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A szolnoki Tabán
Szolnokon a Zagyva partján terül el a város egyik legrégebbi, leghangulatosabb
városrésze a ,„Tabán".

A mai „Tabán" csupán egy kis darabkája a régi városrésznek. Jelenlegi hatá-
rai nyugaton a „Pólya Tibor utca", északon az „Ady Endre utca" egy rövid sza-
kasza, mely a „Kun Béla körutat" metszi, keleten pedig a „Zagyva parti sétány"
illetve a „Zagyva folyó".

A „Pólya Tibor utca" a Szolnoki Művésztelep híres festőjének nevét őrzi
Pólya Tibor 1886-ban született Szolnokon és 1937-ben halt meg. A Szolnoki
Művésztelepen Fényes Adolf növendéke volt. Politikai plakátokat, újságrajzo-
kat, karikatúrákat készített. Ezen kívül festményeiben a szolnoki tájat és a
szolnoki embereket örökítette meg.1 Az utcaelnevezés 1945 után keletkezett.
Előző neve „Dr. Harsányi Gyula" emlékét őrizte, aki 1911 és 1921 között Szol-
nok város polgármestere volt és igen sokat tett a város fejlesztéséért.2 Ezt meg-
előzően „Festő utcá"-nak hívták, mivel ebben az utcában működött az „Alcser"
nevű festő és vegytisztító gyár.

Az „Ady Endre utca" korábbi neve „Horánszky Nándor utca" volt.
A „Zagyva-parti sétány" elnevezés mindössze egy-két évtizedes, mivel a sé-

tányt a Zagyva-part rendezése során hozták létre.
A ,.Tabán" északi részét a ..Horánszky Nándor utca" (ma: „Ady Endre út")

egy rövid szakaszán kívül a „Törpe utca" is határolta. A „Törpe utcát" ma már
nem találjuk a város térképén, mivel 1968 és 1970 között az itt lévő házak le-
bontásával megszüntették. Helyén a „Kun Béla körút" egy szakasza épült. A
„Törpe utcában" működött egy parasztház udvarán a hangulatos „Nádas
kocsma".

A „Tabán" név az oszmán-török „tabaq-xane" szóból származik, jelentése
„cserzőműhely, tímártelep". A szó elterjedése a balkáni nyelvekben a török hó-
dítások idejére esik.3

A törököknek híres bőriparuk volt, amely magyar földön kedvező fejlődési
körülményekre talált, mivel nyersanyag — különféle állati bőr — bőségesen
állt rendelkezésre. A magyar tímárok eltanulták a török tímármesterség fogá-
sait, s az alföldi városok „tabán"-jaiban virágzott a tímármesterség. A tímár-
telepek — mivel a bőr kikészítése sok piszokkal és kellemetlen szaggal jár — a
város szélén helyezkedtek el. A budai „Tabán" pl. a várfalon kívül, a völgyben
terült el. Természetesen idővel a városok terjeszkedtek, s a „Tabán", amelynek
ma már csak a neve emlékeztet egykori jelentésére, a város belterületévé lett pl.
Budán, Esztergomban, Szegeden.3

Szolnokon a „Tabán" a török időkben már létezett és a külvárosban, a váron
kívül terült el. Ebben az időszakban a városrészt még „Tobán"-nak* nevezték.

40



Ez az elnevezés egészen 1747-ig maradt fenn'1. A városrész neve 1883-ban „To-
bány"-ra változott5, majd 1927-től napjainkig6 7 a „Tabán" nevet viseli.

A „Tabán" történetéről viszonylag keveset tudunk, de néhány érdekes adat
azért rendelkezésükre áll.

1552. szeptember 4-én Szolnok török kézre került.8 Ebben az időben a város
jellegzetes palánkváros volt. A várban, amely palánkkal, tornyokkal, falakkal
volt megerősítve, helyezkedtek el a török kaszárnyák, dzsámi, minaret, fürdő
és a mecset.4 A váron kívül, a vártól nyugatra volt a külváros, melyet északi és
keleti irányban mély árok vett körül és amelyben a Zagyva folyt. A Tisza folyó
felől és a várhoz vezető irányban a külvárosnak nem volt fala.4 A „Tabán" mo-
csaras, vizenyős terület volt, néhány „galyiba" állt itt.9 Egyes feltételezések sze-
rint a törökök átmeneti katonai tábora is itt volt.

1685-ben Heister és Merczy császári tábornokok seregei Szolnokot felszaba-
dították a török uralom alól.8 A vár körül, a „Tabán"-ban maradt néhány sze-
gény török család, s a visszatelepült lakosság tőlük vette át a „Tobán" nevet.

A város terjeszkedésével, a XVIII. században a vár körüli külső város már
belső város lett, melyet sánc vett körül, s a külváros a sáncon kívül alakult ki.4

Ezt bizonyítja Mattyasovszky Ferenc, 1714-ben az udvari kamarának Szolnok
városáról készített összeírása is, amelyben megemlíti, hogy a vár és a külső
város között sánccal körülvett belső város a „Tabán és a Katonaváros".4

1747-ig a „Tabán" lakóit nem lehetett összeírni, mivel ezideig a „Tabán" a
„Katonaváros" védnöksége alatt állt, lakói személyes szolgálattal tartoztak a
katonaságnak és így adómentességet élvezek.4

Az 1747. évi összeírás megállapíja, hogy a „tabániak" részben szegény jobbá-
gyok voltak, halászatból és napszámból éldegéltek. Ezen kívül néhány gazda is
lakott itt. Ebben az időszakban a „Tabánban és a Katonavárosban" tizenöt —
részben német eredetű — önálló iparosmester tevékenykedett. Ez igen jelentős
szám, mivel ekkoriban" Szolnok városában összesen harminckét önálló iparos-
mester dolgozott.4 Az iparosok főleg tímárok, csizmadiák, gombkötők, süvege-
sek, szíjgyártók, szűrszabók, szűcsök, vargák voltak. Egy részük a katonaság
szükségleteit elégítette ki.4

1747-től az 1920-as évekig tudomásunk szerint a városrész történetére vonat-
kozó dokumentumok hiányoznak. Néhány térkép10 azonban rendelkezésünkre áll
amely a városrész és közvetlen környékének fejlődését mutatja be 1863-tól
napjainkig.

Az 1920—30-as évek „Tabán"-ja néhány idős ember emlékezetében azonban
megmaradt. Elbeszéléseik nyomán így lehetne a századeleji „Tabán"-t felidézni:

A Zagyva-parti városrészben ekkor mintegy 120—140 apró házacska állt.
Utcaneveket itt nem lehetett találni, csupán a házakat számozták. A számozás
I-nél kezdődött és a legmagasabb házszám 140 körüli volt. Az apró házacskák-
kal övezett zeg-zugos utcák szinte labirintust képeztek. A házak tetejét fazsin-
dely és szalmazsup fedte. Falaik vályogból, sarazott deszkából készültek és vol-
tak itt vertfalú házak is. Az építkezéshez szükséges agyagot és sárgaföldet a
Zagyva medréből nyerték az itt lakók. A legtöbb ház két helyiségből, szobából
és konyhából állt. A házak nagyon közel épültek egymáshoz, s mivel a tetők
igen gyúlékony anyagból készültek, elég volt egy szikra ahhoz, hogy egész ház-
sorok lángra lobbanjanak. Az itt élőket így gyakran sújtotta tűzvész, a Zagyva
és a Tisza áradásakor pedig a víz rombolta össze hajlékaikat. A szegénység, a
gyakori elemi csapások összekovácsolták az embereket. Az azonos szakmát űzők
szinte zárt közösséget alkottak, s ritkán engedtek maguk közé idegeneket. Az
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itt élők főleg halászattal foglalkoztak, vagy szegény napszámosok voltak. A nap-
számosok a dohánygyárban, a fűrésztelepen és építkezéseken dolgoztak. A ha-
lászokon kívül egyetlenegy iparosmester élt itt, „Kolompár Gyula" szegkovács,
aki a szögeken kívül ún. „iszkává"-kat készített. Az „iszkáva" félhold alakú
speciális szög volt, amelyet a halászladikok mohával tömített deszkáinak össze-
fogására használtak. Híres halászmesterek is éltek ebben a városrészben. A
„Lévai" nevű halászmester például Tiszafüredtől Csongrádig korlátlan ura volt
a vizeknek. A Tiszának ezen a szakaszán csupán az ő engedélyével lehetett
halászni, Híres: hajósgeneráció volt a „Bedé" család is. Ugyancsak tabáni hajó-
tulajdonos volt „Barta György" és a „Bozóki" család. A „Tabán" mai lakói
között is vannak akik a régi mesterséget űzik.

Az utcaelnevezések is bizonyítják, hogy a városban a halászat nagy jelentő-
ségű, komoly megélhetési forrás volt. A „Tabán"-tól északra csupa halászattal
kapcsolatos utcanevet lehetett találni, amelyek azonban a „Kun Béla körút"
építésével sajnos eltűntek a várostérképről. Ilyen elnevezések voltak: Hajó utca,
Harcsa utca, Ponty utca, Kárász utca. A „Tabán" nyugati határán húzódó „Pó-
lya Tibor utca" mellett volt a hajdani „Halász utca", mely ma „Dr. Balogh
Kálmán" orvosprofesszor nevét őrzi. Az utca négyes számú házán emléktábla
található a következő felirattal:
„E házban született Dr. Balogh Kálmán a magyar gyógyszerész tudomány nagy
mestere 1835. szeptember 29-én."

A város fejlődésével egymás után tünedeztek el a régi tabáni házacskák, he-
lyüket korszerűbb épületeknek adva át. Ma már csak néhány kis utca idézi —:
elég rossz állapotban levő házakkal — a régi „Tabán" hangulatát. A közelmúlt-
ban azonban született egy rekonstrukciós terv, amely a „Tabán" megmaradt
házacskáinak felújítása mellett a régi hangulat, a hagyományok megőrzését tűz-
te ki célul. Azt a „Tabán"-t szándékozik megmenteni, mely mind nevében, mind
élő valóságában Szolnok város küzdelmes múltjának, hagyományainak meg-
maradt része.
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