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Előszó

Kedves Kollégák!
2010 júniusában megjelent Szolnok könyve, amelynek szerkesztői a bevezetőben így határozzák
meg a kötet célját: „…Erősítse vagy alakítsa azt a szinte definiálhatatlan érzést, amit jobb híján a lakó
(szülő) –helyhez való kötődésnek nevezünk. Szolnok könyve elsősorban a tizenéveseknek szól, s rajtuk
keresztül a szolnoki családoknak.”
A könyv nemcsak a tizenévesnek, hanem a történelemtanárnak is érdekes és izgalmas olvasmány.
Hogy betölthesse azt a szerepet, amire a szerkesztők és az alkotók szánták, kiemeltük a város történetének azokat a szakaszait, amelyek jelentősen formálták Szolnok arculatát, helyzetét, megítélését, az itt
élők életét. Minden évfolyamon három helytörténeti órát terveztünk. A 18-19. század eseménygazdagsága, a változások jelentősége arra ösztönzött bennünket, hogy hetedik évfolyamon öt anyagot dolgozzunk ki. A kollégák választására bízzuk, hogy melyeket valósítják meg. Jó összetételű osztály esetében
elképzelhető, hogy mindegyik témára sor kerül.
Szolnok könyve nem könnyű olvasmány, semmiképpen nem tankönyv. Ezért készítettünk minden
órához „kivonatot”, amely röviden áttekinti a vizsgált időszak eseményeit. Ehhez digitális táblás bemutatót is terveztünk. Ezután kérdések, feladatok következnek. Ezek adatkeresést, lényegkiemelést,
összefüggések felismerését igénylik, vagy önálló véleményalkotásra biztatnak. A kollégák az osztály
sajátosságainak és saját érdeklődésüknek megfelelően válogathatnak a feladatok közül. A drámajáték
elemeit is bevontuk, fogalmazási és rajzos feladatok is választhatók. Gondoltunk azokra is, akik szívesen búvárkodnak az interneten. A feladatsorokhoz javítókulcsot készítettünk.
A későbbi eredményes felhasználás érdekében közlünk egy Szolnok város történetét tartalmazó rövid változatot és egy, a város történetének fontosabb évszámait magába foglaló eseménysort.
- szerkesztő -
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Szolnok város rövid története
A Tisza és a Zagyva folyó találkozásánál fekvő ármentes magaslatot a csiszolt kőkorszak (neolitikum) kezdetétől lakták. A honfoglaló magyarság is felismerte a tiszai átkelőhely települési, közlekedési adottságait, stratégiai fontosságát, melyet jól bizonyítanak az e térségben feltárt honfoglalás kori
temetők. A leletek közül a szolnok-strázsahalmi sír aranyozott ezüst tarsolylemeze a legszebb honfoglalás kori ötvösművészeti tárgyak egyike. E tarsolylemez nemzetségfői székhelyre utal.
Szolnok neve 1030 körül válik ismertté, amikor István király az újonnan szervezett ispánság központjává tette. A Tisza és a Zagyva által körülvett védett magaslaton épült ki az ispánsági vár, amely
nevét Zounok ispántól kapta, aki egyben a megye névadója is lett. Zounok ispán 1046-ban Gellért püspök védelmében halt mártírhalált Budán, a Kelen-hegyén: a mai Gellért-hegyen.
Szolnok vármegye kezdetben Szolnok környékét, a Tisza mindkét partján lévő településeket –
Szanda, Varsány, Várkony, stb. – foglalta magába, de később kiterjedt az erdélyi részekig, a Dés vidéki sóbányákig. Az ispán gyakran viselte az erdélyi vajda tisztségét is.
A város nevének első írásos említése 1075-ben a garamszentbenedeki apátság oklevelében történik.
I. Géza király Garamszentbenedeken monostort alapítván, a Tisza mentén is birtokokat adományozott
a fenntartásukra. Tíz település nevét említi. „Ennek a földnek az első része Zounok polgárai közt oszlik meg. Majd Zeku következik, mely később… határvonalat képez Szent Benedek faluja és a Zounok
városbeliek földje között…Zounok mellett a Meler (ma Millér) nevű víz felett adtam 15 ház szolganépet a hozzá tartozó földdel…”
A tatárdúlás előtt Szolnok már fontos egyházi központ. Az 1241-ben bekövetkezett pusztulás Szolnokot is elnéptelenítette, IV. Béla azonban rövidesen újra telepeseket rendelt a várba és a városba. A
pápai adószedők által 1323-37 között végzett összeírások számadáskönyvei részletezik a Szolnokon és
más helységek plébániáin a plébánosok fizette összeget.
1380-ban Nagy Lajos király Szolnok határát, a „Zolnoknak nevezett királyi birtokunkat” is felmérette. Zsigmond király 1422-ben Szolnokon oklevelet adott ki, és nagyobb pecsétjével látta el. Az oklevélben ez áll: „Bírót, polgárokat, gazdákat és minden lakóit Szolnoknak a királyi harmincadok és
mind szárazon, mind vízen lévő vámok és révbérek alól mentté tenné.”
Szolnok jelentősége különösen megnőtt a XVI. sz. közepén. Régi várát a fenyegető török veszély
miatt 1550-51-ben újjáépítették, majd a várost is fallal és vizesárokkal vették körül. A megerősített
várban Nyáry Lőrinc várkapitány két hétig fel tudta tartóztatni a húszszoros túlerőben lévő török sereget, a vár azonban török kézre került.
1552-ben a törökök Szolnokot katonai és szandzsákszékhellyé alakították, de uralmuk alatt a város
képe nem nagyon változott. Nevükhöz fűződik azonban az 1562-ben Güzeldzse Rüsztem budai pasa
veretett cölöphíd a Tiszán, amely – az időleges pusztulásokat leszámítva – hazánk legrégibb hídja. Ma
már csak a Tisza alacsony vízállásánál látható a híd maradványa. A 133 évi török uralom alól 1685ben szabadult fel Szolnok. A Rákóczi-szabadságharc idején stratégiai fontosságát a vár megerősítése
bizonyítja.
A város fejlődésében új szakaszt jelentett az 1847. szeptember 1-jén megnyitott Pest-Szolnok közötti vasút – az ország második vasútvonala.
1849 januárjától Szolnok a szabadságharc tiszai kulcsvárosa: többször elfoglalták a császári seregek, akikkel szemben a magyar honvédek március 5-én diadalt arattak, lehetőséget teremtve ezzel a
tavaszi hadjárat sikersorozatához.
1857-ben a Tiszán vasúti híd épült, és megindult a vasúti forgalom Debrecen, Nagyvárad felé,
1858-ban pedig Arad, Temesvár irányába. Szolnok vasúti gócponttá vált.
1876-ban újra megyeszékhely lett, s ez közigazgatási, kulturális szerepkörét is megnövelte. A századforduló táján élelmiszer- és malomipar alakult ki, a város kereskedelme, üzletei, bankjai új építkezésekkel átformálták Szolnok jellegzetes városközpontját és a nagy forgalmú Szapáry utcát. A szabad4

ságharc óta – Pettenkofen nyomán – kialakult festészeti élet otthonául az egykori földvár területén
1902-ben 12 műtermes művészi kolónia létesült. Lakói alkotásaikkal Európa-szerte ismertté tették az
Alföld szépségeit.
Az első világháború megállította a látványos fejlődést. Az 1919. május 1-jén kezdődő román támadás frontvárossá tette Szolnokot. A vörösterror és a fehérterror egyaránt szedte áldozatait.
A trianoni tragédia után – részben Horthy kormányzó személyes kötődésének is köszönhetően –
gyorsan talpra állt a város. Gazdasági és kulturális téren látványos fejlődésnek indult.
A második világháború mérhetetlen károkat és szenvedést okozott. Közel nyolcszáz szolnoki zsidót
gyilkoltak meg Auschwitzban. Az amerikai-angol bombázók tizenkét légitámadásban pusztították
Szolnokot. 1944 októberében ismét itt ment keresztül a front: november 4-én a szovjetek szállták meg
a várost – alig négyezer itt maradt lakosával.
És a város ismét feléledt! Eltakarították a romokat, és a hamarosan kialakuló kommunista diktatúra
körülményei között nehézipari központtá nőtt Szolnok. 1949-ben 37 ezer, 1960-ban közel 49 ezer ember élt itt.
1956-ban a megszálló szovjet hadsereg innen indította a „Forgószél” nevű hadműveletet a szabadságharc leverésére. A város felelős gondolkodású vezetői megmentették a lakosságot a pusztulástól.
1957 után több hullámban jelentős ipari és infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. 900 éves
évfordulójára, 1975-re Szolnok modern középvárossá vált. 1980-ig folyamatosan gyarapodott a lakossága, de a nagyarányú bevándorlás gyökértelenné tette a közösséget.
A város fejlődése az elmúlt húsz évben nem állt meg – a gazdasági válság ellenére sem. Szolnok
hídváros szerepe 1992-ben a 4-es főútra épülő Tisza-híddal tovább bővült. A Tiszavirág híd a
Tiszaligetet szervesen bekapcsolja a városba. A belátható jövőn belül viszont elodázhatatlan egy új
városi közúti híd építése.
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Fontosabb évszámok a város történetéből
1030 körül Szent István király Szolnokot az újonnan szervezett ispánság központjává teszi. Nevét
Zounok ispántól kapta.
1075. I. Géza király a garamszentbenedeki apátság oklevelében a szolnoki útról, Szolnok polgárairól, a
Szolnok városbeliek földjéről is említést tesz. (Első írásos említése Szolnoknak.)
1249. A tatárok által elpusztított Szolnokot IV. Béla újratelepíti.
1422. Zsigmond király Szolnokon kiállított kiváltságlevelében említi a várost.
1552. Ali és Ahmed seregei a várat kétheti ostrom után elfoglalják. A várost szandzsákszékhellyé teszik.
1562. Güzeldzse Rüsztem budai pasa (Mahmud szolnoki bég idején) cölöphidat építtet Szolnoknál a
Tiszán.
1685. A török sereg a várat felgyújtva elmenekül, véget ér a 133 éves török uralom.
1703. Szolnok kuruc kézre kerül, 1705-ben és 1710-ben Rákóczi a várat megerősítteti.
1710. A város ismét a tiszai sószállítás központja lesz.
1785. A vár katonai feladatát II. József megszünteti.
1845-46. A Tisza-szabályozás és a gőzhajózás kezdete.
1847. Megnyílik a pest-szolnoki vasút (Magyarország második vasútvonala).
1849. március 5. A szolnoki csata a szabadságharc tavaszi hadjáratához terem kedvező katonai feltételeket.
1876. Szolnok újra megyeszékhely lesz.
1902. A Szolnoki Művésztelep felavatása.
1909. A jégzajlás elviszi a tiszai fahidat, helyébe 1911-ben vashidat építenek.
1912. Színház épül a városban.
1928. Épül a Tisza Szálló és Gyógyfürdő.
1944. június 2. A legnagyobb légitámadás Szolnok ellen.
1963. Átadják az új Tisza-hidat.
1975. A város 900 éves jubileumára elkészül az új vasúti pályaudvar.
1992. augusztus 20-án elkészül a tiszai Szent István híd, amely a 4-es fő közlekedési út forgalmától
mentesíti a várost.
2011. januárjában átadták a Tiszavirág gyalogoshidat.
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Szolnoki séták
I. Az egykori vár területe
A várárok
A hajdani várból ma már semmi nem látható. A Tisza és a Zagyva torkolatánál már a honfoglalás előtt
is állt egy palánkerődítés, melyet honfoglaló elődeink is használtak. A palánkvár a tatárjárás idején
pusztult el. A későbbi várat 1550-51-ben építtette I. Ferdinánd a török ellen. Ekkor egy jelentős erődítményt emeltek itt, melyet egyik oldalon a Tisza, másikon a Zagyva, harmadikon pedig a várárok
határolt. A Zagyva mai medre volt a várárok. Az eredeti meder feltöltődött, ma már csak a MÁVkórház kertjében lévő kis tó emlékeztet rá. A Nyáry Lőrinc kapitány által védett vár néhány heti ostrom után a török kezére került, és csak 1685-ben szabadult fel. A Rákóczi-szabadságharc idején többször gazdát cserélt, és mindannyiszor súlyosan megrongálódott. 1799-ben a vár maradványait lebontották. Ami még megmaradt belőle, azt az 1879-es árvíz mosta el.
Török kút
A Gutenberg téren látható a Török kút, Papi Lajos szobrászművész tervei alapján 1977-ben készült.
Érdekessége, hogy valószínűleg ezen a helyen volt a vár kútja is.
Vízi kapu
A várnak a Tisza felé egyetlen kapuja volt, melynek helyét ma csak egy lejárat, lépcső őrzi a Tisza
felé. Az árvízvédelmi támfal felújítása előtt a lejárat hangulatos boltívvel volt ellátva, de a folyó jelenlegi szeszélyes vízállásai miatt, árvízvédelmi okból ezt megszüntették.
Egykori dzsámi
A várplébánia udvarán, valamint a fala melletti területen, a vízi kapu közelében állt a hajdani
Szulejmán szultán dzsámi, mely 1550 körül épülhetett. Több hadmérnöki felmérés feltünteti négyzet
alapú, kupolával fedett épületet. Mérete 15,9 x 15,9 méter volt, ezzel a második legnagyobb magyarországi török imahely. A város török kori súlyát, a mohamedán helyőrség és lakosság nagy számát jelzi,
hogy ilyen nagyméretű dzsámit építtetett a török állam, sőt a városban is állt egy török dzsámi és minaret.
Vártemplom
A szolnoki vártemplomot és várispánságot 1015-1038 között alapította Szent István királyunk. A középkorban főesperességi templom volt. 1696-97-ben itt működött Bárkányi János, aki II. Rákóczi Ferenc nevelője és kedves papja volt. Épületét és a vár maradványait 1821-22-ben lebontották, és beépítették a ma is álló, Homályossy Ferenc tervei alapján épült klasszicista templomba, mely 1824-ben
készült el. Ez volt a város első cseréptetős épülete. A műemlék jellegű templom és környéke számos
festmény ihletője volt.
Szent István-szobor
A vártemplom előtt áll államalapítónk, Szent István bronzszobra. Györfi Sándor munkája. A szobor
lábánál márványlapokba vésve Szent István Imre herceghez intézett Intelmeiből olvashatunk idézeteket.
Nepomuki Szent János szobra
A Vártemplom mögött egy vallásnéprajzi jelentőségű szobor áll: a hajósok, az utak és a hidak patrónusának, Nepomuki Szent Jánosnak a szobra. Az 1804-ben emelt szobor eredetileg a Tisza-híd hídfőjénél
7

állt és két szárnyas angyal mellékalakja is volt. Ma a főalakon kívül csak a talapzaton Szent Flórián (a
tűzoltók védőszentje) domborműve látható.
Millenniumi Emlékhely
A honfoglalás 1100. évfordulójára építtette a város a Vártemplom mögött található emlékhelyet. Érdekessége, hogy a Kárpát-medencét formálja meg. Középen található Somogyi Árpád Kalocsai királyfej
című alkotása, amely egy 13. századi vörös márvány királyfej másolata.
Szent István tér
A tér közepén áll az 1956-os forradalom emlékoszlopa, amelyet Szabó Imrefia Béla tervezett 1989
őszén Nagy Imre újratemetésének hírére, és egy csapatnyi lelkes szolnoki összefogásával készült el
néhány hét alatt. Mellette kapott helyet az 56-os emlékkő, amelyet 2008-ban a Szolnokért Egyesület
állíttatott. Az alkotás alapját egy kéttonnás andezit szikla alkotja, amelyet az egykori hírhedt recski
munkatábor közeléből hoztak ide. Alkotója, Pataki Béla a bronz domborművet egy kép alapján készítette, amely a Járműjavító felvonuló munkásait ábrázolja 56 októberében.
Bástya utca
A Szent István térről a Zagyva irányában végigsétálhatunk a Bástya utcán, mely már csak nevében utal
az egykori várra. Itt tárták fel 2010 nyarán egy építkezés alkalmával a hajdani palánkvár egy faldarabját.
Szolnoki Művésztelep
August von Pettenkofen az 1848-49-es szabadságharc idején járt Magyarországon az osztrák csapatok
hadifestőjeként. A XIX. században a művészek élénken érdeklődtek a keleti kultúra iránt, és ehhez
hasonlónak találta Pettenkofen például a szolnoki piac színes kavalkádját. 1851-től 1881-ig harminc
éven keresztül majdnem minden évben felkereste a várost, évről évre új témákat keresett. Alkotásai
tehetségénél és alapos felkészültségénél fogva magasan kiemelkedtek kortársai közül, a magyar pusztát, „betyárvilágot” megjelenítő képeivel lett híressé. Hírnevének, hatásának, vonzóerejének következtében sok osztrák és magyar festő kereste fel Szolnokot. Az 1870-es évek közepén Pettenkofen sikere
és hírneve számos magyar művészt is Szolnokra vonzott: Deák-Ébner Lajost, Aggházy Gyulát, Bihari
Sándort, Böhm Pált, Mednyánszky Lászlót, Tölgyessy Artúrt. A század végére már a Szolnoki Művésztelep létesítésének gondolata a megvalósuláshoz közeledett.
Mivel a Szolnokon alkotó művészek többsége alkalmi szállásokon lakott, 1899-ben a kultuszminiszterhez írt levelükben azt kérték, hogy állandó letelepedésüket segítse. A város, a megye és a művészetpártolók anyagi segítségével jöhetett létre a Művésztelep.
Az 1902. június 29-én átadott két pavilon művészei: Bihari Sándor, Olgyay Ferenc, Fényes Adolf,
Mihalik Dániel, Szlányi Lajos, Zombory Lajos, Hegedűs László, Pongrácz Károly.
A 12 műtermes épületet Gyalus Ferenc tervei alapján Pápay Antal építette. A II. világháborúban erősen megrongálódott. 1956-ra újíttatták fel az épületet. Az alapítás 100. évfordulójára a régebbi szárnyat teljesen újjáépítették.
Damjanich-szobor
A Tisza és a Zagyva torkolatánál látható a Damjanich-szobor, Rudnai Béla carrarai márványból készült alkotása. A tábornok özvegyének adományából, az állam, a megyei városok s a lakosság felajánlásaiból készült. Ünnepélyes átadásán 1912-ben a Damjanich család több tagja is részt vett.
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II: A Tabáni Tájház és a Tisza-hidak
A Tabán
Szolnok egyik legrégebbi városrésze. A Zagyva partján fekszik, a Tisza-Zagyva torkolat közelében. A
név az oszmán-török "tabaq-xane" - "cserzőműhely, tímárműhely" jelentésű - szóból származik és a
török hódoltság idején terjedt el nálunk.
Eredetileg azokat a városrészeket nevezték Tabánnak, ahol tímártelepek voltak, később a szegény, elhanyagolt külső városnegyedeket is. A tímártelepek rendszerint a város szélén, vízparton helyezkedtek
el, mivel a mesterség űzéséhez vízre volt szükség, másrészt a bőr kikészítése kellemetlen szaggal járt.
A 18. században több önálló tímármester is dolgozott a városban, később kékfestő műhely működött a
torkolat közelében.
Szolnok - mint a tiszai kereskedelem és közlekedés központja - munkalehetőséget biztosított a tabáni
lakosok számára is. A sószállító tutajokon, a gabonáshajókon mindig akadt munka. Sokan a sótömbök
kirakodásával, a tutajok partra vontatásával, gabonarakodással foglalkoztak. A lakosság másik fontos
jövedelemforrása a halászat volt.
A Tabán lakói szabálytalan, zegzugos utcák zsúfoltan elhelyezett házaiban éltek. A terület benépesedése folytán telekosztódással alakult ki ez az aprótelkes, halmazos települési forma. A 1970-es évek elején még álltak a kicsiny házacskák, amelyeknek többségébe lefelé vezetett 1-2 lépcső. Sok háznak a
tetejét nád fedte, döngölt földes padlójukat mázolással javítgatták öreg tulajdonosaik. Vízvezeték,
szennyvízcsatorna nem volt. A vizet az egyetlen utcai kútról hordták a házakba, a szennyvizet pedig az
udvarra löttyintették. Fürdőszoba nem volt, WC pedig az udvari bódéban.
A 70-es évek elejétől épültek fel az Ady Endre út és a Móra Ferenc út tízemeletesei, amelyekben a
tabániak is lakást kaptak. Az öreg házakat lebontották. Helyükön épültek a régi településszerkezetet
idéző zegzugos utcácskák mai igényeket kielégítő szép házai.
A Tabáni Tájház
Egyetlen emlékként megmaradt a Tabán 24. számú ház, a Tájház. Ez az épület a maga 100 éves korával a régi tabáni házak legfiatalabbja lehetett. Kétosztatú ház, utólag hozzáépített tornáccal. Tulajdonosai többször átalakították, utoljára Kovács Sándor halászé volt. A ház cseréptetős, szoba-konyhából áll,
a szoba mennyezetgerendázatát eredeti szépségében megőrizték. Földes padlójú, fehérre meszelt falú,
kétablakos. Homlokzatával az utca felé néz, udvari részén faoszlopos gang hózódik. A tájház konyhaés szobaberendezése az 1930-as évek parasztpolgári stílusát tükrözi.
A halászok jellegzetes téli foglalkozása volt a hálójavítás, ennek szerszámait is láthatjuk a korabeli
konyhaberendezés mellett.
A szoba párhuzamos elrendezésű. Az ablak előtti falrészen helyezkedik el az asztal a fakanapéval és a
székekkel. Egyik oldalán a felvetett ágy és a sublót, a másikon a kétajtós ruhásszekrény és egy régi
faragott láda. Kemence nem volt, így vaskályhával tüzeltek. A szoba díszítésére legalkalmasabb hely a
sublót, rajta sokféle csésze, tányér, kegytárgyak, fölötte a tükör. A falakon szentképek, családi fotók,
szenteltvíztartó olvasóval.
Még egy öreg ház áll a Tabánban, amely nemrég lakó nélkül maradt. Közösségi tulajdonba vételére,
műemléki megőrzésére polgári egyesület alakult.
A szolnoki Művésztelepen élő festők egyik kedvenc témája és tartózkodási helye volt a Tabán. Megragadta őket az ódon városrész hangulata, varázsa. Müller Adolf, Mednyánszky László, Vidovszky Béla,
Zádor István, Gácsi Mihály sok szép tabáni házat, utcarészletet örökített meg.
A csónakház
A Tabánból a Tisza felé indulva átkelünk a Zagyva-hídon, majd elhaladunk a csónakház mellett. Szolnokon 1901-ben jött létre a Tiszai Evezős Egylet. Azóta a városban mindig jelentős volt a vízi sportélet. Az 1926-ban épült csónakházat 1985-ben átépítették.
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Hídjaink a Tiszán
Az első állandó Tisza-hidat Güzeldzse Rüsztem budai pasa építtette 1562-ben, tíz évvel az után, hogy a
város török kézre került. Az átkelő hossza 110 méter lehetett, a szélessége pedig 5,5 - 6 méter. Nem
tudjuk, hogy mikor pusztult el, talán 1595 őszén, amikor a császáriak Szolnokot megostromolták. Az
1500-as évek legvégén épült új híd jobb oldali hídfője már nem a várhoz, hanem a városhoz vezetett. A
két fahíd török kori cölöpjei 2003 nyarán a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt előbukkantak.
Azonosításuk 2006-ban műszeres vizsgálatokkal és búvárrégészeti kutatásokkal történt.
A török uralom alól 1685. október 18-án szabadult fel a város. Az utolsó szandzsákbég, Musztafa menekülése előtt felgyújtatta a várat, a várost és a Tisza-hidat. Ezután még sokszor újjáépítették, és háborúk, természeti katasztrófák újra és újra megrongálták, elpusztították.
Utolsó előtti fahidunkat 1849. március 5-én a szolnoki csatában a császári haderő lőtte, hogy Vécsey
Károly honvédjeinek átkelését megakadályozza. Egy gránát a híd egyik oszlopának víz alatti részébe
csapódott, de nem robbant fel. 2006-ban ezt a beágyazódott lövedéket is felszínre hozták.
Utolsó fahidunkat 1909-ben a jeges ár sodorta el. 1911-ben átadott vashidunkat 1944-ben, a visszavonuló németek robbantották fel (az összes többi hidunkkal együtt). A jelenleg álló hidat négyszáz évvel
az első cölöphíd megépítése után, 1963-ban adták át a forgalomnak. A híd lábánál 1979-ben avatták fel
Lajos József Tiszai hajósok című domborművét, amelynek kőbe vésett életképei a nehéz munka mozzanatait örökítették meg.
Harc a folyóval
Érdemes felidézni, hogy a Tisza 2000. április 19-én évszázados rekordot megdöntő, 1041 centiméteres
vízállással tetőzött. A gátak átszakadása esetén Szolnok mellett több kisebb település is víz alá került
volna. Az igazán nehéz időszakban több ezren dolgoztak a gátakon: a vízügyesek mellett katonák, katasztrófavédők, tűzoltók, szolnoki polgárok és az ország legkülönbözőbb részeiből érkezett önkéntesek.
Tiszavirág – kerékpáros és gyaloghíd
A parton végigsétálva az épülő Tiszavirág hídhoz érkezünk. Ez egy kerékpárúttal ellátott gyaloghíd,
amely az első világháborús emlékműnél lévő teret – a Tiszai hajósok terét - köti össze a Tiszaligeti
Termálstrand főbejáratával. Teljes hossza 444 méter, szélessége 5 méter: Közép-Európa leghosszabb
gyaloghídja. A Tiszavirág híd, amely bekapcsolja a Tiszaligetet a város vérkeringésébe, Szolnok új
szimbóluma.
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III. A Kossuth tér és környéke
A Városháza és a Kossuth tér
Szolnok mai főtere a 18. század első felében alakult ki. A tér szélén folytatott ásatásokból annyit bizonyosan lehet tudni, hogy a török hódoltság idején kívül esett a várfalon. 1729-ben viszont már vásárokat tartottak itt. Néhány évtizeddel később, nagyjából a maival megegyező helyen épült a városháza, és
itt tartották az országos vásárokat is. Az új városháza 1811-re készült el, a földszintes épületben boltok
is helyet kaptak.
A város 1876-os megyeszékhellyé válása után határozta el a képviselőtestület az új városháza építését.
1882-ben kezdtek a munkálatokhoz. Makai Endre tervei alapján helyi vállalkozók kivitelezésében a tér
hangulatát máig meghatározó épület született.
A városközpont 1863-tól hivatalosan a Piac tér nevet viselte. Kossuth Lajosnak a szabadságharc alatt
itt elmondott szolnoki beszéde (1848. szeptember 26-27.) emlékére, születésének 90. évfordulója alkalmából a város képviselőtestülete 1892-ben úgy döntött, hogy a város központi tere ezután Kossuth
nevét viselje.
A tér legutóbbi megújulása a közelmúltban történt: 2007-ben építették át. Azóta kedvelt találkozó- és
sétálóhelye lett a szolnokiaknak.
Damjanich János Múzeum
A Kossuth tér északi oldalának meghatározó épülete a Magyar Király Szálló volt. Obermayer Lajos
szolnoki vállalkozó építtette 1860-ban. Először bérházként működött, de a város nagy hiányát látta egy
reprezentatív szállónak, étteremnek és kávéháznak, ezért gyorsan funkciót váltott. A városlakók, kivált
a művésztelep alkotói, a kávéházat szerették. Napjainkban a Damjanich Múzeumnak ad otthont az
épület.
Dr. Balogh Béla szobra
A Damjanich János Múzeum előtt áll a múzeum egyik alapítójának, Dr. Balogh Bélának a szobra,
amelyet Pogány Gábor Benő készített. A művész 1987 óta dolgozik a Szolnoki Művésztelepen és számos alkotása látható még a városban.
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
A Kossuth tér északkeleti sarkán állt az 1776-ban létesült Fehérló Fogadó, melynek épületében gyakran vándorszínész társulatok léptek fel, s a magyar történelem olyan hírességei szálltak meg, mint Széchenyi István vagy Kossuth Lajos. Helyén 1891-ben emelték az egyemeletes, majd 1921-ben második
emelettel bővített Pénzügyigazgatóság épületét. Jelentős rekonstrukció után ma a Verseghy Ferenc
Megyei Könyvtár méltó otthona.
Megyeháza
1876. szeptember 4-én a Scheftsik Kerti Színkörben mondta ki a megyegyűlés Jász – Nagykun – Szolnok megye megalakulását. A város a megyeháza felépítéséhez 30 000 Ft-ot és egy évi közmunkát ajánlott fel. Az országos tervpályázatra 17 pályamunka érkezett. A megyei bírálók – a minisztérium szakembereinek véleményével szemben – Benkó Károly terveit tartották a legalkalmasabbnak. A Zöldfa
vendéglő 1000 négyszögöles telkén 1878 májusában helyezték el az alapkövet. Pucher József irányításával a hatalmas épület egy év alatt el is készült. A megyeháza korai eklektikus stílusban épült tömbje
mind városképileg, mind műemlékileg a város egyik legjelentősebb középülete. A főhomlokzat kiugró
középső, árkádos része eredetileg kocsifeljárónak készült, nyitott erkéllyel, s csak később fedték be.
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Technika Háza
Az épület eredetileg kaszinó volt. A megyeháza megépítéséig a nagytermében hívták össze a megyei
közgyűléseket. A környék földesurai és a város előkelőségei itt tartották mulatságaikat. Az épületben
az 1950-es években szórakozóhely, később városi gyermekkönyvtár működött. 1986 óta Technika Háza.
Szigligeti Színház
A reformkor éveiben kezdődött Szolnokon a színházi élet: vándorszínész társulatok léptek fel a vendéglőkben. 1876-tól a Vigadó utcában álló nyári színházban tartották az előadásokat. Társadalmi kezdeményezésre állandó színház építése vetődött fel, amelyet a városi önkormányzat is támogatott. 1912ben épült meg az állandó színház Szolnokon, Spigel Ferenc és Englerth Károly budapesti építészek
tervezték. Az épületet többször felújították és átalakították. Mai formáját az 1990-es évek elején nyerte
el. Siklós Mária tervező és Schinágl Gábor belsőépítész munkája. 1991 tavaszától 1992 tavaszáig tartott az újjáépítés.
Szigligeti Ede szobra
Közvetlenül a színház mellett áll Szigligeti Ede egészalakos szobra, melyet Pogány Gábor Benő helyi
szobrászművész készített. 1994-ben adták át.
Tisza Szálló és Gyógyfürdő
Szolnok város 1927-28-ban építtette ezt az épületet. A neobarokk stílusú épületkomplexumot Hegedűs
Ármin tervezte. Pávai Vajna Ferenc geológus irányította a termálkút fúrását, ahonnan 56 fokos gyógyvíz tört fel. A termálvizet kezdetben használták mozgásszervi panaszok (reuma) gyógyítására, gyomorbántalmak enyhítésére, fürdésre, ivóvízként és fűtésre is. A természetes hévvízből termelt földgáz
tartotta üzemben a gyógyfürdő és a szálló üzemét. A felfokozott forróságú hévvíz nemcsak a Tisza
Szállót és gyógyfürdőt fűtötte, hanem a szállodával szemben levő színházat és a környék villáit is. A
szálloda és fürdő kávéházzal és vendéglővel is rendelkezett.
A város közkedvelt szállodája ma 33 szobával, kiváló magyaros konyhával és gyógy- és termálfürdői
szolgáltatásokkal várja az ide látogatókat.
Lány halakkal
A Tisza Szálló mellett áll a Borbereki Kovács Zoltán által készített szobor.
Verseghy park
Az egykori szolnoki disznópiac területére Zombory Lajos szolnoki festőművész készített látványos
beépítési tervet. Az 1925-ben elfogadott elképzelés a Gőz- és Gyógyfürdő mellett versailles-i stílusú
park építését tartalmazta. Az 1990-es években eredeti stílusában felújított park ma a város egyik kedvelt találkozóhelye. A park szálló felőli részének dísze Borbereki Kováts Zoltán Verseghy-portréja. A
lebontott Damjanich uszoda helyén rózsakert épül, tovább növelve a park területét és szépségét.
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IV. Templomok és műemlékek
Hősök tere
Az 1920 körül kialakított téren a Vörösökör kocsma állt. Lebontása után 1945-ig Tisza István térnek
hívták. Felállításától -1926-tól – itt állt Szentgyörgyi István I. világháborús emlékműve. A II. világháború után szovjet emlékmű foglalta el a helyét. A rendszerváltás után utóbbit eltávolították, és helyén
Györfi Sándor alkotása a II. világháború áldozatainak állít emléket.
Belvárosi Plébániatemplom
A török kiűzése után, már 1686-ban megjelentek a városban a ferencesek. Bár a Rákócziszabadságharc idején egy időre megint távoztak, de később visszatértek, és folytatták tevékenységüket.
1718-ban készült el a Belvárosi Plébániatemplom. Bővítésére 1723-ban kapott megbízást Giovanni
Battista Carlone egri építész. A templomhajó alapjait 1736-ban rakták le, s vele párhuzamosan készült
a déli szárnyon levő ferences rendház is. A főbejárattól balra áll az egykori ferences gimnázium épülete.
Ülő Krisztus
A templom mellett, az út túloldalán látható a késő barokk stílusú Ülő Krisztus. A barokk szobor az
1800-as évekből való. Jézus arckifejezése miatt a helyiek Merengő Krisztusnak, vagy Szomorú Jézusnak hívják. A védő üvegburát a 19. század első felében helyezték rá.
Zsinagóga
Az első zsidó családok 1830 körül telepedtek le Szolnokon. 1850-ben megalakult a hitközségük. Az
első betelepülők kereskedelemmel foglalkoztak, de hamarosan kialakult az értelmiségi és hivatalnokrétet, tisztviselők, ügyvédek, orvosok, vállalkozók voltak közöttük. 1927-ben 2500 fős közösségük élt itt.
Zsinagógájukat (zsidó templom) 1899-ben építették fel a Tisza-parton, a Szapáry út végén. Baumhorn
Lipót tervezte. Az épület mór stílusú. A II. világháborúban megsérült, később helyreállították, és a
város kezelésébe került. 1972 óta Városi Galéria működik a felújított épületben, és várja érdekes kiállításokkal a látogatókat.
Az épület külső alaprajza téglalap alakú (19,83 x 34,19 m) a belső zsinagógai tér négyzetes (17,95 x
17,85 m). A tervezésnél a Lechner Ödön tanítvány Baumhorn alkalmazta mestere motívumrendszerét
(a kupola nagyon hasonlít a Budapesti Iparművészeti Múzeum kupolájára), de alkalmazott olasz és
német stíluselemeket is. Jellegzetességei a bejárati előcsarnok hármas íve, a hangsúlyos középtengely a
nagy körablakok, a félköríves végződésű, szimmetrikusan elhelyezett ikerablakok.
A belső térből az átalakítás során elhagyták a vallási szimbólumokat, a zsinagógák megszokott berendezési tárgyait, így csak a térkialakítás szépsége az eredeti. A belső tér kupoláját fejezetes oszlopok
támasztják alá és körben látható az egykori női karzat.
Az I. világháború áldozatainak emlékműve
1926-ban készíttette a város háromszázöt első világháborús hősi halottjának emlékére. Szentgyörgyi
István alkotását akkor a városközpontban, akkori nevén a Tisza István téren, a mai Hősök terén állították fel. 1945-ben elé építettek egy szovjet katonai obeliszket, ami ellen a lakosság tiltakozott. Ezután
helyeztette át az emlékművet a jelenlegi helyére, a Tiszai hajósok terére a város vezetése.
Református templom
A város református vallású polgárainak a 19. században még nem volt temploma, csak kis imaháza. Az
első lépéseket egy állandó épület létrehozására az 1880-as években tették. A város vezetése egy telek
adományozásával járult hozzá a templom építéséhez. Az alapkövet 1893-ban tették le, és 1894 karácsonyára el is készült az épület. A templom tervezője Sztehlo Otto volt, aki más településekre (pl. Ceg13

lédre) is tervezett templomot. A neogótikus stílusú épület különleges hatású, fala vörös tégla. Maga az
épület olyan, mint egy erőd: ötszög alakú. A kapucsarnok előreugró, felette 3 csúcsíves ablak. A templom 28 méter magas, három tornya van, ebből a legmagasabb tetején látható a kakas. A bejárat két
oldalánál két 19 méter magas torony van, az erődökre jellemző kis lőrésszerű ablakokkal. Belül is ötszög alakú, körbe futó fakarzatokkal. Orgonáját Angster József pécsi orgonaépítő mester készítette
1894-ben. Négy harangja van, a legnagyobb 412 kg. A második harang 245 kg, a legkisebb 50 kg-os.
Mindhármat Szlezák Raffael harangöntő mester készítette 1948-ban. A legrégebbi harangot, aminek
súlya 145 kg, 1894-ben, a templom építésének évében öntötte Walser Ferenc Budapesten.
Verseghy Gimnázium
A Verseghy Ferenc Gimnázium az 1831-ben alapított egykori ferences gimnázium utóda. Az épületet
1888-ra építette fel a város az egykori sóházak helyén. A Tisza park 1. szám alatt található, jelenleg is
gimnázium működik benne. 1922 óta viseli a város híres szülöttének, a nyelvújító, költő Verseghy
Ferencnek a nevét. A késő eklektikus stílusú, oszlopos, tympanonos főbejáratú épületet Benkó Károly
tervezte. A II. világháború miatt 1944-ben a tanítást felfüggesztették, az épületet a német katonaság
vette igénybe. A németek után a szovjet parancsnokság költözött az épületbe. 1945 áprilisában a diákok visszakapták az épületet, a végzősök már itt ballagtak.
1946-51 között működött az épületben a Mészáros Lőrinc Népi Kollégium, amely sok vidéki gyermek
számára biztosított tanulási lehetőséget.
1981-ben került sor az épület teljes felújítására.
Evangélikus templom
A 20. század elején 60-70 evangélikus élt a városban. A trianoni döntés után számuk – a menekültekkel együtt – elérte a háromszázat. A templomot a várostól kapott telken építették, helyi és országos
gyűjtések alkalmával összegyűlt pénzből. A hívők 1932 októberében vehették birtokukba a Luther
wittenbergi templomára hasonlító épületet.
Varga Katalin Gimnázium
Épületét Obermayer Lajos ácsmester építette1856-ban bérháznak. A kétemeletes saroképületbe később
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hivatalai, majd a posta költözött, egy ideig törvényszék is működött
benne. A gimnázium létszámának növelése indokolta, hogy egy jellegében hasonló épületrésszel bővítsék.
1848-as emlékmű
A Szabadság tér forgalmi csomópontjában áll az 1848-49-es szabadságharc hőseinek emlékműve,
amelyet 1868-ban állítottak. Gerenday Antal szobrászművész mészkő plasztikája 1919-ben és 1944ben is súlyosan megsérült. 1985-ben felújították, az így látható kőfaragás Benke Zoltán szobrász által
készített másolat.
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Helytörténeti órák vázlata
5. osztály
1. A régészet, a régészek munkája Szolnokon (60-85.)
• Régészeti kalandozások a város múltjában
• A régészek kutatási módszerei
• Történelmi források
• Metszetek és térképek
2. Ismerkedés a Damjanich János Múzeummal (214-218.)
• A múzeum alapítói: Hild Viktor, Balogh Béla, Kaposvári Gyula
• A múzeumi gyűjtőhely múzeummá teljesedése
• A Damjanich Múzeum épületei, kiállításai
• A múzeumlátogatás tapasztalatainak feldolgozása
3. Szolnok a honfoglalás előtt. A honfoglalás (8-11.)
• Őseink elődei: a Körös kultúra, a Tűzköves, Feketeváros,
• Szkíták, kelták, szarmaták, gepidák, avarok
• A honfoglaló magyarok
• A strázsahalmi tarsolylemez
6. osztály
1. Zounok. A város első évszázadai (12-27.)
• A város névadója
• A garamszentbenedeki apátság alapítólevele
• Az ispánok feladatai
• A szolgálófalvak
• A só útja Dés vidékétől Szolnokig
• Szolnok: a sószállítás és elosztás központja
• A vízi világ haszonvételei
2. A szolnoki vár építése és ostroma (28-29., 70-72.)
• A végvárak szerepe
• A palánkvár
• A palánkvár felépítése és a mezőváros megerősítése 1550-51-ben (70-72.)
• Szolnok várának ostroma (28-29.)
• Nyáry Lőrinc
3. A török uralom és a Rákóczi szabadságharc (30-37.)
• A török közigazgatási és katonai tisztségek (31-32.)
• Az első állandó Tisza-híd (lásd: a 2. helytörténeti séta anyagában)
• A Szulejmán szultán dzsámi (77-78.)
• A császáriak és a kurucok harcai 1703-1710 között
7. osztály
1. Másfél békés évszázad (42-52.)
• A város benépesülése, újjászervezése
• Nemzetiségi és vallási összetétel
• A társadalom összetétele foglalkozás szerint
• A városi tanács
• A gazdaság jellemzői
• A városiasodás kezdetei
• Szolnok címere
2. Az 1848-49-es szabadságharc tiszai kulcsvárosa (53-59.)
• A nemzetőrség szervezése Szolnokon
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• A város hétszer cserél gazdát 1848-49-ben
• A januári ütközet
• A márciusi szolnoki csata
• A szabadságharc jeles alakjai
3. A dualizmus virágzó városa (104-120.)
• Az átalakuló, fejlődő város
• A városi önkormányzat
• Az ipar fejlődése Szolnokon
• Új vasúti szárnyvonalak
• Kulturális fejlődés
• A lakosság gyarapodása
4. A vasút Szolnok lendítő ereje (87-95)
• A pest-szolnoki vasútvonal
• Az Indóház
• Az avatási ünnepség
• Hírességek a szolnoki vasútállomáson
• Vasútépítés Szolnok-Debrecen között
• Az 1857-ben és az 1909-ben épült pályaudvar
• A 2. világháború pusztítása
• Mai pályaudvarunk
• A város napja
5. Választható, esetleg rajzóra keretében: A szolnoki Művésztelep (186-197.)
• A művésztelep létrehozása
• Első korszak: 1902-1914
• Második korszak: 1918-1941
• A háború utáni évtizedek
• Az utolsó húsz év
• Alkotók és alkotások
8. osztály
1. Világháború, forradalom, terror, Trianon (120-128.)
• A háború következményei
• A Nemzeti Tanács szolnoki szervezete
• A Szolnoki Munkástanács
• Államosítások
• Vörös terror Szolnokon
• Szolnok frontváros
• Fehérterror Szolnokon
2. Város a háborúban (138-148.)
• Előzmények: a két világháború közötti fejlődés
• Szolnokiak a háborúban
• A város bombázása
• Szolnok frontváros
• A szovjet megszállás
3. 1956 eseményei Szolnokon (156-164.)
• A pesti események hatása
• Szolnok a forradalomban
• A város hősei
• Mi az igazság? Kádár János Szolnokon
• A megtorlás
16

Helytörténeti órák
5. osztály
1. A régészet, a régészek munkája Szolnokon
- ÁTTEKINTÉS 1. Szolnok régészeti örökségéből a felszínen kevés nyom maradt, minden a víz és a föld alá került.
Ennek okai:
 a város többször elpusztult a háborúk során
 több alkalommal porig égett
 árvizek pusztították
2. A vár és a régi város helyének, településszerkezetének meghatározásához az alábbi források használhatók:
 szórványos régészeti adatok (pl. használati tárgyak, ágyúgolyók stb.)
 írott források
 hadmérnöki felmérések, történeti térképek
 (pl. Georg Hoefnagel és Wilhelm Dilich metszete)
 légi fotók (pl. a két világháború között készített légi fotó)
 a mai utcahálózat, utcanevek (pl. Bástya utca)
 domborzati és vízrajzi viszonyok (pl. talajmechanikai fúrások eredményei)
3. Őskörnyezeti viszonyok:
 A Zagyva tiszai torkolatánál állt a kora Árpád-kori ispánsági vár
 Az Árpád-kori település magja a Zagyva magas partján álló veremházakból állt
 (nem a Tisza mellett, hanem a Tabán felé)
 Az Árpád-kori plébániatemplom valószínűleg a várban állt, és a tatárjárás idején pusztult el
 Régészeti leletek: cserépbogrács töredékei, 11. századi bronz ereklyetartó kereszt és 12. századi
vörösréz körmeneti kereszt
4. A palánkvár építése és a mezőváros megerősítése:
 1550-51-ben építették a várat
 Várárok és városárok
5. A török hódoltság:
 1552. szeptember 4.: a törökök elfoglalták Szolnokot
 Szulejmán szultán dzsámi (1550-es évek)
 Tisza-híd (1562) - 2003 nyarán tárták fel víz alatti régészeti kutatásokkal
6. A 18. századi Szolnok:
 A Rákóczi-szabadságharc idején többször elpusztították és újjáépítették a várat
 A Tisza-hidat is háromszor építették újjá a században
7. 19. század:
 1799-ben kezdtek a vár lebontásához
 Legtovább fennálló maradványait az 1879-es árvíz pusztította el
 A Vártemplommá visszaalakított dzsámit 1820-ban kellett lebontani, köveiből és tégláiból
1822-24-ig épült fel a mai Vártemplom
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- FELADATOK 1. Mivel foglalkoznak a régészek?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Hogyan csoportosítjuk a történelem forrásait?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Válaszoljatok Szolnok könyve 60. oldalának Kutatási módszereink című részlete alapján a következő kérdésekre!
a. Miért pusztultak el Szolnokon a középkori épületek és építmények?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Mi nehezíti a föld alá került régészeti emlékek feltárását?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Mi segíti abban a régészeket, hogy meghatározzák a vár és a régi város helyét?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Nézzétek meg a török kori Szolnokot ábrázoló metszetet a 65. oldalon!
a. Hogyan védték magukat a város lakói az ellenséges támadásoktól?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Figyeljétek meg a Zagyvát! Eredeti medre nem a város és a vár között volt, hanem a vártól keletre!
A várost és a várat elválasztó meder a várárok, amibe belevezették a Zagyva vizét. Hol terültek el a
kertek, a szántóföldek?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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c. Figyeljétek meg a várban látható dzsámit! Mellette áll a karcsú, magas imatorony, a minaret. Leírások alapján számítógépen rekonstruálták a török templomot. Ezt láthatjátok a 78. oldal képén. Méreteire vonatkozó adatot találtok a 77. oldal 2. bekezdésében. Mekkora volt a szolnoki Szulejmán szultán
dzsámi?
5. Tanulmányozzátok a 61. oldali térképet! Olvassátok le róla a válaszokat!
a. Miért kapta a Tófenék utca ezt a nevet?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Milyen részekből állt a török kori Szolnok?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Mi maradt meg mára a Zagyva keleti ágából?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d. Nézzétek meg a térképen látható Vízikaput a 63. oldali képen is. Mire szolgálhatott ez a kapu?
Mit gondoltok, miért falazták be 2006-ban?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Lapozzatok a 64. oldalra, nézzétek meg a képeket, és keressétek meg a választ az első bekezdésben!
a. Milyen munka közben látjuk a régészeket?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Minek köszönhető, hogy 2003 nyarán tölgyfahidak maradványaira bukkantak?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Mikor, milyen módszerekkel tárták föl a két török kori híd további maradványait?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7. Csoportosítsátok a szolnoki várral kapcsolatos történelmi forrásokat! Nézzétek meg a megadott oldalakon a képeket, majd írjátok a 2. feladat megfelelő sorába a számokat!
A képeket magyarázó szövegben sok az ismeretlen szó? Segíthet a feladatlap végén a „kislexikon”.
Öntött bronz ereklyetartó kereszt (69. oldal)
Talajmechanikai fúrások térképe (68. oldal)
Cserépedények (70. oldal)
Utcanevek: pl. Bástya utca
falmaradványok (63. oldal)
Az első állandó Tisza-híd maradványai (64. oldal)
Hoefnagel metszete Szolnokról (1617) (65. oldal)
A két világháború közti archív légi felvétel (66. oldal)
Jelenkori légi felvételek (61. oldal)
Riemel hadmérnök 1753-as térképe a szolnoki várról (67. oldal)
A Szolnoki Híradó című újság egy példánya a 19. század végéről
8. Az írott és képi források közül melyeket ábrázolják a képek?

1.

2.

3.
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4.

5.
9. Döntsétek el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)!
a) Szolnok régészeti örökségéből számos ma is látható a városban
b) A város többször leégett
c) A városban talált leleteket a Nemzeti Múzeum őrzi
d) Írásbeli források nem említik a várost
e) Az árvizek is hozzájárultak a történelmi emlékek pusztulásához
f) 1450-ben épült a vár
g) 1552-ben sikeresen visszaverték a védők a törökök ostromát
h) A légi felvételek is segítik a régészek munkáját
i) Itt állt az ország első állandó Tisza-hídja
j) A Tisza-híd maradványainak feltárását búvárok segítségével végezték
10. Képzeljétek el, hogy részt vehettek egy ásatáson a vár területén. Külön lapon készítsetek fogalmazást az ásatás menetéről! Rajzokkal is kiegészíthetitek a munkátokat.
Kislexikon:
a két világháború között: 1918 és 1939 között
archív felvétel: korabeli felvétel
bástya: a vár külső védőfalának sarait megerősítő külső védmű
ereklyetartó: szentként tisztelt személyekkel kapcsolatos maradványok tárolására szolgáló tartó
metszet: (itt: rézmetszet): a legrégibb mélynyomású sokszorosító grafikai eljárás. A rajzot kis vésők
segítségével metszik a sima rézlemezbe. A kész képet a befestékezett rézlemezről papírra nyomtatják.
rekonstrukció: helyreállítás a fennmaradt részletek, maradványok alapján
dzsámi: mohamedán (török) főtemplom
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2. Ismerkedés a Damjanich János Múzeummal
- ÁTTEKINTÉS •

1913-ban Hild Viktor helytörténész és régész vetette fel először a múzeumalapítás gondolatát,
de az első világháború miatt terveit nem tudta megvalósítani.

•

1933-ban Balogh Béla antropológus, gimnáziumi és egyetemi tanár alapította meg a Szolnoki
Könyvtár- és Múzeum Egyesületet.

•

A második világháború után 1948. március 15-én nyitották meg a könyvtárat, és 1949. március
5-én a Szolnoki csata című kiállítással a múzeumot - vezetője Kaposvári Gyula volt.

•

1952-ben költözhetett a gyűjtemény mai helyére, az egykori Magyar Király szálloda épületébe.

•
•

1962-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának Központja.
Régészeti, képzőművészeti, néprajzi és történeti gyűjteménye van.

•

A műemléképületet teljes rekonstrukciója 1996-ra, Tálas László igazgatósága alatt készült el.

•

Az országban egyedül a Damjanich Múzeum nyerte el kétszer Az év múzeuma megtisztelő címet (1996-ban és 2005-ben).

•

A Tisza partján álló egykori Zsinagóga 1972 óta a múzeum kiállítócsarnoka Szolnoki Galéria
néven:
• A Tabánban található Tájház szintén a Damjanich Múzeumhoz tartozik.
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- FELADATOK 1. Tekintsétek át a Szolnok könyve 214-218. oldalán található leírást a Damjanich Múzeumról!
Két olyan ember írásából idézünk, akiknek jelentős szerepe volt a múzeum megalapításában.
Olvassátok el a szemelvényeket, és válaszoljatok a kérdésekre!
a) „Múzeum és könyvtár. Semmi egyéb. Feladatnak ez is elég nagy, és ha szakértelem, pénz van hozzá: a leghálásabb. A közművelődés előmozdításának legerősebb tényezője.”
Kinek a sorait idéztük?
________________________________________________________________________________
Melyik évben írta?
________________________________________________________________________________
Miért nem tudta megvalósítani az elképzeléseit?
________________________________________________________________________________
b) „Kirándulásaimon, amelyre sok tanulni vágyó tanítványom kísért el, megtudtam, hogy ez a föld
milyen gazdag lehetett régészeti emlékekben és megdöbbentem, hogy mennyi tudományos értéket pusztított idők folyamán a tudatlanság és a közöny. Rájöttem, hogy ez a város hagyományok nélkül való,
mert nincs olyan intézménye, amelynek hivatása a hagyományok gyűjtése, megőrzése, ápolása és megismertetése,…”
Ki írta a fenti szavakat?
________________________________________________________________________________
Milyen szerepe volt a múzeum megalapításában?
________________________________________________________________________________
Melyik évtől működik a múzeum a jelenlegi helyén? Mi a hivatalos neve?
________________________________________________________________________________
2. Párosítsátok össze a Damjanich János Múzeum történetének eseményeit a dátumokkal!
A. Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület megalakítása
1949
B. A szolnoki csata című kiállítással újra indul a múzeum tevékenysége
1996
C. Az intézmény a mai épületébe költözik
1933
D. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazg. Központja lesz
2005
E. Ekkor fejeződik be az épület teljes rekonstrukciója, elnyeri
az év múzeuma címet
1952
F. Második alkalommal nyeri el Az év múzeuma címet
1962
3. A Damjanich Múzeumhoz három épület tartozik. Melyek ezek?
Egykor zsinagóga (zsidó templom) volt, 1972 óta a múzeum reprezentatív kiállító csarnoka:
________________________________________________________________________________
1860-ban épült, Magyar Király szálloda volt a neve: ______________________________________
A szolnoki halászat, halászok emlékét őrzi: _____________________________________________
4. A múzeumnak régészeti, képzőművészeti, néprajzi és történeti gyűjteménye is van. Felsoroltuk az állandó kiállítások címeit. Vajon melyik név milyen típusú kiállítást takar?
„Vendégségben őseink háza táján” ___________________________________________________
„Városi polgárok a századelőn” _____________________________________________________
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„A Szolnoki Képtár” ______________________________________________________________
„Mesterségek művészete” __________________________________________________________
5. Szolnok könyvének 11. oldalán a múzeum egyik szép kiállítási tárgyát láthatod. Külön lapon
rajzold le a sasfejes gepida csatot, vagy tervezz hasonló díszt más állatfejjel!
6. Előzetesen ellátogattatok a múzeumba. Külön lapra másoljátok le feljegyzéseitekből azokat a
tárgyakat, amelyek a legérdekesebbek voltak! Lássátok el a rajzokat magyarázó szöveggel! Készítsetek tablót!
7. Búvárkodj a neten! Ha érdekelnek a város környéki régészeti kutatások, érdekes leírást és képeket
találsz, ha a keresőbe beírod: Páratlan régészeti leletek a Közép-Tisza vidékéről.
A képekre kattintva elolvashatod a leletek ismertetését. Rajzold le azt a tárgyat, amelyről az alábbi
leírás szól!
„Rákóczifalván a gepida népességet a betelepülő avarok váltották fel a VI-VII. században, és a korábbi szarmata népességhez hasonlóan a dombhátak többségét birtokba vették. E korai megtelepedéshez egy, még feltárás alatt álló, mintegy 80-100 síros temető köthető. Felszíni leletei közül kiemelkedik egy lószerszámot és egy övet díszítő, bronz veretekből álló együttes, melyben egy granulációval díszített, szakállas férfit ábrázoló arany lemezt is találtak a régészek.”
(granuláció = szemcsézés: az ötvösség egyik művelete, a fémfelület díszítése apró gömböcskék ráforrasztásával.)
8. Nevezd meg azokat a személyeket, akik a múzeum sorsát egyengették!
Ki az, aki először vetette fel Szolnokon múzeum és könyvtár létesítésének gondolatát?
________________________________________________________________________________
Kinek köszönhető, hogy 1933-ban megalakult a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület, és 1934ben a könyvtár? __________________________________________________________________
Ki az, aki a II. világháborús pusztítások után a könyvtár és a múzeum újjászervezését irányította 1946tól? ____________________________________________________________________________
Kinek a szobra áll a Damjanich Múzeum kapujában? _____________________________________
Kinek a nevét viseli Szolnok Város Kulturális Díja? ______________________________________
Kiről nevezték el azt a teret, amelyen az Aba-Novák Kulturális Központ áll? __________________
Kinek az igazgatása alatt érte el a Damjanich János Múzeum 1996-ban és 2005-ben is Az év múzeuma
címet?
________________________________________________________________________________
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3. Szolnok a honfoglalás előtt. A honfoglalás.
- ÁTTEKINTÉS I. Régészeti kultúrák Szolnok területén:
1. Körös kultúra: Kr. e. 5000 körül (Tenyősziget, Szandaszőlős)
• termelő életmód: földművelés, állattenyésztés (juh, kecske)
• fából, nádból, agyagból épített nyeregtetős házak
• csípett díszítésű agyagedények
• kultikus tárgyak (női vagy állatalakok)
2. Tűzköves: Kr. e. 4500-4000 (A mai Széchenyi-lakótelep közelében)
• virágzó település
• díszes kerámiaedények
• pattintott kovakő eszközök
3. Feketeváros: Kr. e. 1200-800 (A város Besenyszöghöz közeli határában, a Zagyva mellett)
• késő bronzkori település
• használati tárgyakból és fegyverekből álló bronz kincslelet
II. A honfoglalás előtt itt megfordult népcsoportok, melyekről írott források is tudósítanak:
1. Szkíták: Kr. e. 600 táján
•
Kelet-Európa sztyeppvidékéről érkeztek
2. Kelták: Nyugat-Európából vándoroltak ide
3. Szarmaták: Kr. u. 1-4. század
•
iráni eredetű népcsoport
•
nagy létszámú lakosság
•
a 4-es főút szolnoki elkerülő szakaszának építésekor került elő egyik nagy
településük és temetőjük
•
ruhakapcsoló tűk (fibulák)
4. Gepidák: 5-6. század
germán eredetű népcsoport
•
•
a Tiszántúlt elfoglalták
•
egyik nagy településük a mai katonai reptér környékén volt
•
gazdag temetőt tártak fel: aranyozott ezüst sasfejes csat
5. Avarok: 6. század vége
•
a honfoglaló magyarok őket találták itt
III. A honfoglalás
•
a 9-10. században nagy létszámú magyar lakosság költözött a területre
•
Szolnok környéke gazdag honfoglalás kori leletekben (Szolnok- Zagyva-part,
•
Szolnok- Ugar, Szolnok- Alcsi, Szolnok- Szanda, Szolnok-Verseghy út, Szolnok
•
- Strázsahalom)
•
fontos átkelőhely, előkelő nemzetség szállta meg (strázsahalmi tarsolylemez)
•
Szolnok környékén letelepülő nemzetségek: Bor-Kalán, Tomaj, Káta, Szolnok
•
(Erről a 16. oldal utolsó előtti bekezdésében olvashattok.)
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- FELADATOK 1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak?
Zsákmányoló életmód:
________________________________________________________________________________
Termelő életmód:
________________________________________________________________________________
Újkőkorszak:
________________________________________________________________________________

2. Mi volt a jelentősége a termelő életmódra való áttérésnek?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Párosítsátok össze a Szolnok területén talált régészeti kultúrákat a képekkel!

1.

2.

Tűzköves: ___

Feketeváros: ___

3.
Körös kultúra: ___

4. Melyik nép megjelenését ábrázolják az időszalagon a számok? Egészítsd ki a hiányos listát!
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1. Körös kultúra

4.

7. gepidák

2.

5. kelták

8.

3.

6.

9.

5. Állítsátok időrendbe számozással azokat az írásos források által is említett népeket, melyek a
honfoglalás előtt Szolnok területén éltek!
szarmaták:___ szkíták:___
gepidák:___ kelták:___ avarok:___
6. Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GY
CS

NY

SZ

8.
9.
10.

SZ

11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Erről tanúskodnak a Körös kultúra női vagy állatalakot ábrázoló agyagedényei
Őket találták itt elődeink
Ilyen eredetű nép volt a szarmata
Ruhakapcsoló tű
Ebből az anyagból készítették pattintással kőeszközeiket a „Tűzköves” településein élők
Hétköznapi használati tárgy volt, melyből számos maradvány került elő
Az újkőkorban ilyen eljárással készítették a kőeszközeiket
Ennek a népcsoportnak a „fővárosa” a Tisza bal partján lehetett
Földműveléshez használt eszköz, melynek bronzból öntött változatát Szolnok területén is találtak
Őket említi először írásos forrás
Ezzel díszítették a gepidák egykori településén talált értékes csatot

7. Szolnok könyve 8-10. oldala alapján válaszoljatok a kérdésekre!
a. Szolnok környéke régóta lakott vidék. Mai városunknak melyik részén telepedtek le az első ide érkező emberek? _____________________________________________________________________
b. Milyen eszközöket készítettek és használtak? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. Hány évvel ezelőttiek a legkorábbi leletek? _____________________________________________
d. Ezek az emberek még nem ismerték a fémolvasztást. Vajon a földművelést és az állattenyésztést
ismerték-e az újkőkori emberek? Bizonyítsd a szövegből kiemelt kifejezésekkel! _________________
__________________________________________________________________________________
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8. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt a tk. 8-11. old. szövegének segítségével!
Mit tudtok a megfejtésül kapott településről?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. késő bronzkori település elnevezése
2. élelemtermelő foglalkozás, amelyet 7000 évvel ezelőtt már ismertek az itt élők
3. az egykori nagy Tisza-kanyar kiemelkedő része
4. Kr. e. 600 körül jelent meg itt ez a nép
5. … kultúra: így nevezik a történészek az itt élő újkőkori népességet
6. az Árpád magyarjai által itt talált nép neve
7. Nyugat-Európából ide vándorolt nép neve
8. indadíszes tarsolylemez lelőhelye

9. Idézetet olvashattok Szolnok könyvéből. Válaszoljatok a kérdésekre!
„Városunk mai földrajzi környezete alig hasonlít a táj ősi képéhez, ahogy a lassú, síksági folyók ezer
ágra szakadva akadálytalanul kanyarogtak körbe a vidéken, ármentes magaspartok, szigetszerű kiemelkedések közt, vízjárta dús legelőket, erdőfoltokat és füves tisztásokat kerülgetve. Ez az idilli kép
fogadta honfoglaló eleinket, mikor birtokba vették a majdani város környékét…”
a. Szerintetek miért telepedtek le itt is a honfoglaló magyarok?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Mennyiben felelt meg életmódjuknak az itt talált természeti környezet?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Milyen nemzetségek telepedtek meg ezen a vidéken? (Szolnok könyve 16. o.)
__________________________________________________________________________________
11. Képzeld el, hogy te valamelyik nemzetségnek a feje vagy. Győzd meg a nemzetségedet, hogy
itt érdemes letelepednetek! El is játszhatjátok a jelenetet.
12. A Szolnok környékén talált honfoglalás kori leletek közül a legismertebb a strázsahalmi tarsolylemez. Sajnos, az eredetije nem a mi múzeumunkat gazdagítja.
- Hogyan került a Nemzeti Múzeumba?
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- 1912 júniusában Szolnoktól északra, a Zagyva-parti Strázsahalmon Vaszkó Imre kubikus a gátépítési munkák során több tárgyat talált. Jelentették a Nemzeti Múzeumnak, amely a tarsolylemezt is
tartalmazó leletanyagot megvásárolta.
- Miből készült?
- Előlapja aranyozott ezüstlemez, míg azonos méretű hátlapját két vörösréz lemez alkotja.
- Mekkora?
- Mérete: 143x112 mm.
- Hogyan készült?
- Az előlapot és a hátlapot 18 ezüstszegeccsel illesztették egymáshoz. Az ezüst előlapot először sima szuroklapra erősítették, s az előrajzolt minta alapján a hátteret mélyebbre kalapálták. Ezt követően a levelek középvonalát, valamint a középpontban és a négy sarokban lévő levélmintákat hátulról még jobban kiemelték a lemez síkjából. A levelek széleit és a levélcsokrok indulásánál kialakított félköríves szalagmezőt rovátkolt vonalakkal töltötték ki. A levélminták által ölelt, mélyen fekvő
hátteret dúsan aranyozták.
- Ki lehetett a használója?
- A honfoglalás korában minden férfi hordott tarsolyt jobb oldalon az övre akasztva, de ezüstből készült lemezzel díszített tarsolyt csak a rangos férfiak, a vezérek viseltek.
- Mit hordtak a tarsolyukban a férfiak?
_______________________________________________________________________________
13. Búvárkodj a neten! Írd a tűzszerszám szót a keresőbe! A magyar Néprajzi lexikonban megnézheted, hogyan gyújtottak tüzet egészen a gyufa feltalálásáig, a 19. század második feléig.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
14. Meséld el a strázsahalmi tarsolylemez „élettörténetét”!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
15. A képen a strázsahalmi tarsolylemez felét látod. Rajzold meg a hiányzó részt!
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6. osztály
1. Zounok. A város első évszázadai
- ÁTTEKINTÉS A korai Árpád-kor:
• Szolnok város nevét 1075-ben említi a garamszentbenedeki apátság alapítólevele
(I. Géza)
• Később sokszor, sokféle alakban szerepel (Zawnuch, Zounuc, Zolnok)
• A 19. században a város nevét szláv eredetűnek tartották (a só szóval hozták kapcsolatba) – ennek cáfolata: a sószállítás csak a 12. századtól jellemző, Szolnok környékén szláv eredetű lakosság nyomát nem találták
• Mai álláspont: Szolnok városának neve személynévi eredetű, névadó az 1046-ban vértanúhalált
halt Szolnok ispán
• A város központja a Tisza – Zagyva szögében már a honfoglalás előtt emelt földvár
• Gazdag honfoglalás kori leletek
• Várispánság: a várakhoz tartozó földek és ezek népe, feladatuk a katonai védelem
• Vármegye: összefüggő közigazgatási terület
• Szolnok ispánsági és megyei székhely is volt (királyi birtokhoz tartozott, mert fontos átkelőhely
• Adózás: felélték az adót (a királyi udvar vagy a birtokos háza népével, katonai kíséretével leköltözik egy ország- vagy birtokrészre) – ekkor gyakran törvénynapokat is tartottak
• Az ispán: az uralkodó általa gyakorolta a törvényhozó és végrehajtó hatalmat, katonai vezető is
volt
• Szolgálófalvak rendszere: a várak lakosságát ezek látták el a szükséges javakkal
• Szolnok a váci egyházmegye főesperessége volt
•
•
•
•
•
•

A só szállításának és elosztásának központja
A só ebben a korban az egyik legfontosabb kereskedelmi cikk
A só felhasználása: élelmiszerek tartósítása, savanyítása, állatok táplálása, kézműipari nyersanyag (pl. a bőr kikészítéséhez, festékek előállításához használták)
A szárazföldi szállítás a rossz utak miatt nehézkes
A sóval való kereskedés állami monopólium
Szolnok folyóparti elhelyezkedése és központi fekvése miatt a távolsági sókereskedés központja lett
•
•
•
•
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A sótömbök tutajokon érkeztek, innen szárazföldi utakon szállították tovább
A só vízen és tengelyen (kocsin) való biztonságos szállításáról a szolnoki ispán volt köteles gondoskodni: rangos tisztség
Belső-, Közép- és Külső- Szolnok: a só útja
A tutajokat szétbontották és a fát a helyben kialakuló ácsipar használta fel

- FELADATOK 1. Városunk nevét egy okirat említi először. Ebből idézünk:
„A Tiszán túl adtam Pelu (Tenyő) nevezetű földet a Kengelu (Kengyel) nevű víznek révje felett, a
saját határai mellett. Ennek a földnek első része Zounok polgárai közt oszlik meg.”
Szolnok könyvének 13. oldalán keresd meg annak az írásos forrásnak a jellemzőit, amelyben először említik Szolnok nevét!
Mikor? ___________________________________________________________________________
Ki adta ki? ________________________________________________________________________
Mi ez az írás? ______________________________________________________________________
Milyen formában szerepel benne a név? _________________________________________________
2. Búvárkodj a neten!
Nézz utána, hogy miért alapított a király apátságot Garamszentbenedeken!
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszentbenedeki_apátság)
Garamszentbenedek 1200 lelkes falu a mai Szlovákiában. Sokszor újjáépített apátsága Szlovákia második legnagyobb kolostora. A monda szerint a kolostort alagútrendszer köti össze Esztergommal.
Apátság: apát által irányított kolostor.
3. Az alábbi szöveg Szolnok város nevének eredetéről szól. Egészítsd ki a szöveget!
Bár többen úgy vélték, hogy a Szolnok elnevezés________________ eredetű és _______________
van összefüggésben, de a tudomány mai álláspontja szerint az elnevezés személynévi eredetű. A névadó az a ____________ ispán, aki _______________-ban ____________________ püspökkel együtt
vértanúhalált halt.
4. Készíts képregényt Szolnok ispán vértanúságáról a 15. oldali legenda alapján!
5. Keress képet a Tisza-parton álló Szolnok ispán szoborról! Nézd meg az interneten, hogy kinek az alkotása!
6. Szolnok fontos átkelőhely szerepe miatt várispánság és vármegyei központ is volt. Sorold fel,
hogy melyek voltak az ispán feladatai!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Az ispánsági várat a szükséges javakkal úgynevezett szolgálófalvak látták el adó fejében azonos termékekkel. (18. o. utolsó bekezdés)
Olvasd le a 19. oldali térképről, milyen szolgálófalvak voltak Szolnok környékén!
a. Ácsok faluja: ___________________________________________________________
b. Kovácsok faluja: ________________________________________________________
c. Halászok faluja: ________________________________________________________
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d. Azoknak a halászoknak a faluja, akik az élő Tisza vízfolyásait, fokait gondozták és halászták: _______________________________________________________________
e. Fegyverkovácsok faluja: __________________________________________________
f. Molnárok faluja: ________________________________________________________
8. Készítsetek jelenetet arról, hogy Szolnok ispánja a királyi udvart vendégül látja! Gondoljatok arra, hogy a szolgálófalvak lakói is elhozzák ekkor adójukat, kötelezően beszolgáltatandó
ajándékaikat.
Mivel a korabeli útviszonyok nem tették lehetővé, hogy jelentős mennyiségű árut szállítsanak, ezért
az adófizetés úgy történt, hogy felkerekedett az udvar és leköltözött egy ország- vagy birtokrészre, és
az ott élők kötelesek voltak őket ellátni minden jóval. Emellett például ilyenkor a király vagy meghatalmazottjai törvénynapokat is tartottak.
9. Kakukktojás. Mire használták a középkorban a sót? Az egyik állítás kilóg a sorból. Húzd alá,
melyik nem volt igaz!
• Élelmiszerek tartósítása
• Állatok táplálása
• Szépségápolás
• Az állatbőrök kikészítése
• Festékek előállítása
10. Ismeretbővítés: A sóbányászokat a régi magyar nyelvhasználat sóvágó néven ismeri. A sóvágók szemben más bányászati ág művelőivel - Erdélyben és Máramarosban mindig magyarok voltak. A
sóbányászat munkaeljárásai és eszközei mind magyar elnevezésűek. A sóvágók önkormányzattal
rendelkeztek, legtöbb helyen maguk által választott bírójuk, aknabírájuk és dékánjuk volt. E jogaikat általában a 15. században kapott királyi kiváltságlevelek alapján gyakorolhatták.
a. Miben hasonlít a sóbányászat egy szabad királyi városhoz?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Miben különbözik a sóbányászat más bányászati ágaktól?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Kövessétek a térképen a sószállító tutajok útját! (20. oldal a könyvben)
Segít a következő vázlat:
a. Dés első királyaink idejétől fogva a sóbányászat központja. Mivel a vízi sószállítás a Szamoson és a Tiszán Szolnokig folyamatos volt, Dést és környékét a szolnoki ispán fennhatóság
alá rendelték. Az 1200-as évek első évtizedeiben szabad királyi város lett, kiváltságokat kapott.
b. Szamos: az Árpádok korában szeszélyesen kanyargó folyó, amely a Szatmári-síkságon csendesedik meg. (Azóta szabályozták, mint a Tiszát) Déstől 2-300 km-es út után érték el a tutajok a Tiszát Gergelyiugornyánál.
c. A Tiszán még 3-400 km-t tettek meg a sótömbökkel megrakott tutajok, míg Szolnokig értek.
d. Szolnok könyve 20-21. oldalának alapján a szárazföldi útvonalról is beszéljetek!
12. Írjatok néhány mondatos fogalmazást, melyben szerepeljenek az alábbi kifejezések!
Dés és Máramaros – sóvágók - tutajok – sótisztek vagy sóbiztosok – sóutak
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13. Búvárkodj a neten!
- Keress rá Dés városára a Wikipédián! (hu.wikipedia.org)
Nézd meg a szócikk végén a város nemzetiségi összetételét! Vonj le következtetéseket az 1910-es
és 2002-es adatok összehasonlításából!
14. Tiszai Lajos Szolnokország c. könyvében így írja le a sószállító tutajt, amelyet az 1930-as
évek elején látott a Tiszán. Próbáld lerajzolni a szöveg alapján!
„Hatalmas szálfákból összekötözött tutajok úsztak el alattunk a híd két „lába” között. A 70-80 méter
hosszú, 15-20 méter széles tutajt elöl és hátul fehér ruhás emberek kormányozták, furcsa, messziszálló
hangon kiabálták egymásnak a vezényszavakat. A tutaj közepén volt a „tanya”, inkább csak egy kicsiny, fából épített kunyhó. A fészerébe volt bekötve a kecske, a másik oldalra meg két aprócska ló, a
szekér farához. Az asszonyok, nekünk akkor nénik, a kunyhó előtt bográcsban főztek, a gyerekek meg
összevissza szaladoztak, ugrándoztak a szálfákon. Hű, de irigyeltük őket!”
15. A 26. oldal alapján mutassátok be, mi mindent adott a természet a Tisza-Zagyva környéki
embereknek a folyószabályozások előtt!

2. A szolnoki vár építése és ostroma
- ÁTTEKINTÉS •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1550-51-ben Habsburg Ferdinánd utasítására építették fel a szolnoki palánkvárat
A török 1552-es nagy hadjárata idején a belső, újonnan kiépített végvári rendszer legerősebb
láncszeme volt
Kapitányok: Zay Ferenc, Horvatinovics Bertalan, Nyáry Lőrinc
Az ostrom előtt segítséget kértek, de sehonnan nem érkezett
Várvédők: pár száz magyar lovas és naszádos, német, cseh és spanyol zsoldosok
Ostromlók 40.000 fő, várvédők 1.400 fő
1552. augusztus 24-én Ali budai pasa vezetésével kezdődött az ostrom
Ahmed pasa seregének érkezése után a várvédők a Tiszán szökdösni kezdtek
Szeptember 4-én már csak egy maroknyi magyar hajdú maradt Nyáry Lőrinc mellett
A törökök betörtek a várba, ahol a védőket lekaszabolták, Nyáry Lőrincet félholtan fogságba
hurcolták, ahonnan később kalandos módon megszökött és újra a török ellen harcolt
Megnyílt az út Eger felé
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- FELADATOK 1. Mi volt a szerepe a végváraknak az ország területének megvédésében?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Mi történt Szolnokon az alábbi években?
1550-51: __________________________________________________________________________
1552: _____________________________________________________________________________

b) Kik voltak, mi volt a szerepük Szolnok akkori történetében?
•

Habsburg Ferdinánd: ___________________________________________________________

•

Niklas von Salm: ______________________________________________________________

•

Báthori András: _______________________________________________________________

•

Zay Ferenc: __________________________________________________________________

•

Nyáry Lőrinc: ________________________________________________________________

•

Móré Gáspár: _________________________________________________________________

•

Pekry Gábor: _________________________________________________________________

c) Miért építették újjá a több évszázada elpusztult várat?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Hogyan épült a palánkvár?
A szabálytalan négyszög alakú vár a Tisza és a Zagyva összefolyásánál épült. Két oldalról a folyók védték, a másik kettőn vizesárkot ástak, belevezetve a Zagyva vizét. A falakat fűzfafonadékkal és agyaggal erősített földből emelték, a négy bástya kőből készült. A falak magasságát
nyolc-kilenc, a bástyák szélességét 6 ölre tették.
(1 öl: 1,9 m)
Az erőd 4000 katona befogadására volt alkalmas, fegyverzete 24 ágyúból, 3000 szakállas és
spanyol puskából, valamint 800 mázsa lőporból állt. Szolnokon több évre való élelmet tároltak.
A Tisza vonalának biztosítására 50 bárkát is építtettek. A várost palánkkal övezték. Az építkezésen a környező megyék parasztsága, egyszerre 5-600 ember dolgozhatott olasz, cseh és morva szakmunkások, mesterek vezetésével.
a) Milyen esetben építettek palánkerődítést?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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b) Állítsd számozással sorrendbe a palánképítés lépéseit!
_____ a cölöpöket vesszővel fonták össze
_____ a cölöpárkok kiásása
_____ a fal betapasztása
_____ a cölöpsorok közét földdel és agyaggal töltötték meg
_____ az agyagot ledöngölték
……...a cölöpök leverése
4. Tanulmányozd Szolnok könyve 71. oldalán a térképvázlatot, mely az 1550-51-ben épített várat és a megerősített várost ábrázolja!
a. Miért tűnt jól védhetőnek a város és a vár is?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Szerinted miért volt viszonylag kis méreteihez képest nagyobb jelentősége ennek a várnak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Egészítsd ki az 1552-es ostromról szóló szöveg hiányos tényeit! (könyv 28-29.o.)
________ augusztus 24-én a török seregek ____________budai pasa vezetésével megszállták a vár
környékét, s útban volt a Temesvárt bevevő ____________ pasa is nagyszámú hadnépével. Ali még
Ahmed megérkezése előtt lövetni kezdte a várat. Egy héten át lövette, de eredményt nem ért el, s a
várbeliek nem is nyugtalankodtak. Ám amikor Ahmed seregei is megérkeztek, s tábort ütöttek, megfordult a kocka.
A várbeliek, látva a hatalmas ostromló sereget, a _______________ szökdösni kezdtek, amit a kapitány nem tudott megakadályozni. Előbb a _______________ csehek, majd a ______________ és a
magyar lovasság egy része is dereglyékre szállt éjszakánként. _______________-én csak egy maroknyi sereg maradt a kapitány mellett. A mintegy ötven főnyi ottmaradt hajdúcsapat, élükön
_____________________ szembeszállt a kapun betörő török sereggel, de az erős vár rengeteg fegyverrel elesett, a gyalognépet, katonákat felkoncolták.
6. (29.o.lap alja) Olvasd el az alábbi szöveget!
A vár kapujában összeesett Nyáry Lőrincet félig élve találták a holttestek között, és fogolyként magukkal vitték Konstantinápolyba. Kiszabadítása érdekében Verancsics érsek s maga a király is hasztalan folyamodott. Ám szerencséjére egy körötte szolgáló, gyermekkorában elrabolt, janicsárnak nevelt
magyarral mégis megszökött, hosszas hajózás után Velencén át hazatért. Kiheverve a fogság viszontagságait, újra fegyvert fogott. Huszár István néven újra megkeresztelték megszöktetőjét, aki tőle egy
falut kapott, s nemesi rangra emelték.”
Készítsd el külön lapon Huszár István nemesi oklevelét, melyben az érdemeit is felsorolják!
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7. Búvárkodj a neten!
A Szoljon.hu internetes oldalon egy érdekes régészeti feltárásról tudósított az újságíró 2010. július 31én. A cikk címe: Fáradhatatlanul ásnak, hogy előkerüljenek a maradványok

Válaszolj a kérdésekre!
a. Milyen mélyre kell ásniuk a régészeknek?
__________________________________________________________________________________
b. Milyen források alapján gondolja a régész, hogy itt kell keresnie a palánkvár maradványait?
__________________________________________________________________________________
c. Ki fizeti a kutatások költségeit!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. A török uralom és a Rákóczi-szabadságharc
- ÁTTEKINTÉS 1. A szolnoki szandzsák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szolnok a budai vilajethez tartozó szandzsáksági székhely (középszintű igazgatási terület) lett.
A várban jelentős őrség állomásozott, valamint itt volt a törökök tiszai naszádos flottájának északi
támaszpontja.
A szandzsák katonai és polgári vezetője a szandzsákbég volt.
Az alajbégek a hűbérbirtokos szpáhik választott katonai vezetői.
A kajmakám a szandzsákbég általános katonai helyettese.
A dizdár a várőrség parancsnoka.
Polgári-vallási és pénzügyi vezető volt a kádi.
Jelentős számú muzulmán népesség telepedett le, a magyarok kisebbségbe kerültek.
A város legfőbb birtokosa a szultán volt, de a budai pasának is jelentős birtokai voltak a területen.
A város bevételének nagyobb részét a tiszai átkelőhely adta, a kisebbet a magyar lakosság feudális
adója (itt állt az első állandó Tisza-híd).
Az 1570-es évektől jellemző volt a kettős adóztatás (a magyarok is beszedték az adót).
A 15 éves háború (1591-1606) megrongálódott a vár, de a 17. század elején kijavították.
Volt a várban egy főmecset (dzsámi), valamint a városban egy kisebb dzsámi, fürdő, iskola és kolostor.
A 17. században török-kuruc összecsapások helyszíne volt Szolnok, számos erdélyi főúr és Thököly Imre is gyakran megfordult itt csapataival.

2. A török kiűzése:
•
•
•
•
•
•
•

Bécs 1683-as ostroma után I. Lipót hadai megkezdték Magyarország felszabadítását.
1685. október 18-án Mercy és Heissler tábornokok az ellenséges vonalak mögé behatolva elfoglalták Szolnokot, így elvágták a még török uralom alatt lévő Buda utánpótlási vonalait.
A törökök 1686-ban és 1687-ben is tervezték Szolnok visszafoglalását, de nem jártak sikerrel.
Szolnok a császári hadak fontos hadműveleti bázisa lett, a folyamatosan erősített várőrségét német
és magyar csapatok alkották.
A felszabadulás után Szolnok a Magyar Kamara (a Kincstár) birtoka lett, de a város teljesen elnéptelenedett, csak katonák lakták.
A karlócai béke (1699) után számos kiszolgált katona telepedett ide családjával.
Szolnok nem megyeszékhely, hanem csak mezővárosként került Heves és Külső-Szolnok vármegye joghatósága alá.

3. A Rákóczi-szabadságharc:
•
•
•
•
•
•

A kurucok már 1703. szeptember 21-én bevették a várost, fontos stratégiai szerepet szántak Szolnoknak.
A kurucok igyekeztek megerősíteni a várat, hadműveleti és utánpótlási, valamint sószállítási bázissá tenni.
1706-ban Rabutin császári tábornok 15-20 ezres seregével megindult a félkész vár ellen, ezért
Károlyi Sándor tábornok Rákóczi parancsára a várat és a várost felégette.
A császáriak alig egy hét alatt a várat megerősítették, jelentős helyőrséget tettek bele.
1707 elején Rabutin ellátási nehézségek miatt kivonta csapatait Szolnokról, és a várat elpusztította.
1710 tavaszán Rákóczi újra a vár megerősítése mellett döntött, de október 17-én ismét kénytelenek voltak feladni a várat.
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- FELADATOK 1. Tanulmányozd az alábbi táblázatot, mely a szolnoki török várőrség megoszlását és létszámát
mutatja! (könyv 31.o.)
Vajon miért állomásoztatott ekkora helyőrséget a török Szolnokon?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Párosítsd össze a török tisztségeket a meghatározásokkal!
Kajmakám
a szandzsák vezetője
Kádi

a hűbérbirtokos szpáhik katonai vezetője

Alajbég

a szandzsákbég általános katonai helyettese

Szandzsákbég

a várőrség parancsnoka

Dizdár

a szandzsákbég polgári helyettese

3. Mi volt az előzménye vagy a következménye a felsorolt tényeknek?
Előzmény

Következmény

Szolnokon 1548-ban 53, 1591-ben pedig
már csak 12 magyar adófizetőt írtak össze a
törökök.
Török és balkáni muszlim kereskedők és kézművesek telepedtek a városba.
A város jövedelmének nagyobb részét a tiszai átkelőhely tette ki.

A török kiűzésekor Szolnok a császári hadak
fontos hadműveleti bázisa lett.

Kiszolgált magyar és német katonák telepedtek ide családjaikkal.
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4. 1562-ben építtetik meg a törökök az első állandó Tisza-hidat. A kortárs Verancsics Antal egri
püspök így számol be erről:
„A budai pasa Szolnoknál vala, és már belekezd vala hidat rakni az ő vára alatt, az ellenségnek közelében a Zagyva partján, és – ahogy mondják – nagyon kitartó munkálatokkal, olyan szélességgel,
hogy két szekeret befogadjon, az negyedrészben már csaknem el is készült vala.”
Miből készült a híd?: _________________________________________________________________
Honnan tudjuk az elhelyezkedését? _____________________________________________________
Vajon miért volt szükség állandó hídra? _________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Az 1550-es években épülhetett a vár területén a Szulejmán szultán dzsámi.
a. Figyeld meg a légi felvételen az elhelyezkedését és a rekonstruált rajzát!
(könyv 77.o. légi felvétel és 78.o. rajz)
b. Szolnok könyve 77. oldalán a 3. bekezdésben választ kaptok arra a kérdésre, hogy miért épült
Szolnokon ilyen nagy dzsámi.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Magyarázd meg az alábbi fogalmakat!
Dzsámi: ___________________________________________________________________________
Minaret: __________________________________________________________________________
Müezzin: __________________________________________________________________________
7. A Rákóczi-szabadságharc alatt viharos volt Szolnok városának és várának története. Számokkal válaszolj, hogy melyik esemény melyik félhez kapcsolódik!
Kurucok
_______________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Császáriak
______________________

1703. szeptember 21-én bevették a várost, s levágták a várőrséget.
Igyekeztek megerősíteni a várat.
1706 augusztusában 15-20 ezres sereggel ostromolni kezdték.
Károlyi Sándor tábornok a várost és a várat felégette.
Visconti hadmérnök tervei alapján 1 hét alatt megerősítették.
1707 elején az őrséget kivonták, és a várat ismét elpusztították.
1710 tavaszán a város megerősítése mellett döntöttek.
1710. október 17-én végleg feladták Szolnokot.
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7. osztály
1. Másfél békés évszázad
- ÁTTEKINTÉS -

40

•

A Rákóczi-szabadságharc végétől az 1848-as forradalomig és szabadságharcig terjedő közel
másfél békés évszázad fejlődést indított el Szolnokon. „A nagy, sáros, sivár parasztfalu” lakossága az említett időszak alatt három-négyezerről közel tízezerre nőtt.

•

A 18. században többségben magyarok lakták a várost, de németek és szlovákok is betelepültek. A katolikus vallás még egyeduralkodó. Ferences szerzetesek végzik az anyakönyvezést.

•

A város négy része: a Vár, a Katonaváros, a Külsőváros és a Kamaraváros. A várban német őrség, csökkenő létszámmal, a Katonavárosban adómentes magyarkatonák és családtagjaik éltek,
a Kamaravárosban a sóraktározással, szállítással kapcsolatos épületek, intézmények, és a tutajok faanyagának lerakata állt. A Külsőváros a jobbágyok, sóval-fával dolgozó béresek, a kevés
számú iparos és kereskedő lakhelye volt.

•

A várost választott bíró és a 12 tagú tanács irányította. Ők a tehetős polgárok közül kerültek ki.
A legfontosabb hivatal a sót forgalmazó sóhivatal, amely nagy állami (kamarai) bevételt szedett be. Speciális adók beszedéséért felelős személyek: a malomgazda, a városgazda, a hídbíró,
a borbíró.

•

Jelentős terhet rótt a szolnokiakra az államnak fizetett hadiadó, a közmunkák, a hadsereg ellátásának és szállításának kötelezettsége, valamint a vármegyének teljesítendő adók és közmunkák (utak, gátak karbantartása, építése).

•

A város határa viszonylag kicsi, az is a Kamara tulajdona, tőle bérelték a szolnokiak. A földművelésnek nem kedvezett a Tisza és a Zagyva gyakori áradása. A földművelés hagyományos
kétnyomásos gazdálkodással zajlott, még nem trágyázták a földeket.

•
•

Az állattartás nem jelentős, inkább csak igavonásra tartottak állatokat.
A Tiszával kapcsolatos tevékenység sok embernek adott munkát és megélhetést. A város ipara
inkább csak helyi szempontból volt jelentős. Német iparosok hozták magukkal a mesterségüket. A 18. század végén már 24 iparágban működött céh a városban.

•

A város 1729-ben vásártartási jogot kapott. Főleg gabonát és állatot árultak az időszakonként
megtartott vásárban. A 18. század végén felépülnek az első városias épületek. A várat, a török
mecsetet 1821 után lebontották, és építőanyaga beépült az új városházába, a kibővített vártemplomba. 1835-ben megnyitják az első ferences gimnáziumot. Az 1848 előtti időkben a város
négy városrészből (tizedből) áll: Cigányváros, Nagytized, Német tized és a Katonaváros.

•

A békés időszakban a járványok és a természeti katasztrófák gyötörték meg a város lakóit. A
romjaiból sokszor újjáépített város és hozzá ragaszkodó lakóinak viszonyát fejezi ki a város
címere. A pelikános címert 1761-ben készíttette az elöljáróság.

•

A 19. század első felében megindul az iparosodás. Ebben is a Tiszán úsztatott fának, és a Tisza
vízi útjának van legnagyobb szerepe. Ügyes ácsmesterekből vállalkozók lettek. A Tiszán ötven
vízimalom működött. 1847: megépült a Pest-Szolnok közötti vasútvonal. Ezzel tovább erősödött Szolnok közlekedési csomóponti szerepe.

- FELADATOK 1. Az 1710-től 1848-ig tartó békés időszak kedvezett a város újjászervezésének, benépesülésének.
1767-ben 488 házban 3669-en laktak. 1786-ban pedig már 858 házat vettek számba a városban.
a. Számolj! 1767-ben átlagosan hányan laktak egy házban? __________________________________
b. Ha az átlagos lakószám nem változott, hányan laktak 1786-ban Szolnok városában?
__________________________________________________________________________________
2. Olvasd el Bél Mátyásnak az 1730-as évek elején írt, Szolnokról szóló írását! Utána válaszolj a
szöveg alapján a kérdésekre!
„Nagy település ez, szalmával fedett alacsony házak tömege, mely több városrészre különül. A keleti városrészben van a ferencrendiek kolostora. …Dél felől a Tisza partján látszik a királyi Kincstár épülete, a sólerakó hely. Kedvező vízállás idején minduntalan hozzák, és szétosztva viszik tovább a sót…A lakosság magyar, de keveredett némettel és szlovákokkal. Utóbbiak még ruházkodás
tekintetében sem igen különböznek a magyaroktól. E jövevények a többiekkel együtt a török kiűzése
után kerültek ide, a katolikuson kívül más vallást nem tűrnek meg. A Tisza és a Zagyva között gazdag, termékeny a föld.”
a. Milyen nemzetiségek éltek a 18. századi Szolnokon?
__________________________________________________________________________________
b. Milyen vallásúak voltak?
__________________________________________________________________________________
c. Melyik szerzetesrend volt jelen a településen?
__________________________________________________________________________________

3. A Rákóczi-szabadságharc után a városnak négy része alakult ki. Válogasd szét a társadalmi
rétegeket, csoportokat, hogy vajon melyik városrészben élhettek! Számokkal válaszolj! (Segít
Szolnok könyve 42-43. o.)
VÁR: ______________________________
KATONAVÁROS: ______________________________
KÜLSŐVÁROS: ______________________________
KAMARAVÁROS:. ______________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

sótiszt
egész telkes jobbágy
adómentes magyar lovas katona
várőrség
a katonák családtagjai
negyedtelkes jobbágy
gyalogos hajdú
sómázsáló mester
kapuőr

10. a vári káplán (pap)
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4. A várost választott bíró és a 12 tagú tanács irányította. Mi lehetett a feladata az alábbi hivatalnokoknak? Szükség esetén segít Szolnok könyve (44. old.)
Malomgazda: ______________________________________________________________________
Hídbíró: __________________________________________________________________________
Borbíró: __________________________________________________________________________
Városgazda: _______________________________________________________________________
5. Szolnok könyve 45-46. oldalának szövege alapján egészítsd ki a város fejlődő gazdaságáról
szóló vázlatot!
Fejlődő gazdaság
a. A népesség zömének munkája:……………………………………………………..
b. Mezőgazdaság: kevés a megművelhető földterület.
- _____________________ gazdálkodás
- nincs ____________________(eltüzelik!)
- termesztett növények: _________________________________
- a Tisza haszna: ______________________________________
- állattartás: inkább csak igavonásra - ló és szarvasmarha
c. Céhes ipar: (kezdetben német mesterek)
- fafeldolgozó szakmák: ______________________________________________________________
- ruhadarabokat készítő szakmák: ______________________________________________________
- építőipari tevékenység: ______________________________________________________________
- szolgáltató ágak: ___________________________________________________________________
- különleges foglalkozások: ___________________________________________________________
d. Helyi kereskedelem:
- görög ___________________ és magyar kereskedők.
- vásártartási jog: ___________________ - és állatvásárok.
6. A városiasodás a 18. század végén, 19. század elején indult meg. Fejtsd meg az anagrammákat, melyik három jelentős épület újult meg ebben az időben!
PÁRTVOMMEL: ___________________________________________________________________
HOZSÁRÁVA: ____________________________________________________________________
CSERFENE NIMÁMGIZU: __________________________________________________________
7. C. L. Brace amerikai utazó így foglalta össze 1851-es szolnoki utazásának tapasztalatait:
„Az utcák összességükben sivár látványt nyújtanak, bár a sövények [kerítések] mögötti akácok nemcsak a szemnek kedvesek, de illatukkal is megtöltik a levegőt. Szolnok látványa eléggé csalódást keltő. A házak elég csinosak, de semmi sem tűnik bennük kényelmesnek, sem pedig ízlésesnek. Ez egy
parasztfalu, s én igen csak kíváncsi voltam, hogyan festenek a házaik kívülről. Bármennyire csalódtam is lakóhelyeikben, korántsem volt ez így az emberekkel.”
Készítsetek jeleneteket, melyekben Brace szolnoki emberekkel találkozik!

8. A fejlődésnek induló várost több természeti csapás és járvány is pusztította ebben a másfél
évszázadban. Az egyikről így ír egy történész 1929-ben:
„Szolnok 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 keresztül a romjaiból alig két évtizeddel korábban kiemelkedő városon. 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 magistratus ténykedéséről.”
(magisztrátus: városi elöljáróság, városvezetés)
a. Mikor történt az itt leírt katasztrófa? __________________________________________________
b. Milyen hadi események okozhatták „két évtizeddel korábban” a város pusztulását?
_________________________________________________________________________________
c. Miért nincsenek az 1740 előtti időkből a városi elöljáróság ténykedéséről írásos forrásaink?
__________________________________________________________________________________
d. Miért nem égett le a templom és a ferences kolostor? (Nézd meg ábrázolásukat a 84-85. oldal panorámaképén!)
__________________________________________________________________________________
e. Nézzétek meg a könyv 49 -50. oldalán, hogy milyen további természeti csapásokkal és járványokkal kellett megküzdeniük a következő kilencven évben a szolnokiaknak!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Mit fejez ki Szolnok címere?
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Szolnok jelenlegi címere a város 1761-ben készíttetett pecsétjén jelent meg először.
A pelikán a középkori szimbolika egyik fontos madáralakja volt. Azt a szokását, hogy
fiókáit lehajtott csőrével a begyéből eteti, helytelenül úgy értelmezték, hogy az anyamadár a
feltépett melléből kiömlő vérével táplálja utódait. A pelikán emiatt lett Krisztus kereszthalálának, illetve az önfeláldozó szülői szeretetnek a jelképe.
Mit is látunk Szolnok város címerén? „A címerpajzs közepén pelikán látható három fiókájával, két oldalán egy-egy búzakalász. Felül középen ötágú korona, amelyet függőlegesen
görbe kard döf át.
Szimbolikus jelentésű minden elem. A búzakalász a földművelésre, a kivont kard a város védelmi jellegére utal. Az ötágú korona azt jelképezte, hogy a város földesura a királyi kamara.”
Milyen szimbolikus jelentése van a címerállatként választott pelikánnak?
__________________________________________________________________________________
Kinek, minek köszönhető, hogy a város minden pusztulásából újra felépült?
__________________________________________________________________________________
Tulajdonképpen kiknek a szoros összetartozását, önfeláldozó egymásrautaltságát fejezi ki a pelikán
városcímerünkben?
__________________________________________________________________________________
Gyűjtsetek városunkban címerábrázolásokat, azokat rajzoljátok vagy fotózzátok le, jegyezzétek fel a
„lelőhelyüket”!
10. Búvárkodj a neten! Nézd meg városunk honlapját! (szolnok.hu)
Mi mindent találsz a fejlécben? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Tanulmányozzátok Szolnok könyvében a 84-85. oldalon a város 1825-26-ban készült látképét! Segít a megértésben az apró betűs magyarázószöveg!
a. Mikor kezdődött meg a vár tervszerű elbontása? _________________________________________
b. Milyen mély lehetett a várkút? _______________________________________________________
c. Mi okozta a vár délkeleti bástyájának pusztulását? _______________________________________
d. Mikor bontották le az egykori Szulejmán szultán dzsámiból keresztény Vártemplommá átalakított
épületet? __________________________________________________________________________
e. A 84. oldalon látod a város régi címeres pecsétjét. Milyen nyelvű rajta a felirat? Miért?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. A Verseghy Gimnázium falán látható emléktábla szerint: „Az egykor itt állott sóházak egyikében született 1757. április 3-án Verseghy Ferenc költő és nyelvtudós.”
Miért szenvedett Verseghy közel 9 évi várfogságot?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2. Az 1848-49-es szabadságharc tiszai kulcsvárosa
- ÁTTEKINTÉS • A pesti forradalom híre eljutott Szolnokra. Lelkesen üdvözlik a nép szabadságát és a nemzeti egység megvalósulását.
• Ezernél többen jelentkeztek nemzetőrnek.
• A közigazgatásban a népképviseleti választások nem okoztak lényeges változást.
• Kossuth szeptember 27-én toborzóbeszédet mondott a városháza előtt. Halassy Kázmér népfelkelési biztos jelentős sereget állít ki.
• A város fontos szerepet játszik 1848. december végén, amikor a kormányszervek és a hadfelszerelés Pestről Debrecenbe költözik. A pest-szolnoki vasútvonal végállomása az Indóház, ahonnan több
mint hatezer fogattal szállítják tovább az embereket és az értékeket a téli hófúvásban. Az átköltözést
Halassy Kázmér irányítja.
• Szolnok katonai jelentősége megnő. 1849. január 13-án Ottinger császári tábornok megszállja a
várost.
• Január 22-én Perczel Mór serege kiűzi a lovasdandárt. Január végén ismét osztrák kézre kerül
Szolnok, amelyet március 5-én Damjanich és Vécsey foglal vissza.
•

A március 5-i csata nagy jelentőségű, előkészíti a dicsőséges tavaszi hadjárat sikersorozatát.

Előzmények:
1849. március első napjaiban a császáriak tartották megszállva Szolnokot. A magyar csapatok
Törökszentmiklóson táboroztak. A magyar lakosság rendszeresen hírt adott a császári csapatok
tevékenységéről. Így arról is, hogy a Szent János kápolna környékén ágyúkat helyeztek el Szanda
felé irányítva.
A haditerv:
Damjanich tábornok haditerve szerint Vécsey Szanda felől színlelt támadással magára vonja a
császáriak figyelmét, ezalatt a fősereg Cibakházánál átkel a Tiszán, és lopva megközelíti Szolnokot.
A csata eseményei:
• Március 5-én reggel Vécsey serege késve érkezik, addigra a feloszló ködben észreveszik Damjanich seregét.
• A 3. honvédzászlóalj vakmerő támadással elfoglalja a császári ágyúkat. A fellelkesült magyar alakulatok áttörik az arcvonalat, és behatolnak a városba.
• A katolikus templom és a sóraktárak környékén súlyos harcok alakulnak ki.
• Karger csapatai északnak, a malomszögi Zagyva-híd felé menekültek. Itt Karger beveti a lovasságot. A Lengyel Légió lándzsásai és a magyar huszárok az ellenséges lovasságot a császári gyalogosokra szorították, akik közül sokan a Zagyvába fulladtak.
• Vécsey serege közben átkelt a magyar kézre jutott hídon, és megfutamította az Abony felől támadó
Ottinger-dandár lovasait.
• Tizenegy óra tájban véget ért a csata. A város a magyarok kezére került.
• Március 11-én újabb osztrák támadás éri Szolnokot, amely alól Asbóth Lajos szabadítja fel.
• A cári beavatkozás után július 27-én újra megszállja a császári katonaság.
• Hétszer cserél gazdát a szabadságharc alatt!
• Városunkban erős Damjanich kultusza. Legszebb emlékműve a Művésztelep mellett álló márvány
szoborcsoport, Rudnai Béla alkotása.
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- FELADATOK Az 1848. március 15-i pesti forradalom híre Szolnokra is eljutott, és a város lakossága lelkesen támogatta a felelős magyar minisztériumot. Sokan jelentkeztek a megalakuló nemzetőrségbe. Júliusban a
szerbek ellen vonuló gyalogos hadseregnek 200 szolnoki tagja volt.
1. Keresd meg Szolnok könyve 54. oldalának első bekezdésében, hogy milyen nehézségekkel küzdött a nemzetőrsereg!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Augusztusban Szolnokot jelölték ki az egyik nemzetőr tábor helyszínéül. A tábor vezetője
Görgey százados volt, aki az első 40 fős szolnoki egységet hazaküldte. (2. bek.) Miért?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Jó, ha tudod, hogy Görgey Artúr a szabadságharc kezdetétől fogva „i”-vel írta a nevét, de A magyar
helyesírás szabályai című segédkönyv 11. kiadásában „Görgey”-ként találod. Tehát így helyes írni.)
3. Kossuth toborzókörútján 1848. szeptember 26-án érkezett Szolnokra, és a mai Szabadság téren
lelkesítő beszédet mondott.
- Fogalmazd meg a beszéd néhány mondatát!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Kossuth Halassy Kázmért nevezte ki a szolnoki népfelkelők élére, aki 4 nap alatt 1000 önkéntest toborzott Szolnokon és a környékbeli falvakban. 1848 végén - 49 elején szállítási kormánybiztosként nagyon fontos feladattal bízták meg. Szolnok könyve 56. oldalának első bekezdésében
több fontos információt találtok ezzel az időszakkal kapcsolatban.
Alkossatok 5 kérdést a szöveghez!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5. Döntsétek el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! (Szolnok könyve 53-54.)
Az 1848-as forradalom győzelmét Szolnokon népgyűléssel köszöntötték. ____
Sok volt a rendbontás a városban. _____
A júniusi választásokon a teljes tanács kicserélődött. _____
Itt is elkezdték szervezni a nemzetőrséget. _____
A szolnoki nemzetőrtábor élére Görgey Artúrt nevezték ki. ______
Görgey jó kapcsolatot tudott kialakítani a város vezetésével. ______
6. Szolnok könyve 56-59. oldala alapján egészítsétek ki a város 1849-es krónikáját! Figyeljétek
meg, hányszor cserélt „gazdát” Szolnok 1849-ben! Az események betűjele előtt jelöljétek a feketesárga Habsburg-színekkel a császári erők jelenlétét, piros-fehér-zölddel a honvédekét!
a. 1949. január 13. A császári haderő ______________ tábornok 1500 fős lovasdandárjával megszállta Szolnokot, elfoglalta a hidat.
b. 1849. január 22. __________________ Szolnoknál be akarta keríteni Ottinger lovasait, akik kimenekültek a városból. A rövid összecsapásban a szolnoki lakosság is segített a honvédseregnek.
Perczel seregének hamarosan vissza kell vonulnia a Tisza mögé (Szanda irányába), és a hidat felégeti
maga mögött.
c. 1849. január vége-március eleje: Karger tábornok 5000 fős egysége megszállja a várost, és
kényszermunkával helyreállíttatja a megrongált _______________________
d. 1849. március 5. A magyar honvédsereg Damjanich és _______________________ vezetésével,
a Lengyel Légió támogatásával visszafoglalja Szolnokot.
e. 1849. március 11. Miután a honvédsereg március 9-én elhagyta Szolnokot, s még a Tisza-hidat is
felégették maguk mögött, a városba betörő Ottinger _____________________ a várost, de tartósan
nem szállja meg.
f. 1849. április 3. Asbóth Lajos alezredes végleg felszabadítja a várost. A lakosság
_____________________________-t választja a város országgyűlési képviselőjévé. Rövid békés
időszak következik.
g. 1849. július 27. A magyar katonaság elhagyja a várost, mert nem tudja felvenni a császári erőkkel
a harcot. ___________________________ császári tábornok még aznap megszállja a várost.
7. 1849. január 22-én foglalták először vissza a császáriaktól Szolnokot a honvédek. Az alábbi
nevek és adatok felhasználásával készíts rövid beszámolót az eseményekről! (Szolnok könyve 56.
o. 2. bekezdés)
Ottinger – 1500 fős lovasdandár – Perczel Mór – 14000 fős sereg – Abony és Cegléd
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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8. „Szolnoki csata” néven emlegetjük a március 5-én lezajlott eseményeket. (d. pont a fenti listán).
Olvasd el a rövid összefoglalót! (Bővebben olvashatsz róla: Szolnok könyve 57-58. oldalán.)
• 1849. március első napjaiban a császáriak tartották megszállva Szolnokot. A magyar csapatok
Törökszentmiklóson táboroztak. A magyar lakosság rendszeresen hírt adott a császári csapatok tevékenységéről. Így arról is, hogy a Szent János-kápolna környékén ágyúkat helyeztek el Szanda felé irányítva.
• Damjanich tábornok haditerve szerint Vécsey Szanda felől színlelt támadással magára vonja a
császáriak figyelmét, ezalatt a fősereg Cibakházánál átkel a Tiszán, és lopva megközelíti Szolnokot.
• Március 5-én reggel 8 óra tájban az Indóház környékén indította a támadást a 3. és 9. vörössipkás
zászlóalj. A szuronyos katonák rövid idő alatt elfoglalták a császári ágyúkat.
• Olyan gyors volt a roham, hogy az ellenség menekülni kezdett a városon keresztül Zagyvarékas
felé. A császáriak menekülés közben fel akarták gyújtani a Tisza-hidat. Ezt sikerült megakadályozni.
• Az üldözés a Tabánban folytatódott. A megáradt Zagyván keresztül menekülő osztrákok két - emberekkel megrakott - csónakja elsüllyedt.
• Vécsey serege átkelt a magyar kézre jutott hídon, és megfutamította az Abony felől támadó
Ottinger dandár lovasait. A császáriak zöme a Malomzug irányába menekült. Itt zajlott le a legvéresebb ütközet.
• Tizenegy óra tájban véget ért a csata. A város a magyarok kezére került. Ez a győzelem a dicsőséges tavaszi hadjárat nyitánya volt.
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Válaszolj a kérdésekre!
a. Hol kezdődött az ütközet? ________________________________________________________
b. Hol alakultak ki súlyos harcok a város területén? ______________________________________
c. Hol fejeződött be a csata? ________________________________________________________
Számozással jelöld ezek helyét térképeden!
Vaktérképeden jelöld be a megfelelő betűjellel:
• -Vécsey hadosztálya (V)
• -Damjanich hadosztálya (D)
• -Az Indóház (I)
• -Tisza-híd (T)
• -Malomzug (M)
Külön lapon készíts képregényt az eseményekről!
9. Búvárkodj a neten! Keresd meg a http://www.szolnokvedo.hu/cikkek.html oldalt, és ott kattints A szolnoki csata címre! Olvasd el gróf Leiningen-Westerburg Károly visszaemlékezését a
szolnoki csatáról!
-Leiningen szerint milyen hibát követett el a magyar hadvezetés mindjárt a csata kezdetén?
__________________________________________________________________________________
- Mi lett ennek a következménye?
__________________________________________________________________________________
- Miért nem járt végzetes következménnyel a magyarok mulasztása?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Ki volt?
• 1848 szeptemberében népfelkelési, majd szállítási kormánybiztos. A kormány Debrecenbe költözésének egyik irányítója. _____________________________
• Főnemesi származású katonacsalád tagja. A szolnoki győzelem egyik meghatározó parancsnoka, később aradi vértanú. ________________________
• A Lengyel Légió bátor vezetője. ________________________________
• A szolnoki nemzetőrtábor élén állt, majd tábornok lett, Világosnál ő tette le a fegyvert.
_____________________________
• Szerb katonacsalád sarja, a szolnoki csata vezetője. A szabadságharc egyetlen olyan tábornoka,
aki nem vesztett csatát. ______________________________
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11. Olvasd el Bajza József versét, amelyet a győztes szolnoki csata után írt! (részletek)
"Szolnok mellett, a Tiszánál,
Damjanics dicső vezér áll,
És előtte a sereg,
Melylyel a rácz pártütőket,
A hon ellen felkelőket,
Több csatákban verte meg.
Véres harczból most jövének;
Hangja víg a hadzenének,
S győzedelmet hirdető;
Mondják: e nagy ütközettel
nyolczezer német veszett el.
s Szolnok tája vérmező."
A vers tetőpontján Damjanich szól a katonákhoz:
«Nektek hálát hol találjak,
Legvitézebb zászlóaljak,
Harmadik s kilencedik?
Mind oroszlánok valátok,
Ellenségeink e csatátok
Emlékökbe véshetik.»
«Egyenként megérdemelné
Mindenik, tisztté emelné
Őtet hadvezér szavam;
Ámde akkor tönkre menne,
Villámától fosztva lenne,
Vészeket hordó hadam.»
a. A „rácz pártütőket”, vagyis a magyarok ellen felkelő szerbeket már 1848. július-október között is
több alkalommal megverte Damjanich csapata, erre utal a vers eleje. Keress a versből régi helyesírású
szóalakokat! _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Bajza József költői túlzással azt írja, „nyolcezer német veszett el”. Szolnok könyve szerint mekkora
volt a császári sereg vesztesége? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. A 3. honvédzászlóalj rohamát Than Mór festményen örökítette meg. Nézd meg Szolnok könyvében!
(58. o.) Ki a kép főalakja? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d. A kép hátterében milyen szolnoki építményeket ismersz fel? (Segíthet Szolnok könyve 84-85. oldali
képe!) ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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12. Hogyan őrzi a város a forradalom és szabadságharc emlékét? A válaszadásban segítségedre
lesz a http://1848.vfmk.hu/szolnok.html weblap!
a. Hol található a Damjanich-emlékmű? Hogyan jött létre?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Hol áll emléktábla a Lengyel Légió tiszteletére?
__________________________________________________________________________________
c. Hol állítottak emléktáblát Kossuth Lajosnak?
__________________________________________________________________________________
d. Milyen szerepet játszott az eseményekben a malomszögi (malomzugi) híd?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e. Hogyan állítottak Szolnokon emléket az aradi vértanúknak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. A dualizmus virágzó városa
- ÁTTEKINTÉS • A kiegyezéstől az első világháborúig tartó negyvenéves időszak átformálta a várost.
• Szolnok helyben szedett adói, illetékei, vámjai – a gyarapodó gazdaság mellett – jelentős bevételt
biztosítottak a városnak.
• 1876-ban ismét megyeszékhely lett, az ekkor megszervezett Jász-Nagykun-Szolnok megye központja. Közlekedési csomópont, az árvizektől megszabadított Alföld egyik fontos kereskedelmi központjaként eredményesen kapcsolódott be az ország kiépülő kapitalista gazdasági életébe.
• A város háromévenként választott 158 fős önkormányzati testületének felét a legnagyobb adófizetők tették ki. Közöttük találjuk a megyeszékhelyre beköltöző birtokosokat, vállalkozókat, vagyonos
üzletembereket és a városban ekkor megtelepedő zsidó bankárokat és kereskedőket.
• A város bevételei, kedvező közigazgatási pozíciója eredményeként hatalmas építkezésekkel megújult a városkép. Ma is használt középületeinknek, intézményeinknek jelentős része ekkor létesült.
• Így: a Városháza, reálgimnázium (ma Verseghy), ipartestület, törvényszék, pénzügyigazgatóság,
laktanya, Konstantin iskola, Vármegyei Kaszinó, református templom, megyei kórház, Mezőgazdasági
takarékpénztár, zsinagóga, Művésztelep, Kereskedelmi bank, új pályaudvar, Szolnoki Népbank, városi
víztorony, színház, Hitelbank, polgári fiú- és lányiskola, új, emeletes polgárházak. Az épületeket neves
építészek tervezték (többnyire eklektikus vagy szecessziós stílusban), és igényes kivitellel valósultak
meg.
• A városiasodást elősegítette a Tisza-szabályozás, a belvizek megszüntetése, a főutcák csatornázása.
A belváros utcáit kikövezték, járdákat építettek. Az 1880-as évek végén 46 petróleumlámpa jelentette
a közvilágítást, két évtizeddel később saját áramfejlesztő telepről működő villanyvilágítás jelent meg a
belvárosban. A vízvezeték-hálózat kiépítése 1910-ben fejeződött be. A vizet már nem a Tiszából merítették, hanem artézi kutakból szállították haza, a belváros lakásaiban pedig vezetékes víz volt.
• A mellékutcákban a nád- vagy zsindelytetős, összevissza épült házacskák megmaradtak. A Tiszapartot végig tutajkikötők, fűrésztelepek, Scheftsik István hengermalma foglalta el. A város belsejéből
beépítetlen telkek és kertek között vezetett az út a vasútállomásig.
• Szapáry Gyulának, a vármegye első alispánjának köszönhetően a város művelhető területe gyarapodott. Mégsem a mezőgazdaság, hanem az ipar lett a húzóágazat. A kisiparosok (közel ezer fő) – a
céhes kötöttségtől megszabadulva – ipartestületet alapítottak. Tanoncoktatás, olvasókör, betegsegélyezés, saját székház jelzi az összetartásukat.
• A gyáripar is közel ezer főt foglalkoztatott. A MÁV Járműjavító, hét fűrésztelep, két korszerű hengermalom, téglagyár, a korszak végén a cukorgyár működik gyáripari keretek között.
• Szolnok vasúti csomóponti szerepe tovább erősödött, mert több új fő- és szárnyvonal épült meg. A
folyami hajózás sokkal élénkebb volt, mint ma. Menetrendszerű teher- és személyszállító hajók járták
a Tiszát.
• Szolnok az élénk kereskedelmi forgalom, a vállalkozások tőkefelhalmozása következtében a vármegye pénzügyi központja lett. Hét bank kezdte meg működését.
• A kulturális élet megélénkült. A polgári társas élet kávéházakban és a kaszinóban zajlott. Gazdag
egyesületi élet bontakozott ki a munkások körében is. Olvasóegyletek, dalkörök, zenekar alakult. Megépült a Művésztelep. Létrejöttek az első sportegyesületek.
• Az elemi oktatás kötelező lett, új elemi iskolák épültek. Az érettségit adó reálgimnázium mellett
iparostanonc-iskola, felső kereskedelmi iskola működött.
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- FELADATOK Szolnok életében a kiegyezéstől az első világháborúig tartó negyvenéves időszak a fejlődés időszaka volt. Erre nagy szükség is volt, mert a 19. század közepén egy utazó így jellemezte a várost:
„Milyen ronda fészek ez a Szolnok! Szennye és sara iszonyattal tölt el minden utast.” Más forrás
szerint: „házai minden rend nélkül, igen elszórva, nagy részben udvar nélkül feküsznek.” Sokat elárul az is, hogy a mai Szigligeti utcát akkoriban Büdös-köznek nevezték. (A belvizeket árkokban
vezették le.)
1. Olvassátok el Szolnok könyve 109-110. oldalán, milyen építkezéseknek köszönhető, hogy az
1910-es évekre a városkép szinte teljesen átalakult!
Melyek azok az épületek, amelyek ma is állnak?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Milyen pénzből tudták megvalósítani a nagy építkezéseket?
A gazdasági alapot a helység magánvagyona jelentette, amelyet szükség szerint az állami adókra kivetett pótadókkal, valamint a helyben szedett illetékekkel, helypénzekkel, vámokkal vagy
újabb adónemekkel egészítettek ki. Szolnok megvásárolta a kincstártól a királyi haszonvételek legnagyobb részét: a vásári és piaci helypénzszedési, a tiszai és zagyvai halászati, a kikötési és rakpartbér-szedési jogot, az italmérési jogot… Ezek állandó és biztos bevételt jelentettek a város számára.
a. Az adót a jövedelem alapján vetették ki. Milyen jogot kaptak a legnagyobb adófizetők? (Szolnok
könyve 104. oldal 2. bekezdés) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Hány fős testület volt a városi önkormányzat? __________________________________________
c. Hány évenként választották újra? _____________________________________________________

3. Melyek voltak a dualizmus korában az önkormányzatok feladatai? Húzd alá! (Sz.k. 105. o.)
a. A közbiztonság fenntartása
b. Az állami adók beszedése
c. A tűzbiztonság
d. Az utak karbantartása
e. Az iskolák fenntartása
f. Üzletek alapítása
g. Gondoskodás a szegényekről és az árvákról
h. Országutak építése
4. Szolnokon a korszakban gyorsan fejlődött az ipar. A kisipar és a gyáripar egyaránt megerősödött. Válogasd szét az információkat! Számokkal válaszolj! (Sz.k. 107. o.)
KISIPAR:___________________________________________
GYÁRIPAR:___________________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a vasúti műhely volt a legnagyobb
1885-től az ipartestület fogta össze
a fűrésztelepek ide tartoztak
iparostanoncok oktatása és rajziskolai képzése
olvasókörükben könyvtárat tartottak fenn
az üzemek folyamatosan korszerűsödtek
rászoruló tagjaik számára betegsegélyező egyletet hoztak létre

5. Szolnok vasúti közlekedési csomópont szerepe tovább erősödött. Olvasd le a térképről, hogy
milyen nagyobb városok felé épültek ki újabb vasútvonalak Szolnokon keresztül!

6. Nézd meg Szolnok könyve 116-117. oldalán a képet!
a. Minek a szimbóluma lett a Tisza-parti három templom?
__________________________________________________________________________________
b. Mely felekezetek templomai ezek?
__________________________________________________________________________________
7. Kulcsszavak vázlatos felsorolásával bizonyítsátok, hogy a dualizmus kora Szolnok kulturális
életében is jelentős változást hozott! (Sz.k. 117-118.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. A korszakban Szolnok lakosságának a száma jelentősen megnőtt.
Nézd meg a grafikont a megye nagyvárosainak lakosságszámáról! (Sz.k. 114. o.)
a. Hány ember élt Szolnokon 1920-ban? _________________________________________________
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b. Miből eredt Szolnok lakosságának gyarapodása? ________________________________________
c. Vajon milyen tényezők vonzották a betelepülőket Szolnokra? ______________________________
d. Szolnok könyve 114. oldalán megfigyelheted a keresők foglalkozási ágankénti megoszlását. Ezt
mutatja a kördiagram. Lásd el magyarázó szöveggel, feliratokkal!

15%
29%
9%

10%
15%
6%

16%

9. Búvárkodj a neten! Keress rá a Wikipédián Szolnokra!
a. Ki volt az 1876-ban megalakult új vármegye első alispánja?
________________________________________________________________________________
b. Mi jellemezte a tiszai vízi közlekedést? Válaszodhoz használd fel Tiszai Lajos Szolnokország című könyvének részletét is, bár ő néhány évtizeddel későbbi állapotot rögzít: „Csuda dolog volt beúszni a gőzhajók lapátjainak hullámverésébe is. Naponta négyszer járt a személyszállító hajó, hozta a
nagykörűi cseresznyét, a barackot délről, az aranyhomokról. Fekete füstöt fújtatva győzködött a folyóval. A tárházhoz gabonaszállító uszályokat vontattak a gőzösök, meg követ, kavicsot, homokot,
ahová kellett.”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Hasonlítsd össze a jelenkori Szolnok térképét a százötven évvel ezelőttivel! Figyeld meg a
Tisza vonalát, az ártereket, a belvárost, a Zagyvát! Fogalmazd meg a főbb változásokat!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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11. A dualizmus korának több jelentős személyiségét bemutatja Szolnok könyve. Kire ismersz a
leírás alapján?
a. Nyolc évig élt Amerikában, ahonnan 1863-ban tért haza meggazdagodva. Szandán korszerű szőlőművelésbe és bortermelésbe kezdett. Részt vett a szolnoki ipartársulat és az ipartanonc iskola megszervezésében. A Szapáry utcában felépíttette az Ipartársulat (ma is álló) székházát. A Tiszavidéki
Hitelintézet és Takarékpénztár igazgatója, a Szolnoki Híradó című hetilap alapító szerkesztője, kiadója. A városáért minden áldozatra kész polgár volt. _____________________________________

b. 1852-től gyógyszerész volt Szolnokon, majd gőzmalmot és kádfürdőt üzemeltetett. Sikeres befektetései a város legvagyonosabb vállalkozójává tették. Két ízben is Szolnok polgármestere volt. Kiemelkedő szerepe volt a megyeháza és a városháza, valamint elemi iskolák felépítésében. 1891-ben
felépítette a Hungária Gőzmalmot, amelynek lisztje nagydíjat kapott a párizsi világkiállításon. Sok
időt és energiát fordított a katolikus iskolahálózat bővítésére. Kortársai a város atyjának nevezték.
________________________________________________________________________________
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4. A vasút Szolnok lendítő ereje
- ÁTTEKINTÉS 1. Közlekedési helyzetkép:
• A vasúti közlekedés térhódítása Nyugat- és Közép-Európában az 1830-as évektől
• Magyarország a Habsburg Birodalom élelemszállítója
• Magyarország 61 vármegyéjéből 26-nak a területén nincs kiépített út!
• 1836-os országgyűlés: az elő magyar vasúti törvény
• Érdekellentétek: merre haladjanak a vasúti pályák?
2. Miért éppen Szolnokig épült ki az ország második vasútvonala?
• Kedvező földrajzi helyzetének köszönheti:
• vízi és szárazföldi utak találkozási pontja,
• jelentős átkelőhely a Tiszán,
• erős fahídja van.
• igény a sószállítás korszerűsítésére
• a mezőgazdasági termékek forgalma is megnőtt.
3. Hogyan épült meg a vasútvonal?
• Kiépítését a Magyar Középponti Vasúttársaság végezte. A váci vonal pesti állomásáról induló új pálya mentén többvágányos állomás Cegléden és Szolnokon épült.
• Az építkezést megelőzte, hogy a tervezett vasúti pálya céljára az állam kisajátította a
városi tutajkikötő egy részét. (Ma a Dohányfermentáló Üzem áll ott).
• Az építés 1845-1847 között zajlott. A földmunkákat parasztemberek végezték. Csákánnyal, kapával, ásóval, kubikostalicskával mozgatták meg a temérdek földet.
• A sínek és a mozdonyok belgiumi, osztrák és amerikai gyárakból kerültek ki.
4. Az első vasútállomás: Az indóház
• A régi indóház ma is áll Szolnokon, vasúti műemlék. Klasszicista stílusú egyemeletes épület.
• Vele párhuzamosan a három vágánypár fölé díszes facsarnokot építettek. Itt tartották a
megnyitó ünnepséget is. Csak a következő évben készült el a faraktár és a „vízház”.
• Az épületben 1853-ban tűz ütött ki, és belülről teljesen kiégett.
• A facsarnokot valószínűleg már 1857 után lebontották. Az épület ezután a teherforgalom
irányítására szolgált.
5. Az avatási ünnepség
• 1847. szeptember 1-jén történt. Az ünnepségre Pestről 16 kocsiban közel hétszáz vendég
érkezett. Közöttük István nádor, Kossuth Lajos Széchenyi István, itt volt Jókai Mór is. A
vasúttársaság a vendégek számára ebédet adott a feldíszített facsarnokban. Ünnepi beszédet
Kossuth Lajos mondott.
6. Szolnok, 1848-49
• Kossuth 1848. szeptember 26-án vonattal érkezett Szolnokra, toborzó körútjának egyik fontos állomására.
• 1848 végén, 1849 elején Szolnokig vasúton tették meg az utat a Pestről Debrecenbe átköltöző kormánytagok, hivatalnokok. Az indóházban megfordult csaknem az egész Honvédelmi Bizottmány és az első felelős minisztérium.
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•
•
•

Rövid ideig a falai között őrizték a Szent Koronát, amit szintén Debrecenben helyeztek biztonságba.
Vörösmarty Mihály is a kormánnyal utazott, később pedig Arany János járt itt.
1849. március 5-én Damjanich tábornok 3. vörössipkás zászlóalja erős kartácstűzben szuronyrohammal foglalta el az osztrákok ágyúit, amelyek az állomás és a Tisza-part között
álltak.

7. Vasútépítés Szolnok-Debrecen között
• A szabadságharc bukása után a vasútépítés egy időre az osztrák állam kezébe került. A
szolnok – debreceni vonal építését később átvette egy magyar társaság, a Tiszavidéki Vasúttársaság.
• A Szolnok- Debrecen közötti 120 km-es szakasz kiépítése 1852-től 1857-ig tartott.
• A pályaszakasz legjelentősebb építménye a szolnoki vasúti Tisza-híd, ami 512 méteres
hosszával ez időben hazánk legnagyobb vasúti fahídja volt.
8. A második vasútállomás: 1857-ben, a mai helyén
• Az eredeti elképzelés szerint a Tisza-parton épült volna ki a vasútvonal.
• Megépítése a kisajátítások és a töltésépítés miatt sokkal drágább lett volna.
• Ezért a Tiszavidéki Vasúttársaság saját rakodótelepén keresztül meghosszabbította a vágányokat, és a várost félkörívben elkerülő pályát alakított ki a vasúti Tisza-hídig.
• Így viszont egy másik pályaudvart is építeni kellett.
9. Milyen volt az 1857-ben átadott pályaudvar?
• Egyemeletes, romantikus stílusú épület. (Sz.k. 91. oldal képe)
• Három váróterméhez éttermek is tartoztak.
• Ez a pályaudvar látta el a személyforgalmat, a régi indóház pedig a teherforgalmat.
• Díszes facsarnok épült a vágányok fölé.
• Neves vendégek a még épülő pályaudvaron: Ferenc József császár és felesége, Erzsébet királyné. 1857 májusában Budán hagyott, hirtelen megbetegedett kislányukhoz siettek vissza.
(Szolnok könyve 100. o.) Itt szálltak vonatra.
10. A harmadik vasútállomás: Pfaff Ferenc tervei alapján, 1909-ben
• Szolnok a századfordulóra olyan nagy forgalmú csomóponttá fejlődött, hogy 37 vágányán
futottak a vonatok.
• Gurítódombos rendező pályaudvarra volt szükség a teherszállítmányok összeállítására.
• Az 1857-ben épült pályaudvar helyére a személyforgalom lebonyolítására új, tágas épületet
tervezett Pfaff Ferenc építészmérnök.
• Az 1909-ben átadott új állomásépületet a szecessziós építészetre jellemző téglaszalagos tagolás is díszíti. Az épület 1974-ig állt.
11. A második világháború pusztítása
• A németek 1944. március 19-én megszállták hazánkat.
• A szolnoki pályaudvart a katonai szállításoknak rendelték alá.
• A vágányok mellett barakkokat építettek, amelyekben fürdők voltak. A keleti frontról érkező német katonákat itt fertőtlenítették (tetvetlenítették), mielőtt Németországba szállították
volna.
• 1944. június 2-án a nyugati szövetségesek amerikai B-24-es bombázógépei súlyos légitámadást intéztek Szolnok ellen, majd szeptember 19-ig még tízszer bombázták a várost.
• A legfőbb célpont a vasútállomás környéke és a Járműjavító volt.
• 552 ház dőlt össze vagy rongálódott meg a közelben, sok német katona és körülbelül másfél
ezer polgári áldozat halt meg.
• A vasúti étterem, a vágányok megsérültek, de a pályaudvar épületére nem hullott bomba.
• Miután orosz kézre került a város, négy ízben a német légierő is bombázta.
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12. A negyedik pályaudvar: 1975-ben
• A háború után a vágányokat helyreállították, a romokat eltakarították.
• 1954-re elkészültek az új állomás tervei, és 1956 januárjában meg is kezdődött az építkezés, amely azonban 1956 végén hosszú évekre leállt.
• A mai állomásépület Schneller Vilmos Ybl-díjas építész tervei alapján épült, és 1975ben, Szolnok alapításának 900. évében adták át. Alapterülete 13.000 m2. Ekkor KözépEurópa legmodernebb vasúti csomópontja volt. Személypályaudvar, rendező pályaudvar, konténerterminál, magasfogadó, gurítódomb és teherkocsi javító is épült.
13. Miért éppen a pest-szolnoki vasútvonal megnyitásának évfordulóján, szeptember 1-jén ünnepeljük a város napját 2000 óta?
A vasútnak óriási a jelentősége a város életében:
• Tovább erősítette Szolnok közlekedési csomóponti szerepét.
• Másfél évszázada munkalehetőséget ad sok embernek.
• A vasúti kocsik és mozdonyok javítására 1856-ban létrehozott Járműjavító Üzem
gépipari központtá tette Szolnokot.
• Hosszú évtizedeken keresztül segítette a vasút a nyersanyag és a késztermék szállításával, hogy a cukorgyártás, a papírgyártás és a vegyipar egyik központja legyen a
város.
• 2009-ben a svájci Stadler cég vasúti járműveket gyártó üzemet épített Szolnokon.
Ez biztató a jövőre nézve a bezárt üzemek miatt munkanélküliséggel küzdő város
számára.
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- FELADATOK 1. A szárazföldi szállítás forradalmi átalakulása
- Mikor indult útjára az első angliai gőzmozdony? ________________________________________
- Ki szorgalmazta nálunk a vasútépítést? _______________________________________________
- Mikor, hol épült az első magyarországi vasúti pálya? ____________________________________
2. A könyv 88-89. oldalának szövege alapján döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás!
a. A Tisza-parton hatalmas sóraktárak álltak. ____
b. A sótömbök ládákba csomagolva érkeztek Szolnokra. ____
c. Portusnak a sópajtákat nevezték. ____
d. A tutajokat szétszedték, a fenyőtörzseket fölvágták. Főként építőanyag lett belőle. ____
e. A só továbbszállítását megkönnyíthette a vasút. ____
3. Fogalmazd meg, Szolnok városvezetői milyen érvekkel győzhették meg az illetékeseket arról,
hogy Szolnokig épüljön ki a második vasúti pálya!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. 1847 és 1975 között négyszer épült személypályaudvar a vasúti pálya mellett Szolnokon. Írd az
átadás évszámát a leírás után, és a helyes sorrendet a betűjel elé!
a. Klasszicista stílusú egyemeletes vasúti állomás (indóház), a három pár vágány fölött díszes
fából épült csarnok. Ma vasúti műemlék.
b. Hatvanöt évig szolgálta az utazóközönséget a szecessziós stílus jegyeit magán viselő, egykor tágas és szép épület, amelyet a bombák nem tudtak elpusztítani.
c. Romantikus stílusú emeletes vasúti pályaudvar, előcsarnokkal, I., II. és III. osztályú várótermekkel, éttermekkel, a vágányok fölött díszes facsarnokkal. A királyi pár is megfordult
az épületben.
d. Közép-Európa legmodernebb vasúti csomópontja volt felépülésekor. Tervezője Ybl-díjas
építész.
5. Igaz vagy hamis az állítás? A megoldáshoz búvárkodj Szolnok könyvében! A kérdés után
megadom az oldalszámot!
a. A Pfaff Ferenc által tervezett pályaudvaron Ady Endre is megfordult. _____
(94. o)
b. 1849. március 5-én Damjanich tábornok 3. vörössipkás zászlóalja szuronyrohammal foglalta el
az indóház és a Tisza-part között felállított osztrák ágyúkat. (92. o) _____
c. A szolnoki vasúti Tisza-híd a pest-szolnoki vasútvonal részeként épült meg. Ez volt a korszakban
hazánk leghosszabb vasúti fahídja. (93. o.) _____
d. Szolnok lakossága a 19. század első felében alig tízezer fő, kevesebb, mint a korabeli Berényé
(ma: Jászberény). (88. o.) _____
e. A Szent Koronát rövid ideig az 1847-ben felavatott Indóház falai között őrizték. (93. o.) _____
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6. Szolnok könyve 99. oldalának 2-3. bekezdéséből gyűjtsd ki azokat a tényezőket, amelyek elősegítették, hogy a város látványos fejlődésnek indult (a nehézségek ellenére)!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. A vasút üzemeltetése, a Járműjavító működése szakembereket igényelt. Hogyan oldották meg
a szakember-ellátást? (Szolnok könyve 101. o. utolsó bekezdés)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. A vasúti csomóponti szerep óriási lendületet adott az iparnak. Válaszolj a kérdésekre Szolnok
könyve 107. oldalának szövege alapján!
a. Hány iparos volt Szolnokon 1879-ben? ______________________________________________
b. Hány iparos működött 1910-ben? ___________________________________________________
c. Mikor szűntek meg a céhek? _______________________________________________________
d. Milyen feladatokat látott el az ipartestület? ___________________________________________
e. Melyik volt a legnagyobb szolnoki gyár? _____________________________________________
f. Sorold fel, milyen üzemek működtek a korabeli Szolnokon! ______________________________
________________________________________________________________________________
9. Mikor legyen Szolnok napja? Készítsen a csapatotok érvelő beszédet (külön lapon) a szolnoki
önkormányzat tagjaként a többi képviselő meggyőzésére! Választhattok más eseményt is a meglévő helyett, de érvelhettek a szeptember 1-jei dátum mellett is!
10. Kíváncsi vagy a szolnoki vasúti híd „életrajzára”? Keresd meg az Interneten a
http://www.hidak.hu/jnszm/szolvastisz.htm honlapot! Válaszolj ennek alapján a kérdésekre!
a. Mikor épült a kétvágányú vasszerkezetű híd?
__________________________________________________________________________________
b. Miért robbantotta fel 1919. május 1-jén a szolnoki vasúti hidat a tanácsköztársaság Vörös Hadserege?
__________________________________________________________________________________
c. Kik robbantották fel a hidat 1944 októberében?
__________________________________________________________________________________
d. Mikor adták át a forgalomnak a ma is használt hidat?
__________________________________________________________________________________
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11. Hogyan függ össze a megfejtésként kapott szó a második vasúti pályaudvarral?

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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….. Vilmos, a mai állomásépület tervezője.
Plaff ….., az 1909-ben átadott állomásépület tervezője.
….. lakosa volt Szolnoknak a 19. század elején.
Az 1847-ben Szolnokra érkező első, szerelvényt húzó mozdony neve.
A vasútépítés kezdeményezője hazánkban.
Ilyen típusú gépek bombázták 1944. június 2-án a várost
Svájci cég, amely Szolnokon vasúti járműveket készít.
Így nevezték a régi tutajkikötőt.

5. A Szolnoki Művésztelep (választható téma)
(feldolgozható osztályfőnöki vagy rajzóra keretében is)
- ÁTTEKINTÉS 1. Miért figyeltek fel a művészek Szolnokra?
•

August von Pettenkofen osztrák festő 1848-1849-ben, a szabadságharcunk leverésére érkező
osztrák sereg hadi festőjeként járt Magyarországon, és megfordult Szolnokon is. Megtetszett neki
a környék, és a következő harminc évben újra és újra visszajött, hogy a magyar pusztát, az alföldi
embereket, a mindennapi élet jeleneteit lefesse. Festményei külföldön nagy sikert arattak, így figyelt fel Szolnokra sok Bécsben, Münchenben és Párizsban alkotó magyar és külföldi művész is.

• Az 1870-es évek közepétől szívesen időzött és alkotott Szolnokon Deák-Ébner Lajos, Aggházy
Gyula, Bihari Sándor, Böhm Pál és más ismert művészek, például Mednyánszky László is.
2. Hogyan jött létre a Művésztelep?
• Szolnok 1876-ban ismét megyeszékhely lett, és gyors fejlődésnek indult az ipara is.
• A nyarakat itt töltő művészek egy csoportja 1899-ben kérvényezte a közoktatási minisztertől,
hogy támogassa egy művésztelep létrehozását Szolnokon.
• Hamarosan létrejött a Művészeti Egyesület, amelynek célja az építkezés, majd a telep életének
irányítása volt.
• A minisztérium segítségével két év alatt elkészült a két nagy épület 12 műteremlakással. Az ünnepélyes átadás 1902. június 29-én történt.
3. Az első korszak: 1902-től 1914-ig
• A művészek telente nem laktak a telepen, de kora tavasztól késő őszig benépesült a park és a műtermek.
• Híres festők alkottak itt: Fényes Adolf, Mednyánszky László, Zombory Lajos, Vidovszky Béla,
Hegedűs László, Koszta József és még sokan mások.
• 1912-től nyaranta a Képzőművészeti Főiskola növendékei itt tanultak az idősebb mesterektől.
Minden év szeptemberében kiállítást rendeztek a városban az új művekből.
• Az első világháború idején szinte elnéptelenedett az alkotótelep, mert a fiatal művészeket is a
frontra vezényelték.
4. A második korszak: a két világháború között (1918-41)
• Az első világháború után fiatal nemzedék lépett a telepesek sorába. Aba-Novák Vilmos és
Chiovini Ferenc itt készült fel a jászszentandrási templom freskóinak kivitelezésére, és itt alkotott
Pólya Tibor és Pólya Iván is.
• A művésztelepnek tagja volt a 30-as – 40-es években Bernáth Aurél, Borbereki Kovács Zoltán,
Mattioni Eszter, Gáborjáni Szabó Kálmán.
5. A művésztelep pusztulása: 1944
• 1944 nyarán súlyos bombatámadások érték a művésztelepet, majd a Zagyva torkolatánál is öszszecsapások zajlottak a német és orosz katonák között. A harcok következtében tönkrementek a műtermek, megsemmisült a képgyűjtemény, és a város is romokban hevert. Több mint négyezer festménynek veszett nyoma Szolnokon.
6. A háború utáni évtizedek: 1945-től a nyolcvanas évek végéig
• 1944. november 4-én továbbvonult a front, Szolnok megkezdhette az újjáépítést.
• A művésztelepen rendbe hozott épületekben egy új rendelet értelmében azok kaphattak műtermet,
akik állandóan Szolnokon kívántak lakni.
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• 1956-57-ben fiatal művészek egész sora telepedett le: Nagy István, Simon Ferenc és Szabó László
szobrász-, Baranyó Sándor, Berényi Ferenc, Bokros László, Fazekas Magdolna, Gácsi Mihály, Megygyes László, Mészáros Lajos és Palicz József festőművész.
• A művésztelep alkotói rendszeres téli-nyári tárlatokon mutatkoztak be városunkban, és több sikeres
kiállítást rendeztek alkotásaikból a fővárosban és külföldön is.
7. Az utolsó húsz év:
• Az épület jobb szárnyát 1987-ben újjáépítették.
• 2002-re pedig az addig romos bal szárny is megújult.
• Napjainkban a műtermeket meghatározott időre utalják ki a pályázó művészeknek, és a régi
törzstagok közül csak Fazekas Magdolna és Simon Ferenc él a telepen.
• A művésztelep vezetését ma Pogány Gábor Benő szobrászművész és Verebes György festőművész látja el. A művésztelep nyitott, kiállításokra, művészeti rendezvényekre várják az érdeklődőket.

64

- FELADATOK 1. Kinek köszönhető, hogy Szolnok környékét felfedezték az alkotóművészek?
________________________________________________________________________________
2. Ötven évvel az után, hogy Szolnok neve ismertté vált az alkotók körében, felépült a Művésztelep. Pontosan mikor adták át?
________________________________________________________________________________
3. Hány műteremmel rendelkezett?
________________________________________________________________________________
4. Művészek és alkotások
Nézzétek meg Szolnok könyvében a Művésztelepről szóló írás képanyagát! Tizenegy művész
alkotása került be a könyvbe. Erről a tizenegy művészről szólnak a következő leírások. Ismerjétek fel, hogy melyik leírás kiről szól! Segít a könyv szövege!
a. Ők hárman már az 1870-es években is szívesen festettek meg szolnoki témákat.
________________________________________________________________________________
b. Már az 1890-es évek elején gyakran megfordult Szolnokon, 1902-től pedig a művésztelep törzstagja lett. 1942-ben jár utoljára Szolnokon, amelynek tájait és alakjait sokszor megfestette. 1944-ben
gettóba hurcolták, ott is halt meg.
________________________________________________________________________________
c. A két művész közösen festette meg a jászszentandrási katolikus templom freskóit 1933-ban. Művükön sok helyi lakos felismerhető volt, ezért sokan támadták őket, Itáliában viszont a pápai zsűri első díját nyerték el alkotásukkal.
________________________________________________________________________________
d. Szobrászművész, 1957 óta a szolnoki Művésztelepen él, és 88 évesen is alkot. Kedvenc anyaga a
kő és a bronz. Szolnokon és más városokban is sok köztéri szobra látható, például a Tisza-parton az
Ülő leány, a Kodály Zoltán Általános Iskola előtt Kodály Zoltán mellszobra.
________________________________________________________________________________
e. Festőművész, ma is a Művésztelep lakója. Férje, Meggyes László festőművész 2003-ban halt
meg, fia is a Művésztelepen alkotott 2010-ben bekövetkezett haláláig. Portréi lírai hangvételűek,
bensőségesek, tájképei impresszionista hangulatot sugároznak.
________________________________________________________________________________
f. Grafikus, festő, de fametszetei, rézmetszetei is kiválóak. 1974-től 1989-ben bekövetkezett haláláig használta feleségével, Ágotha Margittal együtt a műtermét a Művésztelepen. Grafikái humorosan
abszurdak, mert a különböző korszakok jellemzőit keveri bennük. Könyvillusztrációi ismertek.
________________________________________________________________________________
g. Ma a művésztelep egyik vezetője. Sok köztéri műalkotása közül biztosan láttad már a Pelikán
Bevásárlóközpontban a Szent Ferenc madarakkal című szoborkompozícióját és Szolnok ispán szobrát a Tisza-parton.
________________________________________________________________________________
h. Szolnoki születésű festőművész, akinek karikatúrái rendszeresen megjelentek a Nyugatban is.
Plakáttervei, könyvillusztrációi is sikeresek. Szolnokon töltötte a nyarakat, pedáns külsejéről és pontosságáról anekdoták maradtak fenn.
________________________________________________________________________________
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8. osztály
1. Világháború, forradalom, terror, Trianon
- ÁTTEKINTÉS 1. Az első világháború következményei Szolnokon:
• A dualizmus korának látványos fejlődése megállt.
• Elesett 305 szolnoki katona, sokan hadifogságba kerültek évekre.
• A háború végén spekulánsok özönlötték el a várost, ugyanis itt vonult át és szállt meg egy
német hadseregcsoport, velük üzleteltek.
• A város főútját tönkretették a német tankok.
2. 1918. október 31. Az őszirózsás forradalom elismerése
• Megalakult a helyi Nemzeti Tanács. Vezetői: Darvas Ferenc és dr. Pap Illés.
• Megalakult a KMP helyi szervezete dr. Guth Antal vezetésével.
3. 1919. március 21. A tanácsköztársaság kikiáltása
• Márc. 23. létrejött a helyi direktórium. Vezetői: F. Bede László, Pálfy János, Szabó Károly.
• Államosítások Szolnokon (bankok, ipari üzemek, gyárak, házingatlanok, szállodák, éttermek,
kisebb üzletek. Személyes tulajdon: gépjárművek, lovak, kerékpárok, értékes tárgyak.
4. 1919. április végétől augusztus 2-ig Szolnok: frontváros
• Április vége: a románok elérik a Tisza vonalát.
• Május 1-jén elesett a szolnoki hídfő, de a románok nem vonulnak be (megállnak a szandai oldalon).
• Nagyon súlyos az árvízi helyzet. A szolnokiak építik a töltést.
• Létrejön a fehérgárda, kiszabadítják a vörösök által bebörtönzötteket.
• Május 1-3: a Vörös Hadseregbe áll több száz szolnoki, hogy védje a városát.
• Május 3. Páncélvonaton megérkezik Szamuely Tibor, a rögtönítélő bíróság elnöke.
• A Lenin-fiúk Szolnokon 49 embert gyilkolnak meg brutális kegyetlenséggel.
• A románok a Tisza túlsó partjáról ágyúzzák, repülőről géppuskázzák a várost.
• Májustól július közepéig állóháború alakult ki.
• Július 20-án a Vörös Hadsereg nagy ellentámadást kezdett, átkelt a Tiszán, és Karcagig előrenyomult.
• A románok a következő héten fokozatosan visszaszorították őket.
• Szolnoknál július 26. és 31 között ismét állóháború alakult ki.
• A Vörös Hadsereg július 31-én elhagyta a várost.
5. A tanácsköztársaság bukása, a román megszállás
• A Forradalmi Kormányzótanács augusztus 1-jén lemondott.
• Augusztus 1-jén este a vörös katonák és a szolnoki vasutasok újra kiűzik a románokat.
• Augusztus 2-án a románok megszállták a várost.
6. Fehérterror. A trianoni béke.
• Szolnok „bűnös város”.
• Fehérterror: leszámolás a kommunistákkal, a szociáldemokratákkal, fellángol az antiszemitizmus: 18 áldozat.
• Horthy megfékezi a fehérterrort: a rendszer elfogadásának ez a feltétele.
• Trianon: igazságtalan békediktátum. Szolnokon Trianon-emlékmű épült a 20-as években.
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- FELADATOK 1. Szolnok könyve 120-121. oldalának szövege alapján fogalmazd meg, milyen veszteségekkel járt
az 1914-ben kirobbant világháború Szolnok lakossága számára!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Anekdotaként ható történetet idéz Szolnok könyve az 1918-as év decemberéből. Miért voltak
„teltházasak” a szolnoki szállodák? Meséld el úgy a történetet, mintha szolnoki lakosként szemtanúja lettél volna!
3. Keresd ki a 121. oldal szövegéből, hogy kiket választottak meg a Nemzeti Tanács szolnoki
szervezete vezetőinek?
________________________________________________________________________________
4. Az 1919. március 20-án átadott Vix-jegyzék hatására a Berinkey-kormány és Károlyi Mihály
államfő lemond. Mely pártok kerültek ezután hatalomra?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Kiket választott meg a Szolnoki Munkástanács a direktórium tagjainak?
________________________________________________________________________________
6. Mi mindent vettek állami tulajdonba Szolnokon?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Szolnok könyve a 123. oldalon Kun Bélától idéz egy mondatot, mely a Tanácsköztársaság céljainak eléréséről szól.
a. Mi a véleményed Kun Béla „alapelvéről”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Szolnok könyve 123. oldala alapján fogalmazd meg, mi főződik Szamuely nevéhez! __________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8. A Tisza Szálló oldalán elhelyezett emléktábla 38 nevet tartalmaz. A nevek után a kivégzettek
foglalkozása is föl van tüntetve. Mely társadalmi rétegek estek áldozatul Szolnokon a
vörösterrornak? Melyik személy kivégzése volt a legmegdöbbentőbb?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9.) 1919 májusában Szolnok katonailag /stratégiailag/ fontos várossá vált.
a. Miért? _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Milyen következményekkel járt ez Szolnok számára?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Egészítsd ki a május 1-je és augusztus 2-a közötti három hónap kronológiáját!
(125-126. old.)
1. Május 3-ától a Vörös Hadsereg csapatai elfoglalták állásaikat a városban.
2. A románok _________________________________________________________________
3. Májustól július közepéig állóháború alakult ki.
4. Július 20-án _________________________________________________________________
5. A románok a következő héten fokozatosan visszaszorították őket.
6. Szolnoknál július 26. és 31 között ismét állóháború alakult ki.
7. A Vörös Hadsereg ____________________________________________________________
8. A Forradalmi Kormányzótanács augusztus 1-jén lemondott, de Szolnokon ezen a napon még
harcok folytak. A románokat még egyszer visszaszorították a városban maradt vörösök – az őket
támogató vasutasokkal és munkásokkal összefogva.
9. Augusztus 2-án ______________________________________________________________
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11. A román haderő júliusban hazánk ellen eddig nem alkalmazott harci eszközt vetett be Szolnokon. Mi volt ez, hol hallottál már ennek alkalmazásáról korábban?
________________________________________________________________________________
12. A románok továbbnyomultak Budapest felé. Hosszú tárgyalások után utolsó egységeik csak
1920. március végén hagyták el az országot. A hatalom fokozatosan a Nemzeti Hadsereg kezébe
került, amelynek különítményei leszámoltak a tanácsköztársaság híveivel.
Kik lettek az 1919. március 23-án megválasztott direktórium tagjai közül a fehérterror áldozatai? (122.
oldal első és 127. oldal utolsó bekezdés)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Szolnok könyve 127. oldalán olvashatunk Háy Géza történetéről. Rajta kívül még 17 embert
öltek meg a fehérterror idején, sokakat bebörtönöztek, megkínoztak.
a. Mi a tragikomikus Háy Géza nyomdatulajdonos meggyilkolásában?
________________________________________________________________________________
b. Miben különbözik a fehérterror a vörösterrortól?
________________________________________________________________________________
c. Az angolok megfigyelőket küldtek Magyarországra a fehérterror eseményeinek kivizsgálására, és
Horthy Miklós támogatását feltételekhez kötötték. Melyek voltak ezek a feltételek?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Színezd be a térképen a trianoni béke következtében elvesztett területeket!
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2. Város a háborúban
- ÁTTEKINTÉS 1. Trianon után
• A trianoni területvesztés következtében visszaesik a város vízi, vasúti és közúti forgalma
• Az újrakezdést segíti a város szerencsés kölcsönügylete
• és a kormányzó személyes kötődése
2. Kapcsolat a kormányzó és Szolnok között
• Horthy István testvére, Horthy Szabolcs korábban a vármegye főispánja volt.
• Állami támogatások kiharcolása a város számára:
• Tisza-híd, cukorgyár, polgári iskolák, színház, felsőkereskedelmi iskola.
• Horthy Miklós kormányzó Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Kenderesen született, (43 km) itt
töltötte gyermekéveit.
• Felesége révén rokonságban állt a megyei főispánnal.
• Támogatta a város fejlődését: Tárház, kikötő építése
•
•
•
•
•

Horthy István, a kormányzó fia, kormányzóhelyettes:
Népszerű volt Szolnokon
Sokat tett azért, hogy itt repülőtér épüljön
Itt kapta repülős kiképzését
Gyakran részt vett helyi eseményeken

3. Fejlődés, gyarapodás
•
•
•
•
•
•

Ipar, kereskedelem, pénzügy, katonai létesítmények
A város ipara: 25 gyár és ipartelep
kisiparosok
építkezések: sok munkalehetőség
Tíz év alatt megduplázódott a kereskedők száma
Két új bank épül
Katonai létesítmények: repülőtér, laktanyák

•
•
•
•
•
•

Fejlődő iskolahálózat
Tizenhat elemi iskola
Egy gazdasági népiskola
Fiú- és leánypolgári iskola
Felsőkereskedelmi iskola
Fiú- és lánygimnázium
Felsőfokú Bábaképző

•
•
•
•
•

Fejlődő kulturális élet
Művésztelep
Színház
Helyi folyóiratok
Műkedvelő szimfonikus zenekar
Több vonósnégyes

Sportélet, fürdőkultúra
• 1928: felépül a Tisza Szálló
• 1930-as évek: MÁV uszoda,
70

•
•
•

Sportreptér (vitorlázórepülés)
Sportegyesületek: MÁV, MTE, MOVE
Futballcsapat

•
•
•
•

Olimpiai bajnokaink a 20-as, 30-as években
kardvívó: Glykais Gyula
Vértessy József: vízilabda
Halassy Olivér: úszó, vízilabdázó
(képüket a 248. oldalon találod)

4. Szolnok a 2. világháborúban
• 1941. június 27-én Magyarország belép a Szovjetunió elleni háborúba
• Ellátási nehézségek a városban
• Légoltalmi gyakorlatok, légvédelmi tüzérség telepítése
5. A holokauszt szolnoki áldozatai
• 1944. május 10-én gettóba zárják a városban élő 1505 zsidót és a környező falvak zsidó lakosságát.
• Júniusban Auschwitzba szállítják egy részüket.
• 799 szolnoki zsidót gyilkoltak meg.
6. Légitámadások Szolnok ellen
• 1944. június 2. Az első amerikai-brit légitámadások
• Közel 900 bomba: főleg a vasútállomás környékére és a Járműjavítóra
• A bombázások célja: meggátolni az utánpótlásnak a frontra juttatását
• Szeptember 19-ig még 11 angol-amerikai légitámadás
• Szeptember és november között orosz légitámadások
• November 4-e után négy német bombázás
• Több mint 470 halálos áldozat
7. Szolnok ismét frontváros
• 1944. október: a 2. Ukrán Front csapatai közelednek Szolnokhoz.
• Október 19-én német páncélos támadás a vasúti híd környékéről a szovjetek ellen.
• Október 25- én a németek felrobbantják a közúti Tisza-hidat.
8. Szolnok szovjet kézre kerül
• 1944. november 4-én Szolnokot elfoglalják a szovjetek.
• Az orosz megszállást kb. 4000 szolnoki élte át a városban: a többiek elmenekültek.
9. A város elfoglalásától a háború végéig:
• Romeltakarítás: ezer lakóház romba dőlt, 1500 súlyosan megrongálódott.
• Ipari létesítményeink, középületeink megsérültek, hídjainkat lerombolták.
• Kórházváros: a Városháza kivételével minden középületben sebesülteket ápoltak.
• Élelem-, tüzelő-, áruhiány. Hihetetlen infláció.

71

- FELADATOK 1. Az előzmények: Város a két háború között
a. Városunk is megérezte a Horthy-korszak kezdetén a trianoni béke súlyos következményeit.
Melyek voltak ezek a következmények?
________________________________________________________________________________
b. Az elvesztett országrészekből főleg tisztviselők és vasutasok települtek át Szolnokra, akik hamar
beilleszkedtek a város életébe. Nézzétek meg az evangélikus templom képét! Milyen kapcsolata
van a templomnak a betelepülőkkel? (Szolnok könyve 130. o. 1. bekezdés vége)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Minden rosszban van valami jó – tartja a mondás. Nézd meg Szolnok könyve 130. oldalán a 2.
bekezdésben, hogy miből telt a városnak színházra, középületekre, a város szépítésére a Horthykorszakban?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Milyen kötődése volt Szolnokhoz az ország kormányzójának?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Származott-e ebből előnye a városnak? (Sz.k. 132. 1. bekezdés)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Tekintsétek át a 133-137. oldal szövegét, és írjatok ki belőle 10 olyan épületet (intézményt),
amely a két világháború között épült városunkban!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. A háborús évek nehézségei Szolnokon hosszú ideig főként a közellátásban jelentkeztek: a legfontosabb élelmiszereket jegyre árusították. A városban igen népszerű kormányzó-helyettesnek tragikus halála után - emlékművet állítottak a főtéren.
- Hogyan vesztette életét Horthy István?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7. 1944-ben a német megszállás és a zsidóság gettóba zárása, majd elhurcolása kemény próbára
tette a lakosságot. Szolnok könyve 145-148. oldala alapján válaszolj a kérdésekre!
Mikor telepedett le az első zsidó család Szolnokon?
________________________________________________________________________________
Mikor épült fel a zsidó felekezet zsinagógája a Tisza-parton?
________________________________________________________________________________
Milyen célt tűzött ki Szabó Ferenc polgármester 1938-as beiktatásakor?
________________________________________________________________________________
Hol jelölték ki az 1505 szolnoki zsidó zárt lakónegyedét, a gettót?
________________________________________________________________________________
Innen a Cukorgyárban kijelölt gyűjtőtáborba kerültek, más településekről szállított zsidókkal együtt.
Mikor, hová szállították őket a vonatok?
________________________________________________________________________________
Hányan estek áldozatul a szolnoki zsidók közül?
________________________________________________________________________________
Hol találsz Szolnokon a holokausztra emlékeztető táblákat?
________________________________________________________________________________

8. 1944. június elején pedig az angol-amerikai légierő megkezdte Szolnok bombázását.
a. Mely objektumok voltak a bombázások fő célpontjai Szolnokon? (140. o. 2. bekezdés)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Miért volt fontos a szövetségeseknek ezek elpusztítása?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Nézd meg a 139. oldal plakátjait. Mire figyelmeztetik a lakosságot?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. 1944. június 2-án éjjel háromnegyed kettőkor hullottak az első bombák a városra, majd a nap
folyamán még egy, sokkal nagyobb erejű támadás érte Szolnokot.
a. Milyen erőkkel, milyen eredménnyel hajtották végre a brit légierő gépei a támadást? (Szolnok könyve 140-141. o.)
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Nézd meg a 142. oldal képét. Mit gondolsz, miért nevezik a bombatámadásnak ezt a fajtáját szőnyegbombázásnak?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a pályaudvar 11. vágányán veszteglő szerelvényt nem érte
találat. Harminchat kocsi lőszer volt benne!)
c. Miért nem tudta a magyar légvédelem „leszedni” a bombázókat? (140-141.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d. Miért nem voltak pontosabbak a brit-amerikai gépek találatai?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e. Június 2. és szeptember 19-e között újabb légitámadások során még 9000 bombát szórtak az angolszászok városunkra. Milyen gépek bombázták a várost októberben és novemberben?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Ismételjünk!
a. A szovjet csapatok miért tudtak szinte ellenállás nélkül benyomulni az Alföldre?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b. Hogyan hívták azt a magyar védvonalat, amelynek feladata lett volna az ellenséges támadás feltartóztatása?
________________________________________________________________________________
11. A 2. világháború híres repülőgéptípusait sorolom fel, írd mellé, mely ország gyártmánya
volt!
Messerschmitt ___________________________
JAK-9 ___________________________
B-29 ___________________________
Spitfire ___________________________
Hogyan nevezték a magyar vadászgépet?
________________________________________________________________________________
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12. A kérdések segítségével kövessétek nyomon, hogyan foglalta el a 2. Ukrán Front nevű szovjet
hadseregcsoport Szolnokot! (Sz.k. 143-144. oldal)
a. Miért robbantották fel 1944. október 25-én a németek a Tisza-hidat?
________________________________________________________________________________
b. Hogyan akarták a németek a Tiszántúl irányába visszaszorítani az oroszokat?
________________________________________________________________________________
c. Hol rendezkedtek be a németek a védelemre?
________________________________________________________________________________
d. Mikor foglalták el a szovjetek a várost?
________________________________________________________________________________
e. A lakosság zöme elmenekült a front közeledtekor. Hányan maradtak a városban a szovjet bevonuláskor?
________________________________________________________________________________
13. Szolnok könyve 144. oldalán egy brit történész leírásából megismerheted a szovjet hadsereget. Fogalmazd meg, miért szenvedett különösen sokat ettől a megszálló hadseregtől a magyar
lakosság!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Ha többet akarsz tudni, búvárkodj a neten!
Nézd meg a http://archiv.vfmk.hu/1944/tortenet.html oldalt, és válaszolj a kérdésekre!
Hol zajlottak Szolnokon a legsúlyosabb harcok?
________________________________________________________________________________
Milyen célra rendezték be november első heteiben a Tisza Szálló két nagy termét?
________________________________________________________________________________
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3. 1956 eseményei Szolnokon
- ÁTTEKINTÉS I. Az előzmények: 1944-től 1956-ig
1. A városi igazgatás újjászervezése:
• Az első polgármester: Zsemlye Ferenc, kommunista politikus
• A Nemzeti Bizottság elnöke: Guba Mihály, kisgazdapárti
• Polgárőrség, rendőrség megalakítása
•

Az 1945-ös választás szolnoki eredménye (az országos eredmény zárójelben)
FKGP:
39,28 %
(57,03 %)
MKP:
34,9 %,
(16,96 %)
Szoc.dem.P:
22,65 %
(22,65 %)

•

Az 1947-es választás szolnoki eredménye (az országos eredmény zárójelben)
MKP:
34,26 %
(22,25 %)
Magyar Függetlenségi Párt 17,05 %
(13,43 %)
Szoc.dem. P:
16,35 %
(14,86 %)
FKGP:
13,62 %
(15,64 %)

A szolnokiak választási eredményén megmutatkozik az ipar túlsúlya, nagy a baloldali munkásmozgalmi hagyományokat őrző munkások száma.
• A következő választásokon már csak egyetlen párt indulhatott. Megszületett a diktatúra.
• 1950-ben a helyi közigazgatást is átszervezték: az önkormányzatokat felváltotta a tanácsi rendszer.
• A valódi döntések az erősen központosított pártapparátusban születtek.
2. A város újjáépítése 1944-56.
• Romeltakarítás, lakóházak újjáépítése
• A hidak újjáépítése (3 híd)
• Földosztás: felszámolják a nagybirtokos réteget. 492 család földet kap.
• Városfejlesztési terv készült
• A város fásítása
• Megépül a Damjanich uszoda (1949.)
• Ságvári körút (50-es évek)
• A piac a mai helyére kerül.
• Három termelőszövetkezetet szerveznek.
3. Szolnok nehézipari központtá válik
• Járműjavító kiemelt támogatást kap
• A Cukorgyár és Papírgyár bővül
• Megépül a Vegyiművek (1951.)
• Szolnok az alföldi kőolaj-és földgázkutatás és kitermelés központja
• A magánkisipar és kiskereskedelem visszaszorul
4. A lakosság gyorsan növekszik:
• mert a nagyüzemek munkaerőt igényelnek
• a környező falvak téeszesítése és kuláküldözése elől menekülnek ide
• 1949-ben: 37 520 fő
• 1960-ban: 48 537 fő (+ több ezer ingázó)
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5. A kultúra is állami ellenőrzés alá kerül:
• felszámolják a polgári önszerveződéssel létrejött egyleteket, szervezeteket
• feloszlatják a szerzetesrendeket
• csak kommunista tömegszervezet létezhet
• államosítják az iskolákat
• megszüntetik a hitoktatást
6. Az oktatás, a kulturális élet fejlődik:
• magas szintű ipari tanuló oktatás
• 1952-57 között Közlekedési és Műszaki Egyetem működött a városban, (amelyet 1953-tól fokozatosan Budapestre költöztetnek, mert sem az épületek, sem a tanári kar nem volt megfelelően
biztosítható).
• 1949-től Kilián György Repülőhajózó Tiszti Iskola (1961-től főiskola)
• Folyóiratok: Tiszavidék, Jászkunság, Szolnok megyei Néplap (1952-től napilap)
• 1950: Ságvári Művelődési Ház
• 1949-ben államosították a színházat, 1951-től: Szigligeti Színház
• 1951: a könyvtár és a múzeum kettéválik.
• 1951: a Damjanich Múzeum a mai helyére költözik.
2. Forradalmi naptár
Október 23.
A közlekedésmérnöki kar gyűlésén kapják a hírt a budapesti forradalmi eseményekről. A színházba
mennek a küldöttek, és a közönségnek bejelentik, megszakítva az előadást. Nagy a lelkesültség.
Október 24.
Kisebb tüntetések, a vörös csillagos feliratokat leverik. Délután békés tüntetés (4-500 fő).
Október 25.
Az első szovjet tankok megjelennek, és a város közepén húzódó 4-es főúton Pest irányába haladnak a
konvojok. Gyerekek megdobálják a tankokat: egy szovjet tiszt megsérül. A városvezetés nagygyűlést
hív össze másnapra.
Október 26.
Délelőtt: a nagygyűlésen kb. tizenöt ezer szolnoki előtt Kálmán István, a pártbizottság első titkára felolvassa a forradalmi változásokat tartalmazó 16 pontos követelést. Nyugalomra inti az embereket. Lemondanak a népszerűtlen városvezetők. A tömeg ledönti a szovjet emlékműveket.
Délután: forradalmi munkástanács megválasztása. Dancsi Józsefet elnöknek, Kablay Lajos alezredest a
város katonai biztosának választják.
Október 27. Nem járnak a vonatok. A szovjet tankok továbbra is vonulnak a főváros felé. Dancsiék
megszervezik a város közellátását.
A szovjet katonai főparancsnokság november 2-ától innen irányítja a hadmozdulatokat. Innen indul a
„Forgószél” nevű hadművelet a szabadságharc leverésére.
November 4. hajnalban a Thököly úti tüzérlaktanyát lőni kezdik a szovjet tankok. Szathmári József
ráveszi őket a tüzelés beszüntetésére.
November 4. délben: Kádár János és az újonnan alakult kormány néhány tagja Szolnokra érkezik. Hajnalban nem Szolnokról, hanem Ungvárról sugározták a kormány felhívását, de estétől már innen közvetítik a kormány közleményeit.
1956 novemberétől 1959-ig 600-700 politikai perben ítéltek el Szolnokon olyan személyeket, akiknek
szerepük volt a forradalomban.
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- FELADATOK 1. Szolnokon kik értesültek elsőként a budapesti eseményekről? Hogyan tudatták a hírt a város
lakóival?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Országosan és itt helyben is a népharag a politikai emlékművek ellen fordult (szovjet emlékmű, felszabadulási dombormű, Sztálin szobor stb…).
Szerinted miért?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Dancsi József emléktábláját a Sóház utca és Magyar utca találkozásánál láthatod, Szathmári
Józsefét a Táncsics utcában nézheted meg. Kablay Lajosról teret neveztek el. E három személy
milyen szerepet játszott Szolnok életében 1956 őszén?
Dancsi József: ____________________________________________________________________
Szathmári József___________________________________________________________________
Kablay Lajos: ____________________________________________________________________
4. Szolnok könyve a 159. oldalon behatóan foglalkozik az 56-os városi eseményekkel.
A szovjet politikai vezetés miért tekinti kiemelkedően fontos objektumnak városunkat?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. A rendszerváltásig azt tanították a történelemkönyvek, hogy Kádár János november 4-én
Szolnokon alakította meg kormányát, és innen intézett rádióbeszédet az ország népéhez.
Ma már tudjuk, hogy ez nem így történt.
Mi történt valójában?
Minek, illetve kinek a hatására állított valótlan dolgokat Kádár?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. A forradalom leverését követően jött a megtorlás. Milyen következményekkel járt az, ha valaki szerepet vállalt az 56-os októberi - novemberi eseményekben?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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7. Hogyan függ össze Szathmári József tevékenysége a keresztrejtvény megfejtéseként kapott
kifejezéssel?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dancsi … a Szolnok megyei munkástanács elnöke
Dancsi vallása
A Szolnokon lerombolt szovjet emlékmű gúnyneve
Szathmári József ezrede: … tüzérség
…Antal. A Kádár-kormány tagja
…Lajos, újságíró, a Szolnokország című könyv írója
A Műszaki Egyetem szolnoki …mérnöki karán értesültek először a pesti forradalomról
…Anna: Európa-szerte ismert szociáldemokrata politikus, Dancsi politikai példaképe
… Lajos, a szolnoki helyőrség parancsnoka

8. Igaz vagy hamis?
a. A Damjanich uszoda 1949-ben épült. _____
b. Szolnok ipari város volt, itt nem szerveztek TSZ-eket. _____
c. Az 1950-es években nagy volt Szolnokon a munkanélküliség. _____
d. Megtorlásként helyezték el innen a Műszaki Egyetem közlekedésmérnöki karát. _____
e. Szolnok az ötvenes években az alföldi kőolaj- és gázkutatás és kitermelés központja volt. _____
f. Kádár János Szolnokon állította össze kormányának névsorát. _____
g. Kádár János a Nagy Imre-kormány államminisztere volt. _____
h. Az első szovjet tankok már október 25-én keresztülhaladnak a városon Pest felé. _____
i. A forradalom napjaiban Szolnokon élelemhiány alakult ki. _____
j. November 4-én a szovjet tankok tüzet nyitottak a József Attila úti laktanyára. _____
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Megoldások
1. A régészet, a régészek munkája Szolnokon
1. A felszín alá került tárgyi emlékek felkutatásával foglalkoznak a régészek
2. Történelmi források:
- tárgyi emlékek: 1., 3., 5., 6.
- írott és képi források: 2., 7., 8., 9., 10., 11.
- Ősi eredetű szokások, hagyományok, régi mesék, dalok:3.
a. A város többször porig égett, árvíz mosta el, háborúk pusztították = („viharos történelem”)
b. Az elpusztult vár és város területén később új épületeket emeltek. Ezek alatt már nem lehet ásatást folytatni.
c. Kevés régészeti adaton kívül írott források, hadmérnöki felmérések, történeti térképek, légi fotók, a mai utcahálózat, utcanevek, domborzati és vízrajzi viszonyok.
4.
a. Városfalat építettek a város két oldalán, a másik kettőt pedig a Tisza és a Zagyva védte.
b. A városfalon kívül.
c. A pécsi dzsámi 18,4 x 18,4, a szolnoki 2,5 méterrel kisebb, tehát 15,9 x 15,9 m alapterületű.
5.
a. Mocsaras, vizes terület volt valaha, amikor a nevét kapta.
b. Vár, Katonaváros, Tabán
c. A MÁV Kórház kis tava
d. A vár területéről csak itt lehetett közvetlenül lemenni a Tiszához. A 2006-os nagy árvíz tette szükségessé.
6.
a. A Tisza medréből kiemelt 7 méteres cölöpöt vizsgálják.
b. 2003-ban rendkívül alacsony volt a vízállás, és kibukkant a vízből a levert cölöpök teteje. Ez hívta
fel a régészek figyelmét arra, hogy ott állhatott a középkori metszeteken látható híd.
c. A további maradványokat műszeres vizsgálattal és búvárrégészek segítségével tárták fel.
7. A megoldást a 2. feladatban a számok beírásával jelöltük.
8. A képek a következő történelmi forrásokat ábrázolják:
66. o. Dilich metszete, 1600.
67.o. lent, von Lindenfeld térképe, 1778.
66.o. a két világháború közötti légi felvétel
63. o. a helyreállított vízikapu
61.o. lent: Térkép Szolnok történelmi városmagjáról a fontosabb régészeti feltárásokkal, rekonstrukciókkal
9. a: hamis, b: igaz, c: hamis, d: hamis, e: igaz, f: hamis, g: hamis, h: igaz, i: igaz, j: igaz
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2. Ismerkedés a Damjanich János Múzeummal
1.
a. Hild Viktor, 1913-ban. 1914-ben kitört az I. világháború, és a városnak más gondjai voltak.
b. Balogh Béla, létrehozza a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesületet, amely 1934-ben létrehozza az
5700 kötetes közkönyvtárat és a múzeumi gyűjtőhelyet.
2.
A.
B.
C.
D.
E.

Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület megalakítása
A szolnoki csata című kiállítással újra indul a múzeum tevékenysége
Az intézmény a mai épületébe költözik
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazg. Központja lesz
Ekkor fejeződik be az épület teljes rekonstrukciója, elnyeri
Az év múzeuma címet
F. Második alkalommal nyeri el Az év múzeuma címet

1933.
1949.
1952.
1962.
1996.
2005.

3.
Szolnoki Galéria
Damjanich János Múzeum
Tabáni Tájház
4.
„Vendégségben őseink háza táján” …..régészeti
„Városi polgárok a századelőn”………történeti
„A Szolnoki Képtár” ……………….. képzőművészeti
„Mesterségek művészete” ……………néprajzi
5. Rajzolás.
6. Ezt a feladatot akkor tudják megoldani a tanulók, ha a múzeumlátogatáskor rajzokat, jegyzeteket
készíttetünk velük.
7. Ezt az avar kori tárgyat várjuk

8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hild Viktor
Dr. Balogh Béla
Kaposvári Gyula
Dr. Balogh Béla
Kaposvári Gyula
Hild Viktor tér
Tálas László
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3. Szolnok a honfoglalás előtt. A honfoglalás.
1. Zsákmányoló életmód: a természetben készen talált javakat szerzi meg az őskori ember vadászattal, halászattal, gyűjtögetéssel.
Termelő életmód: az őskori ember munkájával átalakítja a természetet: földműveléssel, állattenyésztéssel, kézművességgel foglalkozott.
Újkőkorszak: az őskornak az a szakasza, amelyben csiszolt kőeszközöket készít az őskori ember. A
csiszolt kőbaltával fák is kivághatók, állandó lakhelyek készíthetők.
2. Mi volt a jelentősége a termelő életmódra való áttérésnek?
Az emberek kevésbé voltak kiszolgáltatva a természet erőinek. Letelepedtek, életük biztonságosabb
lett. Kényelmesebbé tették életüket a mesterségek termékei. A termelés lehetőséget nyújtott felesleg
felhalmozására, ami a fejlődést elősegítette.
3. Párosítsátok össze a Szolnok területén talált régészeti kultúrákat a képekkel!
3. Tűzköves
1. Feketeváros
2. Körös kultúra
4. Ábrázoljátok időszalagon a kultúrák megjelenését!
1. Körös kultúra
2. Tűzköves
3. Feketeváros

4. szkíták
5. kelták
6. szarmaták

5. Állítsátok időrendbe!
3.szarmaták 1. szkíták

7. gepidák
8. avarok
9. magyarok

4. gepidák

2. kelták

5. avarok

6. Fejtsétek meg az alábbi keresztrejtvényt!
1.
2.
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7. Szolnok könyve 8-10. oldala alapján válaszoljatok a kérdésekre!
a. a déli részén, Szandaszőlős határában, a mai Holt-Tisza árteréből kiemelkedő Tenyőszigeten
b. pattintott és csiszolt kőeszközöket, állatcsontból készült szerszámokat, őrlőköveket, agyag hálónehezékeket
c. kb. 7000 évesek
d. Igen. …áttért az élelemtermelésre, ismerte a földművelés, állattartás minden fortélyát, juhkecske nyájaikat terelgetve…
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„Tűzköves” az újkőkor végén, kb. Kr. e. 4500-4000 körül virágzó település volt a Zagyva mentén, a
mai Széchenyi lakótelep közelében. A tudósok azért adták ezt a nevet, mert a település lakói sok
pattintott kovakő eszközt készítettek.
9.
a. Az itt talált környezet nagyon megfelelt a nagy állatcsordák legeltetésére.
b. A Fehér ló mondája is bizonyítja, hogy a föld, a fű, a víz volt akkor a legfőbb érték. Itt találtak
mindegyikből bőven.
10. A Bor-Kalán, a Tomaj, a Káta és a Szolnok nemzetségek telepedtek le.
11. Valószínű, hogy a 9. feladat tényeit fogják érvekként megfogalmazni. Nyelvtanból tanulták a
kommunikációs célokat. Itt a szövegalkotás célja a felhívás, a tájékoztatás és a gyönyörködtetés is lehet.
12. Felolvastathatjuk a szöveget párbeszédesen. A tarsolyban a tűzszerszámokat tartották: az acélt, a
kovát és a taplót.
13. Az acélt és a kovakövet összeütögetve szikrák pattantak, amelyek a száraz taplót lángra lobbantották. A fák törzsén növő taplógombát még a 19. században is összegyűjtötték, hamuval kevert vízben
főzték, száradás után összetörték. A 19. sz. elején nagy mennyiségben szállítottak taplót külföldre.
14. Előkelő nemzetségfő megbízta a magyar ötvös mestert, hogy készítse el a díszes lemezt. A bőrösmester elkészítette a tarsolyt és az övet, az ötvös pedig rászegecselte a díszítő lemezt. A nemzetségfő
élete végéig viselte a tekintélyét is kifejező tárgyat. Amikor meghalt, harcoshoz méltóan felöltöztették,
és így a tarsoly is a sírba került. Ott pihent ezer évet. A tarsoly és a többi szerves anyag elbomlott, de
az ezüstlemez nem. Ekkor a Zagyva-gát építése közben rábukkantak. Így került a Nemzeti Múzeumba.

1. Zounok. A város első évszázadai
1. 1075-ben, I. Géza király adta ki a garamszentbenedeki bencés apátság alapítólevelét, amelyben a
város neve Zounok formában szerepel.
2. Búvárkodj a neten! Egy legenda szerint I. Géza egy vadászat alkalmával az este beköszöntével a
Garam partján táborozott le kíséretével. A Salamon elleni háborún gondolkodott, amikor a folyó túloldalán egy fényt pillantott meg a sziklás parton. Amikor átjutott a túlpartra, egy tisztáson nagy fájdalomban látta Salamont térdelni. Ez a látomás annyira meghatotta, hogy ezen a helyen építette fel a
Szent Benedek tiszteletére szentelt apátságot.
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3. Bár többen úgy vélték, hogy a Szolnok elnevezés szláv eredetű és a sóval van összefüggésben, de a
tudomány mai álláspontja szerint az elnevezés személynévi eredetű. A névadó az a Szolnok ispán,
aki1046-ban Gellért püspökkel vértanúhalált halt.
4. A képregény egyéni megoldású lehet.
5. Pogány Gábor Benő alkotása
6. Az ispán kihirdette a nép előtt a király által hozott törvényeket, és ellenőrizte, hogy betartják-e
azokat. Elítélte a bűnösöket. Háború esetén vezette a vár vitézeit a királyi seregben. Szükség esetén
megszervezte a vármegye népének védelmét.
7. Szolgáló falvak voltak Szolnok környékén:
a. Ácsok faluja: Ácsi
b. Kovácsok faluja: Kovácsi
c. Halászok faluja: Halásztelek
d. Azoknak a halászoknak a faluja, akik az élő Tisza vízfolyásait, fokait gondozták és halászták: Fokorú
e. Fegyverkovácsok faluja: Fegyvernek
f. Molnárok faluja: Örményes
8. A jelenetre való felkészülés közös beszélgetéssel indulhat. Tisztázzuk, kik lehetnek jelen, milyen
ajándékokat hozhatnak a szolgálófalvak küldöttei.
9. Kakukktojás: Szépségápolás
a. A királytól kapott kiváltságlevél alapján önkormányzattal rendelkezik.
b. A sóbányászat művelői magyarok, a munkaeljárások és eszközök neve is magyar.
10. Sóutak: A szárazföldi útvonal Szolnokig rövidebb volt, de a rossz utak, az ökrösszekér lassúsága, a
szállítás drágasága és veszélyessége miatt ritkábban választották, mint a vízi szállítást. Szolnoktól viszont a megyék által karbantartott „sóutakon” szállították az alközpontokba, onnan került a fogyasztókhoz.
12. A dési és máramarosi sóbányákból a sóvágók kitermelték a sótömböket. A Szamoson és a Tiszán
tutajokon szállították Szolnokig. Itt átvették a sótisztek vagy sóbiztosok, és innen szállították az összes
megyébe a sóutakon ezt a nélkülözhetetlen terméket.
13.
Dés városában 1910-ben a lakosság 70 %-a, 2002-ben pedig 14 %-a vallotta magát magyarnak. Ez a
valaha fontos magyar város szinte teljesen elrománosodott.
(1910-ben 11 452 lakosából 7991 magyar, 2911 román és 445 német volt. 2002-ben 38 437 lakosából
32 678 román, 5433 magyar, 258 cigány és 21 német volt.)
14. A sószállító tutaj rajzán egy „mozgó falusi udvar” képe jelenik meg. A lovak, a szekér azért kell,
mert a só kirakodása után a család visszaszekerezik Erdélybe, a tutaj gerendáit pedig felvágják és eladják.
15. Halat, vadat, tojást, mézet, vadgyümölcsöket, fűszer- és gyógynövényeket.
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2. A szolnoki vár építése és ostroma
1. A végvárak Zsigmond korától védték az ország határait a töröktől. Az ország három részre szakadása után a Királyi Magyarország és a hódoltság határán létesültek végvárak, hogy meggátolják a török
előretörését, a hódoltság kiterjesztését. A várakat gyakran utak kereszteződésénél építették. A törökök,
ha tovább akartak haladni, kénytelenek voltak előbb bevenni a várat, mert a „hátukban” maradt vár
őrsége az utánpótlásukat meggátolhatta volna. Lassították a végvárak a török terjeszkedést.
2.
a.

1550-51: erős palánkvár építettek
1552: a török megostromolja és elfoglalja a várat.

b.
•
•
•
•
•
•
•

Habsburg Ferdinánd: A Királyi Magyarország uralkodója. Nem küld segédcsapatokat a vár
megvédéséhez
Niklas von Salm: I. Ferdinánd hadvezére, aki 1550-ben megszállja Szolnokot. Az új erődítés
építését irányítja.
Báthori András: Salm generális főkapitánya
Zay Ferenc: a vár építésekor a vár kapitánya
Nyáry Lőrinc: a vár ostromakor a vár kapitánya
Móré Gáspár: Nyáry alkapitánya
Pekry Gábor: Nyáry alkapitánya

c. A török terjeszkedést, a hódoltság területének megnövelését kellett volna meggátolnia.
3.
a. Ha nem volt elég kő, vagy gyorsan kellett elkészülnie az erődítésnek.
b. Állítsd számozással sorrendbe a palánképítés lépéseit!
3..a cölöpöket vesszővel fonták össze
1. .a cölöpárkok kiásása
6. a fal betapasztása
4. a cölöpsorok közét földdel és agyaggal töltötték meg
5. az agyagot ledöngölték
2. a cölöpök leverése
4.
a. A várat vizesárok és várfal védte három oldalról, a negyedikről pedig a Tisza határolta. Sarkain
szögletbástyák erősítették. A várost is palánkfal védte és városárok végig a Tisza és a Zagyva között.
b. A tiszai átkelőhely miatt, központi fekvése miatt.
5. Ali, Ahmed, Tiszán, németek, spanyolok, Szeptember, Nyáry Lőrinccel
6. Az oklevél tartalmazhatja a nemes címerét is: a széttört bilincset, a turbánt …
Az érdemek: hűség a magyarsághoz, találékonyság a szöktetésben, bátorság a veszélyek vállalásához…
7.
a. Több mint 5 és fél méter
b. A Bástya utcanév, a középkori metszetek ábrázolása, a talajmechanikai fúrások, a várról készült
középkori leírások alapján.
c. A telek tulajdonosa
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3. A török uralom és a Rákóczi-szabadságharc
1. Szolnok szandzsáki székhely volt, fontos középszintű közigazgatási központ. A török ebből a központból terjesztette ki hatalmát a környékre. Katonailag is fontos, hiszen a tiszai török flotta fontos
támaszpontja. A tiszai átkelőhely (fahíd) védelmét is biztosítani kellett.
2.
kajmakám
szandzsákbég
kádi
alajbég
dizdár

a szandzsákbég általános katonai helyettese
a szandzsák katonai és polgári vezetője
a szandzsákbég polgári helyettese
a hűbérbirtokos szpáhik katonai vezetője
a várőrség parancsnoka

3.

4.

Szolnokon 1548-ban 53, 1591-ben pedig
már csak 12 magyar adófizetőt írtak össze a
törökök.

A muzulmán lakosság került túlsúlyba.

Török és balkáni muszlim kereskedők és
kézművesek telepedtek a városba.
A korszak legfontosabb átkelőhelye volt.

Magukkal hozták saját kultúrájukat, vallási
szokásaikat. (dzsámi, fürdő,stb.)
A város jövedelmének nagyobb részét a tiszai
átkelőhely tette ki.

A felszabadult Erdély felé erre vitt a legrövidebb út.

A török kiűzésekor Szolnok a császári hadak
fontos hadműveleti bázisa lett.

A felszabadult városból a muszlim lakosság
elmenekült.

Kiszolgált magyar és német katonák telepedtek ide családjukkal.

•
•

Fából
Korabeli leírásokból, később készült metszetek is ábrázolják. 2003-ban a Tisza alacsony
vízállásakor kilátszottak a cölöphíd oszlopai, 2006-ban búvárrégészeti feltárásokat végeztek.
A tizenöt éves háborúban a hadseregek átkelését biztosította, utána pedig a megélénkülő
kereskedelmi forgalom haladt át rajta. Szolnok a török utánpótlási bázisa lett, nagyobb hadjáratok idején jelentős katonaságot állomásoztattak itt, és nagy élelmiszerkészleteket halmoztak fel.

•

5.
•
•
•
•

Jelentős számú muzulmán hitű katonaság állomásozott itt
1553-tól közigazgatási központ
Népes iszlám hitű polgári lakosság
A Tisza-híd miatt közlekedési, gazdasági, kereskedelmi központ

6.
Dzsámi: a muzulmán vallású országokban a nagyobb templom neve.
Minaret: a muzulmán templom mellett álló karcsú kőtorony, ahonnan naponta ötször imára hívják
a hívőket.
Müezzin: a kötelező napi imára szólító személy.
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7.
Kurucok: 1., 2., 4., 7., 8.
Császáriak: 3., 5., 6.

1. Másfél békés évszázad
1.
a: heten-nyolcan
b. körülbelül 6500-an
2.
a: német és szlovák
b. katolikus
c. a ferencesek
3.
Vár: 4., 9., 10.
Katonaváros: 3., 5., 7.
Külsőváros: 2., 6.
Kamaraváros: 1., 8.
4.

Malomgazda: a malomjövedelmeket
Hídbíró: a hídjövedelmeket
Borbíró: a borjövedelmeket tartotta számon.
Városgazda: a város gazdálkodására felügyelt.

5.
a. sófuvarozás, faúsztatás, fafeldolgozás, vízi szállítás és ehhez kapcsolódó iparágak.
b.
- kétnyomásos gazdálkodás
- nincs trágyázás
- kukorica, búza, szőlő, dohány
- nád-, sásaratás, halászat
c.
- asztalos, ács, kerékgyártó
- csizmadia, gombkötő, süveges, szabó, szíjgyártó, szűrszabó, szűcs, takács,
- varga
- üveges, kőműves
- kovács, lakatos, molnár, mészáros, pék
- gyógyszerész, könyvkötő, puskaműves
d.
-zsidó
- gabona
6.
VÁRTEMPLOM
VÁROSHÁZA
FERENCES GIMNÁZIUM
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7. Várhatóan a jelenetekben a vendégszeretet, a segítőkészség, pozitív emberi vonások jelennek meg.
8.
a. 1739. március 12-én
b. A kuruc-labanc háborúk (a Rákóczi-szabadságharc)
c. A város régi iratai is elégtek.
d. A városmagtól távolabb épültek
e.
- 1742: tűzvész
- 1743: tűzvész és pestisjárvány
- 1774: sáskajárás
- 1790-91: rossz termés, éhínség
- 1795: gabonahiány, éhezés
- 1831. kolerajárvány
9.

- A városukhoz makacsul ragaszkodó, azt mindig újraépítő lakosságnak.
- A város és lakói

10.
„Szolnok a Tisza fővárosa”, Szolnok ispán szobra, a Verseghy Könyvtár, Szigligeti Ede szobra
és a színház, a Damjanich-park, a város címere, a nemzeti színű zászló.
11.
a. 1799.
b. több mint 10 méter mély
c. az 1879-es tiszai árvíz
d. 1820-21-ben
e. Latin. Latin volt a hivatalos nyelv.
12. A Martinovics-mozgalomban való részvételéért és a Marseilleise magyarra fordításáért.

2. Az 1848-49-es szabadságharc tiszai kulcsvárosa
1. Hiányoznak a lőfegyverek. A sereg két harmada csak kiegyenesített kaszával van felfegyverezve.
2. „egy ingbe-gatyába” érkeztek. Görgey azt várta, hogy a város felszereli, felfegyverzi a nemzetőröket.
3. A beszédben szó lehet arról, hogy ő a Honvédelmi bizottmány vezetőjeként segítséget kér a haza
megvédéséhez. Érzékeltetheti a veszélyt, amit Jellasics támadása jelent. Áldozatkészséget vár, mert
ellenkező esetben elveszhetnek az áprilisi vívmányok és a (viszonylagos) függetlenség.
4. Kérdés lehet például:
– Miért költözött a kormány Debrecenbe?
– Hány fogatot biztosított Halassy?
– A kormánytagok és hivatalnokok Debrecenbe szállítása után miket
vittek még a szekerek?
– Hol szállt meg Kossuth Szolnokon?
– Mit tehettek azok a menekülők, akiknek nem jutott fogat?
5.

I, H, H, I, I, H

6.
a: Ottinger
b: Perczel Mór
c: Tisza-hidat
d: Vécsey
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e: megsarcolja
f: Damjanich János
g: Benedek Lajos
Hétszer cserélt „gazdát” a város!

7. Ottinger 1500 fős lovasdandárja január 13-án megszállta Szolnokot. Perczel Mór 14 ezer fős serege
megfutamította az osztrák lovasságot. Pár nap múlva Abonyt és Ceglédet is elfoglalták a honvédek.
8.
a. Az Indóház környékén
b. A Tisza-parton a sóraktárak, a katolikus templom, a Tisza-híd környékén, a Tabánban
c. A Malomzugban (Malomszögben)
9.
a. Nem akadályozta meg, hogy a császáriak mozdonyt indítsanak Abonyba, az ott állomásozó
Ottinger-dandárhoz erősítést kérni.
b. A lovasdandár meg is érkezett.
c. Vécsey huszárjai ekkorra már Szanda felől átkeltek a Tiszán, és visszavonulásra kényszerítették az
Ottinger-dandárt.
10.

Halassy Kázmér
Leiningen-Westerburg Károly
Jozef Wysocki
Görgey Artúr
Damjanich János

11.
a. Damjanics, melylyel, rácz, harczból, nyolczezer…
b. 900 fő
c. Damjanich János
d. A Tisza-hidat és a Vártemplomot
12.
a. A Művésztelep előtt. Adományokból jött össze az ára, Damjanich özvegye is adományozott. Rudnai
Béla készítette carrarai márványból.
b. A Lengyel Légió utcában.
c. A Városháza falán
d. Az 1849. március 5-i csata jelentős eseményei zajlottak itt.
e. A Zagyva-parti sétányon emlékparkot állítottak. A 13 aradi mártír portréját ábrázoló faragott oszlopokat Fehér Tibor fafaragó készítette.
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3. A dualizmus virágzó városa
1. Városháza, reálgimnázium (ma Verseghy), ipartestület, törvényszék, pénzügyigazgatóság, laktanya, Konstantin Iskola, Vármegyei Kaszinó, református templom, megyei kórház, Mezőgazdasági Takarékpénztár, zsinagóga, Művésztelep, Kereskedelmi Bank, új pályaudvar, Sipos Téri Iskola, Szolnoki
Népbank, városi víztorony, színház, Hitelbank, polgári fiú- és lányiskola, új, emeletes polgárházak, új
Tisza-híd
2.
a. A legnagyobb adófizetők részt vehettek a városi tanács munkájában.
b. 158
c. háromévente
3. a, c, d, e, g
4.
kisipar: 2,4,5,7
gyáripar: 1,3,6
5.
Hatvan – Füzesabony (Salgótarján)
Békéscsaba (Arad)
Püspökladány, Debrecen (Nagyvárad)
Nyíregyháza – Miskolc - Kassa
6.
a. a különböző vallásúak békés együttélésének
b. katolikus, zsidó, református
7.
nyomda, lapkiadás, több napilap, kávéházi élet, Magyar Király Szálloda, Nemzeti Kávéház, kaszinó,
egyesületek: MÁV olvasószoba, zenekar, dalegylet,
Művésztelep
Felvetődik a könyvtár- és múzeumalapítás gondolata
Sport: evezős-, vívó-, korcsolyaegylet
Új iskolák: Újvárosi, Sipos téri, reálgimnázium, fiú és leány polgári iskola, iparostanonc iskola, felsőkereskedelmi iskola
8.
a. 33.060 fő
b. bevándorlásból
c. Vasúti csomóponti helyzete és a tiszai szállítási lehetőség vonzotta az iparral foglalkozó vállalkozókat. A vállalkozások (Járműjavító, fűrésztelepek, gyufagyár, faipar, malomipar, téglagyártás, cukorgyár) munkalehetőséget biztosítottak. Katonaságot is helyeztek ide. A város közigazgatási központi
szerepe hivatalnokokat, értelmiségieket igényelt. Új iskolák, színház, művésztelep: szellemi foglalkozásúak betelepülése. A javuló infrastruktúra (csatornázás, vízmű, vízhálózat, áramfejlesztő telep: közvilágítás) szintén vonzó lehetett.
d. A kereső lakosság foglalkozási ágankénti megoszlása 1910-ben: 29 %: ipar, 15 % közlekedés, 6 %
kereskedelem, 16 % mezőgazdaság, 9 % értelmiség, 10 % házi cseléd, 15 % egyéb: pl. szolgáltatás.
9.
a. Sipos Orbán
b. Élénk volt a gőzhajóforgalom. Gőzhajókikötője volt a városnak. A hajókon gabonát, építőanyagot, a
környező falvak terményeit és utasokat szállítottak. A fát tutajok anyagaként szállították, és a gőzfűrésztelepeken dolgozták fel.
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(Kiegészíthetjük azzal, hogy rendszeres személyforgalmi közlekedés volt Szolnok-Csongrád-Szeged
között.)
10. A Tisza nagy kanyarulatát levágták, a Holt-Tiszaág jól látható. Új mederszakaszt ástak! Óriási árterületek tűntek el: a Tisza medrét gátak közé szorították. A Zagyva medrét is szabályozták. A városmagot övező kertek, szántók eltűntek. A város beépített területe jelentősen megnőtt. A Tisza túloldalán
(Kertváros, Szandaszőlős) is terjeszkedik a település.
11.
a. Lengyel Antal
b. Scheftsik István

4. A vasút Szolnok lendítő ereje
1. 1829-ben, Széchenyi István, 1846-ban, Pest és Vác között.
2. igaz, hamis, hamis, igaz, igaz
3. Legalább 3-4 meggyőző érvet várunk, amelyek a vasút fontosságát, városfejlesztő szerepét hangsúlyozzák:
- Szolnok vízi és szárazföldi utak találkozási pontja
- jelentős átkelőhely a Tiszán
- erős fahídja van.
- nehéz a hagyományos módon, szekerekkel megoldani a sótömbök továbbszállítását
- a mezőgazdasági termékek forgalma is megnőtt.
4.
a: 1847. 1.
b: 1909. 3.
c. 1857. 2.
d. 1975. 4.
5.
a: igaz b: igaz c: hamis d: igaz e: igaz
6. Tisza-szabályozás (ármentesítés), vasútépítés. A megyeszékhelyi rang elnyerése. Megyei hivatalok, hatóságok költöztek ide. Katonaság állomásozott itt. Többen, többet vásároltak a város üzleteiben.
Nőttek az adókból a város bevételei. Zsidó kereskedők költöztek ide. Újabb vasútvonalak épültek ki
Szolnokon keresztül. Létrejött egy vasúti műhely is.
7. Cseh és osztrák szakemberek, vasúti tisztek, szakmunkások érkeztek, itt letelepedtek, leszármazottaik elmagyarosodtak, később egyre több szolnoki lakost is felvettek a vasúthoz.
8.
a. Hány iparos volt Szolnokon 1879-ben? 390 fő
b. Hány iparos működött 1910-ben? 974 fő
c. Mikor szűntek meg a céhek? 1872-ben
d. Milyen feladatokat látott el az ipartestület? Az iparostanoncok oktatását, rajziskolai képzését szervezte, kiállítást szervezett évente a munkáikból, olvasókört, könyvtárat tartott fönn. Székházat épített.
Betegeit segélyezte.
e. Melyik volt a legnagyobb szolnoki gyár? A vasúti műhely (a Járműjavító elődje)
f. Sorold fel, milyen egyéb üzemek, gyárak működtek a korabeli Szolnokon! Fűrésztelepek, hengerműmalom, kisebb malmok, gyufagyár, faipari üzemek, téglagyár, cukorgyár
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9. Legalább 3-4 meggyőző érvet várunk, amelyek a vasút fontosságát, városfejlesztő szerepét hangsúlyozzák.
10.
a. 1888-ban
b. Így akarta megakadályozni, hogy a román hadsereg átkeljen a Tiszán.
c. A visszavonuló németek.
d. 1947-ben.
11. A megfejtés: Erzsébet. Az 1857-ben elkészült pályaudvart november 19-én, Erzsébet napon adták
át ünnepélyesen a forgalomnak - Erzsébet királyné iránti tiszteletből.
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5. A Szolnoki Művésztelep (választható téma)
1. August von Pettenkofen osztrák hadi festőnek.
2. 1902. június 29-én.
3. Két épületben 12 műteremmel.
4.
a. August von Pettenkofen, Deák-Ébner Lajos, Böhm Pál
b. Fényes Adolf
c. Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc
d. Simon Ferenc
e. Fazekas Magdolna
f. Rékassy Csaba
g. Pogány Gábor Benő
h. Pólya Tibor
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1. Világháború, forradalom, terror, Trianon
1. Megállította a dualizmus korának látványos fejlődését. 305 szolnoki katona elesett, sokan megsebesültek, sokan később érkeztek haza a hadifogságból.
2. 1918 decemberében a román frontról visszavonuló német hadsereg katonáitól mindent lehetett
venni: hadi felszerelést, lőszert, fegyvert. Éppen csak a teherautóikat nem adták el, hogy legyen mivel
hazautazniuk. Tele volt a város üzletelőkkel. Úgy feltörték az aszfaltot a német teherautók, mintha a
háború söpört volna végig!
3. Darvas Ferenc és dr. Pap Illés lett a Nemzeti Tanács helyi vezetője
4. A szociáldemokrata és a kommunista párt
5. F. Bede Lászlót, Pálfy Jánost és Szabó Károlyt
6. A bankokat, az ipari üzemeket, a húsz dolgozónál többet foglalkoztató kisebb üzemeket, a cukorgyárat, a házingatlanokat, a szállodákat, éttermeket, a kisebb üzleteket. A tehergépkocsikat, a motorkerékpárokat, a kerékpárokat és a lovakat. A korábban a német hadseregtől vásárolt hadianyagot. Még a
bélyeggyűjteményeket is.
7.
a. „Nem ismerek erkölcsöst vagy erkölcstelent”: ez a megfogalmazás félelmetes. Megtagadja az alapvető erkölcsi értékeket. Csak diktátor vélekedhet így.
b. A vörösterror legkíméletlenebb alkalmazója. Nem riadt vissza a kegyetlenkedéstől. Bár a rögtönítélő
törvényszék elnöke volt, a törvényességnek még a látszatára sem törekedett.
8. Több földbirtokos, városi hivatalnok, értelmiségi, katonatiszt van közöttük. Mellinger Ede 16 éves
tanulót azért végezték ki, mert egy kifejezéssel megsértette Szamuelyt.
9. A románok itt akarják áttörni a magyar védelmet május és július közepe között. A Vörös Hadsereg
itt indított nagy ellentámadást július 20-án.
A két sereg három hónapig tartó meg-megújuló harcainak következménye, hogy sokat szenvedett
Szolnok. Sokan meghaltak, és a város épületeiben is nagy károk keletkeztek. A románok nehéztüzérséggel lőtték a várost, óriási pusztítást okozva.
10.
1. Május 3-ától a Vörös Hadsereg csapatai elfoglalták állásaikat a városban.
2. A románok a Tisza túlsó partjáról ágyúzták, repülőről géppuskázták a várost.
3. Májustól július közepéig állóháború alakult ki.
4. Július 20-án a Vörös Hadsereg nagy ellentámadást kezdett, átkelt a Tiszán, és Karcagig előrenyomult.
5. A románok a következő héten fokozatosan visszaszorították őket.
6. Szolnoknál július 26. és 31 között ismét állóháború alakult ki.
7. A Vörös Hadsereg július 31-én elhagyta a várost.
8. A Forradalmi Kormányzótanács augusztus 1-jén lemondott, de Szolnokon augusztus 1-jén még
egy napig harcok folytak. A románokat még egyszer visszaszorították a városban maradt vörösök –
az őket támogató vasutasokkal és munkásokkal összefogva.
9. Augusztus 2-án a románok megszállták a várost.
11. Repülőgépről többször is géppuskázták a várost. A harci repülőgép az első világháború során fejlődött ki. 1916-ban Verdunnél már alkalmazták, és a háború végéig a hadviselő felek létrehozzák saját
légierejüket. Városok elleni bevetése inkább a második világháborúban lesz jellemző.
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12. F. Bede László és Pálfy János.
13.
a. Háy Géza nem volt híve a proletárdiktatúrának, de nem is tett ellene semmit. Mégis kishíján agyonlőtték a vörösök. A tanácsköztársaság bukása után alaptalanul vádolták meg, és minden ok nélkül gyilkolták meg a fehérek.
b. Gyakorlatilag semmiben. Ugyanolyan brutális, erkölcstelen, igazságtalan és jogellenes.
c. Véget kellett vetnie a fehérterrornak. Helyre kellett állítania a törvényességet.

2. Város a háborúban
1.
a. Az új határok miatt elveszítette piacai és nyersanyagforrásai jó részét. Visszaesett a tiszai faúsztatás,
a folyami szállítás, és Szolnok vasúti és közúti forgalma is a töredékére csökkent.
b. Az evangélikus vallású áttelepülőkkel nőtt meg annyira ez a felekezet, hogy
templomot építsen 1932-ben.
2. A korábban jó pénzben felvett hitelt az inflációs koronával hamarabb kifizették. Később is előnyös
külföldi hitelekből fedezte a város a fejlesztés kiadásait.
3. Horthy Miklós kenderesi születésű, tehát Szolnok megyei. Testvére, Horthy Szabolcs főispán volt
1910-től a háború kitöréséig, amikor hadba vonult, és 1914 novemberében hősi halált halt. A kormányzó idősebb fia, Horthy István szorgalmazására épült itt a katonai repülőtér. Itt is képezték őt ki.
4. Biztosan megkönnyítették ezek a körülmények a támogatások megszerzését.
5. Például: a Tárház, a cukorgyár, a Tisza Szálló, a posta épülete, a színház, a bábaképző, a repülőtér,
a városmajor úti Honvédkórház, a Hitelbank, a MÁV uszoda, a sportreptér.
6. Az orosz fronton, pilótaként.
7.
- 1841-ben
- 1899-ben
- Fenntartani a felekezeti békét
- A mai Pelikán Szálló – Aba-Novák Kulturális Központ területén
- 1944. június 25-én a strasshofi munkatáborba – ők életben maradtak, a másik csoportot pedig június
28-án Auschwitzba. Őket meggyilkolták.
8.
a. Fő célpont volt a vasúti pályaudvar, a Tisza vasúti hídja, a katonai repülőtér
b. Ezek elpusztítása nagyon megnehezítette volna a frontra küldött utánpótlást.
c. A légitámadás a polgári lakosságot is veszélyezteti. Nekik is fel kell készülniük a légitámadások
elleni védekezésre.
9.
a. 1944. június másodikán a két hullámban érkező összesen több mint 130 bombázó 900 bombát szórt
le a célpontokra. Céljukat nem érték el, mert a vasútállomás főépülete, a vasúti híd és s repülőtér
nem semmisült meg. Szörnyű tragédiát okoztak viszont a szolnoki lakosságnak, főleg a vasútállomás környékén élőknek. Egész utcák pusztultak el, 179 polgári személy, közöttük sok gyerek vesztette életét. 16 magyar és 174 német katona halt meg. Ezernél többen megsebesültek.
b. Mint egy szőnyeg, úgy terítik be a találatok az állomás környékét.
c. A szövetséges repülők – félve a kitűnő magyar tüzérektől – 8000 méteres magasságon repültek. A
légvédelmi tüzérség ágyúi nem tudtak ilyen magasságra tüzelni.
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d. Ahhoz túlságosan magasan repültek.
e. Októberben szovjet gépek, a város szovjet elfoglalása után pedig német gépek bombázták Szolnokot.
10.
a. A románok átálltak a szövetségesek oldalára, így a szovjet tankok megkerülhették a Kárpátok hegyláncait, és már szeptember végére kijutottak az Alföldre.
b. Árpád-vonal
11.
a. Német, orosz, amerikai, angol
b. Héja
12.
a. Így akarták megakadályozni, hogy a szovjet csapatok átkeljenek a Tiszán, és benyomuljanak Szolnokra.
b. Október 19-én reggel nagy páncélos támadással.
c. A Tisza vonalán, a vasúti hídtól a hajóállomásig a németek, onnan a Cukorgyárig magyar tábori
csendőrök.
d. 1944. november 4-én.
e. Körülbelül négyezren maradtak a városban.
13. Az orosz gyalogos katonák tömegei „barbár hordaként” viselkedtek. Rosszul kiképzett, rosszul
ellátott, fegyelmezetlen és durva emberek tömege, akik raboltak, erőszakoskodtak a nőkkel.
14.
a. A szandai réten, a kocsorosi részen és a szandai repülőtér térségében.
b. Műtőt rendeztek be, a sebesülteket operálták.

3. 1956 eseményei Szolnokon
1. 1956. október 23-án este a szolnoki közlekedésmérnöki egyetemi karon (a megyei bíróság mostani
épületében) éppen gyűlést tartottak a diákok, amikor telefonon hírt kaptak a budapesti tömegtüntetésről. Átmentek a színházba, és az előadást félbeszakítva bevonultak a színpadra. Lengyel János színész
mondta el a közönségnek, hogy Pesten kitört a forradalom. Ez indította el a szolnoki forradalmi megmozdulást.
2. Az emlékművek, szobrok, képek mindig többletjelentést hordoznak. A politikai emlékművek azt a
rendszert szimbolizálták, amelyet az emberek gyűlöltek. A Sztálin-szobor és a felszabadulási emlékmű
az önkényuralmi rendszert és a szovjet megszállást egyszerre jelentette. Elpusztításuk a rendszer megsemmisítésének szimbóluma volt.
3. Dancsi József, a fűtőház vízműlakatosa az október 26-án megválasztott forradalmi munkástanács
elnöke volt. Arra törekedett, hogy a városban megőrizzék a nyugalmat. Megszervezte a város közellátását, biztosította a legfontosabb üzemek folyamatos működését, és élelmiszerszállítmányokat indított
a budapesti lakosság megsegítésére.
Kablay Lajos alezredes a szolnoki helyőrség parancsnoka volt. Ő lett a helyi katonatanács vezetője.
Csillapította a helyi egyetemistákat, akik nemzetőrséget alakítottak. Október 30-án repülőutat szervezett Budapestre, hogy a fiatalok a magasból saját szemükkel lássák a főváros pusztulását, a Köztársaság téren dúló harcokat.
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Szathmári József százados a Thököly úti légvédelmi tüzérlaktanya parancsnoka volt. Amikor november 4-én hajnalban a laktanyát a szovjet tankok géppuskatűz alá vették, a százados a géppuskatűzben
kezét magasba tartva a vezértankhoz futott, és kérte a parancsnokot a tüzelés beszüntetésére. Ezzel az
egész várost is megmentette a szovjet támadástól.
4. A város kiemelkedő katonai jelentőségét az adta, hogy alkalmas volt egy ideiglenes szovjet katonai
főparancsnokság létrehozására. Határában ugyanis a Lakihegyi adótoronnyal azonos teljesítményű
rádióadó működött, nyomda és újságszerkesztőség is rendelkezésre állt. Közlekedési csomóponti szerepe is fontos volt. Már november 2-án ide települt a szovjet főparancsnokság, és a Forgószél hadműveletet, Budapest ostromát innen indították 4-én.
5. Kádár János október 30. és november 4. között a Nagy Imre kormány államminisztere volt. Október
30-án az ekkor létrejött MSZMP Intéző Bizottságának tagja. November 1-jén Münnich Ferenccel a
budapesti szovjet nagykövetségre ment, majd titokban Moszkvába utazott. Több kommunista ország
pártvezetőjével tárgyalt, végül Hruscsov szovjet pártelnök úgy döntött, hogy ő legyen az új hatalom
vezetője Magyarországon, és kijelölték a kormány tagjait is.
Kádár még meg sem érkezett Szolnokra, amikor november 4-én hajnalban a szolnoki rádió hullámhosszán elhangzott bejelentése az Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulásáról. A valóság
tehát az, hogy Kádár kormányát a szovjet vezetés állította össze, és az új kormány megalakulását az
ungvári (ekkor a Szovjetunió része) rádióadón jelentették be – a szolnoki adó hullámhosszára hangolva.
November 4. és 6. között valóban megjelentek Szolnokon azok, akiket Moszkvában kijelöltek az új
kormányba.
Kádár János a szovjet vezetésnek engedelmeskedve állított valótlanságokat.
6. A forradalom kiemelkedő résztvevői közül a legmérsékeltebbeket is elhurcolták, vallatták, hónapokig fogva tartották, némelyeket hosszú börtönbüntetésre ítéltek. Dancsi József 8 év börtönbüntetést
kapott, Szathmári Józsefet másfél év börtönre ítélték.
Hatszáz-hétszáz ember ellen zajlott politikai per. Sokakat – így Kablay Józsefet is - eltávolítottak a
hadseregből. Ügyészeket, tanárokat, újságírókat, a munkástanácsokban részt vevőket elbocsátották
állásukból. Lengyel János színészt bebörtönözték.
7. 1956. november 4-én hajnalban Konyev marsall Szolnokról adta ki a parancsot a magyar forradalom
leverésére. A hadművelet neve: „Forgószél”. Szathmári József, a Rékasi úti laktanyára tüzet nyitó
orosz parancsnok elé lépett a golyózáporban, és sikerült megakadályoznia az értelmetlen vérontást.
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