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Szolnok Város Története I.

Az országos intézményekkel (elsősorban
egyetemekkel, főiskolákkal) nem ren-
delkező vidéki nagyvárosainkban a tör-
téneti kutatások műhelyei elsősorban
a megyei múzeumok és kisebb mérték-
ben a megyei könyvtárak. Ugyanez vo-
natkozik a publikációs forrásokra, lehe-
tőségekre is. Számos helytörténeti ki-
advány ismeretében nyugodtan állíthat-
juk, hogy ez a tény határozott garanciát
jelent, garanciát, amely a gombamód
szaporodó helyi kiadványok között fel-
tétlenül szükséges. Bár ez a kötet nem
ilyen megyei szervezet kiadványa, az
egész munkán ott érezhető a csaknem
a felszabadulással egyidős Szolnok me-
gyei múzeumi szervezet meghatározó
tevékenysége. Ezt egyébként a megye
székhelyének történetét bemutató, akár-
csak népszerű összefoglalástól az olvasó
méltán el is várhatja. A héttagú szerző-
csoport által írt munka Szolnok 900
éves jubileuma (1075—1975), helyeseb-
ben Szolnok nevének első, általunk is-
mert, rendelkezésünkre álló említése
900. évfordulójának megünneplésére ké-
szült. Azért teszünk a magunk részéről
különbséget Szolnok 900 éves jubileuma
és ma ismert első említése (cives
Zounofc és villa urbanoruim Zounok
a garamszentbenedeki apátság alapító
levelében), illetve a város alapítási idő-
pontja között, mert biztosra vesszük,
hogy Szolnok városa ennél korábbi
alapítású. Egyidősnek kéül lennie Géza
fejedetem és I. István király ország-
szervező tevékenységével, jóllehet nem
rendelkezünk erre vonatkozó írásos for-
rással.

A város földrajzi helyzete, továb-
bá egész népeket, országokat fel-
ölelő, megmozgató nagy történeti ese-
ményekben játszott állandó szerepe ezt
azonban kétségtelenné teszi. Nem árt
egyébként utána gondolni, milyen is
volt ez a földrajzi helyzet, és a belőle
logikusan következő szerep. A legkü-
lönbözőbb korok eseményei, forrásaik
elemzései azt mutatják, hogy Szolnok,
mint a Kárpát-medence egyik természe-
tes központja (a másik, és jelentősebb
nyilvánvalóan Budapest körzete) az ese-
ményekben általában nem mint vég-

pont, mint végcél, hanem mint a végső
siker (legtöbbször döntő jelentőségű ka-
tonai győzelem) eléréséhez vezető ese-
mény színhelye szerepelt. Világosan mu-
tatja ezt akár a török hódítás időszaka
(mind az, amikor a török foglalja el,
mind az, amikor Buda visszavétele előtt
a felszabadító csapatok), vagy akár
a szabadságharc eseményei, de a Ta-
nácsköztársaság Vörös Hadseregének
utolsó hősi csatája is. A hol innen, hol
onnan Szolnok ellen felvonuló hadse-
regek nem gazdasági potenciált, politi-
kai irányító központot akarnak a város
elfoglalásával megkaparintani, hanem
lehetőséget szerezni ilyen centrum vagy
centrumok elfoglalására, netán az egész
Kárpát-medence elfoglalására vagy meg-
védésére. Egy ilyen fekvés és szerep alig
engedett sok lehetőséget a zavartalan
békés fejlődésre, gazdagodásra, iparo-
sodásra, legalábbis a magyar államala-
pítástól a 2. világháború végéig eltelt
időben. Szolnokon alighanem azért volt
mindig nagyarányú az újjáépítés és épí-
tés, mert szinte még több volt a pusz-
títás. Egyáltalában nem csodálkoznánk,
ha ebben az összefüggésben kiderülne,
hogy a bronzkor végéről (úgy időszá-
mításunk előtt a XV. század és a X.
század közötti időkből) származó, folyó-
medrekben talált bronzkardok a Tisza
völgyében miért éppen Szolnok mellett
sűrűsödnek. Világos, hogy a város ala-
pítása előtt már sok évszázaddal ko-
rábban kialakult a város helyének von-
zása, már abban a késői bronzkorban,
amikorra az első nagyszabású harci cse-
lekmények, szervezett háborúk kezdetét
is tehetjük a Kárpát-medencében. A kö-
tet hét szerzője tíz fejezetben (egy szer-
ző három, egy másik szerző két fejezetet
írt) foglalta össze 869 esztendő és a meg-
előző évezredek legfontosabb esemé-
nyeit, kérdéseit. Mégpedig nem az ösz-
szefoglaló történeti munkáknak megfe-
lelő módon, folyamatos esemény- és
gazdaságtörténetet, politikai történetet
adva.

Ebből a szempontból természete.
sen az első fejezet (Stanczik Ilona:
Szolnok város története az őskortól
a honfoglalásig) és részben a második
is (Selmeczi László: Szolnok város tör-
ténete a honfoglalástól 1526-ig) némi-
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képpen más megítélés alá esik. Hiszen
az első fejezet teljes időszaka, illetve
a honfoglalás és csaknem a teljes
Árpád-kor híján van az írásos források-
nak. A régészeti fejezet jól foglalja
össze a városra és környékére rendelke-
zésre álló leleteket a kis terjedelem
keretei között, sőt még rövid kutatás-
történeti bevezetésre is sort kerít. Az
Árpád-korral és középkorral foglal-
kozó fejezet rövid, szerintünk Szol-
nok fontosságához, de akár a ké-
sőbbi fejezetekhez képest is aránytala-
nul kevés. E fejezet elmulasztotta pon-
tosan megemlíteni, esetleg fordításban
is idézni azt az okleveles adatot, ami
alapján Szolnok 1975-ben ünnepelte 900
éves városi múltját (bár a 31. oldalon
szerepel az adat részben már összefüg-
gésbe rejtve). Szomorúan olvastuk, hogy
abban a városban, amely múltjának
minden rezzenésére féltő gonddal vi-
gyáz, 1973nban még el lehetett pusztítani
a mai város egyik ősének, Ácsinak
(Alcsi) középkori, netalán Árpádjkori
templomát (a templom maradványait)
és temetőjét. Ugyanakkor arról értesü-
lünk, hogy a város már középkori temp-
lomainak egyelőre még az alapjait, sőt
a helyét sem találják, kitartó kutatás
ellenére.
A munka további fejezetei nem kap-
csolódnak szorosan sem a második fe-
jezethez (az lényegében a XV. század
közepéig tárgyalja a forrásokat, a Hu-
nyadiak időszakáról vagy a XVI. szá-
zad első negyedéről egy-egy mondattal
emlékezik meg csupán), sem egymáshoz.
Amint már említettük, itt érezhető vilá-
gosan az, hogy nem folyamatos történeti
műről van szó. Inkább arról, hogy egy-
egy fejezetet szenteltek egy-egy, a város
életét sorsdöntőén meghatározó, néha
rövid, néha hosszabb időszaknak. Nem
kétséges, hogy az érdeklődő olvasó tá-
jékoztatására ez a leghasznosabb mód-
szer, hiszen így alighanem már ismert
országos eseményekhez tudja kötni saját
városa történetét. E további fejezetek
színvonala nem azonos. Mi a magunk

részéről a legnagyobb élvezettel Kapos-
vári Gyula összefoglalásait olvastuk,
és hozzátehetjük, a legtöbb haszonnal
is. Ezzel szemben kissé iskolás stílusú-
nak érezzük az 1685—1847 közötti idő-
szakot tárgyaló fejezetet (Szurmay
László), s nehéz indulás után csak ké-
sőbb lendül bele a szerző (Tiszai Lajos)
a Tanácsköztársaság idejének tárgyalá-
sába. Részletes, jól összefogott tá-
jékoztatást ad a két világháború
közötti munkásmozgalomról Sekne-
czi László. Ez a fejezet egyéb-
ként a legjobb példa arra, amit
fentebb megállapítottunk: nem folya-
matos történeti munkáiról van szó, hi-
szen a két világháború közötti időszak
eseményei, gazdasági és kulturális kér-
dések csak másodlagosan kerülnek szó-
ba. Borús József munkája a második
világháború éveinek Szolnokját tárgyal-
ja. Szemben az előző fejezettel, itt nyo-
mát sem találjuk a munkásmozgalom
kérdéseinek (és ugyancsak nem esik sok
szó gazdasági, kulturális vagy más kér-
désekről). Ez a fejezet lényegében csak
a katonai majd háborús eseményeket
tárgyalja, magas színvonalúan. Nem két-
séges, hogy 1939—1944 között a háború
határozta meg Szolnok helyzetét épp-
úgy, mint minden más magyar városét,
de a katonai építkezések és csapatmoz-
gások ismertetése még nem azonos egy
város 5 évének történeitével (mindez
természetesen nem vonatkozik 1944
őszének tárgyalására).
Összességében véve, az olvasó, ha feje-
zetenként, vagy egy-egy kérdés után
érdeklődve esetenként tanulmányozza
a kötetet, lényegében véve megismeri
egy sok pusztuláson keresztülment, azo-
kat rendre kihevert és napjainkban vi-
haros fejlődésnek indult város kilenc
évszázadának legfontosabb eseményeit,
történetének fő állomásait.
(Szerkesztették: Kaposvári Gyula és Mé-
száros Ferenc. Szolnok Város Tanácsá-
nak megbízásából kiadta a Szolnok me-
gyei Lapkiadó Vállalat, Szolnok, 1975.,
255 lap, 43 kép 22 képes táblán.)
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