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tetése terén is. A 21. századi kutatói igények, a személyes múlt iránti érdeklődés fokozó-
dása, az identitást meghatározó helytörténet, a kisebb közösségek önazonosságtudatának
megőrzését segítő múltismeret szerepe egyértelműen növekszik. A megyei levéltárnak -
amely az általa őrzött és gondozott írásos kulturális örökség révén minden szállal e terü-
lethez kapcsolódik - olyan kezdeményezéseket kell felvállalnia, melyek ezeket a kutatá-
sokat tudják módszertani iránymutatással, források összegyűjtésével, modern formában
történő közreadásával segíteni. A levéltáraknak és az ott dolgozó kutató-történész levéltá-
rosoknak az intézmény jogbiztosító szerepe, klasszikus alapfeladatainak ellátása mellett
ezekre a társadalmi igényekre is tekintettel kell lennie. Az évtizedek óta hiányzó megyei
monográfia munkálatainak megindítása egyelőre várat magára, de bizonyos „előmunká-
latokat", rövidebb távú, mégis átfogó programokat a megye tudományos műhelyeinek,
közgyűjteményeinek szükségszerűen el kell indítania. Ennek jegyében kezdtük meg Jász-
Nagykun-Szolnok megye 1876 és 1990 közötti közigazgatás-történetének és tisztviselői
adattárának adatbázisba rendezését és elektronikus megjelentetését, későbbi terveink között
pedig szerepel - a helytörténeti gyűjtemények és kutatók bevonásával - egy nagyszabású,
online elérhető és folyamatosan bővíthető megyei történeti kronológia összeállítása is.
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A megyei múzeumi szervezet évkönyvének újabb kötete vegyes tartalmú: az intézmény-
ben folyó, vagy a múzeumi szervezet gyűjtőterületéhez kapcsolódó tudományos kutatások
keresztmetszetét nyújtja. A 360 oldalon 20 szerző 21 tanulmánya olvasható, melyeket több-
ségükben a tagmúzeumok munkatársai, kisebb részben pedig külső szerzők készítettek.
Négy régészeti, öt néprajzi és nyelvészeti, hét történeti és négy művészettörténeti témájú
tanulmány került be a Tisicum 21. kötetébe, mely zárásként egy fontos bibliográfiát is tar-
talmaz.

Az évkönyv elején Horváth László megyei múzeumigazgató rövid, személyes hangú
megemlékezése olvasható a közelmúltban elhunyt, utolsó írását a Tisicum 21. kötetében
publikáló Szabó Istvánról, a történeti osztály egykori vezetőjéről.

A régészeti fejezetet Prohászka Péter tudománytörténeti írásai nyitják. Az elsőben
Tariczky Endre tiszafüredi plébánosnak általa felkutatott leveleit közli, melyek azt bizo-
nyítják, hogy Tariczky amatőr régészként a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozó Rómer
Flórissal, a hazai tudományos igényű régészeti kutatások „atyjával" rendszeres szakmai le-
velezésben állott. Az általa felfedezett lelőhelyekről és leletekről készült rajzait, beszá-
molóit küldözgette Rómer számára, s tanácsait kérte azok meghatározásában. A szerző a
két régész szakmai kapcsolatának középpontjába a korszak egyik legjelentősebb tudomá-
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nyos eseményét, az 1876-os budapesti VIII. Nemzetközi Ősrégészeti és Embertani Kong-
resszust helyezi, mely a magyar régészeti kutatás első nemzetközi bemutatkozása volt.
Ennek kísérőrendezvényeként nagyszabású kiállítást szervezett a Nemzeti Múzeum, ahol
főként prehistorikus leleteket mutattak be az egész Kárpát-medence területéről, rajzokkal
és térképekkel. Anyagát hazai múzeumok, egyesületek és magánszemélyek adták össze.
Az előkészítés során az egyik legaktívabb vidéki levelező és adományozó Tariczky volt,
akinek a tiszafüredi Ásotthalom prehistorikus településéről szóló írását felvették a kataló-
gusba is. Érdekesség, hogy Tariczky az őskori lelőhelyek és tárgyak mellett későbbi korok
leleteit is helyesen határozta meg: egy pinceásáskor talált övkészlet és ékszerek leírása
szerint egy avar temetőből származtak, melyet 100 évvel később Garam Éva tárt fel és
publikált.

A Szolnokhoz közeli Abonyban napvilágra került honfoglalás kori sírok leletanyaga,
illetve a hozzájuk kapcsolódó levelezés Prohászka második tanulmányának témája. A Kárpát-
medence X-XI. századi leleteinek megyénkénti felvételére és közreadására életre hívott
ú.n. Honfoglaló-corpus sorozat munkatársaként levéltárakban, könyvtárakban és adattá-
rakban őrzött, mindeddig közöletlen levelezések, iratok, beszámolók és tudósítások alapján
próbálja felderíteni a hozzájuk tartozó leleteket is. így kerültek látóterébe az Abony-
bolhásparti köznépi temető, illetve a Beöthy-kastély kertjében talált sír leletei, melyek a
Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárába kerültek. Előbbi lelőhelyen, melynek
temetkezését Márton Lajos 1910-ben a X. század második felére datálta, 1965-ben homo-
kbányát nyitottak, így e temető valószínűleg áldozatul esett a homokkitermelésnek.

A klasszikus honfoglalás kori temetkezések sorába tartozik az a sír, melyre 1910-ben
bukkantak Abony belterületén, a Beöthy-kastély kertjében, s amelynek mellékleteit szintén
a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta a birtokos. 1954-ben a szolnoki múzeum gyűjteményébe
is bekerült ajándékként két övveret, melyek a leírás alapján ugyanabból a megbolygatott
sírból származhatnak! Talán valamelyik munkástól vagy magától a földbirtokostól jutottak
egy szolnoki ügyvédhez, aki azokat a későbbiekben a múzeumnak ajándékozta. Az abonyi
sírból előkerült öv azért különleges, mivel egy eddig párhuzammal nem bíró csat zárt egy
díszítetlen felületű ezüst véretekkel borított övet, melynek viselése a X. század első felére
tehető.

Prohászka Péter harmadik tanulmánya klasszikus, de napjainkban talán kevésbé méltá-
nyolt múzeumi szakterületre, a numizmatikába kalauzolja olvasóját. Két, Tiszafüred környé-
kén előkerült aranyérmét mutat be: a III. századi aureus a római-barbár kapcsolatrendszer
egy sajátos emléke, a VII. századi bizánci solidus pedig az avaroknak fizetett bizánci év-
pénz tanúja volt. Előbbiről a tiszafüredi Régészeti Egylet alapítója, Tariczky Endre többször
is beszámolt munkáiban, míg a VII. századi aranyról a Magyar Nemzeti Múzeum Adattá-
rában található iratok, levelezés szolgál adatokkal. A római császárok elsősorban propa-
gandacélból, a katonaság és a birodalmi vezetőréteg számára verettek aranyat, melyek a
tartományok éremforgalmában alig fordulnak elő, így hétköznapi használatuk a kereske-
delemben gyakorlatilag elenyésző. A barbaricum népei státuszszimbólumként birtokolták,
valamint nyersanyagforrásként használták ékszerek és egyéb viseleti tárgyak készítésénél.
Ugyanezt szolgálták később a bizánci solidusok, melyeket a Bizánci Birodalom egyre na-
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gyobb számban volt kénytelen fizetni szomszédainak, köztük az 568-ban a Kárpát-medencében
megtelepedett avaroknak. Ez az aranykor egészen 626-ig, Konstantinápoly sikertelen avar
ostromáig tartott. A több millió solidusból azonban mindössze alig több mint 100 darab
ismert a Kárpát-medencéből, melyek közül 41 Heracleius császár vereté. A tiszafüredi
solidus is talán éppen a 623/624 után felemelt évpénzből származhat.

Cseh János 2004-ben végzett Jászberény-Csege-laposi feltárásairól számol be, melynek
során a várost dél felől elkerülő, a 31. és 32. számú közutat összekötő út nyomvonalában
szkíta kori felszíni és földbemélyített ház, gödrök, árkok és egyéb telepjelenségek kerültek
napvilágra ásója nyomán (összesen 72 régészeti objektum). E feltárás több különleges
régészeti jelenséget is felszínre hozott. Ezek egyike a szkíta telepárkok dokumentálása, me-
lyek az ezredfordulót követő időszakban szinte robbanásszerűen, az útépítések nyomvona-
lán kibontakozó telepkutatásának köszönhetőek. A másik egy lakóház. A 1940-es évek első
felétől a legutóbbi időkig terjedő régészeti kutatási periódusban karakterisztikus háztípusra
vannak adatok a Kárpát-medence szkíták-szigünnák lakta területein a Kr.e. 7-3. századból.
A leginkább jellemző gödörházak mellett léteztek paticsfalú konstrukciók is, amelyekre
cölöpnyomok nem nagyon tűnnek jellemzőnek. A Csege-lapos középnagyságú szkíta tele-
pén talált építmény a harmadik háztípust reprezentálja: az oszlopvázas, felszíni épületma-
radványt, melyhez a szerző szakirodalom alapján keresett párhuzamokat.

A néprajzi tanulmányok sora Szabó László írásával kezdődik. A nyomdába adás után
szembesültünk a szomorú ténnyel: mindannyiunk szeretett Tanár ura is eltávozott az öccse
után - most utolsó írását tarthatja kezében az olvasó... Saját oszétiai gyűjtési tapasztalatait
teszi közzé e tanulmányban figyelemre méltó párhuzamot vonva a művészi értéke, mennyi-
sége, történeti jelentősége miatt méltán híres nagyszentmiklósi kinccsel. A kincs két kész-
letre bontása, s egy-egy rész egy asztali készletként való felfogása mellett a szerző figyel-
mét László Gyula egy szövegrésze keltette fel, mely arra késztette, hogy a Kaukázusban
máig több népnél meglévő szertartásos étkezéssel, annak városi környezetben is máig to-
vábbélő hagyományaival hozza összefüggésbe. Oszétiai útja során ugyanis megfigyelhette
a lakomák ülésrendjét, lefolyását, s mivel ezeket hasonló módon, több helyen említi az
őszét nép Nart eposza is, a történeti régmúltban is hasonlóképpen folyhattak le. Szabó
László úgy véli, hogy akár követi ajándékba, akár más módon került a nagyszentmiklósi
kincs hazánk területére, azoknak, akik hozták, illetve akiknek hozták, feltétlenül ismerniük
kellett a kisasztalhoz fűződő rituális étkezés ülésrendjét és a hozzá kapcsolódó hiedelme-
ket, amelyek még keletebbre, Közép-Ázsiában sem voltak ismeretlenek. A kisugárzási köz-
pontnak azonban a Kaukázus hegygerincétől északra élő népeket tartja, akik viszont délről,
a perzsa területekről vehették át.

Őrsi Zsolt széleskörű kultúrtörténeti áttekintésének tárgya a darumadár, melyet ma már
csak vonuló madárként ismerünk, ám egykor Magyarország volt legnyugatibb elterjedési
területe. A szabályozatlan, gátak közé nem szorított vizek hatalmasra dagadt mocsarainak
legmélyén a XIX. század közepéig rendszeresen költött. Mivel rendkívül óvatos madár,
elejtése, megfogása, tojásainak, tollának begyűjtése rendkívüli ügyességet, kitartást igényelt.
Erre a munkára specialisták, a darvászok vállalkoztak. Jelentős kereslet mutatkozott áru-
jukra, mert az akkori divatnak, közízlésnek fontos eleme volt a darutoll viselet. Mivel igen
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ritka volt a jó minőségű darutoll, ezért jelentős értéket képviselt. Egy-egy szebb példány
főúri, nemesi ajándékként is szolgált, de adóba is elfogadták. Ébersége miatt várakat, nemesi
és parasztudvarokat őriztettek szelíd darvakkal. Ugyanezen tulajdonsága miatt vált neme-
sek és települések kedvelt címerállatává. A XIX. században falusi legények és pásztorok
mindennapi viseletéhez tartozott a kalap mellé tűzött „balos" toll.

Kókai Magdolna egy múzeumi gyűjteményi egység: a Jász Múzeumban őrzött feliratos
falvédők közlésére vállalkozott. E tárgyak megítélése az elmúlt évszázadban érdekes vál-
tozásokon ment át. Kezdetben funkcionalitással bíró textíliák voltak, később giccsnek szá-
mítottak, melyeket az 1970-80-as években sok helyen a kamrába vagy a mellékhelyiségbe
száműztek - mára azonban nosztalgiát sugárzó régiségekké váltak. Számos lelkes gyűjtőjük
is akad, s újabban a néprajzi kutatás is felfigyelt rájuk. Sok esetben torzra sikeredett figu-
ráikkal, kissé sántító rímekbe szedett felirataikkal éppúgy kordokumentumok, mint bár-
mely más, múzeumba kerülő tárgy. Árulkodnak használóik társadalmi helyzetéről, az el-
múlt 50-60 év értékrendjéről, a készítők gondolkodásmódjáról, érzelem- és ízlésvilágáról.
Mintáikat, felirataikat, témáikat vizsgálva, különböző típusokba (pl. vallásos, politikai té-
májúak, a párkapcsolathoz, a mindennapi élethez kapcsolódóak) sorolja őket a szerző.

Őrsi Julianna családkutatásaihoz kapcsolódik A csonka család gyermekei (árvák, félár-
vák) a XVHI-X1X. században c. írása. A csonka családok e régi századokban sem számí-
tottak ritkaságnak, csak keletkezésük módja tért el a maiakétól. A félárvák felnevelése a
XVIII-XIX. században elsősorban az özvegyre (legtöbbször az anyára) hárult, aki azonban
számíthatott a tágabb család segítségére. Az özvegy férfi kiskorú gyermekei nevelése vé-
gett hamarabb kötött újabb házasságot, mint a nő. A helyi közösség (tanács) kezelte, for-
gatta, illetve rendszeresen ellenőrizte az árvák, félárvák vagyonát, akik házasságkötésük
után juthattak hozzá. A legnehezebb helyzetben a szegény özvegyasszonyok voltak, akik
gyermekeik táplálására kénytelenek voltak a tanácshoz fordulni élelemért. Az árvák, fél-
árvák iskoláztatását gyakran az egyházak vállalták fel. A szerző válogatott levéltári adato-
kon mutatja be, hogy az árvákra, félárvákra tehát mindig gondja volt a helyi - legyen az
vérségi vagy lokális - közösségnek. A kiskorú gyermekek sorsát azonban legbiztosabbnak
akkor látták, ha az özvegy újabb házasságot köt. Ezen intézmény segítette mind az özvegy,
mind gyermekei helyzetének stabilitását, biztosítását a helyi társadalomban.

Pacsai Imre a magyar nyelv állandósult szófordulatait (frazeológiai egységeit) vizsgálja
tanulmányában. E tükörszó jellegű képek azonossága, nagybani hasonlósága a nyelven
kívüli valóság tükrözésének azonos szemléletére utal, s intenzív, hosszan tartó kapcsolatot
feltételez egymással rokoni kapcsolatban nem álló, s tipológiailag is eltérő nyelvek eseté-
ben. A magyar nyelv nyelvtanát tekintve ugyan a finnugor nyelvek családjához tartozik,
azonban a szerző rendkívül gazdag példatáron mutatja be vele rokonságban nem álló (tatár,
csuvas, türk, cseremisz, kazah, kirgiz stb.) nyelvekkel való azonos metaforikus képeket,
elemi frazeológiai párhuzamokat. Úgy véli, a magyarság Kárpát-medencében való letelepe-
dését követő történelmének vannak olyan, máig is kevésbé elemzett mozzanatai, amit a
magyarsághoz csatlakozott besenyők, úzok, majd kunok asszimilációja képvisel. A tatár-
magyar párhuzamok egy közvetítő nyelv révén alakulhattak ki, melyet a honfoglalás után
a Kárpát-medencébe betelepült besenyők, kunok nyelve jelenthetett. Mind a tatárok, mind
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a besenyők, mind a kunok a törökség kipcsak-török ágához tartozó népek, s ez a közvetlen
rokoni kapcsolat képezheti alapját a magyarban meglévő, a tatárral azonos képi rendszert
mutató frazeológiai egységeknek, közmondásoknak.

Bartha Júlia tanulmánya a XVIII-XIX. századi Nagykunság egyik legjelentősebb család-
jának, az Illéssyek történetéhez kapcsolódik. Szerencsés véletlen folytán, családi irathagya-
tékuk személyes természetű darabjai között található a 6,6 ha területű kisújszállási Illéssy-
kert 1843-ban keletkezett leírása. A kert jelentős részét képezte az angolkert, melynek div-
atja a XVIII. század óta jellemzőnek mondható a kuriális épületek körül, bár a Nagykunsá-
gon nem tudunk másik városról, ahol volt ilyen angolkert. Illéssy János kertje 39 növény-
csoportnak, s ezen belül 725 növényfajtának adott helyet (konyhakerti növények, gyü-
mölcsfák és dísznövények). A kerthez tartozó virágházban 279 féle (1850 db) virágot írt le
a kertész, ami a kert növényeinek utánpótlását szolgálta. A vagyonleltárhoz térkép is
tartozik, amelyen a gazdasági épületek és a kert elrendezése pontosan látható, a hozzá
tartozó szántófölddel együtt.

Bagi Gábor Graefl József születésének 200. évfordulója apropóján mutatja be e szolnoki
születésű, és 1848-49-ben, majd a tiszaeszlári per idején is jelentős szerepet kapó politikus
életútját. A márciusi forradalom után pénzügyminisztériumi állásáról lemondott, mivel
Pest és Szolnok életében is szerepet vállalt: tagja lett a városi forradalmi bizottmánynak,
júniusban pedig a szolnoki választókerület országgyűlési képviselőjévé, Pest városa főbí-
rájává, a városi igazgatás második emberévé választotta. 1849. január 23-án a császáriak el-
távolították hivatalából, megbízatását csak a tavaszi hadjárat sikerei nyomán nyerte vissza:
alpolgármesterként intézte az ügyeket. A császári hadsereg közeledtére július elején távo-
zott Pestről. Az önkényuralom alatt felmentették. 1851-ben Károly öccsével bérbe vette a
Szabolcs megyei Tiszaeszlárhoz tartozó bashalmi pusztát. Kastélyt épített, s egy megyaszói,
mádi és tiszaladányi birtokrészt is megszerzett. 1881-ben már Szabolcs megye főispánja,
akinek neve a tiszaeszlári eset kapcsán az újságok címoldalára került. Az antiszemiták ko-
molyan szidták, a szabadelvűek dicsérték a magatartását. Az uralkodó előbb a Lipót-renddel
tüntette ki, majd a főrendiház tagjává is kinevezte. 1888-ban hunyt el, sírja megyaszói kas-
télya parkjában található.

Bagi Gábor másik tanulmánya Szolnok város 1849. évi történetéhez kapcsolódik: a csá-
szári csapatok többszöri megjelenését, itteni állomásozásait veszi sorra. 1849 első felében
a város hétszer cserélt gazdát stratégiai jelentősége miatt. E különösen nehéz, a lakosság-
nak sok megpróbáltatást hozó periódus 1849 elején kezdődött: a Debrecenbe költöző kor-
mányt és Perczel Mór biztosító csapatait üldözve Franz Ottinger vezérőrnagy nehézlovas
dandára nyomult előre Szolnokig. Perczel január 22-én rövid harc után visszafoglalta a vá-
rost, azonban hamarosan lemondott megbízatásáról, és csapatait visszavonta a Tisza mögé.
A hidat felgyújttatta, de a lakosság gyors közbelépésére csak három sor karó égett el. A
megszálló császáriak parancsnoka elrendelte a híd helyreállítását és a várost övező föld-
sáncok építését. A hidat február 27-re befejezték, a várost nyugatról övező sáncnak azon-
ban csak a tervei készültek el. Február közepére a magyar erőket Vécsey Károly vezérőr-
nagy bácskai alakulatai váltották Törökszentmiklós környékén, Damjanich bánáti csapatai
24-én érkeztek Cibakházára. Karger vezérőrnagy dandára 1849. március 5-én, Vécsey és
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Damjanich támadása során súlyos vereséget szenvedett Szolnoknál, ám a váratlan siker
után Damjanich a várost feladta, hídját lerombolta, ezzel katonai jelentősége csökkent.
Júliusban már Szolnoknál állt a tiszai hadsereg Perczel Mór vezetésével, ám a 20-i turai
ütközet után visszavonult. Pest-Budáról több oszlopban megindult Haynau hadereje is,
melynek balszárnya Benedek Lajos vezérőrnagy vezetésével Szolnokot is célba vette,
ahonnan a magyar csapatok július 27-én távoztak.

Vargáné Morava Sziivia a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán ma is
álló Meggyes csárda történetét mutatja be, amely a XVIII. századig nyúlik vissza. A csárda
az egykoron marhahajtó, illetve sószállító út, azaz a Pestről Debrecen felé tartó országút
mellett állott. Tiszafüred városa alapította 1710 körül, majd a kor szokása szerint bérlet
útján hasznosította. 1745 után a területet birtokló Veres család, később a tiszafüredi Jósak
birtokolták. Ez az időszak volt a csárdák virágkora. 1902-ben Czinege János kondás számadó
vásárolta meg, ekkor vált a környékbeli vadászok kedvelt pihenőhelyévé. A jelenleg is álló
épület alapjait az 1760-70-es években építették, mely azóta több változáson ment át. 1952-ben
a csárda működési engedélyét bevonták, majd a Hortobágyi Állami Gazdaság tulajdonába
került. 1973 óta muzeális kiállítóhelyként üzemel, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében.

Berta Ferenc özv. Hanczár Sándorné Ónodi Erzsébet mezőtúri fényképész a kamera
mögött töltött 70 évét örökítette meg. Eletének sorsdöntő eseménye volt, hogy francia nyelv-
ből megbukott: így nem érettségizhetett, s nagy vágya sem teljesülhetett, hogy festőművész
lehessen. Fényképész tanulónak állt. Önálló keresettel rendelkező asszonyként 'végigfény-
képezte' csaknem az egész XX. századot, kezdő éveiben Kisvárdán és Szarvason, majd
1934-től Mezőtúron működött. Színes elbeszéléséből kibontakozik egy rendkívül rokon-
szenves személyiség életútja, s emellett képet kaphatunk a fényképészet technikai fejlődé-
séről is. A tanulmány gazdag illusztrációs anyagában Hanczárné fényképei és festményei
is helyet kaptak.

Fekete István Kablay Lajos posztumusz repülő ezredes életútját dolgozta fel, aki az
1956-os forradalom idején a szolnoki Honvéd Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola
parancsnokaként a Szolnok Megyei Forradalmi Katonatanács vezetője volt. A Ludovika
Akadémia elvégzése után 1934. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Árkász kiképzést kapott,
és ezen a szakterületen kezdte szolgálatát. 1938-ban helyezték át az akkor szerveződő Ma-
gyar Királyi Légierőhöz. A háború végén Sopronkőhidánál esett orosz fogságba, 1948-ban
térhetett haza. 1949 nyarán helyezték Szolnokra, a Repülő Hajózótiszti Iskolára, ahol a
légimegfigyelő-növendékek képzését bízták rá. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
sorsordító szakasza volt életének. Bölcs emberi előrelátása, mélységes humanizmusa, és a
munkástanács elnökével, Dancsi Józseffel való szoros munkakapcsolata nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy a várost és annak lakosságát beláthatatlan következményekkel járó na-
gyobb tragédia nem érte. 1957. augusztus 12-én letartóztatták, 1958-ban börtönbüntetésre
ítélték. Szabadulása után kezdetben különböző alkalmi munkából élt, majd 1961-ben a
Velencei Halászati Szövetkezet agronómusa lett. 1987. augusztus 10-én halt meg Budapes-
ten. 1992-ben az államfő előléptette posztumusz ezredessé, Szolnokon teret neveztek el róla,
ahol 2002 óta áll mellszobra.
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Vadász István Tiszaszőlős belterületének fejlődését követi nyomon a XVIII. századtól.
A falu ekkor vélhetően egyutcás útifalu lehetett, mely a következő évtizedekben halma-
zosodott, majd kétbeltelkes, ólas-kertes településsé alakult. A főbb szerkezeti elemek az
1850-es években kezdődő ármenetesítésig erőteljesen alkalmazkodtak a természeti adott-
ságokhoz. A XIX. század végétől a település képe lassú ütemben változni kezdett. A XX.
század közepétől folyamatosan eltűntek a régi típusú, két-, illetve háromosztatú, vertfalas
vagy vályogfalas, nádfedeles lakóházak. A településközpont kiépült, a falu belterületének
kiterjedése folyamatosan bővült. Mindezekkel együtt Tiszaszőlős belterületének szerke-
zete ma is őrzi azokat a tradicionális elemeket, amely a település múltjából fakadnak.

Szabó Istvánnak Ami Szolnokot országosan is ismertté tette... című cikksorozatának
utolsó darabja jelent meg a múzeumi évkönyv új kötetében. Témája a szolnoki művész-
telep története - történész szemmel. A nyaranta szép számmal itt dolgozó művészek, ki-
állításaik, szolnoki közéleti szereplésük regisztrálása szükségessé tette a helyben megje-
lenő napilapok, folyóiratok, az országos művészeti szakperiodikák vonatkozó írásainak tel-
jes áttekintését. Ennek az adja meg a jelentőségét, hogy a Művészeti Egyesület teljes irat-
anyaga megsemmisült, ami mindezidáig szinte lehetetlenné tette a kolónia működésének,
művészeinek, azok művésztelephez köthető tevékenységének hiteles felmérését. A felkutatott
és együtt közölt dokumentumok sora egy majdani művészettörténeti-esztétikai feldolgozás
alapjául is szolgálhat, amelynek nyomán remélhetőleg megrajzolható Magyarország egyet-
len, 110 éve folyamatosan működő művésztelepének hiteles története. E befejező rész az
1953-1956 közötti esztendőket taglalja. 1952-ben Benedek Jenő friss Kossuth-díjával a
fővárosba költözött. Műtermét a Rudnay tanítvány P. Bak Jánosnak ítélték, aki 1953-1958-ig
kötődött a telephez. Az 1955-től Munkácsy-díjas Botos Sándor 1958-ban, gyűjteményes ki-
állítása után távozott Szolnokról. 1956-tól a kolónia néhány éve végzett festőkkel, grafiku-
sokkal és szobrászokkal gazdagodott. Új korszak indult új szervezeti és működési kere-
tekkel, többségükben pályakezdő művészekkel.

Szabó István - már betegen - maga rendezte sajtó alá a sorozat tíz darabját, melyek egy
kötetben a 70. születésnapjára jelentek meg. Ő ezt már nem érhette meg...

Egri Mária a kiváló tehetséggel megáldott Szirt Oszkár festőművész életútját dolgozta
fel tanulmányában. A Képzőművészeti Főiskolán Balló Ede és Ferenczy Károly tanítványa
volt, a nyarakat Szolnokon és Nagybányán töltötte. 1913-tól a műegyetem szabadkézi rajz
tanszékének segédtanára, majd adjunktusa. 1914-től szerepelt a Műcsarnok és a Nemzeti
Szalon tárlatain figurális kompozícióival és plain air tájképeivel. Az első világháború
kitörésekor bevonult, többszöri sebesülése, századparancsnoki kinevezése után 1915. július
21-én egy ellenséges támadás feltartóztatása és a visszavonuló katonák fedezése közben
halt hősi halált. Az Ernst Múzeum 1923-ban rendezett hagyatékából kiállítást. Nővére, Szirt
Gizella állította össze életrajzát. Ő juttatta a Damjanich Múzeum Művészettörténeti Adat-
tárába azokat a fényképeket és levelezőlapokat is, melyek szolnoki tartózkodásának, mű-
ködésének emlékét őrzik - a gyűjteményben található, festményekkel együtt.

Zsolnay László, Gecse Annabella és Szebenyi Nándor írása a Szolnoki Galériában be-
mutatott „Nagy Isten kedvében - örök dicsőségben" - Templomok művészete című kiállítás
kapcsán született. Munkacsoportjuk 2010-ben több hónapon keresztül járta megyénk egri
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egyházmegyéhez tartozó templomait abból a célból, hogy a bennük őrzött, esetleg ma is
használt műtárgyak egy részét kiállítássá rendezzék. Nem arra törekedtek, hogy a magas
esztétikai értéket jelentő „kincseket" mutassák meg, sokkal inkább a tárgyakat az azokat
használó, kialakító, megrendelő közösség jeleként kívánták értelmezni, s ezt a látogatók-
kal is érzékeltetni. Megbizonyosodhattak arról, hogy történelmi, közjogi és földrajzi okok
is meghatározzák egy közösség templomának korát, stílusát, még méretét is. Különbsége-
ket fedezhettek fel a művészetföldrajzban is. AXV1II. században a Tisza menti területeken
szinte kizárólag az egri püspökök építőmesterei, szobrászai, festői működtek. A Jászság-
ban főként gyöngyösi művészek dolgoztak, Egerből a legkiválóbbak kaptak felkérést a
jász közösségektől, mint pl. Kracker, oltárképek festésére. A XIX. századtól már változato-
sabb a művészek köre. így dolgozott a Nagykunságban a szolnoki Homályossy Ferenc késő
klasszicista stílusban, majd a historizáló stílus idején, a XX. század fordulóján megjelen-
tek a szinte kizárólag pesti műépítészek. A szobrok és festmények a XVIII. században egri
és gyöngyösi ízlésűek, felismerni egy-egy mesternek a keze nyomát, amely különbséget
tesz a templomok között a barokk stíluson belül. Különös darabjai a művészi kvalitásaiban
gyengébb, ám megfogalmazásukban bájos, helyi mesteremberek által készített műtárgyak,
amit parasztbarokk névvel illetnek a műtörténetírásban.

Az egységes szellemiséget és művészeti megformálást mutató templombelsők (Fegy-
vernek, Törökszentmiklós, Karcag, Jászkisér, Tiszagyenda) a XIX. század végétől, XX.
század elején jelennek meg. Ekkor már erre a feladatra szakosodott cégek bízhatók meg
egy új templom berendezésével, így ezek egységesek, művészeti értékük állandó, bár
gyakran már magukon viselik a tömegtermelés uniformizáló jegyeit. Napjainkig láthatóak
a templomokban annak jelei is, ha a közösség sajátjának érzi a szent teret, és - a liturgikus
előírások szabályain belül - saját ízlése szerint szereli fel kellékekkel, egészíti ki berende-
zését újabb, nemegyszer népművészeti igénnyel megformált tárgyakkal (pl. a jászsági temp-
lomok oltárteritői, amelyek a szűcshímzés technikáját és mintakincsét alkalmazzák).

Hamza D. Ákost két okból is igen nagyra becsülik a jászberényiek. Elsősorban mint a lírai
absztrakció egyik helyi képviselőjét - tehát festészetéért, másfelől a II. világháború alatti
magatartásáért, hisz Bajcsy-Zsilinszky Endre mellett és barátjaként részt vett az ellenállási
mozgalomban. Az iránta érzett szimpátiát csak fokozza a tény, hogy a háborút követően
emigrált, ám a rendszerváltás után visszatért Magyarországra, s haláláig Jászberényben élt.
Az ismert filmrendező az 50-es években a brazíliai Sa? Paulóban letelepedvén döntött úgy,
hogy visszatér ifjú éveinek festészeti kísérleteihez. Gurzó K. Enikő érdekfeszítő tanulmá-
nyában a lírai és a geometrikus absztrakció találkozását vizsgálja Hamza D. Ákos képző-
művészetében. Gazdag irodalmi és képanyagon mutatja be Hamza festészetének kapcso-
lódási pontjait a különböző avantgárd irányzatokhoz. Egyéni vonásaik ellenére kimutat-
ható képein az egyetemes művészet olyan ismert nagyságainak hatása mint Chagall, Kan-
dinszkij, a Bauhaus köre, Paul Klee vagy Hans Arp. Ránk maradt kisplasztikáit a hetvenes
évek elején készíthette nemes és egzotikus fákból. A szobrászat terén, úgy tűnik, leginkább
a növényi, természeti fonnák, a női test szépsége, az emberközi kapcsolatok érzékenysége
inspirálta, ám fő eleme ilyen tekintetben (is) a ritmus volt.
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A múzeumi évkönyv végén egy igen hasznos, s remélhetőleg majd számos kutató, érdek-
lődő, szakdolgozatíró által gyakran forgatott összeállítás olvasható: a múzeumi szervezet
1976-2010 között megjelent kiadványainak bibliográfiája, mely Pató Mária precizitását,
gondos könyvtárosi feltáró munkáját dicséri.

A Tisicum 21. kötete a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával látott napvilágot.
Megvásárolható a Damjanich János Múzeum ajándékboltjában (Szolnok, Kossuth tér 4.,
régészeti kiállítás előtere), illetve megrendelhető a múzeum titkárságán.

Gulyás Katalin

Ami Szolnokot országosan is ismertté tette
- A Szolnoki Művésztelep történész szemmel. -

A Szolnoki Művésztelep 110 éves évfordulójára, Ami Szolnokot országosan is ismertté
tette címmel jelent meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok igazgatósága legújabb
kiadványa. A múzeum közelmúltban elhunyt történésze, Szabó István az 1902-ben átadott
műteremházakban folyó alkotómunka 19. századi előzményeitől 1956-ig, a háború után fo-
kozatosan felújított, de különböző célokra használt művésztelep 12 műtermének fiatal mű-
vészekkel történő betelepítéséig dolgozza fel a művésztelep történetét.

A kötet elsősorban történeti szempontok szerint követi a kolónia működését ötven év
változó történelmi eseményei, sorsfordító rendszerváltozásai között.

Szolnok nevének országos ismerete, sajtóvisszhangja a 19-20. század fordulójától működő
művésztelepétől elválaszthatatlan. A megyeközpont sajátos Pest közeli kisváros, előnye és
hátránya is a főváros közelségéből ered. Fejlődését, szerkezetének politikai-gazdasági vál-
tozásait is ez a kettősség formálta. Nagyban befolyásolta művésztelepe alapvető konstruk-
ciójának alakulását is, amely sajátos, nyári tartózkodással működött ötven évig. Beérkezett
művészek bábáskodtak már a kolónia alapításánál is, akiknek karrierje, életműve a fővá-
rosban alakult. Külhonban illetve Budapesten töltötték az év aktív hónapjait, kiállítások,
médiák, színházak, kávéházak, országos kulturális események közelében, a művészeti élet
elismert részeseként. Kétségtelenül hatott művészetükre a vidéki táj, a termékenyítő plein
air, de az itt beszívott levegő, az itt készült képek Pesten érvényesültek.

Szolnok a nyári pihenés, feltöltődés, motívumgyűjtés színhelye volt - az alkotók jelenléte
sokkal jelentősebbnek tűnik a város, mint a művészek számára. Az ő központi szereplése-
ikkel kapott hangsúlyt a város az országos sajtóban, említették nevét rendszeresen a kul-
turális közéletben. Az alkotóközösség időszakos jellege révén a művészek nem, csak a város
művésztelepe volt „szolnoki". Ezért sem lehet egységes művészeti stílusról, iskoláról beszélni.
Még a városnak sem állt érdekében, hogy az országosan elismert művészeket „csak" magu-
kénak vallják. Az viszont igen fontos lett volna, hogy az évtizedek alatt monográfiák so-
rával is értékelt művészek szolnoki kapcsolódásának súlyát-mértékét számon tartsák. Hogy
ne csak néhány kerek évfordulós jubileumi kiállításon szerepeljenek együtt a telephez kö-
tődő művészek, illetve, hogy az évi számadó kiállításokat műtárgy katalógusok kísérjék, s
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