
Szolnok felszabadítása

1944. szeptember 26-án a szovjet hadsereg csapatai felszabadító harcaik során
átlépték Magyarország határát, és lendületesen törtek előre az ország szíve felé.
1944. október 9-én a Szovjet Tájékoztatási Iroda hadijelentése már azt közölte,
hogy a szovjet egységek elfoglalták Orosházát, Hódmezővásárhelyt, Szentest és
Mezőtúrt.1 Ugyanezen a napon a diadalmasan támadó szovjet katonák felsza-
badították Túrkevét és Karcagot, valamint Kengyel, Martfű, Tiszaföldvár, Tisza-
tenyő községeket.2 Október 10-re virradóra a felszabadító csapatok elérték az
akkor még közigazgatásilag Szolnokhoz tartozó Szandaszőlőst.

Szandaszőlős térségében a Vörös Hadsereg katonáinak nehéz harcot kellett
vívniuk a szívósan védekező német egységekkel. A fasiszták nem számoltak a
szovjet csapatok gyors előrenyomulásával, és a nagyfontosságú szandai repülő-
teret csak akkor kezdték kiüríteni, amikor azt a felszabadító harcosok már tank-
ágyúikkal is lőni tudták. Másfél napig dúlt a harc a régi Tisza-medreket övező
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homokbuckák között, míg a repülőteret védő csapatok visszavonulásra kény-
szerültek, s a Holt-Tisza ág, valamint a kocsorosi gát mögött foglaltak újabb
védőállást.

A településért, valamint a szandai repülőtérért vívott harcokban az 1. ro-
mán hadsereg katonái vállvetve harcoltak a szovjet egységekkel.3 A németek vissza-
vonulása után Szandaszőlőst a román hadsereg katonái szállták meg, míg a hely-
ségért küzdő szovjet csapatokat más frontszakaszra vezényelték.

Néhány nappal később gazdát cserélt a község. A román katonák közlése
szerint a németek Törökszentmiklós—Szajol vonalából nagyobb páncélos egysé-
gekkel támadást indítottak a martfűi Tisza-kanyar irányába. A román csapatok,
a bekerítés veszélyétől tartva, kivonultak Szandaszőlősról. Ezt követően a szanda-
szőlösiek délkeleti irányból hallottak erős ágyúzást, s a kengyeli, mezőtúri ta-
nyákról menekülők szerint a németek az említett helységek környékén tankja-
ikból minden tanyát szétlőttek, sőt a hajléktalanná vált lakosságra is tüzet nyi-
tottak.4

A Szolnok térségéig előretört szovjet, illetve román csapatok Tiszaföldvárig
vonultak vissza. A község északkeleti részét — mindössze néhány házat — a
németek visszafoglalták. Rákóczifalvát néhány alakulatától leszakadt szovjet ka-
tona védte a falu délnyugati részén. A németek — bizonyára nem ismerték a
keményen védekező szovjet katonák tényleges erejét — csak a falu keleti részét
merték elfoglalni, míg Szandaszőló'sön az egész községben ők voltak az urak.
Mindez csak pünkösdi királyság volt, de elég idő ahhoz, hogy robbantásokkal
tönkretegyék a repülőtér épületeit és műszaki berendezését. Október 14-én a
szovjet csapatok újra visszaszorították a fasisztákat már említett védőkörletük
mögé.

A németek itt huzamosabb ideig tartó védekezésre rendezkedtek be. Erre
lehet következtetni abból, hogy előzőleg elkészített, hevenyészett állásaikat —
vélhetőleg a Szolnok előtti hídfőállás védelmére — lázas sietséggel megerősí-
tették. A védőkörlet megerősítését munkaszolgálatosok százaival végeztették.
A szovjet támadás megindulásakor — Horthy 1944. október 15-i proklamációja
után — az itt dolgozó munkaszolgálatosok többsége szerencsésen megszökött,
mert a harcolva visszavonuló németek nem hurcolták őket magukkal. Akik
azonban nem tudtak idejében elmenekülni, azok szinte a szabadulás előtti órá-
ban még áldozatul estek a fasiszták embertelenségének: sokan közülük a kocso-
rosi védőgát kubikgödreiben lelték halálukat. Á holttestek a kubikgödröket
összekötő csatornában szorosan egymás mellett, viszonylag egysorban, arccal
a földnek fordulva feküdtek. Mindezekből biztosra lehet következtetni, hogy a
szerencsétlen, elkínzott embereket a gödör szélére állították, és géppisztolyokkal
hátulról lelőtték.5

A szovjet csapatok, miután kiszorították a fasisztákat megerősített állá-
saikból, a Tiszáig nyomultak előre. Nehéz, áldozatos harcokkal érték el Szolnok-
nál a folyó balpartját. Szovjet és román hősök holttestei jelezték a felszabadító
csapatok súlyos harcait. A szandai volt Geiger-féle majorral szemben 3 szovjet
hős, a 44-es müút 2-es kilométerkövénél egy román páncéltörő ágyú legénysége,
néhányszáz méterrel tovább Szolnok felé egy szovjet tank négy fiatal harcosa,
a kocsorosi Hajdú-féle ház mögött 7 szovjet katona adta életét csupán ezen a
néhány négyzetkilométernyi területen a magyar nép szabadságáért.

A Szolnokot védeni kívánó német fasiszta csapatok a folyó jobbpartján
ásták be magukat. A német egységek közé a frontparancsnokság magyar csen-
dőralakulatokat osztott be. A német katonai felszereléssel megerősített csendőr-
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egységek a hajóállomás és cukorgyár közötti frontszakaszon foglaltak tüzelő-
állást. A közúti és a vasúti híd környékét német egységek szállták meg. A hidak
védőkörletét állig felfegyverzett SS-rohamosztagok biztosították; tankokkal, pán-
célelhárító fegyverekkel, gépágyúkkal, géppuskákkal.

Közben a várost régi vezetői teljesen magára hagyták. A hivatalokat, in-
tézményeket áttelepítették, az üzleteket bezárták. A víz- és villanyszolgáltatás
a város nagyobb részében megszűnt. Az utcákon részeg német katonák és nyila-
sok üvöltöztek, lövöldöztek. Október utolsó napjaiban a fasiszták kiürítették a
Tisza-híd környéki városrészt. Egy esős, szomorú októberi hajnalon őrületes
erejű robbanás a város majdhogy minden épületén betörte az ablaküveget: a
német fasiszták felrobbantották az ország hídjainak egyik legszebbikét, a szol-
noki Tisza-hidat.

Az asszonyok éjszakánként a Tisza Szálló melegforrásához jártak vízért,
— mindaddig, amíg a német katonák ezt meg nem tiltották. Élelmet vásárolni
nem lehetett, a németek az összes háziállatokat felélték, a pékek csak a kato-
naság számára sütöttek, a lakosság éhezett; egy-egy kiló kukoricaliszt vagy
korpa a szegénynép számára felbecsülhetetlen értéket jelentett.

Szerencsére bombázások és ágyúzások nem súlyosbították az amúgy is so-
kat szenvedő lakosság helyzetét. A Vörös Hadsereg illetékes frontparancsnok-
sága homloktámadást nem intézett a város ellen, vélhetőleg a polgári lakosságra
való tekintettel, sőt huzamosabb ideig tartó tüzérségi tűzzel sem veszélyeztette
a lakosság életét. A Tiszántúlon felállított „Katyusák" ugyan nem egyszer hosszú
órákig lőtték a Szolnok—Budapest, Szolnok—Hatvan vasútvonalat, de mindig
csak a lakatlan területeket. A vasútállomás környékének ágyúzása különben
sem okozhatott számottevő károkat a polgári lakosságnak, mert ez a terület
a felszabadító harcokat megelőző bombázások következtében lakatlanná vált.
A vasútvonal, illetve az állomás környékének állandó belövése csak a néme-
teknek okozott komoly károkat, mert a vasúti szállítást csaknem lehetetlenné
tette.

November 2-án a Horánszky Nándor (ma Ady Endre u.) utcai nyilasház
előtt a nyilasok népgyűlést akartak rendezni. Nyilaskeresztes zászlók lengtek
a ház ormán, a hangosbeszélő Szálasi hazugságait bömbölte, de a nyilas nép-
gyűlésből nem lett semmi. Egyrészt azért nem, mert néhány zöldinges haramián
kívül senki sem volt kíváncsi a kimondhatatlan nevű „főtestvér" szónokla-
tára, másrészt azért nem, mert a jelzett nap délelőttjén szinte mozgott a föld
a szovjet csapatok hatalmas tüzérségi tüzének robajától. A hatalmas tüzérségi
tüzet a Tószeg és Vezseny közötti frontszakaszon elhelyezkedő fasiszta csapatokra
zúdította a szovjet hadvezetés. A szédületes tüzérségi tűz órák hosszat tartott^
majd kézifegyverek követték, de nemsokára olyan csend lett, mintha megné-
multak volna a fegyverek.

November 3-án a városba bevánszorgó német és magyar sebesültek elmon-
dották, hogy szörnyű tüzérségi tüzet kaptak, s a tüzérségi előkészítés után a
szovjet csapatok átkeltek a Tiszán, és elfoglalták Tószeget.

A németek Besenyszög térségében összevont alakulataikat is Szolnokra vezé-
nyelték, de minden hiábavalónak bizonyult, mert a szovjet csapatok támadása
nem a várt irányból következett be, s amikor a németek észrevették a támadók
bekerítő akcióját, akkor már késő volt: a vakmerőén és fortélyosan harcoló fel-
szabadító harcosok a mai Vörös Hadsereg útján át már a város szíve felé tör-
tek előre. Az elkeseredetten harcoló fasisztákat hasonló sors érte, mint 1849. márc
5-én Karger császári tábornok katonáit; a szovjet csapatok őket is a Tiszának,



illetve a Zagyvának szorították és megsemmisítették, ahogy azt Damjanich tá-
bornok katonái a császári csapatokkal tették.

Szolnok felszabadításáról a Szovjet Tájékoztatási Iroda a következő jelen-
tést adta ki:

„A 2. Ukrán Hadseregcsoport csapatai folytatták sikeresen támadásukat.
Rendkívül súlyos időjárási viszonyok nehezítik a szovjet kötelékek mozdula-
tait. A folytonos esőzések elmosták az utakat, és a mezőket süppedékes mocsa-
rakká változtatták át. Minden nehézség ellenére csapataink nyomulnak előre.
Elkeseredett harcok folytak Szolnok városáért, mely a Tisza folyó nyugati part-
ján fekszik. Egy kerülő mozdulattal a szovjet csapatrészek betörtek a város
utcáiba. A németeket és magyarokat kiszorították a folyóhoz, és szétverték
őket. Szívós harc után csapataink bevették Szolnok várost, nagy vasúti csomó-
pontot. Más kötelékeink a Szolnok—Budapest közötti úton elfoglalták Abony
és Cegléd városát. Nem teljes adatok szerint ebben a körzetben mintegy két
ezrednyi ellenséges gyalogságot semmisítettünk meg, 10 német harckocsit és-
rohamlöveget lőttünk ki, sok mozdonyt, vasúti kocsit és raktárt zsákmányol-
tunk, hadifelszereléssel. Egy napi harc alatt több mint 1000 német és magyar
katonát és tisztet ejtettünk foglyul."6

Szolnok nagyrészének felszabadítása november 4-én a délelőtti órákban megtör-
tént, s alig néhány órával később a Művészteleppel szemben a Tiszán a szovjet
hidászok már új hidat építettek.

A csatazaj északról még erősen behallatszott a városba, amikor működni
kezdtek az első „pekerájok", és a késő délutáni órákban már furcsa, négyszög-
letes alakú kenyeret majszoltak a szolnoki gyerekek. A város több pontján vörös
zászlót lengetett a szél. Az utcákon apró testű lovacskák ropogtatták az illatos
szénát, nagysapkás katonák kézzel-lábbal magyaráztak távoli hazájukról a szabad
levegőből nagyot szippantó felszabadultaknak.
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