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(A magyar Vörös Hadiereg és a •zolnnki munkámi: liűni harca 1919-bon)

1919. április 16-án a román imperialisták — az antant biztatására — katonai
támadást indítottak a Magyar Tanácsköztársaság ellen. A székely hadosztály árulása
következtében hatalmas rés tátongott a Vörös Hadsereg arcvonalán. A román bojá-
rok csapatai az arcvonal egyes szakaszain szinte akadálytalanul nyomultak a Tisza
felé. A fiatal proletárállam igen nehéz helyzetbe került. Szovjet-Oroszország proleta-
riátusának erejét lekötötte az intervenciósok elleni harc. Saját erejéből kellett fel-
vennie a harcot a többszörös túlerővel szemben. E válságos helyzetben a munkás-
osztály legjobbjai megkondították a vészharangot. A Vörös Üjság: április 22-i szá-
ma drámai hangú felhívást közöl: „Veszélyben a forradalom! Be a Vörös Hadseregbe!"
A felhívásra — mintegy válaszként — a munkások, nincstelen parasztok és az értel-
miség legjobbjai ezrével jelentkeztek a proletárhaza védelmére.

A szolnoki munkásság már a veszély első napjaiban bebizonyította áldozat-
készségét. A szakszervezetek összvezetősége Pálfy János javaslatára határozatot ho-
zott: „... aki a termelőmunkában nem okvetlenül szükséges, az azonnal jelentkezzen
a Vörös Hadseregbe. Az itthon maradottak munkásszázadokba szervezve készültségbe
álljanak!" (Sz. Á. L. XI. — 2314.) A határozat szellemében a szakszervezetek tagsága
tömegesen jelentkezett katonának. Szolnokra érkezett a Vörös Hadsereg központi
toborzó tisztje, Ferencsik Imre, s a helyi direktórium segítségével megszervezte a
Vörös Hadsereg Toborzó Irodáját. A Király-kávéházban (mai Tisztiklub) működő
Toborzó Iroda nem győzte a jelentkezők felvételét, ezért egy másik jelentkezehelyet
is létesítettek.

Szolnok proletariátusa lelkesen a Tanácsköztársaság védelmére sietett. A MÁV
műhelyben (ma Járóműjavító Ü. V.) már a proletárdiktatúra kikiáltásakor megala-
kult a Vörös Őrség. Április közepén pedig több mint 300 munkás jelentkezett a had-
seregbe. Az üzemben dolgozó volt orosz hadifoglyok szinte kivétel nélkül fegyvert
fogtak a magyar proletárforradalom védelmére. Száztizenöten jelentkeztek a magyar
Vörös Hadseregbe.

A haza védelmére a pedagógusok is fegyvert fogtak. A szolnoki tanítóság gvű-
lésén Bogyó Gellért tanító és Orosz György gimnáziumi tanár tartottak lelkesítő be-
szédet. A tanítóság nevében Brozik Pál'tett fogadalmat: „...az új rendszert megvéd-
jük és nem hagyjuk el soha. soha. soha!" (Sz. Á. L. XI.—2374. Fegyelmi ügyek.) Czakó
Gyula az otthonmaradottak nevében beszélt: ..Az esetleges ellenforradalmat vérbe
fojtjuk!" (Sz. Á. L. 526/1927.)

1919 válságos napjaiban a fiatalság méltóan viselkedett nagy elődéhez, a 48-as
ifjakhoz. Az ifjúmunkások és diákok tömegesen jelentkeztek a Tanácsköztársaság
védelmére. Szolnokon Weisz Andor kommunista ifjúmunkás szervezte o fiatalokat
vöröskatonának. A MÁV műhelyből 41 ifjúmunkás, a Kereskedelmi Iskolából 13 diák
vonult be a hadseregbe. Sajnos, nincs pontos adatunk arra. hogy Szolnokról hány
fiatal harcolt a Vörös Hadseregben. De a Toborzó Iroda volt munkatársa. Szabó János
visszaemlékezése szerint „százával jelentkeztek a fiatalok, olyanok is. akik koruknál
fogva még a puskát sem bírták volna el".

A Vörös Hadseregnek e válságos napokban mindenkire szüksége volt. aki kész
volt harcolni a munkáshatalomért.

Április 30-án a román csapatok Szolnok térségébe érkeztek. A II. Vörös Őr
zászlóalj a Blaskovich-majornál sikerrel felvette a harcot a román erőkkel, de a rend-
őrökből és nemzetörökből alakult II. vegyeszászlóalj árulása a harcoló egységeket
visszavonulásra kényszerítette.

Eközben Szolnok proletariátusa május 1. ünneplésére készült. Vörös zászlódísz-
ben pompázott a város. A Kossuth téren emelvényeket ácsoltak a szónokok részére.
de az egyre inkább hallatszó ágyúdörgés megzavarta az ünnepséget. A városháza er-
kélyéről beszélő Vágó Béla szavait teljesen elnyomta az ágyúk förtelmes döreje.
Az ünnepség ideje alatt munkásszázadok vonultak fel a Kossuth téren; átkeltek a
Tisza-hídon, és lázas sietséggel dolgoztak a védelmi vonal megerősítésén. Délben trén-



kocsik és lovasok rohantak át Tiszántúlra, hogy Kengyel-laposon felvegyék a harcot
az ellenséggel. Délután a katonai helyzet teljesen zavarossá változott, öt óra tájban
a vörös csapatok a túlerővel támadó románok elől kénytelenek voltak visszavonulni.
A visszavonuló csapatok rendezetlen sorokban elhagyták a várost. Néhányszáz vörös-
katona, élükön egy alig 20 éves parancsnokkal, a Tiszahíd védelmére beásta magát
a folyó jobbpartján. A híd felrobbantására nem kaptak parancsot. Néhány órás vára-
kozás után — a románok ugyan nem támadtak —, a bekerítés veszélyétől tartva, ez
a zászlóalj is viszavonult.

A Vörös Hadsereg csapatai tehát kiürítették Szolnokot. A román hadsereg
előretolt egységei május 2-án éjszaka tüzelőállást foglaltak az Aranylakat vejadéglő
körül (a mai Vidámkert helyén), de nem kísérelték meg a város elfoglalását. Az ellen-
séges csapatok a Szolnok—rákóczifalvai műút oldalába ásták be magukat. Az ágyú-
csövek Szandaszöllős környékéről meredtek Szolnok felé.

A Vörös Hadsereg kivonulása után rögtön felütötte fejét Szolnokon az ellenfor-
radalom. Thurzó Lajos főhadnagy, Bordás-Lassenberg Antal hadnagy és Kuster Andor
vezetésével az ellenforradalmárok már április közepén szervezkedtek a munkás-
hatalom ellen (Sz. Á. L. 1710—192J. Fegyelmi iratok). Május 2-án napiparancsban
közölték, hogy az antant haderő parancsnokságának teljes megelégedésére átvették
a hatalmat. ..Akiknek gondolkodása a jelenleg beállott helyzettel nem egyezik, az
fegyveresen pusztíttatik el!" — íenyegetődzött napiparancsában Pokorny csendőr-
százados. Május 2-án a Fehér Gárdának már 7—800 kiszolgált tiszt tagja volt. A vá-
rosparancsnok Appel százados lett. Scheftsik György, a későbbi vármegyei aljegyző
is parancsnoki beosztást kapott.

A Fehér Gárda megalakulása után rögtön hozzáfogott a város „megtisztításá-
hoz". Szerencsére a direktórium tagjai elmenekültek, a kommunisták legjobbjai pe-
dig illegalitásba vonultak. A boszúért lihegő ellenforradalmárok többsége ekkor üldö-
zőbe vette a visszavonuló vörös csapatokat, de Abonynál elfogyott a bátorságuk és
megállottak. A Szolnokon maradt „törzs" hirdetményeivel próbálta megfélemlíteni a
lakosságot: „Felhívjuk az... összes munkásságot, szakszervezeti tagokat és azokat, akik
az utolsó... 6 hónap rettenetes bűneiben magukat exponálták, hogy... fegyverüket,
lőszereiket és bármely más katonai felszerelési... ma délután 5 óráig a kapunál lévő...
adják át. Aki ennek a rendelkezésnek nem tesz eleget, kivégeztetik. Szolnok, 1919.
május 2. Katonai állomásparancsnokság". A Fehér Gárda falragaszának szövege csak
rongált példányban maradt ránk, mert kiragasztásuk után a lakosság lekaparta a
házak faláról.

Amíg Szolnokon az ellenforadalmárok garázdálkodtak, Budapesten május 2-án
ülést tartott a Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács. Az ülésen szóba került
a kapituláció kérdése is. A jobboldali szociáldemokraták a polgári kibontakozást ja-
vasolták. Bőhm Vilmos már ezt megelőzően elrendelte a fegyvernyugvást. A kom-
munisták nevében Kun Béla beszélt: „Amíg van rá mód, küzdenünk kell minden erő-
vel a proletariátus diktatúrájának fenntartásáért. Küzdeni egészen addig, amíg egyet-
len egy lehetőség vari arra, hogy egy fegyvert elsüthetünk. De a küzdelem a fegyver
elsütéséből, a szuronyrohamból, az organizálásból. s nem szavalatból, nem tapsból,
nem az éljenzésből és a fogadkozásokból áll". (Kun Béla: A Magyar Tanácsköztársa-
ságról, Bp. 1958.) A Tanács a kommunisták javaslatát fogadta el. Megindult a prole-
tariátus fokozott mozgósítása. Egyik napról a másikra új munkásezredek alakultak.
Két nap alatt kilencvenezren léptek be a hadseregbe. A magyar munkásosztály szent
fogadalmat tett, hogy megvédi szeretett hazáját, a Magyar Tanácsköztársaságot az
antant intervenciós csapataitól.

Május 3-án a Cegléden állomásozó alakulatok parancsot kaptak Szolnok vissza-
foglalására. A támadást előkészítő parancsnokság a támadás tervének kidolgozásakor
még nem tudta, hogy a románok bevonultak-e a városba, illetve milyen erőkkel tart-
ják azt megszállva. A parancsnokság nyilt arcvonaltámadást rendelt el. Az előzetes
tervek szerint a jobbszárnyon a tengerészdandár, középen az I. vörösezred, balszár-
nyon a bihari vörös zászlóalj támadott. Tartaléknak az I. vadász zászlóaljt és a nem-
zetközi vörösezredet hagyták. A támadás május 3-án reggel 7 órakor indult. A vál-
lalkozás parancsnokai Szamuely Tibor és Steinbrück Ottó voltak. Beosztott parancs-
nokok: Moussung Nándor, Seidler Ernő. Politikai megbízott: Kemény Oszkár.

A támadó csapatok Abonyig zárt sorokban jöttek. Abonynál az ellenforradal-
márok géppuskatüze harcalakzat felvételére kényszerítette a felvonuló csapatokat.



A Fehér Gárda ezalatt Szolnokon a románok bevonulását várta. Meg voltak
győződve arról, hogy végleges győzelmet arattak a kommunisták fölött. Megdöbbe-
nésük és riadalmuk pánikszerűvé vált, amikor Háy Dezső abonyi földbirtokos a Vö-
rös Hadsereg csapatai elől menekülve jelentette, hogy a munkásosztagok rendezett
sorokban jönnek Szolnok felé. A fehérek nem akarták elhinni ezt a hírt. Kételkedé-
sükben nem csekély szerepük volt a támadó vörös csapatok hírszerzőinek sem, akik
alaposan félrevezették a fehérek parancsnokságát. A proletár egységek megindulása-
kor a ceglédi telefonközpont felhívta Szolnokot, hogy érdeklődjön: bent vannak-e
már a románok a városban? A szolnoki központ nemleges választ adott es azt kérdezte,
hogy kivonultak-e a vörösök Ceglédről? — Igen — hangzott a válasz —. menekülnek
Budapest felé. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1920. január 30.) A ceglédi tele-
fonközpont — a hírszerző-szolgálat megbízására — tudatosan félrevezette a Fehér
Gárda parancsnokságát. A Vörös Hadsereg támaló csapatai ekkor már Abonynál jár-
tak, nemhogy menekültek volna Budapest felé.

Délután 2 órakor a támadó I. vörösezred, a bihari vörösezred és a tengerész-
dandár félköralakban bekerítették a várost. A fehérek elhatározták, hogy felveszik
a harcot. A szolnoki munkásság azonban meghiúsította a sebtében kovácsolt tervet.
A MÁV Műhely elől titokzatos rendeltetésű teherautók indultak az abonyi út felé.
Előkerültek az elrejtett fegyverek és Szolnok proletariátusa — a MÁV Műhelyben
dolgozó munkások vezetésével — hátbatámadta az elszántan védekező ellenforradal-
márokat. Megsemmisítették a fehérek előretolt őrsét, majd Scheftsikék kartáccsal tü-
zelő ágyúi ellen vonultak, és azokat is elnémították. (Sz. Á. L. 7362—1920.)

A szolnoki munkásság tevékenységéről emlékiratában a Fehér Gárda egyik tisztje
ezeket írta: „...két óra, fél három tájt az ágyúzás már igen közel hallatszott. Nem
sokkal később a teherpályaudvar üres vagonjainak oldalához lapulva harcrendben jöt-
tek a fegyveres munkások. Közöttük asszonyok és leányok Manlicher-karabéllyal a
kezükben. Az első rajvonal után egy stráfkocsin fiatal gyerköcök hajtottak be a vá-
rosba felvöröslobogózva. az Internacionálét énekelve. (Dr. Kelé József: A vörösök
Szolnokon és a Jászságban. Szolnok. 1926.)

Közben a reguláris csapatok is benyomultak a városba. Véres utcai harcok
után a fehéreket teljesen kiszorították Szolnokról.

A város lakossága óriási lelkesedéssel fogadta a Vörös Hadsereg csapatait. Mun-
káslányok és asszonyok vörös szalagokat kötöttek a bevonuló katonák fegyvereire, és
virágokat szórtak lábuk elé. '

A Fehér Gárda életben maradt tagjai a Tiszántúlra menekültek. Május 4-én az
ellenforradalmárokat a Tisza baloartján lévő tüzelőállásukból is kiszorították a lele-
ményes vöröskatonák. Földdel töltött hordókat gurítottak maguk előtt a hídon, és e
fedezék mögött átkeltek a Tiszán. A Fehér Gárda töredéke ekkor a szajoli töltés
mellé húzódott vissza.

Javában állt a harc Szolnokért, amikor befutott az állomásra Szamuely Tibor
páncélvonata. A proletárdiktatúra rettenhetetlen hőse közismert, híres felhívásá-
ban nemcsak a szolnoki burzsoáziát figyelmeztette: „A burzsoáziához nem for-
dulok semmiféle kérelemmel, csak azokat a szavakat vésse emlékezetébe: aki a pro-
letariátus hatalma ellen emeli fel kezét, az saját halálos ítéletét írta alá. Az ítélet
végrehajtása a mi feladatunk!" (Dr^Cele: idézett mű, 100. oldal.) A forradalomnak
tett ígéretéhez Szamuely kérlelhetetllmül hű maradt. A haditörvényszék ítélete alap-
ján 40 ellenforradalmárt kivégeztetett.

Szolnok visszafoglalása után a front időlegesen meamerevedett. A hadmozdu-
latok végrehajtását gátolta a folyó hatalmas áradása. ..A Tisza tengerré áradva védi
a Magyar Tanácsköztársaságot" — írta a Proletár Hadsereg c. újság. Az említett lap
ebben nem is túlzott, hiszen 6—8 kilométeres árvíz övezte délről és keletről Szolno-
kot. A románok a támadást nem merték megkísérelni, de sűrűn ágyúzták a várost,
s jelentős anyagi károkat okoztak.

A tiszai front májusi eseménytelenségét az I. vörösezred május 23-i támadása
szakította meg. Az ezred műszaki százada és a tengerészdandár járőrei Appelshoffer
nevű parancsnok vezetésével a Dohánybeváltónál átkeltek a felduzzadt folyón. Az
ártéren a Móricz-liget (elpusztult erdő) fedezete alatt az árvízi „százlábú" hídhoz
hajózott. Csendben eltávolították, illetve megsemmisítették a románok drótakadályait,
és támadást indítottak az Aranylakatban géppuskafészket létesítő román tiszti kü-



szárny parancs.
A iosradalmi kormányzótanács, amely

i.omcsak Magyarorsi'.íg proletariátusainak, hanem a világ
t sszes elnyomottainak érdekeit képviseli megbízott azzal,
h<)g? »gy a fronton, mint a front mögött a rendet
e:> a fegyelmet biztosítsam. Feladatom megvalósítására
rendelkezésemre áll minden eszköz és én élni
is fogok ezekkel az eszközökké!, ha annak
Ss/iikség'fissége merülne fel.

Nem hinném, hogy ez eszközöket a keleti hadsereg
i. íöiv.val vemben alkalmazni kényszeriíve lennék, meg

••.•; • •••ive, arról, hogy e hadseregnek minden
\'.n\aja aí van hatva attól a tudattői, iiogy a proletari-
s- hatalma és i'tr.el együtt a proletariátus egész léte,

ji-v'tiidö baldogságd veszélyben forog, s ennek a veszély-
nek ciliáriiása érdekében a m a g y a r o r s z á g i p r o l e l á r
v őrös hadsereg minden katonájának készen kell
áilania a legnagyobb áldozatokra is, még ha
vérébe, éleiébe kerliine is. A vörös hadsereg;'
katonái proletárköteiességüknek csak akkor tehetnek elé-
rt!, ha öntudatos iorradalfiii fegyelem kovácsolja acéi-
ki mennye, attöi'htteilen faiankszá sorainkal, amelyről
\i\S7-!}. kell pattatínsa mmdeií támadásnak, a szövetkezett
nf'inzetkö?.í ellenforradalom minden kísérletének.

A pisietáriátus osztályellenségcihez, a burzsoáziához
•iern fordultik seHwniíéle' kérelemmel, csak azt szerelném,
ha ezekéi a szavakat vésné emlékezetébe:

Aki a proletariátus hatalma el:en emeli
fel kezét, aki nyilt, vagy rejtett utón ellen-

x forradalmat ssit, vagy elősegít, illetve eíhall-
gai, aki a forradalmi kormányzótanács és
hadsetfejfőparancsnokság minden rendelkezé-
seit végre nem hajtja az a saját, halálos itéíe-
tét irta alá, Az ítélet végrehajtása a mi fel-
adatunk.

Es a rend fentariasára minden ellenforradalmi m<;sf-
fiioccatiá"! c«!i'áj.-!t»;))i való e.!t-djtására n e m fogok vissxa-
r e t t e a n ! s e m m i f é t e e k ö ő l

Szchiok, 1919 ápr'lis 23.

Szaiifuely Tibor
:', röjjfűnííélő
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lönítmény ellen. Ezzel egyidőben egy vöröszászlóalj a hídon keresztül intézett för-
geteges rohamot az intervenciósok ellen. Az ellenséges géppuskafészek legénysége
elmenekült, illetve megadta magát. A két irányból támadó egységek — miután egye-
sültek —. tüzérségi támogatással előre nyomultak Szandaszöllősig. A továbbjutásukat
azonban lehetetlenné tette a Szajol irányából várható román támadás, amely elvágta
volna a visszavonulás útját. A bátor vállalkozás még így is eredményes volt, mert
visszaszerezte a május első hetében elveszített hídfőállást. Egy héttel később a román
bojárok megkísérelték a tüzelőállás visszafoglalását. Június 1-én nehéz ágyúkkal bom-
bázni kezdték a híd környékét és a Dohánybeváltó mögötti városrészt. Június 2-án
éjfélkor az ellenséges tüzérség a hídfőállásra összpontosította tüzet, majd gyalogsági
rohamot indított. A vörös egységek hősiesen állták a harcot, de a túlerő felszorította
őket a hídra. A híd közepén a Köblös zászlóalj kézitusában megállította a nagy erők-
kel támadó románokat, sőt ellentámadással visszaszorította azokat állásaik mögé.
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1920. február 19.)



Az ellenséges tüzérség — gyalogságuk visszaszorítása után — nehéz ágyúival
a várost kezdte lőni. ..Ártatlan gyermekek, asszonyok, civilek lelik borzalmas halá-
lukat — írja a Szolnoki Munkás c. lap 1919. július 1-i száma, majd így folytatta —,
... ha azonban az ellenséges gránátlövedékek becsapódásait nézzük, meg kell állapíta-
nunk, hogy... nem rendszertelenül vezeti az ellenség ágyúinak irányítását. Ebben a
városban kémek járnak. Kémek, akik pontosan értesítik a túloldalon álló ellenséget,
hogy melyik házban vannak csapatok..., s mely házak között állanak ütegeink". Az
idézett lap feltevése — amint azt akkor megállapították — nem volt alaptalan. Saj-
nos, nem derült ki, hogy kik irányították adataikkal az ellenség tüzérségét.

Július 20-án hajnalban a tiszai fronton megindult a Vörös Hadsereg általános
támadása. „Elsőnek a 7. hadosztály csapatai keltek át a folyón. Három csoportba
tagozódva támadtak: az északi csoportot a 6. hadosztály 101. ezrede, a középsőt a 7.
hadosztály 4. ezrede, a délit a tengerészezred képezte. A Vörös Hadsereg tüzérsége
rövid idő alatt elhallgattatta a román hadseregnek a Tisza keleti partján felállított
ütegeit, és megbénította az ellenség ellenálló erejét. Délelőtt 9 óráig már a 6. had-
osztály 33. ezrede és a támadást kísérő ütegek is a Tisza keleti partjára jutottak, s
az 5. hadosztály a szolnoki pályaudvar környékén készen állott az átkelésre. Este
9 óráig már az egész szolnoki támadó csoport a Tisza balpartján volt és ott széles
hídfőállást foglalt el.'' (Münnich Ferenc: A Tanácsköztársaság hősi küzdelmeiről.)
A csapatok átkelését a Szolnok térségében felállított 210 löveg támogatta.

A szolnoki átkeléssel hozzávetőlegesen azonos időben természetesen az északi
és déli frontszakaszon is megindult a támadás.

A szolnoki átkelés hihetetlenül nehéz körülmények között történt. Az árvíz
visszahúzódása után a folyó és a szajoli gát közötti „mentetlen" rész mocsárrá vál-
tozott. Az ártéri hidal Használhatatlanná tették a románok. A tüzérség és az után-
pótlást szállító kocsik csak az iszapos homokra felépített faúton érhették el a mű-
utat. A leküzdhetetlennek látszó akadályok ellenére „a Szolnoknál átkelt főcsoport
volt az, amely 35—10 kilométerre jutott előre a Tiszától". (Münnich Ferenc i. m.) A
Szolnok térségében támadó egységek sikerei azonban nem vezethettek eredményre,
mert: „A többi csoport... szárnyai fedezetlenül voltak és ezt a román hadvezetőség
ki is használta.Kétségtelen, hogy a szolnoki csoport támadásának lendülete és sikere
bizonyos zavart idézett elő a román csapatoknál és a hadvezetőségnél is. De ezt a
krízist a Vörös Hadsereg támadási tervének birtokában gyorsan likvidálták". (Mün-
nich Ferenc i. m.)

Az áruló Julier Ferenc vezérkari főnök július 26-án elrendelte az általános visz-
szavonulást. A hátráló Vörös Hadseregben megindult a teljes felbomlás.

A románok július 30—31-én Szolnoktól északra átjutottak a Tiszán, majd augusz-
tus 1-én elérték a Zagyva torkolatát, és hajnalban elfoglalták a várost. A román tisz-
tek bevonulásuk után a Nemzeti Szállóban dáridózni kenjek. Délután 6—7 óra tájt
azonban mulatozásukat megzavarta a vörösök támadása. A Vörös Hadsereg néhány
fegyelmezetten visszavonult egysége elhatározta, hogy Szolnokot újra elfoglalja. A
támadás a Téglagyártól indult, s a katonák egymás között 100—150 méter térközt
hagyva, azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy erős katonai egységek Indultak Szol-
nok visszafoglalására. Akadálytalanul elérték a város első házait, s amint egy kora-
beli újság írta: „Landler katonái az aréna vadállatainak hősiességével vetették ma-
gukat a városra". (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1920. március 11.) A romá-
nok, akik azt hitték, hogy a Vörös Hadsereg nagy erőkkel támad, kivonultak a vá-
rosból. A proletárcsapatoknak Szolnokot másodszor is sikerült visszafoglalniuk.

A harchelyzet azonban ekkor már annyira összekuszálódott, hogy a bekerítés
veszélyétől joggal tartó vörös csapatok rendezett sorokban kivonultak a városból.

Augusztus 2-án délután 3 ora tájban újra a Magyar Tanácsköztársaságra acsar-
kodó — bojárok korbácsolta — román csapatok szállták meg Szolnokot. Mögöttük
zsákmányra éhesen jöttek az ellenforradalom hiénái.

Szabó Lajos


