
A Tisza Szálló korát rangja adja
Ha az életkorát emberi léptékkel mérnék, nem számítana öregnek: 3 év múlva
menne nyugdíjba, így aligha nem a legtermékenyebb alkotói periódusát élné.
Épületnek pedig egyenesen kamasz kor az 57 év, mégis a szolnoki Tisza Szálló
már-már műemléki rangban vigyázza a Tisza-part panorámáját. A korát az
adja, ami a bölcs emberek tekintélyét: sok-sok titok tudója, mert korszakokat
köt össze úgy, hogy közben mániákusán őrzi sajátos arculatát és rangját, hi-
szen egy szállodánál fontosabb a belbecs, mint a külcsin. Szerencséje volt az
épületnek; mindig olyan emberek szolgálták, akik életművüket az aranyozott
stukkók alatt kívánták megalkotni. A Tisza Szálló és fürdő sorsa így emberi
sors is, valljanak hát hat évtizedes történetéről azok, akiknek élete összefonó-
dott a „Tiszáéval".

Van mire emlékezni. íme a kezdet: a Tisza partján 1927-ben kezdtek egy
kutat fúrni azzal a szándékkal, hogy termálvizet nyerjenek. Közben elkezdő-
dött a Szálloda és Fürdő építése is. Tervezői azok voltak, akik a fővárosi Gel-
lért Szállót megálmodták: Sterk Izidor, Sebestyén Artúr és Hegedűs Ármin.
A kivitelezést az Ellich és Dömény cég vállalta, amelyik pontosan az építkezés
ideje alatt jutott csődbe, így a szolnoki festőmesternek, id. Fülöp Jánosnak adó-
sak is maradtak egy fél családi ház árával. Pedig igényesek voltak ám a mű-
építészek: amikor a homlokzat elől eltávolították az állványzatot, az egyik
tervező mérgesen rászólt a festőre — Mondtam magának, hogy olyan színe le-
gyen, mint a Gellért Szállónak, és ez nem olyan! Mire a szolnoki mester egy-
kedvűen benyúlt a szivarzsebbe és kivette a fővárosi Hotel tenyérnyi faldarab-
ját, melyet pipájával ütött le és a színhez pászította. Árnyalatra olyan volt.

Felépült az étterem, a szálló és a fürdő is. Csillogott-villogott minden a
csillárok fényében. Ám a tervező szeme észrevett valamit: leolttatta a villanyo-
kat, tíz szál gyertyát kért és meggyújtva leállítatta azokat a műmárvány bur-
kolatra. A gyertyafényben olyan volt a korábban tükör simának látszó pado-
zat, akár az országút. Még egy hónapig csiszolták, mikor az építész elégedett
lett vele. A Szálló már elkészült, a kút még mindig nem adott vizet, amikor
aztán a 948. méternél feltört az 54 °C-os víz, Tóth Tamás polgármester háló-
ingben szaladt megnézni a csodát.

A gyógyvizet a legenda szerint Pólya Tibor festőművész keresztelte el
Áldásvíznek, melyet a polgármester apósára célozva, Gaáldás vízre humorított
a köznyelv. Az éttermet bérbe adták; Frankék, Westerék voltak többek között
a bérlői, a Szálló pedig hamarosan európai hírnévre tett szert.

A ma 89 éves Tóth Imre 1932. május 1-én állt szolgálatba portásként a Tisza
Szállóba, 1960-ban nyugdíjazták, de még 12 esztendőt szolgált, így 1972. má-
jus 1-én búcsúzott el a portáspulttól. Tóth Imre egyike azoknak, akiknek élete
összeforrt a Tisza Szállóéval.

— Géplakatos és motorszerelő, valamint öntödei minta lakatos voltam,
Gaál Imre üzemében, amely a mai Tejüzem helyén állt. Az órabérem 72 fillér
volt, akkor amikor a napszámosok 50 filléres napi keresetre várva sercintgettek
a piactéren. Az üzem tönkrement, én voltam az utolsó aki elhagytam, s mivel
Gaál Imre a polgármester apósa volt, protekcióval kerültem a Tisza Szállóba
portásnak. Az első hónapot próbaként, fizetség nélkül kellett leszolgálni, de az-
tán beváltam. A Nemzeti Szállóból jött át Katz Péter főportás; ő reggel 8-tól
este 8-ig posztolt, én este 8-tól reggel 8-ig szolgáltam évtizedeken át, pihenő-
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nap nélkül. A szállodában 28 szoba, 66 férőhely volt; ha a szandai réten a
megyei agárversenyt tartották, már hónapokkal előre elkeltek a helyek. Emlé-
kezetesek voltak a megyebálok; huncutok voltak az urak, elémálltak, így nem
láttam, amikor egy-egy hölggyel felslisszoltak a lépcsőn. Időnként tehát fel-
mentem és nem egyszer az utolsó pillanatban érkeztem.. . Volt aki 100 pengő-
söket nyomkodott a markomba, hogy csak tíz percre engedjem fel a szíve vá-
lasztottjával. A kollégák lemarháztak, de én nem engedtem, nem szereztem
magamnak rossz pontot.

— Volt olyan időszak, hogy a színésznők a szállodában laktak. Az egyik
százados szerenádot akart adni, hozta a cigányokat, én azt mondtam, hogy csak
a testemen keresztül mehet fel, és egy kurblivassal az útjába álltam. Voltak
itt igen neves vendégek is. Lejárt fürödni Móricz Zsigmond és nemegyszer jött
le vadászni Rózsahegyi Kálmán. Hogy milyenek voltak a vendégek? Legtöbbje
aranyos ember, de volt olyan, aki kirohant a fürdőből és rám veszekedett, ami-
ért az utcán járatták az autót.

— Hogy vészelte át a háborút a Tisza Szálló?
— A bombázáskor légoltalmi parancsnok voltam, így a rendőrök engem

büntettek minden szabálytalanságért. Amikor hulltak a bombák én kimentem
az utcára megnézni, sötét-e minden ablak. Nem egyszer könyökölt a nyitott
ablakban valamelyik vendégünk, miközben körém potyogtak a repeszek. Fel-
mentem és eloltattam vele az éjjeli lámpát. Amikor ledobtak egy bombát a
megyeháza mögé, úgy táncolt a Szálló, akár egy hajó a viharos tengeren. A híd
robbantásakor az ablakok mind kitörtek, az ajtók tokostól jöttek ki a falból.
A hatalmas dörrenésre kiszaladtam az óvóhelyről és éppen a hátam mögött,
egy lépésre fúródott a földbe egy öntöttvas korlátdarab.

— A háború alatt a Szálló kórház lett, 300 nő volt a lakója, a drága búto-
rokat kirakták az erkélyekre, vaságyakat állítottak föl, de sokan a földre fek-
tetett matracokon aludtak. Szültek itt, operáltak, mi, portások pedig az oro-
szoktól több fizetést kaptunk, mint korábban a várostól. Az egyik villanyszerelő
kollégámmal egy vízaknába rejtettük el az étterem ezüst étkészletét, a fel-
szabadulás után a kollégám büszkén előállt vele, engem meg sem említett. Ami-
kor béke lett, papírokkal beragasztottuk az ablakokat, a tollakat összeraktuk
a párnákba és tíz szobát megnyitottunk. A fürdő jó ideig nem üzemelt, de a
konyha jó volt, jöttek is a vendégek, szerencsére olyan igazgató került a szál-
lóba, aki hamar rendet rakott.

A Tisza Szálló 1950-ben különvált a Vendéglátó és Fürdő Vállalattól, ám
sorsában az igaz fordulatot az jelentette, hogy 1952. április 1-én a Vendéglátó-
ipari Reprezentatív Igazgatóság lett a gazdája. A jelenlegi igazgató, Csépé Mi-
hály 1952. május 1-én áruforgalmi vezetőként került a Tisza Szállóhoz. A Szál-
ló közvetlen minisztériumi irányítás mellett biztosította a környezeténél maga-
sabb szintű vendéglátást. Először is meg kellett szervezni a szakembergárdát.
Vonzerőt jelentett, hogy itt már többet tudtak fizetni az indulásnál is, mint a
Vendéglátónál. A fürdőben egy szikvízgyártó üzem tevékenykedett, amely
Áldásvizet is palackozott. Hogy miként őrizte rangját a szálló az ötvenes évek-
től napjainkig, erre Csépé Mihály igazgató emlékszik vissza.

— Szerencsés döntés volt a minisztérium részéről az, hogy a megyeszék-
helyeken kiemelten kezelt egy-egy reprezentatív szállodát. Nem volt könnyű
dolgunk; az a vendégkör, amelyik a felszabadulás előtt látogatott hozzánk el-
tűnt. A kezdet kezdetén tömegigényeket elégítettünk ki, filléres ebédeket ad-
tunk, később az ötvenes években differenciálódott a vendégkör. Ezt nemcsak
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a magasabb árainkkal értük el, de elvártuk azt is az ide betérőktől, hogy tisz-
tességes öltözékkel becsüljék meg vendégtársaikat és becsüljenek meg minket.
Kezdetben éles vitáink voltak, ám ezt az igényünket az évtizedek során el-
fogadták a vendégek. A későbbiekben — a politika vonzataként — nem nézték
jószemmel azokat, akik sokszor megfordultak nálunk. Nem egy törzsvendégün-
ket kikérdezték: miből telik neki a Tisza Szállóban „dőzsölni"? A következ-
mény az volt, hogy még azok is elmaradtak, akiknek nem volt félnivalójuk.

Sárközi István pincér 1950 óta szolgál fel az étteremben. Kezdetben heti
44 forint és az ételforgalom 10" o-a volt a munkabér. Amikor az igazgató fize-
tése 2000 forint volt, a pincérnek összejött a 2100—2200 forint. Az árak az öt-
venes évek elején? Egy leves, második fogás és sütemény 3 forint 60 fillérbe
került a Kis-Tiszában. Egy korsó sör 1 forint 50 fillér volt.

A Tisza Szállóval szembeni fenntartás 1957-től oldódott. Egyre több megyei
vezető is megfordult itt, de mind gyakoribb vendégek voltak a neves írók, köz-
életi személyiségek. A vendégkönyv Szabó Pál, Mesterházi Lajos, Déry Tibor,
Tamási Áron, Ferencsik János, Dobi István nevét őrzi többek között.

Néhány kínálat az 1960. május 21-i étlapról: tejfeles sóskafőzelék 3,40,
harcsaszelet rántva 16,30, borjúpörkölt galuskával 11,75, hagymás rostélyos
12,90 — és akkor még a mai 14 dekás húsadag helyett 18 dekát adtak!

Egyre inkább „kivirágzott" a Tisza Szálló kerthelyisége is. Az egyik törzs-
vendég mondja: — Én egy Mercedes árát hagytam a Tiszában. Ha a kerthelyi-
ségben megjelentem, a cigányok tust húztak. Egy mulatós hajnalon felmász-
tam a kerti fára, oda hozta fel nekem a pincér a konyakot, miközben a zene-
kar azt játszotta: „Felmegy a legény a fára..."

Pedig a kerthelyiség kezdetben még nem rendelkezett saját bútorral. A
benti asztalokat, székeket vitték ki a pincérek, aztán ha eső1 jött, rohantak vele
vissza a terembe. A szálloda fürdőszoba nélkül épült, de a hátsó lépcsőn lejö-
hettek és díjtalanul használhatták a kádakat a vendégek. Az étterem látoga-
tottságát a rangos színházi élet is fokozta. Bankettek, premiervacsorák tartot-
tak 3-ig, 4-ig. A közönség itt találkozott a művészekkel. Az előadás után, „test-
közelben" láthatták Mensáros Lászlót, Mádi Szabó Gábort, Győri Ilonát, So-
mogyvári Rudolfot.

Csépé Mihály 1967-től lett a szálloda igazgatója és nem restellt az ország-
ban házalni tapasztalatok után. Később külföldi tanulmányutakat szervezett,
mert a célja az volt: a Szálló közelítse meg az európai színvonalat szolgáltatá-
saival. Ha úgy találta, másutt több a fény, a pompa, a luxus, úgy ezt a személy-
zet emberi tényezőivel; figyelmességével, jómodorával kívánta ellensúlyozni.
A „60-as" Csemege vásárlóközönsége nem egyszer lehet szemtanúja annak,
amint az igazgató kilós csomagokban viszi a májat a hűtőpultból — az étterem
konyhájába. Az a légkör, melyet az eltelt évtizedek során teremtettek, képes
arra, hogy alakítsa az itt dolgozókat. Előfordult, hogy egy elbocsájtott felszol-
gáló állt munkába a Tiszában, — aztán 25 évet töltött el nagy megbecsülésben.
Előző munkaadói nem értették, miként történhetett ez. Hiába, a „génius loci..."

A ma vendégei gyakran sokallják az étterem árait. Egy vacsora egy sze-
mélyre 80—100 forint, ami valóban nem vékonypénztárcájúaknak való. Azt
viszont kevesen tudják, hogy az éttermet a szálloda tartja el, s a borsosnak
tűnő étlap áránál többe kerül egy-egy fogás. A Hungár Hotels Vállalatnál az
éttermi szolgáltatások deficitje az elmúlt évben elérte a 160 millió forintot.
Mindez az okfejtés semmit sem változtat azon a tényen, hogy a Tisza Szálló
bélszínjére aligha fogunk rászokni. ..
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Essék szó a fürdőről is, hiszen a közismert gyógyhelyet a jobbulás remé-
nyében keresik meg a reumás betegek, akik a rádiumtartalmú iszappakolás
és gyógymasszázs után gyakran távoztak megkönnyebbült érzéssel. A fürdőt
sem kímélte az idő, ám gazdája — 1968 óta —, a Szolnok megyei Víz- és Csa-
tornamű Vállalat nem feledkezett meg róla. Ügy tervezik, hogy a jövő év köze-
pére megvalósul a teljes épületgépészeti rekonstrukció, miközben a fürdő maga
is megszépül. Kicserélik a tetőt, a nyílászárókat, felújítják a falburkolatot, rep-
rezentatív belső teret alakítanak ki. A bronzkifolyókat Papi Lajos szobrász ké-
szíti el. Márványmedencét kap a fürdő, ám mindennek az ára a kényszerű
üzemszünet, melyhez társul majd októbertől a kádfürdő bezárása is. Mintegy
50 millió forintot fordítanak a fürdőfelújításra, és a gyógyvíz szerelmesei az
ÁEV-hez fohászkodhatnak azért, hogy 1986 közepére valóban elkészüljenek a
felújítással. Az 1927-ben fúrt kút valamikor nagy erővel nyomta a felszínre a
gyógyvizet. Ma már búvárszivattyúkkal kell rásegíteni, ám a szakemberek sze-
rint jó pár évtizedig így is ki kell tartania.

Tóth Imre bácsi, a maga 89 évével minden délben a Tisza Szállóban ebédel.
— Ügy tartanak engem itt kérem, mint ha még dolgoznék. Annak idején

909 forinttal mentem nyugdíjba, így nem gazdagodtam meg az itt eltöltött 40
év alatt, de nem bántam meg, hogy az életem java részét a szállóban töltöttem
el. Ez kérem egy olyan intézmény, amit csak teljes szívvel szabad szolgálni.

Alighanem ez a magyarázat arra, mitől tud a Tisza Szálló újra és újra
megújulni.

PALÁGYI BÉLA
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