
A szolnoki vár kialakulása és nyomai a mai városképben

Nemzetünk történelmében jelentős szerepet játszottak a várak: jól védhető
hegyeken, völgyek nyílásában, fontos utak találkozásánál, jó átkelőhelyek védelmére
épültek. A hegyvidéken erős kövekből, más vidéken téglából készült várkapuk és
falak maradványai romokban ma is láthatók. Ifjúságunk, az üdülők, a turisták szí-
vesen felkeresik a múlt néma tanúit.

Ezért foglalkozunk most a szolnoki várral, amely a Tisza és a Zagyva össze-
folyásánál, fontos utak találkozásánál alkalmas átkelőhely védelmére szolgált évszáza-
dokon keresztül. Ennek a tanulmánynak nem célja a vár egész történetét ismertetni,
de annyit meg kell említenünk Szolnokról, hogy az Árpád-korban I. István megye-
székhellyé teszi, és itt várispánságot alapít. Neve írásban először a garamsze.itbene-
deki apátság alapítólevelében {íojyben} fordul elő.

Mielőtt a szolnoki vár kialakulását és nyomait a mai városképben megvizsgálnók,
elevenítsük fel a vár törökkori történetét, egykorú leírásokat a vár épületeiről, ame-
lyeket folyóiratunkban másfél évtizede ismertettünk.

* * *

Négyszáz évvel ezelőtt Szolnok fontos szerepet kap a török előnyomulás megaka-
t-dályozásában. A mohácsi csatavesztés után 1541-ben a Duna mentén már Budáig,
a Tisza vonalán pedig - Szegedet is elfoglalva - egészen a Körös torkolatáig ér el
a török uralom. Érthető tehát, hogy lázas sietséggel erősítenek sok várat, és néhány
újat is kezdenek építeni. Szolnok vára is akkor nyeri a törökkori metszetekről ismert
formáját.

A török tírjesikedése különösen közelről érinti Heves vármegyét és Dobó
Istvánt, az egri vár kapitányát. Kémeik ugyanis hírül hozzák, hogy a török csapatokat
von össze, és a Tisza-Zagyva összefolyásánál várat akar építeni. Meg kell előzni
a török tervét, és magyar erősséget kell emelni Szolnoknál - ez az egyetlen módja
a védekezésnek.

Az Egerből 1549. március 11-én Pozsonyba küldött levélben írják Heves megye
siolgabírái: „ . . . Heves vármegye a Tiszán innen a török torkában fekszik, a szegény
parasztok a torok hatalom alatt vannak, akik ezeknek szolgálatára mindennap Budára,
Pestre és a nagyhatvani kastélyhoz hajtatnak .. . Most érkezett közülük hozzánk né-
hány kém, ezek azt beszélik, hogy a török birodalom hódoltsága alatt levő várakból
a rácz hajósok és a gyalogság Nándorfejérvárra szállíttattak, ahol igen sok naszád
és gyorsjáratú hajó van. Ügy értették, hogy a Tiszán fognak evezni és a Tisza és
Zagyva összefolyása által képzett szögletben, Szolnok közelében várat akarnak emelni
és azí a legjobban megerősíteni. Szegeden már igen sok épületfát és óriási tölgyfákat
hordtak össze. Ha megérkeznek, hat nap alatt ötezer lovas részére elegendő, igen
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erős várat képesek emelni. Minthogy földünket és a tiszántúliakat a leggyorsabb pusz-
tulás fenyegeti. . . az lenne talán a legjobb és hirtelen a leggyorsabban kivihető, hogy
itt várat építsenek, mert innen egész Erdélyig, Lengyelországig, Moldváig, Havas-
alföldig a legnagyobb felügyeletet és védelmet lehetne gyakorolni. ..") l

Dobó István egri kapitány pedig 1549. március 12-én írja Nádasdy Tamás fő-
kapitánynak: „ . .. a török terve nekünk magyaroknak szerfölött veszedelmesnek lát-
szik ... Egy másik emberein azt hozta hírül, hogy egy bizonyos vajda az elébe ren-
delt bíráknak azt mondta, most már nem kell félnetek, mert épül a kastély (t. i. a vár)
a Tisza mellett.. ." 2

Felismervén a hely jelentőségét a török el,leni védekezésnél, 7550. szeptember
10-én Salm Miklós és Báthori András nagyobb sereggel megszállja Szolnok környéket,
és nekikezd a várépítésnek. Tervüket oly ügyesen hajtják végre, hogy a Budán és a
Körös torkolatánál levő török a munkálatokat megakadályozni nem tudja.

Mielőtt a vár építésének főbb mozzanatait vázolnánk, vizsgáljuk meg a rendel-
kezésre álló metszeteket és térképeket: milyen is volt a vár? A korabeli metszetek
közül leghitelesebbnek szokták tartani Houfnaglius munkáit." Ha megnézzük a cím-
lapon Houfnaglius 1617-ben megjelent közismert metszetét, amely a várat D-i irány-
ból ábrázolja (a metszet tévesen K-t jelöl), látjuk, hogy az É-i irányból folyó Zagyva
több ágra szakadva veszi körül a várat és ömlik a Tiszába. A középen fekvö:, palánk-
falú belső vár négyszögletes, négy sarkán körbástyával. A belső vártól balra fekszik
a palánkfallal körülvett város, a külső vár, öt körbástyával, rondellával.
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1. áhra. P. Zimmermcinn metszete a szolnoki vár 1595-ös ostromáról
(A — o vár, B — katonaváros, C — parasztváros, D — híd, E — élelemraktár,

F — sóraktár, D — vizesárok)
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Ximmermann. metszete északi irányból mutatja a szolnoki vár madártávlati képét.
Az előbbi metszethez hasonló palánkfalakat látunk itt is ugyancsak körbástyákkal
(i. ábra.)- Az egyik 1687-ben készült metszeten a belső vár nyugati körbástyája még
megvan, a többi pedig füles- és szögbástyás szerkezetű. Mikoviny Sámuel 1742-ben
készült színes, kéziratos térképén, amely a várost övező vizesárkot is jól mutatja
(2. ábra) a belső vár már teljesen szögletbástyás. A képek egymásutánja szépen mutatja

a vár fejlődését. Meg kell azonban alaposabban vizsgálnunk ezt a kérdést!

2. ábra. Mikoviny Sámuel rajza a szolnoki várról 1742-ből.

A XVI. század közepén már ismerték az olasz szögbástyás erődítési módokat,
és új építkezéseknél már csak ezeket használják.. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a
falakat hosszában oldaltűz alatt tarthassák a védők. Rondellás bástyát csak akkor
építenek, ha meglévő erődítményt alakítanak át. Szolnokon azonban nem ez a hely-
zet. Salrn Miklós 1550. szeptember 17-i levelében azt írja Nádasdy Tamásnak, hogy
„ . .. az erődítéseknél azonban nagy nehézséget okoz, hogy nincsenek nyomok vagy
jelek, melyek mutathatnák, hogy ott azelőtt valamilyen erősség állott volna..."""
Tehát nem egy meglévő erődítményt alakítanak át. De akkor nem is építhetnek ron-
dellás bástyákat, hanem az olasz rendszerű szögletbástyákkal láthatják csak el a szol-
noki várat is.

Nézzük meg most a 5. ábra rajzát, amely 1553-ból a Móré-per aktaanyagából
származik, és melyet a helyzettel ismerős ember rajzolhatott a vár elkészülte után
2-3 évvel. Ha a belső vár alakját összehasonlítjuk a Houfnaglius, Zimmermann és a többi
törökkori metszettel, láthatjuk, hogy a vár szabálytalan trapézalakú terület, négy
szögletbástyával. A fentiekből következik, hogy Houfnaglius metszeteit, az eddigi
jel fogással ellentétben, nem fogadhatjuk el mindig valósághű ábrázolásnak, csak abban
az esetben használhatjuk forrásértékűnek, ha adatait más forrás is megerősíti.
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3. ábra. A szolnoki vár rajza 1553-ból, a Móré-per anyagából

1550. szeptember 10-én tehát megkezdődik a vár építése. A legegyszerűbb módiát
választják az erődítésnek. Mivel követ csak nagy fáradsággal és sok idő alatt lehet
c!e?endő mennyiségben szállítani a messzi hegyekből, palánkvárat emelnek. A Zagyva
és Tisza szögét egy új mederrel kötik össze, hogy a belső várat teljesen viszel vegyék
körül: a torkolat felett kb. 300-400 méterrel ássák az új csatornát!, amely a Tabántól
a torkolatig a Zagyva jelenlegi.. medre, A kiemelt földből kezdik a falakat rakni.
Elősiör hatalmas tölgyfa- és más cölöpöket ásnak le a falak külső vonalán, ezeket
fent összeácsolják a belső cölöpsorral és a közeit a kiásott földdel vertfal módjára
kitöltik. A többi palánkvár építéséhez hasonlóképpen itt ,.. . . dolgozik a környék
magyar népe is, de robotmunkában, falvatiként beosztva, ját, meszet, követ, agyagot,
vizet fuvaroznak, az asszony- és gyereknép is, tapossák a palánkok, belső földmaga-
sitások nedves földjét, sározzák a kész palánkok gerendakötéseit, . ." '

Elgondolhatjuk, hogy mennyi földet kellett megmozgatniuk. Elég csak a Zagyva
mai medrét megnéznünk. A falaknak ugyan már nyoma sincd, de mégis érdekel
minket, hogy milyen magasak és szélesek lehettek. A múlt század elején Gorove
László foglalkozott a szolnoki vár történetével. Az ő leírásából ismerjük az akkor
még fennálló várfalak méreteit: „ .. . magosságok, legalább 8 vagy 9 ölnyi (16-18 méter)
lehetett, még ma is a föld színétől véve hellyel hellyel a bástya magosságát 6 ölre
lehet tenni főképpen a napkeleti oldalon, melly még tűrhető állapotban találtatik.
A Bástyáknak szélessége, tsak d nem régében lerontott kapujáról ítélvén mintegy 6
ölnyi (12 méter) lehetett. . ." c

Pataki Vidornak a bécsi levéltárakban vég/ett kutatásai nyomán ismerjük a vár
építésében résztvett építőmesterek, kőfaragók, ácsok neveit is. Gaballio Bernát építő-
mester hat olasz kőművessel dolgozik. Egerből jönnek olasz kőfaragók és kőművesek,
kiknek vezetője magister joannes Mária. Dolgoznak itt egri magyar és német ácsok,
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hiszen az építést Salm Miklós mellett Dob,ó István, az egri vár kapitánya vezeti.
A kőfaragók csak a mai Zagyva-híd K-i végén állott kőkapu építésén dolgoznak, és
a Tiszára ní/p fal közepe táján lévő alacsony, boltozatos vízikaput készítik el.

1550-ben tehát megépült a belső vár, a következő évben pedig magát a várost is
fallal és vizesárokkal ves/ik körül, amelyet öt bástyával erősítenek meg, ez lett a külső
vár. Levéltári adatok alapján tudjuk e/eket, de felvetődik a kérdés, hogy a mai
szolnoki utcahálóvatot tekintve, hol is volt tulajdonképpen a város akkori határa,
és merre húzódott a falakat övező vizesárok.

Botár Imre Szolnok XVIII. századi történetével foglalkozó munkájában ' és
Komáromi József a szolnoki várról írott tanulmányábana a városfal helyét és így
a város határát nyugatabbra teszi, és ily rryidon a város területét- is nagyobbnak véli.

A hely/et ismeretében megállapíthatjuk, hogy a város területe a XVI. század
közepén, mindkét felfogással ellentétben, kisebb volt. Szolnok belterületét ábrázoló
tajzon (4. ábra) feltüntetjük a vár helyét a mai utcahálózatban. A város tehát nem
terjedt túl a Tisza Szálló-Irodaház-Sipos téri iskola és a Tabán északi része által

4. ábra. A szolnoki vár helye a mai városképben

be7árható területen. 1952 nyarán a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja
által végzett városképi és műemléki vizsgálatokhoz, Szolnok történetéhez készítettük
ezt a rajzot. Érdekes megemlíteni, hogy a sok XVIII. századi kéziratos térképen kívül,
melyet az Országos Levéltárban, a Széchenyi Könyvtárban és az Egri Levéltárban
találtunk, különösen nagy segítséget jelentett a Honvéd Levéltár útján a bécsi levél-
tárakból 1949-50-ben beszerzett mikrofilmes anyag. Az ezekről készült fényképnagyí-
tások alapján pontosan meg lehetett rajzolni a város területének fejlődését. A közölt
rajz helyességét igazolja az Irodaház 1952-54. évi építkezése; majdnem teljes egészében



a várost övező vizesárokra épült, ahonnan 7-8 méteres mélységből értékes törökkori
régészeti anyag került elő.

A vár építési körülményeinek leírása után röviden ismertetemi, vajon megállta-e
a helyét az így megépített vár. Hiába szerelték fel évekre elegendő élelmiszerrel és
lőszerrel, a vár nem felelt meg a várakozásnak, mert sem az erélytelen várkapitány,
Nyáry Lőrinc, sem a túlnyomórészt idegen zsoldosokból álló védősereg nem állott
hivatása magaslatán. Ha Szolnok vádelmét az egriével hasonlítjuk össze, megállapít-
hatjuk, hogy a várak igazi ereje nem a falak vastagsáigában van, hanem csak a benne
lévő harcosok szíve és elszántsága arathat diadalt.

155?. augusztus 20-án Ali budai basa 20-30 ezer emberével megszállja Szolnokot,
és ágyúini kezdi a várat. A vár jelentőségére vall az a tény, hogy miután Fehérvárt,
Veszprémet, Várpalotát, majd Nógrád, Drégely, Hollókő és Salgó várát elfoglalja,
nem a közelben levő Eger ostromára sieti, hanem a messze fekvő Szolnok alá. Pedig
Achmed nagyvezér 60 ezer főnyi seregével Temesvár elfoglalása után úgyis útbaejti
Szolnokot. Amikor augusztus utolsó napjaiban Achmed is megérkezik a vár alá, a meg-
rettent védősereg egyik éjszaka a Tiszán át megszökik. Hiába buzdítja őket harcra
Dobó István küldöttje, Csapi István tizedes, aki az ostromzáron keresztül is bejut
a várba. Nyáry Lőrinc pedig a törökök fogságába esik, és a Héttoronyba kerül.

A vár további sorsát röviden vázoljuk. A törökök katonasággal rakják meg, az
erődítéseket tovább fejlesztik, és a mohamedán szokásoknak megfelelően alakítják át
a várost, fürdőt, minaretet építenek. Szolnok katonai kerület székhelye lesz. A vár
1685-ben kerül ismét magyar kézbe.

Szolnok váráról a törökkorból több török leírásunk is van. Ezek közül mint leg-
ismeretlenebbet közöljük Bebram Dimiski feljegyzését: „ . . . Szolnok, kasába, erős
vára van. Mellette 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. 5600 osz-
lopon álló erődítménye van. Ennek két kapuja van, az egyiknek egri kapu a neve.
A másodiknak 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. A város lakossága a Zagyva vizét használja ivóvízül.. ."9

Az elmúlt években folyt csatornázások és építkezések alkalmával nemcsak ré-
gészeti anyag került felszínre, hanem épületalapokra is bukkantunk, amelyek, különö-
sen a vízikapu környékén, eredményes ásatást Ígérnek.

Hová és mikor tűntek el ezek a törökkori épületek? - gyakran vetődik fel ez
a kérdés. Erre legkönnyebben a már említett Gorove László adhatja meg a választ,
aki 1819-20-ban részletesen leírja a vár maradványait: „...A valahai Török Moscbea,
mely már messziről látható, mind d mellett, hogy nagy részébe faragott kövekből
volt össze rakva a' Tiszára néző oldalán több repedéseket szenvedvén d folyó felé
kidűlni készült, mely miatt több ízben betsukva állott. A' két egymás mellett lévő;
de most befalaztatott régi góthus formájú és d vízre néző kő ajtók azt d gondolatot
támasztják a vi'sgálódóban, hogy ... innen d Tiszára jártak le, vagy ott megfüröd-
vén előbb úgy jöttek be a Moscheába ... A' többszöri elégése között kerek boltozatja
(Klippel), melynek nyomai, vagy lábai d belső falakon még látszanak, lerogyott, vagy
leszedetett; . .. Volt jobb kéz felől, d mint arról most is élő némelly öregek emlékez-
nek egy faragott köböl épült metsetje is vagy is Török formájú fedetlen kerek, 's
keskeny tornya (minaret), de ez eldüledezett. - Alapját, mellyen állott, lehet d temp-
lom ajtaja mellett most is még látni. A ten?plo?n... d jövő tavaszkor széljel fog
szedetni. .., így az utolsó Török régiség is hajdan formáját el fogja veszteni ...
Régi építményei kö'zzül még tsak az d kis boltozatos ajtó vagyon még d déli részen,
mellyen keresztül d fold Bástyák alatt d Tiszára leszoktak járni, mellynek mélysége,
avagy fala vastagsága negyedfél ölnyi (kb. 7 méter). - Volt ugyan d város jelöl való
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oldalon, egy tágas, és kemény alkotása kapuja; de a' mellyet a' város iSn-ben elron-
tatott, és. köveinek egy részét az akkoron épülő Városházának falaiba rakatta ..." ''*

A szétrombolt épületek köveit más épületekbe építették be a kőhiány miatt. Ezért
csak ritkán taláJunk ezekből a faragott kövekből. Egyik szép maradványa a kapunak
az a 16-18 mázsás oszlopaljazat, melyet a vár területéről szállítottunk a szolnoki mú-
zeum udvarába. A régészeti kiállításon láthatjuk a régi várat ábrázoló modellt
a mai utcahálózattal összehasonlítva. A kiállítás egyik terme pedig a várból, a Dam-
janich uszoda, az Irodaház építésekor és csatornázási munkák alkalmából felszínre
került régészeti anyagot mutatja be a jelen tanulmányban említett metszetekkel és
térképes, valamint okleveles anyaggal együtt.

Ha Szolnok településtörténetét vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a Tisza-
Zagyva folyó összefolyásánál lévő árvízmentes magaslat az őskortól kezdve alkalmas
volt emberi megtelepedésre. A felszabadulás után megindult régészeti kutatómunka
során az elmúlt évtizedekben a nagymérvű építkezések, földmunkák nyomán a szolnoki
múzeumba bekerült régészeti leletek igazolják, hogy Szolnok város területén paleolit
lelettől kezdve szinte minden kor vagy korszak emlékanyaga megtalálható.

Ez alkalommal ne részletezzük a város egész területéről a múzeumba került régé-
szeti anyagot. Témánkhoz elegendőnek látszik, ha a 4. ábrán feltüntetett részt, a várat
és közvetlen környékét vizsgáljuk meg. Az 1. számmal jelzett Tisza Szálló építkezésekor
neolit és középkori szórványanyag mellett ritka szép lelet került elő: egy bizánci
stílusú vörösréz körmeneti kereszt a XII. század végéről. Ez arra utal, hogy a pápai
tL ed jegyzékekből ismert főesperesség temploma valahol itt lehetett. A 2. számmal
jelzett Damjanich uszoda építésekor 1948-ban Mátyás-kori mázas díszedényt találtunk.
A 3-as számú lelőhely későközépkori sírokat jelez a városfal mentén. A 4. számmal
jelzett Irodaház alapozásakor 1951-ben kitűnt, hogy részben a városfal helyére, részben
az azt övező vizesárokra kell építeni. Emiatt igen költséges kútalapozással kellett
a fundamentumot kb. 8 méterig lesüllyeszteni. A földmunka során felszínre került
hódoltságkori kerámia a várárok 18. század eleji betöltésérc utal.

A vár területén az 5-ös jelzés 16. század eleji kínai porcelánleletet jelez. A 6-os
szám a vízikapu melletti ásatandó területet mutatja, ahol 1951-ben tereprendezéskor
140 cm vastag alapfalakat és a környékén Rákóczi-kori sírokat találtunk. Az alapfalak
rendeltetését Gorovc fentebb idézett 1819-ből való írásával magyarázhatjuk. A török
mecset állt itten, szamárhátívű ablakaival, boltozata berogyva, s amelyet 1820-ban
lebontottak. Köveit a vártemplom építéséhez használták fel. A törökök a vár gótikus
templomát bővítették (1551-ben, a vár felszerelésekor - mint biztonságos helyre - a lő-
port ide helyezték cl).

Az 1975-ben 900 éves jubileumát ünneplő Szolnok történeti emlékeinek feltárása
céljából ezen - a régcszetileg védett területen - folytatunk ásatásokat a következő
években, hogy a feltárt épületmaradványokat romkert formában bemutathassuk.

A 7. szám a vízikapu helyét jelzi (Gorove írásában egy ölnyi magasságú, a föld-
falak alatt átvezető, boltozatos folyosó vezetett le a Tiszához). Az árvíz ellen épült
védőfal ezt jelzi is. Irt a Tisza partján az alacsony vízálláskor - 1948-tól kezdve nagy-
mennyiségű szórványanyagot gyűjtöttünk, amelyhez segítséget nyújtott az 50-es évek
kezdetétől Balyi Imre, Mrcna Lajos és az 50-es évek végétől Bors Lajos tanár is.

A vár alatti Tisza-partról a neolit kori cserepektől kezdve, bronzkori leletek,
vaskori tűk, szkita nyakigyöngy, szarmata-jazig leletek, római íróvessző (stílus) került
be a múzeumba. A népvándorláskor leletei mellett ereklyetartó a 10. századból,
I. István dénárja és az ún. „báni dénár", Árpád kori kerámia és nagy mennyiségű
hódoltságkori fém és kerámia anyag került a szolnoki múzeumba. Java része látható
a régészeti-történeti állandó kiállításunkon is.
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A felsorolt néhány fontosabb lelet jelzi, hogy a szolnoki vár területe a történelem
előtti koroktól kezdve rendszeresen lako;t volt. A hely fontosságát jobban megvilágo-
sítja Szolnok közlekedésföldrajzi helyzete. Az Aquincumról-Budáról DK-re irányuló
kereskedelem vonala a Tisza és a Zagyva találkozásánál találta a széles Tisza ártéren
a szinte legkeskenyebb és így legalkalmasabb átkelőhelyet Erdély felé. Árvízmentes
magaslata is kínálkozott emberi letelepedésre. (Itt emlékeztethetünk arra, hogy az 1970-es
Iegnag3,obb tiszai árvíz nem érte el ezt a magasságot. S a Tiszahíd és a Tisza Szálló
kojti területen - lásd a 4. ábra - nincs is árvédelmi töltés.)

A honfoglaló magyarság is megszállta ezt a területet. A Szolnok-Strázsahalomnál
a Zagyva vasúti híd fölött a századforduló táján előkerült tarsolylemez is ezt igazolja.

Az átkelőhely védelmére és a révjövedelem biztosítására földvár is épül. Helyét
pontosan jelöli az a nyújtott háromsiögalakú terület-, amelyet a 4. ábrán is láthatóan
a Zagyva eredeti torkolatának nyugati széle és a Tisza folyó jelez. Délről, Keletről
és Északról víz által védett, s csak Nyugat felé kellett megerősíteni. Alakja lényegé-
ben megegyezik a szabolcsi földvárral.

Történeti források és feldolgozások egybehangzóan igazolják Szolnok megye
az I. István által alapított megyék között szerepel Szolnok székhellyel, amelynek
védelmét földvár is biztosítja. Így valójában Szolnok az alföldi megyeszékhelyek
körül az egyetlen, amely 1. István korában is megyeszékhely volt és ma is az.

S--olnek települési magja tehát a Tisza és Zagyva szögében volt, késő Árpád-kori
temetője a Zagyva bal partján a torkolat fölött került több helyen felszínre.

A Buda felé veze'.o út lényegében a mai Tiszahíd helyén keresztezte a folyót
és nyomvonalát a mai Kossuth utca jelzi.

Szolnok mint kamarai város előbb az erdélyi, majd a máramarosi sóbányákból
ideszállított só egyik kereskedelmi központja lett.

A település a földvártól nyugatra terjeszkedett a fő utca két oldalán. A 15-16.
század fordulóján a lakott területet a 4. ábrán szaggatott vonallal jelzett belső és
külső vár területe jelenti. Ekkor több alkalommal átmenetileg magánföldesurak bir-
tokolják. Földvárának már nincs jelentősége és s;inte elenyészik. Amint fentebb rész-
leteztük, a 16. s'á-ad folyamán a vár újra épül.

A török hódoltság alatt), 1562-ben a Tiszán cölöphíd is épül, megnő jelentősége
a várnak és a településnek.

A Mikoviny Sámuel-féle térképrészlet (3. ábra) az 1742-es Szolnok települési képét
adja, amelyet érdemes a 4. ábrán feltüntetett mai utcahálózattal összehasonlítani.
A belső várat minden oldalról víz veszi körül, szögletbástyái jól kivehetők. A hídtól
ÉNY-ra haladó főútvonaltól délre a kamaraváros terül el a Tiszáig sóraktárakkal.
Az úttól északra a Katonaváros utcatömbjét jelzi a térkép.

A település részletesebb képét nyújtja az 5. ábral, melyet mikrofilmen a bécsi
Kriegs-Archívból tudtunk megszerezni. Ez nagyobb méretű hadmérnöki rajz, készítette
Lindenfels százados íjjS-ban a szolnoki vár egy részéről, amely a belső vár nyugati
részét és a külső vár, a tulajdonképpeni város vizesárokkal szegélyezett nyomvonalát
is mutatja. A Tisza Szálló helyén és az Irodaház helyén bejelölt kis hidak arra mu-
tatnak, hogy a vizesárok használatban volt. (Jelmagyarázat: 1. a patikus háza, 2. az
ács háza, 3. a cipész lakóháza, 4. Bagi Mátyás zenés háza. A kincstári épületek jel-
magyarázata: a) a parancsnok szállása, b) a tisztek szállása, c) a mérnök szállása,
d) tüzérségi kaszárnya, e) a fő- és kapuőrség, f) a katonai élelmezési hivatal, g) két
sóraktár és hivatal, h) sótiszti lakás, i) vámház.)

Nemcsak a fallal körülvett várost, hanem tőle északra és nyugatra elterülő
szérűskerteket is feltünteti a 6. ábrán bemutatott kéziratos térkép, Litzner József
műve. (Eredetije az Országos Levéltárban, amelyet Botár Imre idézett tanulmányában
fel is használt.)
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5. ábra. Lindenfels százados térképe a szolnoki vár egy részéről 1778-ból



6. ábra. Litzner József térképe 1787-hői

A belső vár és a külső várost övezjő vizesárok jól kivehető, valamint a vár,
kamaraváros és katonaváros település-beosztás is. A térkép közepén a bevonalká-
zott tó a mai Kossuth tér északi szegélyén lévő házak mögötti Tófenék utca helyét
jelöli, amelynek természetes lefolyását mélyítették ki a 16. sz. közepén, hogy a város-
falat vizesárokkal is védjék, s mesterségesen a Zagyvával is összekötötték a mai
Hajnal utca-Sipos téri iskola és a Tabán fölötti nyomvonalon.

A Jókai utca északi végén 1971-ben épült 10 emeletes lakóház előtt a szennyvíz-
csatorna építésekor pontosan meghatározhattuk ennek helyét és méreteit. Itt ugyanazt
az eredményt kaptuk, mint 1951-52-bcn az Irodaház építésénél, hogy a vizesárok be-
töltése a török hódoltság után a 18. sz. elején indult meg, amikor a város növeke-
désnek indult.

Érdemes még a térkép többi részét is megfigyelni. A város főutcáját képezi
á Tiszántúlról a hídon átjövő és Buda-felé haladó útvonal. De a Tiszahíd északi
végénél rögtön a Tisza-parton a sóépületek között egy másik utat találunk, amely
a Tisza vonalát követve a nagykőrösi utat jelöli. Ezen az úton szállították a kamarai
sóépületekből vásárolt kősót szekereken és a térképen C-betűvel jelzett szálházból
a fenyőszálakat, épületfákat. Ugyanis a Tiszán fenyőszálakból összeállított tutajon
érkezett Szolnokra a só a máramarosi bányákból, a kamarai városban, a mai park



helyén a Tisza-parton kirakták, s a sóraktárakba szállították. A szállítóeszközként
szolgáló tutajokat a mai Dohánybeváltó alatti részen levő kamarai szálházhoz úsz-
tatták, ahol partra vontatva gerendának, épiiletfának, deszkának feldolgozták. így
alakult ki Szolnok hagyományos faipara czca a helyen, amely lényegében a mai város-
rendezési tervekben megjelölt déli-iparterület kezdetét jelzi.

A térkép délnyugati sarkában a Ziegelhaus megjelölés a mai Téglaház helyét
mutatja, ahol a fahulladékok felhasználásával kamarai téglaégető kemencék működtek.

A 7. és 8. ábrán a 19. századi szolnoki városképet a Tisza felől mutatja be.
Lehnhardt Sámuel által készített metszet egy szolnoki céhlevél felső részét díszíti.
1S24 és 27 között készült és a régi vár helyét a két Zagyva által határolt területet

7. ábra. Részlet Lehnhardt Sámuel metszetéről (Eredetije a szolnoki múzeumban)
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ábra. Lehnhardt Sámuel metszetének részlete, amely a mai park helyén,
a kamaravárosban levő kincstári épületeket ábrázolja



a Tisza felől ábrázolja. A kép felső sarkában a lat-innyelvű szöveg (Sigillum Regii
Salis Officii Szolnokiensis) a só- és szálhivatal kevésbé ismert pecsétjét mutatja.
A Tiszahídtól északra látható vékony os/lop a Pólya Tibor utca bejáratánál levő
Immaculata szobrot is feltünteti. (Műemlék a 18. század első feléből, barokk stí-
lusban.)

A 8. ábrán a Lehnhardt-metsretnek nagyobb részletét mutatjuk be. A metszeten
a város Tisza-parti képét látjuk abból a nézetből, ahogyan a Tiszántúlról érkező
utas megpillantja a várost. A mai városképpel összehasonlítva a legnagyobb különb-
ség, hogy a mai park helyén ábrázolja azokat a kamarai épületeket, amelyeket a fen-
tebb ismertetett térképeken alaprajiban láttunk. A Tis^i-part jól ki van építve lép-
csőkkel, hogy a nehéz sótomböket a tutajokról az emberek felszállíthassák. A kép
baloldalán a kamaraváros végén még látható a vizcsárok helye, amelynek vonalát
jel/i a régebben a Kossuth téren levő Szentháromsság szobor is a kép felső szélén.
E/, az Irodaház előtti részen volt. A múlt század közepétől Pettenkofen számtalan
- szolnoki piacot ábrázoló - festményén megörökítette.

A kép bal felső sarkában levő kis kápolna, a Xavéri kápolna (az Ady Endre u.
és a Sallai utca találkozásánál levő műemlék) már 1749-ben megvolt. A budapesti
Rókus kápolnához hasonlóan messze a városfalon kívül erre a területre temették
a kolerajárvány áldozatait, s ennek emlékére a gyógyítás patrónusának tiszteletére
emelték a fogadalmi kápolnát. A város terjeszkedése folytán mindkét városban a
belterületre került az eredetileg messze a városfalon kívül fekvő terület.

* £*
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9. ábra. Lehnhardt Sámuel Szolnokot ábrázoló metszete 1824—27-ből

A 9. ábrán mutatjuk be a Lehnhardt Sámuel által készített metszet-et, hogy a
fentebb kinagyított részleteket jobban elhelyezhessük a város 19. síáíad eleji öss"-
képében. E/en jól kivehető a Ferences-rendház és a templom. Attól balra egy víz-
folyás híddal láthaió, a Büge (ma a tárház áll a/on a helyen és a Büge nyomvonalát
a Meder utca őrzi).

A metszet bal felső sarkában S/olnok 1761-es évszámmal jekett pelikános címere
látható.

A kép bal szélén a tutajok a szálvontatás helyét mutatják, a fölötte levő 1799-ben
épült Szt. János kápolnát 1879-ben a Tisza alárnosta és elpusztította. (Helyét a Dohány-
beváltó alatti nagy beszögelés mutatja ma is.)
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A kamaravárosban levő kincstári épületek a múlt század végén eladásra kerül-
tek. S jó érzékkel a város e/eket megvásárolta és lényeges középülereit helyezte el
ott. Ez a belváros városképét előnyösen megváltoztatta.

Tanulmányunkhan a szolnoki vár kialakulását és helyét a mai városképben is-
mertettük - nagyrészt eddig nyomtatásban meg nem jelent - térképek, rajzok felhasz'
nálásával. Megállapítható, hogy a vár döntően meghatározta Szolnok településének
kialakulását és a további városfejlődést. Az a tény1, hogy 1876-ban Szolnok megye
újra me/jyeszékhely lett, a tis/ai hajózás és a vasút a város fejlődését jelentősen
foko/ta és lényeges városfejlődést eredményezett.

A II. világháború pusztításai nyomán megindult újjáépítést szerencsésen össze-
kapcsolták a város vezetői a korszerű városrendezéssel - mint erről részletesen írtunk
a Szolnok 25 éve című t-anulmánykötet bevezetőjében. Az egy főutcás városból az ál-
talános rendezési tervek során különösen az jo-es évek végétől megindult dinamikus
\ejllJes nyomán már egy korszerű nagyváros kórvonalai vannak kibontakozóban.

10. ábra. A régi várfalak helyén épült védőfal (Patay M. rajza)

Végezetül a várra visszatérve a 10. ábrán egy rajzot mutatunk be, a Tiszahídról
nézve mutatja be a vár délnyugati részét a Zagyva-torokkal. Az árvédelmi fal épí-
tését sikerült a Ví̂ .ügyi Igazgatósággal olyan nyomvonalon megépíttetni, amely a vár
délnyugati bástyájának helyét jelzi. A rajzon, amelyet Patay Mihály, a szolnoki Mű-
vés-rrelep kiváló grafikusa készített 1955-ben, a fák még kicsinyek, alacsony épület
bújik meg mögöttük. A mai szemlélő a Ti ihídról a nagyranőtt fákat látja, amelyek
mögött a?, olajbányászok hatemeletes po»i.házai emlékeztetnek magasságukkal arra,
hogy egykor itt a szolnoki vár falai emelkedtek.

Kaposvári Gyula
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JEGYZETEK:

1 Heves vármegye latin nyelven írt levele az
Országos Levéltár Nádasdy-íéle iratai közt
található. Magyar szövegét a Hadtörténelmi
Közi. VI. évi. 5. számában közölte Illésy
János.

2 u. o.

3 Lásd: Domanovszky: Magyar Művelődés-
történet III. kt. 633-4. lap.

4 Orsz. Levéltár: Nádasdy-iralok, vegyes
levelek.

5 Pataki V.: A XVI. századi várépítés Ma-
gyarországon. Bécsi M. Tört. Int. fivk. I.
évi. 103. lap.

6 Gorove László: Szolnok várának viszontag-
ságai. Tudományos Gyűjtemény, 1820. IX.
kt. 10. lap.

7 Bolár Imre: Szolnok települései, népesedési
és gazdasági viszonyai a XVIII. században.
Szolnok, 1941. 14. lap.

3 Komáromi József: Adatok Szolnok várá-
nak történetéhez. Jászberényi Múzeum Év-
könyve, 1943.

9 LScihram Dimiski Magyarországra vonatkozó
leírása. (Mi96-ban másolták Konstantinápoly-
ban.) Ismerteti: Fekete Lajos, Hadt. Közi.
1930. 16. lap.

10 Gorove László: i. m. 1821. VI. kt. 49-50. lap.
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