
Szolnok — 1919

A tanácskormány lemondásakor a Magyar Vörös Hadsereg különféle csapatré-
szei különféle frontokon még harcban állottak. Néhány ilyen csapattest meg napo-
kon át folytatta harcát a tanácskormány lemondása után is. Egyes elszánt csapat-
részek ilyen harcai a magyar Vörös Hadsereg történetében a legszebb fegyvertények
közé tartoznak, mert éppen ezekben nyilvánult meg leginkább az illető csapatré-
szek forradalmi kötelcsségérzete és forradalmi elszántsága. Ezek a harcok fényes
bizonyítékai annak, hogy a magyar proletariátus forradalmi ereje elegendő volt ah-
hoz, hogy rövid négy és fél havi uralma alatt olyan csapatokat teremtsen, melyek
proletár osztályöntudattal voltak áthatva és amelyekben minden egyes vöröskatona,
mit sem törődve egyéni sorsával, minden belső kényszer nélkül kész volt a végletekig
harcolni osztályáért.

Az 53. vörös gyalogezred egyike azon csapatoknak, mely Szolnok második
visszafoglalásával a forradalmi áldozatkészség ilyen mintaképét adta. A salgótar-
jáni napok óta az ezred nagyon megváltozott. "Közben az északi fronton, különösen
Léva vidékén, súlyos tűzpróbán ment keresztül. Jellegében és összetételében válto-
zott meg leginkább az ezred. Megnőtt soraiban az ipari munkásság arányszáma. A
parancsnokok majdnem kivétel nélkül osztályöntudatos és a világháborúban kato-
nai tapasztalatokat szerzett proletárok lettek. Majdnem háromhavi rendszeres tanító
és nevelő munka önkéntes forradalmi fegyelmet teremtett a csapatban.

Landler elvtárs, aki az ezredet jól ismerte és bízott benne, amikor júliusban a
hadsereg főparancsnokságát átvette, különös figyelmet fordított az ötvenhármasok-
ra. Visszaadta az ezrednek a diktatúra elején kikülönített IV. zászlóalját, a rendel-
kezésre álló menetalakulatok javarészét pedig az ezred rendelkezésére bocsátotta.
A fegyverzet és felszerelés kiegészítését elősegítette és más fegyvernembeli csapat-
részeket bocsátott az ezredparancsnokság rendelkezésére. Ilyenképpen július máso-
dik felében az ezred négy és fél ezer puskát, körülbelül 40 géppuskát számlált, egy
lovasszázaddal és 2-3 üteg tüzérséggel rendelkezett. Szóval, az ezred tényleges ere-
je felért bármely akkori vörös hadosztály erejével.

A tiszántúli offenzíva összeomlása után az ezred néhány napon át Szolnoktól
délre, egy körülbelül 30 kilométer hosszú vonalon őrizte a Tiszát. Miután tőlünk
északra és délre a románok mindenütt átkeltek a Tiszán és bennünket a körülzárás
veszélye fenyegetett!, az ezredet a hadsereg-főparancsnokság Abonyra vonta vissza,
ahonnan az új ellentámadásnak kellett megindulnia.

Abonyban laktáborba szálltunk és vártuk a támadási parancsot. Magában
Abonyban három hadosztályparancsnok székelt, de egyik sem tartotta magát illeté-
kesnek további intézkedésre. A hadosztályparancsnokságoknál ijesztően leplezetlen
ellenforradalmi hangulat uralkodott. Gúnyos vállvonogatással válaszoltak a vezér-
kariak, akiknek véleménye szerint ellentámadásra már nem kerülhet sor. Parancs-
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nokaink lovait mustrálgatták és némelyik bizalmasan odasúgta: „Adja nekem elv-
társ ezt a lovat, kár érte, magától néhány nap múlva úgyis elveszik." Ügy éreztük
itt magunkat, mintha ellenséges táborban volnánk. Két napot vártunk a beígért to-
vábbi csapatokra és az illetékes magasabb parancsnokságra, melynek az ellentáma-
dást irányítani kellett.

A második nap estéjén rossz hírek szállingóztak a front felől. Az Abonyban
levő összes magasabb parancsnokságok lázasan kezdtek csomagolni és csakhamar
minden, keletről Abony felé vezető úton a menekülő katonák, ágyúk és egyéb jár-
művek szörnyű áradata indult meg. Előttünk a vonal felbomlott.

Sok lótás-futás után nagy nehezen egy, a ceglédi pályaudvaron levő hadosztály-
törzzsel telefonösszeköttetést tudtunk létrehozni, melynek reggelre Abonyba kellett
érkeznie az ellentámadás vezetésére. Közben azonban mindinkább az a veszély fe-
nyegetett, hogy reggelre Abonyban valamennyien a románok foglyai lehetünk és el-
vész támadási bázisunk. Ezért éjszaka háromnegyed 12 órakor a harmadik zászlóal-
jat riadóztattam. Rövid negyedóra alatt a piactéren állott a zászlóalj. Egy ember
sem hiányzott. S. [Sárai Szabó (kinek nevét Seidler 1929-ben konspirációs okból el-
hallgatta)] zászlóalj parancsnok parancsot kapott, hogy Abonytól keletre egy megje-
lölt vonalat szálljon meg és feltétlenül tartsa azt további intézkedésig.

A zászlóalj elindulása felejthetetlen mindenki előtt, aki azt látta. A menekü-
lők zsivaját áttörte S. zászlóalj parancsnok éles vezényszava, a zászlóalj megindult
az éjszakában az ellenség felé. Ügy meneteltek, mint egy békebeli gárdaezred. Ro-
pogott a kövezet a lábaik alatt és visszhangzott Abony az Internacionálé hangjaitól.
Az élen menetelő század lekapta a puskát válláról és puskatussal nyitott magának
utat a még mindig szembe özönlő menekülők között. Nyugodtan pihenhetett az ez-
red többi része, az ezred büszkesége, a harmadik zászlóalj tartotta Abonyt.

Reggel, éppen amikor az ezred többi zászlóalja sorakozott, hogy a vonalba in-
duljon, autón váratlanul berobogott Landler elvtársi, akit mérhetetlen lelkesedéssel
fogadott a csapat. Vele személyesen megbeszéltük támadási tervünket. Landler elv-
társ kijött velem a harmadik zászlóalj vonalába és még egy jó darabot előbbre,
vizsgálgattuk a terepet és kémleltük az ellenség állásait. Abban maradtunk, hogy amint
a nap folyamán a várt ütegek és további gyalogzászlóaljak megérkeztek, és amint hírt
kapunk róla, hogy tőlünk balra arcba támadó szomszéd hadosztály felfejlődik, tni
egyenest Szolnokra támadunk, kikényszerítjük a Zagyván való átkelést és elvág-
juk a románokat a Szolnoktól északra levő pontonhídjaiktól. Landler elvtárs tovább
robogott és megígérte, hogy délután ismét nálunk lesz.

Egész nap hiába vártunk a beígért csapatokra. Végre két óra körül két üteg
érkezett. Utánuk egy agyonfáradt 68-as vörös gyalogzászlóalj, mely összevissza száz
puskát számlált. Az arcba támadó hadosztálynak se híre, se hamva. Délután az el-
lenség mozgolódni kezdett, nem lehetett tovább várni, meg kellett előzni az ellen-
séges támadást. Négy órakor megnyitottuk a tüzérségi tüzet a Szolnoktól nyugatra
levő ellenséges állásokra és közvetlenül rá megindult a mindinkább erősbödő tü-
zérségi, majd géppuskatűzben a támadás. Az ötvenhármasok feltartóztathatatlanul
mentek előre. Olyan pontossággal és biztonsággal mentek, hogy a harctér inkább
gyakorlótér benyomását tette volna, ha itt-ott egy-egy srapncll nem ritkította volna
meg az előnyomuló sorokat. Egy ember sem maradt le. A sebesültvivők összeszed-
ték a sebesülteket, a puskás emberek mentek előre.

Röviddel a támadás megindítása után hatalmas porfelhőben jött a nagy szürke
autó. Landler elvtársat hozta. Keresztül a tüzérségi tűzön az első támadó vonalig
hajtott. Egy darabon gyalog velünk jött. A rendületlenül előre nyomuló csapat köze-
pette elfelejtette az összes súlyos bajokat, amelyek a Tanácsköztársaságot fenyeget-
ték, boldog volt, mert látta, hogy ennek a csapatnak győznie kell. Majd búcsút vett
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tőlünk azzal, hogy sietnie kell Pestre, hirül vinni, hogy ma megverjük a románokat,
és hogy ne csüggedjenek az elvtársak.

Amikor már csak vagy ezer lépés választott el az ellenséges állásoktól, egy-két-
szer megálltunk, néhány percig géppuskáinkat megszólaltattuk, és mentünk tovább
előre. Átgázoltunk az ellenséges álláson. Este nyolc órára bent voltunk Szolnokon,
mely rövid utcai harc után kezünkben volt. Biztosítottuk a Tisza és Zagyva vonalat,
összeszedtük a nagyszámú foglyokat és rendeztük kötelékeinket. Sok kisebb hadi-
zsákmányon kívül 16 ágyú és a pályaudvaron három élelmiszervonat lett a m'vnk.

Az éjszaka folyamán át kellett kelnünk a Zagyván, az ellenséget hátba kellett
kapnunk, mert győzelmünk még nem volt tökéletes. Hátulról a }8-as vörös gyalog-
ezred beérkeztét ígérték. Az eddig tartalékban volt harmadik zászlóalj a gyilkos
tüzérségi tűzben éjfélre két ponton átkelt a Zagyván és egy kis hídfőt biztosított.
Segítség nélkül azonban nem bírtunk előbbre vergődni. Egész éjszaka szakadatlanul
a város és összes állásaink szörnyű tűz alatt voltak. Reggelre erősen meg voltunk
tizedelve, de a várva várt 38-asok nem érkeztek meg.

Az éjszaka folyamán tudtuk meg, hogy a tanácskormány már előző nap lemon-
dott. A vörös katonák nem akartak hinni a híreknek, szó sem lehetett a harc be-
szüntetéséről. A csapat győzni akart és nem fegyvert letenni.

Estig tartották magukat az 53-asok nehéz állásaikban, de a nap folyamán észak-
ról és délről előnyomuló román csapatok teljesen körülzárták az ezredet, a gyűrű
mindinkább szűkült és mire besötétedett, kifogyott az utolsó muníció, utánpótlás
lehetetlen volt és így az ötvenhármasok is kénytelenek voltak letenni a fegyvert.

Az ötvenhármas vörös gyalogezredtől három hónap alatt sikerült a szociál-
demokrata defetista befolyást aránylag távol tartani. Sikerült ezen rövid idő alatt
a csapatrészek élére kommunista és osztálytudatos proletárokat állítani. Sikerült az
ezred katonáiból osztálytudatos, elszánt, bizakodó proletárharcosokat nevelni, sikerült
minden szociáldemokrata szövetség elenére ezt az ezredet forradalmár csapattá fej-
leszteni.

A nemzetközi proletariátus, Oroszországtól eltekintve, eddig még kevés nagy-
arányú hadműveletei vihetett keresztül. A Magyar Tanácsköztársaság 53-as vörös
gyalogezrede megmutatta, hogy minden nehézség ellenére, aránylag rövid időn belül,
valódi osztályhadsereget lehet felállítani, amely önkéntes forradalmi áldozatkészség-
ből harcol és alkalmas, nagyobb hadműveletek keretén belül is, a burzsoá ellenforra-
dalommal és imperialista hadseregekkel megmérkőzni.

SEIDLER ERNŐ

JEGYZETEK

,.Oj Március", (Bécs) 1929 március. Különszám.
Párttörténeti Közlemények 1959. március 1. sz.
Seidler Ernő a cikk írója Tomszkban már 1915-ben gyűjtött maga köré forradalmi gon-

dolkodású tiszteket, akik később — Kun Bélával megerősödve — a tomszki bolsevik uralom
erősségei voltak. 1918 elején került haza, a KMP alapító tagja és első KB-ának tagja volt.
A Tanácsköztársaság bukása után Kárpátalja párttitkára, a Csehszlovák KP Központi Bizott-
sága tagja volt. Később a Szovjetunióban a színesfém tröszt elnöke. 1938-ban a törvénytelen-
ségek áldozata lett. 1966 augusztusában volt születésének 8(Mk évfordulója. Ennek emlékére
és helytörténeti adatai miatt közöljük a tanulmányt.

A cikket a jegyzetek kíséretében Kelen Jolán bocsátotta rendelkezésünkre. Szívességéért
ezúton mondunk köszönetet. (Szerk-)

— 121 —


