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Pár szó a város múltjáról
Szolnok, e régi királyi kamarai város eredete messze visszanyúlik a honfoglalást megelőző időkre. A Tisza mellett jelentősebb hely nem is volt nálánál, nincs máig sem, Szegedet kivéve.
Fontos országutak átkelési pontja a Tiszánál — ebben rejlett stratégiai jelentősége a szolnoki várnak is —, egyúttal a szőke folyó
vizén leszállított só, tutaj és fa, gyümölcs meg sózotthalkereskedés fontos kikötőállomása is volt.
Bár régisége kétségtelen, mégsincs a régi városból egyetlen
utcarészlet, nincs egyetlen épület, egyetlen házsarok, torony vagy
bástyafok a várból se. A török a XVI. század végén szépen felépítette. A várban is, a városban is szép karcsú minaret emelkedett, volt pompás kőfürdője és árubazárja is. Semmi nyoma ezeknek sem. Még száz évvel ezelőtt a Zagyván át felvonóhídon lehetett bejutni a várba, s néhány ágyúcső meredt a kapu melletti bástyákról a mostani piactérre és a Gorove utcára. A haladó idővel a
feledés pora takar már mindent.
A mai városnak nincs is semmi köze a régihez. Hiteles adatok szerint tízszer pusztult el ellenséges dúlás következtében. De
legszörnyűbb volt tizenegyedik pusztulása, amely teljesen elsodorta a föld színéről. 1739. március 12-én rettenetes ciklon dühöngött a romjaiból alig két évtizeddel előbb kiemelkedő városban. Egykorú leírás szerint tűz is ütött ki, ami a szélviharral együtt
megsemmisített mindent. Még élő fa sem maradt a földben. A Tiszán fekvő fenyőszálakat is szétszórta, a hidat is feltépte az orkán,
s elpusztította a tűz. Csak az akkor felépített templom és a szerzetesi kolostor kerülte el az enyészetet, amit elszigeteltségének
köszönhetett, mert az akkori város nem terjedt a vártól a mai piactérnél tovább.
E szörnyű pusztítás semmisített meg minden régi emléket,
ez enyésztette el a város régi értékes iratait. Az 1740 előtti időből
ezért nincs szinte egyetlen sor sem a városi magisztrátus ténykedéséről.

A szegénységre jutott nép apró viskókat épített ideiglenes
hajlékul. Az utcák egyenességére sem ügyelt. Ezért találni azt a
zegzugos labirintust, amely a Magyar utcából vezet le egész a
Petőfi utcába. Ugyanilyen sikátorok mindenfelé találhatók régi,
apró kalibákkal.
Az idegen, aki betéved ezekbe a közökbe, megemlegeti e
szolnoki specialitást éppúgy, mint a szolnoki sarat, aminek országos híre van — éspedig méltán.
Akit sáros időben Szolnokra vetett balsorsa, soha el nem
felejtette marasztaló sarát, vagy nyári időben emberfullasztó porfelhőjét. Nemcsak a pesti, de még a bécsi kereskedő is, ha az Alföldre akart lerándulni, elsősorban a szolnoki hídon túleső szandai
töltésút járhatósága után tudakozódott: ez volt az ország — sőt
Európa — legsárosabb, legrosszabb útja. Az is maradt mindaddig,
míg kőhidakkal át nem kötötték az árterület e részét. Ilyen formán
a szandai rossz út is a múlté lett, de a város sáros maradt napjainkig. Még egy évtized előtt a pompás Baross utcától egy dobásnyira, a Bécsi utcában oly feneketlen sár volt az őszi esős időktől
szinte a kánikuláig, hogy kocsival sem lehetett áthatolni rajta.
Szolnok fő nevezetességei, a sóházak, szálházak is eltűntek
nemrég a Tisza partjáról. Micsoda eleven élet folyt pedig ezekben
a mai színháztól le a dohánybeváltóig századokon át!
A szolnoki mai generáció alig tud már ezekről valamit, pedig Nagy-Magyarország határain belül még sokat fogják emlegetni a deszka alkotmányban elhelyezett sóhivatalt, oda igazítván az
igazságkereső, jámbor atyafit, mint végső fórumhoz, ahol még
apellálhat.
Néhány szolnoki specialitás
A szurokfekete sár kellemetlenségét még növelte a borongós
és téli éjszakák sötétsége. Az érdemes magisztrátus 1879-ben 46
petróleumlámpást állíttatott fel. A MAV pályaudvartól a Tiszahídig 30 db, a Nerfeld-háztól a nagytemplomig 8 db, a Magyar és
Német (ma Gróf Apponyi Albert) utcában 3-3 db és a Scheftsikház melletti utcában 2 db lámpa fénye oszlatta el az éjjeli sötétséget. Idővel fokozatosan a város többi utcája is részesült a világítás

áldásában. A petróleumfény, bizony, luxus volt még ekkor. A
legtöbb szolnoki család asztalán olaj- vagy faggyúmécses pislogott jóval ezután is. Gyertya csak rangosabb családok lakásában
égett. A petróleumlámpákkal a lovas lámpagyújtogatók — szinte
szolnoki különlegesség — is letűntek másfél évtizeddel ezelőtt.

Letűnt szolnoki specialitás a Tiszáról vizet hordó vászoncselédek hatalmas tábora is. Hiába volt három artézi kút újabb
időben már a város különböző pontján: a szolnoki gyomor nem
vette be a föld mélyéből feltörő forrásvizet. Jobban ízlett a folyó
iszapos vize — még áradás idején is. A várostól gondozott
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„merigetőkre" jártak a kiöltözködött vízhordó lányok. Leeresztett
hajuk lent bokorra kötött, széles selyemszalagba volt fonva. Sárgaréz vasalással díszes vállhorogjukról függött le a fehérre sikált
két vödör. A keskeny járdán lépten-nyomon találkozott velük az
ember. A cselédlányok is szívesen jártak vízért a merigetőre, sőt
ezért még sáros időben is örömest kiöltözködtek.
A vízvezeték rövid tíz éve eltüntette a látóhatárról a mozgékony, élénk kacagású vízhordókat. A Tisza partján nyoma sincs a
„merigetők"-nek sem.
Számtani tudományom cserben hagy. Nem tudom kikalkulálni, mit kérnének most ezek a vízhordók havonta, napi két veder
Tisza-vízért. Annak idején 1 korona 20 fillérbe került. — Szolnoki
vízfogyasztók, ne zúgolódjatok a felemelt vízdíjért! A víz a legolcsóbb városunkban — hisz csak hússzorosát fizetjük a békebeli
árnak; ennek ellenében tiszta, és olykor nappal is ereszthetünk
belőle.
Voltak vízhordó lajtosok is. Sáros időben a gyalogjárón
hajtottak, talán azért, hogy a puccos lányok között észrevegyék
őket is. Ma már egyet se látni közülük. De megmaradt szolnoki
szabadalomnak az, hogy a talicskát, targoncát vagy kiskocsit üresen vagy felpakolva ma is a gyalogjárdán tolják-húzzák a bennszülöttek. Rajok szórni nem tanácsos. Ősi szokásjog vagy régi privilégium alapján tehetik bizonyára.
Ráérő emberrel máshol is találkozhatni. Munkakerülő is
akad mindenütt, de az merőben szolnoki látványosság, hogy itt bizonyos szögleteken, csapszékek környékén az év minden szakában, a nap minden órájában találni sütkérező vagy árnyékon hűsölő, diskuráló embereket. Munkát nem vállalnak. Nem érnek rá
— mondják, s pöfékelnek naphosszat. Hogy miből élnek ezek a
szolnoki nyelven „légy"-nek, „dungó"-nak nevezett emberek, csak
ők tudják. Valószínűleg a feleségük tartja el őket. Mátyás király
lustáinak ivadékai, íme, itt élnek közöttünk.
Régi időből eredhet ama szolnoki szokás, amit nagyhét végén tapasztalhat itt az idegen. A gyermeksereg kolompot zörget,
csengőt ráz, és karikásostorral csattog-pattog utcahosszat. Már
aszerint, hogy kinek melyik eszköz akadt a kezébe. Kora reggeltől

késő estig tart ez a koncert. Szól pedig ez a zörgés, csöngés, pattogás a Jézuskának, akit mindenfelé keresnek. Kérdezősködésre a
bennszülöttek csak azt felelik, hogy „keresik a Jézust" a gyerekek.

Speciális mulatsága a szolnoki ifjúságnak a sárkányeresztés.
Olyan művésziesen szerkesztett, nagy gonddal díszített sárkányt
sehol se látni máshol. Most drága a papír és a spárga, bizonyára
azért látni csak ritkán. A román megszállás idején, ősszel, udvaromból egyszerre 23 sárkányt olvastam össze. Legalább 200 méter
magasságból kandikált le a legalacsonyabb is. A sok villany-, telefondrót miatt eltűnik a magasból, és a múlt emléke marad nemsokára ez a kedves gyermekjátékszer is.
A siheder fiatalságnak is megvolt a maga hagyományos
mulatsága. Alkalmas helyeken vígan járta a csür-csür, a péce, a kifutós méta és a kampa. A mai ifjúság alig ismeri már ezeket a
kedves játékokat. A futball-mánia háttérbe szorít lassankint minden régi, szabad levegőn űzhető egészséges sportot. Pedig a figyelmet ugyancsak lekötötték, az ügyességet éppúgy fejlesztették
a régi társasjátékok is. Sőt, brutalitás nélkül lehetett játszani, épp
azért bokaficamodás, bordatörés s mentők igénybevétele nélkül
jutottak haza a játékosok.
Kedvelt mulatság volt a sergőzés: a sutu. Különösen estefelé
volt nagy vidámság és himbálódzás a hosszú rúdú sergők kapaszkodóin. Voltak egyenlőtlen karú sergők is. Kényelmes dolga volt
ezen a rövidebb rúd végén ülő, rendesen vénebb kamasznak: nyugodtan mustrálhatta végig a rúd hosszabb végén függők, csimpaszkodók erőlködését. A Büge környéki gyerekek még a háború
előtt is nagyban sergőztek. Most drága a fa, sokba kerülne a sergő,
de el is lopnák tűzrevalónak. Bizonyosan tűzre kerültek a mostani
ínség kezdetén a régi sergők is.
Régi időktől fogva kedvelt szórakozás volt itt a lövöldözés.
A szolnoki fickók lelki gyönyörűségüket találták benne. Bár az
érdemes tanács már 1837-ben eltiltotta a dohányzással együtt,
megakadályozni mégsem tudta soha. Forgalmasabb útvonalakon,
hidaknál, piacon tiltó táblákat állíttatott, dobszóval is eltiltatta,
mégsem használt. A nagy háború kezdetén még a Nagykereszt utcai kápolnánál, a Bügén, a Tabánban esténként egyre-másra pattogtak a pisztolyok. Hasonló ropogás hallatára mostanság új forradalomra, utcai harc kitörésére gondolnánk. — Ezt a mulatságot

örömmel tesszük a múlt emlékei közé, elismeréssel adózva a
csendőrségnek.
Kevés váxos fiatalsága bíbelődött annyit faj galambok tenyésztésével, mint a szolnoki. Kiállításokon a figyelmet fel is
keltették, s rendesen hoztak verseny díjat haza.
***
A letűnt jó világban, amikor még olcsóbb volt a bor meg a
muzsikaszó, jobban akadtak mulatozó legények is. A szolnoki fiatalság meg bor mellett valósággal bomlott a cigányért meg a táncért. A lányok is megérezték, hol húzza a cigány, s oda szállingóztak. Kint az utcán gyülekeztek, a kocsma előtt csoportosultak,
hallgatóztak. Figyelték, melyikük lesz az a boldog, akit a mulatók
egyike beinvitál, hogy megtáncoltassa. Órák hosszat ott settenkedtek hidegben, sárban, csakhogy bejuthassanak táncolni.
Ide vetődött idegenek a sok kiöltözött fehérnép láttán esküvőre vagy temetésre gondoltak, pedig Szolnokon divatos, egyszerű kocsmai mulatás volt az egész.
A farsangi bálokon és a kimondott táncmulatságokon kívül
itt minden vasárnap és ünnepnap délutánján járta a tánc — járja
ma is. A becsületes magisztrátus már 1839-ben, „kedvetlen tapasztalással észrevéve, hogy növendék leányszemélyek ünnep- és
vasárnapokon minden szemérmet feketévé a kocsmában mulató
férfiak társaságába seregenkint összecsoportosulva bé elegyednek", eltiltotta e mulatozásokat. Hiába publikáltatta, doboltatta ki,
hogy „ezentúl bármely hajadon vagy asszonyszemélyek vasárnap
vagy ünnepnap a kocsmánál csavarogva meglepettéinek, elfogatnak és bezáratnak". — írott malaszt maradt a barátok ily értelmű
szószéki felhívása is.
A Bach korszak után engedéllyel lehetett csak bálozni. Ment
minden, mint régen. 1874-ben egyik tanácsos kérte „az erkölcstelenítésre" és „nagy mértékben elterjedt verekedésekre" szolgáló
vasárnapi mulatozások beszüntetését legalább a nyári nagy dologidőre, mert a mulatozók hétfőn ritkán álltak munkába. El is készült a bálozást szabályozó főkapitányi rendelet, de nem volt foganatja. A tánc őrülete benne van a szolnoki nép vérében ma is. A

„Tökös" szállójában vasárnaponként egymás tyúkszemén tombolnak most is, mint régen — de hatósági engedéllyel.
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A tánciskolának Szolnokon nagyobb szerepe volt és van,
mint máshol. A tánciskolákban ébred fel rendesen a fiatal szívekben az első szerelem. Ez ártatlan érzésen előbb-utóbb átesik fiú,
leány egyaránt, mint gyermekkorban a bárányhimlőn. Könnyen
megkapják mindkettőt, s hamar kigyógyulnak belőle.
De Szolnokon ősi divat lévén a tánc, aki annyira vitte, hogy
zenére, harmonikára már tudott táncolni, az állandó összeköttetést
tartott fenn a tánciskolával. Még újabban is a lány alig jut a bakfiskorba, a fiú alig hagyja el az ismétlő- vagy tanonciskolát, állandó látogatója marad a táncteremnek.
Az első szerelem tehát az állandó érintkezés következtében
tartós vonzalommá fejlődött a hosszú, 6-8 évi udvarlás után, s házassággal végződött. E hosszú, örökkévalósággal felérő udvarlás
csak Szolnokon divatos.
Öregek szerint évszázados szokás ez itt. Az pedig tudvalevő,
hogy a régi szokás jó szokás.
A lány, mamája büszkesége, a család kedvence, mindig jól
mulatott, mert udvarlója s ennek jó barátai foglalkoztatták. A fiút
meg az utcától, kocsmától, kártyától és a sok „piaci légytől" elvonta az udvarlás, hiszen munkaidején kívül szinte minden percét
szíve választottjánál szokta tölteni.
A szerelmes legény virággal, ékszerrel, figyelmessége minden jelével elhalmozta ideálját. Szinte keresménye felét reá pazarolta, sokszor szülei bosszúságára.
Régente a szerelmes szolnoki legények esténkint összeállottak néhányan, és sorba vették az utcákat. A legközelebbi leány os ház ablaka előtt nótázni kezdtek. A kislány nótája volt az első, aztán jött a többi, érzéssel, kitartással, míg kaput nem nyitott a
boldog hajadon, s be nem hívta ideálját. A többi legény továbbment a következő lányos házig. Ott újra nótára gyújtottak. így
ment ez tovább, mígnem az utolsó legény is bejutott oda, ahová
már oly szívesen várták. Ha új nóta járta, addig nem nyitott kaput
a lány, míg belől meg nem tanulta a nótát, azután bent együtt dalolgatták ketten.
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Boldog, szép idők! Még ma is hány nagymamának, hány
édesanyának csillog örömtől a szeme, ha felidézi ifjúsága e szép
emlékeit. „Cserebogár, sárga cserebogár..." — de sok fiatal szív
érzékenyült el dallamodnál! így orgonaillat és akácvirágzás idején
még csak múlt az idő, de a hosszú sötét esték unalmát csak a nóta
és a tánc fűszerezhette. Az elöljáróság ugyan tiltotta az „éjszakai
háborgásokat", „éjszakai kujtorgást", de a város cselédei és utcahajdúi nem igen abajgatták a fiatalságot. Nem is csoda. Ok is voltak fiatalok. De kevesen is voltak ahhoz, hogy minden nótaszótól
hangos utcába jutott volna belőlük.
Ha a fiatalok boldogságát — még gyűrűváltás előtt — valami megzavarta, annak az öregek vagy egy feltolakodott harmadik lehetett az oka. A következmény ritkán maradt el, mert a szolnoki legény nem csak szerelmes tudott lenni, hanem bosszúálló is.
Bizony, hét vármegyében nem fordult elő annyi bicskázás, verekedés, mint a kikosarazott vagy nyeregből kiütött legények kesergő szerelme miatt Szolnokon.
Az megint a szolnoki legény jellemvonása, hogy el nem
árulta volna fél világért, ki bánt el vele, ki szurkálta meg. Nem
volt szüksége bíróságra, se zsandárokra. Visszaadta a kölcsönt alkalomadtán hat tetejével.
Parasztlakodalom ritkán is esett meg verekedés, lövöldözés
nélkül. Ez szinte úgy hozzátartozott a vigalomhoz. mint a tejbekása vagy a tej befőtt torma a lakodalmi vacsorához. Vacsora után a
csintalan legények a maradék kásával, tormával be szokták kenni
az ott lábatlankodó gyerekek fejét és arcát. Még ma is sokat nevetnek ezen az öregek, ha rá terelődik a szó.
Az még a lakodalmat zavaró gyengébb eset volt, ha a „hívatlanok" csak a ház ablakait verték be kövekkel. Sűrűn kijutott
ebből a szomszédoknak is. Kapubetörés, rovás kidöntése, bent lődözés, verekedés már komolyabb dolog volt. A kikosarazott kérő,
a megsértődött korábbi udvarlók, meg akiknek valamiért borsot
talált törni orra alá a vőlegény, egymásra találtak, s ellenfelük lakodalmát használták fel szívük keserűségének kiöntésére. Nagy
merészen támadtak a mulatozókra, és ott olyan „lakodalmat csináltak", hogy arról beszéltek a környéken még hetek múltán is.
12

A nagy robajjal kezdett verekedés drámai gyorsasággal zajlott le. A csődület, amit támasztott, a rémület, amit okozott, sokkal
tovább tartott. Bizony a duhajkodás után sok bevert koponyát
kellett bekötözni, sok helyre kellett vizes borogatást alkalmazni. A
teljes mulatsághoz tartozott ez is.
A szegény vőlegényt, ha idejében el nem tudott tűnni, alaposan „helybenhagyták", „kinyújtották", „eldöngették." Az ilyen
szerencsétlen vőlegényre mondották: „megkapta az apai jussot".
A csendőrség vetett véget ennek az ősi szokásnak is. Újabb
időben hatóságtól kirendelt két csendőr bent az udvaron, kettő kint
az utcán járt-kelt töltött, szuronyos fegyverrel, hogy a násznép
örömét senki meg ne zavarhassa.
***
Nemes vármegyénk díszes székházának helyén két öreg
hajlék állott a régi világban. Híres, gyakran látogatott hely volt
mindkettő. A sarkon terpeszkedett a mai várossal egyidős „Zöldfa
kocsma", mellette Gulyás mesteruram kovácsmühelye és lakása.
Utasok, kereskedők, mulatozók a sarkon fordultak be, az
természetes; a szolnoki régi asszonyok meg a Gulyás uram portájára minduntalan. De hogy senki jó hírén folt ne essék, ki kell jelenteni eleve, hogy a mester már nem volt fiatal, se nem tartozott
afféle tudós kovácsmesterek közé.
Az asszonynép nem is őt kereste, hanem a feleségét — kenyérsütéskor.
A mai menyecskék és fiatal asszonyok nem járnak már
„kóbolló kovászért", ha kenyér kell a házhoz. Ritkán is sütnek.
Inkább péktől veszik a kenyeret, vagy cserélik lisztért. Divatosabb
így, kényelmesebb is, azután nem is szárad rájuk, mert akár naponta friss cipót tehetnek az asztalra.
A takarékoskodóbb szülők azonban szomszéd-, sőt utcaszerte jártak, és tudakozódtak Apolló vagy Perzsi néniéknél: „Itthon van-e a kee kovásza?" Vitték is mindjárt kézben a nagy cserépfazekat. Ma már csak idősebb asszonyok tartják e régi százados divathoz magukat. Ők még most se szeretik az élesztőt, se a
kovász, fodorkorpa, vöröshagymahéj, komló, akácvirág keverékéből készített „házi sütnivalót" vagy „kelesztőt". Asszonynéném

sütés előtt kovászt kér attól, aki aznap vagy előtte való napon sütött. A kölcsönkovásszal aztán annyi kelesztőt kever otthon, hogy
abból egy fazékra való maradjon. Ezt tovább adja újabb sütőaszszonynak. Ha ismét sütni akart, előbb fel kellett keresnie a házrólházra járó kovászt. Ezért hívták e kovászt „kobolló kovásznak".
Jövő sütésig senki sem tartogathatta, mert addig megszáradt,
s így hasznavehetetlenné vált volna. Gulyás kovácsné rég meghalt, de ma is emlegetik még. Neki volt a legjobb kovásza Szolnokon. Fel is keresték a város másik széléről is. Boldog volt, aki a
Gulyás kovácsné kovászával süthetett. Híres kenyérsütő asszony
volt Vidra Rozál is, meg a gyönyörű cipókat sütő Ilona néni a
Nagyvárosban.
Megérdemlik, hogy nevük az utódok jó emlékezetében maradjon.
Napközben egy szóra odaadták a „kóbolló kovászt", de
naplemente után ki nem adták volna senkinek, mert a közhiedelem
szerint ez esetben nagy szerencsétlenség, kár érte volna a házat.
Ilyet pedig jó szomszédok a kapott szívesség fejében nem akarhattak egymásnak.
Ha már megemlékeztünk egyről-másról, ami szembetűnő
vagy speciálisan szolnoki, nem hagyhatjuk szó nélkül a szolnoki
temetéseket se.
Nem a fényes temetés, 2-3 celebráló pap, ugyanannyi vagy
több kántor, se a hosszú, szívhez szóló, könnyfakasztó búcsúztató
ragadja meg a nem bennszülött figyelmét. Ilyet máshol is látni,
hallani. A temetés pompáját a mód szabja meg máshol is.
Mi hát itt a speciálisan szolnoki?
Megkönnyezik, elsiratják a kedves halottat máshol is. De
oly fájdalmasan, oly megindító, hangos zokogással talán sehol el
nem siratják, mint itt. Ráborulnak a koporsóra máshol is, de fájdalomtól annyira megtört, a koporsót ölelő, átkulcsoló, szinte ráfekvő gyászolókat máshol nem találni. Mindezt szemléltetni, leírni
megközelítőleg sem lehet; látni, hallani kell ezt.
Vannak itt siratóasszonyok is, de szinte más természetűek,
mint egyebütt. Csupa szokásból felkeresik a halottas házat, hogy
kisírhassák magukat. Ott vannak a temetéseken, együtt zokognak
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a gyászolókkal, sőt túlharsogják azokat. Nem hívta, nem fogadta
őket senki, nem is várnak fizetést senkitől. A sírás náluk, úgy látszik, lelki szükséglet, a zokogás lelki gyógyszer.
Ha egymást életükben úgy szeretnék a szolnoki atyafiak,
mint amilyen szívet rázóan meg tudják siratni földi pályát végzett
rokonukat, ide jöhetne Csonka-Magyarország minden lakója
egyetértést, kölcsönös megbecsülést tanulni és remélni.
Sajnos, a valóság és a látszat nagyon távol esik egymástól.
Nem is gondolják a szolnokiak, hogy az ide vetődött idegenek éppen azért szólják le leginkább városukat, és sorozzák a faluk közé, amiért egyben csodálják az itteniek nagy emlékezőtehetségét.
Utcafelírást alig lehet látni városszerte egy-kettőt. De ez
még csak hagyj án! A lakóházak számozását a vármegye elrendelte
még 1879-ben; ez meg is történt, kezdve 1-gyel, s végezve 2500
körül. Ma 3700 numerus van körülbelül. Ámde a számozott táblák
egy emberöltő alatt elrozsdásodtak, bemeszelődtek úgyannyira,
hogy könnyebb a telehold képén a cuppanó csókot váltó szerelmes
ifjú és leány plasztikus arcát szabad szemmel kiböngészni, mint a
táblákon a hajdani számjegyeket akár górcsővel felismerni.
Jó 25 évvel ezelőtt már divatba jött, hogy utcánként újra
kezdték a számozást, egyik oldalon a páratlan, a másikon a páros
számokkal. De visszatértek a régihez nemsokára. Bizonyosan
azért történt ez, mert ha minden utcában ismétlődnek a számok,
sokkal nehezebb eligazodni, mint ha egy számot egy házon, illetve
kapufélen lehet csak megtalálni a városban, amelyben az utcák
hossza együtt kb. 20 kilométer. Minek annyi 12-es házszám, mikor egyszerűbb fejben tartani az 1673/1-et stb.
Bennszülötteknek nincs szükségük számozásra — ezért nem
festetik újra a pléhtáblácskát sem — 5 ők utcafelírás, -számozás
nélkül is eligazodnak. Az idetévedt idegenek pedig kérdezősködjenek, ha nem találják a keresett utcát, vagy elfelejtették pl. a
2093/d házszámot.
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Régi népviselet Szolnokon
A ruházkodás, a rangos viselet minden társadalmi osztálynál
a vagyoni helyzetnek, az anyagi jólétnek vagy nyomorúságnak is
fokmérője.

A béke éveire visszaemlékezve sokat panaszkodik a mai generáció a jelen nyomasztó nyomorúságainak terhét viselve. A sokféle szükség, kényelmetlenség között szinte mindenki a lerongyolódást érzi leginkább, mert ruházkodásra telik legkevésbé.
Alig akad olyan boldog halandó, akinek havi fizetése egy
öltöny új ruhára elegendő lenne. A legtöbb kenyérkereső egész
éven át se tud összekuporgatni egy szerény felöltőre valót. Pedig a
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drágaság csak négy éve nyomja, és ki tudja, még meddig terheli
vállunkat — miközben a már kifordított ruháink is mind lerongyolódnak.
Szolnok város népe nehezebb időket, súlyosabb szenvedéseket is élt már át, s a fennmaradásért küzdve bizony a divatra kevés gondot fordíthatott jó kétszáz éven keresztül. Később, amikor
már tehette volna, sem akarta letenni divatjamúlt, ósdi, egészségtelen, de megszokott — sőt undort keltő — ruhadarabjait, amint
ez az alábbiakban ki fog tűnni.
Alig szabadult fel a török másfélszázados járma alól Szolnok jobbágysága, Thököly kuruc-tatár hada dúlta, perzselte fel újra. Ismétlődött ez Károlyi Sándor kurucainak be- és kivonulásakor. De még ezzel sem merítették ki a szenvedések csordultig telt
poharát. A szegénység mellett emésztette dögvész, sújtotta árvíz,
szárazság, sáskajárás, pusztította gyakori tűzvész, 1739-ben a már
említett ciklon és tűzvész eltüntette a föld színéről az egész várost.
Kétszáz éven át tehát súlyosabbnál súlyosabb csapás szakadt a
szegény nép nyakába.
A számban is nagyon megfogyatkozott lakosság mindenét
elvesztette ekkor (1739), csak hitét nem. Minden szenvedésük részesei, a jólelkű franciskánusok biztatására fogtak munkához, és
láttak elsősorban kezdetleges vityillók készítéséhez, majd a legszükségesebb ingóságok megszerzéséhez, mint már előbb annyiszor, s a ruházkodással nem sokat törődtek.
Aki 1720-1830 között a vasárnapi miséről jövőket szemügyre vette, bizony azt hihette, hogy nem Szolnokon van, az Alföld
közepén, hanem Belényesen, Máramarosban, vagy Erdély valamely oláh lakta zugában.
Fehérneműjük vastag házivászonból készült, ámde nem
váltottak tisztát hetenként, hanem a férfinép viselte azt szinte a lerongyolódásig. Nyáron jó avas, zsíros, piszkos és izzadt szagú vászon fehérneműben jártak.
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Valiig érő hajukat bekenték zsírral, vasárnap annyira, hogy
szinte csörgött róla.
A fehérnemű fölé télen posztó nadrágot, derékravalót, ködmönt vagy subát öltöttek. A zsírt ezektől sem sajnálták, bizonyosan azt hitték, hogy a zsíros ruha nemcsak melegebb, de tartósabb
— sőt szebb is.
Beitatták zsírral a szűrt, a kalapot, bemázolták vele az avas
bunda bőrét is, hogy vízhatlanná tegyék.
Zsíros hajukat kalappal vagy báránybőr kucsmával fedték
be.
Lábukra nyáron bocskort, télen zsírral, faggyúval kent csizmát húztak.
Kint a szabadban s munka közben még csak megjárta ez az
avas, szagos gúnya, de ez volt a gálaöltözete is népünknek. Ünnepen, vasárnapokon ezen csak annyit változtatott, hogy jobban kikenekedett, és juhászbundát vetett a nyakába — még nyáron is.
így indult a templomba. Mert a szolnoki templomjáró, istenfélő
nép volt, s az ünnepi miséről el nem maradt volna.
El lehet képzelni, hogy a zsúfolásig megtöltött templom levegőjét mily nyomasztóvá tette az avas, zsíros ruhák szaga. A ferencrendi atyák sokszor felszólaltak, hogy egészségtelen ruházkodásuk megváltoztatására bírják őket, de a szép szónak nem volt
foganatja. A váci püspök 1750-ben kemény hangú leiratban eltiltotta, hogy bundában beléphessenek a templomba. A tűrhetetlen
gőz és fojtó szagú gáz eltávolítására célszerű intézkedés is történt.
1789-ben a canonica visitatio alkalmával a püspök személyesen is
közbelépett, hogy a nép legalább a templomba menetkor hagyja el
ósdi viseletét. Minden maradt a régiben.
Hiába fenyegetődzött az elöljáróság bezárással, testi büntetéssel, „a konok szolnoki paraszt mégsem váltotta fel zsírtól avas
ruháját másikkal ..., mert piszkos subáját gálaruhának, a tisztességes fehér színt pedig lealacsonyító öltözetnek tartja" — írja
Gorove László mint szemtanú 1821-ben.
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Körül a templom fala fényes volt a ruhákkal rákent zsírtól,
ragadtak a padok, sőt az oltár fehér térítője is bemocskolódott tőlük. Nagymisék alatt a kolostor folyosója is tömve volt emberekkel, ez is magába vette a zsírt, s az „undorodást" keltő szagot, ami
azután átjárta az egész épületet is.
Tisztességes öltözetü hívő félt bemenni a templomba, mert
ruházatát bemocskolták, de a tűrhetetlen szagot se bírta ki ájuldozás nélkül. Inkább elmaradoztak a templomból.
A tisztelendő atyák sok panaszára a becsületes elöljáróság
végre úgy határozott (1817), hogy a „város cselédeit" odaállította
a templomajtóba, akik parancs szerint előbb a bundásokat nem
engedték be, később a zsíros ruházatúakat utasították vissza.
*• Az új rendelkezésre három egymás utáni vasárnapon a
szentbeszéd után felhívták a nép figyelmét.
A többször is megismételt templomi felhívás hatástalan maradt még esztendőkig. A bezáratás, a testi fenyítés se használt feltétlenül, mert a megszokás természetté válik, a nincstelenség pedig van legalábbis olyan úr a szegény népen, mint a hatóság.
Ki hinné, hogy a fiatalság ragaszkodott görcsösen az öregektől átvett viselethez és a bundához. A panaszokból és a hatóság
végzéséből ez tűnik ki világosan.
Régi női divat és hívság
Sorscsapás, ínség együtt sújtotta a nőt a férfinéppel. Ha a
férfiak rongyosán, szegényesen öltözködtek, előnyösen nem sokban különböztek tőlük az asszonyok sem, mert a kenyérkeresetből
ők is kivették a részüket.
A szolnoki asszonyokban több elevenség, életrevalóság volt
régente is, mint a férfiakban. A házi teendők mellett fontak, szőttek és kofáskodtak. Erre a régi Szolnokon nyílt elég alkalom, mert
forgalmas útvonalba esvén sok utas, kereskedő, fuvaros, hajcsár,
fa- és sószállító oláh fordult meg itt. Ilyen körülmények között ki
gondolná „mi formátlan és rongyos öltözetekben kényteleníttetnek
az asszonyok mégis járni"?
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Gorove e megjegyzése (Tudományos Gyűjtemény 1820-21)
szerint a ruhákat tehát alaposan elviselték ők is. Térden alól érő,
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rövid, bő szoknyát viseltek, derékhoz simuló réklit, nyakuk köré
derékon átcsavart kendőt kötöttek, fejükön kendőt hordtak, lábukon csizmát. Télen rövid ködmönt öltöttek.
Nem kell azt hinni, hogy szegénységükben, egyszerű ruházatukban a tetszeni vágyás és hiúság ördöge nem csiklandozta
volna őket.
Pirosítót nem használtak a múlt század derekáig. Nem az
egészséges, pozsgás arc tetszett nekik, hanem a nagyvárosi asszonyok halvány arcszíne. Az úri, sápadt szín elérésére nemcsak dőre, de egészségtelen háziszert alkalmaztak — biztos eredménnyel.
Sót szopogattak, és sárga földet ettek. Külön-külön vagy együtt
használva megszerezték a sápadtságot, mert tönkretették az egészségüket.
A könnyesen gubbaszkodó, sápadt nők betegsége nem riasztotta vissza az egészségeseket a veszélyes szépítőszer használatától. A hatóság figyelmét nem kerülte el ez a divatos egészségrontás, de mit se használt a figyelmeztetés, a tilalom, se a tisztelendő atyák intő szózata.
A múlt század derekán felkapott pirosító szorította ki a halvány úri színt, és szüntette meg a sápadtságot előidéző betegséget,
így lett a pirosító Szolnokon szépítő és gyógyító szer egyszerre!
A mesteremberek és családjuk rendes ruházkodására kiterjedt a céhek figyelme. A mesternek és mesterlányok „mind formájukkal, mind ruházatukkal jelesen különböztek" a parasztaszszonyoktól (Gorove).
**•

A szegénység csak a múlt század 60-as éveiben kezdett
szünedezni. A vasúti forgalom emelkedése és különféle munkaalkalom állandó keresethez juttatta a népet. Ezután tehát rendesebben élhetett és ruházkodhatott.
Az öregeknek még ez időben is vállig érő, lobogós hajuk
volt. A kopasz fejűek egyik oldalról felfésülték hajukat a kopasz
fejtetőre, s görbe fésűvel szorították le a másik oldalon, vagy hurkot vetettek a haj fürtön, és úgy foglalták le fésűvel. A mai öregek
még emlékszenek apáik e divatos frizurájára.
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Házi vászonból rövid aljú inget viseltek még mindig: a nyakon gomb helyett pertlivel akasztották össze. Hajláskor mindig
kilátszott az ing alól a derekuk egy része, mert az ing csak gatyakorcig ért. Ráncra szedett bő gatya is csak akkoriba jött divatba, s
csak lassankint szorította ki az egyszeles vászongatyát.
Nagyon divatos volt ez időben a fiatalság körében az árvalányhaj és a darutoll viselése a kalapnál, no meg a sarkantyús
csizma.
Télen posztónadrág — öregeknek báránybőrből is —, ködmön suba, kankó járta, s az elmaradhatatlan melledző. Készült báránybőrből vagy vattával bélelt posztóból.
.
Cifraszűre, téli bundája minden rendes embernek volt, éppúgy ünneplő csizmája és viselő- vagy fejeléscsizmája.
A nők viselete se olyan már, mint félszázaddal előbb, vagy
régebben volt.
A halvány orcánál kedveltebb a piros színű, amit ha a természet megtagadott, pótolták a felkapott pirosítóval. A bálra kikenekedett lányok bizony még két nap múlva is alig tudták lemosni képükről a finom pirosítót, olyan jól fogott az.
A csipkés fehér alsóra húzott szoknya jó tenyérnyivel ért
térden alól. A nyers keményítőben áztatott bő szoknyát oly ropogósra vasalták, hogy megállott a maga talpán. Bizony jó fél éjszakába telt, amíg módjával kivasalták.
A blúz testhezálló volt, alja a csípőnél kissé fodros, könyökig érő ujjal.
Hajukat a tarkótól kezdve befonták színes pántlikába, a hajfonás végénél szalaggal összekötötték a hajat és pántlikát, mely
lefutott egészen a szoknya aljáig.
Fekete vagy tarka harisnyás lábukra félcipőt húztak, vagy
piros csizmát.
Lányok, fiatal asszonyok a csizmaszárba nyújtófával vagy
főzőkanál nyelivel kapcát tömtek, hogy feszesen álljon a lábukon,
s ráncot ne vessen sehol. így mentek a templomba, a mulatságra
vagy merigetőre.
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Ekkoriban már nyakbavető selyemkendő is járta.
De még mindig a szegénység jele, hogy úgy a menyaszszonyok, mint a legények jó része kölcsönzött ruhában ment az
esküvőre. Módosabbak gálaruhájában bizony öten is megesküdtek
egy farsangon. Az éles szemű asszonynép jól ismerte már a kölcsönzött ruhát, s boldog volt, ha köszörülhette egyébként is éles
nyelvét az új pár szapulása közben.
Az akkori divathoz tartozott ez is — mint a kölcsönkért
jegygyűrű.
Divat a 80-as évektől
f Városunk népét, ha kihúzza magát, méltán megcsodálják az
idevetődött idegenek. Lányokon, menyecskéken suhog a nehéz
selyem, fejük búbjától le a sarkukig. A férfiak finom, fekete szövet- vagy posztóruháját ezüstgombok, selyem vitézkötés és asztrahánprém díszíti.
Valóban érdemes szép időben szemlét tartani a vasárnapi
nagymiséről jövők között. De még eredményesebb körültekinteni
feltámadáskor vagy úrnapi körmenetkor, s szemügyre venni a
festői hatású ünneplőket.
Jámbor falusiaknak nemegyszer elállott már a lélegzete e
drága, finom öltözet láttára. Szerintük csak a mesebeli, tündérszép
Ilonka öltözhetett ily szép selyembe, mint a szolnoki lányok.
De tartsunk sorrendet!
Nem ősi viselet, nem is régi divat Szolnokon a selyem viganó, se az ezüstpitykés mente. Pedig sokan azt tartják.
Jó emberöltővel ezelőtt, a 70-es években már akadt, de fehér
veréb számba ment még módos gazda-háznál is a selyemruha.
Akinek volt, az se vette fel csak kétszer egy esztendőben: húsvétkor meg pünkösdkor. Megtette akkoriban a kasmír is ünneplőnek.
A 80-as években már nem kellett Pesten vásárolni, mert
helyben is meg lehetett venni a selymet, sőt válogatni is lehetett
köztük a kereskedőknél. Futotta a mód is akkoriban, lassan tehát
annyira felkapott lett, hogy nem is tekintették gazdalánynak, aki
nem selyemben ment az ünnepi misére.
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Megjegyzendő az is, hogy nem a parasztgazda-lányok, hanem a jobb módú iparosok lányai és asszonyai jártak először selyemben. Tőlük átvett divat a gyöngyös főkötő mintájára viselt
szalagos, selyem menyecskefőkötő is.
A lábfejig érő, bő, nehézselyem ruhának métere a békebeli
boldog időkben 3, 5, 7 Ft-ba került. A derékhoz álló, hosszú ujjú
csipkebetétes blúz, továbbá a kötény a szoknyával egy selyemből
készült.
A hajba font szalag métere egy, egy és fél Ft volt.
Fejrevaló selyemkendőért 5-7 Ft-ot, az átkötős, nagy selyemkendőért 15-20, sőt 30-35 Ft-ot fizettek. — A drága nagykendő csak nagy parádéra került elő a sublótfiókból!
A menyecskék selyem főkötőjét 20-30-35 Ft-ért állították
ki.
Az ünnepi díszbe öltözött lányokon, menyecskéken 90-100
Ft-ot érő selyem suhogott. Békében nagy pénz, 12-15 mázsa búza
ára! Mai valutában 10-50 ezer korona!
De egy öltözővel egy lány sem érte be: kellett a fekete selyem mellé világos alapon rózsás mintájú, búzavirág-kék alapon
plüssbetétes, színes, virágos és még ki tudná felsorolni hányféle
színű és mintájú! De futotta a mód is.
Méltán becézte tehát a lányát drága kincsemnek, aranyos
bogaramnak a szolnoki mama.
***
25-30 évvel ezelőtt a szegényebb sorban levő és szolgáló
fehércselédek is a feldagadt, szétálló sokszoknyát selyem ünneplővel cserélték fel. Hiába fortyant fel jó Somogyi Ignác uram 35
évvel ezelőtt, hogy paraszt létükre bársony papucsban, nyakukban
20—30 Ft-os selyemkendővel páváskodtak, s oly puccosak, hogy
szinte fumigálják a világot. A nő mind egyforma: szereti a szép
ruhát, a selymet, a szagosítót, a szépítő szereket és — a mulatságot.
Hiába! a drágakő is csiszolva, aranyba foglalva csillog, s
csak úgy tűnik szembe, ha mutogatják!

24

A rövid szoknya fokonkint hosszabbodott, végre bokáig érő
lett. A rövid szoknyával együtt a topogós csizma is kiment a divatból. A kőjárdákon megfelelt már a „kamásli" is.
Gazdaasszonyok, úrinők télen díszes „túri kisbundát" viseltek. Ma ez is ritka, mint a fehér holló — de drága is lenne!
***
A fiatalemberek is jól festenek — csak kissé öregesen — a
fekete ünneplőben.
Testhez álló nadrágjukra kemény szárú, feszes csizmát húznak, ránc a csizma torkán is alig található.
A körülprémes, rövid mentét vitézkötés, és három sorban 55 galambtojás nagyságú ezüst gomb díszíti.
A mente alatt nyáron selyem untercikot, télen állig érő,
ezüstgombos, vagy pitykés mellényt hordanak.
Mente, mellény, nadrág békében 120 Ft-ba került. Prém
sapka (8-10 Ft-os) egészíti ki az ünneplő öltözéket. Parádéra, esküvőre a pörge kalap helyett a sapkát teszik fel nyáron is.
Ez a férfidivat a Bach-korszak végén felkapott magyaros ruházkodás motívumait megőrizte napjainkig. — Ekkor jött divatba
is.
A németek parádés viselete
Városunk mai lakosságának jelentős része német eredetű.
Róluk e helyen röviden csak annyit, hogy elődeik a szolnoki várba
rendelt német katonák, majd a várnak mint erősségnek megszüntetése után (1785) a mai Katonavárosban letelepített katonák voltak, számuk szaporodott később is a kincstári só- és szálhivatal
német őrségének s alkalmazottainak letelepedése folytán.
Régi nyelvükhöz és egyéb szokásaik mellett katonai szervezetükhöz, parádés viseletükhöz német szívóssággal ragaszkodtak
akkor is, amikor magyarul mindannyian jól beszéltek.
A vártemplomban német ének, német prédikáció járta még
70 évvel ezelőtt is. Ünnepeken, körmeneteken katonás díszben
jelentek meg.
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Fejükön félrecsapott szegletes kalapot hordtak. Rajtuk vörös
aufschlaggal díszített sötétkék posztó frakkot, szűk szabású világoskék nadrágot, lábukon csizmát viseltek. Bajonettes fegyver
egészítette ki ünnepi mundérjukat. A legöregebb szolnokiak talán
még emlékszenek rájuk.
Volt 30 tagú rezesbandájuk, fáklyatársulatuk, s temetkező
egyesületük.
Másfél századon át híven ápolt nemzeti szokásaikkal csak
1850 után hagytak fel, s olvadtak be a magyarságba.
A német prédikáció megszűnése után így lettek az egykori
sült németek utódai nyakas magyarokká.
Nevükön kívül mi sem hirdeti már unokáik német származását.
A régi Szolnok fekvése
A régi Szolnok is a Zagyva és a Tisza folyók között, a vár
közelében feküdt, de pár ezer leiekből álló helység lévén, a mai
városnál természetesen sokkal kisebb terjedésű volt.
A régi, még a török hódítás előtti város nem közvetlen a Tisza partján, hanem közelebb a Zagyvához, s nagyjában a mai Katona- vagy Belváros egy részén épült fel.
Voltak és vannak, akik szerint a régi város a Zagyva bal
partján állott volna. Ezt azonban semmi írott emlék nem támogatja. Mások a vártól keletre fekvő, a Tisza nagy kanyarodásánál eső,
ma is Feketevárosnak nevezett emelkedésen kutattak a régi város
után. Ezek is téves nyomon indultak.
A Feketevárosról biztosan megállapítható annyi, hogy ott a
török hódítás előtt és után is jó pár évtizeden át jól gondozott
gyümölcsöskertek voltak. Magyar szokás szerint többen kint is
laktak ott kerti kunyhóikban. A török uralom első évtizedeiben
még nagyobbodott is kiterjedésben a kert. és felvirágzott a gyümölcstenyésztés. Ez különben a XVI. században nagyon is divatba
jött hazánkban. A század végén, a hosszú török hadjárat idején
azonban Miksa főherceg serege a török miatt, tehetetlen dühből
kivagdalta a fákat, s felperzselte lakóházastól az egész gyümöl26

csöst. Ezóta nevezik az egykori kies kerttelepet Feketevárosnak a
mai napig.
Aki árvizes időben vagy csak tavaszi közepes áradáskor is
szétnézett Szolnok környékén, első pillanatra meggyőződhetett arról, hogy a város máshol, mint ahol ma is fekszik, nem épülhetett
fel azelőtt sem. A folyók gyakran elöntik egész környékét, de a
legnagyobb áradáskor is mint egy szigetből emelkedik ki a fekete
agyagos talajon épült város. Tehát állandó letelepedésre ez a hely
volt csak alkalmas a legrégebbi idők óta.
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Több egykorú forrásból ismerjük a szolnoki vár újjáépítését
és a várossal együtt való megerősítését. 1550-ben I. Ferdinánd király, hogy a török a szolnoki várat, a Tiszavidék kulcsát el ne
foglalhassa, gróf Salm Miklós vezérének seregével és a környék
ide hajtott népével gyorsan megerősíttette. Valóban „pallos alatt
épült fel a vár".
Az erős falakkal, tornyokkal biztosított földvárat mindenfelől víz vette körül. A Zagyvát jóval a torkolata felett mély és széles csatornával kötötték össze a Tiszával. Idővel a folyó sodra az
ásott meder felé terelődött, míg e természetes meder beomlás, eliszaposodás következtében már csak kiöntések idején telik meg
vízzel. A régi meder helye a későbbi időben Ácsorgónak nevezett
legeltető hely egy része. — Régi emberek oda hajtották ki
reggelenkint a fejős marhákat a pásztor elé.
A Zagyva ősi medre tehát a vár túlsó felén volt. Nagyon jól
látszik ma is a vár szélső házai és a Scheftsik-major között az
Alcsi felé térő út két oldalán a régi meder. Egy részében kapásnövényt termelnek, mélyebb, posványos részében békák kuruttyolnak napjainkban.
1550 óta a várost is széles csatorna kapcsolta a várhoz, és az
árkon belül erős földsánc védte. Ortelius képén is így van feltüntetve. A Tisza és a Zagyva hármas torkolata között, tehát mesterséges két szigeten emelkedett a vár és a város. Az év bizonyos
szakában Szanda és Ácsiszög felől megközelíthetetlen, bevehetetlen volt. A kiöntések, mocsarak nyugat felől is jól elzárták. De
ezen az oldalon a megerősített város is védelmül szolgált a várnak.
A várost védő csatorna régi feljegyzés szerint a Tiszából a
régi Molnár (ma Szapári) utca torkolatánál indult ki, végigvonult
az utca jobb oldalán, a mai piactéren a városháza mellett, innét
haladt a régi Fehérló vendéglőnek (ma Pénzügyi palota), s onnét
tovább vezetve eljutott a Zagyvába, illetve elveszett a mocsarakban, posványokban. Nyoma ma is felismerhető egész a Zagyváig.
Ezen a csatornán belül és a mai Zagyva folyó között volt tehát a régi város, a mai belváros területén.

28

A mostani város felépítése
A szolnoki vár utolsó szandzsákbégje, Murtéka 1685-ben,
mielőtt az ostromló Mercy és Heisler tábornokokkal a kért fegyverszünetről tárgyalt volna, őrségével együtt megszökött a várból.
Úgy került tehát a vár és város vissza keresztény kézre, mint 133
évvel előbb (1552) a pogány okéba: a gyáva őrség megszokásé
folytán. De most felgyújtva és elhamvasztva.
A felszabadító háborúk az Alföldre nagyobb pusztítást, keservesebb időket hoztak a török foglalásnál és behódolásnál is.
Sok virágzó községet, több török telepítést a felszabadító német
sereg embertelensége semmisített meg örökre. Városunk kiemelkedett hamvaiból, de még kétszer elpusztult a kuruc-labanc időkben, úgyhogy Rabutin császári vezér a kurucok kivonulása után
nem talált itt romhalmaznál egyebet.
A megrémült lakosság a mocsarak útvesztőin át a nádasokba
menekült, sőt fel a Mátra vidékére és a Nyírségbe húzódott. Némely részük nem is tért vissza ezen annyi szenvedésnek kitett siralomvölgybe soha. A szatmári békekötés után III. Károly uralmával kezdődtek békésebb, de szerencsésnek éppen nem mondható idők Szolnok felett. A hadi idők s dúlások után mintha az
elemek szövetkeztek volna a romjaiból szegényesen kiemelkedő
város ellen.
A király kecsegtetésére s a velük szenvedő franciskánus
atyák biztatására visszatért, nagyon megfogyatkozott lakosság
1712-ben újra hozzáfogott a négy éve elhagyott, összeomlott tűzhelyek felépítéséhez. A király a visszatérő lakosokat minden országos teher, úm. előfogat, fuvarozás, katonák számára való robotolás és a vár körüli ingyenmunka alól mentesítette.
Szegény kinézésű, s valóban nagyon szegény falucska volt
az ekkori Szolnok.
A szerzetes atyák a Tisza partján, talán mai rendházuk helyén, nádból összetákolt, sárral betapasztott cellákban laktak. Épp
ilyen módon készült templomban tartottak istentiszteletet is hat
éven át.
A szegénységnek, az idők mostohaságainak beszédes tanúbizonyságai e tények!
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A lakosságnak hevenyében összeütött viskói is nádból,
vesszőfonadékból, s az egészségügyi követelményeknek bizony
nem megfelelően készültek: világosságból, friss levegőből nem
sok hatolt be a falak közé. A régi romokon, a mai Katonaváros
helyén emelkedett új város nem soká állott fenn. Rövid életet szabott számára a sors.
A nádfedelü, nádkéményű apró házak tűzveszélyesek voltak. Tűzesetek gyakran fordultak elő. Amelyik ház egyszer tüzet
fogott, az földig leégett. így járt az egész város 1739 márciusában:
ciklon és tűzvész elpusztította az egész, mindössze 27 éves, lassankint gyarapodó községet.
A koldusbotra jutott nép a régi romokon újra megkezdte,
mint már annyiszor, az apró szegényes kalibák építését. A mai városnak ekkor rakták le az alapját: az előbbiekből semmi sem maradt fönn. 1742-ben az 1500 lelket számláló községet újabb tűzvész pusztította, 1743-ban a tíz hónapig dühöngő pestis lakóinak
harmadát emésztette fel (480 embert), s ugyanakkor egy tűzvész
175 lakóházát hamvasztotta el újból.
1775-ben 4845, 1821-ben 9000 lakosa volt városunknak.
Ekkor tehát, éppen 100 évvel ezelőtt, a nagyon szegényes külsejű
várost valóban szegény lakosság lakta. A XVIII. század utolsó
évtizede sok nyomorúságot hozott a népre: a francia háborúk, a
pénz kettős devalvációja a múlt század elején nehéz gazdasági
helyzetet teremtettek. Mindezt megérezte, megsínylette városunk
népe is.
,
?
Szolnok város képe száz évvel ezelőtt (1821)
A városi jegyzőkönyvek 1804-ben már négy városrészt emlegetnek: Katonavárost, Német tizedet, Nagy tizedet és a Cigányvárost. Újabb telepítések, de már a század elején is megvoltak: az
Újváros, Szent János városa és a Csiszlikó.
Három nagyobb útja volt: a Rékasi út (Nagykereszt út)
szelte át a Katonavárost, valamint a Közép út (Baross és Gorove
út) és a Só út (később Sóház út, Szepper út, most Templom utca).
Ez utóbbi volt a legélénkebb, legforgalmasabb útvonal akkoriban,
mellette a Tisza partján állottak a sópajták.
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Kétfelől széles árok futott végig az utak mellett. Girbegörbe mellékutcák vezettek a Tabánon és Katonavároson át a piactér irányába, mint a fák ágai a törzs felé. Nagyjában így van ez
ott most is. A zegzugos sikátorok megtekintésére érdemes egy
órát szentelni még ma is. Generációk nőnek még fel, a Zagyva
sokszor kiárad, kiszárad, amíg a régi, labirintusszerű közöket
egyenes utcák váltják ott fel.
Sok volt a gödör, a mocsár és pocsolyás hely mindenfelé.
Ilyen pocsolya nyúlt fel a Zagyva torkolatától a piactérig. A piac
mentén lakók még 1839-ben is panaszt emeltek az ott összegyülemlett büdös vízállás és mocsarak miatt. A mai kis piac, a régebben „büdösköznek" nevezett sikátor még egy emberöltővel ezelőtt
is a piaci szennyvíz levezetésére szolgáló mély árok volt. A régi
Fehérló utcától balra vonult a már említett, várost határoló csatorna. Száz év előtt egész környéke nádas volt és békakuruttyoló.
Őszi-tavaszi esőzés idején ma se tanácsos kocsin arra vetődni.
A Nagy tizedet a Büge mocsara osztotta ketté, és áztatta el a
környező házakat áradások idején. A mai vasútállomás környéke,
a Liget utca vidéke, a kaszárnya tájéka vízállás, mocsár, lóúsztató
hely volt még a mostani öregek gyermekkorában is. Lakóházaknak híre se volt errefelé akkoriban még.
A vásárokat 1805-ig a várban tartották. Ez évben jelölték ki
nagy sokadalom tartására a városon kívül fekvő, görög kápolna
körül elterülő szabad helyet, a mai vásárteret. Azelőtt mocsaraktól
környezett, ingoványos mező, malac- és libalegelő volt. — A vásárokon kívül ugyané célra használták később is. A kápolnán kívül a cédulaszedő ház (mai szegényház) és közelebb a városhoz
ugyancsak az országút mellett, a Gólya kocsma volt meg a mostani épületek közül.
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Az akkori város a Kápolna utcáig, a Szent Ferenc kápolnáig
terjedt csak, a Tisza felé pedig a Petőfi út szegélyezte és a Széchenyi tér. Itt volt a régi város temetője. Az esti órákban ott futballozó lármás suhancok nem is gondolják, hogy a tér közepén
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álló vörös-márvány kereszt körül jó száz év előtt elhalt, sok viszontagságot átélt öreg szolnokiak alusszák örökös álmukat. Még
egy évtizeddel ezelőtt is bekerített, fás, árnyékos liget volt ott.
Nincs ott ma se fa, se árnyék — se kegyelet.
Lejjebb a Sós út mentén, néhány sor ház a mai Nagyvárosból már megvolt a „Félcsizmáig", s nagy összevisszaságban vonult az emelkedettebb pontokon a laktanya út irányába.
A Kápolna utcától a vásártér felé eső ún. „Burgyúr városrész csak ezután épült fel.
.,..•
Az utcák az időjárás szerint sárosak, vagy porosak, de mindig piszkosak voltak. A szolnoki nép pernyét, mosóvizet, tyúktollat s mindenféle házi szemetet az utcára szokott kiszórni. Az érdemes magisztrátus hiába küzdött a nép ezen megrögzött rossz
szokása ellen. Lépten-nyomon találni piszkot-szemetet az utcákon
még ma is.
A Közép és Sós utcát folytonosan javították, sáros időben
mégis alig lehetett közlekedni rajtuk. A feltöltésre hordott föld
csak ideig-óráig segített, mert ha felázott az új töltés, még nagyobb lett a sár, s feneketlen kátyúk támadtak benne. Ezért írta
lemondással az útjavítást sürgető kamarának a város bírája már
1798-ban: „földet földdel tömvén, annak javítását nem lehet remélni".
.......
Nem is lehetett azon csak rendes kövezéssel segítem, de
amíg erre sor került, addig sokszor elakadtak a fuvaros szekerek,
és sok ló kifordult a hámból.
Régi lakóházak
Festői képet tehát éppen nem nyújtott városunk száz évvel
ezelőtt. Ismerjük fekvését, kiterjedését, utcáit, s hiteles adatból
tudjuk, hogy 1821-ben az itt lakó nemesek lakóházaival együtt
1300 házból állott, s 9000 keresztény lakosa volt. A nép egyhatod
része német eredetű.
A város szebb, rendezettebb része volt a kincstári só- és
szálfa- (röviden szál-) tisztektől lakott vár és a Német utca, továbbá a módosabb magyaroktól lakott Magyar és Molnár utcáknak a
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piactér felé eső része. Egyebütt nagyon szegényes formája volt városunknak.
Az egykorú Gorove (Tud. Gyűjt. 1821. VI. 56.) szerint ..Az
egész város... a sós tisztek csinosabb kvártély és tulajdon házaikat,
azok mellett 2-3 utcákat kivévén alábbvalóbbak, mint akármelyik
hitvány falunak kunyhói, amellett pedig udvar nélkül valók,, nagy
részbe össze-vissza feküsznek, s nagy szűkölködésre mutatnak".
A betapasztott nádból vagy vályogból készült házikónak
szinte csak tenyérnyi nagyságú ablakán szűrődött be kevés világosság az alacsony, földes szobába. Az ablakot sohase nyitották
ki, de nem is lehetett azt kitárni, mert télen-nyáron be volt tapasztva.
Egyszerű népünk érthetetlen makacssággal torlaszolja el lakószobáját a friss levegőtől s a napfénytől. Aki megfordult már
ilyen szellőzetlen hajlékban, csak az tudja, milyen kellemetlen,
ájuldozást keltő a dohos putri levegője.
Ilyenek voltak a szolnoki régi lakóházak is.
A megye rendeletét, hogy kitolható vagy nyitható ablakot
szabad csak beállítani, nem vették figyelembe. Kora ősztől késő
tavaszig csurgóit a lecsapódott vízpára az ablaküvegen, gátolva a
világítást és kilátást egyaránt.
A boglyakemence melletti kuckóban tanyáztak a gyerekek a
fülledt, egészségtelen, romlott levegőben, aminek nagy gyermekhalandóság volt a következménye. Megállapítható, hogy naponta
tíz kis halottat is kivittek a temetőbe 1820 telén is.
A szolnoki egészségtelen lakások és nyavalyák híre Budáig,
Debrecenig ismert volt. Idegen kereskedők be nem mentek volna
télvíz idején itteni paraszt házába, sőt rettegtek időnkint a városon
is átkelni.
•
, .
A piacon eleven élet volt már ekkor is. Két nagy gémeskút
kucorgóit a piactéren, egy a városháza udvarán. Volt a városnak
haszonbérbe adott négy bolthelyisége, a várostól beszerzett bort
mérték a város kocsmáiban: a Gólyában, Vörösökörben. Szarvasban. Oroszlánban. Medvében. Zöldfában és a Fehérló szállodában.
34

Megvolt már a Sörház, ahol a habzó „szaladot" (sört) gyártották.
A bor akója 5-6 Ft-ba került.
A városnak voltak gabonás vermei, a városházán egy éleimező kamara, ahonnan útravalót vitt magával a közönség érdekében buzgólkodó városatya, ha a városon kívül akadt teendője.
A város cselédei csekély pénzfizetés mellett adó- és dézsmamentességben részesültek, s természetbeni ellátást kaptak: búzát, sót, húst, faggyút (világításra), fenyőszálat fűtésre, továbbá
csizmát és szűrt.
Első emberek mégse ők voltak, hanem a kincstári só- és
száltisztek.
A tanító mostoha alkalmazottja volt akkor is a városnak. Sípos Antal tanító lemondott állásáról, s felcsapott sóáruló kofának
(1821). Később panaszt emelt a sómérő asszonyok ellen, hogy
csalnak a mérlegen. Bizonyosan jól ment neki, mert három évvel
később már boltnyitást kért és kapott a várostól. Engedéllyel privát tanítványokat is oktatott. Élelmes ember volt tehát.
Heti baromvásár nem volt még. 1836-ban jelölték ki a
sótisztséggel egyetértve heti baromvásár tartására a Zöldfa kocsma megetti helyet. Itt cserélt gazdát azóta a pénz és lábasjószág
napjainkig.
A város kertjében faiskolát ápoltak. (A Berényi úton.) A
száltelepen deszkát, lécet, zsindelyt készítettek. A téglaháznál vetették, égették a téglát 1807 óta. 1 Ft-ba került 1000 db kiégetett
tégla!
A Tiszán, Zagyván összesen 32 vízimalom őrölgetett. A városban volt egy szárazmalom is. A várban 1729-től salétrommalom működött; a vár felső bástyájánál kotorták hozzá a nyers salétromot az öreg falakról.
A rozoga nagy hídon szedték a vámot a „híd-íródiák" ellenőrzése mellett. A két híd mentén volt a „halásztanya". A halász
céh pénzbéren felül 3 mázsa tokot, 4 mázsa színhalat fizetett a városnak. A halpiacon az elsőrendű hal fontja 12 krajcár, az alábbvalóé (compó) 9 krajcár, a harmadrendű (kárász) fontja 6 krajcár
volt: drágállották biz ezt akkor!
:
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A város körül volt véve legelőkkel: fejősgulya, ökörcsorda,
borjúnyáj, szilaj ménes, kezes ménes, nyáj, csürhe legelészett falkánként a mezőkön.
A kaszálókon „füosztáskor" s „nyilazás" után kezdődött az
élénk munka. Szandán szőlője volt csaknem minden családnak.
Paládicson dinnyét termeltek évente. A határ egy részét a kor szokása szerint bevetették, más részét ugarnak hagyták.
A szolnokiak tevékenységének legjelentősebb része azonban
a Tisza parton zajlott le a sóházak körül és a szálvontatásnál. Erről
még bővebben is lesz szó.
Fizettek adót is. Az egészhelyes jobbágy 12 Ft-tot fizetett a
házáért, a félhelyes 8, a negyedes 4 Ft-ot, a hazátlan zsellér 1-2
Ft-ot. Gabonából, szénából, szalmából, bárányból dézsmát adtak.
Dézsmáláskor (pünkösd után) 1-2 Ft volt egy bárány ára.
Adót fizetni akkor se igen szerettek, pedig katonai egzekúcióval hajtották be időnkint a hátralékot. A város maga is többnyire adóhátralékkal küszködött. Nem csoda: a kincstárnak 1820 körül már 20 ezer Ft bért fizetett.
A rend ellen vétőket pénzbírsággal sújtották, tömlöcbe csukatták, a visszaesőket „bottal érdekelték". Könnyen deresre rántották a delikvenst akkoriban.
ínséges idők
Városunk feltűnő szegénységének, ruhátlanságának, szegényes hajlékának megtaláljuk a nyitját, ha csak néhány esztendőt
bemutatunk itt a szerencsétlenséget, nyomort jelentő évek közül.
Sáskajárás 1774-ben
Az 1774. év nyarán vándorsáska-járás pusztította végig Alföldünket. Havasalföld felől kelt útra nyugat felé a pusztító féreg
végtelen tömege. Szeptember l-jén elözönlötte Szolnokot és környékét is. „Nem lehetnek a háborúban a tábori líneák szebben elrendezve, mint ezek a sáskamilliárdok, melyek Tószegnél sorozták el magukat, három részre szakadnak azután: az egyik sereg
Debrecen, a másik a Jászság, a harmadik Szolnok felé tartott. Az
általtakarodásuk reggeli 6 órától este 7-ig tartott, és pedig oly sű-

rűséggel, hogy vastag felhők gyanánt a tisztán ragyogó napnak fényét elfognák és a földre homályt vonnának".
A megrémült szolnokiak mindent elkövettek, hogy a kártékony férgeket elűzzék, de minden erőfeszítésük hiábavaló volt. A
sáskaözön éjjelre a várost környező nádasokba, a mocsarak környezte rétségekre rejtőzött, ahonnét nem lehetett kizavarni. Nappal onnét röpködtek szét csoportonként zsákmányolásra.
Csak akkor vonultak el tatárok módjára, amikor mindent elpusztítottak.
Iszonyú volt a pusztítás, ami utánuk maradt. Nem volt fű a
környéken, nem maradt lomb a fákon, felfalták a széna-, szalmaboglyákat, felemésztették a kukoricát szárastól, sőt megették a
háztetőkről a nádat.
A nagy csapásban még az volt a szerencse, hogy aratás, és
jórészt a cséplés elvégzése után jött a pusztító falka, a gabonatermést tehát meg lehetett menteni tőle.
„A szolnokiak nagyon féltek, hogy a sáskák mocsarainkba
petéket raktak, melyekből a következő évben, új rajok kelnek
majd ki, s ezért szántani, vetni sem akartak, azt hívén, hogy a vetés úgyis a sáskanemzedék prédája lenne. Csak sok biztatással és
dorgálással s nagy üggyel-bajjal tudták az elöljárók a lakosságot
arra bírni, hogy őszi vetéseket vessenek."
Aszály, rossz termés
Aszályos, terméketlen esztendők követték egymást 1790-től,
amelyek nyomorát még súlyosbították az országos bajok s helyi
belső villongások is.
1790-ben „egész nyáron nagy szárazság uralkodván, mindennemű föld gyümölcsének oly terméketlenséget okozott, hogy
Debrecen és Szeged városokig az őszi vetésből ugyan kevés, a tavasziból meg éppen semmi termés sem lett." Széna nem termett,
sőt, elsültek a legelők is. A jószág eltartására a házfedésre való
nádat vágták le még zöldjében a Tisza térségein.
A rossz termést nyomon követte a drágaság. A búza köblét
(4 véka) 9-10 rénes forintért adták, az árpát 6 rénes Ft-ért!
37

A városi elöljáróság a Bánátban vásárolt gabonát az éhhalállal küzdő lakosság részére, s köblét 14 rénes Ft-tal fizette. Felszökött az ára a halnak is: fontját az előbbi 2 krajcár helyett 1
ezüst máriáson mérték.
A szükség és drágaság oly nyomasztóvá lett a föld népére,
hogy az nemcsak itt, „de a Tisza mentében nagy tágasságon nád
gyökeréből (bengettyüből) készített s sütött pogácsákkal, s más.
emberi természettel ellenkező eledelekkel kényteleníttetett élni,
hogy az éhségtől magát megtartsa".
A nép szegényebb része mindenéből kifogyott, annyira hogy
testi ruháját is eladogatta vagy elcserélte kenyérért.
A rossz táplálkozás következtében 1791 tavaszán roppant
halandóság köszöntött be, amit a nép pestisnek tulajdonított. A
helytartótanács végre áprilisban leküldte Szolnokra dr. Véza Gábor főorvost, hogy kiderítse a város népét pusztító nyavalyát. A
főorvos gyorsan felismerte, hogy nem pestis, hanem az egészségtelen, rossz táplálék okozta a nagy halandóságot (skorbut nyavalya).
A nagy ínségben II. Lipót királyhoz folyamodtak, majd a
budai generálkommandóhoz, ahonnét 500 mázsa lisztet utaltak ki
az ínség enyhítésére. — Boldogabb időkben ezt természetesen
vissza kellett téríteni. Meg is történt.
Mostoha volt a természet 1791-ben is mindenféle terményre.
Ez évi jegyzőkönyvek szerint: az árpa alig nőtt ki a földből, a búza
vadbúza lett ez évben.
1794-ben ismét olyan szárazság volt, hogy felülmúlta még
az 1790. évit is a terméketlenségben. „Se őszi, se tavaszi vetésből
nincs, csak vetőmagot se lehetett felvenni." Széna se a Tisza térségein, se gyepen nem termett. Nagy gondot okozott a jószág eltartása is. „Vetésre nem engedték, abban reménykedve, hátha lesz
még egy kis eső, s lehet valamit felkaparni, de nem lett ebből
semmi."
1795-ben úgy felszökött a drágaság a szörnyű szűk idők miatt, hogy egy öl szalmaért 30, egy öl szénáért 100, sőt több Ft-ot
kellett fizetni.
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A Pestről s a Dunántúlról ide szekereztetett búza köble 10—
11 Ft-ba került. Nagy pénz ebben az időben.
A királyi kamara, hogy a nép szegényebb része éhhalálra ne
jusson, mert „télen a szörnyű nagy havak, mind a barmok erőtlensége folytán sehonnan segítséget nem hozhattak", az előbbi évben
összegyűjtött dézsmagabonából 1500 pozsonyi mérőt engedett át a
városi elöljáróságnak. Az előlegezett gabona árát később részletekben térítették meg.
1808-ban vetőmagot kértek a kincstártól. Beszerzésére
19500 Ft kölcsönt kaptak, mert ekkor a kamarának is üresen állottak itt a magtárai.
A későbbi szűk esztendők közül még csak az 1863. évet
említjük.
A száraz időjárás és esőhiány miatt se az őszi, se a tavaszi
vetésből nem lett semmi. Legelő, kaszáló egyaránt lesült. ..Ezen
ember emlékezetét felülmúló jelen szárazság és ínséges időjárás a
földmívest, a napszámból élő lakosokat éhenhalással fenyegeti, a
marhák is a takarmányhiány miatt veszélynek néznek elé."
A helytartótanács a megye útján 60000 Ft segítséget nyújtott
a városnak.
1866-ban az úrnapi fagy tett tönkre minden őszi, tavaszi
vetést. A köles és a helyenként sikerült késői kukoricatermés csekély kárpótlást jelentett az országos csapásban.
Öregjeink emlékeznek e két utóbbi ínséges esztendőre, s jól
tudják, hogy ha rossz vagy semmi a gabonatermés, akkor szénatermés sincs, ami pedig az állatállomány fenntartását veszélyezteti: a gazdára tehát kettős csapás a szűk idő.
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ínség a 60-as években
Árpád apánk ivadékai, boldog Tiszavidékünk lakói az imádságban emlegetett „mindennapi kenyerünket" csak tiszta búza
vagy kétszeres (búza és rozs) lisztből sütött kenyér formájában
ismerték. Rendes viszonyok között ilyen, nemes gabonából való
kenyeret fogyasztottak otthon, ilyent tettek tarisznyába is, ha
messze útra készültek, vagy mezei munkára indultak.
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Annál keservesebben esett szűken termő esztendőben, vagy
országos ínség idején az ún. ínségkenyér. A múlt század 60-as
éveiben bőven kijutott ebből városunk népének is. Igazi hét szűk
esztendő következett egymás után. Fájdalom, nem előzte meg e
hosszú ínséget a bibliai hét bő esztendő. Nagy kérdés különben,
hogy az akkori nyomasztó politikai viszonyok között Bach Sándor
huszárai, osztrák fináncai és cseh zsebrákjai nem lopták volna-e el
még az ínség beállta előtt a közraktárak gabonakészletét. Jól jövedelmező üzletet jelentett volna számukra, az bizonyos.
Az árvizes 50-es évek is gyenge termést hoztak. 49 után az
abszolutizmussal szemben passzív rezisztenciára helyezkedő elődeink különben is csak saját szükségletre termeltek. Hiába ajánlgatta volna az időben bibliai Józsefként bárki, hogy gyűjtsenek
elegendő gabonát a közeledő szűk esztendőkre. Az akkori államhatalom iránt undorral viselkedő apáink inkább dohos verembe
rejtették, vagy állataikkal etették volna fel felesleges gabonáikat,
amint újabban is sokan tették háborús rekvirálások alatt, de be
nem szolgáltattak volna semmit.
• •
'•
Adót se fizettek, csak katonai egzekúcióra. Az izgalmakon
kívül ez legalább is kétszeres adóba került. így a hazafiságért is
megadóztak!
A „nem fizetünk, nem adózunk" jelszó drága volt tehát.
Politikai elnyomatás, rövidlátás, maradi gazdálkodás, súlyos
elemi csapások egyszerre sanyargatták, gyötörték közel két évtizeden át népünket.
1863-ban kora tavasztól késő őszig hihetetlen aszály uralkodott, s avarrá perzselte Alföldünket, meg a fél Dunántúlt. Nem
volt semmi termés: se gabona, se krumpli, se takarmány. Nem volt
tartalék sem az előző évekből a már említett körülmények folytán.
Az 1863-ik és következő évek nyomorúságát a mostani öregek csak hallomásból, az ifjúság Jókai Régi jó táblabírák c. regényéből ismeri. Az akkori ínségkenyérre, búza-rozs hiányában, bizony rá kellett fanyalodni városunk népének is.
Az asszonyok nemigen boldogultak a sütéssel. A hatóságtól
kiutalt árpa-, sőt zablisztből nem sikerült a kenyér: darabokban
szedték ki a kemencéből. Ha cipókba szakasztottak ki a tésztát,
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akkor is széthullott. Később tepsiben sütötték ki, mint a máiét
szokás, a ?>—$ ujjnyi magasságú kenyeret.
Szokatlan volt ez a kenyér az itteniek szemének, szájának,
torkának egyaránt. A kérges zab-árpa kenyér véresre dörzsölte a
foghúst, kikezdte a szájpadlást. Az első pár falat még csak lement
valahogy, de a harmadik-negyedik már nem akart lecsúszni a garaton. Ámde az éhség, a korgó gyomor találékonnyá teszi az embereket: otthon is, kint a mezőn is kézről-kézre járt kenyerezés
közben a vizeskorsó. A megrágott kenyér vízzel együtt azután
csak lejutott az éhes gyomorba.
A kukoricakenyérrel is ilyenformán kellett megbirkózni később (1865-66). Pedig kívánságból a jómódhoz szokott gyomor is
megkívánja néha-néha az édeskés ízű, sárgás színű kukoricás kenyeret. De a tiszta kukoricakenyér, az megint más kenyér, különösen ha nincs egyéb a háznál, legfeljebb a frissiben is száraz, magától széthulló zabos árpakenyér.
Rossz fogú öregeknek rendesen könnybe lábadt a szeme
evés közben.
A nemrég lezajlott háborús évek alatt is került silány minőségű kenyérliszt forgalomba. Sokan éltek olyan szegény kenyéren,
amilyenről azelőtt nem is álmodtak, pedig úgy a mostam, mint a
60-as évek ínségkenyere kevés tápértéke, minden silánysága mellett is kalács, kívánatos csemege lehetett az 1791. évben bengetytyűből sütött, skorbutot előidéző pogácsákhoz, elhullott állatok
húsához s egyéb, emberi táplálkozásra nem való silány eledelekhez képest.
A mostani generáció is tudja mi a szükség, tudja mit ér a jó
kenyér a háznál, de hogy az ínség micsoda, azt nemigen tudja még
a kommün idejéből sem, mert igazán nem érezte. Munkaalkalom
volt a kommün alatt is, meg is fizették a munkást jól, pénzért pedig be lehetett, szerezni mindent. Aki dolgot keresett, ínséget nem
látott.
1790-9l-ben és 1863-64-ben volt igazi népínség, olyan országos nyomor, amilyentől isten óvja meg ellenségeinket is.
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Szolnok királyi kamarai város lévén, szükség idején rendesen a kamarához mint földesurához fordult támogatásért a városi
hatóság, hogy a lakosság részére segítséget eszközöljön ki. A városnak magának is volt magtára, s a megszorult,-de-különben-kifogástalan viselkedésű szegény embereknek adott pár véka kölcsön gabonát. Még jobbmódú földes gazdák is igénybe vették azt
időnkint.
A jegyzőkönyvek szerint pl. 1821-ben az egész helyes (telkes) gazda 4 véka gabonát, a félhelyes 3-, a negyedes 2 vékát kapott. 1828-ban pedig, „Minek utána a mostani szűk idők miatt a
helybeli lakosok közül sokan eleség dolgában megszorítva volnának, a búza nélkül szűkölködőknek a város magtárából kölcsön
adnak: egész helyesnek 12 vékát, félhelyesnek 8, a negyedesnek
4, a házas zsellérnek 3, a hazátlan zsellérnek 2 vékát." Aki a kölcsönbe vagy hitelbe felvett gabona visszafizetésével elmaradt, az
újabb segélyben nem részesülhetett.
1863-ban a város vezetői hivatásuknak megfelelően viselkedtek, nem úgy, mint az 1799-97-es ínség idején, amikor az éhségtől és a silány eledeltől egyre-másra haltak a szegény szolnokiak. A kormánytól leküldött dr. Véza Gábor főorvos jogosan „pirongatta le" hanyagságáért az akkori elöljáróságot.
Most Kludik Mihály főbíró uram már aratás előtt szóvá tette, hogy „a jelen évi száraz időjárás eső hiánya miatt oly ínséges,
hogy az őszi vetéshez semmi, a tavaszihoz pedig igen silány remény van", továbbá „a drága pénzen haszonbérelt földeken semmi
legelő, sem takarmány nincs, ezen ínségnek kifolyása, hogy munka hiánya miatt a munkásemberek kenyérkeresés nélkül vannak,
és családjaikkal együtt ínség- és nyomornak néznek elé".
Még növelte az izgalmat a pénzügyigazgató azon fenyegetése, hogy az adó harmadik részletét katonai egzekúcióval is behajtatja a kormány.
.•
'
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Adót jobb körülmények között se szívesen fizettek a szolnokiak, a katonai egzekúció hírére azonban, akinél volt néhány garas, sietve vitte adóba, csakhogy a zaklatástól meneküljön.
Schmerling provizórikus kormánya különben sem ismert tréfát az
adóbehajtás körül. Előző évben a hátralékkal együtt az esedékes
43

adórészlet 26999 Ft volt. amit egzekúcióval préseltek ki az izzadó
adófizetőktől. A behajtással a helybeli csendőrséget bízták meg, s
úgy szólt a fenyegető parancs, ha a csendőrség kevésnek bizonyulna, még egy század gyalogost s „egy-osztály-lovas katonaságot'" szabadítanak a városra. A gyalogság meg is jelent. Bizony
nem sokat használt az érdemes magisztrátus azon jelentése, hogy
nem tudja elszállásolni a katonaságot, mert megtalálta a maga
kvártélyát minden katona a szegény emberek házában...
Kludik főbíró ember volt a talpán, s az ínséges 63-as esztendőben a főispáni helytartóhoz, meg a kormányhoz is feliratot intézett, s kérte, hogy „tekintettel az emberemlékezetet felülmúló száraz és ínséges időjárásra, amely mind a földmívest, mind a napszámból élő lakosokat éhenhalással fenyegeti1', a katonai egzekúciót szüntesse be, az adót szállítsa le, a munkanélküli embereket
pedig juttassa becsületes kenyérkeresethez a kormány. Ismételten
kifejezte, hogy az éhenhalással küszködő szolnokiak adót fizetni
nem tudnak.
De nem is tudtak volna. *
Az elöljáróságból és a tekintélyesebb polgárokból „ínségválasztmányt" állítottak fel. Ez a több ízben kiegészített és kibővített választmány szervezte és bonyolította le a segélyezés ügyét.
Az első segítséget: 300 Ft-ot a főispáni helytartó küldötte a
szűkölködő s munkatehetetlen lakosok támogatására. A kormánytól országosan szervezett segítő akció 60000 Ft-ot utalt ki
Heves és Külső Szolnok vármegyének, amiből 2000 Ft jutott
Szolnoknak.
Csöpp volt ez csak az ínség tengerében, de mert idejében
érkezett, nagy jótétemény volt ennyi is. Kért a város elöljárósága
még 12000 Ft kölcsönt a megyétől, kezességet is vállalt érte
egyetemlegesen, de hogy megkapta volna, nem találni nyomát.
- 1864 áprilisáig 4000 Ft kölcsönt kaptak tavaszi vetőmagra a
házas zsellérek. Ok is még további 6000 Ft-ot kértek, hogy mindenkinek elegendő vetőmagot szerezhessenek be.
A földes gazdák is sürgették a helytartótanácstól a
holdankint megígért 3 Ft kölcsönt. Az ínség nagyságát, a pénz be44

csét mutatja, hogy még a lótartó, földes gazdáknál is jelentett valamit a pár forintnyi pénzkölcsön.
A kormány a szegény nép élelmezésére lisztet is utalt ki, árpás zablisztet. Nem volt megszitálva, hanem a korpán kívül volt
abban árpahéj, zabpihe, tokiász. A liszt olyanforma volt, mintha a
töreket vagy legalábbis a pévát megőrölték volna a szemmel
együtt. Ilyenformán festett az ínségkenyér is, természetesen.
Régi öregek még ma is emlegetik ezt a furcsa kenyeret,
amiért pedig hetenkint két-háromszor még jobb családoktól is elküldöttek. A háziasszonyok nem tudtak ebből a lisztből sütni,
ezért a hatóság pékekkel süttette meg, s déltájban ingyen osztatott
ki kenyeret a jelentkező szegényeknek. Tél folyamán Pethes János
indítványára ingyen kenyér és ételsegélyben részesítették a keresetképteleneket és az igen szegény emberek családtagjait is.
A megye támogatásával az elöljáróság a városháza udvarán
nagy üstökben főzetett s ingyen osztatott ki egyszerű, de tápláló,
egészséges ételt a szegény népnek. Főtt ételért elküldöttek módosabb, polgári családok is időnként, hogy szerény készletüket kissé
kíméljék. Nem volt ez megalázkodás akkor; különben is ama
szólásmondást tartották szem előtt: szemérmes koldusnak üres a
tarisznyája. Ez időben pedig a legtöbb tarisznya és kamra tényleg
üres volt.
A sz. ferencesek kolostorában is sok szegény kapott meleg
ebédet, éppúgy, mint az 1791. évi ínség idején, amikor a szegénység gondozásával csak ők törődtek.
„Szívre ható látomány volt akkor a népnek a papok lakhelyébe való betódulásokat nézni. A lelkiatyák megszánván a szenvedőket, noha élelemre valójokat drága pénzen szerezték (mert a
mostoha idő nem engedte, hogy alamizsnát gyűjtsenek, vagy koldulással segítsenek magukon), mégis naponkint 200 ehetőket tápláltak mind kenyérrel, mind meleg levessel, és így szánakodásuk
és jótevőségük által sokakat mentettek meg a küszöbön álló keserű haláltól." (Tud. Gyűjt. 1820. VI.)
Feltűnt a szegénység a nélkülözésen, pénztelenségen, ruhátlanságon kívül egyebekben is.
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A legszegényebb nép nemcsak kenyér, de hajlék nélkül nézett a sanyarú tél elébe, mivel lakbért fizetni nem tudott. Némelyek a régi vasút mentén, mások a temető melletti homokgödrökben hevenyében összeütött, rozoga viskókban húzódtak meg. A
hatóságnak csak nagyon erélyes fellépésére szedték szét az egészségtelen helyen felállított, tűzveszélyes putrikat.
Nem akarták megérteni a nagy szárazság idején, hogy lesz
még esős idő is, akkor pedig ürgék sorsára jutnak, s hajlék nélkül
maradnak éppen télvíz idején. Később a Csiszlikóban is (1865)
szigorúan eltiltották, szintén a víz miatt, új lakóházak építését.
A környékről sokan bejöttek a városba, hogy itt valami keresethez vagy segélyezéshez jussanak. A városi tanács a helybeliek érdekét tartva szem előtt, még a nyár végén kiutasította őket a
város területéről. Haza utasította azokat is, „kik már több éve" itt
laktak, de nem volt „honossági bizonyítványok".
A korcsmárosoknak bort, pálinkát gabonáért vagy hitelbe
adni tiltva volt.
Rájuk is rossz idők jártak akkoriban. Egy részük a bért se
tudta megfizetni, úgyhogy a bérhátralékért árveréssel fenyegette
meg őket a magisztrátus.
'
•
;•
A személy- és vagyonbiztonsághoz Szolnokon szó fért még
rendes viszonyok között is, ínséges időkben pedig a lopás, rablás
nagy mérveket öltött. Loptak a városban, a szérűskertekben, a
szandai szőlőkben, a pusztákon meg-megdézsmálták a nyájakat
(1816, 1833).
A kormány az egész ínséges vidékre, így megyénkre is statáriumot hirdetett a személy és vagyonbiztonság megóvására.
Szolnok tanácsa külön polgárőrséget is szervezett e célból. Az éjjeli őrcsapatok vezetését vagyonosabb, tekintélyesebb polgárokra
bízták.
A rögtönítélő bíróságnak városunkban nem akadt dolga, de
a szomszédos Mezőtúron két juhászt felakasztottak pár darab bürge elhajtásáért. így járt a Kiskunságban Csehó Pista is, a híres csikósszámadó, negyedmagával.
Előbbi években járvány tizedelte meg a jószágot, 62-ben
nagy marhavész pusztított a határban, a 63-i forróságban nem
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termett legelő, takarmány. A meglévő jószágot potom áron adták
el, ami a szegénységet általánossá s még súlyosabbá tette, mert hiszen a tulajdonképpeni vagyont a lábasjószág alkotta még akkor.
Felemelkedett az élelem ára is: 1861-ben 14 krajcár volt egy
font marhahús, amit a mészárosok rimánkodására csak nagy meggondolás után engedett felemelni a hatóság 2 krajcárral, utóbb
megyei engedéllyel újabb 2 krajcárral 18 krajcárra. Az Úrnak
1922. esztendejében bezzeg felemelték mészárosaink a húst 60-80
koronával máról holnapra.
Az ínség idején alig emelkedett 50 százalékkai az élelmi
cikkek ára.
Addig ingyen orgonanyomó segédkezett a kántornak az istentiszteleteken. A szűk idő beálltával nem akadt többé az eklézsiának oly jámbor szolgája, aki ingyen vállalkozott volna erre a
funkcióra. A város 10 Ft évi fizetésért fogadott tehát új embert.
Fizetésén felül kijárt a rendes ebédje ennek is a barátok asztaláról.
A tanító személyzet 300 Ft évi fizetésének megjavítását
kérte, a tanács azonban nem tudott helyet adni kérelmüknek „a sanyarú viszonyok miatt".
Kultúra apostolai, szegény város koldus alkalmazottai! A sivárjelennél nem volt különb tehát a múltban sem sorsotok.
Pedig a kultúra napszámosai buzgólkodtak az iskolai elfoglaltságon kívül is, akár manapság. Sztankó László igazgató-tanító
pl. színelőadást rendezett (1863. szept. 8). s a 33 Ft tiszta bevétel
felét is a gimnázium segélyezésére fizette be.
A gimnázium tanárainak éveken át egyetlen forintot se tudott folyósítani a város, szintén az akkori „ínséges idő miatt".
Szent Ferenc igénytelen szolgái mégis buzgón, lelkesedéssel teljesítették kötelességüket, a tanuló ifjúság hazafias szellemben való
nevelését.
Ekkora ügybuzgóság, ilyen idealizmus csak a kultúra hivatott munkásaitól telhetett ki a múltban is..
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Régi mondás szerint szegény ember tehene a kecske, lova a
szamár. Szekere mindenesetre a kétkerekű talyiga, meg a mostanában felkapott talicska és tragacs vagy targonca.

Amely községben sok a kecske, nem nagy ott a mód, aminthogy szegény az a vidék is, ahol tehéncsorda helyett kecskenyájat
terelget a pásztor. Terméketlen éveket, belső ellenséges dúlásokat,
háborús időket követő ínséges években szokott feltűnni az alföldi
városokban a pórázon legeltetett, becézett kecske, ez a jókedvű,
fürge állat, amelyre különben boldogabb időkben itt rá se tekintettek.
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Mostanában illő tisztelettel közeledünk e nemes állathoz, s
miközben sóváran szemléljük, ilyen gondolatunk támad: bár az
enyém volnál duzzadt tőgyű kis jószág!
így vagyunk a szegény ember szállítóeszközével, a taligával
is. Jó világban is találkoztunk nyikorgó talicskával, zötyögődöcögő targoncával, sőt látnunk sem kellett, mert hangjáról megismertük, hogy nem urasági fogat robog felénk, se nem hatökrös
gazda szekere közeledik, s bizony, ügyet se vetettünk rá. Pár év
óta a gazdasági viszonyok s a gondterhes élet következtében megváltozott vonzalmunk a talicska irányában is.

k
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A közalkalmazottak részére havonta ismétlődő lisztméréskor, ősszel a burgonya szétosztásakor, a termés betakarításakor
lépten-nyomon szükség van a talicskára. E szállítóeszköz boldog
tulajdonosai már viszik haza illetményeiket, amikor a többségnek
azon fő a feje, hogyan juttatja haza járandóságát. Akaratlanul is
így sóhajtanak fel: Csak volna talicskám nekem is! — vagy: Miért
is nem szereztem be még idejében egy targoncát, most nem fájna
a fejem, hogy vitetem haza a burgonyámat — vagy a lisztemet!
A MÁV teherpályaudvarán burgonyaosztáskor annyi talicska, targonca van egy bokorban, hogy Öt szolnoki vásárra nem vittek fel annyit eladni boldogabb időkben.
Most azonban tekintsünk kissé vissza a múltba, hisz kitűzött
célunk az aszályos, ínséges idők vázlatos ismertetése.
A történelem sokszor megismétli önmagát: azonos idők, hasonló körülmények ugyanolyan tevékenységre késztetik az embereket. A sok példából íme, néhány mutatóba.
Krónikáink feljegyezték néhai, mulatozni szerető Kun
László királyunk koráról, hogy az oligarchák és kunok garázdálkodása miatt a föld népe oly szegénységre jutott, hogy igavonó
barom hiányában maga volt kénytelen húzni szekerét, amit gúnyosan a királyról László szekerének nevezett el. Még 300 év múltán
is „László szekere" néven nevezték a kétkerekű taligát.
Az erdélyieket Bocskai felkelése előtt a császári vezérnek,
az irgalmatlan Bástának zsarolása, meg a románoktól mostanában
magasztalt Mihály oláh vajdának kegyetlensége juttatta hasonló
sorsra. Az erdélyi szegénység „Básta szekerét" vonszolgatta.
A török időkben a szegény jobbágy gyakorta jutott ilyen
helyzetbe. Városunk népe is sokszor húzhatta, vonszolhatta a török, a tatár szekerét, ezek zsarolása miatt végső ínségre jutván. A
kuruc-labanc idők sem voltak különbek.
Halas város jegyzőkönyve fenntartotta emlékezetben, hogy
a kuruc korszak után a rácoktól kifosztva „igás marha nemléte miatt sok ideig a férfiaknak és nőknek kellett húzni a malmokat s
szekereket".
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Megtették ugyanezt — ki hinné, ha szemtanúk nem erősítenék mai napig — a szárazságtól sújtott 1863-64-i szűk esztendőkben városunkban is, mégpedig jószágtartó gazdaemberek. A legelő s takarmány hiányt a jószág megsínylette, vész is, éhség is
pusztította. Hámos-jármos jószág vagy nem volt, vagy olyan
gyenge erőben telelt ki, hogy igába nem foghatták, húzásra nem
használhatták. Több gazdaember összefogott tehát, s közösen
húzták városunk egyetlen, a mai vöröskereszt iskola melletti szárazmalmának forgókerekét, s így őrölték meg csekély gabonakészletüket. A szárazmalom a gazdáké volt, ha hajtóerőt adtak,
vámot nem fizettek. A drága gabonából kivett csekély vám is nagy
kincs volt akkoriban, ezért nem őrlettek a szegényebb gazdák vízimalomban.

•

/

•
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A talicskák, targoncák, télen a kis szánkók előkerültek, ezek
lévén a rendes szállító eszközök, s tanújelei az általános szegénységnek, akár napjainkban.

***

A Bácskában 63-ban tűrhető termés volt. Néhány értelmes
szolnoki lement oda dolgozni. Akkor még lóval nyomtattak, s embereink részes nyomtató munkát vállaltak. Csak késő ősszel tértek
haza, egész kocsira való gabonakeresményt hozva magukkal.
Ezeknek a szerencséseknek volt újig való kenyerük is, vetőmagjuk is, ínséget tehát nem láttak.
Néhány élelmes lovasgazda — különösen a Katonavárosból
— szépen keresett fuvarozással is. Ez időben még Debrecenig,
Pestig jártak kocsin: kereskedőket vittek vagy árut szállítottak, s
jó pénzt kaptak egy-egy útért. Debrecenig egy fuvar 100-200 Ft
volt, az idő és út minősége s a szállított teher mennyisége szerint.
Ha visszatérőben is akadt fuvar, akkor egy fordulóval 300
Ft-ot is megkeresett a szerencsés szolnoki gazda, ami nagy pénz
volt akkoriban.
Úgy ezek, mint a fentebb említett nyomtató gazdák (részben
ugyanazok) voltak a legboldogabb szolnoki lakosok. Szorgalmuk,
munkájuk révén megérdemelték, hogy az ínség éveiben is rendesen éljenek. Milyen erkölcsi magaslaton álltak ezek korunk gondtalanul élő, munkátlan síbereihez s valutalovagjaihoz képest.
A tiszántúli birtokosok közül többen elküldték Erdélybe, a
havasi legelőkre teleltetésre szarvasmarháikat meg julmyájaikat.
Következő tavasszal tartásdíj fejében fele jószágukról lemondottak, de még így is jól jártak, mert az éhségtől nem ment tönkre
egész állományuk, mint pl. a szolnokiaké is.
***
1866-ban az úrnapi fagy tette tönkre az őszi és tavaszi vetést. A köles és a helyenként sikerült kései kukoricatermés csekély
kárpótlást jelentett az országos csapásban. Széna ez évben sem
termett; a fuvarozó gazdák jórészben szemes kukoricán tartották
ki hámos lovaikat.
Az esztendők óta tartó nagy szárazságot ez évben már nemcsak a patakok s kis folyók, de még az öreg Tisza is megérezte.
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Környékünk kisebb vizei, mint a Miller, Büge, Kakát, Kengyel, Galga, Tárna, Zagyva, Berettyó, a Tisza holtágai, mocsarai
mind kiszáradtak a nyár elején.
Az aszály nagyságát mutatta a Fertő tó kiszáradása is. Medre ez év júliusában teljesen kiapadt, mert a vizét tápláló Rába,
Rábca folyók meg apróbb patakok egymás után kiszáradtak. A
hatalmas tó fenekét felszántották, bevetették, sőt gazdasági épületeket is emeltek rajta. Három éven át rendesen művelték, mígnem a normális csapadékos időben a felgyülemlett víz újból
megtöltötte a kiszáradt medret, kiszorítván onnét a kapzsi embereket.
A Tisza vize is leapadt annyira, hogy életveszélyes volt a
vízmerítés.
Tudvalevő, hogy városunkban sehol sem volt iható kútvíz.
Ezért a legrégibb idő óta a Tisza szőke vizét használták ivásra, főzésre. Evlia Cselebi, a híres török utazó is megjegyezte itt jártában
(1665 körül), hogy „A városnak csurgókútjai nincsenek, valamennyien a Tisza és Zagyva folyókból isznak".
Száraz időben veszély nélkül lejutottak a nem gondozott
parton is a vízhez, esős, sáros időben meg a sóházak előtt a vízhez
levezető, sófelhordó lépcsőkön közlekedtek. Most a víz annyira
leapadt, hogy a lépcső se ért odáig, azért a kapitány jelentésére a
város különböző pontján, öt helyen „merigetőt" állíttatott fel az
elöljáróság. A fenyőszálakból összerótt talpakhoz lépcsőn vagy
gondozott ereszkedőn veszély nélkül lehetett ezután a vízhez lejutni. Később is javíttatta, gondoztatta a város a „merigető helyeket".
A tiszai vízi molnárokra is rossz világ fordult ekkoriban,
annyira rossz világ, hogy ki se heverhették többé. Nemcsak azért,
mert vizük nem lévén, borra nem futotta úgy, mint azelőtt, hanem
ekkor (1866) kezdett üzembe a Scheftsik-féle „István gőzmalom",
ami aztán meghúzta a lélekharangot a régi kis malmok felett.
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Kis vízálláskor azelőtt is (1832, '34, '41, '63, '66) átszállították a város mellől malmaikat a „Sárnyakra" meg a „Szandai
nagy itatóra" vagy a szandai csárda melletti „Porontos"-hoz, ahol
mélyebb volt a víz.
Az egykori híres, szép Zagyva-malmot is a nagy szárazság
tette tönkre. A város kezelésében nem ment jól, bérlői egymás
után tönkrementek, a gőzmalom üzembe helyezése óta bérlője
sem akadt, úgyhogy 1873-ban árverésen, a kikiáltási ár feléért,
potom 335 Ft-ért adta el a város.

***

Akiknek jól megy a sora, arról azt szokta mondani a magyar
ember: úgy él, mint hal a vízben. E rövid pár szóban a jó egészség, a gondtalanság, minden földi boldogság ki van fejezve.
Népünk szerint a halnak is ilyen boldog élete lehet a vízben,
azért is tenyészik oly bőven, s gyarapszik, fejlődik oly gyorsan.
A természet, a valóság, tudjuk, ellene mond a fényespikkelyes halak ilyetén nagy boldogságának, mert az ő életük se
más a vizek békésnek hitt birodalmában, mint harc a létért, küzdelem az élelem megszerzéséért. Az aprók gyönge lárvákat, vízi
rovarokat, a kicsinyek földi férgeket keresgélnek, a nagy halak üldözik, elnyelik a kis halakat, belőlük élnek, akárcsak ama tökéletes földi lények, kik egymást embernek, az egyfajtájúakat meg
nemzetnek nevezik.
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Rendes ellenségeiken kívül nagy pusztítást végez soraikban
koronként az olyan abnormisan aszályos időjárás, mint amilyen
volt az 1790-es, meg az 1860-as években.
1790, '91, '94, '95, '97-ben oly szárazság volt, hogy „az Alföldön a legnevezetesebb, szüntelen vízzel tele levő halas tavaknak kiszáradt fenekei ekkor a legkövérebb dohányt termettek".
(Tud. Gyűjt. 1821. VI. 45.)
Hasonló pusztulás érte a 60-as években is a Tisza öblös kanyargóiban, morotváiban, kisebb-nagyobb tavaiban visszamaradt
halakat. A víz apadásával a hivatásos halászokon kívül az orvhalászok, a pákászok fogdosták mindenféle eszközzel, hálóval, kassal, rostakávával, horoggal, kézzel, amint éppen kapóra jött.
Ez utóbbi nagy szárazság, majd a Tisza-szabályozás óta meg
is csappant a bő halállomány annyira, hogy mi már nem mondhatjuk, amit apáinktól hallottunk, hogy a Tiszának több a hala,
mint a vize.
A halak tenyésztésére alkalmas vizek, kiöntések elapadásával az ingoványok, nádasok kiszáradásával eltűnik a vízi madarak
tarka serege is vidékünkről. Pedig a 60-as években a vásártér
melletti Bécsi-kert vízerei, a MÁV-pályaudvar környéke, a Büge
tájéka, a Zagyva egész vidéke kitűnő vadkacsázó hely volt még.
***
Mulatni, verekedni tudtak, bálozni szerettek a szolnokiak,
úgy a szabadságharc bukása után, mint a legnagyobb ínség idejében. A „Három rózsához" címzett korcsma bérlőjét meg is fenyítette a hatóság a „korcsmájában levő sok verekedésért" (1863).
1851-ben jótékony táncmulatságot rendeztek a muszkáktól
felégetett losonciak megsegítésére. A táncmulatság 142 Ft-ot jövedelmezett.
1863-tól Kiss Ferenc városi főjegyző indítványára a táncmulatságok engedélyezéséért, a kávéházak és kocsmák „túléj szakázásáért" 4-5 Ft-ot kellett fizetni a gimnázium pénztára javára.
Ez a segítség rá is fért az iskolára, mert amint ismeretes, a város
éveken át nem tudta fizetni a tanárokat. Nem is fedezhette az intézet kiadásait a tanulóktól szedett 4 Ft tandíjból.
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Nem tudta hivatalnokai fizetését se kiutalni rendes időben.
Kludik Mihály volt főbíró 700 Ft fizetéshátralékáért kénytelen
volt beperelni a várost (1869); így is csak 100 Ft-os részletekben
kaphatta meg illetményét.
Az ínség idején kölcsönök felvételével segített a város is
magán, éppúgy, mint a lakosok nagyobb része. Ámde a visszafizetés nagyon nehezen ment. A városnak például az 1863-i ínségkölcsönéből még 1874-ben is 11915 Ft tartozása volt, sőt az adófelügyelő még 1880-ban is követelte az 1893-i szükségkölcsön
hátralékát, több mint 1000 Ft-ot. — Pedig magánosoktól is vett fel
kölcsönt a város: Illés Karolin örököseitől, illetve ezek gyámjától
például 15000 forintot. Ennek a törlesztése is sok gondot okozott,
és igen elhúzódott.
Az elöljáróság a siralmas pénzügy szanálására, a felülkerekedett paraszt képviselő-testület nyomásának engedve merész, de
meggondolatlan lépésre határozta el magát. A súlyos gazdasági
viszonyok között leszállította a tisztviselők fizetését (1873).
A főjegyző pl. 800 helyett 600 Ft-ot, az aljegyző 500 helyett
400, a számvevő 500 helyett 350, a hajdúk 240 helyett 200 Ft-ot
kaptak.
A lelkészkedő franciskánusoknak, a kántoruknak (420 Ft), a
vártemplom „éneklőjének" (32 Ft), a harangozónak (190 Ft), a két
hittantanárnak (50-50 Ft) fizetését egyszerűen beszüntette.
Mit se használt Szendi Antal heves kifakadása ezen embertelen, szívtelen eljárás miatt, mert a képviselők leszavazták. A
gazdák a pótadót így akarták lesrófolni, pedig a 6811 Ft bevétellel
szemben így is 24138 Ft volt a kiadás, pótadóval kellett tehát fedezni még 17326 Ft-ot.
A nagy takarékoskodás nem segített a bajon.
Terméketlen, száraz volt a következő, 1874. esztendő is.
Újabb ínségkölcsön kellett a szegény lakosok élelmezésére. A
gazdák vetőmagra szorultak. Alispánunk megpendítette az Alföldnek ínséges munkások által való befásítását. (Bár megvalósult
volna!)
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Ez évben már 63000 Ft volt városunk adóssága. A megyétől
az ínség enyhítésére közmunkát, a szegények segélyezésére kölcsönt kértek. Kaptak is Egerből 2071 Ft-ot az alispántól.
Ekkor már a tanítók régi kérelmét sem utasíthatták el. 400 Ft
fizetésüket kiegészítették évi 50 Ft drágasági pótlékkal. A drágasági pótlék se a mostani idők találmánya tehát.
A város vagyona néhány épületből s szabad telekből állott.
Ezek eladását kezdte meg, hogy csökkentse adósságát. így került
„kótyavetyére" a Zagyva-malom, azután az Ácsorgó, majd a többi.
Pedig nemcsak a szárazság pusztította városunk határát, hanem az árvíz is elborította elég gyakran, mérhetetlen károkat
okozva időnként a lakosságnak.
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SZOLNOKI SZOTAR
Ácsorgó — A mai MÁV-kórház és a Tisza közötti mély fekvésű,
télen korcsolyázásra alkalmas terület (a feltöltődött régi
Zagyva-meder) nem hivatalos neve. Egy újsághír szerint
1910-ben még létezett.
Alcsi (Ácsi) — Zagyván túli külterület, mely az 1850-es évekbeli
Tisza-átvágásig összefüggött a ma Alcsi-szigetnek nevezett
résszel.
Bécsi utca (-kert) — A mai Tóth Ferenc utca 1909-től 1950-ig Dr.
Bécsi János (Szolnok, 1826-Szolnok, 1882) nevét viselte. A
vármegyei tiszti főorvos nagy tiszteletet vívott ki járvány ellenes intézkedéseivel. Háza egykor a környéken állt.
Belváros — Az egykori V. kerület, melyet a Kossuth Lajos út, Baross út, Konstantin utca és a Tisza határolt.
Burgyin — A Koszorú utca zegzugos környékének mára csaknem
elfelejtett neve. Az 1874. évi térképen a mai Viola utca
Burdin köz néven szerepelt.
Büdösköz — A mai Szigligeti utca régi elnevezése. Nyílt árok vezetett át rajta 1881-ig, melyet ekkor kőburkolattal láttak el, s
csak 1913-ban fedtek be. Itt árusítottak a halas kofák, ill. a
pecsenyesütők.
Büge — A város belvizeit elvezető csatorna, melyet 1913-ban
betömtek, de még 1919-ben is sok gondot okozott. 1863-tól
1926-ig utcának is nevezték. Vonala a mai Meder utcának
felel meg.
Cigány város — Eredetileg a mai Ságvári út (keletről) és az Ady
Endre út (délről) által bezárt terület, melyet csak a XVIII.
század végén kezdtek beépíteni. Később a Thököly út, Csokonai út és a vasút által határolt részt nevezték így.
Csiszlikó — A temető és a Hetényi Géza Kórház közötti terület
még ma is ismert neve. A hagyomány szerint Albrecht főherceg hasított ki itt egy darabot 1855-ben a kincstári földekből az árvíz által nincstelenné tett embereknek.
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Fehérló utca, vendéglő — A mai Tisza Antal utca régi neve. A
sarkon állt a XVIII. század közepétől a Fehérló fogadó. Ennek helyére építették 1891-ben a pénzügyi palotát, mely
1997-től a Verseghy Ferenc Könyvtár otthona.
Félcsizma(sor) — A mai Széchenyi utca neve az 1880-as évekig.
Egyik oldalát csizmadiák lakták a céhrendszer idején. Itt
született Szabó Barna, a színes helytörténeti írásairól ismert
újságíró.
Gorove utca — A mai Kossuth Lajos út 1894-től 1950-ig viselte
Gorove István (Pest, 1819-Budapest, 1881) nevét, aki az alsóbb osztályokat Szolnokon végezte, s sokat tett a város
megyeszékhellyé válásáért.
Gorove László — író, az MTA tagja (Szamosújvár, 1780-Pest,
1839). A Tudományos Gyűjtemény tette közzé Szolnok várának viszontagságai című munkáját, mely Szolnok város
helytörténetének fontos forrása.
Görögök kápolnája — A Szolnokon élő görögkeleti vallású kereskedők istentiszteleti helye. Az egykori Vásártéren (a mai
Eötvös tér, vagy az Árpád-házi királyainkról elnevezett utcák egyikének helyén) 1877-ben még láthatóak voltak maradványai.
Kaszárnya — A József Attila út és a Százados utca sarkán lévő,
1894-ben épült laktanya, melyben az I. világháború végéig a
68. gyalogezred állomásozott.
Katonaváros — A mai Kossuth Lajos út, az Ady Endre út, a
Ságvári körút és a Pólya Tibor utca által határolt területtel
vethető össze. Egykor a várban, illetve a sóházaknál szolgáló katonák lakták.
Kludik Mihály — Főbíró 1862-től 1867-ig. Ő készítette Szolnok
város és határa első leírását, mely Pesty Frigyes Helynévtárában maradt fenn.
Laktanya (kör)út — A jelenlegi József Attila út neve 1894-től (Id.
még: Kaszárnya). 1926-tól Horthy Miklós út. 1945-ben
kapta mai nevét.
Molnár utca — A mai Szapáry utca neve 1891-ig. Vízimolnárok
lakták.
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Nagykereszt utca — Most Ady Endre a névadója. Az 1863. és
1926. év közötti elnevezés valószínűleg a Xavéri kápolna
előtt álló feszülettel kapcsolatos.
Nagyváros (Nagytized) — A József Attila út, a Tisza és a Konstantin utca által határolt terület. Központjában áll a II. Rákóczi Ferenc Altalános Iskola, mely egykor a városrész nevét viselte.
Német tized — A XVIII. század végén a város még csak négy tizedből állt. Ezek egyike volt a Kossuth Lajos út és a Tisza
között fekvő Német tized. Az elnevezés a XIX. század végén volt érvényben.
Német utca — 1863-ban már így nevezték, mert német iparosok
és kamarai tisztviselők lakták. 1894-től Városház utca,
1926-tól Apponyi Albert, 1950-től máig Táncsics Mihály
utca.
Nerfeld-ház — Nerfeld Ferenc (Szolnok, 1885-Szolnok, 1938)
kereskedő, bankár 1925 körül épült neobarokk stílusú kétemeletes bérpalotája. Leégése előtt a Centrum Áruháznak
adott otthont. Helyén, a Szapáry utca és a Kossuth Lajos út
sarkán (Centrum-sarok) áll a modern sárgaerkélyes,
manzárdtetős épület.
Paládics — Szolnok város Abony határa felé eső, az új 4-es út által átszelt külterülete, melyet 1912-ben vásárolt meg a Szolnoki Cukorgyár Részvénytársaság báró Harkányi Frigyes tószeghez tartozó birtokából.
Scheftsik-ház — A mai Kellner Gyula utca környékén több ingatlannal (gőzmalom, fatelep, gőzfürdő, villanytelep) rendelkezett a város gazdasági és kulturális fejlődésében nagy
szerepet játszó (polgármestert is adó) Scheftsik család.
Scheftsik-major — Az 1927. évi várostérkép a mai Vízmű utca
környékét jelöli e névvel.
Somogyi Ignác — Bölcsészdoktor, tanár, földrajztudós, helytörténész (Mezőtúr, 1859-Szolnok. 1889). Városunk történetét
feltáró három kötetes (részben megsemmisült vagy lappangó) kézirata „Szolnok történetírójá'?-vá avatja.
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Sörház (Serfőzőház) — A Tisza-parton állt a XVIII. század közepétől. A Bach-korszaktól a császári csendőrség, majd a katonaság, a rendőrség, végül a tűzoltóság otthona lett. 1971ben épült fel helyén a Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola épülete.
Széchenyi tér — A mai Gábor Áron tér neve az 1890-es évektől
1926-ig. Ekkor Pázmány Péter lett a névadó, majd 1950-ben
megkapta mai elnevezését. A XVIII. század második felében temető volt itt.
Szent János-város — A dohánybeváltó és a vágóhíd közötti terület
a Tisza-parton 1773-ban épített kápolnáról kapta a nevét.
Ezt a kápolnát 1860-ban alámosta a víz, s a következő évben
* lebontották, de 1881-ben a mai Csákivá és Pálfy János utca
sarkán ismét építettek egy új, szintén Nepomuki Szent János
oltalma alá helyezett templomocskát. Ezt az 1960-as évek
végén bontották le.
Tabán — A város egyik legrégebbi, a török időkig nyomon követhető kerületneve, mely a Pólya Tibor utca és a Zagyva között fekvő, zegzugos utcákkal tagolt területet jelöli. Az elnevezés az oszmán-török tabaq-xane-ból származik, jelentése
,cserzőműhely, tímártelep'.
„Tökös" szállója — A Deutsch-kocsma „bizalmas" elnevezése.
Az épület a Petőfi Sándor utca és a Kazinczy utca felé vezető kis köz sarkán ma is áll.
Újváros — Az Indóház utcától délre, a temető környékén elterülő
városrész neve. A Gyárváros és Téglaház elnevezésekkel
együtt fordult elő. Lakói zsindelykészítő, téglaégető, deszkavágó és szálházi munkások voltak. Nevét ma is őrzi a területén fennálló általános iskola.
Vásártér — Az Eötvös tér elnevezése 1894 előtt. Eredetileg a mai
tértől nyugatra meg északra lévő — a XX. század első harmadában beépült — terület is hozzá tartozott. 1805-től az első világháború végéig itt tartották az állatvásárokat. A köznyelvben még a második világháború előtt is előfordult a
Vásártér elnevezés.
Véza Gábor — Vezza (Veza) Gábor (?-l 799) országos főorvos.
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Vörös István

Mezőtúr római katolikus születési anyakönyvének bejegyzése szerint 1881. november 24-én érkezett e világra Veres József és
Kovács Mária gyermekeként „Poó"-n, ahol apja a Schweigeruradalom kocsisa volt. (A mai közigazgatás szerint Kétpó szülötte, de ez a település csak a II. világháború után jött létre Mezőtúr
külterületi részeiből.)
Budapesten szerzett történelem-latin szakos tanári diplomát
1908-ban. Rövid rozsnyói, szentendrei és szentgotthárdi tanítás
után, 1912 áprilisában lett a szolnoki magyar királyi főgimnázium
tanára. 1943-ban történt nyugdíjazása után így búcsúztatták: ,,...
intézetünk egyik legrégibb tanára... 32 évig volt igaz nevelője a
szolnoki ifjúságnak, és hű kartársa kollégáinak... Igaz ember volt,
szerette a keze alá kerülő kis magyarokat, becsülte kartársait...
Nyílt és egyenes lélek, véleményét nem rejtette véka alá. Éppen
ezért becsülte is mindenki, mert tudták, hogy mindenkinek megmondja a véleményét minden rosszakarat nélkül. Mind a fiúknak,
mind kartársainak Pista bácsi volt, s ez a megszólítás többet jelentett minden kötelező tiszteletnél, mert szívből jövő szeretetet
jelzett. Tizenkilenc évig volt az igazgató segítőtársa, helyettese.
Ebben a működésében is a pontosság és a rendesség jellemezte..."
Közéleti szerepe is jelentős volt. A Verseghy Irodalmi Kör és a
Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület választmányi tagja, a
Gyümölcstermelők Országos Egyesülete vármegyei tagegyesületének felügyelő bizottsági tagja volt.
Szakirodalmi munkássága is jelentős. A mezőtúri céhek
élete című monográfiája még Szentgotthárdon jelent meg 1911ben a Művelődéstörténeti értekezések 54. köteteként. Rajzok
Szolnok város múltjából című írása — mint említi — 1921-ben
készült, s először Szolnok és Vidéke című hírlap 1922. évi számaiban közölte, tizenkilenc folytatásban. Valószínűleg ezt követően jelent meg könyvként — évszám nélküli címlappal, a cikkso63

rozat szedése alapján — Rajzok Szolnok város történetébői. Szolnok rt. város története címmel.
A gimnázium évkönyvei adtak fórumot több írásának. Legjelentősebb A 107 éves szolnoki gimnázium múltjának ismertetése
1831-1938 című iskolatörténete (A szolnoki m. kir. állami Verseghy Gimnázium értesítője az 1937-38. tanévről 19-63. oldal).
Több tanártársát búcsúztatta: Wollek Géza (1936-37), Botár Imre
(1937-38), Sallay Géza (1938-39), Tiboldi Gyula (1940-41). Ő írt
nekrológot Apponyi Albert halálakor (1932-33).
A Földrajzi Társulat 1927. május 22-23-án Szolnokon tartott
vándorgyűlésén előadást tartott Szolnok város és a szolnoki vár
történetéről. Az ugyanekkor kezdődött szolnoki Földrajzi Kiállítás
szervező bizottságának is tagja volt. Vidor Győző az általa szerkesztett Szolnok, fejezetek a város múltjából (Szolnok, 1927.) című könyvében közzé is tett Vörös István kutatásaiból egy rövid
összeállítást. (Ugyanitt Goór László mond köszönetet A nagyváros felé ívelő Szolnok című írásához átengedett adatokért. Soós
László református lelkész pedig a szolnoki reformátusság korai
történetére vonatkozó megállapításaira hivatkozik.) A Szabó Barna által szerkesztett Szolnoki és szolnokmegyei almanach (Szolnok, 1926.) című kötet Szolnok a legrégibb időktől napjainkig című összefoglalóját adta közre.
Dr. Vörös István „90 éves korában, 59 évi házasság után
adta vissza lelkét teremtőjének" 1972. január 26-án. Földi maradványait a szolnoki temetőben lévő családi sírbolt rejti.
*
Kosa Károly
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Irodalom a Szolnoki szótárhoz és a szerző életrajzához:
Botár Imre: Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai
a XVIII. században. Szolnok, 1941.
Botár Imre: Szolnok város települési viszonyai a XIX. században.
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Kaposvári Gyula: Szolnok képekben. Szolnok, 1984.
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Szolnok. A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Szerk.
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