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Szabó László

Szolnok megye — Jász-Nagykun-Szolnok
/vár/ megye?

Újsághír:
"A magyar Demokrata Fórum karcagi szervezete Szolnok megye régi
nevének, Jász-Nagykun-Szolnok megye elnevezésnek visszaállítását
kezdeményezte..."

Szolnok /vár/ megye elnevezésünk a legrégebbi közigazgatási nevek közé
tartozik. Györffy György Szolnokot /Zounuk, ejtése:Szónok, jelentése: szószóló/
első alapítású vármegyéink között tartja számon. Szervesen illeszkedett a szen-
tistváni megyerendszerbe, s nagy királyunk uralkodásának második szakaszában
hozta létre Szolnok központtal. Névadója Szolnok ispán, a Szent Gellérttel együtt
1046-ban megölt egykori megye fő volt. A Tisza jobb partj án fekvő, Erdélybe nyú-
ló megye eltért területileg és szervezetileg is a többitől, ugyanis a szolnoki ispán
feladata a sószállítás ellenőrzése volt. A megye részben a Tisza vonalát követve
lehetővé tette, hogy a dési sóbányákból, majd később Máramarosból tengelyen és
vizén érkező sót a szolnoki ispán védhesse, ellenőrizhesse, majd eloszthassa. A
hatalmas, különös funkciójú vármegye a XIII. században kezd részekre oszlani.
1279-ben tűnik fel a Külső-Szolnok /néha később Kis-Szolnok/ elnevezés, s mel-
lette a Közép- és Belső-Szolnok nevek. A megyerészek Zsigmond és Mátyás ko-
rában már önállósodnak. Külső-Szolnok vármegye önállósága 1569-ig él. 1552-
ben ugyanis elfoglalta a török Szolnokot, s már látható, hogy jó ideig visszafog-
lalására remény sincs, s Szolnok mint közigazgatási központ a magyar királyság
számára megszűnt létezni. A sikeresen megvédett egri várhoz csatolják, s létrejön
a századokon át funkcionáló Heves- és Külső-Szolnok vármegye. Külön meg kell
említenünk, hogy a két megyét összekapcsolja, és nagyon fontos: az egyesített
megyék önállóságát is kifejezi, s használata nemcsak formális, de jogi következ-
ményekkel is járt. Az "egyesített vármegye" - mert századokon át ezt használják
megjelölésére - magába foglalta Tiszafüred, Szolnok környékét és a Tiszazugot
/bár ennek legdélibb települései jó ideig Csongrád vármegyéhez tartoztak/. Ez az
állapot - noha a török uralom alól régen felszabadult a terület - 1876-ig állt fenn.
Minden bizonnyal azért, mert Szolnok - bár kamarai város volt, vagy éppen ezért
- nem tudta súlyával egyesíteni a volt Külső-Szolnok megyét. Aprócska város volt,
mely bár fontos átkelőhely, a sószállítás és faúsztalás, hajózás egyik alföldi köz-
pontja, ám mindezek hasznát nem polgárai, hanem a kamara tette zsebre, s maga
a város alig fejlődhetett. A kiegyezést követően az 1870-es években átszervezik
a magyar közigazgatást, megszüntetik a feudális szemléleten alapuló,különböző
kiváltságokat élvező közigazgazási egységeket /pl. Jász- Kun vagy Hajdú kerüle-
tek/, s egységes megyerendszert alakítanak ki. Amikor az 1876. évi XXXIII. te.
nyomán létrejön egy sohasem volt új megye: Jász- Nagykun-Szolnok vármegye,
amely az egykori Jász és Nagykun Kerületet, illetve a volt Külső-Szolnok várme-
gyét foglalta magában, gazdasági megfontolások, s nem a területek akkori állapo-
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ta vagy múltja volt a döniő: a megyehatárra eső Szolnok azért lehetett központja,
mert itt találkozott a köz-, vízi- és vasút, s a kapitalizálódó Magyarország gazda-
sági irányítói e különleges helyzettől várták a terület gyors fejlődését. Hogy iga-
zuk volt-e vagy sem, azt az azóta eltelt idő mérte meg.

Szóljunk inkább a megye másik két részéről.
A kunok és a jászok IV. Béla uralkodása idején: előbb 1239-ben, majd a ta-

tárjárás után léptek ismét magyar földre. Az egykori Újvár vármegye /Heves, Aba-
új és Sáros vármegyék/ egy részén, illetve Kemej vármegye /egyesek szerint csak
kisebb, megyén belüli közigazgatási egység és főesperesség/egy részéből adnak
a beköltözőknek részt, s kapnak kiváltságokat, alkotnak önálló közigazgatási egy-
séget. A jászok és kunok lakta terület fejlődése, története az Anjouk alatt eltérő
irányú lesz, s sorsuk újból csak a török időkben kapcsolódik ismét össze. Mind-
két rész, illetve a Duna-Tisza-közi Kiskunság is külön-külön szerez nagyjából
azonos lényegű és értékű privilégiumokat magának, amelyek lényegileg össze-
kapcsolják őket, de közigazgatásilag nem. 1702-ben a kamara által már szinte azo-
nosnak vett három önálló kerületet egyszerre juttatják a Német Lovagrend kezé-
re, s szüntetik meg addig élvezett kiváltságaikat. A privilégiumokért folytatott kö-
zös harc végleg összekapcsolja őket, s létrejön 1745-től a Hármas vagy Jászkun
Kerület Jászberény székhellyel. Saját erőből váltották meg önmagukat, s e re-
dempció eredménye 1876-ig, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye megalakulásáig
kedvező helyzetet biztosított a kerület lakóinak.

Többen bizonyították, hogy a jász és kun öntudat megmaradása, a gazdál-
kodás, a társadalmi élet és a kultúra magas szintre emelkedése - noha időközben
mindkét nép elveszítette nyelvét és magyarrá lett - e területi és jogi különállásnak
köszönhető. Ezért is szegültek ellene annak, hogy az újonnan kialakított megye a
XIX. század végén, a polgárosodó Magyarországon Szolnok központtal jöjjön lét-
re. Készült Jász vármegye, Nagykun vármegye terv /a Tisza innenső és túlsó part-
ját foglalva magába, s nemcsak a régi kerületi, hanem hevesi, külső-szolnoki te-
lepüléseket is/, de ezeket a már említett gazdasági megfontolások miatt nem vet-
ték figyelembe. Az új megye Szolnok központtal alakult meg, s 1950-ig csak ne-
vében viselte az egykori részek önállóságának emlékét.

Az ellenszegülést, Szolnok központi szerepe ellen való fellépést azonban
nemcsak a múlt, a hagyományok s az érzelmek táplálták. Szolnok, bár oppidum
/mezőváros/volt, mégsem igazi területi, közigazgatási központ. Nem voltak köz-
épületei, megfelelő intézményei /iskola, egyház, egészségügy/. A nagykunsági re-
formátus iskolahálózat még kisebb településeken is, mint az alközpont szerepét
betöltő Karcag, erősebb volt a szolnokinál, vagy legalábbis olyan. Jászberény pe-
dig a kerületi közigazgatás meglévő épületeivel, rangos vezető redemptus csalá-
dok városias házaival rendelkezett. Mindezeket Szolnokon létre kellett hozni,
mégpedig a megyei adókból, más települések rovására. S a jászok és kunok fenn-
tartásai igazolódtak: a megye adói fejlesztették s fejlesztik Szolnokot nagy, hirte-
len felduzzasztott várossá, olyanná, amelyben a régi, tradicionális népesség szá-
zalékosan elenyésző. A Külső- Szolnok megye, Heves- és Külső-Szolnok megye
életében szóhoz nem jutott kisnemesei, elszegényedett famíliái beáramlanak a me-
gyeszékhelyre, de még lakásuk sincs, bérelt iparos- és kereskedőházakban laknak;
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maguk alig tudnak áldozni a városkép érdekében. Az azóta eltelt időszak, több
mint száz év az egykori jász és kun teriiletek visszamaradását, Szolnok arányta-
lanul gyors és nagy - éppen ezért gyökértelen - felduzzasztását eredményezte. íme
a szerves fejlődésbe való erőszakos beavatkozás egy koncepció jegyében.

1876-ban azonban kötőjellel, betűrendben közli mindenkivel az új megye-
név: itt három különálló rész egyenjogúan egyesült. S ezt fejezi ki az ekkor kiala-
kított megyecímer is, amely mindhárom egykori címerét egyesítette. Ha a való-
ságban Szolnok többet is kapott, a törvényeken kívül a megyenév, főként az egy-
szerű emberek számára, ki fejezte: mi is egyenjogú lakói vagyunk. 1950-ben azon-
ban mindenki megkérdezése nélkül - mint Botka János kimutatta, gyakorlatilag
már 1949 utolsó hónapjaitól - törlik a jász és kun önállóságot megtestesítő nevet,
s minisztertanácsi rendelettel Szolnok megye / a vármegye nevet a két világhábo-
rú között még használták, s ezt is ekkor törölték/ lett. Területileg is ekkor vált ha-
sonlóvá, hiszen - bár 1945-től apróbb változtatások addig is voltak - Tiszafüred
környékét, több Pest megyei települést ekkor csatolnak ide, s Dévaványa el-,
Öcsöd Szolnok megyéhez kerül. Az egykori nagyobb települések /pl. Kunhegyes,
Jászapáti/ 1960-ig járási központok még, de ez a jellegük is megszűnik, s sorva-
dásnak indulnak, annak ellenére, hogy továbbra is természetes központjai egy-egy
területnek. 1958-ban a megyei tanács kérelmezte ugyan a régi név visszaállítását,
ám az ekkor már megfogant rajonírozási tervekre hivatkozva elnapolták az ügyet.
Sőt, mint láttuk, a válasz további központok megszüntetése két évvel később. Most
újra felvetődött a kérdés, s a történelem jelenné vált.

Talán kérdenünk sem kell ezek után: jogos-e, van-e értelme a név megvál-
toztatásának? Mégsem árt a történeti adatokhoz néhány megjegyzést tenni.

A név szimbólum, amelyet /ha mesterségesen adott, s nem természetesen,
az idők folyamán alakult ki/jól kell megválasztani. Úgy vélem, a Szolnok megye
elnevezés a mai területet nézve sem a történeti múltat, sem a meglévő tendenciá-
kat s a jelen állapotot nem fejezi ki. Megfosztja a jászokat és kunokat, illetve ezek
mai utódait attól, hogy sajátjuknak tekintsék a megyét, otthon érezzék benne ma-
gukat. 1876-ban körültekintően jártak el a név dolgában: mindhárom terület részt
követelt a megyéből, a múlt jogán a jelenből és jövőből. Ma olyan nevű közigaz-
gatási szervezet részei a mellőzött részek, amely őket anonímmá fokozza le, gá-
tolja cselekedeteikben. A még élő, sőt megéledt jász és kun öntudat bár mozgat-
ja a lakókat, de városuk vagy a Jászság és a Nagykunság nevében cselekednek;
Szolnok megyét nem, de Jász-Nagykun-Szolnok megyét vállalnák. Ezért kell a
névben is kifejezésre juttatni újra igényeiket. Szubjektív hajtóerő lehel mindez, s
mindenekelőtt a jó emberi közérzethez járulhat hozzá. Nagyon hozzászoktattak
volna bennünket az elmúlt évtizedek efféle "apróságok" mellőzéséhez, ha nem
munkált volna természetes és erős emberi igény, hogy ne csak a pénzre, a haszon-
ra, a nagyobb kenyérre tekintsünk. Ám, mint ez a mozgalom is bizonyítja, szeren-
csére nem sikerült. Nemcsak nagyobb, de ízletesebb kenyérrel is él az ember.


