
Szolnok, a „kétszeres” megyeszékhely,
avagy a település közigazgatási létének
évszázadai1

Napjainkban természetesnek tûnik, hogy egy megyeszékhely egyúttal megyei jogú város is, vagyis a
közigazgatási státusz megfelel a települési státusznak. De nem volt ez mindig így. A megyerendszer
mintegy ezredéves fönnállása alatt ugyanis egy valóságos fejlõdési folyamatnak lehetünk szemtanúi,
mely napjainkra kétségkívül nyugvópontra jutott. Az is kétségtelen, hogy a fejlõdés útja nem volt mindig
lineáris. Az egyik legjobb példa ennek illusztrálására Szolnok, hiszen létét vármegyeszékhelyként kezd-
te, noha kezdetben csupán királyi falubirtokként tartották számon. A késõbbi századok során vármegye-
székhelyi rangját elveszítette, miközben különleges státuszú településsé, ún. királyi mezõvárossá emel-
kedett. Közben, a török hódítók szandzsákszékhellyé tették. Majd ezt követõen, a XIX. század utolsó har-
madában egyszerû község lett, hogy innen íveljen föl közigazgatási státusza ismét egészen a vármegye-
székhelyi rangig. Tanulmányunkban ezt a folyamatot igyekszünk elsõként nagyvonalakban fölvázolni,
kitérve Szolnok közigazgatási és települési viszonyainak szüntelen változásaira is.

* * *
Szolnok történetével kapcsolatban a garamszentbenedeki apátsági oklevél (1075) elõtti idõszakból

csupán helytálló feltételezéseink vannak. Egészen a török hódoltság koráig bizonytalan a település la-
kosságszáma is, fõként, ha tekintetbe vesszük: az elsõ, mai értelemben vett népszámlálás csak a XVIII.
század végén történt meg. Ennek megfelelõen nem lehet következtetéseket levonni a nemzetségi foly-
tonosság helyzetére vonatkozóan sem.2

Az bizonyos, hogy I. (Szent) István (1000/1001–1038) tette vármegyeszékhellyé Szolnokot, mely-
nek települési státusza ettõl kezdve királyi falubirtok (possessio), majd 1422-tõl királyi mezõváros
(oppidum). Közben Szolnok 1406 és 1569 között nemesi vármegyeszékhely volt,3 s többek között
1537-tõl birtokolta az a Werbõczy István ítélõmester is,4 aki az 1514-es Dózsa-féle parasztlázadás után
megírta, s kiadta a nemesi jogok alapdokumentumának tekinthetõ ún. Hármaskönyvet (Tripartitum,
1519). Az általunk ismert elsõ nemesi közgyûlésre Szolnokon ugyancsak 1406-ban került sor.5

Szolnok vármegyét föltehetõen 1018 és 1038 között szervezték meg.6 Akkori területe azonban nem
mérhetõ a mai megye területéhez, ugyanis egészen Erdély szívéig, a dési sóbányáig elnyúló, tehát hatal-
mas összefüggõ közigazgatási egységrõl van szó. A terület egyben tartásának célja nyilvánvalóan a
Dést a meszesi Kapun át Szolnokkal összekötõ sószállító szárazföldi útvonal egységes föltételekkel tör-
ténõ biztosítása volt. Nyilvánvalóan már Zounok ispán hatalma is kiterjedt Észak-Erdélyre is. Ennek fé-
nyében nem véletlen az sem, hogy a mindenkori szolnoki ispán az Árpád-korban egyúttal gyakran volt
az erdélyi területek király által kinevezett fõtisztviselõje, vagyis erdélyi vajda is. Mivel aztán Magyar-
országon a só kitermelése és forgalomba hozatala is királyi monopólium volt, az uralkodó sóvágói által
kitermelt sót a királyi sathosok szállították Désrõl szárazföldi úton Szolnokig, illetve Tordáról a Maros
folyón, vízi úton le egészen Szegedig, hogy aztán ott az ispánok irányításával osszák és juttassák el a
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váras és vásáros helyekre.7 Azt, hogy a szolnoki ispán hatalma nagyobb volt, mint ugyanilyen tisztséget
betöltõ társaié, az Altaichi Évkönyv is megerõsíti. A történeti munkában a szolnoki ispánt princepsként
említik, és hozzáteszik: négy püspök mellett õ volt a világi vezetõje az I. András magyar király
(1046–1060) elé járuló hódoló küldöttségnek.8

Zounok ispán vármegyei tevékenységére vonatkozó dokumentum azonban nem maradt fenn. Csu-
pán annyi bizonyos, hogy Zounok ispán az 1046-os Vata-féle pogánylázadásnak esett áldozatául, még-
pedig a Duna folyón, a pesti rév mellett, miután társaival együtt Szent Gellért és a többi püspök segítsé-
gére sietett mint a királysághoz hû fõtisztviselõ.9 Ezért közvetlen forrás hiányában közvetett adatokkal
igyekszünk bemutatni a korabeli országos, illetve helyi viszonyokat. Ehhez pedig szilárd alapul Szent
István törvényeit használjuk, mely kiállta az idõk próbáját – maga a szent istváni megyerendszer is ki-
sebb-nagyobb módosításokkal ma is mûködik.

Lássuk tehát, általánosságban mit mond a vármegyével és annak elsõ számú vezetõjével, az ispánnal
(comes) kapcsolatban Szent István ún. I. törvénykönyve (1001 körül).

A világi hatalom képviselõinek, az ispánoknak és a bíráknak együtt kellett mûködniük az egyházi
elöljárókkal minden közös ügyben (II.). Azt az elõírást, hogy minden ember – „kivéve, akik a tüzet õr-
zik” – vasárnaponként menjen templomba, a papnak és az ispánnak ugyancsak közösen kellett betartat-
nia, s szükség esetén szankcionálnia (VIII. és IX.).

Alább a színfolt kedvéért további két rendelkezést szó szerint idézünk:
„XV. Azokról, kik feleségüket ölik meg
Ha valaki az ispánok közül megkeményedve szívében… felesége meggyilkolásával szennyezné be

lelkét, a királyi tanács határozata szerint 50 tinóval engesztelje ki az asszony rokonságát, és böjtöljön a
kánonok rendelkezése szerint. Ha pedig vitéz… esik ugyanebbe a bûnbe, …fizessen a rokonságnak 10 ti-
nót, és böjtöljön…

XXXV. A házak megrohanásáról
…ha valaki az ispánok közül… annyira nyakas lenne, hogy másvalakit otthonában keres halálra, és

hogy javait elpusztítsa, ha az úr otthon van és azzal megví vagy azt megöli, bûnhõdjék a kardrántásról
hozott törvény10 szerint. Ha pedig az ispán ott elesik, kárpótlás nélkül feküdjék. Ha pedig nem maga tá-
mad, hanem vitézeit küldi, 100 tinót adjon kárpótlásul a támadásért…”11

Szent István szeretett fiának, s kijelölt utódjának, Imre hercegnek szóló intelmeiben (1020 körül) a
következõket olvashatjuk:

„IV. A fõemberek és vitézek tiszteletérõl
Az uradalom negyedik dísze a fõemberek, ispánok, vitézek hûsége, erõssége, serénysége, szívessége

és bizalma. Mert õk országod védõfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapí-
tói. Legyenek õk, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz
szolgának…”12

Szent István II. törvénykönyvében (1030–1038 között) pedig a következõ rendelkezések szerepel-
nek: a királyi birtokadomány apáról fiúra száll – „kivéve azt, ami a püspökséghez vagy az ispánsághoz
tartozik” (II.). Aztán:

„VIII. A király kielégítésérõl
Ha valaki az ispánok közül a király részét elsikkasztja, adja vissza, amit sikkasztott, és kétannyival

tegye jóvá.” S ehhez még késõbb hozzáteszi:
„X. Az ispán erõszakoskodásáról
Ha valaki az ispánok közül valami ürüggyel igazságtalanul elvesz valamit vitézeitõl, adja vissza, és

azon felül a magáéból ugyanannyit.”
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Az utóbbi rendelkezés már nem általánosságban beszél, hanem igazán emberi, ha nem is embersé-
ges vezetõi magatartásra utal.

Természetesen van olyan rendelkezés is, amely az ispánt védi a szerviensek rosszindulatú gyanúsítá-
saival, rágalmazásaival szemben. A szerviens ilyen esetben „legyen adósa ispánjának tíz arany
penzával” (IX.).13

S ha már szóba került, nézzük meg a korabeli vármegyeszékhely tisztikarának, egyszersmind társa-
dalmának további tagjait és tevékenységét is. Eszerint az ispán mellett – akit maga a király nevezett ki a
vármegye élére, s aki a megye jövedelmeinek egyharmad részét kapta szolgálataiért – ott találjuk a
szervienseket, vagyis királyi vitézeket, tisztségviselõket, akik a várjobbágyokhoz (miles vagy iobagio
castri) hasonlóan közvetve a király, közvetlenül annak helyi képviselõje, az ispán szolgálatában állot-
tak. Ám ezek nem „klasszikus” értelemben vett jobbágyok voltak, hanem a királyi hatalom közvetlen
segítõi, támogatói.14 Mivel aztán a királyi birtokadományozások kapcsán a szerviensekbõl, s a várjob-
bágyok egy részébõl nemesi rangú társadalmi réteg lett, ezen nemesek szolgálatában álló személyeket
„egyszerû” jobbágyoknak kezdték nevezni – az addig használatos szolga szó helyett.

A II. András (1205–1235) által 1222-ben a szerviensek, a megszületõ nemesség jogainak érdekében
kiadott Aranybulla is tartalmaz ispánokkal, illetve ispánsággal kapcsolatos rendelkezéseket. Ezek közül
a legfontosabbakat az érdekesség kedvéért szó szerint idézzük:

5. „A megyei igazságszolgáltatás szabályozása

a) A megyei ispánok a szerviensek birtokai felett ne ítélkezzenek, csak pénz- és tized ügyekben…

13. A királyi fõtisztviselõk hatalmaskodásai ellen

A [vár]jobbágyok úgy kövessék a [királyi] udvart vagy utazzanak bármerre, hogy a szegényeket el ne
nyomják, se ki ne fosszák.

14. A hatalmaskodó ispánok büntetésérõl

Ha valamely ispán nem viseli magát tisztességesen, ispáni tisztéhez méltóan, vagy a várához tartozó
népek [birtokait] feldúlja, ha ez rábizonyul, az egész ország színe elõtt csúfosan fosszák meg tisztségé-
tõl, és az elvett dolgokat adja vissza.

19. A várjobbágyok és a telepesvendégek jogainak tiszteletben tartásáról

a) A várjobbágyokat a szent királytól [vagyis Szent Istvántól] rendelt szabadságban kell megtartani.

29. A királyi és az ispáni jövedelmek elhatárolása

a) Az ispánok csupán ispáni tisztük jövedelmével éljenek…”15

A fönt említett hatalmas területû Szolnok vármegye még késõbb, a tatárjárás utáni évtizedekben sza-
kadt szét több kisebb, nagyjából a mai nagyságú vármegyére – az újonnan megalakuló megyék nevében
megõrizvén az eredeti vármegye nevét, ahonnan kiszakadtak. Így Erélyben Dés körül alakult ki Bel-
sõ-Szolnok, aztán kelet felé haladva Közép-Szolnok, s végül, de nem utolsó sorban az Alföldön Szol-
nok néven a nagyjából a mai megye területének megfelelõ vármegye.16 Ez utóbbi az 1241/42-es tatárjá-
rás kapcsán történõ változások után visszamaradt terület neve változik értelemszerûen Külsõ-Szolnok-
ra. A szétválás után az új vármegyék igazgatását a XV. századra az alispánok vették át.17

A vármegyeszékhely közigazgatási státuszát és föntebb vázolt társadalmi berendezkedését Szolnok
nemcsak az Árpád-kor folyamán õrizte meg, hanem egészen a török hódoltság koráig. A különbség a
közben eltelt mintegy ötszáz esztendõben a vármegye területének nagyságrendbeli változása volt. Hi-
szen IV. Béla uralkodása idején (1235–1270), a föntebb említett tatárjárással összefüggésben, a megye
területére elõször idõlegesen a kunok, majd állandó jelleggel a kunok és a jászok telepedtek be. Ezek a
népcsoportok aztán különbözõ kiváltságokat kaptak a királytól – pl. önálló területi önigazgatást –, ezzel
településterületük mintegy kiszakadt Szolnok vármegyébõl. A hajdani megye végül mintegy harmadára
zsugorodott össze, s már a XIII. század végétõl Külsõ-Szolnok vármegye (1300-ban: Comitatus de
Zonuk exteriori) néven kezdték emlegetni.18
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18 Adatok Szolnok megye történetébõl. I. kötet. Szolnok, 1980. 21.



Károly Róbert (1308–1342) trónra kerülésének hajnalán, a tartományúri hatalom tetõpontján Szol-
nok vármegye ispáni méltóságát is a Borsa-család viselte,19 melynek hatalma a tiszántúli területek észa-
ki részére terjedt ki. 1308-ban, a pesti országos gyûlés jegyzõkönyvének tanúsága szerint viszont már a
Kán nembeli Lászlót találjuk a szolnoki ispáni és egyúttal az erdélyi vajdai tisztségben.20 Aztán,
1321-ben ugyanezeket a tisztségeket Debreceni Dózsa töltötte be, akit két évvel korábban az uralkodó
adománylevéllel is kitüntetett a tartományurak ellen vívott sikeres harcokért.21 S három évvel késõbb-
rõl van még egy okleveles adatunk: 1324-ben a szolnoki ispáni és erdélyi vajdai tisztséget – az éppen
ezzel egy idõben visszaállított vajdai bíráskodási jogkörrel együtt – egy személyben az a Kácsik nem-
beli Tamás töltötte be, akiben a Szécsényi-család õsét tisztelhetjük.22 Tamás egyébként több mint két
évtizeden keresztül viselte a fönt említett két tisztet, mégpedig 1321 és 1342 között.23

Külsõ-Szolnok vármegye elsõ két alispánjával 1407-ben találkozhatunk. Pázmándi János és Lépes
Lóránd mesterek mellett a közigazgatásban két szolgabíró is mûködött.24 A szolgabírák ilyen alacsony
száma bizonyítja a vármegye területének kicsinységét. 1464-ben azonban csak egyetlen alispán – név
szerint Kelecsényi György – tevékenykedett a megyében a két szolgabíró mellett.25 1500-ban pedig az
alispán neve Gyalui Vas László volt.26

Közben, az 1422. évben Luxemburgi Zsigmond uralkodó (1387–1437) által kiadott, s késõbb több
magyar király, 1513-ban II. (Jagelló) Ulászló (1490–1516), majd 1527-ben Szapolyai János (1526–
1540)27 által is megerõsített oklevél, melyet csupán Gorove László 1821. évi leírásából28 ismerjük,
nemcsak kiváltságokat tartalmazott, hanem segítségével a maga valóságában elénk tárul a mezõváros
korabeli társadalma is. A hierarchia élén a törvényismerõk (circumspecti) csoportja állott, õket követték
a polgárok (cives), majd a szabad költözködési joggal bíró jobbágyok (hospites), s végül a betelepültek
(inhabitatores) jól elkülönült társadalmi csoportja.29 Ugyanakkor Luxemburgi Zsigmond Brankovics
Györgynek ajándékozta délvidéki váraiért cserébe Szolnokot is, de ez nem törte meg a település fejlõ-
dését. Késõbb Szolnok földesura is a törökverõ Hunyadi János lett (1446 és 1453 között kormányzó).
1513-ban II. Ulászló a Pálóczi-családnak adományozta a birtokot. Szolnok 1526 elõtti utolsó birtokosa
Pálóczi Antal volt, aki a mohácsi csatában vesztette életét.

Szolnok a Pálóczi-család kezérõl Kun Gotthard budai várnagy birtokába jutott Szapolyai János ado-
mánya révén. Az ún. kettõs királyválasztás miatt a várat a másik magyar uralkodó, I. (Habsburg) Ferdi-
nánd (1526–1564) ugyanebben az idõben saját híveinek, név szerint Félegy-házi Miklósnak, majd pe-
dig devecseri Chronon Andrásnak, végül Perényi Miklósnak adományozta. Kun Gotthard halála után –
ahogyan föntebb már utaltunk rá – Werbõczy István kapta meg a várost, de ezt a birtokadományt
Perényi Péter javára I. Ferdinánd 1540-ben megsemmisítette. 1560-ban az egri káptalan Parlaghy Györ-
gyöt és a Horváth testvéreket iktatta be Szolnok birtokába, 1568-ban Miksa király (1564–1576) pedig
Dombai Anna leányát, Henyey Margitot, Werbõczy unokáját helyezte vissza városi birtokjogába.

A mohácsi vésztõl tehát kettõs adományozás folyt, vagyis mindkét király igényt tartott Szolnokra, s
a törökök által elfoglalt birtokot is továbbadományozták párthíveiknek.30 Közben, 1538-ban Szolnok
Szapolyaitól vásártartási jogot is kapott.31 Természetesen azt is tudjuk, hogy a település határa egészen
1685-ig kizárólag a Zagyva és a Tisza folyó jobb partjára korlátozódott, határai Paládicsig,32 Abonyig
(Pest megye), illetve Zagyvarékasig nyúltak.33
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Miután 1552-ben a törökök elfoglalták Szolnok frissen újjáépített várát, s ezzel magát a várost is,
1569-tõl a megye neve Heves és Külsõ-Szolnok vármegyére (1580-ban: Comitatum Heves et Zolnok
Exterior) módosult,34 ami Heves és a hajdani Szolnok megye maradékának egy közigazgatási egységbe
való egyesítését jelenti. Érdekes vonás, hogy a török közigazgatás is hasonlóképpen rendezkedett be.
Miután korábban Szolnok a szegedi központú zászlókerület (szandzsák) csongrádi kerületéhez (náhije)
tartozott, a vár elfoglalása után kulcsfontosságú váló Szolnok szandzsákszékhely, szultáni khász város
lett. A szolnoki szandzsák kezdetben a budai beglerbég (pasa) irányítása alatt álló budai tartományhoz
(vilajet),35 majd az egri vár törökök által történõ elfoglalása után, 1596-tól az egri vilajethez tartozott.
Ekkor Szolnok veszített katonai jelentõségébõl is, hiszen Eger lett a legfontosabb észak–északkeleti tö-
rök végvár.36

A török kori közigazgatást és társadalmi berendezkedést a következõképpen kell elképzelni. A szol-
noki szandzsák élén a katonai és polgári fõhatalmat egy személyben egyesítõ szandzsákbég állt, aki ki-
nevezését a szultántól kapta. A szolnoki szandzsákbégek sorában kiemelkedett a hírhedten könyörtelen
harcos és híresen hithû muzulmán hídépítõ Mahmud.

A szandzsákbég katonai helyettese a kajmakám, polgári helyettese pedig a kádi, vagyis a bíró volt. A
hierarchiában a szandzsákbég alatt állottak még az alajbégek, a hûbérbirtokos szpáhik választott kato-
nai vezetõi. A dizdár pedig a várõrség parancsnoka volt.37 Ismerjük a szolnoki vár elsõ török õrségét,
valamint tagjainak jövedelmét is 1552/53-ból. Naponta a várparancsnok – név szerint Hüsszein Ali –
30, a helyettese 15, az írnok 12, a rajparancsnokok (szerbölük) 8, a legénység 7 akcse jövedelmet ka-
pott. A dokumentum végén följegyezték: „Mindösszesen a szolnoki várban 924 egyén van, akik 334
622 akcse zsoldot kaptak.”38 Néhány évvel késõbb, az 1556/57-es évekre vonatkozó adatok is ránk ma-
radtak. A zsoldjegyzékben immár a várparancsnok neve Hasszán volt, de zsoldja már csak 20, a helyet-
teséé és az írnoké 12, a tizedekbe (bölük) osztott katonáké pedig fejenként 7–8 akcse volt. Az õrség
összlétszáma ekkor 528 fõ volt. Ezekbõl a zsoldjegyzékekbõl egyúttal elénk tárul a korabeli török vár-
katonaság fölépítése is: a várõrök mellett találjuk az élelmezõ katonákat (müteferrika), a tüzéreket
(topcsi), a nõtlen zsoldos gyalogságot (azab), a martalócokat (martalosz), valamint a zsoldos lovassá-
got (ulufendzsik).39 1561/62-re azonban tovább fogyott az õrség létszáma, amely már csak 388 fõt
számlált.40

A török korban a város gazdasági bevételeinek két fõ forrása volt: a tiszai átkelõhely (majd hídpénz),
valamint a magyar lakosság feudális szolgáltatásai. Vagyis bizonyosan maradt az eredeti környékbeli
lakosság családjai közül olyan, amelyik itt maradt. Hiszen a megszállás és a további hódító célú hadjá-
ratok alkalmával nem menekülhet el mindenki. A török hódoltság idején pl. a Nagykunság számos tele-
pülése pusztult és néptelenedett el, de hat túlélte a török idõket és mind a mai napig életképesnek bizo-
nyult. A megye területérõl elmenekülõk egyébként észak vagy kelet felé, vagyis a Felvidéken a Habs-
burg uralom alatt álló Királyi Magyarország, illetve az Erdélyi fejedelemség területén kerestek mene-
déket, pl. Debrecenben vagy Nagyváradon.41

Meglepõ módon már a szolnoki vár elfoglalása elõtt, 1548-ban is készült Szolnokkal kapcsolatban
török adóösszeírás (defter). Ennek egyszerûen az az oka, hogy bár a település ekkor még nem állt török
megszállás alatt, de kétségkívül a törököknek is adózhattak lakói, mivel az a hódoltsági terület peremé-
re esett. Újabb érdekes vonás, hogy az összeírott kapuadó nem a török államot illette meg, hanem a föl-
desurat. Az irat tanúsága szerint az adófizetõk (hane) száma ebben az idõben 53 fõ volt, akik fejenként
ötven akcsét fizettek.42

A már hódoltság kori, 1571. évi fejadó-összeírás tanúsága szerint Szolnokon 38 lakóház és templom
is állott. A fejadó, más néven harács összege egyébként egy magyar forint volt, ami megfelelt ötven tö-
rök akcsének. Ezt családfõnként kellett fizetni a szultáni kincstár javára.43
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Az 1591. évi adóösszeírás44 adatai szerint Szolnokon 12 magyar adófizetõ család élt, az általuk be-
szolgáltatott jövedelem nyolcezer akcse volt. Ezenfelül a hídpénz és a hetivásár jövedelme mintegy 14
ezer akcsét tett ki. Érdekes módon azonban a szandzsákszékhely tisztviselõi által – különbözõ ki-
sebb-nagyobb kihágások miatt – fizetett büntetéspénzek összege jóval magasabb volt: 25 ezer akcse.45

A törökök leleményességét bizonyítandó szandzsákszerte újabb és újabb adófajtákkal hozakodtak elõ.
Ezek aztán az állami fejadónál is több bevételt hoztak, s az egyszerûség kedvéért a harács-lajstromok
szerint, kapuadó formájában vetették ki – azaz telkenként szedték õket. Ilyen volt pl. a Szolnokon és
környékén házanként szedett faszénadó, melynek összege kereken száz akcse volt.46 Az érdekesség
kedvéért megemlítünk még néhány tételt a fönt említett adóösszeírásból: méhkasadó, menyasszonyadó,
jövedelem a vándorok adóiból (!) a fejadón kívül, s nem utolsósorban a vetésbe gázolt jószág bírság-
pénze (!), vagy éppenséggel a kóbor állat, szökött szolga és ezek kiváltási illetékébõl származó jövede-
lem. Közben már 1569-ben megkezdték a kettõs adóztatás rendszerét, melynek során nemcsak a törö-
kök, hanem a magyarok is szedtek adót.47 Az is bizonyos, hogy a török és a magyar polgári lakosság ke-
veredett egymással. Az 1696-tól a születési anyakönyvek olyan török lakosokról is megemlékeznek,
akik nemcsak itt maradtak, hanem keresztény hitre is tértek.48

Szolnok egyébként 1685-ben szabadult föl a 133 évig tartó török uralom alól. A föntebb említett ún.
kettõs megye Heves és Külsõ-Szolnok vármegye néven pedig a törökök kiûzése után is tovább élt. Ez
az oka annak is, hogy számos dokumentum egészen 1876-ig a korabeli vármegye székhelyén, Eger le-
véltárában található és kutatható.

A török uralom alól történõ fölszabadulás után a Szolnokon és környékén élõ népességre is van ada-
tunk. 1696-ban két nemest, hét telkes gazdát, tizenegy zsellért és öt itt idõzõ szajoli halászt tartottak
számon mint polgári lakosokat. Aztán 1712. december 15-én III. Károly királyhoz (1711–1740) fordul-
tak a szolnoki jobbágyok, zsellérek és elnyerték három évre a robotmentességet, s egyéb kedvezménye-
ket. Így kívánta a bécsi császári kincstár erõsíteni a háborús években kárt szenvedett lakosokat. A város
földjei a kincstári uradalomhoz tartoztak és jövedelmeik nem a város polgárait gyarapították, hanem a
katonaság, a vám- és sótisztviselõi kar fenntartását, s a Kamara hasznát szolgálták. 1713-ban 78 adófi-
zetõ lakos szerepelt Szolnokon és összesen 330 2/4 dica egységet írtak össze.49

A XVIII. század folyamán Szolnok kincstári uradalmi tiszttartósági székhely lett. Közigazgatási ér-
telemben alá tartozott Mezõtúr, Tiszaroff, Törökszentmiklós, Tenyõszögh, Fokoru és Tiszavarsány tér-
sége. 1766-ban pedig a város a Buda–Debrecen–Kolozsvár útvonal egyik postaállomásának szerepében
tûnik föl.50 Közben a város lakossága állandóan növekedett, a település folyamatosan terjeszkedett és
területét négy tizedre osztották. A Katonaváros egészen 1747-ig önálló közigazgatású városrész. Ekkor
azonban megszüntették jogi különállását. 1702-tõl ugyanis az egész város fölsõbb szinten a budai Ka-
marai Tiszttartóság fõhatósága alá tartozott.51

Szolnok társadalmi és települési viszonyaira áttérve elmondható, hogy a XVIII. század elsõ harma-
dában összeírt polgári lakosság magyar nevû. Német iparosok Mária Terézia uralkodása idején
(1740–1780) telepedtek meg itt. Külön német városrész is kialakult, ami a magyar többség ellenére
hosszú ideig sajátos jelleget ad a városnak. Az 1848 után Szolnokra járó osztrák festõmûvészek is in-
kább német ajkú polgári lakosokkal tarthattak fenn kapcsolatot. E festõk témája azonban éppen a túl-
nyomó többségben élõ magyar parasztnépesség élete és hagyományos tevékenysége volt.52 Közben fo-
lyamatosan magas volt a városban a jobbágyok és a zsellérek aránya. A német ajkú sótisztviselõkön,
harmincadosokon (vámügyi tisztviselõkön) és a katonákon kívül õk alkották a legnépesebb társadalmi
csoportot.53

Szolnok város 1767. december 6-án kötött szerzõdése szerint földesúri, cenzus- és robotváltság cí-
mén 1200 forintot, a földesúri mellékhaszonvételekért, vagyis a korcsmák, mészárszékek, sörfõzõ ház,
malmok és a halászat jövedelmének bérlete fejében 2000 forintot, Ácspuszta és Szentiványpuszta ne-
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gyedrészéért ötszáz forintot, kilenced váltság címén háromszáz forintot, a tiszai vám váltságául pedig
2500, összesen 6500 forintot fizetett a kamarának. S habár Szolnok ez idõ tájt Heves és Külsõ-Szolnok
vármegye egyik legjelentõsebb tiszai települése, központ jellege nem volt, sõt, népesebb volt nála a
XVIII. század közepén Törökszentmiklós és Mezõtúr, s ez utóbbi népességszámát csak a XIX. század
végén haladja meg Szolnok.54 A település II. József-kori (1780–1790) összeírásában már 21 pap mellett
93 nemest (közéjük értették a tisztviselõket is), 101 polgárt (elsõsorban iparosok voltak), 442 parasztot
és 682 zsellért találunk.55 Közben az eredetileg Szolnokhoz tartozó, de a középkorban elpusztult falva-
kat (Alcsi, Ácsi, Kovácsi, Szanda, Felsõvarsány) a XIX. század folyamán gyarapodó népesség tanyák-
kal telepítette be. A tanyás részek késõbb Szolnokból kiváló, majd a városfejlõdéssel ismét beolvadó te-
lepülésekké alakultak – az országos koncepciók irányelveinek megfelelõen.56

Közben Szolnok települési státusza általában továbbra is mezõváros volt, közigazgatási státusza
szerint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc fontos bázisa, az 1850-es években pedig az újjászer-
vezett Külsõ-Szolnok vármegye közigazgatási és katonai központja.57 Közben 1852-ben, a jobbágyfel-
szabadítás után a település lakóházainak számából és típusából elénk tárul a növekvõ népesség és társa-
dalom új képe. Ez idõ szerint Szolnok 1917 háza közül 18 urasági, 597 telkes, 1247 zsellér, 3 zsidó zsel-
lér, 7 lelkész- és tanítólak, 2 ún. megyei ház volt. Ezenfelül a városhoz tartozó Szandai- és
Derzsigátpusztán 118, Alsóvarsány- és Felsõvarsánypusztákon pedig 116 ház állott.58 Aztán, 1861-ben,
Heves és Külsõ-Szolnok vármegye újbóli egyesítésekor Szolnok települési státusza még város, s habár
a település bevételei a megtorlás éveiben sem csökkentek, 1866-ban súlyos anyagi problémák miatt le-
mondott városi jogáról, s egyszerû községgé változott.59 Azonban 1874-ben ismét a rendezett tanácsú
városok sorában találjuk Szolnokot, nem utolsósorban azért, hogy versenybe szállhasson a küszöbön
álló közigazgatási reform kapcsán a vármegyeszékhelyi rangért.

S mióta megyeszékhely ismét, immár második alkalommal Szolnok? 1876 óta, amikor is egy, a
Szent Istvánéhoz mérhetõ közigazgatási reform keretében megszûntek a kiváltságos, önálló közigazga-
tású területek, s valamennyi terület beleolvadt az egységes vármegyerendszerbe. Így született meg
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is. De hogyan válhatott Szolnok ismét megyeszékhellyé? Hallatlanul
nagy viták, lobbik és áldozatok árán. S ki volt ennek a mozgatórugója? Nem más, mint Scheftsik István
(1829–1900), a „város atyja”.60

1873-ban a Karcag központú Kun vármegye terve, 1874-ben pedig a Jászberény központú Jász vár-
megye terve borzolta a szolnokiak kedélyeit.61 Közben persze a városatyák sem tétlenkedtek. Végül így
született meg a Szolnok városi közgyûlés 38/1876. sz. határozata, melynek értelmében a város fölaján-
lotta a tulajdonában lévõ, egyébként vállalkozóknak bérbe adott, s nem mellesleg jelentõs bevételeket
hozó Zöldfa fogadó telkét (több mint ezer négyszögölnyi területet a város szívében), ezen felül még
harmincezer forintot, mely a korabeli viszonyok mellett igen jelentõs összegnek számított, s ezt még
megtoldották egy évi közmunkával.62 S mindezen áldozatokat hozta Szolnok azért, hogy itt épülhessen
föl a megyeháza. A folyamatos politikai lobbik mellett kétségkívül ez az ajánlat bizonyult a legjobbnak,
amivel Szolnok gyakorlatilag megsemmisítette versenytársai esélyét a vármegyeszékhelyi rang elnye-
résére.

A megyeháza fölépítésével kapcsolatban kiírt országos pályázatra 17 jeligés pályamû érkezett,63 me-
lyek közül végül Benkó Károly (1837–1893) „Megfogyva bár, de törve nem” névre keresztelt, valamint
Pártos Gyula (1845–1916) „Az alkotmány védbástyája”64 címû eggyé összegyúrt – pontosabban a
Benkó-féle terv Pártoséhoz való közelítésével átalakított – építészeti elképzelést65 fogadták el, és való-
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sították meg. A székház építését fázisokra bontották. A kivitelezés munkálataival Puchner József építõ-
mestert bízták meg. A munkálatokat 1877. október 29-én kezdték meg, s alig egy évvel késõbb, 1878.
november 2-án az új épület már készen is állt. Összesen 292 munkanapot vett igénybe az építkezés –
nem számítva a téli leállási idõszakot.66 Az építkezés összköltsége elérte negyedmillió forintot.67 A
székház megépítése a dualizmus kori megyetörténet egyik legnagyobb, s tegyük hozzá nyomban: való-
ban sikeres építészeti és pénzügyi vállalkozásának számított.68 Közben nemcsak százezer forint értékû
székházépítési kötvényt bocsátott ki a város,69 hanem 1878. május hó 22-én délután négy órakor kerí-
tettek alkalmat az alapkõletétel ünnepségére. Alább a jeles alkalomról Sipos Orbán (1836–1926),
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye elsõ alispánjának70 valóban elsõ kézbõl származó, „ízes” beszámoló-
jának részletét közöljük: „… a megyeszékház alapkövének ünnepélyes letétele… igen szép számú és vá-
logatott közönség jelenlétében tartatott meg. Jelen volt ott a megye központi tiszti kara, élükön a fõis-
pánnal, a járási szolgabírák s egyéb közegek, a közgyûlésre besereglett megyei biz. tagok közül igen so-
kan, továbbá Szolnok város tisztikara, derék polgármesterükkel. Ezenkívül képviselve volt [a] kir. járás-
bíróság, az adófelügyelõség, az illetékszabási, adó-, só-, dohány- és államépítészeti hivatal, a közép- és
népiskolai közegek, kereskedõk, iparosok, föld-mívelõk és polgárok szép számmal. Legkevésbé volt kép-
viselve a szép nem, kikrõl pedig tudjuk, hogy az ilyen ünnepélyeknek nemcsak díszei, de kedvelõi is
szoktak lenni.” A hosszúra nyúlt beszédeknek és pohárköszöntõknek végül egy zápor vetett véget.71

S habár maga az építkezés és a mûszaki átadás nem ment zökkenõmentesen, elmondhatjuk, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok megye székháza nemcsak különlegesen szép és értékes épület, hanem egyúttal
azon kevés középületek egyike az országban, amelyet eredetileg is megyeházának szántak.72

A megyeháza fölépítése után, 1880-ban fogadták el a Szolnok város szervezeti fölépítésére vonatko-
zó szabályrendeletet. Ennek lényege, hogy az elöljáróság áll a polgármesterbõl, három tanácsosból (kö-
zülük az egyik a városi kórház felügyelõje), a fõ- és aljegyzõbõl, a fõkapitányból és két alkapitányból,
az ügyészbõl, az árvaszéki ülnökbõl, a közgyámból, a város pénztárnokából, számvevõjébõl, ellenõré-
bõl, levéltárnokából, azaz levéltári tisztviselõjébõl, egy mérnökbõl, valamint egy orvosból. A szûkebb
városi tanács élén is a polgármester állott, a tanácsnak pedig tagja volt a rendõrkapitány, a fõjegyzõ, a
fõügyész, az orvos és további városi tanácsosok. A város alkalmazásában álló segédszemélyzet tagjai
közül érdekességként megemlítjük a két lovas hadnagyot, a tíz gyaloghajdút, a város saját kézbesítõjét,
a cigánybírót, a gyepmestert, a két toronyõrt, a temetõcsõszt, valamint az orgonafújtatót.73

A város életének dualizmus kori nyugalmát és töretlen fejlõdését aztán az I. világháború és annak
valamennyi következménye zavarta meg. 1919-ben, a Tanácsköztársaság kikiáltása után új hatalmi
szervezet került a város élére. A tanácsválasztások után 1919. április végére megalakították az új köz-
igazgatási szervezetet. Összesen hat szakosztályt hívtak életre: a politikai, a közgazdasági, a rendészeti,
a népjóléti, a közélelmezési és a közmûvelõdési szakosztályt. A szakosztályokon belül húsz alosztályt
szerveztek. Az új közigazgatási szerv egyik fontos feladatának tartotta a Vörös Hadseregbe való tobor-
zást.74

Aztán a tanácshatalom végeztével a két világháború közötti idõszak kimagasló vármegyei tisztvise-
lõje Alexander Imre volt, aki mintegy negyedszázadon át töltötte be Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
alispáni tisztét. 1944-ben, Magyarország német megszállásakor vonult nyugdíjba. Az ország egyik leg-
jobb alispánjának tartották, aki mind a magas rangú, mind pedig az egyszerû emberekkel jól megértette
magát.75
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A város életének új korszakát a II. világháború utáni idõszak jelentette. A háborús károk föltárása és
az újjáépítési munkálatok megkezdése Zsemlye Ferenc kommunista párti polgármester nevéhez fûzõ-
dik, aki a város elsõ tisztségét a sorsdöntõ 1945 és 1949 közötti években viselte. Õ külön szakembert bí-
zott meg egy átfogó városfejlesztési terv kidolgozásával.76 Aztán Szolnokon az elsõ tanácsválasztáson
101 tanácstagot és 50 póttagot választottak meg. A 101 tanácstag közül 67 ipari munkás, 11 szegénypa-
raszt és 4 középparaszt, 3 kisiparos, illetve kiskereskedõ és 16 értelmiségi volt. A Szolnoki Városi Ta-
nács alakuló ülését 1950. október 30-ra hívták össze.77

Közben Szolnok város lakosságszáma is dinamikusan fejlõdött. Az 1850. évi 10 617 fõhöz képest a
vármegyeszékhellyé válás évében (1876) 15 847 lakost,78 a trianoni békediktátum évében (1920) pedig
már 31 065 lakost számlált a település. A II. világháború alatt a mintegy negyvenezer lakosú megye-
székhely lélekszáma a légitámadások következtében mintegy tizedére, kb. négyezer fõre zsugorodott
össze. Az 1960-as években haladta meg a város lakosságszáma ismét a negyvenezer fõt, majd 1970-re
ez a szám is mintegy másfélszeresére, 63 467 fõre nõtt. Végül, a rendszerváltozás idõszakában (1990)
volt a legnagyobb a város lakóinak száma, 78 328 fõvel.79 Azóta a település népessége ismét folyamato-
san csökkenõ tendenciát mutat, melynek oka a rendszerváltozás óta eltelt idõszak gyökeres gazdasági
és társadalmi változásaiban keresendõ. 2012-ben Szolnok az ország tízedik legnépesebb városa, mely-
nek mintegy 73–74 ezer lakosa van.

S habár idõközben, 1949-ben a megye nevét egyszerûen, ha úgy tetszik, a Szent István-kori Szolnok
megyére redukálták,80 majd a rendszerváltozás után visszakapta történelmi tájegységeket is magában
hordozó elnevezését, a város közigazgatási státuszát, a megyeszékhelyi rangot mindmáig õrzi, a rend-
szerváltozás után kapott települési státuszával, a megyei jogú városi ranggal együtt.

Kis Krisztián Bálint

A györkönyi bor és a pincefalu története
A Tolna megyei Györköny község a Dél-Mezõföld egyik jellegzetes települése. Elsõ adatunk a hely-

ségrõl 1333-ból való, amikor pápai tizedszedõk jártak a megyében. A helység a Hunyadiak korában
hosszabb-rövidebb ideig oppidum, azaz mezõváros is volt. A török hódoltság kezdetén Györköny to-
vábbra is õrizte korábbi pozícióját a környéken. Ebbõl az idõbõl származnak az elsõ ismereteink az itte-
ni szõlõ- és borkultúráról is. Györkönyben 1552-ben a musttized az összes adónak több mint egyharma-
dát tette ki, és a legtöbb volt a Simontornyai szandzsákban, tehát igen jelentõs szõlõtermesztés folyt ek-
kor a területén. A hajdan virágzó középkori település azonban a XVII. század végére elpusztult.

A XVIII. század elején, 1718-tól kezdõdõen egy új, túlnyomórészt német eredetû népesség tette is-
mét lakhatóvá ezt a földet. Elsõként Moson megyébõl és Sopron megyébõl, a Fertõ tó környékérõl érke-
zett néhány magyar és német (Heidebauer) evangélikus család, majd az 1720-as években, nagyobb lét-
számban a németországi Hessen tartományból kivándorolt protestánsok csatlakoztak hozzájuk. Az
újonnan betelepülõk megtalálták a korábbi szõlõmûvelés nyomait is, és felújították ezt a tevékenységet.
A hozzáértést otthonról hozták magukkal. A Heideboden (a mai Burgenland) területérõl és kiváltképp a
Rajna-vidékrõl hozott szõlõmûvelési kultúrának és borászati tudásnak a birtokában Györköny hamaro-
san ismét a környék egyik legfontosabb bortermõ helyévé vált. Földesuruk, Meszlenyi János is kiemel-
kedõen fontosnak tartotta a szõlõtermesztés ösztönzését. A györkönyiekkel 1722-ben kötött szerzõdé-
sének második pontjában ez áll: „Az szõlejükre is hét esztendei szabadságot engettem, az melly eltelvén,
nona-val [kilenced] tartoznak, mint más helységekben.” A német telepesek XVIII. század eleji életmód-
ját leginkább Bél Mátyás leírásából ismerhetjük meg. Munkájában többször is szól róluk. Dicséri szor-
galmukat, amelynek eredményeképpen „olyan helyeken szüretelnek szõlõt, ahol néhány év elõtt a szõ-
lõnek hírét sem hallották”. Ennek a szorgos munkának az eredménye, hogy amíg 1730-ban még csak 10
akónyi adót kellett borból a györkönyieknek leadniuk, 1752-ben már 853 akót szolgáltatott be a falu.
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