), de a jellegzetes település-szerkezetnek és az említett népi műemlékek
némelyikének fenntartása feltétlenül fontos volna. A Skandináv államok gyakorlatá-
ból ismertek a Skanzennek nevezett szabadtéri múzeumok, ahol ezeket a népi műem-
lékeket eredeti állapotukban igyekeznek fenntartani. A szolnoki Tabán esetében az
eredeti település-szerkezet és az utak vonalvezetésének fenntartása parkosítás és kő-
burkolat segítségével a benne meghagyott néhány népi műemlék korabeli berende-
zéssel - az oda tervezett nagyszálloda környékén könnyen megoldható. Egyik-másik
épület esetleg kiskocsma, vagy idegenforgalmi emléktárgyak árusítását is szolgálhatná.
Az. ilyenszerű megoldás egyúttal a nagyvárossá fejlődő Szolnok múlt és jelen képét is
mutatná. - E rövid kitérő után folytassuk utunkat.. .

Jászapáti felé. Első megállóhelyünk Jászjákóhalma. országszerte híres cipészipa-
ráról és bútorairól. Ennek helyi megtekintése, kereskedelmi lehetőségei megoldhatók.
Jászapáti műemlékekben igen gazdag hely, a Vágó Pál múzeum kiállítási lehetősége-
ket nyújt, skanzenszerűen, berendezhető kékfestőműhelye idegenforgalmi érdekességgé
válhat. Termálfürdője, jó étterme miatt idegenforgalomban számottevő hely lehet.

Jászszentandrás fekszik a közelében, nagyszerű termálfürdőjéről, kiváló borairól
ismert, a neo-gót stílusban épült temploma Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc
9l/i m magas freskóival igen jelentős idegenforgalmi vonzerő lehet. A jászszentandrási
termálfürdő nagyszerű parkosítása veti fel azt a gondolatot, hogy sokkal nagyobb
figyelmet kell szentelni a fásításra, és az idegenforgalom szempontjából számbajöhető
területek ízléses kialakítására. A iász.szentandrá?i tanács felkérésére pl. Hódi Tenő
kertéoítész-mérnök társadalmi munkában készítette el a parkosítás terveit. A szakértő
tervei nagyszerűen valósultak meg itt. A fák telepítésénél gondolni kell pl. arra is,
hogy ne telepítsenek olyan nyárfákat, amelyek termése május-június hónapokban szinte
használhatatlanná teszi a környéket.

4. A Tisza folyó a vizsgált táj legjellegzetesebb természeti adottsága. Igen ked-
vező adottsága, hogy fövenyes partjaival, nem hideg vizével jó fürdési és csónakázási,
valamint horgászási lehetőséget kínál.

A Tisza idegenforgalmi kihasználása elsősorban túraszerű szervezéssel és nem
helyhez kötött üdüléssel valósítható meg. Összeállítható egy olyan tiszai üdülési prog-
ram, amely tanyahajókkal mintegy két hetes üdülési időtartam alatt Tokajtól Szegedig
és fordítva közlekedve a Tisza természeti adottságainak, értékeinek bemutatására lenne
alkalmas fürdőzéssel, horgászással, esetleg vadászattal egybekötve.
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Nem célunk, hogy kidolgozott programot adjunk, csak felsorolunk néhány lehe-
tőséget, amelyek a Tiszáról közvetlenül gyalog, vagy autóbusszal könnyen elérhetők:

- a tokaji hegyvidék
- a tiszafürcdi múzeum és autóbusszal Debrecen
- Matyóföld népművészete
- Tiszasüly - Jászapáti - Jászberény
- Szolnok város a maga emlékeivel s kulturális intézményeivel
- a szolnoki művésztelep
- a tiszazugi múzeum
- a tiszakürti borvidék
- Szeged és a Szegedi Szabadtéri Játékok, hogy csak a legjelesebbeket és első-

sorban megyénk területére esőket említsük.
Az említett program lebonyolítása vagy az Idegenforgalmi Hivatal szervezésében,

vagy beutalásos alapon a SZOT szervezésében oldható meg.

5. Idegenforgalmi rendezvények
Az idegenforgalmi propagandához nélkülözhetetlen megmozdulások szervezésére

már eddig megvalósult, vagy megvalósítható:
Szolnoki Kulturális Hetek kulturális és művészeti rendelvényekkel.
Nagykun viadal a felszabadulás előtt kedvelt sport és kulturális megmozdulás, a

Nagykun városok között könnyen felújítható, lóversennyel egybekötve.
Tiszazugi napok néhány tavasszal már rendeződtek a felszabadulás után, de inkább

őszre volna célszerű áttenni, a szőlő és bortermés időszakára, kulturális- és gyümölcs-
bemutatókkal.

Jászsági hetek megrendezése, kulturális rendezvények és szabadtéri előadások for-
májában.

Töltse a hét végét Szolnokon! című program elsősorban budapestiek részére hor-
gászási, strandolási, kulturális lehetőségekkel. A hét végén viszonylag kisebb szálloda-
kapacitás felhasználásával, de ugyanez valósítható meg Tiszafüreden Debrecen viszony-
latában.

Tiszaverés, ősi halászünnep megrendezése ősszel sok külföldi vendéget is vonz-
hat. A S' olnok-tiszainokai Tisza srakaszon a megye összes halásza minden halász-
szerszámmal folyamatosan végighalássza a Tiszát, elsősorban kecsege és tok halá-
szására, lalvacsorával ősi halászünnep újítható fel.

III. Külön idegenforgalmi beruházás nélkül megvalósítható idegenforgalom
fejlesztését szolgáló lehetőségek

Szálloda lehetőség pótlására pl. az építendő tanyai kollégiumokat lehetőleg Szol-
nok és Tiszafüred, Abádszalók, tehát Tisza melletti helyekre telepítsük, mert így a
nyári időszakra a turistaforgalom részére szállásul is használhatók, s így népgazdasági
szinten hamarább megtérül a ráfordított beruházás.

Kereskedelmi és vendéglátóipari egységeink is a helyi igények mellett gondol-
janak az átmenő kül- és belföldi forgalomra és így éttermek esetében gondoljanak az
önkiszolgáló rendszerű gyorsbüfé megoldásokra is, amely kevés pincérrel igen nagy
forgalmat tud lebonyolítani. A Tiszán apróbb kirándulásokra alkalmas motorcsónakok,
kisebb vízibuszok beszerzése nemcsak a Tisza-liget megközelíthetőségét és forgalmát
segítené elő, hanem kisebb kirándulásokra is lehetőséget ad.

Nem tartjuk szükségesnek az ilyen lehetőségek további felsorolását, de fel szeret-
nénk hívni a figyelmet arra, hogy az idegenforgalom nemcsak az Idegenforgalmi Hiva-
tal és a Megyei Tanács Közlekedési Osztályának munkaterülete, hanem a tanácsok
minden osztálya, a megyei intézmények, vállalatok közös ügye legyen.
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ÍV. Az idegenforgalom szervezési és jogi szabályozásának problémái.

A megye idegenforgalmi lehetőségeinek kihasználása tekintetében szeretnénk fel-
hívni a figyelmet azokra a szervezeti és jogi vonatkozásokra, melyeknek tisztázása
nagyot lendíthetne a tevékenységen. Mint már mondottuk az idegenforgalmi szempon-
tok érvényesítése csak koncentrált és több szerv egybehangolt tevékenysége alapján
lehet eredményes. Szóltunk arról is, hogy a beruházások telepítésének egyik lényeges
szempontja kellene legyen az idegenforgalmi követelmények érvényesítése. Szólottunk
a megye egyes termékeinek és a vendéglátóipar tevékenységének idegenforgalmi fel-
használásáról is. Ez a szerteágazó és igen sok intézményt, szervezetet és vállalatot
érintő tevékenység összehangolást igényelne, melynek a Tiszai Intézőbizottság megszer-
vezése, valamint idegenforgalmi tanácsrendelet megalkotása vethetné meg az alapját.
Úgy gondoljuk, mindezekre az idő már megérett.

Az intézőbizottság tevékenységét illetően az országos tapasztalatak alapján külö-
nösebb magyarázatot adnunk nem szükséges. Fel kell azonban vetni azon eset lehető-
ségét, ha kormányzati szervek az Intézőbizottság létesítésével és fenntartásával kap-
csolatos létszám- és bérkérdéseket, valamint egyéb költségkihatásokat nem vállalnák.
Ez esetben a bizottság hozzáértő szakemberek bevonásával társadalmi szervként kezd-
hetné meg működését és adminisztrációját az Idegenforgalmi Hivatal látná el.

Ez esetben még fokozottabb jelentősége lenne a Megyei Tanács által alkotott ide-
genforgalmi tanácsrendeletnek, mely - ha közvetett módon is - hatáskört biztosítana
a társadalmi szervezetnek.

Az említett tanácsrendeletnek elsősorban az volna a célja, hogy kimondja az Inté-
zőbizottság létesítését, meghatározza annak működési rendjét, feladatait és hatáskörét.
Az általános célon belül elsősorban az idegenforgalmi szempontoknak a megye terü-
letén folyó beruházási és termelési tevékenység keretein belüli mikénti érvényesítése
képezné a tanácshatározat tartalmát. Természetszerű, hogy egy ilyen jogi szabályozás
megalkotása e rövid tanulmányon messze túlmutató feladatot jelent. Itt csak néhány
jellegzetes tennivalót említenénk meg.
1. A bizottság feladata lenne a tanácsrendeletben meghatározott esetekben és kere-

teken belül minden beruházás engedélyezése előtt annak megvizsgálása idegen-
forgalmi szempontból. Ez a tevékenység a nem tanácsi beruházásokat is érint-
hetné oly módon, hogy a bizottság a megyei koordinálási bizottságon keresztül
érvényesítené elképzeléseit.

2. A bizottság feladata lenne az idegenforgalom beruházási és működési távlati ter-
veinek kidolgozása az illetékes szervekkel egyetértésben.

3. A bizottság feladata volna a város és községrendezési tevékenységen belül az ide-
genforgalmi üdülési szempontok messzemenő érvényesítése, c tekintetben lénye-
gében szaktanácsadás az építési hatóságok számára.

4. A bizottság minden kulturális rendezvényt felülvizsgálhatna és javaslatokkal
élhetne azok idegenforgalmi kihasználására, egyidejűleg ezekben az esetekben
ellátná a közreműködő szervek tevékenységének koordinációját.

5. A bizottság feladata kiterjedhetne az idegenforgalmi propaganda feladatának és
módszereinek meghatározása, feladatkörébe tartozna a megyei jellegű kiadvá-
nyok (Múzeum, TIT, Könyvtár), valamint a helyi sajtó idegenforgalommal kap-
csolatos tevékenységének kihasználása, prospektusok, útikönyvek terveztetése,
felülvizsgálata és kiadása.

6. Beleszólási joga lenne emléktárgyak és dísztárgyak, jellegzetesen megyei emlék-
tárgyak terveztetésébe és forgalmazásába, valamint a Vendéglátóipar tájjellegű
étrendjének kialakításába. Javaslattételi joga volna a megye területén működő
üzemek felé gyártmányaiknak a megyére jelemző díszítéssel, vagy emblémával
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való ellátására és az országos elosztáson túlmenő mértékben a megye területére
történő diszponálására.
Fentiekben csak néhány olyan kérdést vetettünk fel, melyek jogi szabályozást igé-

nyelnének és amelyekben a tanácsrendelet erejével kellene az érintett szerveket köte-
lezni az idegenforgalmi szempontok érvényesítésére. Üjra hangsúlyozzuk a tanácsren-
delet megalkotása igen jelentős előkészítő munka eredménye lehet csak, mert sok eset-
ben nehéz megtalálni azt a szervezeti formát és eljárási rendet, melynek keretében
a nem tanácsi irányítás alatt álló szervezetek tevékenységét ezirányban befolyásolni
lehet.

BABNA GÁBOR — KAPOSVÁRI GYULA

J E G Y Z E T :

Szolnok megye Idegenforgalmának múltjával és jelen helyzetével kapcsolatosan viszonylag
igeu Xevés irodalom foglalkozik. MunkánkDan közülük az alábbiakat használtuk fel:

AZ UTAS könyve. Magyar utazási kézikönyv és útmutató, Budapest. 1935. Orsz. M.
Weekend Egyesület.
Jászkunság folyóirat, I—XI. évfolyam, Szolnok, 1954—1965.
Múzeumi Levelek, 1—5. szám. Szolnok, 1958—1962.
Szolnok városképi és műemléki vizsgálata, 1952.
Aarcag városképi és műemléki vizsgálata, 1952.
Türkévé városképi és műemléki vizsgálata, 1952.
Jászberény városképi és műemléki vizsgálata, 1954.
Szolnok megye vízföldtana, Szolnok, 1962.
OeiWtttn István: Magyarország műemlékei, Budapest, 1963.
EM Műemlékjegyzéke, Budapest, 1991.
luikönyvek: Debrecen—Nyíregyháza c. füzete.
Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. 1943.
Akadémiai Tiszakutató Bizottság kiadványai, Szeged.
Dr. Elek István: A szolnoki hévvíz, Szolnok, 1935.
Szolnoki prospektus, Szolnok, 1933.
Megyei prospektus, Szolnok, 1958.
Magyarország gyógyvizei, Budapest. 1961.
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