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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetésér ől szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . Emberi Erő források Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházáso k

Szolnoki művésztelepen lévő középkori vármaradvány bástya Q,Q 0 +200.0 +200 .0 2000 2000
felújítása. kiállítás kialakítása.

XV . Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

49 Eximbank Zrt . tőke juttatása 18 000,0 18 000,0 -200,0 -200 .0 17800.0 17800 .0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A szolnoki vár története

A történeti szakirodalom által is hitelesnek ismert legrégebbi írásos anyag az 1075-ös keltezés ű
adománylevél, amiben I . Géza király – a Garam folyó mellett – monostort alapítván, annak javára
adományokat tett az ország különböző részein fekvő királyi birtokokból, így a Tisza mentén is . A fent i
oklevél, amely Szolnokot városként (civitas) emlegeti és a környék településeit, vizeit is megnevezi, ne m
városprivilégium, nem városalapító oklevél (mint sokszor – tévesen – emlegették), hanem a városra i s
vonatkozó – ma is meglévő – legrégebbi írásos emlék. Az adománylevél latin nyelvű, amelyet II . Endre
1217-es átírásában őriz az Esztergomi káptalani magánlevéltár .
Mivel az 1075-ös irat már városként emlegeti Szolnokot, joggal feltételezhet ő a település jóval korábbi
kialakulása. Ezt támasztja alá az Arvisura a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájában
Szolnokról megtalálható bejegyzése. Ezek szerint Vászoly fia, Levente összeállítást készített a magyarság
kialakulásáról, amelyből kiderül, hogy 673-680-ig Szolnok, tárkány fejedelem volt az Avar birodalomba n
és mint ilyen, várost alapított .
A Szolnok várának felszentelési ünnepe 673. szeptember 12-én volt .

Krónikák, okleveles adatok évszázadokon át említik „castrum"-ként Szolnokot, amely a rév- és s ó

jövedelmek miatt kamarai város. De ahogy sok középkori „civitas” nem szerepel a XV . században már a

városok közt, úgy Szolnok is többször magánföldesúri kézbe kerülvén, mez őváros "oppidum" lett s

várának jelentősége is elenyészett .
1550-ben Slam Miklós a török elleni vár építésekor írja Nádasdy Tamásnak :

. . . az erődítésnél azonban nagy nehézséget okoz, hogy nincsenek nyomok vagy jelek, amelyek
mutathatnák, hogy ott azelőtt valamilyen erősség állott volna . . .”
Ez magyarázat lehet arra, hogy a XI. század eleji ispánsági várról rajzos, térképes ábrázolás vag y
részletesebb leírás nem maradt fenn .
Sokkal szerencsésebb a helyzet a XVI . század közepén, a török ellen megépült szolnoki vár térképes ,

képes ábrázolásai tekintetében . Szolnoknak akkor fontos szerepet szántak .
A város központi szerepkörét jól jellemzik azok a források, amelyek a török terjeszkedés Szolnoko t
elfoglaló szándékára utalva, kérik az országos fókapitányokat, a királyt, hogy akadályozzák meg a
törökök tervét. 1550. szeptember 10-én Slam Miklós és Báthori András nagyobb sereggel megszállj a
Szolnok környékét és nekikezdenek a vár építésének. Mivel követ csak nagy fáradsággal és sok idő alatt
lehet elegendő mennyiségben a messzi hegyekbő l szállítani, palánkvárat emelnek, amelyet minden

oldalról víz vesz körül. A megépült bels ő vár négy sarokbástyával, a következő évben tovább bővült úgy,

hogy magát a középkori várost is fallal és vizesárokkal veszik körül, amelyet öt bástyával er ősítenek meg,
s ez lett a küls ő vár.



Csatajelenet a szolnoki vár alatt

A vár egykori felépítése :

Szolnoknak a végvárrendszerben betöltött fontos szerepét a térképre tekintve érthetjük meg . A törökök
számára, Temesvár és a Duna-Tisza-Maros szögének elfoglalása után, mindössze Szolnok és Eger vár a
maradt, mint jelentős akadály a királyi Magyarországgal szemben. Magyar, erdélyi, bécsi hírszerzők
jelentették 1552 júniusa óta, hogy a törökök Temesvár eleste után előbb Szolnok, majd Eger ostromára
indulnak. Az említett két vár elfoglalása er ős érdekében állt a budai basának, Alinak. Miután a

legjelentősebb síkvidéki erődök elestek, II . Szulejmán szultán utasította Ahmedet, Alit és Mohamedet ,

hogy hadaikat a két végvár ellen vezényeljék. A régi szolnoki földvár helyén I . Ferdinánd utasítására

1550-51-ben, a török veszély miatt, Szolnokot városfallal vették körbe (részben Dobó Istvan terv e

szerint), várát megerősítették, élére Nyáry Lőrincet nevezték ki .

Az 1550 őszén elkezdett erődítési munkálatok markáns környezet átalakítással jártak együtt, melye k
következményei napjainkig jelen vannak. Egyrészt egy szigetet hoztak létre azáltal, hogy a Zagyv a

eredeti tiszai torkolatától nyugatra egy új Zagyva-medret ástak ki a vár északi és nyugati oldala mentén .

Másrészt ezen a Tisza és a Zagyva folyók által teljesen körülölelt szigeten a mesterségesen kialakított

mederből kitermelt föld felhasználásával létesítették a vár palánkfalait, illetve töltötték fel bels ő szintjét .

1551-ben pedig a városi vizesárok kiásásával - melynek kitermelt földjéből építették a város palánkfalait -

a Zagyvát és Tiszát egy újabb csatornával kötötték össze. Ma már sem a városárok, sem pedig a Zagyva

ősi keleti ága nem funkcionál. Az előbbinek teljesen nyoma veszett, az utóbbinak is csak egyes része i
észlelhetők, ugyanakkor a Zagyvának a Tabántól egészen a Tiszáig húzódó egyetlen aktív szakasza az

1550-es várépítésnek köszönhetően jött létre .

Az építéshez bár használtak követ is, az 1552-es vár szerkezetét a korabeli dokumentumok szerint talajb a

levert gerendák közé döngölt agyagos föld (palánk) képezte. A rézkarcokon látható, hogy a szabálytalan
négyszög alaprajzú, sarkain egy-egy ágyúrondellával biztosított végvárt kiterjedt várárok vette körül . A
vár fiilesbástyákkal való kiegészítése csak magát a tényleges várat érintette és csak a török ki űzése során



kerülhetett sor e toldásra, ahogy az a különböz ő korok metszetein egységesen jól nyomon követhető .

Az 1552-es török ostrom :

Nyári kapitány parancsnoksága alá 1400 főnyi spanyol, német, cseh és kisszámú magyar katona tartozott .
A vár 24 ágyúval, 3000 puskával, 800 mázsa lőporral és nagy mennyiségű élelmiszerrel volt felszerelve .

A munkálatokat 1552 nyarán megkezdték, és nagy sietséggel haladtak. Megásták a Zagyva mai torkolati

szakaszát, ami tehát nem az eredeti medre a Zagyvának . Az eredeti mederrész mára feltöltődött és

mindössze egy kisebb tó maradt bel ő le a mai MÁV-kórház előtt. Ma úgy ismert, mint az egykori várárok

maradványa.
1552. szeptember 2-án Ahmed Ali basa 40 000 fős serege ostromzár alá vonta a várat .

Először Ali basa támadta meg várát, de nyolc nap után feladta, ugyanis Nyári L őrinc kirohanásaival

kegyetlen pusztításokat végzett közöttük. Ezután Ali basa Ahmed nagyvezért hívta segítségül. Meg is
szállták a vár környékét tengernyi haddal. A török felvonulást, csinnadrattát tartott a vár előtt, de Nyár i
Lőrinc bátor szívvel nézte a próbálkozást a védők megfélemlítésére és összehívta a vitézeket, hogy

bátorító beszédet szóljon hozzájuk Az emberek most felbátorodtat, de a törökök kiáltókat, hírnököket

küldtek a vár alá, valamint ígéreteket és fenyegetéseket tartalmazó leveleket is sikerült bejuttatni a várb a

és ezek a végén összezavarták a védőket. A helyzet odáig fajult, hogy zendülést hajtottak végre a kapitány
ellen —olasz, német, spanyol, zsoldosok védték a várat túlnyomórészt. A zsoldosok tehát erőszakkal
megszerezték a rejtett alagút kulcsait Nyári L őrinctől és elszöktek a várból. A várban körülbelül 20 embe r
maradt. Egy Pekry Gábor nevű tiszt végig kitartott a kapitány mellett. A következő napi roham volt a

végső. Nyári Lőrinc egy nagy lakomát csapott embereivel, utána pedig mindenki elvonult imádkozni a

szobájába. A parancsnok felöltötte legszebb díszruháját, övébe dugta a vár kulcsait, fogta a zászlót és így

kezdte a harcot. A rohamozókra először a várfalakról lőttek ágyúkkal. Aztán már betörtek a várba. Akkor

gyorsan kinyitották a főkaput és a nagyágyúval belelőttek a török gyalogságba. Előzőleg láncokkal, vas

és ólomrabokkal tömték meg az ágyút. Aztán végül Nyári Lőrinc tizenhét sebből vérezve esett el. A

körülöttük kialakult ütközetben pár száz török halt meg . Nyári Lőrinc túlélte az ostromot, de hosszas,

romboló fogságba került melyből nehezen, kalandos úton tudott csak megszökni .

A törökök 1553-ban létrehozták a szolnoki szandzsákot és jelentős építkezésekbe fogtak. 1562-ben itt
épült fel az ország első állandó Tisza-hídja . A szolnoki török kori híd maradványai napvilágra kerültek a
Tisza 2003-as alacsony vízállásakor .

Tartózkodásuk alatt a törökök minaretet, dzsámit és fürd őt is építettek, amelyek a kés őbbi harcok
folyamán és nagyrészt szándékos pusztítások miatt teljesen megsemmisültek . Ennek ellenére a minaret

alapjai megmaradtak, s ma egy díszkút hirdeti egykor helyét .
1552-ben a szolnoki vár eleste után, a 133 éves török uralom alól 1685 . október 18-án szabadult fel
Szolnok. A törökök a vár épületeit felgyújtva menekültek el a túlerő elő l .

Buda és Eger vára akkor még török kézen volt és Szolnok visszafoglalása már Buda felszabadításána k

előkészítését szolgálta .

Az 1685-ben megerősített vár is palánkvár volt, melyet az elkövetkez ő évben tovább erősítettek.

Az 1700-as évek elején a városi élet kezd kibontakozni . A városi közigazgatás működése 1702-ben indul
meg, továbbá ez évben jelenik meg az irataikon a hitelesség jeléül pecsétjük is . Körirata egyszer ű volt :
Sigillum oppidi Szolnok (Szolnok város pecsétje) .



1703 . nyarán Rákóczi Ferenc seregei már a Tiszántúl nagy részét hatalmába kerítették . Watters szolnoki
várparancsnok sürgette a vár megerősítését és felszerelését. A kuruc seregek 1703. szeptember 10-én

Szolnok alá érkeztek . Szerencséjük volt a Zagyva alacsony vízállásával és mindössze tizenegy nap ostrom
után szeptember 21-én a várat elfoglalták, pedig – a véd őkkel ellentétben – a támadó kuruc csapatok
ágyúkkal sem rendelkeztek.

1706. végétől pusztán marad Szolnok, a Rákóczi-szabadságharc eseményei távol zajlanak. De 1710 .
márciusától megváltozik a helyzet, ismét fontos szerepet kap a vár . Rákóczi rendelkezése nyomán
megindul a vár megerősítése. 1710. október 15-én megkezdődik a vár ostroma. A fegyveres harc helyett ,
gróf Pálffy János főparancsnok – mint horvát bán, a magyar király helyettese – módszerei sikeresne k
bizonyulnak.
Szolnok város úgyszólván az ölébe hull, pedig elszánt parancsnok, Csajághy János brigadéros és er ős

őrség védte. De Cusani császári alezredes felszólítására a huszárvár háromezer lovas őrsége fellázadt a
parancsnok ellen, így a vár október 17-én a császáriak kezére kerül . A Rákóczi-szabadságharc után

azonban végképp az enyészet jutott osztályrészéül . Köveit széthordták építkezésekre .

A fentebb olvasható rövid áttekint ő ismertető szövegből kitűnik, Szolnok város történetében sokszor
jelentős szerepet játszott a mára már enyészetté vált szolnoki vár.

Éppen ezért tartom fontosnak egy bizonyos vár részleg (A bástya) felújítását és egy állandó kiállítá s
megnyitását, mely Szolnok város háborús eseményeit mutatná be a 600-as évekt ől egészen a XX.

századig .

(Az északnyugati bástyaként mondott torony nem a régi vár maradványa . Frecskai András és Pongrátz

Károly, a Szolnoki Művésztelep művészei tervezték és építették 1905-ben. A romantikus műrom a vár

köveinek felhasználásával épült . )

2013 . október 30 .

arath olt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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