
DOKUMENTUM
Ismeretlen röplapok és plakátok
a felszabadulás idejéből
Egy emberöltő távlatából mutatunk be ritka dokumentumokat Szolnok fel-
szabadulásának időszakából. Az akkor élt nemzedék őrzi emlékezetében azok-
nak a történelmi éveknek sorsdöntő eseményeit, apróbb részleteit, a minden-
napok nyomasztó, majd nyugalmat, békét, új életet hozó munkás- és ünnep-
napjait.

Várostörténeti kutíatásaink és gyűjtőmunkánk sorén egybegyűlt múzeumi
anyagból folyóiratunkban 1975-ben már közreadtunk alapvető dokumentumo-
kat, most egy újabb sorozattal kívánjuk teljesebbé tenni a felszabadulás korsza-
kának emlékeit.

„A magyar néphez! A magyar hadsereghez!" című kétoldalas röplapot szov-
jet repülők szórták le Szolnokon 1944 augusztus végén, (mérete: 19x14,5 cm).
Részletesen ismerteti az akkori hadihelyzetet (... Németországot otthagyták
szövetségesei. Olaszország után szakított vele Románia. Szakított vele Finnor-
szág. Hadat üzent neki eddigi szövetségese, Bulgária. Egyikük sem akar osz-
tozni Németország sorsában. De Magyarországot urai továbbra is az örvény felé
hurcolják...). A szöveg további része ellenállásra buzdítja a magyar katona-
ságot és a polgári lakosságot. A végén lévő orosz szöveg egyéni vagy csoportos
átállásra szólítja fel a katonákat.

Szolnok megyei város polgármesterének hirdetménye 1944. december 4-én
negyedíves plakát formájában adja hírül az iskolai tanítás megkezdését.

Ha valaki figyelmesen végigolvassa a plakát szövegét, meglepődve látja, hogy
az elemi iskolai tanítók, tanárok lakásaira hívták össze a tanulókat, hasonló-
képpen az iparos és kereskedő iskolákban is. A polgári iskolák, a gimnáziumok
és a kereskedelmi középiskola fiú- és leánytanulóinak Apponyi u. 6. szám alá
(ma Táncsics Mihály u.), a Gazdák Biztosító Intézetének egyemeletes épületébe
kellett menniök, hogy ott a tanítást 1944. december 6-án megkezdjék.

Ennek magyarázatául meg kell említenem, hogy a felszabadulás időpontjá-
ban, 1944. november 4-én Szolnokon kb. négyezren laktak (a 43 000 főnyi össz-
lakosságból), mivel a nyári bombázások miatt sokan (üzemek, vállalatok és
intézmények is) családtagjaikkal együtt a környék falvaiba települtek ki, s
1944 december közepén is csak 14 000 főnyi népességet vehettek számba.

A sok üres épület, középület tette lehetővé azt is, hogy Budapest ostroma
idején Szolnok valóságos kórházvárossá alakuljon. A Városháza kivételével
minden középületben és egyes utcák házsoraiban is szovjet katonakórház mű-
ködött, ahol a fővárosért folytatott harcokban megsebesült szovjet katonákat
ápolták.
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A magyar
II magyar*

hadsereghez!
l Magyaroki
I Németország sorsa eldőlt. Németországgal együtt Magyar-
| ország is elvesztette a háborút.
/ ... Németország összeomlása elkezdődött. 'Az utóbbi három
f hónap alatt másfélmillió katonát, egymillió négyzetkilóméter-
I livi ÍPrüietet és mérhetetlen hadianyagot vesztett.

Németország rriár a végét járja.

A" német hadsereg döntő vereséget szenvedett Keletről a
szovjet csapatok, nyugatról pedig a Franciaországban partra-
szállt szövetséges, csapatok szorítják harapófogóba és minden
fronton kénytelen visszavonulni.

\
Németország elvesztette Franciaországot.
Németországot otthagyták szövetségesei.

Olaszország után szembefordult vele Románia. Szakított
vele Finnország. Hadat üzent neki eddigi szövetségese, Buigá- 4
ria. Egyikük sem akar osztozni Németország sorsában. De M«- ,f ?
gyarorszigot urai továbbra is az örvény felé hurcolják.

Nemrég Lakatos miniszterelnök azt mondotta, hogy Magyar-
országnak a testvér finn néptől kell példát vennie. De a finn •-•/•'
nép nern ment mindvégig Németországgal. A finn kormány f'.'
szakított Hitlerrel. Fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval. |\
Ilymódon Finnország kilépett a háborúból. « 0 |í
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Gábor

GONDOLKOZZÁL MAGYAR MUNKÁS! című plakát az „MKP szolnoki
járási titkársága" kiadásában jelent meg özv. Csapp Jánosné nyomdájában,
Kisújszálláson. Mérete: 42x29,5 cm. Sárgás, ún. sajtpapíron téglavörös nyomás-
sal készült. A Párttörténeti Intézet szakemberei az 1945-ös választásokhoz kap-
csolják a kiadását, mivel az MKP járási szervezetei akkorra már kialakultak.

A plakát nyomdai előállítása, szövege, a rajta lévő rajz hasonlósága — időt
mutató óra — azzal a röplapéval, amelyet 1944. augusztus 17-én szórtak le
Szolnok fölött, megengedi annak a feltételezését, hogy a plakát hamarabb, talán
1944 őszén készülhetett. Ezt erősíthetik az alábbiak:

a) Az idő sürgetését mutató kisméretű röplap (13x10,5 cm) adaptációja.
b) A plakát tömör, elgondolkoztató szövege, amely nem hasonlít a választási

harcban használt jelszavakhoz.
c) A választások időszakában nem rövidítették így a párt nevét: Magyar

Kommunista Párt vagy Kommunista Pártként használták, esetleg MKP-nak
írták.

d) 1945 májusától Szolnokon az MKP-nek jól felszerelt nyomdája volt, ame-
lyen a Tiszavidék is készült. Miért vitték volna — a rossz közlekedési viszo-
nyok közepette — nyomtatni a plakátot egy kisújszállási nyomdászhoz, aki
területileg sem tartozott a szolnoki járáshoz.

e) A plakát fakó téglavörös színe is inkább 1944-re utal, amikor a vörös
nyomdafesték beszerzése, vagy tartása igen nehéz volt. Az 1945-ös választások-
nál ezt a festékezést nemigen fogadták volna el a nyomdából.

f) A plakát a Tiszazugból került elő. Az 1945-ös szolnoki veteránok előtt
nem ismert.
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A feltevés azonban csak munkahipotézis mindaddig, amíg bizonyítása nem
lehetséges. Ebben segíthetnek folyóiratunk olvasói, különösen a Tiszántúl és
a Dél̂ Alföld történetének ismerői. Nincs-e, nem jelent-e meg ehhez hasonló
rajzos plakát az ő megyéjükben is. Meg lehet-e állapítani biztosan a megjele-
nés időpontját? S ha ez 1944-re utal, amelynek októberében az MKP Központi
Bizottsága Szegeden működött, esetleg a pártszervezés korai időszakát jelen-
tené, így a plakát dokumentum értéke növekednék. Ha a feltevés nem bizo-
nyítható, a plakát akkor is fontos dokumentuma Szolnok felszabadulás kori
történetének.

KAPOSVÁRI GYULA

A szolnoki pályaudvar bombázása
1944. június 2-án
Szolnokon az 1944. június 2-ára forduló éjszakán légiriadó volt; néhány nagy
magasságban repülő, feltehetően angol de Havilland Mosquito gép bombákat
dobott a városra.1 2-án, pénteken reggel amerikai bombázók támadták a pálya-
udvart és környékét; a ledobott bombák többszáz katona, vasutas és polgári
személy életét oltották ki, és súlyos pusztítást okoztak.

Nagyjából és röviden ennyit tudtunk eddig a két, összefüggő támadásról,
a Szolnok városát a második világháborúban ért légitámadások kezdetéről, —
ennyi olvasható a „Szolnok város története" 1975-ben megjelent I. kötetének
a város második világháborús éveit tárgyaló tanulmányában.2 Azóta bebizo-
nyosodott, hogy a június 2-i, reggeli bombázást a 15. amerikai légiflotta Con-
solidated B—24 Liberator gépei hajtották végre, egyidőben több más magyar
város elleni támadással. A Szolnokot bombázó gépek azonban nem repültek
tovább a Szovjetunióba — amint azt 1975-ben megjelent dolgozatom írásakor
tévesen feltételeztem —, hanem visszatértek az olaszországi Foggia-ban levő
támaszpontjukra.3

A bombázást követő napon Hans v. Greiffenberg gyalogsági tábornoknak,
a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokának parancsára Schlem-
mer altábornagy, nyugat-magyarországi német parancsnok Mink őrnaggyal az
élén „bevetési törzs"-et állított fel a szolnoki károk megállapítására, a rom-
eltakarítás irányítására, és a helyreállítás megkezdésére. Mink őrnagy június
4-én 11.40 órakor egy tiszttel és 4 katonával megérkezett Szolnokra, és hala-
déktalanul megkezdte tevékenységét. Az általa telefonon adott vagy írásba fog-
lalt jelentések, továbbá 15 kihallgatási jegyzőkönyv és egyéb iratok fennma-
radtak,4 belőlük pontos képet kapunk a bombázás körülményeiről és hatásáról.

Az éjjeli támadást néhány ellenséges gép hajtotta végre, ezek ledobtak 2,
„karácsonyfádnak nevezett világítóbombát, majd több rombolóbombát, melyek
magyar lakóépületekre estek, és 7 személy halálát idézték elő. Ez voltaképpen
látszattámadás volt, a magyar légvédelmi tüzérség hevesen, de teljesen ered-
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