
Szolnok

Szolnok neve az olvasóban lexikonszerű tömörséggel a Tisza, átkelőhely, híd,
vasúti csomópont, szolnoki művésztelep képeket, fogalmakat idézi első pillanatban;
olvasmányélmények nyomán pedig verssorok, költemények teszik teljesebbé, színe-
sebbé a képet.

A krónikás Tinódi lantján csendül fel először, már a XVI. században „Oly
igen szép erős Szolnok vára vala" kezdettel az ének a szolnoki várról s vészesének
történetéről. Verseghy lírai vallomása a XVIII. század fordulóján pedig szülővárosa
szépségét festi:

1 „Én kül Szolnoknak sükerres térségeit áldom,
hol remegő szemeimbe az első

napragyogás ötlött. Itt hempelyeg enyves iszapjánn
a' Tisza víz; itt omlik ölébe

Zagyvánk. Egybevegyült vizeinn a szőke folyónak
a szép híd; a' Szandai dombig. ..

És hogy legböcsösebb díszét egyszerre kimondgyam:
szinte azon partyára emeltek .. .

tízszáz évek előtt, egy várfokot a' nyilak ellen,
mellyre utóbb a mostani épült."

A legújabb költői termésből pedig érdemes felidéznünk Bóka László sorait az
„Ö, Tiszatáj" című verséből:

„Szolnokort, hol ősi fűzek árnyán
a fürge Zagyva a Tiszába csobban,
mint hazatérőt a két kapubálvány,
úgy vár a hídfő, szívem beledobban . ..

A versben a költő Szolnokot a Tiszántúl kapujaként említi. S a költői megfogal-
mazás Szolnok közlekedésföldrajzi jelentőségére utal.

Szolnok az Alföld közepén, szárazföldi és víziutak találkozásánál fekvő régi
település, amely a honfoglaló magyarság egyik nemzetségfőjétől, Zounok (Szolnok)
ispántól vette nevét. I. István király idejében már megyeszékhely és várispánság.
Egy 1075-ből származó - ma is meglevő - oklevél pedig a szolnoki utat, a szolnoki
polgárokat, a szolnoki révet és a környékbeli falvakat, vizeket is említi. A földvára
a-XL. században a fontos átkelőhely és a révjövedelem biztosítására épül. Jelentő-
sége különösen megnövekszik a XII. századtól, amikor a Felső-Tisza vidékéről meg-
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indul a sószállítás a Tiszán. Szolnok kamarai várossá válik, mert a sóárusítás a
királyság monopóliuma, egyik legfontosabb jövedelmi forrása volt.

Nehéz volna arra pontos választ adni, hogy milyen volt Szolnok akkori képé,
hiszen a rengeteg háborús pusztítás miatt középkori kőépületei, műemlékei nem ma-
radtak fenn, de a Tisza Szálló építésénél remekszép, XII. század végéről származó
bizánci stílusú körmeneti kereszt került felszínre, s a szolnoki vár területéről sok
értékes lelet alapján bizton reméljük, hogy a meginduló nagyobb ásatások nyomán
felszínre bukkannak a középkori Szolnok kőemlékei.

Szolnok régi várát a XVI. század közepén a fenyegető török veszély elhárítá-
sára felújítják. A Tisza-Zagyva szögletében egy új Zagyva medret ásnak. Ezáltal
a belső várat vízzel is körülveszik. Majd 1551-ben a várost is fallal és vizes árokkal
övezik. Ezzel Szolnok erős várrá alakul. Méltán énekelhette meg Tinódi a falak
erősségét. A sokszoros török túleíőt azonban feltartóztatni mégsem tudja. 1552. szep-
temberében török kézre kerül és török szandzsákszékhely lesz. Szolnokot és a várat
katonáikkal jól megtömik. Uralmuk alatt a város képe nem nagyon változott. Góti-
kus templomát mecsetté fejlesztik; minarettel, fürdővel gazdagítják a belső várat.
Nevükhöz fűződik azonban az első állandó híd megalkotása a Tiszán 1562-ben,
amely - az időleges pusztulásokat leszámítva - hazánk legrégibb állandó hídja.

A szolnoki híd egyúttal Szolnok sorsa is, mert a híd nemcsak összeköt, keres-
kedelmet tesz lehetővé, hanem taposnak, tipornak is rajta, s a háborús pusztításkor
véle pusztul a "város is. Négy évszázad óta öröm és jólét, bánat és pusztulás volt
miatta a város osztályrésze. Mennyit tudna mesélni a letűnt évszázadokról! Török
levéltárak, a bécsi Kriegsarchiv",. a karlsruhei levéltár, a szolnoki múzeum és sok
más múzeum és levéltár mennyi adatot, rajzot, térképet őriznek róla.

Magyar szakemberekkel és magyar rabokkal készült el az első híd, javítását
debreceni ácsmesterek végezték. 1663-ban szélesítették is, hogy a nehéz ágyúk és tár-
szekerek is átmehessenek rajta.

Már ebben a formájában látta a hidat a világhírű török utazó, Evlia Cselebi
1665-ben. Leírja a szolnoki várat is. Így emlékezik meg a hídról: „ .. . A váron túl
a Tisza folyón egy fahíd van, a Gyula vára felől érkező emberek a hídon mennek
á t . . . " De nemcsak jószántukból mentek erre, mert a. Budáról és a környékről rab-
szíjra fűzött emberek ezrei vonultak itt a szomorú török fogságba.

Magáról a várról Evlia Cselebi ismert leírása helyett említsük meg a XVII.
századból Behram Dimiski feljegyzését: „...Szolnok, kasába, erős vára van. Mel-
lette folyik el a Tisza és a Zagyva, mely a Hatvan nevű vár és kasába mellett is
elfolyik. Szolnok vára a Belgrád-egri útvonaltól egyórányira áll. 3600 oszlopon álló
erődítménye van. Ennek két kapuja van', az egyiknek egri kapu a neve. A másik-
nak belgrádi kapu a neve. Ez kőkapu. Murteda pasa építtette; tetejére egy erős
hangú órát tétetett... Bektas pasa a városban egy dzsámit (török templom) és
egy fürdőt építtetett..."

1685-ben Szolnok - 133 év elmúltával - felszabadul a török alól. Hová és mikor
tűntek el ezek a törökkori épületek? - vetődik fel a kérdés. Hiszen még. 1765-ben
egy belga származású utazó, aki több évet töltött hazánkban, Szolnokról ezeket
írja: „ . . . Hal olyan mennyiségben van a Tiszában, hogy az emberek szigonnyal
fogják. .. Ez idő alatt nyolcszor jártam Szolnokon. Hírnevét várának köszönheti.
A vár egy háromszögletű földdarab, amelynek a Tisza és egy másik folyó nehezíti
meg bevételét. A nagy várkapu alatt láthatók egy, a Tiszában talált óriás állat
csontjai. Ez az óriás lehetett 12-14 lábnyi.

A szolnoki vár helyőrsége ma száz ember. A várban és egész környékén, éppen
úgy mint Szeged táján, ha kissé leás az ember a földbe, emberi csontok és rettenetes
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háborúk emlékei tűnnek elő. Magyarország az a táj, ahol Hollandiát és Lombardiát
kivéve, a legtöbb háború volt. Mindenütt csaták emlékeire és sáncokra találunk rá.

„Scilicet et tempus veniet, cum finibus illis
Agricola, incurve terram molitus aratro
Exesa inveniet scabra rubigine pila,
Et garvibus rastris galeas pulsabitque inretes,
Grandiaque effossis mirabitur ossa sepulchris."

(Vergilius: Georgicon, lib. i.)

„Jámbor földmívelő töri arrafelé az ugart és
Rozsdás lándzsahegyet fordít ki görbe ekével.
Nagy horpadt sisakot kondit meg a földben az ásó,
S bámul: előtte holt katonák nagy csontja fehérlik."

(Vergilius: Georgicon, lib. i. - Lator László ford.)

Két évtizeddel később, 1785-ben II. József rendeletére a szolnoki vár is sok
magyar vár sorsára jutott, felszámolták. Szögletes kaputornyát 1811-ben bontották
s?ét. De, hogy a vár és a várban levő török építményeknek mi lett a sorsa, arról
leghívebben Gorove László tudósít minket 1819-ből: „ . . . A valahai Török Moschea,
[mecset], mely már messziről látható, mind amellett, hogy nagy részében faragott
kövekből volt összerakva a' Tiszára néző oldalán több repedéseket szenvedvén a
folyó felé kidőlni készült, mely miatt több ízben betsukva állott. A' két egymás
mellett lévő, de most befalaztatott régi góthus formájú és a' vízre néző kő ajtók
azt a' gondolatot támasztják a vizsgálódóban, hogy. . . innen a' Tiszára jártak le,
vagy ott megfürödvén előbb, úgy jöttek be a Moscheába... A' többszöri elégése
között kerek boltozatja, melynek nyomai, vagy lábai a' belső falakon még látszanak,
lerogyott, vagy leszedett; . . . Volt jobbkéz felől, a' mint arról most is élő némelly
öregek emlékeznek!, egy faragott kőből épült metsetje is vagy is török formájú
fedetlen, kerek, 's keskeny tornya (minaret), de ez eldűledezett. - Alapját, mellyen
állott, lehet a templom ajtaja mellett most is látni. A templom... a' jövő tavaszkor
széljel fog szedetni. .. így az utolsó Török régiség is hajdan formáját el fogja
veszteni..."

A szétrombolt épületek köveit más épületekbe építették be kőhiány miatt. Leg-
többet az 1824-ben épült vártemplom alapfalaiba.

Régebbi épületei, műemlékei tehát alig vannak Szolnoknak. Legrégibb és orszá-
gos viszonylatban is kimagasló az 1724-1754 közt épült barokk stílusú ferences temp-
lom és rendház. XVIII. században készült oltárait a céhek készítették, emiatt céh-
jelvényekkel vannak díszítve. Különösen figyelemre méltó a templom berendezései
közül a szobrokkal és faragványokkal gazdagon díszített szószék.

Az 1749-ben épült Xavéri kápolna a pestisjárvány emlékét idézi. Néhány kisebb
barokk szobor és kápolna mellett érdemes külön is megemlíteni a Zagyva-hídnál
levő karcsú oszlopon levő Mária-szobrot a XVIII. század első feléből, és a művész-
telep sarkán levő Nepumoki János szobrot 1804-bőK mely eredetileg - mint az utak,
hidak patrónusa - a Tisza hídnál állott, Klasszicista stílusban épült a már említett
Vártemplom 1824-ben és a régi gimnázium egyemeletes épülete 1835-ben, valamint a
Tisza-parton 1847-ben megépült Indó-ház, a pest-szolnoki vasútvonal állomása.

1860-ban készült a „Magyar Király szálló" a főtéren, ma múzeum éj könyvtár.
A felsoroltakon kívül alig néhány műemléki épület található még Szolnokon, hiszen
sok pusztulást megért a város. A múlt század közepén színes forgatagos piacával
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még egészen falusias képet mutatott. Ez ragadta meg az ismert bécsi festő, Petten-
kofen érdeklődését isi, aki az 1848-49-es szabadságharc idején járt először Szolnokon,
mint hadifestő. S 1851-től élete végéig, 1889-ig számtalanszor felkereste nyaranta
Szolnokot. Remek, kisméretű zsánerképei jól őrzik a szolnoki népélet jellegzetes-
ségeit is.

1852-ből érdekes leírást találunk Bismarck leveleiben Szolnok színes, forgalmas
életéről. Feleségét részletesen tájékoztatja a szállásáról, a népviseletről. A fehérnépről
azt állapítja meg, hogy: ...általában jó növésűek, hajuk fekete, hátrafésülve, copfba-
fonva, piros szalaggal viselik. Az asszonyok vagy zöldes piros kendőt, vagy arannyal
díszített pirosas főkötőt hordanak a fejükön, vállukra, keblükre szép sárga selyem-
kendőt borítanak, rövid, fekete, kék szoknyát hordanak', lábukra piros szattyán-
csizmát húznak, ami egészen a ruha alá ér. A fehérnépnek egy ilyen csoportja egé-
szében a színek játékát adja . . . és öltözetükben minden szín olyan erőteljes, amilyen
csak lehet.

Es megérkezésem után, még vacsora előtt úsztam a Tiszában, láttam hogyan
táncolnak csárdást és sajnálom, hogy nem tudtam a csodálatos alakot lerajzolni
neked. Vacsorára paprikáscsirkét, halat ettem, most pedig lefekszem és alszom, ha
sikerül a cigányzene mellett."

Pettenkofen szolnoki munkássága nyomán először bécsi, majd magyar festők
keresik fel és fedezik fel Szolnokot a festőművészet számára, és így lényegében őt
tekinthetjük a szolnoki művészeti élet elindítójaként.

Nincs száz éve annak, hogy Szolnok ismét megyeszékhely lett (a török elöl
ugyanis a megyeszékhely Egerbe költözött), s kezdetét vette a város rohamosabb
fejlődése. Középületek, iskolák, kórházak, városrendezési elgondolások nyomán a
Tisza-parton levő régi sóházak helyén alakul ki a város központja és a viszonylag
jó épületekből álló egyetlen főutcája. Megindul erőteljesen a város iparosodása is.

Az I. világháború megakasztja a fejlődésben. S a két világháború közt - szá-
mottevő építkezése csak a Tisza Szálló és Gyógyfürdő a környező parkkal, amely
egyúttal a szolnoki idegenforgalmi törekvések megindulását is jelzi. A nagyszerűen
felszerelt korszerű szállodát és gyógyfürdőt elsősorban a budapestiek részére aján-
lották. A „Töltse a hétvégét Szolnokon!" jelszó sok fővárosi ember figyelmét ma-
gára vonta.

A II. világháború pusztításai összes hídjait, gyárait, épületeinek jórészét meg-
semmisítették. A meginduló újjáépítéssel egyidejűleg azonban a korszerű városren-
dezés nagyvonalú tervei is kialakultak. Az egyfőutcás várost a Tiszát a Zagyvával
összekötő Ságvári körút terjeszkedésre ösztönzi. Megindul az új lakótelepek építése
is a Zagyva bal partján.

Szerencsés kézzel az 50-es évek elején a mai Tisza-liget területén 500 holdon
erdőtelepítést végeznek. A város 1953-tól az alföldi olaj- és szénhidrogén kutatás
bázishelyévé fejlődik. A Tiszamenti Vegyiművek telepítése - a szélirány szerencsés
megválasztása folytán - a város levegőjét nem szennyezi. Az olajkutatások révén
a földgáz mellett - amelyet igen sok lakásba már bevezettek - sok termálvíz
is a felszínre jött. Ezek felhasználására épültek meg Szolnok termál strandfürdői.
S érdemes azt is megemlíteni, hogy a Tisza bal partján, a hídtól felfelé sorakozó
vállalati és üzemi strandok legtöbbjében a Tisza vizében fürdőzők termálvízben
tusolhatnak a parton vagy pihenhetnek az ottani termálvizes kismedencékben.

Az elmondottakkal végigkísértük Szolnok, az Alföld közepén levő, nagyiramban
fejlődő város történeti kialakulását. S most még egyszer leszögezhetjük, hogy sze-
rencsés földrajzi helyzete, fontos út- és vasútvonalak találkozása, két folyója, pompás
hidjai nemcsak egy város korszerű fejlődését biztosíthatják, hanem nagyszerű égh'aj-
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lati, víz- és földrajzi, közlekedési adottságai révén az átmenő idegenforgalom egyik
fontos bázisává is fejlődik.

* * *

Ilyen gazdag történelmi múlt mellett, mégis a ma Szolnokja az, amiért érde-
mes a várost és környékét felkeresni, egy-két napot vagy hetet itt tölteni.

Mit tud nyújtani Szolnok a hazai és külföldi vendégeinek egyaránt? Vegyük
sorra:

A várost magát, amely mindkét folyóját - a Tiszát és a Zagyvát - nagyszerűen
be tudta illeszteni a város életébe, a városkép kialakításába. S oly szerencsésen,
hogy Illyés Gyula, a kiváló költő - akit pedig közelebbi szálak nem fűznek Szol-
nokhoz - 1965-ben, párizsi útja alkalmából azt írja róla: „ . . . a természetnek más
elemei is bejárnak - évezredek óta otthonosan bejártak - a városokba. így például
a patakok és a folyók. Az utóbbiak fogadtatása!, az életmenetbe való beleillesztése
épp oly jellemző egy városra. Idézd föl, olvasó, mit tudott csinálni egy város folyó-
jával - Róma a Tiberisszel, Firenze az Arnóval, Szolnok a Tiszával -, s előtted
a kép, mi fűzi ezeket még lelkileg is a földhöz, amelyen állnak. A néphez, amely-
nek létük köszönhetik . . ."

S a zöld, fás, füves partok között halkan csobogó Tisza a lüktető, élénk iram-
ban fejlődő városnak a természetet, a csendet, a pihenést adja. Most már nem háttal
fordulnak az épületek a Tiszának, hanem homlokzattal a Tisza felé. S nagy lépést
jelent a város életében az, hogy Szolnok „átlépett a Tiszán". Ligetes, fás területe
üdülőközponttá fejlődött.

A Tisza-liget kiépítése néhány éve kezdődött, de a 240 holdas liget első osz-
tályú campingjével, tízezer embert is befogadó, hat holdon elterülő termál- és gyógy-
vizű strandfürdőjével nemcsak a hazai turisták előtt vált ismertté, hanem a nemzet-
közi idegenforgalom érdeklődése is ráirányul. 1966-ban a Nemzetközi Camping és
Caraván Szövetség magyarországi programjában is szerepelt.

Mi teszi a Tisza-ligetet oly vonzóvá?

Elsősorban a Tisza folyó, amely Északról s Nyugat felől követi. Saját vagy
bérelhető csónakkal, motorcsónakkal a város felett néhány kilométerre pompás fö-
venyű tiszai strandot talál az utas. Nem is beszélve a jó horgászati lehetőségekről.
Közismerten gazdag a Tisza minden időben pompás halfajtákban: keszeg, ponty,
harcsa, őszi időben pedig a csuka a leggyakoribb, de a tél beállta előtt a kecsege
a legegyszerűbb zsákmány. Felejthetetlen látványt nyújt a Tiszán június-július hó-
napokban az úgynevezett „tiszavirágzás", amelyet először 1688-ban írt le a kiváló
olasz tudós polihisztor Luigi Fernandó Marsigli. S azóta évről évre megismétlődik
ez az érdekes természeti jelenség. A folyó agyagos partjaiból millió számra bújnak
elő lárváikból a szárnyas kérészek, s néhány percre nászrepülésük után a vízbe hul-
lanak - miként az ismert magyar dal mondja:

„Egy sem él odáig, míg olvasok százig.
Temető a Tisza
Mikor kivirágzik."

De addig kavarog, forog, sokszor méter vastagon, átláthatatlanul, kilométer hosz-
szan a Tiszán. Surranó, zizegő sistergő hangjuk valami csodálatos farsangi kaval-
kádra emlékeztet. Had említsük meg, hogy Kollányi Ágoston: Örök megújulás című
díjnyertes természeti filmjében a „tkzavirágzást" Szolnoknál filmezte.
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'• Vízikarnevált is rendeznek a Tiszán minden évben augusztus 19-én. I. István
király és a Magyar Alkotmány ünnepének előestéjén. Kivilágított, felvirágzott csó-
nakok, motorok végeláthatatlan sora úszikl, vonul a Tiszán lefelé. Rakéták színes
villanásai teszik még színesebbé a képet. S ilyenkor a Tisza partján a város lakói-
nak apraja-nagyja kint szorong.

A Tisza-liget keleti szegélyén az E 4-es számú országos főközlekedési út halad.
Rajta Nyugat- és Észak-Európa országaiból Budapesten át a Fekete-tenger felé, a
román és bulgár tengerpartra irányuló vagy onnét visszatérő gépkocsik végelátha-
tatlan sorai. Odamenetben vagy a visszatéréskor a nyári melegben nagyszerű fel-
üdülést jelent az úttól 300 méterre levő termálstrandfürdő és mellette az I. osztályú
camping 2 és 4 személyes faházaival. Igényesebb vendégek részére a minden kényel-
met nyújtó „alpesi házak" állnak rendelkezésre. De a sátrakkal, lakókocsikkal ér-
kezők részére is fürdési, gázfőzési és elektromos szolgáltatás van biztosítva.

A campinghez csatlakozóan a nádtetős „Kunsági csárda" kerül üzemeltetésre,
amelynek egyik szobája - a múlt század elején készült - festett parasztbútorral
lesz berendezve. Tájjellegű ételek, italok az igényesebb vendégek érdeklődésére is
számot tartanak.

A Tisza-ligetet Délről a szandai rét zöldellő pázsitja övezi. A tükörsímaságú
alföldi síkon mintegy 10 kilométer hosszan akadály nélkül futhat végig az ember
tekintete. Kedvező időben még a délibáb, a magyar puszták csodálatos légtünemé-
nye is fel-feltűnik. Magasba emeli - sokszor megfordítva - távoli lovasok, emberek,
fák képét. Ki ne szeretné a nyári éjszakákon, különösen augusztus hónapban él-
vezni a csendet, a csodálatos, mélytüzű csillagsátor alatt? Amikor vakító villanással
fut le egy-egy csillag. Az északi égbolt csillagképei szikráznak, vakítanak. Nem ta-
karják el hegyek, dombok sehol a horizontot. S ha távolból halk furulyaszó vagy

• közelebbről a tücsök ciripelése meg nem törné a csendet, a nagyvárosok tömkele-
géből kiszabadult ember álomnak hinné „a csillagnéző estéket'", amelynek a hajnalfc-
jelző pirkadás vagy egy friss szellő jelzi a végét. S milyen pihentető, nyugtató ez
akkor is, ha a Tiszán felfelé induló csónak vagy motoros, kikapcsolva a motort,
csendben csorog, úszik lefelé a Tiszán. S a csónakban hanyatfekvő ember a Tisza
két, ligetes árnyas partja, közt a nyári égbolt végtelen csillagmilliárdját nézheti.

Néhány szót még a Tisza-liget termál- és gyógyfürdőjéről. Hat holdas fás terü-
letén egy 1370 m3 térfogatú, sokszög alakú medence mellett, kör alakúi, háromrészes
medence két szektora szolgál az üdülők gyógyfürdőzésére 33-39 C°-os vizével. Ugyan-
ott található a gyermeklubickoló is. A medencéket naponta újratöltik, hiszen a bő-
ségés, 56,2 C°-os hőmérsékletű termálvíz erre módot ad. Orvosi szakvélemény sze-
rint a víz nemcsak a termál hatásánál fogva gyógyhatású - elsősorban reumás, izü-
leti, izom- és idegfájdalmak kezelésénél, hanem mivel sok organikus anyagot és
oldott sót tartalmazó alkáli hidrogénkarbonátos, jódos héwizek csoportjába tartozik,
a szervezet biokémiai folyamataira is jó hatással van. Orvosi tanácsadás a fürdő
területén.

Az úszást kedvelők részére 1968-ban 50 méteres úszómedence is épült. S a közel-
ben levő csónakázó" tó lehetőséget kínál szórakozásra, sportra, evezésre. Kényelmes
kabinok, öltözők, hideg-meleg tusok', fodrászat, büfé, bisztró, kisvendéglő, játszó-
lehetőségek még alkalmasabbá teszik üdülésre, gyógyulásra egyaránt.

Mit érdemes még felkeresni Szolnokon?

A Tisza Szálló és Gyógyfürdő saját termálkúttal fűtve, színvonalas szállást biz-
tosít egész éven át. Konyhája, éttermei és a Tisza-partra néző nagyszerű kerthelyi-
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sége miatt igen sok külföldi vendég is felkeresi. Gyakori vendége volt a 30-as évek-
ben a kiváló magyar regényíró, Móricz Zsigmond is. Pihenni és regényein dolgozni
iárt ide. Külön meg kell említeni a vele egybeépült gyógyfürdőt. A 950 méter mély-
ről feltörő, 55,6 C°-os rádiumos, alkalikus termálvize miatt a török stílusban épült
gőzfürdőjét egyénileg és orvosi rendeletre számtalan beteg keresi fel. Speciális bal-
neotherápiás kezelést alkalmaznak mozgásszerű megbetegedések, lumbágó, neurasz-
téniás panaszok, kimerülés', stb. esetén. A súlyfürdő mellett említésre érdemes a
reumás, női csont- és méhbetegségek gyógyítására szolgáló sósfürdő. Különösen az
iszappakolás nagy gyógyhatású sérüléseknél és helyi jellegű reumás megbetegedések-
nél. A Szolnoktól 30 kilométerre kitermelt, igen sok rádiumemanációt tartalmazó
kolopi iszapot használják fel. A termálkút gyógyvizét „Áldásvíz" néven szénsavval
telítve, palackozva is használják. Nagyon alkalmas ivókúrának is, gyomor- és bél-
bántalmak esetén.

Számos termálfürdője közül, amelyet elsősorban a helyi lakosság használ, ér-
demes a figyelemre a Tisza-híd lábánál levő fedett uszoda, amely egyúttal a világ-
hírű, számos olimpiai bajnokkal rendelkező Szolnoki Dózsa Vízilabda Csapat otthona
is. Saját bővizű termálkútja itt is lehetővé teszi, hogy a vizét naponként cseréljék.
Betegek, idősebbek részére külön gyógymedence áll rendelkezésre.

A Szolnoki Művésztelep. A századfordulón, 1902-ben létesült a Tisza és Zagyva
folyó szögletében, a régi vár helyén. Érdemes felidézni a megnyitó szavakat: „Vala-
mikor véres harcok, a magyar nemzet életének létkérdését eldöntő csaták dúltak
e helyen. . . Most a képzőművészet egyik legszebb fegyverével: az alkotó ecsettel
indul innen magyar festőgárdánk hódító körútra."

Ha megnézzük, hogy kik voltak azok a művészek, akik 1899-ben folyamodtak
a kultuszminiszterhez, akkor Bihari Sándor, Fényes Adolf, Hegedűs László, Kern-
stok Károly, Mednyánszky László, Mihalik Dániel, Szlányi Lajos és Vaszary János
nevét közte találjuk- Ma már mindnyájukat a magyar festőművészet élvonalába so-
roljuk. S érdemes feleveníteni a miniszteri engedélyezési okirat néhány sorát is:
„ .. . e művésztelepülés és a velejáró társadalmi érintkezések és időszaki kiállítások
révén még kiszámíthatatlan befolyással lehet Szolnok város és az egész vármegye
kulturális és ipari fejlődésére, eltekintve azoktól az eredményektől, amelyek ebből
a hazai művészetnek fognak javára válni." S ma az árnyas park körepén fekvő
Művésztelepről méltán írhatta egy neves művészettörténész: '„Olyanféle Szolnoknak
a Művésztelep, mint Párizsnak az Eiffel-torony. Kinyúlik belőle, és szinte arról ma-
gáról is megismerik."

A Szolnoki Művésztelep rövid idő alatt nemcsak az országban, hanem Európa-
szerte ismertté vált. A 30-as években Aba-Novák Vilmos, Borbereki Kovács Zoltán,
Chiovini Ferenc, Fényes Adolf, Mattioni Eszter, Pólya Tibor, Szlányi Lajos, Vi-
dovszky Béla, Zádor István jelzik a művésztelep törzsgárdáját, de számos vendég-
művész is megfordult Szolnokon.

A második világháború pusztításai nem kímélték a művészfcelepet sem, meg-
kezdődik a telep egyrészének újjáépítése. 1947-ben megrendezik az első képzőmű-
vészeti kiállítást is. Néhány éve a Városi Tanács kezelésébe került a művésztelep,
éí jelentős költséggel mind a 12 műtermes lakást korszerűsítették. 9 festő és 3 szob-
rász él és dolgozik ma is a telepen. Munkásságuk java a hazai és nemzetközi ki-
állításokra egyaránt eljut. Valamikor a szolnoki piac, a Tisza-part színe.*, mozgalmas
élete vonzotta ide a festőművészeket. S ma, ha szerencsére nincs is meg a sáros
piactér, a düledező utcasor - ami annyi festőt megihletett -, ha el is tűntek a kis
tanyák, a nagyvárossá fejlődő Szolnok ipari üzemei, lüktető élete ma is értékes
festői, szobrászi témát kínál minden művésznek, aki benne él a társadalmi haladás
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sodrában. 1960-tól kezdve a szolnoki művészeti élet reprezentatív alkotásai a szol-
noki múzeumban „Szolnoki Galéria" néven megrendezett állandó kiállításon láthatók.

A Damjanich Múzeumban a régészeri és történeti kiállítás a megye és ezen
belül Szolnok város régészeti-történelmi emlékeit mutatja be, ahol az elmúlt másfél
évtized rendszeres régészeti kutatása nyomán felszínre került igen értékes régészeti
leletek láthatók. Köztük a Tiszamenti Vegyiműveknél felszínre került 20 000 éves
ivópohár, amelyet a jégkorszak embere, a mammut és a rinoceros kortársa munkált
meg gondosan, s amely Dr. Vértes László szakvéleménye szerint az alföldi paleoliti-
kum eddig ismert legszebb darabja.

Szinte megszakítás nélkül keresték fel ezt a fontos vidéket nemcsak a kőkor
emberei, hanem megtelepedtek itt a bronzkor, vaskor és a népvándorláskor népei is.
Régészeti anyaguk gazdag anyagát külön figyelmébe ajánljuk vendégeinknek.

S ha valakit különösebben a kerámia érdekei, végignézve a régészeti kiállítá-
sunkat, nyolc évezred igen sok, kézzel formált és korongolt kerámiáját találja meg.
S hozzá csatlakozik Szolnok megye népművészete című kiállítás rendkívül változatos,
színes kerámia anyaga is. De az érdeklődők, Szolnok megye tájegységeinek legszebb
bőr- és textil-, valamint pásztorművészetét is megismerhetik. A múzeum nemcsak
a főtéri épületében rendez időszaki kiállításokat, hanem a Szigligeti Színház korszerű-
sített előcsarnokában is rendszeresen láthatók képzőművészeti kiállítások. A színház
nyári szünete alatt nagyobbméretű képzőművészeti kiállításokat találhatnak mindig
a látogatók a Tisza Szálló szomszédságában. Nemrégiben nyílt meg a Képcsarnok
korszerűen berendezett üzlete és benne a kamarakiáliításokra alkalmas kiállítórész-
lege, amely Aba-Novák Vilmos terem elnevezést kapta. A látnivalókon kívül jól
berendezett üzletek, ízléses kirakatok, espresszók, kisvendéglők találhatók a város
legtöbb részén. S útjuk során Szolnokra érkezők keressék fel a Kossuth téren az
Idegenforgalmi Hivatalt vagy a Tisza-ligetben a campingben levő kirendeltségét.

Kaposvári Gyula
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