
Szolnok megye sajtója
a felszabadulás első hónapjaiban

Nehéz helyzetben van a kutató, ha a felszabadulást követő hónapok Szolnok
megyei Időszaki sajtójáról kíván tájékozódni, mert 15 évvel ezelőtt még nem működ-
tek azok az intézmények, amelyeknek ma egyik fontos feladata a megye lapjainak,
(folyóiratainak gyűjtése, megőrzése. Az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptárába
sem kerültek teljes számban kötelespéldányok ezekből a sajtótermékekből, hiszen
a harcok még a Duna—Tisza közében folytak, amikor az első lapok Szolnok megyében
már, megjelentek.

Az újságok nagy része a koalíció szellemében az Ideiglenes Nemzetgyűlés egy-
behívása utón indult. A koalícióba tömörült pártok közül csak a Kommunista Párt-
nak volt saját lapja, a Dolgozók Lapja Szolnokon és a Jászsági Szabad Nép Jász-
berényben. A lapok majdnem mindegyike alcímében a „demokratikus" jelzőt hor-
dozza, s valóban, a szó meg is felel jelentésének. A nagy történelmi sorsforduló igazi
jelentőségét azonban csak a Kommunista Párt lapjai látják tisztán.

A lapok egyenlő arányban adnak helyet a hadi eseményeknek és a városok
meginduló új életével kapcsolatos híreknek, közleményeknek. A megyei sajtó poli-
tikai hírforrásai a szovjet és az angol tájékoztató irodák rádiójelentései és a Vörös
Hadsereg Hírek című, rendszertelen időközökben megjelenő magyar nyelvű lapja
voltak. A lapot az arcvonal Politikai Osztálya adta ki a lakosság számára. Hadi-
jelentéseket közölt, és különösen részletesen foglalkozott a magyarországi harcokkal.

Elsőnek a Dolgozók Lapja jelent meg Szolnokon 1944. december ll-én.(?) A dá-
tumra csupán következtetni tudunk, mert ezideig a második számtól ismert a lap,
az pedig december 19-én jelent meg, s hetilap lévén, megközelítő pontossággal 11-re
tehető az első szám megjelenése. Kiadó: a Magyar Kommunista Párt szolnoki helyi
csoportja. Felelős szerkesztő: Zsemlye Ferenc, felelős kiadó: Gyenes Sándor. Munka-
társak: dr. Molnár László, dr. Halász Sándor, dr. Farkas Sándor, a szolnoki népbíró-
ság tagjai. A lapnak 4 száma jelent meg: 1944. I. évf. 1—3. sz., 1945. II. évf. 1. sz.

1944. december 19-én a címlapon közli Magyarország demokratikus újjáépíté-
sének és felemelkedésének programját, a Magyar Kommunista Párt programját.
Többi cikkében a város problémáival foglalkozik, elsősorban a közegészségüggyel.
82 hadikórház hulladéka veszélyeztette ekkoriban fertőző betegségekkel a lakossá-
got, ír a rend, a közbiztonság fontosságáról: „Fontos számunkra, hogy az egyéni
akciók megszűnjenek. Az anarchia a demokrácia elsőszámú ellensége!" A város veze-
tőségének súlyos gondot okozott a közellátás megszervezése. Az egyes magánháztar-
tásokban felhalmozott készletek miatt kereskedelmi forgalomba kevés élelmiszer
jutott. Az élelmiszerhiány elsősorban a munkástömegeket sújtotta, mert anyagiak és
összeköttetések hiányában nem volt lehetőségük arra, hogy a téli hónapokra élelmi-
szert tartalékoljanak. „Fontos tehát — írja a lap —, hogy a közszükségleti cikkek
a közellátási szervek útján, s ne azok megkerülésével jussanak forgalomba. Tartsák
szem előtt az egyenlő elosztás elvét!"
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Az újság figyelme kiterjed a város közönségének minden problémájára. ír a
tüzelő biztosításairól, harcot hirdet a feketézők ellen, szembeszáll a notórius rémhír-
terjesztőkkel. Rendszeresen közöl mozgalmi híreket, tudósít a különböző szakmák
szabad szakszervezetének megalakulásáról Szolnokon és a környező falvakban.
„Hírek" rovatában a hadieseményeket ismerteti. December 27-én első oldalon közli
az Ideiglenes Nemzeti Kormány nyilatkozatát s a kormány tagjainak névsorát,

Utolsó számában, január 4-én alcímében vaitozás áll be: „Demokratikus heti-
lap." Ebben a számban jelenik meg az első cikk, amelyet nem a szerkesztők írtak.
Guba Mihály kisgazdapárti képviselő cikke ez: „A parasztság és az ipari munkássíg
politikai viszonya" címmel. Ugyanebben a számban a szerkesztőség közöl egy felhí-
vást: „Adjunk, vért a hadseregnek!" Ebben a felhívásban vatn egy — téves tájékoz-
tatásból eredő — közlés: „A Magyar Nemzeti Haderő csapatai vállvetve együtt küz-
denek a vörös hadsereggel." Ezt a „tényt" az újonnan szervezett szolnoki magyar
helyőrség parancsnoka közölte a lappal. A hír megjelenése után az arcvonal Politikai
Osztályának Sajtófőnöksége tiltakozott a valóságnak nem megfelelő közlemény ellen,
s a közlést tájékozatlanságból eredő politikai hibának tekintette. Egyben felülvizs-
gálta a lap életlehetőségének körülményeit, és munkatársa, Illés Béla javaslatára úgy
döntött, hogy mivel a belpolitikai viszonyok nem kedvezőek a lap fenntartására (koa-
líciós újságra van szükség!), meg kell szűnnie. Kifogásolták a címet is. Dolgozók,
Lapja volt ugyanis egyidőben a Magyar Kommunista Párt központi lapjának neve,
és helytelen, hogy egy helyi szervezet a központi lap címét használja.

Hogy a szerkesztőség úttörő munkát végzett és olyan nehéz körülmények kö-
zött dolgozott, amilyenek között egyik későbbi újság sem, ma máir kétségtelen. Meg-
jelenése idején Szolnok lakossága alig haladta meg a háromezret. Ebből a három-
ezerből alakultak azok a munkacsoportok, amelyek helyreállították a vasúti hidat,
a Zagyva-hidat és a közúti Tisza-hidat. A Járműjavító akkori 185 munkása rorncí,
tető nélküli műhelyekben dolgozott. Szolnok kórházváros volt, s nemcsak középüle-
teket, de egész utcasorokat rendeztek be kórháznak. A. házak előtti szabad tereken
hullákat temettek. Húsz kilométerre húzódott a front, hallani lehetett az ágyúdör-
gést, s két bevetés között 30—40 ezer katona vonult éjszakai pihenőre a városba.

November 4-én alakult meg a legális Kommunista Párt 14 alapító taggal.
A párt és lapja teljes elszigeteltségben kényszerült dolgozni, területi szervekkel nem
kerülhetett kapcsolatba. A Duna—Tisza közének felszabadulása után létrejött a Ma-
gyar Kommunista Párt alföldi kerületi központja Kecskemét székhellyel. A szolnoki
pártcsoport szervezetileg oda tartozott. Feleslegesnek mutatkozott tehát, hogy egy
kislétszámú helyi szervezet tartson fenn egy pártlapot; a lap kiadása a fejlődésnek
ebben az új szakaszában a Területi Bizottság feladata lett. A megszüntetés indokai
azonban semmivel sem kevesbítik a lap jelentőségét. A számonkinti 1000 példány
olvasókra talált, és összefogta Szolnok munkásságát. A város életének legnehezebb
időszakában tájékoztató és irányító munkát végzett.

Január 4-től május l-ig Szolnokon nem jelent meg újság. Május elsején indult
a Tiszavidék. Demokratikus néplap. Felelős szerkesztő: Vidor Győző, felelős kiadó:
Gyenes Sándor. Koalíciós újság volt, de szerkesztésében a Magyar Kommunista Párt
Megyei Bizottsága mindvégig vezető helyet foglalt el. Maga a felelős szerkesztő,
Vidor Győző is tagja volt a Kommunista Pártnak. A lap kezdetben főként a város
problémáival foglalkozott, az egész megyét érintő cikkek csak a nyári hónapok után
sokasodnak.

A háború befejezése után meggyorsult ütemű élet, az újjáépítés lüktet a mon-
datokban.

Május 9.: „Lebombázott, csonka műhelyében 1944. nov. 7.—1945. ápr. 10-ig 155
mozdonyt javított ki a MÁV műhely munkássága. A munkáslétszám novemberben
185, márciusban 340 fő."

Május 15.: „Megindult a kereskedelmi élet! 126 üzlet nyilt meg május 15-ig!"
,Mintegy 35 500 ember hiányzik a megyéből."
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Június 19. -.„Megindult a vasúti forgalom Üjszász és Jászapáti között."
Július 3.: „Rendszeres áruszállítás Szolnok és Budapest között." „Szolnok me-

gye 350 mázsa cukrot kap a szovjet katonai hatóságoktól."
Július 3.: „A város közönsége önkéntes munkával 15 vagon szemetet és fertőző

hulladékot tüntetett el a belterületen." „Szolnokon már 4 gyógyszertár működik."
„Biztosították a kórházak és a csecsemők tejellátását." „Röntgen-készülék a Megyei
Kórházban." „Augusztus elsején megindul a Papírgyár!"

Augusztus 7.: „Szabad kenyér Szolnokon!" „Teherautót kap a közellátás."
„Miért nem hozzák rendbe a Városi Könyvtárat?" „Bútorozott szobát keresnek a szí-
nészek." „Halasi István színtársulata szeptember 15-én mutatkozott be a Csárdás-
királynő-vel."

íme, a mindent elmondó címek! A felsorolás nem önkényes, az élet üteme volt
ilyen.

Jelentőségbein a két szolnoki lap mellett van a Jászsági Szabad Nép, a Magyar
Kommunista Párt Jászberényi Szervezetének hetilapja. 1945. április 1-én indul, 1945.
október 28-án szűnik meg. Június 17-től koalíciós újság, a Jászberényi Járási Nemzeti
Bizottság hetilapja, a Kommunista Párt irányító szerepének megőrzésével. Felelős
szerkesztő: Csík Péter, a párt helyi szervezetének titkára.

Igen jól szemkesztett újság. Gyorsan és pontosan tájékoztat. „Egy hét a világ-
ban" című állandó rovatában nemcsak a közép-európai, hanem a nyugati hadszín-
téren folyó eseményekről is tudósít. „Halló, itt Moszkva, Moszkva beszél" címmel
rendszeres tájékoztatót közöl a Szovjetunióról. („A moszkvai rádió a leghatározottabb
és legbiztosabb irányítónk.") Fjodorov Nyikolaj, a moszkvai rádió magyar hírmagya-
rázójának neve a lap minden számában megtalálható.

Belpolitikai vonatkozású cikkeiben részletesen foglalkozik a földreformmal.
ír a kollektív termelésről. Harcol a feketézők, a szabotőrök ellen. Elvi cikkeket is
közöl: „Az értelmiség helyzete a demokráciában". Hosszan fejtegeti az oktatási reform
szükségességét. Foglalkozik a közigazgatás, a közellátás, problémáival. Felhívást intéz
a város közönségéhez az első szabad május elseje méltó megünneplésére. Június 3-án
beszámol a Magyar Kommunista Párt jászberényi nyilvános népgyűléséről. Hírt ad
az új tömegszervezetek, a MADISz, az MNDSz megalakulásáról.

A lap kíméletlenül üldözi a reakciót s különösen fő fészkét, a Kisgazdapártot.
A Kisgazdapárt 1945. június 29-én megtartott jászberényi nagygyűlésén B. Szabó
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honvédelmi államtitkár és Baráth Endre főispán szükségesnek tartották, hogy a reak-
ció elleni harc — mint a rendbontás eszköze — lekerüljön a napirendről.

Ősik Péter „Érdekes tendencia'' c. crkKében harcot kezd a kisgazdapárti reakció
ellen. Személyeket említ, a demokratikus közigazgatásba befurakodott horthysta tiszt-
viselők neveit. „A vármegye melegágya volt a reakciónak. Egyesek most is megbúj-
nának régi hivatalaikban. Ebből a vármegyéből snrjadzott ki a 25 éves reakció. Azt
nem lehet 3 hét alatt megsemmisíteni!" Nagy fontosságot tulajdonít a lap az új kultu-
rális élet megindításával kapcsolatos törekvéseknek. Számon tart minden kulturális
eseményt. „1944. nov. 15-én szabadult fel a város, a tanítóképző már nov. 15-én mű-
ködött. 1945 tavaszán 29 ifjú tanítót bocsátott ki."

Szigorú kritikával illeti a jászberényi MADISz-t a „Marika hadnagya" című
operett bemutatásáért. „Az ifjaknak a sok tánctól és szórakozástól, úgy látszik, nincs
idejük tudomásul venni, hogy a méltóságos asszonyok, kártyás félhülye figurák ideje

NÉPÚJSÁG
Kiket terhel
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lejárt. És úgy látszik, nem tudnak a földreformról sem,. Az utolsó felvonásban a hős
kijelenti: nem megyünk Amerikába, itt van a Simándi-birtok, melyet 1000 év óta a
Simándiak műveltek, ezt kell nekünk is megművelni. Ezennel kijelentem, 1000 pen-
gőt adok annak a MADISz-tagnak, aki igazolja, hogy egy ilyen Simándi dolgozott
valaha, és nem dolgoztatott jobbágyokkal és robotos zsellérekkel. Tanulni nem szé-
gyen. Tessék példát venni a jászlény szarui MADISz munkájáról. Ők olyan Petőfi-estet
rendeztek, hogy a vendégségbe hívott kispestiek elszégyelték magukat!"

A lap megszűnésének körülményei még tisztázatlanok. Lehetséges, hogy a jó-
szándékkal és lelkiismerettel alkalmazott éles kritika, a harc a Kisgazdapárt ellen
nem kedvezett a koalíció szellemének, s hozzájárult a lap megszüntetéséhez.

Kisújszállás demokratikus hetilapja, a Népújság 1944. december 30-án indul.
Felelős szerkesztő: Szűcs Elek. felelős kiadó: dr. Szeremley Gyula. 1945-től munka-
társa: Juhász Imre, kiadó: Bana Gábor.

1945-től a lap „a Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült politikai pártok
érdekeit szolgálja."' Az év első negyedében rendszertelenül jelent meg. Január 27-től
május 19-ig szünetelt. A lap inkább helyi vonatkozású kérdésekkel foglalkozik. Igen
kevés a hadszíntéri jelentés, általában a külpolitikai tájékoztató közlemény. Az első
számok a közigazgatással, közélelmezéssel foglalkoznak. Később szaporodnak a moz-
galmi hírek. Állandó rovatok: „Újjáépítés és városrendezés." „Népbírósági ítéletek."
„Az igazolóbizottság hírei." Számontart minden kulturális eseményt. („Július 1-én
a MADISz Petőfi-estet rendezett.'') Részletesen beszarnál a Demokratikus Nőszovet-
ség rendezte hangversenyekről. A lap koalíciós újság. Szerkesztésében a különböző
pártok egyenlő arányban vehettek részt. Feltűnő mégis a Magyar Kommunista Párt
közleményeinek hiánya. A határozott megállapítást azonban akadályozza az a tény,
hogy nem támaszkodhatunk a helyi viszonyok teljes ismeretére, mert a vizsgálódás
csak egyes lappéldányokra terjedhetett ki.

Ennél is kevesebbet mondhatunk a Karcagi JVapió-ról, melynek egyetlen fel-
lelhető példánya a 11. szám, 1945. június 9-ről. A karcagi politikai pártok hetilapja.
Felelős szerkesztő és kiadó: Kertész Imre.

A 11. szám az újjáépítés feladatairól ír. „Ipart hozni a város határába... Szövő-
fonógyárat, tésztagyárat kell létesíteni." Foglalkozik az ország iparának decentrali^
zálásával kapcsolatos elképzelésekkel. Fontos problémája volt a városnak az ifjúság
ügye. A lap figyelmezteti a MADISz-ba tömörült fiatalokat, támadás készül ellenük,
mert a KALOT-ban szervezkedik a klerikális reakció. „Miért szemérmetlenebb a
reakció ma, mint tegnap? Miért mer a reakció egyre inkább a porondra lépni, amikor
a demokráciának ezer embere van arra, hogy fordítva legyen?" Ezsket a cikkeket
kommunista fiatalok írták. A lap másik oldalán pedig gyanúsan zavaros kisgazda-
párti szólamokat olvashatunk. Feltűnő az eredeti demokratikus követelések leplezet-
len gúnnyal való emlegetése. Igen jól látszik egy számon belül is a kát párt törek-
véseinek különbözősége.

Rövid életű újság a Jászárokszállási Üj Világ. Antifasiszta hetilap. 1945. febc.
3-tól 1945. máj. 5-ig jelent meg. Apr 14-től a Magyar Kommunista Párt Jászárok-
szállási Szervezetének hetilapja. Állandó rovatban közli a hadieseményeket, beszá-
mol a község életéről, ír a földreformról, a Kommunista Párt népgyűléséről. Közli
az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe küldőtlek beszámolóját. Érdekessége, hogy minden szá-
mában verset is hoz. (Gereblyés László: Testvéreim, Komjáthy Jenő: Űj világ,
Peterdi Andor: Könyörgés a naphoz.)

A Kommunista Párt szerkesztésében megjelent 11. szám vezércikke ostorozza
a község gyáva, megvásárolható lakosságát, a vagyon alapján szerzett tisztességet,
az új élettel szemben tanúsított közömbösséget. Orszáigos panasznak ad hangot a köz-
ellátás ügyében: „Követeljük, alakuljon át a kormány. Faraghó miniszter mondjon
le!" Utolsó számában május 1. megünnepléséről tudósít.

Az ismertetett sajtótermékeken kívül a vizsgált időszakban jelentek meg egyet-
len számban kiadott lapok is. Ezek egyike sem volt hozzáférhető a kutatás számára.
Címeik felsorolását a bibliográfiában közöljük.
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Á felszabadulás első hónapjaiban megjelenő újságok közül csak a Tiszavidék
él a mai napig többszöri címváltoztatással, mint Szolnok Megyei Néplap. A színvona-
las szerkesztés igénye, a megyeszékhelyeken kialakult központi sajtószolgálat, a szük-
séges centralizáció feleslegessé tette a helyi kezdeményezéseket.

BIBLIOGRÁFIA
A bibliográfiai adatokat következőképpen csoportosítottuk: Cím, alcím, címváltozás,

íícímváltozás, megjelenés helye, éve, időköze, szerkesztő, kiadó, nyomda, ívméret, lelőhely
(hiánya esetén bibliogrfáfiai hivatkozás).

Rövidítések: DM = Damjanich Múzeum, Szolnok; VK = Verseghy Könyvtár, Szolnok;
OSzK = Országos Széchényi Könyvtár; MS = A magyar sajtó bibliográfiája, 1945—1954. Az
Országos Széchényi Könyvtárban fellelhető periodikáknál közöljük a raktári jelzetet.

DOLGOZÓK LAPJA
Alcím 1945. jan. 4. Demokratikus hetilap. Szolnok. 1944. dec. 11.—1945. jan. 4. Megj. heten-

kint. Szerk.: Zsemlye Ferenc. Fel. kiadó: Gyenes Sándor. Kiadja a Magyar Kommunista Párt
szolnoki kerületi csoportja. Ny. Sarkadi. 2 r. DM 1944. 2. sz., VK 1944. 3. sz.. 1945. 1. sz,

JÁSZSÁGI HlRADÖ
A Szociáldemokrata Párt Jászberényi Szervezetének választási különkiadása. Jászberény.

1945. nov. 2—1945. nov. 11. Megj. rendszertelenül. Szerk.: Keresztury Károly. Ny. Kovács. 2 r.
MS 55. 1.

JÁSZSÁGI SZABAD NÉP
A Jászberényi Kommunista Párt hetilapja. 1945. ápr. 8.: A Magyar Kommunista Párt

Jászberényi Szervezetének hetilapja. 194.5. jún. i7.: Jászberényi Járási Nemzeti Bizottság heti-
lapja. Jászberény. 1945. ápr. 1—1945. okt. 28. Megj. hetenkint. Fel. szerk. Csik Péter. Ny_ Pesti.
4 r., 1945. júl. 8.: 2 r. OSZK 21640.

KARCAGI NAPLÖ
Cím: 1948. ápr. 30.: Karcagi Hírlap. Alcím: A karcagi politikai pártok hetilapja. 1948.

ápr. 30.: Politikai hetilap. Karcag. 1945. febr. 9—1948. okt. 29. Megj. hetenkint. Fel. szerk.: Kertész
Imre, 1948. ápr. 30.: Czinege Lajcs. Ny. Kertész. 2 r. OSzK 22 126.

NÉPÚJSÁG
Demokratikus hetilap. 1945. máj. 19.: A Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok

érdekeit szolgálja. 1946. május 26.: Nagykunsági demokratikus hetilap. Kisújszállás. 1944. dec.
30.—1949. okt. 29. Fel. szerk.: Szűcs Elek. Fel. kiadó: Szeremley Gyula. 1945. máj. 19.: Fel. kiadó:
Bana Gábor. Kiadó 1946. jún. 29.: Nemzeti Bizottság. Ny. Lading, 1945. nov. 10.: Csapp, 1946.
szept. 21.: Lading, 1947. júl. 5.: Rázsó. 2 r. OSzK 22 126, VK 1945. 20. sz.

TISZAVIDÉK
Cím: 1949. nov. 5.: Szolnok Megyei Néplap. 1956. okt. 27—nov. 5.: A Nép Lapja. 1956. nov.

13—1957. dec. 30.: Tiszavidék, 1958. jan. 1. Szolnok Megyei Néplap. Alcím: Demokratikus nép-
lap, 1949. nov. 5.: Politikai hetilap, 1952. okt. 1.: Politikai napilap, 1952. dec. 21.: A Megyei Párt-
bizottság és a Megyei Tanács lapja, 1956. okt 28.: A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács
Lapja, 1956. nov. 13.: Politikai napilap. Szolnok. Ind. 1945. máj. 1. Megj. hetenkint. 1950. okt. 11.:
hetenkint kétszer, 1952. okt. 1.: naponta. Fel. szerk.: Vidor Győző. Fel. kiadó: Gyenes Sándor.
1946. aug. 4.: Magyar István, 1948. ápr. 25.: Tisza József, 1950. márc. 4.: Dávid Ferenc. Szerk.
1953. ápr. 8-ig. Szerk. biz. Kiadó 1949. nov. 5-ig: Tiszavidéki Lapkiadó, 1952. dec. 21.. Megyei
Tanács és Pártbiz. Ny. Tiszavidéki Lapkiadó, 1949. nov. 5.: Ali. Debreceni Városi, 1949. nov. 19.:
Alföldi, 1949. dec. 3.: Szikra Bp., 1952. okt. 1.: Szolnok Megyei. 2 r. OSzK 21602, VK 1950 —

ÚJ VILÁG
Jászárokszállási antifasiszta hetilap. 1945. márc. 3.: Jászárokszállási demokratikus heti-

lap, 1945. ápr. 14.: A Magyar Kommunista Párt Jászárokszáliási Szervezetének hetilapja. Jász-
árokszállás. 1945. febr. 3—1945. máj. 5. Megj. netenkint. Fel. szerk. .1945. ápr. 14.: Szabó János.
Kiadó: MKP Jászárokszállási Szerv. Ny.: Raifay. 4 r. OSzK 21489.

ECYETLEN SZÁMBAN MEGJELENT SAJTÓTERMÉKEK
Jászárokszállási Értesítő (Jászárokszállás, 1945. MS 141. 1.).
Jászárokszáliási SZIM Napló (Jászárokszállás, 1945. MS 141. 1.).
Jászárokszáliási Szociáldemokrata Tudósító (Jászárokszállás, 1945. MS 141. 1.).
Jászárokszáliási Világ (Jászárokszállás. 1945. MS 141. 1.).
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