
Krónika - helytörténet

A levéltárakban őrzött értékes iratanyag, a könyvek, folyóiratok és a sajtó for-
rásértékű cikkei alapvető segítséget nyújtanak a legújabbkori történeti kutatás szá-
mára is. Nagyszerűen egészíthetik ki ezeket a történeti forrásokat a visszaemlékezések
élményszerű adatokkal, az élet sokrétűbb, színesebb ábrázolásával. A helytörténeti
kutatásnál fontos szerep jut ezeknek a visszaemlékezéseknek is. Akik a veteránok él-
ménydús elbeszéléseit gyűjtik, vagy felhasználják helytörténeti munkájukban, megfelelő
kritikával teszik, hiszen az emberi emlékezet az évtizedek messzeségéből sokszor ösz-
szevontan, szubjektív módon idézi fel a történeti eseményeket.

A helytörténeri forrásanyagok közt különleges jelentősége van a krónikáknak,
a tárgyilagos, naponként vagy hetenként vezetett naplószerű rövid, tényeken alapuló
feljegyzéseknek, vagy egyes események lezajlása után írásba foglalt memoár-szerű írott
anyagoknak. Mindkét esetben az kerül írásban történő rögzítésre, amit akkor általában
csaknem mindenki tud, vagy legalább is azokl, akik a történeti események forrásához
közel állnak. A tárgyilagos, sokszor száraz, krónikaszerű feljegyzés azonban évtizedek
múltán nemcsak helytörténeti szempontból lehet jelentős, hanem országos összefüggé-
sek megvilágításához is adatokat szolgáltathat.

Két szemléltető példát mutatunk be a szolnoki Damjanich János Múzeum adat-
tári anyagából:

1. A forradalom hétköznapjai - címen Szolnok 1918'19-es eseményeit jegyezfe fel
Dr. Katona Endre ügyvéd, a Nemzeti Tanács és a Munkástanács tagja 1919-ben, a
Magyar Tanácsköztársaság bukása után, amikor Szolnokról el kellett menekülnie.
A tintaceruzával hosszú papírcsíkokra írt anyag reflektorszerűcn világítja meg a pol-
gári demokratikus forradalom kezdetét és lefolyását Szolnokon, egészen a Magyar
Tanácsköztársaság kikiáltásáig.

Az események mellett nagy figyelmet fordít az egyes vezetők bemutatására is,
de nem feledkezik meg a hétköznapok emberéről sem. Nemrégiben kaptuk meg ezt
a rendkívül értékes kéziratot a szerzőtől, s engedélyével - lényegtelenebb részletek
elhagyásával - közreadjuk folyóiratunk hasábjain. Az egyes helyi adatokat - ameny-
nyiben a megértéshez ez szükséges - jegyzetekkel látjuk el.

2. Az 1919-es szolnoki harcok krónikája címet adhatjuk Dr. Urbáit Lajos orvos
krónikaszerű feljegyzéseinek, amelyben 1919. április 23-tól augusztus 3-ig a frontváros
szerepét játszó Szolnok küzdelmes hónapjait mutatja be az intervenciós csapatokkal,
amelyet még elviselhetetlenebbé tett a hetekig tartó küzdelem a tiszai árvízzel.

Szolnok, mint a tiszai átkelőhelyek egyik kulcsa, nagy szerepet játszott 1919-ben
a Magyar Vöröshad--ereg tiszai harcaiban, a Tanácsköztársaság elleni román offenzíva
feltartóztatásában. Ehhez ad igen értékes adatokat Dr. Urbán Lajos korabeli naplója
és számos - sajátkészítésű - fotója. A naplót szöveghűen adjuk, de a hiányzó írásjeleket
pótoltuk és a mondatkezdő kisbetűket nagybetűkkel írtuk.
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A napló 19X24 cm nagyságú vonalas füzet. Dr. Urbán Lajos szolnoki orvos aján-
dékaként került a szolnoki múzeum adattárába, számos korabeli - saját készítésű -
fotóval együtt. A napló mellett megkaptuk tőle a Szolnoki Munkás című 1919-es napilap
egyedülállóan ritka - csaknem teljes - évfolyamát, a Vörös Újságnak ugyancsak csak-
nem teljes évfolyamát. De található a sajtóanyagban Vörös Katona, Proletárhadsereg,
Fáklya című lapok nem egy száma, stb.

Dr. Urbán Lajos a polgár szemével nézi az eseményeket, objektív száraz feljegy-
zéseit hiteles forrásnak tekinthetjük két okból is:

1. Hosszú ideig frontszolgálatot teljesítő orvosként kerül a szolnoki katonai kór-
házba (ma Beloiannisz u. 57. szám), ahová sok sebesültet vittek, így a legfrissebb
értesüléseket szerezhette a front eseményeiről, de hasonlóan értékesek saját megfigye-
lései az ágyúzásokról, a repülők megjelenéséről vagy a géppuskatűz okozta vesztesé-
gekről és károkról. Lakásuk a Mária utcában volt (ma Május 1 u.), így a napló egyes
adatait általában a két, említett helyről figyeltnek vehetjük.

2. A május i-i főtéri ünnepség leírásánál részletezi a városháza épületének deko-
rálását. A Munkásmozgalmi Múzeum Fotóarchívumának két felvétele hitelesíti a
szerző leírásának precizitását.

S az Urbán-féle krónika a bizonyítéka annak), hogy egy helytörténeti célra ké-
szült napló, éppen a száraz, objektív adataival országos összefüggéseket is megvilágít-
hat. Jelen esetben a Magyar Tanácsköztársaság és a párizsi békekonferenciák egyes
kérdéseit. Amikor Kun Béla kiilüeyi népbiztos tiltakozik az ellen, hogy a román csa-
patok a fegyverszünetet nem tartják be, a napló tételszerűen igazolja, hogy Szolnoknál
az intervenciós csapatok rendre megszegik a fegyvernyugvást.

Helytörténeti, történeti szempontból pedig nagy értéke az Urbán-féle naplónak,
hogy kegyetlen monotonsággal örökíti meg Szolnok városnak - a megyeszékhelyen
túlmutató - harcait, szenvedésekkel, pusztulással teli hétköznapjait. Egy olyan front-
városrcl ír, ahol 600 polgári halott veszteség mellett minden középület ágyúlövésektől
megrongálódott (Urbán Lajos fotói ezt jól dokumentálják), s a lakosság három hóna-
pon keresztül hol az árvízzel küszködött, hol a pincék oltalmát kereste az ágyúzás
elül.

A FORRADALOM HÉTKÖZNAPJAI

Szolnokon október végső napjai-
ban Dr. Szabó Béla és Dr. Tolnai Ei-iö
kérdezgetik az ellenzéki embereket, h^-
landók-e belépni. Majd mikor elegendő
ember együtt van, egy szép napen egy kis
csoport jelenik meg a Fodor Szálló kis-
termében (ma Nemzeti Szálloda) Dr. Sza-
bó Béla vezetése alatt, aki előadja, hogy
Budapesten az akció küszöbön áll s itt
is meg kell alakítani a NEMZETI TA-
NÁCSOT. A társaság átvonul a Munkás-
otthonba (az Óvoda utcában), újabbak
csatlakoznak hozzájuk, a jelenlévők neveit
felírják egy papírra s Darvas kijelenti,
hogy a Nemzeti Tanács szolnoki végre-
hajtó bizottsága a jelenlevőkből megala-

kult s ki fog egészíttetni a társadalom kü-
lönböző rétegeiből.

Ekkor ismerte tne^ először a szolnoki
polgárság a szervezett munkásokat és azok
vezetőit, akik közül eddig csupán Darvas
Ferencet ismerte. Ekkor ismerte meg
Szabó Károlyt, a magyar fajta józanságá-
nak, higgadt ítélőképességének megteste-
sítőjét (később renegát), Virág Jánost, a
mindennapi élet igényei iránt annyi ér-
zéket tanúsító, értelmes munkást, a kissé
száraz beszédű párttitkárt: Pálfy Jánost,
a puritán és igen intelligens F. Bedé
Lászlót, majd néhány nap múlva az ak-
kor haza érkezett tüzes szavú, művelt
Stern Dezsőt. Legalább akkor ezek a jel-
zők hallatszottak, s a polgárság ki nem
fogyott a munkásság dicséretéből.
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Az így megalakult Nemzeti Tanács
megválasztotta elnökéül Darvas Ferencet
és Dr. Pap Illés kereskedelmi iskolai
igazgatót és a városházára vonult), hogy
a tisztviselői kart csatlakozásra szólítsa
fel. Ott már egybegyült az egész tisztikar
Harsányi polgármesterrel az élén, kinek
a látogatás be volt jelentve. Darvas rö-
viden vázolta a helyzetet s kérdést inté-
zett a tisztviselőkhöz, hogy hajlandók-e
a Nemzeti Tanácshoz csatlakozni. A tiszt-
viselők nevében Dr. Bubla István taná-
csos jelentette ki csatlakozási készségüket.
Harsányi polgármester, kit szemmel lát-
hatólag feszélyezett ez a helyzet, kijelen-
tette, hogy neki a legfontosabb a közbiz-
tonság fenntartása, s ha erre Ígéretet tesz
a Nemzeti Tanács, akkor csatlakozik ő is.
Majd Riedt rendőrkapitányhoz fordult, s
mikor az kijelentette, hogy csak a Nem-
zeti Tanáccsal karöltve óvhatja meg a
rendet, bejelentette csatlakozását.

Innen visszasiettek a Munkásotthonba,
ahol már nagy tömeg munkás és pol-
gár várakozott. Ezeknek Darvas Ferenc,
Dr. Pap Illés, Pálfy János, Dr. Schwartz
Sándor, Dr. Bozóki Árpád!, Dr. Szabó
Béla és Szabó Károly tartottak beszéde-
ket, kifejtvén a helyzetet, s felhíva min-
denkit, hogy ne csak maga tartsa fenn
a rendet, de másokat is arra rábírjon.
És dicsőítik, különösen Dr. Bozóki és Dr.
Katona Kossuth Lajos providenciális
nagyságát, akinek politikáját ha követik,
minden bajok, melyek most a hazára sza-
kadnak, elmaradtak volna. Közben híre
érkezett Károlyi miniszterelnöki kineve-
zésének, ami roppant lelkesedést keltett.
De alig jutott ez köztudomásra, fölindul-
tán állított be a Munkásotthonba Dr.
Pető, aki hírül hozta Tisza meggyilkolá-
sának a postára most érkező hírét. Az
egész gyülekezet ezután felvonult a megye-
ház elé, ahol Küry alispánt kívánta hal-
lani. Az alispánt Darvas Ferenc rövid be-
szédben hívta föl a csatlakozásra, de a
válasz nem elégítette ki a tömeget, mert
bár csatlakozását nem tagadta meg, de
igen sok rezervátát fűzött hozzá.

„ . . . A 36. gyalogezred legénysége, mely
Szolnokon át igyekezett pótzászlóaljának
állomáshelye, Nagyvárad felé, föltörte a
szolnoki vasútállomáson levő teherkocsi-
kat, nyilván élelmiszer reményében. Erre
a Cigányváros és Csiszlikó közel lakó
népsége, majd a távolabb lakók is követ-
ték a példát, s reggel az ébredő lakosság
kitekintve az ablakon azt hihette, hogy
vásár van. Az utcán ökröket, birkákat,
teheneket vezettek, egy néni taligán vitte
a lisztet, nem nagyon bánva, ha elhull is
valami belőle, a másik cukrot vitt. Álta-
lános megbotránkoztatást keltett, hogy jó-
módú gazdák sem átallották beállni a
sorba.

Minthogy attól kellett tartani, hogy a
rablás a városra is átharapódzik, a Nem-
zeti Tanács elhatározta hogy a vasúti mű-
helyben egyelőre beszünteti a munkát, s
a szervezett munkások a rendre és köz-
biztonságra fognak ügyelni addig is, míg
polgárőrség lesz szervezhető. A városban
ugyanis csak a cseh 8S-ik gyalogezred pót-
zászlóalja állomásozott. Ez pedig arra az
álláspontra helyezkedett, hogy a Cseh
Nemzeti Tanács kimondta Csehország
Nemzeti Függetlenségét és így ők az itteni
dolgokba nem avatkozhatnak.

A Nemzeti Tanács időközben áthelyez-
te székhelyét a városházára, a hivatalos
helyiségekre kitűzette a nemzeti lobogót.
Mindenki feltűzte a nemzeti színeket, a
Nemzeti Tanács tagjai karszalagot tesz-
nek fel, s még az öreg mamelukok kalap-
járól sem hiányzik a nemzeti színű szalag.
Az egész város tódul a városháza elé.
Goldberger Mór tartalékos százados áll
a kapuban puskával őrséget. A nagyterem-
ben serényen folyik a polgárőrségbe je-
lentkezők összeírása. A polgármesteri szo-
bában a Nemzeti Tanács tanácskozik és
intézkedik.

„ . . . A telefon minden percben cseng,
ki kell menni az előszobába, ahol a tele-
fonkészülék lóg. Mindenfelől segélyt kér-
nek. Mert már a szolnoki katonák is szál-
lingóznak haza, . . . ezek pedig nem áll-
nak tétlenül. A csendőrség felmondja a
szolgálatot. A háború alatt ők voltak a
szökött katonák felhajtói, most félnek a



bosszútól. Goreczky alezredest, a csend-
őrség parancsnokát az egész idő alatt nem
lehet látni. Pedig sürgős szükség van rá,
hogy mindenüvé őrségeket állítsunk. Fe-
kete Pista igyekezett ezeket összeállítani,
de kevés az ember, különösen kevés a
megbízható. A gazdafiak sehol sem lát-
hatók. A gazdák köpködnek a sarkon,
mint eddig.

Bent a Nemzeti Tanács tanakodik, hogy
a folyton nagyobb hullámokat verő ár kö-
zepette, hogyan tartsa fenn a közbizton-
ságot. Mindenkinek van valami mondani-
valója. Az egész város ideáramlik, min-
denki kér, mindenki szerepelni akar, min-
denki panaszkodik és mindenki tanácsol.
A telefon folyton cseng, hol innen, hol
onnan jelentenek rendzavarásokat. A Nem-
zeti Tanács tagjainak szemmel láthatóan
új ez a feladat, mellyel szembe kell néz-
niök, a régi hatóságoknak pedig nincsen
tekintélye és nincsen karhatalma. Mint
a csendőrség, úgy a rendőrség sem mer
cselekedni. Andrássy alezredes segédkezik
a Nemzeti Tanácsnak. Jóakaratú tanácsai
és1 intézkedései sok kellemetlenségtől men-
tesítették a várost. Az eső folyton zuhog,
a kiállított őrszemeket nincs aki fölváltba,
azok elszélednek, hazatérnek. Mind több
hazatért katona látható. Néha úgy lát-
sdk mintha minden felborulna. Hasztalan
a Nemzeti Tanács számtalan falragasza,
hasztalan a sok szónoklat, a rend nem álí
helyre. A puskadörrenések egymást köve-
tik, a katonák levegőbe sütik fegyverei-
ket.

Megjő a kormány rendelete a nemzet-
őrség alakításáról. De kikből alakítsuk?
A jobbmódúak, a foglalkozással bírók
nem jelentkeznek, bár nagy zsold van ki-
látásba helyezve. Végre Scheidl Ferenc
százados, a Nemzeti Tanács felhívása
folytán, a hazajött katonákból próbálja
megalakítani. Azok hajlandók is nemzet-
őrségbe belépni, de két feltételük van:

„i. Csak tartalékos tisztet fogadnak el
parancsnokul; í

2. Némák kapitány pusztuljon Szolnok-
ról."

Nincs mit tenni, a föltételeket kényte-
len a Nemzeti Tanács elfogadni. Némák-

nak értésére adják, hogy utazzon el (pár
hét múlva minden bántódás nélkül visz-
szatérhet). . . . Nagy nehezen, nagy fárad-
sággal és költséggel sikerül a nemzetőrsé-
get megszervezni, de az abban a szervi
hibában szenved, hogy nem megbízható.
. . . s egy másik őrség kellene, amelyik a
nemzetőrségtől megvédelmez minket.

De szólt a telefon. Geiger Jenő Szan-
dáról kér segítséget, betörtek a birtokára
a rákóczifalvaiak és fosztogatnak, a mar-
hákat elhajtják. Szászberekről Blancz Jenő
jószágigazgató telefonál. Ott a zagyvaré-
kasiak jártak és raboltak, össze is vere-
kedtek, három halott az áldozat. Szűcs
Sándor vezető ügyész a temetési engedély
megadását áthárítja a Nemzeti Tanácsra.
Arról S2ió sem lehet, hogy a törvényszék
oda kiszálljon a vizsgálat megejiése vé-
gett. Nagy buzgalmat tanúsító fiatal tisz-
tek vezetnek egy-egy szakasz nemzetőrt a
veszélyeztetett pontokra, de legtöbbször
a nemzetőrök is megsarcolják a védett
birtok tulajdonosát. Nem használ itt sem-
mit a tisztek vezetése. A legénység eman-
cipálja magát. Dr. Kiss Ernő orsz. kép-
viselő is kivezet egy őrséget a Baghy-ak
birtokára, s attól kezdve nem látható
Szolnokon.

A Nemzeti Tanács ügykezelése még
egészen primitív. A polgármester asztalán
fekszik egy füzet. Ebbe vezeti a telefon-
jelentéseket, kérelmeket, panaszokat, aki
éppen felveszi azokat. Ha el van intézve,
egyszerűen áthúzzák. Minthogy nem lehet
folyton az előszobába szaladgálni a tele-
fonhoz, több állomást szereltetnek föl,
különböző igazolványokat állítanak ki a
tanács tagjai1, a nemzetőrség tagjai számá-
ra. A tanács tagjainak száma egyre sza-
porodik, ezek ott járnak-kelnek, akár kell,
akár nem. A közönség is jön újabb ára-
datban. A Nemzeti Tanács egyes teendő-
ket föloszt tagjai közt. Panaszbizottságot
szervez Dr. Szabó Bélával az élén, a
rendőrség mellé küldi Dr. Tolnai Ernőt
és egy szervezett munkást, a közélelme-
zési kormánybiztos mellé küldi Szűcs Gé-
y.át, Dr. Kovács Dezsőt és Virág Jánost,
végül a tanács elnöksége mellé a titkán
teendők végzésére Sebestyén Mórt. De ez
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sem használ. Azért Dr. Pap Illés azt ja-
vasolja, hogy egy szűkebb intézőbizottság
küldessék ki, s Dr. Szabó Béla indítvá-
nyára ennek tagjai lettek: Darvas Ferenc
és Dr. Pap Illés elnökök, Sebestyén Mór
és Dr. Katona Endre titkárok, Schlag-
hammer Gyula, Orosz György, Virág Já-
nos, Pálfy János, Bedé László vasutas és
F. Bedé László.

Egyes kimaradt tagok nyugtalankod-
nak, hogy ők nem tudhatnak mindent,
Bogyó Gellért békétlenkcdik, de végül
mégis keresztül ment az indítvány. Köz-
ben diplomáciai tárgyalások indultak meg
a 88. gyalogezred parancsnokságával, en-
nek hazautazása és viszont a 68. háziezred
visszajövetele iránt. Tudomásul vesszük,
hogy mindkét ezred kölcsönösen állomás-
helyén hagyja minden anyagát és felszere-
lését, csak a rajta lévő egyenruhát viszi el.
Ennek ellenőrzésével Andrássy alezredes
megbízatik. Érkezik is már a hír, hogy
a 68-asok elindultak. Csak már itt volná-
nak, azok segítségével majd fenntartjuk
a rendet. A 88-asok elutaznak. Parancs-
nokuk, Wirth alezredes szívélyes búcsút
vesz a Nemzeti Tanácstól és Andrássy
alezredestől. November 3-án este megér-
keznek a 68-asok. Halljuk: imádják Pop-
pel őrnagyot. Annak útján majd tudunk
rájuk hatni. A pótzászlóaljat ünnepélyesen
és meleg vacsorával fogadjuk. A N. T.
nevében Darvas, a megye részéről az al-
ispán üdvözli. A megérkezőktől a N. T.
tagjai elszedik a fegyvert, töltényeket, ne-
hogy egyesek kihágásokra ragadtassák ma-
gukat. Itt is a legprimitívebb nehézségek
vannak. Nincs, aki a fegyvereket biztos
helyre szállítsa. Az élelmezési állomás
fabódéiba kell azokat elhelyezni, ahonnan
igen könnyű azokat kicsempészni. A le-
génység tényleg fiús bizalommal viseltetik
Poppel őrnagy iránt és könyörögnek neki,
adjon nekik 8 napi szabadságot, had néz-
zék meg rég nem látott családjukat, az-
után szívesen szolgálnak tovább. Poppel
őrnagy jó családapa, nem tudja fiaitól
megtagadni kérelmük teljesítését, s még
az éjjel különvonatok viszik a katonákat
otthonuk felé. A 8 nap letelt, de hová
lett akkorára otthon e fiúknak katonás

szelleme. 8 nap múlva ezek közül senki
sem tért vissza, később is csak leszerelés!
illetményük felvétele végett.

A hazatért katonák, négy év számüzöt-
tci, visszatértek az elhagyott otthonba
családjukhoz. Ott nem örömriadal várja
őket, hanem kiapadhatatlan panaszok: „A
jegyző így bánt velem, a bíró úgy. A pol-
gármester nem adott hadisegélyt, aszonta,
ha nincs mit enni, menjek a legelőre." A
férj felbőszült. Hogyan? Azért szenvedett
ő négy évig, hogy itthon az urak így bán-
janak az ő hites feleségével? Majd meg-
mutatja ő annak a polgármesternek!, nem
viszi el szárazon az irháját! Nem úgy
van már, mint régen."

Ilyen és ehhez hasonló hírek futnak be
a Nemzeti Tanácshoz. A moraj mind han-
gosabb. Vcszhírek járják be a várost; a
katonáknak fegyverük van, legyilkolnak
mindenkit. Saáry Zoltán és Késik Ödön,
a közélelmezés intézői már elszeleltek,
példájukat követi Vass Oszkár katonai
nyilvántartó, a felmentési ügyek kezelője.

Ilyen körülmények között a tömeg dü-
hét nem lehetett Harsányi Gyula szemé-
lyével ingerelni, aki még a városi tisztvi-
selők körében is népszerűtlen volt, s akit
minden tehetség nélkül pusztán választási
elnöki érdemeiért választott erős főispáni
nyomásra a város képviselő testülete. A
Nemzeti Tanács nevében ezért felhívta
Darvas Ferenc elnök, hogy a város élé-
ről vonuljon vissza. Harsányi előbb vona-
kodott a felhívásnak eleget tenni, csak
amikor Küry alispán kifejtette előtte, hogy
e lépés feltétlenül szükséges, akkor enge-
dett, de még akkor is ragaszkodott ahhoz,
hogy az összehívott rendkívüli közgyűlést
ő nyissa meg, és ő jelentse be lemondását.
Nagynehezen lehetett eltéríteni e tervtől,
mely katasztrofális lehetett volna. így
Horváth Albert h. polgármester nyitotta
meg az ülést. Röviden bejelentette Har-
sányi lemondását!, amit a közgyűlés tudo-
másul vett, majd vázolta a legutóbbi na-
pok eseményeit.

Sípos Orbán üdvözölte a Nemzeti Ta-
nácsot, s a város közönsége nevében an-
nak támogatásáról biztosította. A Nemzeti
Tanács nevében Darvas Ferenc és dr.
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Szabó Béla fejtették ki a forradalom je-
lentőségét, s a legközelebbi teendőket.
Zrumeczky főjegyző indítványára, pedig a
közgyűlés ioo ooo K-t szavazott meg a
Nemzeti Tanács céljaira. Ekkor egy kí-
vülről jött ember lépett oda dr. Pap
Illéshez, aki dühösen ugrott fel, s kisie-
tett a teremből. Egy pillanat alatt tudta
az egész közgyűlés, hogy lenn a téren egy
géppuskás csapat jelent meg. A közgyűlés
nem bírt Charles Dupny hidegvérével,
mert egy pillanat alatt az egész társaság
a padlón guggolt, így gondolván a golyók
elől menekülni, melyek különben úgysem
tettek volna kárt nagy röpívük folytán.

Lent ezalatt egy csapat nyugodtan iga-
zította be a magukkal hozott géppuska
csövét a nagyterem ablakára. Dr. Katona
Endre és dr. Elek István szaladtak hoz-
zájuk, s mikor hallották, hogy Harsányi
ellen akarnak eljárni, megnyugtatták őket,
hogy már lemondott. De ők a polgármes-
ter kiszolgáltatását követelték. Csak mikor
megtudták, hogy Harsányi nincs a város-
házán1, vonultak el. A képviselő testület
tagjai ezalatt a közgyűlés berekesztése
nélkül elszéledtek.

Ez a jelenet, továbbá a folytonos
fegyver dörrenések, a toprongyos vad ki-
nézésű katonák látása, a helyenkénti be-
törések, a családok idegzetét a végsőkig
feszítették.

Közben pedig sorra jelentek meg
egyesek és testületek a Nemzeti Tanács
előtt, meghallgatták dr. Pap Illés elnök
hozzájuk intézett beszédét, és letették az
esküt a Nemzeti Tanácsra, aláírva az ott-
lévő eskü formulát.

A Fodor kávéház (Nemzeti Étterem)
legvirágzóbb napjait éli. Az itthon-voltak
és a hazajöttek egyként itt vannak. A
kávéház zsúfolva van. Élénk zsibongás,
melynek alaphangja, hogy minden ember-
nek támogatnia kell a kormányt és a
Nemzeti Tanácsot, és hogy ellenforrada-
lomra senki sem gondol. Vörös Gárda
alakul. Szedlacsek Gusztáv lesz a pa-
rancsnoka. . . A Nemzetőrségben volt
számtalan egyén, akik erkölcsileg teljesen
megbízhatatlanok voltak. Ezeket elbocsá-
tani nem látszott tanácsosnak, mert tarta-

ni lehetett, hogy ezek a nagy zsold elvesz-
tése miatt csak annál veszélyesebbek lesz-
nek a társadalomra.

Ezért, nehogy ezek a többi nemzet-
őröket is megfertőzzék, célszerűnek lát-
szott ezeket külön alosztályba csoporto-
sítani.
Ekkor jött haza Szedlacsek Ágoston, a
behízelgő modorú pénzügyi hivatalnok. Ö
és Grünwald László, akik értettek az
emberek nyelvén, vállalkoztak arra, hogy
ezek élére állanak és hiúságuk felkeltésével
megfékezik őket. E csapat vörös karszala-
got hordott „Szociálgárda" felirattal. A
parancsnokoknak utasításul adta a Nem-
zeti "Janács, hogy gárdisták előtt úgy tün-
tessék fel a dolgot, mintha őket elit csa-
patnak tartaná, azonban lehetőleg skartba
teendő. Valójában kétségbeesett kapkodás
volt ez, hogy a fogyatékos eszközök da-
cára a rend valahogy helyreállíttassék és
fenntartassék. E célra rendelkezésre állott
a vissiaözönlő, demoralizált katonaság
selejtezett része és a vasúti műhely mun-
kássága, amely a munkából kivonatott.
Ez utóbbiaknak visszaboLsájtása a pro-
duktív munkába azonban szintén igen
fontos volt. Ennek érdekében Friedmann
Andor vasúti mérnök öles filippikákat
vágott ki a Nemzeti Tanács ülésén. Végül
is e munkásság felét be kellett vonultatni
a műhelybe. A közbiztonság ezáltal leg-
megbízhatóbb támaszától esett el. A Fo-
dor Kávéház azonban zsúfolva volt, a
sarki és egyleti köpködők sem voltak ke-
vésbé népesek, mint máskor.

A Nemzeti Tanács permanenciában
van. Majd éjjeli ügyeletet), szolgálatot
rendez be, de nem bír a hullámzó árral.
Az egész megye, sőt a Pest megyei köz-
ségek is ide fordulnak segítségért.

A háború szenvedései most veszik cél-
ba a bűnösöket, sokszor a bűnbakokat.
Menekülnek a községi jegyzők, szolgabí-
rák, s a valódi és vélt sérelmek és kese-
rűségek forrásának, a háborús államnak
egyéb expositúrái. Egyéni és társadalmi
bűnök robbanásai most csattannak cl bű-
nös és ártatlan tisztviselők hátán. S a te-
lefon érzékeny kagylója kétségbeesetten
rikoltja a segélykérés hívó szavát. Most



Üjkécske könyörög segélyért, majd Tápió-
szele hív. A postamesternő jelenti, hogy
a községből minden intelligens ember el-
menekült, ő maradt ott egyedül, az utcán
most is lövöldöznek, számtalan a sebesült,
orvost kér legalább, mert orvosuk is ott-
hagyta a falut. Az újszászi állomásfőnök
az ott álló teherkocsikat félti. A zagyva-
rékaíiak már be is törtek a szászbereki
uradalomba. A földbirtokosok kétségbe-
esetten kiáltanak segélyért, Geiger és Er-
lich Adolf. Minden negyedórában telefo-
noznak, s midőn a Nemzeti Tanács nem
tud elegendő erőt adni e nagy igénybe-
vétel közepette), átkozzák a kormányt, a
rendszert, a forradalmat. Hiába! Nekünk
csak szolnoki embereink vannak. Ezekkel
nem győzzük az egész megyét, sőt Pest
megyét is ellátni. A nemzetőrök ugyan
szívesen mennek az uradalmakba, mert
ott zsoldjukon kívül a földbirtokosok még
külön fizetéssel is rontják őket, aminek
következéseképpen máshova nem is akar-
nak menni, csak napi 100-200 koronáért.
Sajnos a Nemzeti Tanács eszközei nagyon
fogyatékosak. A Tanács falragasza ugyan
adakozásra szólítja fel a város közönsé-
gét, de Ösztreicher Nándor 10 000 koro-
nás adományán kívül csak kisebb adomá-
nyok folynak be. Sebők Nándor divatáru
kereskedő agitál a kereskedők között,
ezek adakoznak is kisebb összeget, a la-
teinerek egyrésze is, de a gazdákat sehol
sem láthatni. Egyik közeli birtok tulajdo-
nosát, aki nemrég költözött Szolnokra,
miután a háború konjuktúráit alaposan
kihasználta, felkéri a Nemzeti Tanáé;
egyik tagja az adakozásra, vázolja a hely-
zetet előtte. Talán mondanom sem kell,
hogy az adományt azóta sem küldte.

A pénz pedig itt nagyon fontos. A
hadügyminiszter ugyan előírta, hogy na-
pi 30 korona zsold fizetendő a nemzet-
őröknekl, de ez a pénz még utalványozva
nincs. Az adóhivatal nem ad pénzt, a
nemzetőrök pedig kijelentik, hogy ők
ugyan nem szolgálnak, ha azonnal meg
nem kapják pénzüket. Az alispán jön elő-
zékenyen a Nemzeti Tanács segítségére,
előleget adván a vármegyei alapítványok
pénzéből.

A „Szociálgárda" is egyre jobban fon-
toskodik, erősen hangoztatják, hogy ők
szocialisták, és részt akarnak venni a
Nemzeti Tanács munkájában. A szervezett
munkások ugyan nem nagyon büszkék er-
re. A Nemzeti Tanács azonban kénytelen
jó arcot vágni, és beleegyezik, hogy a
szociál gárda három taggal képviseltesse
magát. Szedlacsek már úgyis résztvesz a
Nemzeti Tanácsban, küldjenek még kettőt.
Ők be is küldik Bohács elvtársat.

A polgármesteri teendőkkel megbízzák
Horváth Albert helyettes polgármestert
és melléje bizalmi férfiak gyanánt kül-
dik Szabó Károly és Pálfy János mun-
kásokat, a számvevői állást Jancsó End-
rével töltik be. Végül felhívták a kissé
amerikázó hivatalnokokat, hogy haladék-
talanul fogjanak munkához. Ennek meg-
könnyítése végett a Nemzeti Tanács át-
tette székhelyét a vármegyeházára, ahol
az alispán a baloldali kistermet bocsáj-
totta rendelkezésre.

A köztársaság kikiáltása

A kormány programjába vette a köz-
társasági államforma megvalósítását, és
felhívást intézett a vidéki nemzeti taná-
csokhoz, nyilatkozzanak az államforma
kérdésében.

Szolnokon a Nemzeti Tanács ekkorra
már kibővült, minden testület és érdek-
képviselet beküldte a maga képviselőjét.

A függetlenségi kör, amely október
utolsó vasárnapján dr. Bozóky Árpád in-
dítványára kimondta, hogy gróf Apponyi
Alberthez csatlakozik, november első
vasárnapján kimondja, hogy az a 48-as
zászló Károlyi kezében szebben lobog,
minket csak az az ármányos Bozóky ve-
zetett félre, beküldjük képviselőinket a
Nemzeti Tanácshoz. Ugyanúgy ott látjuk
már az ipartestület, a kereskedelmi tár-
sulat, a biztosítási tisztviselők, a magán-
tisztviselők, a tantestületek stb. képvise-
lőit.

Zsúfolva van a terem, midőn az elnök
megnyitja az ülést, majd feláll dr. Katona
Endre és hosszabb beszédében vázolja a
bűnöket, amelyeket a királyok a' nemzet
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ellen elkövettek... Ajánljál, kérjük fel a
kormányt a köztársaság megvalósítására.
Bogyó Gellért a szocialista köztársaság
megvalósítására tett javaslatot, de ezt ma-
ga Pálfy János szoc. dcm. párttitkár uta-
sítja vissza, mert „arra a mi népünk még
nem eléggé érett". így azután dr. Katona
indítványát egyhangúlag elfogadták.

Másnap népgyűlés volt, amelyen dr.
Papp Illés, Pálfy János, Darvas Ferenc,
Orosz György, Szedlacsek Ágoston be-
széltek. A népgyűlés szintén elfogadta a
Nemzeti Tanácsnak megelőző este hozott
határozatát. S ennek megvalósítása végett
Szolnokról, a táviratilag behívott dr. Pap
Illés, Pálfy János, Darvas Ferenc utaztak
Budapestre, a Nemzeti Tanács ülésére,
hol november 16-án kikiáltották a köztár-
saságot. S az egész városban nem hallani
senkiről, hogy királypárti volna, csak Bo-
zóky Árpádról, aki ezidő óta feléje se néz
a Nemzeti Tanácsnak.

(Dr. Katona Endre a továbbiakban
részletesen leírja a Mackensen-hadscreg
átvonulását Szolnokon, és azt, hogy ho-
gyan kótya-vetyélték el a katonai felsze-
relést, fegyvereket, amelyből sok jutott a
lakosok kezébe is.)

A kormánybiztos

A káosz mind nagyobb arányokat ölt.
A közbiztonság nem javul, a közigazgatá-
si szervek nélkülözik az egységes irányí-
tást. A Nemzeti Tanács jogköre határo-
zatlan, a régi szerveknek pedig nincs
tekintélyük és így tehetetlenek. A Kons-
tantin utca és a Széchenyi utca közötti
kis téren hetekig fekszik egy lóhulla, és
Riedt főkapitány nem talál embert, aki
elszállítsa onnan. Napokig hosszú tanács-
kozások tárgya a Nemzeti Tanácsok ülé-
sén, hogy miként biztosítsák kellő számú
sírhely ásatását. Sírásó csak nagynehezen
és igen magas bérért akad. A nemzet-
őrök követelik, hogy a laktanya tataroz-
tassék, és lakható állapotba hozassék...

A nemzetőrök vállalkoznak rá, hogy
ők maguk tatarozzák az épületet, de e
munkákat Papp Ferenc technikus a had-

viselt iparosok részére igényli, s a kor-
mány ily értelemben dönt.

Mindinkább érzi mindenki, hogy a
közigazgatás élére oly erős kéz kell, aki
a széles tömegek bizalmát is élvezi. A
Nemzeti Tanács1, a megyei tisztviselők
az alispánnal az élükön, s az egész városi
intelligencia úgyszólván kivétel nélkül
Darvas Ferenc kormánybiztossá leendő
kinevezését óhajtotta. Egy szép napon
azonban beállított Gosztonyi vármegyei
főjegyzőhöz Józsa Gyula, az Alcsitenyői
-kengyeli ármentesítő társulat volt fő-
mérnöke, s előmutatta kormánybiztosi ki-
nevezését, s át akarta venni hivatalát.
Gosztonyi kevés várakozásra kérte Józsát,
kit az egész városban ellenszenv és bi-
zalmatlanság fogadott, értesítette a Nem-
zeti Tanácsot, amellyel együtt telefonon
érintkezésbe lépett a kormánnyal, és elő-
adva nyomós indokaikat, a kinevezés visz-
szavonását kieszközölték.

A visszatérő Józsát azután értesítette
Gosztonyi, hogy hivatala elfoglalásáról
szó sem lehet. A kormány ezután Udvardy
Miklóst, ki pár év előtt főispáni titkár
volt, akarta kormánybiztossá kinevezni.
Ekkor a Nemzeti Tanács elhatározta, hogy
küldöttséget meneszt a kormányhoz Dar-
vas kinevezése érdekében. E küldöttség
tagjai voltak: Küry alispán, dr. Schwartz
Sándor.

A küldöttség ígéretet kapott, de a ki-
nevezés csak nem akart leérkezni. Már
szinte komikus volt a dologi, minden ügy-
gyei Darvashoz mentek, s neki nem volt
kinevezése. Ügy beszélték akkor, hogy P.
Ábrahám Dezső orsz. képv. akadályozza
a kinevezést. A kormány végül Tolnay
Lajos volt Csik megyei főispánt akarta
kinevezni, de ily kritikus helyzetben a
helyi viszonyokat nem ismerő, a megyé-
ben teljesen idegen kormánybiztos kineve-
zése nem látszott célszerűnek, s így a me-
gye és a Nemzeti Tanács az alispán útján,
majd többször telefonon is sürgette Dar-
vas kinevezését.

Egyízben Kunfi Zsigmond miniszter
olyan tervet közölt a Nemzeti Tanács
ügyeletesével, dr. Katona Endrével, hogy
a város élére Darvas, a megyei élére pe-
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dig Tolnay Lajos neveztetik ki. Ez sem
fogadtatott azonban tetszéssel, s így végül
rászánta magát a kormány és kinevezte
Darvast az egész megye területére kor-
mánybiztosnak, de kikötötte, hogy a leg-
közelebbi választásnál háromnál több
szociáldemokrata képviselő a megyében
nem jöhet be.

A városban nagy lelkesedést keltett a
kinevezés. A Nemzeti Tanács ülésén is
ünnepelték Darvast. Ez ülésen egybe a
bejelentette Küry alispán, hogy fáradtnak
érzi magát és nyugdíjazását fogja kérni.
A Nemzeti Tanács nevében dr. Pap Illés
elnök kérte fel Küryt a maradásra, az al-
ispán azonban ragaszkodott kérelméhez.

Röviddel azután megvolt Darvas be-
iktatása a törvényhatóság közgyűlésén,
ahol őt dr. Kelé József üdvözölte. Azután
Darvas elmondta programbeszédét, mely-
ben főfeladatául a rend helyreállítását je-
lölte meg. Ezután az alispán ismét előter-
jesztette nyugdíjazás iránti kérelmét, de
kérelemre hajlandónak mutatkozott állá-
sát megtartani. A törvényhatósági bizott-
ság pedig 6 havi szabadságot engedélye-
zett a zavaros viszonyok közt kifáradt
alispánnak.

Darvas nagy buzgalommal és jóakarat-
tal látott működéséhez, de sajnos a mos-
toha viszonyokkal az ő energiája sem
tudott megbirkózni. A nehézségek leküzd-
hetetlenek voltak. Iparkodott a közigazga-
tási szervek tekintélyét megerősíteni.. .

Előszobája állandóan tele volt. A me-
gye legtávolabbi részéből is hozzásiett-ek,
s mindenki a legkülönbözőbb ügyeinek
elintézését tőle várta. Örökkön csilingelő
telefonja mellett ülve majd az előtte ál-
lóval, majd a vidékkel beszélve intézke-
dett, egyeztetett, sürgetett. Az a várako-
zás, mellyel minden sérelem orvoslását
tőle várták, olyan nagy volt, amelynek
a régi, sokszor elavult törvénynek meglé-
tében, a korszerű törvények hiányában
eleget tenni senki sem tudott volna tenni.

Én is mellette ültem, s jparkodtam se-
gíteni neki, annál is inkább szükség volt
rá, mert sokszor jogászi elintézés kellett,
s abban Darvas járatlan volt.

Utólagos jegyzet: Idáig szólnak egy-
kori feljegyzéseim. Nem törekedtem szé-
píteni rajta. A magam szereplését inkább
halványabban írtam. „Egy forradalom
hétköznapjai" - ez lehetne a címe. Min-
den esetre az eszmék küzdőimé helyett a
szolnokiak akkori életét akartam megörö-
kíteni. Talán a helytörténet e jegyzetnek
is hasznát veszi.

Dr. Katona Endre
a szolnoki 1918-as Nemzeti Ta-
nács és 1919-es Munkástanács
tagja, Szolnok megyének a Di-
rektórium által kinevezett, s
32 507/1946. sz. alatt rehabili-

tált árvaszéki ügyésszel.
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AZ 1919-ES SZOLNOKI HARCOK

KRÓNIKÁJA

(Dr. Urbán Lajos naplója)

1919. április 20.

„Húsvétvasárnap. Az első - négy év óta
- amit itthon töltök. Hol Luck mellett, a
piavei erdőben (igi6-ban), hol Prágában
(igiyben), hol pedig Besszarábia Mama-
liga nevű falujában (igij-ben). igiyben
i§aZt hogy itthon voltam, de akkor meg
mint a vasúthoz- kirendelt járványorvos
ott töltöttem el az egész időt úgyszólván
az ünnepek alatt.

1919. április 21.

A román úgy látszik nem férhet — s
most ismerve a Tanács-Magyarország lát-
szólagos gyengeségét - offenzívát indított
ellenünk. Ma reggelre a direktórium tú-
szokat szedett össze a dzsentriből - arra
az esetre, ha az ellenség bántaná a meg-
szállott területen levő proletárság vezetőit.
Így hírlik legalább, hogy 40 gazdag és
volt előkelő polgárt és grófot tartóztattak
le.

1919. április 22.

Szolnokra jött a hadseregparancsnok-
ság - Bőhm hadügyi népbiztos a hadse-
regfőparancsnok. A Nemzeti Szállodában*
van a székhelye. Bár mindig csak hadtáp
terület lennénk, s ne változnánk had-
szintérré.

1919. április 25.

Közeledik felénk a front. Ugyan fel-
bírják-e tartóztatni őket, hogy ne dúlják
fel a termésünket és otthonunkat?

1919. április 29.

Holnapután, május i-én népünnepély
lesz- A város tele katonával. Nálunk is
be van szállásolva egy fiú. Csupa bizako-
dás és reménység.

i" r Április 30.

Ma estére nagy tűzijáték volt tervezve,
. de elmaradt - a front közelsége miatt -

(állítólag Földváron van a front), de a
parton azért ünnepelt a nép - táncol, az-
után felvonulás volt a városháza elé, hol
égő piros betűkkel volt piros villanykör-
tékből felírva: Világ proletárjai egyesül-
jetek! A hadtáp állomás parancsára helyi
orvosi szolgálatra a Katonakórházba* osz-
tottak be tegnap Le is jelentkeztem Dr.
Sükösd parancsnok elvtársnál.
i

Május 1.

De. 10 órakor nagy felvonulás, minden
vörössel díszítve a városban. Városháza
előtt népgyűlés. Darvas* beszéddel nyitja
meg. Beszél egy katonaruhás szónok, az-
tán egy román nyelvű katona magyarul
kezdve beszédét és románul folytatva.
Azután egy Gyetvaik nevű elvtárs szintén
katonaruhában, azután Darvas be akarja
zárni a gyűlést, aminek az éljenzéseibe -
már ágyúdörgés is vegyült, ami Szajol
felől hallatszott, amikor autóval megjött
Vágó népbiztos elvtárs. Lehetett úgy n
óra, amikor jött és elmondta, hogy a
frontról jön, ahol csapataink lelkesedve
harcolnak. Egyre erösbödö csatazaj mel-
lett oszlik szét a tömeg a Marseillaise
hangja mellett.

Délután 3/i4 órakor a nép a piacon a
három helyen is felállított zenekar nótáira
vígad, táncol - míg a katonák a fronton
küzdenek. Leste a nép, hogy besötétedjen
és megkezdődjék a mozi a szabad térsé-
gen és a szabad színpadokon is az elő-
adás. De ugyanakkor jönni kezd befelé a
frontról a visszavonulni kezdő katonaság
kocsija - trénjei - sebesültjei, majd ké-
sőbb 'A 5 felé már a csapatok is. - Azt
mondják, borzalmas erős ágyútűz volt -
és azzal szétverték a katonaságot. - Erős-
bödik az ágyúszó, a visszavonuló katona-
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ságot vereti ágyúival erősen a román úgy
8 órakor este. Én az utcákon keresztül
haladó embereket kötözöm, ha sebesült
akad közöttük . .. Este még n órakor is
puskalövés, ágyúlövés hébe-hóba, úgylát-
szik igaz az, hogy a 6H-asok tartják a
frontot erősen. Éjfél felé azonban, nyo-
masztó csönd.

Május 2-án, péntek.

Reggel V2 i-kor mély csöndesség kezdő-
dik. 2 órakor a vasútat lövik, azután le-
feküdtünk ruhástul, - úgy 5 óra tájban
halljuk, hogy állítólag 4 órakor bevonul-
tak volna a fehérek. Reggel ViS-kor azon-
ban - amikor kimentem az utcára, nem
bizonyult a hír valónak . ..

A túszok szabadon járnak - és fehér-
gárdát szerveznek Scheftsik Gyurka6 és
Jancsi, - meg a Molnár hajótulajdonos
fiai' vezetésével. A románok azonban még
este nem vonultak be. A munkásságtól
beszedik a fegyvert.

Május 3-án, szombat.

Hajnalban 2 óra tájban élénk géppuska
és ágyúzaj hallatszik az Abonyi út felől.
Állítólag schvarmléniál* csináltak a szol-
noki tisztek, és a vörösök ellen tartják,
illetve védik a város előtti állásaikat.
Délelőtt a városban erős agitáció — be a
fehérgárdába. Délután '/•_> i-kor erősbödő
csatazaj - s mivel a románok, még min-
dig nem vonultak be segítségére Scheftsi-
kéknek, visszavonultak - a katonái nem
akarnak harcolni, ők pedig kevesek a na-
gyobb erővel jövő katonasággal szemben
- ^l-A-kor a város újra visszafoglalva és
erős utcai harcok folynak - de már újra
a tornyon a vöröszászló. A gyárt mun-
kásságé is nagy segítségére volt a vörö-
söknek, mert azok értesítették őket, hogy
nincs a városban román, meg a fehéreket
is hátba támadták. 7 órakor már a város
úgyszólván csendes, csak a főutcán van
még erősebb puskazaj. Azt mondják, ott
házi'ól-házra járnak és fehér tiszteket ke-
resnek. Este 11 óra felé elaludt a villany
is - és sötét az egész város.

Május 4-én.

Hajnalban elvétve ágyúzás és géppuska-
szó hallatszik. Reggel 7 órától kezdve újra
ágyúzás, állítólag a fehérekhez pártolt
csendőrség nem akarja magát a lakta-
nyájukban megadni. A szovjet csapatok
és a munkásság tartja magát erősen, 9 óra
tájban erősebb ágyúzás és géppuska zaj
hallatszik. 10 órakor a híd tájékáról erős
puskazaj, mintha arra utcai harcok vol-
nának. 10 órakor újra csend. V2 11-kor újra
ágyúzás, 12 óra óta állandó ágyútűz. A
mieink a Tisza-parton állást csináltak,
túlán10 pedig a fehérek vannak. - így
mondják legalább az emberek. - Állító-
lag egy amerikaiakkal vegyes magyar bi-
zottság ment át a hídon délelőtt. A várost
lövik, a Szapáry utca,11 a Batthyány utca,
víztorony környékét. Pár házat már ta-
láltak is, így a Szapáry utcán az Erlic'j
házat. A Mária utcd/i12 a Friedvalszky ház
- tőlünk 6., vagy 7. ház. Szemben velünk
a Volentik-féle ház és a Rigóék szomszéd-
háza. Este 8-tól - most 3A este teljesen
nagy csöndesség. Ma már kaptunk újságot
is - yiki kelettel Estet. Más újságot még
nem hozott a vonat. zhio elvétve ágyú-
harc, Van - mély csöndesség.

Május 5-cn.

Pont éjfélkor ágyúzás hallatszik és a
Tisza-híd felől erős puskatűz. Pár gránátot
leadtak a városra, aztán újra csend. iki
újra puska lövések. Reggel 6 órakor újra
erősebb ágyúzás és kispuskazaj. Reggel 8-
kor újra ágyúzás. Most is volt pár találat
a házakban. Délelőtt elvétve egy-egy kis
ágyúzás. Délután 2 órakor újra pár grá-
nátot és srappnelt küldtek. ilr?-kor a Há-
romrózsa utcán13 át katonák mennek és
rögtön erre lövik az utcát. Feltétlenül kell
árulóknak lenni, akik értesítik az ellensé-
get a lépésekről. Azt hallom munkásoktól,
hogy keresnek is árulókat, mert állítólag
géppuskával Morse-jeleket adnak le. Va-
lamerre a Verbőczyu vagy Arany János
utcán hallatszik folyton ez a jeladó gép-
puska. s/it)-kor szórványos géppuska han-
gok meg-megszakitva. Vajon mit hoz az
éjszaka? Átkelhetnek-e a mi szovjet csa-
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patáink. - '/* w erős kispuska zaj és gép-
puska tüzelés. Elvétve ágyúzás, majd w
perc múlva újra csend. Éjfél után kis
ideig újra lárma - aztán csönd.

Május hó 6.

Reggel 7 óra, azt halljuk, hogy a fehé-
rek - vagy románok vagy kicsodák visz-
szavonulnak, nagyon sok sebesültet és fog-
lyot hagytak hátra, a szovjet csapatok át-
keltek a Tiszán. Reggel repülő támadta
tneg a várost géppuskával és lőtte erősen
az utcákat. Délelőtt a külső Deák Fe-
renc utcátíö ágyúztá - kb. 10 óra tájban,
be is hoztak egy fiatal katonát, kinek a
keze sérült meg. Va 4-kor újra ágyúzás hal-
latszik - azután újra csend van. V4 6-kor
újra erősebb ágyúzás, szinte pergőtűz sze-
rűvé válik egy-egy pillanatban. Már egy
negyed órája tart. Amint a lecsapódást
hangokból megtudjuk ítélni, a színház és
templomok környéke kapja a lövéseket.
6 óra tájban kicsit csend lett, i!-i j-kor a
mieink kezdenek ágyúzni, félórás ágyúzás
után újabb csöndesség - kb. S óráig. Ak-
kor újra lövések - aztán csend. V2 éjjel,
még csend. Vájjon le merünk-e feküdni,
az este a templomba bevágott egy gránát.

Május 7-én.

Reggel 6 óra - az éjjel csöndes volt -
délelőtt 9 órakor rövid kispuskatűz, az-
tán csend délig. - lli i-kor leadtak pár
lövést. ..

Az utcai harcokban elesett Szenes Béla,
Sugár huszárhadnagy és még sokan mások.
Most már csend van a városban, felesle-
ges is volt csinálni itt fehérgárdát. A
munkásság fenntartotta volna itt a rendet.
S most is a vezető dzsentri ellépett és
itthagyta a városra a bajt. Mindenfele
nagy elkeseredéssel beszélnek a városban
a Scheftsik gyerekekről. 3U 6-kor ágyúznak
a mieink, és 7 óra tájban az ellenség kezdi
lőni a várost. V2 8, már jó ideje a mieink
újra ágyúznak erősen.

Május 8-án,

Éjjel újra ruhástul aludtunk. Délelőtt
csöndesség, du. 5 tájban ellenséges repülő

a város felett, mit géppuska és kispuska
tűzzel üldöznek. V2 6-kor einzellfeuertm

ad az ellenség ágyúval a városra.

Május 9-én.

Az éjjel csendesség, egyetlen lövés nem
hallatszott. Délelőtt is teljes csönd, 3A /
tájban kezdtek el lőni ágyúval. V4 2. most
újra csönd van. iU ) tájban ekrazit gráná-
tokkal lő az ellenség. Azután újra csend.
Ugy 5 óra tájban újra lőnek párat, aztán
újra csend lett.

Május 10-én.

Egész nap mindkét részről csönd, csak
a Zagyva-part felé lőttek párat. Teljesen
néma csönd volt, s bent az udvarban
szinte úgy érezte magát az ember, mintha
nem is volna háború és nem is egy fron-
tot alkotó városban laknánk. 3/-t 9 este
teljesen csend. Ma dobolták, hogy min-
denki, aki csak ásót-kapát foghat, menjen
a töltést csinálni, mert a víz annyira árad
(a Tisza és ettől a Zagyva), hogy árvíz
veszély fenyegeti a várost. Azt hallottam,
ha még 75 centit árad - elönti a várost.

Május 11.

Éjjel csöndesség, reggel 7 óra tájban
a román ágyúzza a Zagyva-tiszaparti vá-
rosrészeket, de a mi ágyúink is lőnek
egyet-egyet.

Délután 2 óra tájban a mieink géppus-
káztak és ágyúztak is. Délután 6 órától
teljes csönd. Este V2 8-kor a mieink lövik
kispuskával a románt.

Május 12-

Az éjjel aránylag nyugodtan telt el.
16 évtől 55 évig minden munkabíró férfi-
nak töltést kell csinálni. Állandóan csi-
nálják is a töltéseket, különösen a Sugár-
telep?1 illetve Dohányhivatal környékén
és a Zagyva felől is, meg mindenütt, ahol
veszedelmes a víz. Szolnok meg mint egy
sziget a tengerben - úgy áll. - A kör-
nyék köröskörül ki van öntve, kilométe-
rekre csak vizet látni. Az összes tanyák
mind-mind víz alatt állnak, állítólag az
éjjel vem áradt. Reggel az ellenség lőtte
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a várost néhányszor - a délelőtt csendben
telt el. Körülbelül egy óra lehet most az
idő délben. Űjszász felől erős égzengés
— villámlás kíséretében nehéz esőfelhők
jönnek, sőt már szemel is az eső, - a víz-
állás állítólag Sj6 centiméter, a gát pedig
9 méterre van feltöltve, de az sem min-
denütt, mert a Liget nta, meg a másik
oldalán a városnak az Újvároson, már
nagy részén bokáig ér a víz, úgy mondják
az emberek, sőt helyenként már több ház
összedőlt. A nap egyébként csendben telt
volna, néha lőtt az ellenség ágyúval -
este 6 óra tájban, erősebb ágyúzást kez-
denek, este 7 óra után a Tisza felső fo-
lyása felé mintha erősebb ágyúzás volna.
Éjjel n-12, erősen ágyúzott a román a
Dohányhivatal és régi Vasúthoz, a töltési
akarja szét veret ni a gaz. A kisposta épü-
lelbeis a régi sóházzal szemben úgy hal-
lom kétszer is bevágott a gránát. Csak
a vízzel megtudjunk küzdeni - el ne önt-
se a várost.

Május 13-án.

Reggel rövid ideig ágyúzás - délelőtt
csendesség, délután 3 óra tájban kispus-
kával és valami gyalogsági ágyú félével
lőhetnek a mieink, amint a híd felől hal-
latszik. V2 ykor mennydörgés, villámlás,
erős s~él, és ráadásul a románok lövik
a várost. Az árvízveszély nőttön nő, a
régi vasútnál^ Ó-Szolnokon fakad fel a
víz - amint ezt az arra járókelők mond-
ják. V2 l-ig újra egy kis csend, akkor küld-
tek a románok megint pár gránátot, az-
tán újra csend, V2 S-ig. Akkor újra lőni
kezdik a várost. 'Este u óra felé újra erő-
sebb lövöldözés.

Május 14-én.

Reggel V2 j tájban élénk ágyúzás. Dél-
előtt esni kezd az eső, már du. - 2 óra
és még mindig esik. A víz aggasztó mó-
don egyre árad, szinte csodával lesz hatá-
ros, ha nem önti el a várost. A nap újra
csendben telt volna el, az eső is elállt.
Este V2 9 tájban a mieink kezdenek el lő-
ni ágyúkkal.

Május 15-én.

Az éjjel lövöldözés nélkül telt el, reg-
gel volt pár lövés úgy 9 óra tájban, a nap-
pal is úgyszólván teljesen csendesen múlt
el. Este 7 óra felé hallottunk pár ágyúlö-
vést és úgy V2 9 tájban jött pár lövés me-
gint a városra - azután géppuska z&j és
kispuska hallatszott a híd felől.

Május 19.

Az éjjel csendben telt el, a víz hál' Is-
tennek apad, ha nem is valami erősen.
Reggel egy repülője jött a románnak és a
repülő géppuskával lőtte az utcákat. Dél-
ben V2 / tájban jelentéktelenebb ágyúzás a
városra - az ellenségtől.

Május 17-én.

Az éjszaka aránylag csendben telt el.
Ma délelőtt 10 óra tájban újra repülő jött
a város felé, amiről géppukáztak a vá-
rosra, a katonáink pedig derekasan lőtték
a repülőt. A délután'újra csendes, este 10
óra felé géppuska zaj hallatszik. Reggel 5
óra felé azt mondják Tiszavárkony felől
ágyúzás volt hallható, én nem hallottam.

Május 18-án.

Az éjjelt újra átaludtuk, aránylagos
csönd volt. A nappal szintén csöndesen,
este 7 óra felé a mieink erősebben ágyúz-
tak.

Május 19-én.

Az éjszaka újra nyugodtan telt el és
így aludhattunk nyugodtan. Délig volt
egy kissé csönd, úgy 5 óra tájban mindkét
részről ágyaznak. Éjjel azt mondják - a
mieink át akartak kelni pontonokkal, -
de nem sikerült mert észrevette az ellen-
ség, és erősen ágyúzott.

Május 20.

Nappal kisebb lövöldözés, délután 3
óra tájban ágyúzás. Éjjel a katonakórház
előtt esett le egy gránát.
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Május 21.

Az éjszaka csendes volt, a nappal
szintén.

Május 22.

Nem lőttek egész éjjel - a nappal is
csendes. % 4 ágyúzás, j-6 óra tájban egy-
eSy ágyúlövést ad le a városra a román,
tüzéreink nem válaszolnak.

Május 23-án

Hajnali V2 i-kor erős pergőtűzszerü
ágyúzásra ébredünk fel. A <tni csapataink
ágyúznak erősen, állandó ágyútüzelés közi
géppuska, kispuska zaj - amire a romá-
nok is erősen válaszolnak, mert a kis go-
lyók az udvarunkon is pattognak, később
ez a válasz gyöngül, úgy 2 óra felé. Azt
halljuk az utcákon járó-kelő katonáktól,
hogy a mieink átkeltek, tényleg az ágyú-
zásnak, olyan hovatovább a színezete,
mintha üldöznék a mieink vele a románt.
Később mindig ritkább az ágyúzás, s ro-
mánok mintha messziről - Szajolból lő-
nének be a városba. A mieink meg mintha
túlán állították volna fel az ágyúkat.
Végre V4 4-kor már csak elvétve lőnek -
a nap folyamán többször ágyú és kispuska
zaj.

Május 24-én

Azt mondják, az elmúlt éjjel a mieink
visszanyomták a románt a Il-ik hídon10

túlra, sok foglyot ejtettek a kórházban
láttam én is 8 románt, akit betegen
sebesülten hoztak be. V2 3 tájban délután
és 7 óra tájban a mieink ágyúztak. Egyéb-
ként az éjjel is és a nappal is csöndes
volt.

Május 25., vasárnap

Az éjjel nyugodtan telt el, reggel sem-
mi lövés. Bélben srapnellel kezd lőni úgy
íz óra tájban. A templom felé és a Mária
utca templom felöli részében. Közben grá-
nátot is lő, a szilánkokból az udvarunk-
nak is jutott. Délután újra errefelé lőnek.

Május 26-án

Az éjszaka csendes volt. Anyám nem
aludt itthon - az iparban aludt. Délelőtt
csend. Ügy 1 óra tájban újra a közelünk-
be lő ágyúval az ellenség.

Május 27-én

Az éjjel csendes - szokás szerint egyes
lövések a város híd felöli részére. Nappal
sem történt semmi. Estefelé a híd kör-
nyékét lövik.

Május 28-án

Az éjjel újra csendes, bár izgalmas éj-
szakát jósoltak az emberek - az egész
városban azt beszélték: támadás lesz. Reg-
gel pár ágyúlövés. Déltájban zuhogó zá-
poreső, vagy z órahosszán át, erős villám-
lás és mennydörgés közt. így a földön
egyik fél sem dörömbölt. Valószínű, mind-
egyik behúzódott a fedezékbe az eső elől.

Május 29-én

Az éjjel csendesen telt el, aludhattunk
nyugodtan. A nappal szintén csendes esle
g-ig, amikor e sorokat írom, egyetlenegy-
szer sem lőttek. Elvétve géppuska hallat-
szott csak.

Május 30-án

Reggel V2 }-kor élénk ágyúzás hallat-
szik és kispuska zaj. Egész V2 9-ig lőtték a
mieink a románt. Aztán csend, aztán íz
órakor újra leadnak pár lövést a mieink.

Május 3l-én

Egész éjjel, egész nap csend volt.

Június 1-én

Pesten voltam, itthon állítólag semmi
sem történt, csak délelőtt lőtt párat az
ellenség.

Június 2-án

Nappal csendes, este 6 órakor géppus-
ka, a mieink ágyúznak kicsit.
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Június 3-án

Semmi nevezetes. - Csend van.

Június 4-én

Pesten voltam, hallottam, egész nap
semmi sem történt.

Június 5-én

Délelőtt, délután úgy } óráig a mieink
lőttek, úgy 5 óra után a román leadott
vagy JO lövést a városra, így a Szapáry
utca és Kápolna utca21 környékére, a Má-
ria utcára és környékére. A házunk vé-
gében lévő szomszédház is kapott egy
gránátot.

Június 6-án

Az éjjel csendesnek mondható, a dél-
utáni órákban erősebb lövöldözések mind-
két részről.

Június 7-én

Pesten voltam, azt hallottam, idehaza
erősen ágyazott a román, különösen a
szomszédságunkban lévő Kántor közre?2

ahol egy Petőfiné nevű öreg asszonyt
agyon is ütött egy gránát és a Mária ut-
cát is lövette.

Június 8-án, Pünkösd vasárnap

Reggel 3 órakor erősebb ágyúzás, a dél-
előtt csendes, délután V2 4 tájban a mie-
ink ágyaznak, a román elvétve válaszol
ágyúval. Este gyengébb puskatűz.

Június 9-én

Az éjjel megint ágyúzás, a délelőtt csen-
desnek mondható, párszor volt csak ágyú-
zás, a délután lövés nélküli, este volt j-S
óra tájban erősebb lövöldözés.

Június 10-én

Az éjjel aránylag csendes. - Reggel az
a hír terjedt el, hogy 48 órás fegyverszü-
netet hirdettek ki a katonáknak, de dél-
előtt azért csak volt ágyúzás. Délután
megjött a rendkívüli Vörös Űjság és a
Szolnoki Munkás is hozta Clemenceau

francia elnök táviratát, melyben az ellen-
ségeskedések azonnali beszüntetését kéri.
Amit Kun Béla elvtárs külügyi népbiztos,
válaszában el is fogad. - Ennek dacára
délután V2 ykor hevesebben ágyúzza a
román a várost, mint máskor. Egész V2 8-
ig lőtte a Szapáry utcát és a Várat. Este
9 órakor csendesebb - állítólag a katonák
deputációt küldtek a parancsnokhoz és
kérték, hogy ma este támadhassanak. Hal-
lom, hogy dr. Fekete Vilmos orvos, dr.
Mándi (Mandel ügyvéd), Erlich Ádi és a
felesége meghaltak. Mándiné, egy patikus
segéd és dr. Lánczi ügyvéd pedig megse-
besültek akkor, amikor egy gránát az
Erlich házba bevágott.

Június 11-én

Hajnalban roppant heves ágyúzás és
géppuska zaj - állítólag az ellenség át
akart kelni, de úgy hallom csúnyául visz-
szaverték őket.

Június 13-án

Egész nap apróbb ideig tartó lövések a
mieink részéről. Akkor utána a román,
valószínű, hogy a templomot - illetve a
tornyot, mint sejtése szerinti megfigyelő
helyet, gránáttűz alá vette, de bizony a
templomtornyot nem bírta eltalálni és az
összes lövései a gyalázatosnak a mi ut-
cánkra és környékére jöttek. így a szem-
ben lévő Volentik-féle ház, az utánalévő
Velenczei-féle ház, aztán a mi oldalunkon
levő Halász-féle ház elé vágott, azután a
Szentesiné közsarkon lévő házának az ud-
varára. Hál' Istennek emberéletben nem
esett kár. Erre azután Anyámat újra a
pincébe vittem aludni, félve attól, hogy
éjszaka még erősebben kezd majd lőni.
Azt mondják, hogy a Vártemplom ro-
mokban hever és az egész vár-nevű vá-
rosrész. Azt beszélik, hogy a Vártemplo-
mot, vagy 60-jo lövés érte, a nagytemp-
lom is kapott már vagy zo-iyt, de nem
látszik meg rajta, mert igen erős falai
vannak. A lánypolgári iskola a templom
mellett - szintén sok lövést kapott, már
amint az arra járó-kelők mesélik.



Június 14-én

Egész nap csend van, csak este volt tü-
zelés a románok részéről. Azután csen-
desség volt.

Június 15-én

Reggel 8 óra felé a mieink lőttek párat,
majd csendesség lett továbbra. Déljelé
azonban újra megszólaltak az ágyúk s
végeredményben egész szép ágyúbarc fej-
lődött ki belőle mindkét részről. Ma a
városból szabad elutazást kapott a nép.
Este újra volt kis lövöldözés.

Június 16-án

Az éjjel csendben telt el. Reggel a mie-
ink ágyúztak, ami később csaknem ágyú-
harccá fejlődött, aminek sok ház lett az
áldozata és többen meg is sebesültek és
meg is haltak. Majdnem másfél órás volt
ez az ágyúharc.

Június 17-én

Az éj csendesen telt el. Reggeltől n
óráig csend, n óra után a mieink lőttek,
azután csend lett, délután úgy j óráig.
Akkor a románok lőttek, azután tűz alá
vették a várost, ekkor az udvarunkat és
háztetőnket több gránátszilánk érte. v-> 6,
most már csendesség van. Igen csúnya
kárt tettek az ellenséges lövések.

Június 18-ún

Az éjjel csendben telt el, a délelőtt is -
de délután aztán a román kezdte lőni a
várost. A Mária utca, Baross utca, Sza-
páry és Mária utca közötti szakasza, a
Jászkürt utca és Kápolna környéke csúnya
lövéseket kapott.

Nehéz, gondolom /j centis gránátokat
küldöz az ellenség. Több áldozata is volt
a mai lövöldözésnek. Egy ilyen nehéz
lövedék a kápolna környékén lakó Tres-
serékhez csapódott és ott a kisebbik gyere-
ket - aki 16 éves volt és íz éves korában
elszökött katonákkal a harctérre és ott }
egész évet kihúzott, sőt egy vitézségi érmet
is kapott - telitalálat érte úgy, hogy szegény
apja szedte össze a szétdobált testrészeit

az udvaron és szomszédban, ahogy a grá-
nát széjjelvitte, a bátyját, aki tőle 5-6
lépésre volt, szintén a ház előtt lévő kert-
ben, szilánkok érték és első segélyben ép-
pen én részesttettem egy katona orvossal
együtt, s azután megérkezett mentők ko-
csiján én vittem kórházba.

Június 19-én
Az éjjel aztán csöndben telik el - bár

éjfél tájban a mieink pár lövést leadtak
ágyúval, de aztán újra csend lett. Reggel-
től délig szórványos lövöldözés mindkét
részről. Azt hiszem, támadást várhatnak a
mieink, mert már délután 4 órakor za-
varták be az embereket az utcáról, a ka-
tonák is azt beszélték széltében-hosszá-
ban a városban, nagy leszámolásra ké-
szülnek ők is. Ugyan mit hoz az éj?
Anyám ma is pincében, az Iparban alszik,
mi Stíllel, a lakónkkal kettesben itthon
drukkolunk - ruhástul feküdve le, hogyha
lőnek, hát el tudjunk menekülni valame-
lyik szomszéd pincébe mi is.

Június 20-án
Az éjjel azonban csendben telt el. Tel-

jes csend az egész városban, szinte jól-
esett, hogy csendesség van. Este azonban
úgy 11 óra tájban leadott a román a vasút
felé pár nehéz gránátot.

Június 2l-én
A románok hajnalban folytatták az erős

lövöldözést, mindenfelől ágyú és puska-
Zajt hallottunk, így hogy alig aludtunk az
éj folyamán - valamikor hajnalban tud-
tunk csak elaludni Stíllel. Nappal csen
desség volt, délben ugyan mindkét rész-
ről adtak le néhány lövést.

Június 22-én
Az egész éjjel csendben telt el, legfel-

jebb néha-néha ébredtünk fel géppuska
és kispuska zajra. Az egész nap csendé;
volt, úgy hogy a templomban is szép
számmal voltak, amint hallom Stíltől. A
nappal csendesen telt el.

Június 23-án
Éjjel 1 óra tájban erős géppuska zaj és

kispuska zaj hallatszik vagy másfél órán

39



keresztül, majd a mi tüzéreink lőttek pá-
rat, de az ellenség nem is válaszolt. -
Reggel csend. Délfelé a mi tüzéreink ki-
sebb mérvű ágyúzást csináltak. Este V2 8-
kor ismét erős gyalogsági és géppuska tü-
zelés hallható, 9 óra tájban ágyúzás hal-
latszik - mindkét részről.

Június 24-én

Hajnalban 3 óra tájban roppant erős
géppuska és gyalogsági puskazaj, ami az-
után ágyúzással párosul. Egész napon át,
ágyúzás veit, mmdkét részről.

Június 25-én

Egész éjjel hallatszottak az ágyúlövések,
úgy, hogy vajmi keveset bírtunk tőle alud-
ni. Nappal azután kb. este V2 9-ig csen-
des-ség volt, amikor a imieink kezdtek el
ágyúzni, aztán újra csend. Éjfél után 3
óra felé a mieink újra hevesen ágyúznak.
később az ellenség is kezdett lőni, kb. a
Szapáry utca felé lőtt és kb. 1V2 óráig
tartott. Reggel V2 7-ig aztán csend, akkor
újra ágyúzás kezdődik, de csak igen rövid
ideig.

Június 26-án
A nap folyamán csak néha lőttek, néha-

néha bocsátkoztak vitába a szemközt álló
géppuskák és ágyúk. Este 7 óra után a
mieink i'ijra lőni kezdtek - aztán pár lö-
vés után csend. Az egész város élénken
figyeli az órát - és ebéd után már látni
a költözködő embereket, akik éjszakára
pincékbe és biztosabb negyedekbe men-
nek aludni. Anyám most napok óta újra
itthon alszik az én legnagyobb idegessé-
gemre - mindig féltem a bajtól - s biz-
tosabbnak gondolnám én is valahol pin-
cében - mint rossz válykos falú házunk-
ban. Este 8 óra tájbari a mieink kezdenek
újra lőni, majd a románok is vúlaszolgat-
nak. Majd 10 óráig dolgoztak így az
ágyúk, míg csend lett.

Június 27-én
Hajnalban 2 óra tájban újra feléb-

redtünk lövöldözésekre, illetve ágyúzások-
ra. A délelőtt csendben telt el - a dél-.

után szintén csendes volt. Este úgy V2 9
óra tájban a mieink ágyúzni kezdenek és
egyszerre az ellenség is megkezdi, és úgy
telepakolja az utcánk — mondhatni házunk
környékét, hogy igazán a Mindenható
őrzötte házunkat és bennünket a szeren-
csétlenségtől. Azután a mieink még le-
adtak pár lövést - s aztán csendesség.
Most már kezdek a gangon nem látni írni,
még csend, hál' Istennek, nem hallatszik
a lövés.

Június 28-án

Az éjjel csendesség volt, legalább is
nem ébredtem fel lövöldözésekre. A teg-
nap este a Madách utcában leesett gránát-
nak egy 14 éves fiú áldozata van, - több-
ről ne?n hallottam. Reggel csendesség.
Délben a kórházból elindultunk íz óra
felé, alig érünk a Constantin iskoláig?6

heves ágyúzás kezdődik - s ez tartott
egészen V2 2-ig, azután csendesség lett.
Délután újra csend - úgy 6 óra tájban új-
ra lőni kezdenek és úgy 7 óra felé már
egész élénk ágyúharc fejlődött ki. Az el-
lenség azonban tiem győzi úgy szusszal,
mint a mieink, mert a mieink ötvenet is
lőnek, míg az ötöt. Az igaz, hogy mai is
csúnya pusztítást csinált az ellenséges grá-
nát, a Madách utca sarkán hatalmas vér-
tócsa és a Baross utca felőli részen nagy
csomó betörött ablak és sápadt arc az
ijedelemtől jelzi a gránát pusztítását. Más-
felé is csinált ilyen bajokat. Azt mondják
nagy pusztítást csinált a városban szerte-
széjjel. A Spitzer féle üzlethelyiség21 há-
zában, három katonánk volt súlyosan se-
besülve, a Madách utca sarkán egy dr.
Klein nevű századparancsnok elvtárs ép-
pen beszélgetett a két Bodzsár lánnyal,
amikor lecsapott a gránát oda, mind a
hármójukat halva hozták be a kórházba,
azonkívül egy Perényi nevű tanítót ampu-
tálni kellett, egy katonát haslövéssel ope-
rálni, még ketten vannak súlyos sebbel
bent. Egész V2 z-ig tartottak a műtétek.

Június 29-én

Születésem z8-ik évfordulója van ma.
Oly keveset láttam még szépet az életből.
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Vajon mit hoz a jövőt Az éjjel csendben
telt el, a délelőtt is csendben, délben íz
óra felé kezdenek elvétve lövéseket le-
adni. Azután újra csendesség van egész
estig. Amint azonban kezd sötétedni, erő-
sebb géppuska és kisfegyverzaj ballatszik
és az udvarunkra ugyancsak besüvítenek,
hangos vjzegéssel a kisgolyók. 10 óra után
sem tudtunk még aludni a zajtól. A
fényszórójával bevilágít a román a vá-
rosba, - az udvarunk is fényárban úszik,
ha felénk téved a fénysugár.

Június 30-án

Az éjjel, - illetve hajnalban kezd csön-
desebbé válni, míg végre elaludhattunk.
Nyugodt, csendes volt az éjszaka, mikor
egy irtózatos robbaítás zaja vert ki ben-
nünket az ágyból. Az egész utca népe fel-
ébredt és az utcára rohant, hogy mi volt
az. Reggel hallottuk azután, hogy a 30 öles
bidat^ felrobbantották a románok. Állí-
tólag 3 vagy 4 pillére hiányzik. Ezután a
robbanás után a mieink felette kemény
ágyúzást kezdettek el. Később újra csen-
desség lón, míg délután 3 óra tájban a
géppuskák kis időre megszólaltak. Nyolc
óra után újra erős géppuskázás és a ro-
mán fényszórózik. Majd egész éjjel tar-
tott, sokszor felriadtunk egy-egy hevesebb
zajra.

Július 2-án
Egész nap csend, - este azonban újra

erősebb fényszórózás és kispuskazaj. Az
udvarunkon újra zizegtek a kisgolyók.

Július 3-án

Egész nap csendbe?! telt - aránylag -
bár az ellenség adott le pár lövést. Ké-
sőbb este felé erősebb fegyverzaj és ágyú-
zás a város híd felöli részére - ami egész
éjjel ki-kiújult. Egész éjen át hallottuk
a tompa dübörgést messziről.

Július 4-én
A nap folyamán szórványos ágyúzás

mindkét részről, mely délelőtt 10 és dél-
után 3 tájban kicsit fokozódott, de időn-
kint aztán csend volt. Este 9-10 óra táj-

ban fokozódott az ágyúzás, majd erős
géppuska és kisfegyver zaj - az udva-
runkra nem lehet kimenni és erősen zize~
gő eltévedt kisgolyóktól. Éjfél után igen
erős puskazaj - majdnem reggel yig. Alig
aludtunk valamit. Reggel bemenve a kór-
házba, íz sebesültet láttam a mieinkből és
egyet a románok részéről. Legnagyobb
részt kézigránát és sérülések. Azt mond-
ják, a román kezdett támadni - de vissza
lettek verve és a mieink a 30 öles hídnál
vannak újra, de a kórházba bejövő sza-
nitécek azt mondják, igen sok halottunk
van. Délelőtt csendesség, délfelé pár
ágyúlövés és a mieinktől hallható. Este
csendesség - az éj folyamán szórványos
lövések.

Július 5-én

Reggel felé pár lövés. Délelőtt, délután
csend, - este 9-10 óra között erősebb
ágyúzás hallható a Tisza híd felé és a
Szapáry utca felé, majd a mi ágyúink is
leadnak pár lövést, azután csend.

Július 6-án

Egész nap - egész éjjel csendesség, csak
az éj folyamán - inkább reggel felé hall-
ható pár ágyúhang.

Július 8-án

Reggel 6-V2 7 tájban a Szapáry utca fe-
lé lőnek. A többek közt az Erlicb ház
újra kapott egy lövést, immár a negyedik,
vagy ötödiket. A délelőtt folyamán csend.
Délután dettó csend. - Este 8 óra tájban
a románok pár ágyúval belőttek.

Július 9-én

Általában véve nyugodt a nappad, -
este lőttek erősebben kis puskával - a
golyók itt süvítenek az utcákon, az udva-
runkon - hova úgyszólván ki sem lehet
lépni. - Éjféltájban volt pár ágyúlövés is.

Július 10-én

Általában csendes nappal. - Este és
éjjel a szokásos kispuska golyók röpködé-
se az udvarunkon.
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Július 11-én
A nappal csendes, éjjel kisebb lövöl-

dözések.

Július 12-én

A nappal csendes - éjjel lövöldözések
- pár ágyúszó.

Július 13-án

Délelőtt S-g közt három ellenséges re-
pülő cirkál a város felett és különösen a
mi utcánk felé járkál. - n óra tájban el-
kezdenek ágyúzni, nehéz 15 centis ágyúk-
kal - az utcánkba. Reinheimerékhez bevág
közvetlen egymásután két gránát, egyik a
lakójuk konyhájába, ahol összezúzott min-
dent. A sparherttól az utolsó vasedényig
mindent foszlányokká tépett. A következő
gránát a dizsnóóljukba esett. Azután be-
lőttek a Hasitz kapitány féle házba, a Bol-
dinyi Rezsőékhez, ahol a hálószobájukba
(utcai szoba) az ablakon át vágott be és
összezúzott ott is mindent, azután a Med-
gyesi kántorhoz kettő is esett, és két szo-
bában is csinált rettenetes pusztítást. Azt
hiszem azért lőtt erre a román, mert a re-
pülőket erről a tájékról erősen puskázták
a környékre beszállásolt tengerész kato-
nák. Délután csendesseg, este erősebb
puskagolyó süvítés az udvarunkon.

Július 14-én

Éjjel nem ágyúztak, délelőtt 11 óra jelé,
az utcánk környékére lőttek pár ágyúgo-
lyót. Azután csendesseg.

Július 15-én

Éjjel aránylag csendes, csak a kis go-
lyók süvítenek az udvarunkon keresztül.
A nappal is csöndesnek mondható, repülő
kószált délután a város felett, kezdenek
katonákat szállítani a városba - nagyobb
mértékben.

Július 16-án

Éjjel 12 óra után erősebb ágyúzást hal-
lunk mindkét fél részéről, ugyancsak, ke-
rülgettek bennünket. A nappal elvétve pár
ágyúhang.

Július 17-én

Éjjel 2-től kb. 4 óráig igen élénk tüzér-
ségi tüzelés mindkét félről. A városban
sok helyen lecsapott az ellenséges gránát.
Így a katonakórház elé két gránát is épp
a kocsiút közepébe, a kórház mögé 2-3
darab a vásártérre és víztoronynak köz-
vetlen a tövébe, amiről azt mondják volt
legalább is 28-as gránát. Es még sok más
helyen - az utcánk közelében is, úgy
hogy Édesanyámmal a szomszédba, Mark-
seidékhoz a pincébe menekültünk le.

Július 18-án

Ma éjjel Anyám már újra az Ipartestü-
letben aludt, jó is volt, mert éjfél után
újra erősebb tüzérségi tüzet kaptunk az
utcánk környékére is. Vagy V2 2-ig. Az-
után csendesseg lön és nyugodtan aludtam
reggelig. Délelőtt úgy u óra tájban újra
elkezdenek lőni mindkét részről és egész
egész élénk tüzérségi tűz fejlődik ki mind-
két részről. Ügy hallom, több 28-as és
yoj-es® ágyút is hoztak a mieink. Aztán
kisebb kaliberű ágyúkkal is be van pakol-
va a város. Minden városrészbe jut belőle
pár darab. Igen bizakodó hangon beszél-
nek a mieink s úgy hallik, vasárnap vagy
szombaton lenne valami nagyobb szabású
támadás, legalább a vöröskatonák azt be-
szélik.

Július 19-én

Az elmúlt éjjel aránylagosan csönd volt.
A nap folyamán is rengeteg katona érke-
zett. Egész napon keresztül ágyúztak a
mieink - már sejtem, ezek belövések a
tüzérek részéről. Ma és tegnap a kórház-
ból minden beteget elszállítottunk. Este
7 óra felé a hídfő felé lőtt az ellen-
ség. Este 9 órára már ki voltam rendelve
a kórházba. Édesanyámat az Ipartestület
pincéjében helyeztem el. A kórházból
dr. Neuber (Verebélyi tanársegédje) két
másik orvossal egy Újszász felé állomá-
sozó kórházvonatra lett kirendelve, hogy
ott operálhasson nyugodtan, ha az ellen-
ség tűz alá veszi a kórházat. Siikösl kór-
házparancsnok, Elek dr., Székely dr. és
én a kórházban maradtunk: A földszinti
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folyosó kötözőhelynek, az I-ső emeleti
folyosó pedig műtőnek volt berendezve.

Július 20.

Estétől kezdve permanenciában voltunk
Végre éjfél után 3 óra előtt holmi jelző
lövés félét hallottunk és pont háromkor
megkezdődött a pergőtűz. Állítólag 120
ágyú dolgozott. A románok leadtak S-10
lövést - azután csend, örült iramban
mentek át a vörösök trénnel, mindennel.
Csak attól tartok, korai nekik az öröm
és épp a gyors előnyomulás lesz majd
a vesztük, hátha kelepcét csinál az el-
lenség?

Július 21.

Azt mondják a sebesültek, akik nagy
számban jönnek vissza, hogy erős ellen-
támadást találtak Szajolnál és később,
Törökszentmiklósnál.

Július 22.

A vörös csapatok valamerre Karcag
felé lehetnek, amint a sebesültek, akiket
szép számban hoznak — mondják.

Július 23.

Hangok hallatszanak, hogy ezerkétszáz
tengerész elesett a Karcag körüli harcok-
ban.

Július 24.

Furcsa hírek hallatszanak a visszajövő
sebesültektől, erős ellentámadásba men-
tek a románok, vissza kell vonulni a vö-
rösöknek, nagy veszteségekről beszélnek.

Július 25.

A sebesültek szerint a visszavonulás
már erősebb tempóban megy, bár állító-
lag harcolva jönnek azért vissza.

Július 26.

Ma azután rettenetes tempóban kezde-
nek visszajönni a mieink. A románok,
már délután lövik újra a város posta30

és híd felőli részét, úgy, hogy már megint
van egy csomó civil férfi, asszony és

gyerek sebesült. Többek közt sebesülten
hozták be Harsányt Gyulát - a volt pol-
gármester fiát. Súlyos sebesült.

Július 27.

A kórházban töltöttem az éjszakát.
Reggel 3 órakor az ellenséges tüzérség
tnegkezdte a válaszadást a vörösöknek
- s borzalmasan összelőtt egy csomó há-
zat. Délben lU z-kor már az Ipartestület-
ben voltam Édesanyámmal. Épp el akar-
tam jönni, amikor egy borzalmasan erős
ágyútüzet kezdett el a román, a mieink
is lőttek ezután. Borzalmas pusztítás a
városban mindenfelé. Csupa nehéz löveg-
gel dolgoznak. Este 9 órakor bementem
a kórházba, ott találom a tegnap meg-
sebesült Harsányt mellett, Hasitz dr-bácsit
comblövéssel - lázasan.

Július 28.

Reggel a vörös tüzérek elkezdettek lőni
V2 5-kor, mire a román tüzérség leadott
egy félórás pergőtüzet a városra. Volt egy
csomó halott és sebesült, s mind csupa
civil. - A kórház környékét is erősen lőt-
ték a víztorony miatt. Ügy hét óra felé
jöttünk haza Elek dr. és Kánitz dr. és
én, miközben bekötöztünk egy csomó em-
bert. Alig érek az Iparba, jön egy újabb
őrületes pergőtűz a városra, a Szapáry
utca, a piactér, a Háromrózsa utca, Mária
utcák környékére. Borzalmas pusztítást
csinált a sok nehéz ágyúlöveg, csupa ne-
héz gránáttal dolgoznak, hallom, a Tisza
hidat a város felőli végén felrobbantották.
11 óra felé csend kezd lenni - elvétve
azért hallható egy-egy lövés. Délután
újabb pergőtűz vagy 3U órán át, újra egy
csomó civil sebesült, - a városra nem
ismer rá senki.

Július 29.

Éjjel felváltva lövések, reggel a vörö-
sek pár lövése után a román lead egy
rettenetes erős pergőtüzet. Igen sok halott
és még több sebesült lett a civilek között.
Reggel hazamentem és onnan Iparba3i

mentem el, egyszerre csak egy őrületes
pergőtűz, a pincében fojtó gáz szag van.
Utóbb látjuk, hogy két gránát is bevá-

43:



gólt a Szapáry utcai homlokzatába az
épületnek - és be a folyosóra. Délután
kimentem a kórházba. - Úgy 4 óra táj-
ban kimentem a kórházból autóval, haza
úgy 6-y óra tájban. Csak épp benéztem az
udvarra és már jöttem is ki - beszalad-
tam Markseidékhoz és ott is csak kö-
szöntem és jöttem kifelé. Alig hogy fel-
ülök a gépre, jön egy erős tűz a Mária
utcára és környékére. Előttünk, utánunk,
tőlünk két oldalt vágnak le a gránátok,
yo km-es sebességgel hajtottunk ki a kór-
házba, ahol alig érünk már ki, — jönnek
be a sebesültek. Behozzák Horányit, Vá-
ryné tanítónőt - a gyerekét agyonvágta
a gránát. A napokban megsebesült az
öreg Hasitz dr. is - kit, mivel a kórházat
parancsra kiürítettük, - Jászapátira küld-
tünk el. A városra nem lehet ráismerni,
borzalmasan össze van lőve mindenfelé.
A házunk előtt láttajn egy gránát nyomot
- épp a kapunk előtt az utcán - de bent
sem?7Ú baj sem eddig. Este csend, később
íijra leadnak egy kisebb fajta tüzet, ami-
nek eredmé?tyeképp újra behoztak egy
csomó sebesültet, természetesen civilt.
Halottról 35-40-röl tudunk erről a hétről
- de a romok alatt sokan lehetnek még.

Július 30.
Reggel hazamenve láttam, hogy a haj-

nali z-órától 4-ig tartó pergőtűz csúnya
pusztítást csinált nálunk is. Levágott egy
gránát a kapunk elé, egy a hálószoba elé
az udvarra, összetörte és kiemelte két
gangfánkat a helyéről - a hálószoba spa-
lettjeit összezúzta és a szilánkok csináltak
apróbb károkat a szobában is. Ablakok
az egész házon hiányoznak. A műhely
épületbe a hátulsó falon ment be és bent
robbant, s összezúzta a lakónak minden
bútorát. Csúnya, rettenetes csúnya kárt
csinált.

Július 31.
Ma újra erős tüzelést állottunk. Most

már Édesanyám kint van velem és Sü-
kösdékkel együtt tegnap óta. Ma igen
élénk pakolást látunk a vörösek részéről
és este aztán úgy 8 óra felé, ki is pakol-
nak végleg a városból. Elkeseredett han-
gokat lehet hallani tőlük.

Augusztus 1.

Reggel, hogy Elek dr-ral hazamentünk,
az utcán már román járőröket találtunk.
A kórházba visszajövet látjuk, hogy a
postát, vasutat hogyan szálljak meg. A
pergőtűz, a pincében fojtó gáz szag van.
Utóbb látjuk, hogy két gránát is bevágott
a Szapáry utcai homlokzatába az épület-
nek - és be a folyosóra. Délután kimen-
tem a kórházba. - Ügy 4 óra tájban ki-
mentem a kórházból autóval, haza úgy
6-7 óra tájban. Csak épp benéztem az
udvarra és már jöttem is ki - beszalad-
kórház elé bejön egy lovas járőr - fegy-
vert szegez a kint állóknak - de mikor
kérdésére kijelentjük, hogy mi nem va-
gyunk bolsevisták, nem bántanak. Ap-
róbb katonastikliköl, lopásokól hallunk
hírt, de azt is látjuk, hogy Papp generális
(valamikor magyar generális volt) egyet-
len szavára rend van, megnyugodtunk,
ügylátszik a vörösek még tartják magu-
kat Abony felé, mert a román tüzérek
a kórház mellett felállított ágyúikból
ugyancsak tüzelnek rájuk. A nappal ágyú-
zással telt el. Este úgy hét óra felé lát-
juk, hogy a tüzérség pakol össze, majd
a gyalogságot látjuk, hogy szalad - de
mégis kézi harcot látunk. Állítólag ttjra
a vasutas gyáristák és más munkások hoz-
ták vissza a vörösöket, sőt ők is harcol-
tak a románok ellen.

Augusztus 2.

Az egész éjjelt virrasztót töltöttük el
- délelőtt újra lőtték a várost - de dél-
tájban a vörösek, köztük osztrákok is,
nagy lövöldözés, lárma kíséretében '- át-
kozódva - szitkozódva vonulnak vissza.
Azt mondják, parlamenter ment át és
feladták újra a várost, de azt is beszélik,
hogy Kun Béláék megbuktak. Délután úgy
5 óra tájban újra bevtnulnak a románok.
összeszednek egy csomó férfit, de a?Jtán
újra kiengedik őket.

Augusztus 3.

Három plakát is van az utcán. Az egyi-
ken a román sereg békés szándékáról ír-
nak, a másikon a vörös katonákat szólít-
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ják fel jelentkezésre, a harmadikon a ha-
diszert kérik be. Eltekintve apróbb-csep-
rőbb fosztogatástól, rend van. Ügy hírlik
már új kormány is van Pesten.

Augusztus 5—6—7.

Nappal a megyei kórházban vagyok el-
foglalva, úgy hogy alig járok a városban.
Egyre-másra jönnek az új rendeletek,
amik bizony igen kemények. Azt mond-
ják a román tisztek, ha 35 percet késik
a parlamenter, úgy 750 ágyúval porrá

Augusztus 4.
Igen sok a sebesült a megyei kórház-

ban is, ahová kimentem segíteni, dolgoz-
ni. A város képe igen szomorú, már azt
értve, hogy össze van lőve a város.

* * *

A fenti kéc hiteles feljegyzés csak azt rögzítette valóban, amit akkor mindenki
tudst-t, de félévszázad múltán jelentős helytörténeti dokumentumokká váltak.

Kaposvári Gyula

lőtték volna a várost.
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1 Ságvári Endre u. 7. — Emléktáblával meg-

jelölve.
2 A polg. fiúiskola épületében, ma Beloian-

nisz u. 57.
3 Darvas Ferenc földmérő, mérnökember.
4 Gyetval János.
5 Ma Kossuth tér.
6 Scheftsik György.
7 A Héjjas-különítmény tagjai.
8 Rajvonalat.
9 A MÁV műhely munkásai.

10 A Tisza balpartján.
11 Ma Ságvári Endre u.
12 Ma Május 1 utca.
13 Ma Kolozsvári utca.
14 Ma Dózsa György utca.
15 Ma Tisza Antal utca a folytatása a Fiu-

mei utca.
1B Egyes liövések
17 Szolnok VII. kerülete, ahol a fűrészüzemek

vannak.

18 A Gábor Áron térnél.
19 A Mártírok útján levő régi „indóház" kör-

nyékén.
20 A Tisza-hídtól délre eső ártér i híd, az ún.

,,százlábú h í d " , vagy „harmincöles h í d " .
21 Ma Keskeny János utca .
22 Ma K á n t o r utca.
23 Dr. U r b á n Lajos gyűjtéséből m a j d n e m tel-

jes sorozatot k a p o t t a m ú z e u m .
24 Ma Ságvári E. u . 13. számú ház.
25 A volt Ferences t e m p l o m a Költői u. 10.

szám alatt .
26 Ma a Beloiannisz u tca és az Ottörő utca

sarkán.
27 A Hősök tere—Beloiannisz utca sarkán.
28 Lásd a 20. jegyzetet.
29 A Tisza Antal utca és az Ady E n d r e utca

talá lkozásánál volt felállítva.
30 Ma Szabadság tér 6. szám alatti leánygim-

náz ium épülete.
31 Az Ipartestület székháza, a Ságvári Endre

u. 5. szám alatt .
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