
DOKUMENTUMOK A FELSZABADULÁS IDŐSZAKÁBÓL

Szolnoki nyomdában készültek a Vörös Hadsereg röplapjai, amellyel a Buda-
pesten körülzárt hitleri csapatokat megadásra felszólították.

A Budapest-Szolnok közötti 4. számú főközlekedési útvonal Vecsés és Kispest
közötti szakaszán bronz szobor őrzi emlékét az orvul meggyilkolt szovjet parlamen-
ternek, Steinmetz kapitánynak.

Széleskörűen ismert, hogy a II. és III. Ukrán Hadseregcsoport 1944. karácsonyán
- a Tiszántúl, a Duna-Tisza köze, s a Dunántúl egy részének felszabadítása után -
körülzárta a Budapest tartós védelmére berendezkedett hitleri és a velük szövetséges
magyar csapatokat. A szovjet parancsnokság el akarván kerülni a fölösleges vérontást,
a főváros műemlékeinek, lakóházainak, gyárainak elpusztítását, a hadviselés szokásai-
nak és a nemzetközi szabályoknak megfelelően, a körülzárt fasiszta csapatokat meg-
adásra szólította fel. Hatalmas hangszórókkal tudatták 1944. december 28-án estétől
29-én délig, hogy a Duna bal- és jobbpartján délelőtt 11 órakor parlamentereket kül-
denek, hogy megbeszéljék Budapest harcnélküli átadásának feltételeit, az itt közölt
ultimátum alapján.

ULTIMÁTUM

A budapesti német és magyar csapatok vezénylő tábornokának.

A Budapest területén körülzárt német 11. páncélos hadosztály, a „Feldherrnhalle"
SA páncélgránátos hadosztály, a 271. gyaloghadosztály, a 8. és zz. SS lovashadosztály,
a 2}g. rohamtüzérdandár tábornokainak és tisztjeinek.

A magyar I. páncélos hadosztály, a 10., íz. és zo. hadosztály, a 10. őrezred, a 3.
rendőrezred és a 206. tartalékezred tábornokainak és tisztjeinek. m

A Budapest területén körülzárt összes német és magyar csapatok parancsnokainak.

December 25-én a 3. Ukrán Hadseregcsoport csapatai Budapesttől nyugatra a
Dunáig törtek előre, s megszállták Esztergomot. Itt egyesültek a Dunától északra elő-
nyomuló 2. Ukrán Hadseregcsoport egységeivel. Ezzel a Budapest területén levő összes
német és magyar csapatok körül a gyűrű bezárult.

A Vörös Hadsereg Budapest körülzárásával egyidejűleg eredményes támadó
hadműveleteket folytat Csehszlovákiában, ahol a szétvert, visszavonuló német csapa-
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ULTI A

An Herrn Qeheral und Oberbefehlshab • <!>r in Rtvtm
von Budapest eingekesstitet d utschen J ti iga is^hen
Truppettí
An die Generálé und Offiziere folgeru >> •' <. h~r Di-
visionen: 13. Pz. Div, SA-Pmzer%< -ú„t.is<or
.Feldherrnhalte*, 271. I. D , 8 wid - " u huall ni-
tílvision, 239. Stti; mgeschütztrrtg de

' An die Oenerale und Offiziere folg • uijiri^chtr
Divisionen: 1. Pz, Div.',, 10, 12. 2í ÍJ 10 S <e-
rungsregiment', 3.. Polizei-Regiment i JOö Re^erve-
Regiment..
An. die Kommandeure altér im Rau >i' esf cnge
kesselten deatschen und ungarischen i eiíette

im 25. Dezember drangen die Trappén
Front aa die Uonan vor, besetzt'n die b u ' t
ten íieh mit den am-aaderen Doasa Ufer mdtt
Truppén der 2- Ukraia i s íksn F r c n t und
VÖLLIfiE ElSKEaSbiüNÖ der sah im Rau t
íichcD deutschen uad uugariseben Trappén

• Gleicbieitig eaíwiekelii die Tranpei der V-
folgreiche Offensive in der Tsehecho lowakei, r
dfD zersclrtagí s;en áetiíschen Truppén mnicn'e
enden, nacirObwwindaag des Gebirges \í& •> fii
vtilsíándige .Satiberuog gaaz üogarnb von den , i i
' , lai Bskikuta wírd die eingekeí-'-fHe i'eu r

í'Khrotg des Geaflrals .'Jcliöiner endguiug zert
Ina Westea ist die TOB Hitler weit t ' •"

íifífBsive der Erschöpfuog nahe nud kaan at, HL V-U
Kneyes nichfs andern.

Eífeklive Dilfe ist yoa nirgeads zu erv - í
Die Lage der Eeste der in fiijára

Truppén, die sich unter Ihrem Befelil »a IU
tea, sowie der imgarischen Tróppenteile, die ' i a
ge:4reckt habeu, ist hoífauugslos.

Ihoen sind allé íttiekzugswege abgeschü i F
~~* ünsere melirfaehe Überlegenheit an 1 i i i m l A« nuiuűg

Öt íi/feasichtlich.
Sie at» Obertefehíshaber sowie a'le (' i r <i r "-iím

Truppra sínd dsrttbet. *őliig im Klaren, di n n r *• « i l imt
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Az Ultimátum előlapja (eredetije a Damjanich Múzeum birtokában)
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tokra súlyos vereséget mér. A Vörös Hadsereg csapatai átlépték a Vértes hegységet és
rövidesen befejezik egész Magyarország megtisztítását a német csapatoktól.

A Baltikumban folytatódik a Schörner tábornok parancsnoksága alatt álló és
körülzárt német hadseregcsoport megsemmisítése.

Nyugaton a Hitler által megindított és székében hosszában propagált offenzíva
befulladt, és a háború kimenetelének sorsát megváltoztatni már nem tudja.

Lényeges segítség már sehonnan sem várható.
A szétvert és Budapest területén körülzárt német és magyar csapatok maradványai-

nak helyzete teljesen reménytelen.
Az összes visszavonulási utak el vannak vágva.
Többszörös túlerőnk emberben, hadianyagban és felszerelésben Ön előtt, mint

vezénylő tábornok előtt, és a körülzárt csapatok tisztjei előtt már nem lehet kétséges.
Tábornok úr bi/.onyára belátja, hogy minden további ellenállás elvesztette értelmét.
A harc céltalan folytatása feltétlenül csapatainak megsemmisítéséhez, a békés polgári
lakosság lelketlen feláldozásához és a magyar főváros teljes elpusztulásához vezetne.

További felesleges véráldozatok elkerülése Budapestnek, történelmi jelentőségű
műemlékeinek, kulturális és művészi alkotásainak megmentése érdekében

felszólítom az alábbi feltételek elfogadására:
1. A körülzárt német és magyar csapatok - parancsnokságaikkal az élen - a harci

tevékenységet azonnal szüntessék be.
2. A legénység, az összes tisztek és tábornokok, továbbá a teljes fegyverzet, fel-

szerelés, szállító eszközök és hadianyag épségben átadandó.
3. A harcot beszüntető tábornokok,' tisztek és legénység biztonságáért, életéért

szavatolunk. A német hadifoglyok részére biztosítjuk a hazatérést hazájukba, kívánsá-
guk szerint más országokba. Az összes magyarok, akik megadják magukat, kihallga-
tás és ellenőrzés után azonnal szabadlábra helyeztetnek és otthonukba távozhatnak.

4. A fegyverletételben érintett csapatok egyéni egyenruhájukat, rendfokozati jel-
vényeiket, kitüntetéseiket, a magántulajdonukat képező tárgyakat és értékeket meg-
tarthatják. A törzstisztek és tábornokok ezenkívül megtartják szúrófegyvereiket.

5. Az összes sebesültek és betegek azonnal orvosi kezelésben részesülnek.

6. A tábornokok, tisztek, altisztek és a legénység részére az ellátás biztosítva lesz.

Válaszukat 44. 12. 30-án', moszkvai idő szerint 12 órakor várjuk, az előírásos for-
mában, az: Ön megbízottjuktól fehér zászlóval megjelölt gépkocsival a Budapest-
vecsési úton.

Megbízottukat meghatalmazott orosz tiszt a főarcvonalban az: említett műúton
1944. december 30-án, moszkvai idő szerint 12 órakor várni fogja.

Ha a fenti fegyverletételi feltételeket elutasítja, úgy a Vörös Hadsereg földi és
légi hadereje a hadműveleteket a körülzárt német és magyar csapatok megsemmisí-
tésére megkezdi. Ez esetben az összes csapatok megsemmisítéséért, Budapest lerombo-
lásáért, valamint a békés polgári lakosság súlyos áldozataiért a felelősséget Ön fogja
viselni.

MALINOVSZKIJ TOLBUHIN
2. Ukrán Hadseregcsoport 3. Ukrán Hadseregcsoport

parancsnoka, parancsnoka,
a Szovjetunió marsallja a Szovjetunió marsallja

1944. december 29.
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A békés megadás feltételeinek elfogadása helyett a németek a parlamentereket
orvul meggyilkolták, s azután megkezdődtek a harcok Budapest teljes felszabadítá-
sáért.

A szolnoki múzeum dokumentumai között található a fenti ultimátum német szö-
vegű eredetije is. Mérete: 14x21 cm, 10,5x17,5 cm nyomástükörrel.

A röplap, mint a mellékelt fotó mutatja, kétoldalasán nyomott. De a fényképről
és az eredetiről az is leolvasható, hogy olyan nyomdai példányról van szó, amely még
szétvágásra nem került S éppen ez nyújt támpontot a készítés helyére.

Ugyanis, - mint a Szolnok megyei Néplap 1965. március 16. számában írja Bencze
László: í,... Szolnokon a volt Faragó nyomdában készült az a német szövegű ulti-
mátum, melyben 1944. december 29-én a Budapesten bekerített fasisztákat Malinovszkij
és Tolbuhin marsall kapitulációra felszólította. A nyomdában hagyott ultimátum egyik
példányát megtaláltam és megőriztem.*

Bencze László; - aki 1919-ben munkástanácstag volt, a felszabadulás utáni első
napokban is szerepet kapott a népi önkormányzati szervekben és tevékeny részt vállalt
a demokratikus kibontakozás elindításában - az ultimátum nála levő példányát a szol-
noki múzeumnak adta. Az ugyancsak szét nem vágott példány, de nem a széles olda-
lán, hanem a felső végén nincs szétvágva.

Dr. Kiss Gábor hagyatékából került a múzeum tulajdonába a fent ismertetett
másik példány. A Dolgozók Lapja 1944/45-ös hetilap példányaival együtt. (Ennek fak-
szimile kiadása megjelent 1969. november 4-én, a város felszabadulásának jubileumán,
a Szolnok megyei Múzeumi Adattár 10. számaként.) Dr. Kiss Gábor h. polgármester
a felszabadulás utáni hónapokban dolgozott a közigazgatás megszervezésében, a nyom-
dai ügyek is hozzátartoztak, így került a birtokába az ultimátum nyomdai példánya.

Ez azonban nem a Faragó nyomdában, hanem a Sarkadi-féle nyomdában készült
(Szolnok, Pólya T. u. 4. sz. alatt).

A készítés időpontjáról és körülményeiről Kovács Rózsától, a megyei tanács fő-
előadójától tudtunk meg részleteket. 1944. karácsonya-tájt este sürgősen a nyomdába
(vitték, ahol egy öreg gépmesterrel együtt az odahozott német-nyelvű röplap anya-
gát kellett két álló napig kinyomtatni, több tízezer példányban, egy kis nyomdai gé-
pen. Az anyag szedését nem ők végezték, hanem egy szovjet főhadnagy hozta magával
és rendelte cl a sürgős kinyomtatását.

A Párttörténeti Intézet Archívumában található egy röplap (IV. 1. 1944. XII. 4411.
lelt számon), amely a TASZSZ 1944. december 30-i moszkvai jelentését adja közre
röplap formában, a Budapesten körülzárt fasiszta csapatok parancsnokához intézett
ultimátumból és a szovjet parlamenterek meggyilkolásáról. Ebben a röplapban benne
foglaltatik a Szolnokon nyomtatott ultimátum szövege, de részletesen kommentálja
a parlamenterek meggyilkolásának körülményeit is.

A Szolnokon készült röplap még jobban megvilágítja az 1944. december 29-i meg-
adásra fölszólítás körülményeit, mert az bizonyítja, hogy nemcsak hangszórókkal és
parlamenterek küldésével igyekezett a szovjet parancsnokság a békés átadás föltételeit
ismertetni, hanem röplapok Budapestre eljuttatásával is.
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II.

Benedek Jenő festőművész linómetszete
a „Munka" című szolnoki bélyegsorozathoz 1945-ben

Szolnokon az újjáépítés hősi korszakának értékes dokumentumait őrzi a Dam-
janich Múzeum. Ezek közül - művészi értékénél, jelentőségénél fogva - érdemes köz-
readni azt a kilenc kis linómetszetet, amelyet Benedek Jenő készített 1945 tavaszán.

A kö/.munkaváltság lerovására és nyilvántartására Zsemlye Ferenc, Szolnok város
polgármestere bélyeget terveztetett Benedek Jenő festőművésszel 1945 elején. Az elké-
szített ceruzavázlatok mindegyike az újjáépítés hősét, a munkást ábrázolta, erőteljes,
expresszív megfogalmazásban. A témájában és megoldásában egyaránt sikeres vázlatok
alapján készítette el Benedek Jenő - Zsemlye Ferenc polgármester megbízásából -
a helyi sokszorosításhoz alkalmas linómetszeteket, amelyekről egyenként 10-15 levonat
készült.

Benedek Jenő festőművész az eredeti levonatok egy sorozatát a szolnoki múzeum-
nak ajándékozta itteni kiállításának megrendezése alkalmából. S mivel közgyűjtemény-
ben - tudomásunk szerint - ez az egyetlen sorozat található, szükségesnek tartjuk
közreadását. A kisgrafika körébe tartozó művek két szempontból is érdemesek a figye-
lemre. Egyrészt a szolnoki művésztelep legelső képzőművészeti alkotásai a felszaba-
dulás után, másrészt a munkásábrázolások sorában is számon kell tartanunk, mint a
felszabadulás utáni újjáépítés hőseinek korszerű, művészi megfogalmazását.

A sorozat egyes darabjainak leírása:

1. Kubikos /., 31x25 mm, csak a bélyegként kinyomott példányát ismerjük. 1 P-s
bélyeg céljára készült. Vastag keretbe foglalva taligát toló kubikost ábrázol, fölötte
MUNKA és 1 P szöveg, szögletesen kivágott betűkkel.

2. Zsákoló I., 31x25 mm, alul jelezve: Benedek. Három színnyomású metszet.
Sötétkék vastag keretben és háttérben barnás-vörös színű, zsákot vivő munkás, mel-
lette és alatta fekete nyomással 2 P és MUNKA szövegű felírás.

3. Kovács /., 31x25 mm, alul jelezve: Benedek. Kékesfekete nyomású linómetszet,
vastag keretbe foglalt, vasmunkást ábrázol vállán hatalmas pöröllyel, fölötte MUNKA
és alatta 5 P szöveggel.

4. Munkás 1., 31x25 mm, alul jelezve: Benedek. Vastag vonalkeretben sötét hát-
térből kivillanó gőzégép és a vele küszködő munkás, alatta MUNKA és fölötte 10 P
szöveggel.

5. Zsákoló 11., 33x25 mm, alul jelezve: Benedek. Indiai vörös színű linómetszet.
Témájában és megfogalmazásában rokon a Zsákoló I. metszettel, csak itt a sötét háttér
jobban összefogja a képet, s a MUNKA, valamint a betűkkel kiírt HÜSZ P szöveg
jobb elosztású.
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MUNKA

MUNKA

MUNKJX
Benedek Jenő festőművész 1945-ben Szolnokon készült linómetszetei

a Munka című bélyegsorozathoz
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UNKA

HARMINC* ÖTVEN

MUNKA

OT V f H P

MUNKA.

Benedek Jenő festőművész
linómetszetei 1945-ből.

(A felszabadulási emlékkiállítás
anyagából.)
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6. Favágó, 32x25 mm, alul jelezve: Benedek. Az egyik legerőteljesebb, lendületes
kompozíció. A vastag keret, az alul és felül elhelyezett MUNKA, illetve HARMINC P

szöveg jól fogja közre a fejszéjét magasra tartó favágó munkást. A linómetszet színe
indiai vörös.

7. Kubikos II., 32x25 mm, alul jelezve: Benedek. Témájában rokon a Kubikos I.

metszettel, de a szerencsésebb háttérmegoldás és a MUNKA, valamint az ÖTVEN P

szavak felül; illetve alul történő elhelyezése sikerültebb kompozíciót eredményezett.

A nyomat színe indiai vörös.

8. Kovács II., 33x26 mm, jelezve alul: Benedek. Kékesfekete nyomaton vastag

kereten belül vékonyabb keretbe foglalva meztelen felsőtestű, izmos vasmunkás, vállán

súlyos kalapáccsal. Fokozza a kompozíció erejét az is, hogy a háttér jobboldala tel-

jesen fedett, s a MUNKA, valamint az ÖTVEN P feliratok felül és alul vannak

elhelyezve. A metszet aljához grafitceruzával lapos, téglalap alakú keretben 50 P szö-

veg van írva. Ez tervezet ahhoz, hogy a bélyegként kinyomtatott példányokon alul

- perforálással is elválasztva - a metszeten feltüntetett pengő érték ilyen módon

legyen kinyomva számokkal.

9. Munkás II., 32x28 mm, jelezve alul: Benedek. Indiai vörös színű, a többitől
legjobban eltérő, szögletesebb alakú nyomat. Vastag keretben a Munkás I. témájához
hasonló vasmunkás, annak tükörképszerű változata, de a háttér levegősebb megoldású,
a MUNKA és a SZÁZ P szöveg felül és alul történő elhelyezése jobb kompozíciót
eredményez.

Az elkészült nyomódúcokról azután Szolnokon - Pólya Tibor u. 4. szám alatti

Sarkadi-féle nyomdában többezer példányban készültek a bélyegek többféle színű pa-

píron, színes nyomdafestékkel, perforált és vágott széllel. Az 50 P-s változatok közül

a kubikos témájú nem került kinyomtatásra. így a 9 tervezetből 8 címletű sorozat lett.

Az elkészítés időpontját legkönnyebben úgy határozhatjuk meg, ha ismert idő-

pontokkal behatároljuk. A Dolgozók Lapja, amelynek utolsó száma 1945. január 4-én

jelent meg, még nem tud róla. De Szolnok város ideiglenes képviselőtestületi közgyű-

lése csak 1945. január 25-én ült össze és választotta meg az MKP soraiból Zsemlye

Ferencet, aki a „Munka" bélyegsorozat elkészítését kezdeményezte. Az 1945. május

i-től megjelent Tiszavidék című szolnoki lapban pedig már nem találunk róla adatot.

A „Munka" című linómetszet-sorozat tehát 1945. február és április között készülhetett

Eredeti rendeltetés szerinti felhasználásra azonban nem került, mert a közmunka-

váltság lerovását másképpen szabályozták. Városi bélyegként azonban 194$ nyarán

29



használatba került, s különféle felülbélyegzést! példányai az inflációs idők emlékét
őrzik. Részletes feldolgozását Zeley Ferenc végezte el „Szolnok város illetékbélyegei"
című, megjelenés alatt álló tanulmányában. A teljes bélyegkollekció bemutatásra is
került a Szolnoki Bélyeggyűjtő Kör rendezésében megnyíló szolnoki bélyegkiállításon
1970. márciusában.

Kaposvári Gyula
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