
SZOLNOK 1944 NYARÁN

1944. június 2. Szolnoic város életének egyik leggyászosabb napja. Már hajnalban
néhány gép bombákat szórt a város határában. A légvédelmi lövegek ágyútüze riasz-
totta az embereket, de a város még nem érzett semmit. Reggel annál meglepetésszerűb-
ben jött a támadás. Mint annyi más városban, Szolnokon is felüvöltöttek a szirénák.
A „légi veszély" jelzés ut£n nyomban „légiriadót" jeleztek. S a magasban bombázó
kötelékek mély, döngő hangjától volt terhes a levegő. Villámló felderítőgépek köd-
csíkjai nyomában megcsillantak az alumíniumtestű légierődök.

ídelent megdermedt az élet a feszült várakozástól. Földszintes házak pincéibe.
r.'V'tönzött árkokba, bunkerekbe, falak tövébe, fák lombja alá igyekezett mindenki
elhúzódni. De a vésztjósló sivítás rádöbbentett mindenkit, hogy a hitleri csapatok
fő utánpótlási vonala mentén fekvő Szolnok is közvetlen kapcsolatba került a
fronttal. • , ;

Földrengéssorozat s~erű földmozgás, felcsapodó lángok, óriási füstfelleg, majd
a nyomában következő detonáció takarta el a város nyugati részét, a pályaudvart és
környékét. Meg-megújuló bombázási hullámok rázták meg az épületeket. Ujabb füst-
fellegek emelkedtek a magasba. Megszűnt a repülők nyomasztó robaja. Csend letr,
halotti csend, még a „légiveszély elmúlt" jelzés után is.

Megbénultan vártunk, hogy mi lesz. De segíteni kellett. Rokonok, testvérek, ba-
rátok rohantak a pusztulás területére. Nézni, segíteni. A Gólya kocsma tájékáig szó-
ródtak ki a lőszerszállító vagonok tüzérségi lövedékei. A régi Kereskedelmi Iskola
épületének tetejét (ma a Vasipari Vállalat modern épülete van a helyén, a Hunyadi
utca elején) nagy vasdarab ütötte át. A Bábaképző épületén túl a Vasút utca baloldala
romokban hevert. A Mátyás király utca sarkán lévő emeletes épületet sem láttuk már.
De- eltűnt a föld felszínéről a Liget utca is. A MÁV kolónia kertes házai helyén óriú-
í.i gödrök. Az állomás épületének a fele romban.

A pályaudvar területén pedig a vasúti kocsik ezrei egymásra hányva. Ijesztő fel-
kiáltójelként meredtek fel a függőlegesen álló Puljman-kocsik. Olajvonatok tartályai
égtek. A fájdalomtól félőrült emberek rohantak ide-oda. De a mentés nehezen indult.
Tehetetlenek voltak a városi szervek. Víz sehol, de segítőkéz akadt. Szomszédok, is-
merősök és ismeretlenek segítettek a mentésben, ami - mint később kitűnt - még a
Kisgyep területén is rengeteg munkát adott. Kis, földszintes házak, viskók tűnt-ck el a
földszínéről. A Nyúl utcában majdnem minden második ház. Még szerencse, hogy a
lakóik egy része, gyerekek1, felnőttek a Zagyva part füzeseiben, gödreiben találtak
menedéket.

Szükséglakásról, orvosról, élelemről kellett mindjárt gondoskodni. Segíteni, akin
lehet, de gyorsan. Aki résztvett a mentésben, soha. sem felejti el. A Mátyás király utca
egyik házában vasúti kocsi súlyos kerekeit találták meg. Bombatölcsér bombatölcsért
ért utca hosszában. Bennük, vagy mellettük a mindennapi élet szétrongált eszközei.
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25 éve történt.. ., de ez volt az első, a legsúlyosabb pusztulás. A hivatalos jelen-
tések szerte a világon hírül adhatták: Szövetséges repülők német utánpótlási vonalakat
bombáztak. Szolnoknál megsemmisítettek tízezer: vasúti kocsit, elpusztították a német
barakokat és megrongálták a pályaudvari berendezéseket.

Nagy károkat okozott ez a támadás a fasiszta hadvezetésnek. Az anyagi károk
mellett mintegy ezer katona volt a németek vesztesége, de a polgári áldozatok száma
is meghaladta a kétszázat.

A vasútállomás órája félkilenc után öt perccel, a légitámadás kezdetekor megállt,
s mementóként heteken, hónapokon át jelezte a város egyrészének pusztulását.

* * *

A pusztuláshoz vezető út azonban már jóval előbb elkezdődött. A Horthy rend-
szer jobboldali, fasiszta politikája a tengelyhatalmak oldalán háborúba sodorta az
országot a Szovjetunió és a szövetséges hatalmak ellen. S így a vereséget, a pusztu-
lást elkerülni nem lehetett. De közvetlen frontveszélybe akkor került Szolnok, amikor
1944. március 19-én a hitleri csapatok megszállták az országot a Tiíza vonaláig, majd
néhány nappal később a Tiszántúlt is.

I944. március 19-én, vasárnap délután a szolnoki lakosok arra riadtak, hogy
színhá/i és mozi előadásokat betiltották, más szórakozóhelyek is bezártak, s fegyvt
res, géppisztolyos SS-katonák zárták le a Tiszahídon a köiüekedéit. De még a Zagyva
hídon is fegyveres németek álltak, akik megakadályozták, hogy a városból a Várba,
vagy a Scheitsik telepre lehessen menni. A Tabán fölött ladikokon lehetett valahogy
megoldani az átjárást a németek tudta nélkül. A következő hónapokban Szolnok még
jobban frontközeibe került. A szovjet csapatok győzelmei nyomán a hitleri csapatok
frontvonala egyre nyugatabbra húzódott s a németek Szolnokon rendezték be - a pá-
lyaudvar és a MÁV futballpálya között - barakktáborukat, fürdő és fertőtlenítő állo-
másukat, ahol a frontrói szabadságra menő katonákat fertőtlenítették éj ha^airányí-
tották. Ebben a fertőtlenítő barakktáborban érte egy német szabadságos vonat katonáit
a június 2-i légitámadás és pusztított el közülük kb. ezret.

A június 2-i légitámadás csak első volt a sorban, de jöttek a napok egymásután.
június rj-én a Mária és Sajtó utca, meg a Gábor Áron tér közti területet érte a pusz-
títás, július z-án újból a pályaudvart, de a város sok részét is. Ezen a napon röpcé-
dulákat is szórtak a repülők, ilyen szöveggel: „Aki a vasútvonalak vagy pályaudvarok
közelében lakik, haladéktalanul költözzön vidékre..." s a röpcédula hátlapján Magyar-
ország térképe, feltüntetve rajta a főbb vasútvonalak és pályaudvarok. Találtak Szul-
nokon hasonló szövegű röplapot, de a hátlapján Budapest térképe volt, megjelölve
rajta a pesti pályaudvarokat.

A lakosság közül sokan már a június 2-i légitámadás után vidékre költöztek. S
divatba jöttek nagyon a kerékpárok, hogy légiveszély esetén minél gyorsabban elhagy-
hassák a veszélyeztetett várost. Naponta figyelték az emberek a belgrádi rádió 3/47-es
adását. Ha ott jelezték az Olaszország felől érkező kötelékeket, akkor várni lehetett,
hogy kora délelőtt Szolnokot is támadás fenyegeti. S igyekezett ki a városból minden-
ki, aki tehette. A MÁV műhely munkásai szervezettebben oldották meg a menekülést.
Állandóan gőz alatt tartottak egy mozdonyt, s volt kéznél egy erősen bombasérült
szerelvény is. A légiveszély elrendelésekor ezen a romos szerelvényen húztak ki a kiskun-
félegyházi vonalon, a Piroska megállóhely közelében lévő erdőbe, s csak néhányan
kaptak külön kerékpárra, hogy másutt keressenek menedéket. Ennek volt köszönhető,
hogy amikor szeptemberben a MÁV műhelyt és környékét érte súlyos támadás, egy
halott sem maradt a romok alatt.



A hatóságok igyekeztek a veszélyeztetett város lakóit védeni. Egyes hivatalokat,
intézményeket a szomszéd községekbe telepítettek, így pl. az OTI-t Tiszaföldvárra.
Ilyenkor nemcsak a hivatal költözött ki, hanem az alkalmazottakis családjukkal együtt.

A múzeumban őrzött dokumentumok, fényképek, amelyekből néhányat közre-
adunk, megőrizték ennek a vészterhes szolnoki nyárnak egyes pillanatait, de mennyivel
mélyebben vésődtek ezek a hónapok azoknak az emlékezetébe, akik ezeket átélték
Szolnokon.

Sz. Balogh István fegyverneki lakos visszaemlékezése a szolnoki múzeum adat-
tárában a Tisza vasúti híd bombázását, pusztulását örökíti meg elsősorban. Mint tar-
talékos honvédet a hídőrséghez osztották be huszonheted magával szolgálattételre, de
hírvivői és beszerzői beosztásánál fogva nap mint nap bent járt Szolnokon. így lett
szemtanúja, szenvedő részese Szolnok sok-sok megpróbáltatásának és szenvedésének.
„Ezeket a napokat - írja - soha elfelejteni nem tudom, azért jegyeztem fel a látott és
átélt szenvedéseket...

. . .Augusztusban a légitevékenység fokozódott. A bombázó kötelékek mindenkor
liármas hullámban zúdították 5 és 10 mázsás bombáikat a hídra és környékére. Cson-
kok lettek vagy kidőltek az erdő évtizedes fái, a fű, a bokor mind ieégett, közben a
híd is megsérült. Helyreállításán munkaszolgálatosok dolgoztak, 330 fő, nehéz fárasztó
munkát...

Augusztusban nap mint nap járom a várost. A légiriadó nagyon sokszor óvóhe-
lyekre vagy a város gyors elhagyására kényszerít. Szolnok lakói, ha a rádió bemondta:
„Légiveszély Bácska, Baja" - már menekültek gyalog, kerékpáron, kocsin, autón, ki
hogy tudott, Alcsin keresztül a Dobai cső irányaDa. Öregekkel, anyákkai, gyermekek-
kel telnek meg az óvóhelyek.

Nőkkel, gyerekkel teli fogatok, száguldó kerékpárosok, kifáradt futó emberek,
asszonyok serege mindennapos látvány. Közöttük vagyok, velük futok, vagy óvóhelyen
vagyok én is. Sokszor órákon át volt összepréseive minden rendű, rangú, korú ember,
asszony és gyermek. Mindenki fáradt, kimerüit, egyik sír, másik imádkozik, nagyon
sokan zúgolódnak, mikor lesz már ennek vége. Ötven szájon mondják egyszerre.

. . .Pedig még hátra van Szolnok és lakóinak valódi megpróbáltatása. Augusztn>
zo-án szörnyű bombazápor hullott Szolnok több részére. Sok ház rombadőlt, sok a
sebesült, szétroncsolt hullák láthatók mindenütt a környéken. A halottak részére kocsi-
kon szállítják az egyszerű, fekete, deszka koporsókat. Férj felesegét, feleség férjét,
anya gyermekét, gyermek a szüleit keresi sírva, szörnyű látvány, ami itt elebünk

t a r u 1 - " . - - • . . -.>.-...*>*&•

Egészítsük ki az augusztus 20-i eseményeket más forrásokkal is. A Nemzeti Jö-
vőnk című szolnoki lap írja 1944. augusztus 22-i számában: „A rádió berepüiési veszélyt
jelzett, melyet gyorsan követett az egyes körzetek riasztása. Szolnokon is megszólaltak
a izirénák, mivel több hullámban városunk feié repültek az ellenséges kötelékek. A fe-
szült pillanatok csendjét hamarosan felváltotta az erős repülőzúgás és a légvédelmi
ütegek tüze, majd a vészes bombasüvítés. Mintegy 120 gép nyolc hullámban erős tá-
madást intézett városunk különböző részei ellen, melynek során tizenöt utcában kelet-
keztek súlyos karok. A lakosság fegyelmezett magatartásának tulajdonitható, hogy a
támadás nagyságához képest aránylag csekély az áldozatok száma. A város határában
több áldozatot követelt a bombázás és sérülés is több volt, mivel ott a bombázók kis
űrméretű bombákat szórtak nagy mennyiségben..."

A Szövetséges Repülők Parancsnoksága által kiadott LÉGI HÍRADÓ 12. száma
pedig „Mi történt Szolnokon?" címmel ezt közli: „A szolnoki pályaudvar és a Rá-
kóczifaivai repülőtér elleni támadás során az amerikai Liberátorok és a kísérő Mus-
tang csatagépek egy vadászgéppel sem találkoztak és a légelhárító tűz gyenge volt.
A szolnoki pályaudvar zsúfolva volt vonatokkal és a pilóták számos robbanást és go-
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molygó fekete fütfelhőket figyeltek meg. A felgyújtott vasúti kocsik között olajtartá-
lyok is voltak. A szolnok-rákóczifalvai repülőtérre repeszbombák tömegét zúdították,
melyek nagy pusztítást vittek végbe a hangárok és a felsorakozott repülőgépek között.'"
A röplapot augusztus 28-án szórták le Szolnok fölött a repülők.

Egészítsük még ki a fentieket azzal, hogy Szandát is sokhelyütt érte becsapódás,
a repülőtér és Rákóczifalva közti területre is a repesz- és gyújtóbombák tömege hul-
lott. S itt a sebesültek és halottak között számos diák is volt, akiket a Tiszántúlról
idehoztak ifjúsági építőtáborba.

Ahogyan a lakosság felocsúdott első bénultságából, sietett a rokonok, ismerősök
vagy ismeretlenek segítésére. Még a késő délutáni órákban is folyt a mentés. A Tisza
hidat lezárták a civil forgalom elől s emberek, asszonyok tömegei a híd túlsó végén
rekedtek.

* * *

De folytassuk az események leírását ismét Sz. Balogh István feljegyzéseivel:
. . .Augusztus zi-én a kettesvashidra hull a bombazápor. 22-én a vasútállomást és kör-
nyékét éri bombatámadás. A pályaudvar mellett lévő megrongált házak mind romba-
dőinek, a pályaudvaron szétrombolt szerelvények, feldőlt mozdonyok, felszaggatott
pályatest, bárhová nézel, nem látsz egyebet pusztulásnál. Most már a napok nagyrészc
légiriadó alatt telik el... A híd környékét bombatölcsérek szájai veszik körül, ame-
lyeket még ma is jól látni. Augusztus 21-én egy vasúti szerelvény mozdonyán várta be
a támadást a mozdonyvezető és a fűtő a Kettesvashíd szolnoki oldalánál. Az első
hullám után a szivattyútelepre akartak eljutni, így belefutottak a bombák záporába,
amelyből élve, de szörnyű szenvedések árán jutottak ki. Ruhájuk letépve, sárban-
vízben meghempergetve halálrarémülten ültek fel a mozdonyra és tolatták vissza
Szolnokra, mivel a hídon az átjárás megszűnt.

Szolnokot meg Szajolt újra meg újra bombázzák. A félelem, a rémület lett úrrá
minden élőlényen. Mindenki egyet ment, az életét. Minden légitámadás pánikot, ré-
mületet vált ki. Itt vágtató lovaskocsik tengelye akad össze, odarohanó emberek szét-
húzzák, felugranak rá. Ott öt-hat kerékpáros szalad egymásba, hempereg az út porá-
ban. Feiugrálnak, nincs vita, mindenki megy tovább, ahogyan bír. Én is kerékpáron
rohanok. Előttem egy anya fut három gyermekével, mind a négyen hosszú hálóing-
ben, az anya lebontott hajjal, legkisebb, kb. hároméves fia a karján, szorosan öleli át
az anyja nyakát. Az öt és hétévesnek látszó fiúk anyjuk ingébe kapaszkodva futnak.
Már közel vagyok hozzájuk, a bombázók felettünk zúgnak. Kerékpárom sárhányójához
kavics ütődik nagy zörejjel. Egyszerre négy síró, halálbarémült arc tekint felém. Utol-
érve kéitm a.í. a^yat, hogy adja ide karjáról a gyermeket, én elviszem a kerékpáro-
mon. - Kun, nem, ha meg kell halni, velük halok meg! - sírva kiáltja felém az anya.

Én nem tudom, hányan lettek mártírok, hányan lettek hősök: amit én itt le tudok
írni, az a sok-sok szenvedésnek egy kis töredéke.

Szeptember z-án a Kettesvashídra öszeláncolt bombák százai hullanak, a híd Szol-
nok felőli része leszakad. - Közben a front közelebb kerül Szolnokhoz, a híd javí-
tására több munkásszázad érkezik. Nehéz talpfákat, köveket hordanak, fizetésük átok
és S2itck. Minden tilalom ellenére ott segítettünk az embereken, ahol tudtunk. Sokszor
juttatunk kenyeret és meleg levest...

Tul a Tiszán közeledik a szovjet front, a szolnoki oldalon a légvédelmi tüzérek,
sorkatonaság jóformán sehol. Katonai állásokat építő polgáriruhás újoncok, aggok,
asszonyok, gyerekek irtják az erdőt, a bozótot kényszermunkában.

A szolnoki Kettesvashidat október 26-án este 6 órakor hagytuk el mi is, meg a
munkaszolgálatosok is. Vonaton mentünk Pokoltanyáig, itt váltunk el a munkaszolgá-
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latosaktól, ők visszamaradtak a sínek felszedésére, mi parancsot kaptunk a 46. Kie-
gészítő Parancsnoksághoz való bevonulásra."

Sz. Balogh István visszaemlékezését egészítsük még ki azzal, hogy a vi s^avonuló
németek a Tisza vonalán akartak megállni, ezért a Tisza jobbpartján végig kiirtatták
a fákat, lövészárkokat és védelmi állásokat ásattak fiatallal, öreggel, mindenkit mun-
kába fogva. Szolnokról egészen Tiszapüspökiig jártak ki a hiábavaló munkára. -
Szolnoknál a híd túlsó végén lévő félévszázados hatalmas nyárfákat vágatták ki a Mó-
ricz ligetben, hogy megfelelő kilövés legyen. De, akik ást-ák az árkokat vagy vágták ki
a fákat, tudták!, hogy a visszavonuló hitleri csapatok itt sem állnak meg. Ügy is
történt.

* * *

Az itt közölt dokumentumok, visszaemlékezések felvillantják Szolnok 1944-es
nyarának történetét, pusztulásának szörnyűségeit. A munkaszolgálatra idehurcoltak kö-
zött végigszenvedte a bombázások, a háború súlyos borzalmait a mártírhalált halt
kiváló grafikus, Átnos Imre is, aki döbbenetes erejű vázlataiban, rajzaiban örökítette
meg ezeket a vészterhes napokat, hónapokat. A „Szolnoki Vázlatkönyv" kockás lapjai
1944 augusztus és szeptember hónapjaiban megtelnek ezekkel a rajzokkal, de a mélyen
érző, sokat szenvedett művész szimbólum rendszerében az élet, a béke, a boldogság, a
halhatatlanság úrrá lesz a pusztulás felett.

Az 1969. július 20-án a Damjanich Múzeumban megrendezett Ámos Imre emlék-
kiállítás anyagából közreadott vázlatok művészi megfogalmazásukkal emlékeztessenek
Szolnok város 1944 nyári pusztulására, arra az elembertelenedett korszakra, amikor az
embert az embertől elkülönítő törvények miatt hurcoltak százezreket a pusztulásba.
S bizony sok-sok áldozatot kellett addig hozni, míg a felszabadulás meghozta a békés
alkotómunka lehetőségét.

Kaposvári Gyula
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