
Az 1944-es Szolnok megyei harcok -
volt hitlerista tábornokok munkáiban

Tjazánk felszabadulása katonai történetének megírása nagy és szép, már el-
•"• kezdett, de lényegében még; meg nem valósított feladata történettudomá-

nyunknak. A téma fontossága követeli, a közelgő huszadik évforduló pedig sürgeti,
hogy a kutatást alaposan, sok irányba szélesítve, minél több erő bevonásával foly-
tassuk. E munka elvégzésének nélkülözhetetlen előfeltétele az 1944—45. évi magyar-
országi harcoik teljes forrásanyagának számbavétele és feltárása; az eredeti had-
műveleti iratoktól a részvevők és szemtanúk visszaemlékezésein keresztül a külön-
féle feldolgozásokig.

Jelen dolgozat kettős célt kíván megvalósítani. Szeretné a figyelmet ráirányítani egy
eddig szinte teljesen elhanyagolt, de nélkülözhetetlen forrásanyagra: a második világ-
háború nyugaton megjelenő irodalmára — kitérve az ilyen műveik felhasználásával
kapcsolatos problémákra is. Egyben megkísérli, csak íő vonalaiban, teljességre törekvés
igénye nélkül, az 1944 októberében Szolnok megye tiszántúli részében lefolyt har-
cok történetének felvázolását.

Nyugat-Németországban már a negyvenes évek végén, tehát nem sokkal a
háború befejeződése után a volt hitlerista tábornokok tollából sorra jelentek meg
a második világháború történetét tárgyaló különféle összefoglalások, emlékiratok.
Ezek célja elsősorban a hitleri Wehrmacht rehabilitálása, a Szovjetunió ellen viselt
volt. A német militarizmus e képviselői, miközben vereségeiket a szövetségesek,
háború szükségességének megindokolása, a háborús szellem ébresztése és fenntartása
elsősorban a Szovjetunió számbeli és technikai fölényével magyarázzák, egyidejű-
leg levonják harcaiknak a jelen, pontosabban: a jövő háborújában hasznosítható
tanulságait is.

A z évek során már könyvtárnyivá sokasodott irodalom 1956-ban újabb fontos
művel gyarapodott. Ekkor jelent meg „Elárult csaták. A német véderő tragé-

diája Romániában és Magyarországon" címen a magyarországi hadieseményeket
részletesen tárgyaló könyv.1 Szerzője Hans Friessner, szolgálatonkívüli vezérezredes,
a Romániában és Magyarországon 1944-ben harcolt „Délukrajna", majd „Dél" had-
seregcsoport volt parancsnoka. Az erősen tendenciózus, a német vereségeket a román
király és Horthy árulásával, illetve Hitler rossz, teljesen merev vezetési módszeré-
vel magyarázó2 munkában több fontos adatot találunk a Szolnok megyei harcokra.
Friessner megállapítja, hogy az 1944. október 6-án Nagyvárad és Arad között meg-
indult nagy szovjet támadás már a harmadik napon „nagyon kritikus helyzetbe"
hozta a hadseregcsoportot. E napon, október 8-án a szovjet csapatoknak sikerült a
Tiszát Szolnoktól délre „több helyen átlépni, és a nyugati parton hídfőket alkotni".
Ezzel egyidejűleg a Szeghalmon át észak felé támadó szovjet csapatok éle mái a
Debrecentől nyugatra eső térséget érte el!

165



Á németek Szolnok megyében elsősorban páncélos és páncéigránátos alakulataikat
Vonultatták fel, így a 13. páncélos hadosztályt, a „Feldherrnhalle'- páncéigránátos
hadosztályt, valamint a IV. páncélos hadtestet. Bevetésükkel a német hadvezetés
el akarta érni, hogy „összpontosított ellentámadással szétverjék az e'őretört gyors
• •rósz kötelékeket, és felfogják a mélységbe irányuló ellenséges lökést. Ez példátlan
keménységű páncélos csatát vezet be, amely a következő napokban és hetekben,
idtgerő és állóképesség tekintetében, a vezetést és a csapatokat a legmagasabb köve-
telmények elé állítja".

A hitlerista hadosztályok elkeseredetten védekeztek ugyan, de október 27-én,
tehát pontosan három héttel a szovjet támadás megindulása után, Friessner Gdderian
vezérezredesnek, a szárazföldi csapatok vezérkara főnökének írt levelében kényte-
len volt beismerni, hegy „az utóbbi idő szakadatlan súlyos harcai hadseregcsoportom
nemit csapatait különösen súlyosan terhelték. .." „Hosszabb megállás a T'saa folyó-
nál nemcsak nem lehetséges, de helytelen is volna. A rendelkezésre álló erőkkel nom
lehet tartani a Tisza-vonalat, mert síkságon terül el, és kiterjedésében a rendel-
kezésre álló erőkkel nem védhető meg.""

Egy évvel később, 1957-ben Friessner egyik volt beosztottja is megszólalt. Maxi-
milian íretter-Pico szolgálatonkívüli tüzérségi tábornok, aki a magyarországi har-
cokban a „Dél" hadseregcsoport kötelékébe tartozó 6. hadsereg parancsnoka volt,
„Missbrauchte Infanterie"' című könyvében a német gyaloghadosztályoknak „a
.keleteurópai nagytérségben" 1941—44 között vívott harcával foglalkozik Az 1944
őszi eseményeket csak röviden említve, a németek tiszántúli vereségeit — könyve
általános célkitűzésének megfelelően — azzal magyarázza, hogy nem állott elegendő
gyalogság rendelkezésükre.5

Tlyen előzmények után jelent meg 1960-ban Hans Kissel, lovagkereszttel
kitüntetett volt hitlerista vezérőrnagynak „Páncélos csaták a pusztán 1944

októbertben" című munkája, amely, mint az alcímből megtudjuk, „Adalékok a ,moz-
gékonyan vezetett védelem' és ,védelem állásokból' problémájához"." Az 1945 óta
„A véderő harcban'' elnevezéssel megjelenő könyvsorozatnak ez a 27., egyben az
első Magyarországgal foglalkozó kötete. A sorozat összeállítása meglehetősen vegyes;
az 1940. évi franciaországi hadműveletek leírását éppúgy megtaláljuk benne, mint
a Szovjetunió ellen indított támadás különböző mozzanatait, vagy a partizánok elleni
védekezés problematikáját.

A magyarországi harcoknak Kissel szemtanúja, közvetlen részvevője volt. 194)
.októberében ezredesi rangban, a Romániában csaknem teljesen szétvert 76. gyalog-
hadosztály kötelékébe tartozó 178. gránátos ezredet vezette, a Nagyvárad, Berettyó-
újfalu, Derecske körüli harcokban, október 17-ig. Ezt követően Németországba vezé-
nyelték, ahol a végső kétségbeesésben életre hívott „népfelkelés" (Volkssturm)) törzs-
főnöki teendőivel bízták meg."

Könyvének célját ekként fogalmazta meg:
„Függetlenül attól, hogy egy jövendő háborúban sor kerül-e atom-harceszközök

bevetésére vagy nem, az összes földi harcalakulat teljes gépesítése és messzemenő
páncélozása felveti az utolsó háborúból átvett és azóta elméletileg továbbiéi lssztetí
harci alapelvek helyességének kérdését. Kiváltképpen fontos, hogy a ,védelem'-ről
kidolgozott elképzeléseket állandóan felülvizsgáljuk.

Ezért kézenfekvő, hogy a második világháború utolsó időszakának egyik csatáját,
melyben egy széles frontszakaszt szinte kizárólag német páncélos és páncélgránátos
hadosztályoknak kellett védelmezniük, katonai-tudományos vizsgálódás tárgyává
tegyük."8

Könyvének elkészítéséhez Kissel felhasználta a fellelhető (jórészt magántulaj-
donban levő) hadműveleti naplókat vagy ilyenek másolatait, iratokat, különféle fel-
jegyzéseket és a megjelent irodalmat, így néhány szovjet munkát is. Ezenkívül igénybe
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Vette számos német tiszt és tábornok, mindenekelőtt a már említett Fretter-Pico
segítségét, A felhasznált források és irodalom jegyzékét megadja, bár hivatkozásai
nem mindig pontosak,1* a megkérdezett személyekre pedig névszerint hivatkozik; ez
a munkának — legalább részben — tudományos jelleget ad.

Kissel a Szolnok megyei harcokat Friessner és Fretter-Pico már idézett adatain
kívül kizárólag visszaemlékezések alapján tárgyalja, amiből nyilvánvaló, hogy ere-
deti hadműveleti napló vagy okmány nem állott rendelkezésére. Az események elő-
adásakor főleg Waldemar von Gaza szolgálatonkívüli vezérkari őrnagyra, a 13. pán-
célos hadosztály volt vezérkari tisztjére, G.-Wilhelm Schöning szolgálatonkívüli
alezredesre, a 13. páncélcs hadosztály 66. páncélgránátos ezredének volt parancsno-
kára, a nyugatnémet Bundeswehr páncélos iskoláján szolgálatot teljesítő Günther
Fape dandártábornokra, a „Feldherrnhalle" páncélgránátos hadosztály volt parancs-
nokára, Curt Kronsbein szolgálatonkívüli vezérkari őrnagyra, a IV. páncélos had-
test volt megbízott vezérkari főnökére és dr. Rudolf von Knebel Doeberitz szolgála-
tonkívüli vezérkari őrnagyra, a 24. páncélos hadosztály volt vezérkari tisztjére
hivatkozik.

A .,Páncélos csaták a pusztán" részletesen eltmzi az 1944. október 6-án hajnali
•"• négy órakor Aradtól északra megindult nagy szovjet támadást, melynek

következtében a Vörös Hadsereg október 8-án már Szolnok megyében harcolt.
A szovjet támadás a 3. magyar hadsereget érte, melynek védelmi vonalát 300 T 34-es
harckocsi torta át. mire a magyar hadvezetés mar reggel hétkor, tehát három órával
a támadás megindulása után elrendelte a visszavonulást a Tiszához. A német had-
vezetés csak a délután folyamán ismerte fel, hogy a főcsapás északra, a szolnoki és
Szolnok környéki tiszai átjárók ellen irányul.

A németek rendszabályai Nagyvárad környékének, a Körös átjáróinak és Tisza-
füred—Ároktő környékének biztosítását célozták. Ez utóbbi feladatot a szeptember
végétől Mezőkövesd térségében átszervezés alatt álló „Feldherrnhalle" páncélgráná-
tos hadosztály kapta. A Romániában szinte teljesen megsemmisült s ugyancsak szep-
tember végétől Örkény—Lajosmizse környékén újjászervezésben levő 13. páncélos
hadosztályt szintén utasították, hogy a folyamatban levő szervezést a legrövidebb
időn belül fejezze be.

A szovjet előnyomulást a németek elkeseredett védekezéssel és ellenlökéssel pró-
bálták feltartóztatni — sikertelenül. Október 7-én délben a III. páncélos hadtestbe
tartozó 1. páncélos hadosztály a hadtestparancsnoktól azt a parancsot kapta, hogy
Derecskéről kiindulva, foglalja el Szeghalmot, innen nyugatra fordulva Dévaványát,
„hogy igy az ellenség további előretörését észak felé elhárítsa, és Dévaványánál a
Karcag térségéből délkeleti irányba induló 13. páncélos hadosztállyal összekötte-
tésbe lépjen".1"

Ezt a feladatot sem az 1., sem a 13. páncélos hadosztály nem tudta megvalósí-
tani. Szeghalom elfoglalása többszöri kísérlet után sem sikerült, ugyanakkor Gyoma
a szovjet csapatok birtokába jutott; így megnyílt előttük az út Szolnok megyébei
Éppen ezért a 13. német páncélos hadosztály 7-én éjfélkor megindult Szolnok felé,
majd itt 8-án a hajnali órákban áthaladva, nyolckor Törökszentmiklósra érkezett,
& ezzel a III. páncélos hadtest alárendeltségébe került.

A kitűzött feladat: az 1. páncélos hadosztállyal való összeköttetés megteremté-
sére a hadosztály páncélozott csoportja, a 4. páncélos ezred és a 66. páncélgránátos
ezred innen. Törökszentmiklósról Kisújszállásra, a hadosztály törzse pedig Kun-
hegyesre ment. Kisújszállás keleti szélén 8-án délelőtt a hadosztály páncélos felderítő
zászlóalja utasítást kapott, hogy Karcag irányába nyomuljon, míg a 66. páncélgráná-
tos ezred egy páncélos századdal megerősített I. zászlóaljának, a hadosztály vezérkari
tisztjének parancsára Kisújszállástól délkeletre felderítést végezve, védőállást kellett

1Í7



foglalnia. A vezérkari tiszt az eilenség helyzetéről részletes adatokat nem ismert,
állapítja meg Kissel, majd így folytatja:

„Az ellenség által erősen megszállott Karcagot azonban a páncélos felderítő
zászlóalj nyugati irányból nem tudja megközelíteni.. ."11

E mondat azonban semmiképpen nem felel meg a valóságnak. Lehetséges, hogy
a felderítő zászlóalj valóban kapott parancsot a Karcag irányába nyomulásra, de
ezt nem hajtotta végre. Jelen dolgozat szerzője 1944. október 8-ának délelőttjét a 4.
6Z. országos főútvonal mentén töltötte, s végighaladt az úton a karcagpusztai vasúti
átjárótól egészen Kisújszállásig. Karcag állítólagos megközelítéséből annyit vett
észre, hogy mintegy 11 óra tájban a Karajános nevű határrészen, az országúton két,
Karcag felé tartó német páncélkocsival találkozott. Ha tudjuk azt, hogy a német
páncélos felderítő zászlóaljnak 1944-ben'- hat százada volt összesen több, mint 100
páncélkocsival — az egyéb járművekről nem is szólva —, akkor két páncélkocsi me-
netét a karcagi úton nem lehet egy egész zászlóaljnak tekinteni!

Karcagot egyébként ekkor, október 8-án, vasárnap délelőtt nyugati irányból
minden nehézség nélkül meg lehetett volna közelíteni. Ezt a megközelítést a szov-
jet csapatok semmiképpen nem akadályozhatták, mert a városba csak 9-ének éjje-
lén, 1 és 2 óra között vonultak be! i u

XT isújszállásnál a harc — Kissel szerint és a valóságban is — 8-án déltájban
kezdődött el, és azt, mint általában a Tiszántúlon, főleg harckocsik vívták.

A dévaványai és a karcagi országút kczött támadó szovjet harckocsik, melyeket
gyalogság követ, a városon kívül vívott harc után a város közepéig törnek előre,
és bár veszteségeket szenvednek, a németeket a város nyugati részébe szorítják.
A szovjet harckocsik este 6 óra tájban már a várostól északnyugatra fekvő erdőt is
birtokukba veszik, s ezzel elvágják a városban maradt németeket a hadosztály többi
részétől.

Ez a harcleírás, és hasonlóan a megye más részén vívott harccselekmények le-
írása is, a helyi adatokkal és visszaemlékezésekkel egybevetve nagyjából helytálló.
Ugyanezt azonban Kissel könyvének a veszteségeket ismertető részeiről már nem
mondhatjuk el. A szerző a szovjet csapatok veszteségeit rendszerint eltúlozza, a néme-
tekét pedig csak általánosságban, többnyire nem is számszerűleg, hanem körülírva
fejezi ki. Elmondja például, hogy Kisújszállás egy részét fel kellett adni, majd így
folytatja: a páncélos századnak már csak 4 bevethető harckocsija van. Másutt moz-
gásképtelen saját harckocsikról beszél, de azt nem. tudjuk meg, hogy miért váltak
ezek mozgásképtelenné. Ugyanakkor azt állítja, hogy a város keleti szélén több
nehéz szovjet harckocsit lőttek ki, a városban is több szovjet harckocsit megsemmi-
sítettek, végül a nyugati részen ugyancsak kilőttek kettőt. Eltekintve attól, hogy Kis-
újszálláson a szovjet csapatok nem nehéz, hanem közepes harckocsikkal támadtak,
a városban és környékén a harcok után három T 34-es harckocsi és egy SZU 85
mintájú páncélvadász maradt vissza kiégett állapotban. Ezzel szemben a németek
mindjárt a harc kezdetén, csupán a várostól keletre vesztettek három páncélkocsit,
de Kissel sem ezt, sem egyéb veszteségeiket nem említi.

A Kisújszálláson bekerített németeknek a hadosztály Kunhegyesen székelő pa-
rancsnokságával sem telefon-, sem rádióösszeköttetése nem volt. Az éj folyamán a
66. ezred segédtisztjének motorkerékpáron sikerült eljutnia a hadoszitályparancsnük-
ságra, s innen azzal a paranccsal tért vissza, hogy „Kisújszállást azonnal fel kell
adni, és Kunhegyesen át elérni Madarast, ahová a hadosztálypararicsnokság is megy".

Katonai szempontból ma sem érdektelen az az indokolás, mellyel Kissel a város
feladását magyarázza:

„A hadosztályparancsnokság elhatározására, hogy Kisújszállást — ha csak át-
menetileg is — feladja, az a meggondolás volt irányadó, hogy a kapott feladatot, az
előretört ellenséges ékeket megsemmisíteni és az összeköttetést az 1. páncélos had-
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osztállyal felvenni, nem lehet megoldani, ha a legfontosabb lökőero, a páncélozott
csoport meghatározott pontok veszteségteljes védelmében kötve marad. A páncélo-
zott kötelékeket inkább a leggyorsabban ki kell vonni, a saját cselekvési szabadság
vi sszanyerósére.''

A kapott parancsnak megfelelően a németek 9-én hajnalban Kisújszállást telje-
sen kiürítették. „Az elvonulás a helységtől északnyugatra fekvő, orosz harckocsik
által megszállt erdő mellett időbe került. Az utat először páncél-közelharccsapatok-
riak páncélököllel szabaddá kellett tenniük. Ezután a harckocsiknak és hármas ágyú-
val ellátott lövész-páncélkocsiknak az ellenfél harckocsijait le kellett fogniuk, amíg
saját csapatok az utat északnyugati irányban igénybevették."14 Kissel itt nem beszél
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a szovjet csapatok tevékenységéről, de leírásából világos, hogy a néhány, Ő-án este-
felé az ún. Nagyerdőbe eljutott szovjet harckocsi komoly veszélyt jelentett, u néme-
tek számára, akik a Kenderes felé vonulást másnap hajnalban csak erőik végső
megfeszítésével tudták kierőszakolni.

A megyében csaknem négy héten át tartott harművel eteket ily módon a Vörös
Hadseregnek az október 8-án és 9-án a 13. német páncélos hadosztály ellen Kisújszál-
láson vívott harca vezette be. A megyében harcban először ez a város szabadult fel, s
telszabadításának jelentőségét ezen túlmenőleg az adja meg, hogy a szovjet csapatok
itt érték el a Szolnokról Debrecen, illetve Nagyvárad felé vezető út- és vasútvona-
lat. A Vörös Hadsereg megjelenése Kisújszálláson, bár a város birtokáért még több
alkalommal harc folyt, a németek és magyar csatlósaik számára Tiszántúl jelentős
részének elvesztését, a Nagyvárad és Debrecen felé vezető legfontosabb út és vasút-
vonal elvágását jelentette.

A harc súlypontja október 9-én áttevődött Karcag—Püspökladány térségébe.
. A Kisújszállásról kitört németek; Kenderesen, Kunhegyesen át Madarason

egyesültek.á hadosztály többi részével, s innen 9-én 12.30-kor elindulva, 14.30-kor el-
érték Karcag északi szélét. A -városban nem lehettek jelentős szovjet erők, mert
kisebb, Kissel által nem részletezett harcok után a támadás 15.30-kor már Püspök-
ladány irányába folytatódott. Az apavárd hídnál szovjet harckocsikkal lövöldözésre
került sor, de ezek utóbb visszavonultak, s így a németek lényegében akadály nél-
kül megszállták Püspökladányt. A délutáni szovjet harckocsiktól azonban továbbra
is tartottak, ezért a hadosztály legjobb, „Párduc" típusú harckocsijai a Karcagra
vezető út biztosítására a község nyugati szélén maradtak.

9^én éjfél után az 1. páncélos hadosztály Nagyrábéról ugyancsak megindult Püs-
pökladány irányába, hogy a Vörös Hadsereg által egyszer már meghiúsított egyesü-
lést a 13. páncélos hadosztállyal itt próbálja megvalósítani. Az élen haladó 1. pán-
célos ezred heves harcok árán Nagybajomon és Sárrétudvarin át 10-én reggelre Püs-
pökladányhoz ért, s itt találkozott, reggel 6 óra után a 13. hadosztály harckocsi-
jaival.

A németek helyzetén ez az egyesülés nem sokat javított. Az 1. páncélos ezred
a 13-. páncélos hadosztálytól volt kénytelen lőszert szerezni harckocsijai számára,
mert saját utánpótlása nem működött kielégítően. Keletebbre súlyos harcok folynak,
9-én a szovjet csapatok elfoglalják Hajdúszoboszlót, és a délutáni órákban már Deb-
recent támadják. A Vörös Hadsereg ilyen nagyarányú előretörése miatt a 13. páncé-
los hadosztály parancsnoksága 10-én Nagyidára . megy, s ide rendelik a hadosztály
harckocsijainak javarészét is. Az átcsoportosítást azonban a németek mégsem tud-
ják megvalósítani. A Püspökladányról Karcagra vonuló harckocsikat útközben szov-
jet támadás éri, mely súlyos . veszteségeket okoz. Délután a szovjet támadás már
közvetlenül Karcagot éri déli és keleti irányból. Este már -a városban is lövöldöz-
nek, s ez tart a 11-re virradó éjszakán át.15

11-én a szovjet 'támadás mindenekelőtt az apavári híd ellen irányul. Karcag
és a híd között az-út már az.;-előző nap délutánján szovjet kézbe került, 11-én pedig
a hidat .előbb harckpcsiágyúkkal tűz alá veszik, majd délután elfoglalják, Az éjszaka,
majd délelőtt folyamán akadályoztatás nélkül bekerítik Karcagot, s délben meg-
indul a tüzérségi tűz, egyidejűleg a harckocsik és a gyalogság támadása. A 93. pán-
célgránátos ezred harcálláspontján rajtaütnek, a német ellenlökés viszont meghiúsul.
Délután három óra tájban a németek már csak a város északnyugati részén egy
kis területet tartanak kézben. Közben; a város északi részén a szovjet harckocsik a
13. páncélos tüzérezred ütegállását letaposták, s elzárják n Madaras felé vezető utat.

A bekerített németek a hadcsztályparancsnokságtól rádión kérnek segítséget.
Az onnan küldött 4—5 „Párduc" harckocsit a szovjet csapatok beengedik a városba,
de a kitörési kísérlet alkalmával jórészüket kilövik.
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Á városból a németek a füredi úton próbáltak kitörni, de az úttól nyugatra álló
szovjet harckocsik heves lüzet zúdítottak rájuk. Ennek következtében ,.a harc-
csoport anyagi veszteségei jelentősek. A páncélozott járműveken kívül alig tudtak
más járműveket megmenteni. A tüzérosztálynak csaknem valamennyi lövege és
járműve, a páncélgránátosok legtöbb járműve és számos betegszállító kocsi meg-
semmisült."

Helyi adatok szerint a városban és a kitörés alkalmával a németek 8—10 harc-
kocsit, számos más járművet, anyagot és sok embert vesztettek. A német parancs-
nok először azt jelentette a hadosztálynak, hegy csoportját teljesen felmorzsolták!10

A Vörös Hadsereg, mindenekelőtt a harckocsizok karcagi győzelmével lezárul
a megyei harcok első szakasza. Az e szakaszban szerepet játszó 13. német páncélos
hadosztály feladatát: a megyébe előrenyomult szovjet ékek megsemmisítését nemcsak
nem tudta megoldani, hanem maga is rendkívül súlyos veszteségeket szenvedett. A
Vörös Hadsereg 12-én folytatta előnyomulását, e napon felszabadította Kunhegyest,
Kunmadarast, Abádszalckot, Tiszaderzset és Tiszaszentimrét. E további sikerek követ-
keztében a németek Püspökladányt is feladták.

A Vörös Hadseregnek a 13. német páncélos hadosztályon aratott győzelme jelentősé-
géről Kissel összefoglalóan ezeket írja: A karcagi előretöréssel a szovjet csapatok olyan
helyzetbe kerültek, „hogy a 6. német hadsereg jobbszárnyát Nagyváradnál hátulról
támadva szét tudták verni. A „Dél-hadseregcscport" déli arcvonala ezzel ismét fel-
szakadt. Mivel azonban a rendelkezésre álló erők a LXXII. hadtest és a III. páncé-
los hadtest közötti széles hézag betöltésére, melyen keresztül az ellenfél nyomban
jelentékeny erőket vonultat fel, nem elegendők, a magyar Alföld Tiszától keletre eső
része birtoklásának kérdése eldőlt az orosz támadó javára..."17

A 13. páncélos hadosztály harcainak leírásakor Kissel még két, a megye más
helyén lejátszódott mozzanatot emel ki: a szovjet csapatok átkelését Kunszentmár-
tontól nyugatra a Tiszán október 10-én; továbbá, hogy ugyanezen a napon a „Feld-
herrnhalle" páncélgránátos hadosztály parancsot kapott a Balmazújváros környé-
kére vonulásra, s ezzel elhagyta a megye területét.18

A Szolnok megyei harcok második szakaszát a IV. páncélos hadtestnek a Szol-
nokról keleti és délkeleti irányba indított támadása jelenti. E támadás lefo-

lyását Kissel kizárólag visszaemlékezések alapján, hiányosan írja le; könyvének ez az
egyik leggyengébb része. Maga is bevallja, hogy még a támadás célját sem sikerült
pontosan megállapítania, de bizonyos, hogy ez a kísérlet a Debrecennél harcoló III.
német páncélos hadtest tehermentesítésére irányult.

Kissel szerint a támadást október 19-én reggel ötkor indította a szolnoki hídfő-
ből Ulrich Kleemann páncélos tábornoknak a 4. „SS-Polizei"-páncélgránátos had-
osztályból és a 24. páncélos hadosztályból álló hadteste. A hídfőről Kissel megjegyzi,
hogy az „kicsi" volt.

A helyszínen végzett kutatás alapján egészen más képet kapunk mind a „kis"
hídfőt, mind a támadás időpontját illetőleg. Törökszentmiklóson már október 10-én
megjelent egy kis szovjet csapat, de 12-én, csütörtökön a városba visszatértek a
németek, mégpedig SS-alakulatok, s a község egészen október 24-ig a birtokukban
marad1.19 A megyében más SS-alakulat az említett 4. „SS~Polizei"-hadosztályon
kívül nem tartózkodott, erről maga Kissel írja, ho-gy már a 19-i támadás előtt na-
pokkal a hídfőben volt bevetve. Világos, hogy Törökszentmiklóst ez a hadosztály
foglalta vissza.

Kissel Törökszentmiklósnak ezt az október 12-én bekövetkezett visszafoglalását
nem említi, s arról sem tud, hogy az SS-ek a támadást a 4. sz. országos főútvonal
mentén folytatva 14-én, azaz szombaton reggel eljutottak Kisújszállás északkeleti
kijáratáig, sőt néhány „Párduc" előremerészkedett az országút és a dévaványi vasút
keresztezéséig. A város ez alkalommal rendkívül sokat szenvedett. A nemeitek el-
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harcok menete 1944. október 19. és 22. között.
(Kissel könyvéből.)

lőtték a református templom tornyát, s ennek következtében a templom tetőzete is
kigyulladt; a városban több helyütt keletkezett tűz, s vasárnapra virradóra kigyul-
ladt a gimnázium is. Több tanterem és a tanári könyvtár, Arany János és Illéssy
János kézirataival a lángok martalékává vált.

A következő nap, október 15-e Kisújszálláson nyugodtan telt el. Feltehető, hogy
a szovjet csapatok Horthy hírhedt proklamáeiójának hatására vártak. A várakozás-
nak azonban az alkony leszálltakor a sorozatvetők összpontosított tüze vetett véget.
A „Katyusák"jnak a város németek megszállta részre leadott tüzére az SS-ek ha-
marosan eltűntek,20 s ezzel a Debrecen felmentésére irányuló első német kísérlet
meghiúsult.

A Kisújszállásról nyugat felé visszavonult 4. SS-hadosztály a következő napok-
ban erősítést kapott. Az október 15-én Budapesten bevetett 24. német páncélos had-
osztály megérkezett Szolnokra, s 19-én kora reggel támadásra indult a vasúti hídtól
délkeletre álló román hadosztály ellen. A támadás sikerrel járt, s a németek az elő-
nyomulást folytatva, dél tájban már Mezőtúrhoz közeledtek nyugati irányból. Bár
sikerült betörniük a városba, azt teljesen nem tudták birtokukba venni. A hadosztály
páncélozott csoportja északnak fordulva a délutáni órákban elérte Túrkevét, s heves
harc után birtokba vette a várost. A csoport az éjszakát Túrkevétől északra „sün-
disznóállás"--ban töltötte, s másnap folytatta előnyomulását Kisújszállás irányába.21

Ekkor azonban már késő volt! A Vörös Hadsereg október 19-én végleg kiverte
a németeket Debrecenből, s bár Kissel nem említi, de ez lehetett a valószínű oka
annak, hogy október 20-án délelőtt a 24. páncélos hadosztály parancsot kapott a
visszavonulásra. E visszavonulás időpontjáról és részleteiről Kissel semmit sem ír,
s munkájából az sem derül ki, hogy a Kisújszállásra valószínűleg 20-án, tehát pén-
teken délután másodszor is visszament németek ehhez a hadosztályhoz, vagy a Tö-
rökszentmiklóson át ismét ebbe az irányba támadó 4. SS-hadosztályhoz tartoztak-e.
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Helyi adatok szerint a németek Mezőtúrt október 21-én dél tájban, Túrkevét
ugyanezen a napon estefelé, Törökszentmiklóst pedig csak 24-én ürítették ki. Erről
Kissel említést sem tesz. csak megállapítja: „A csatamező — feltehetően nagyon
gyors — kiürítése után a 4. SS-Polizei-páncélgránátcs hadosztály is visszatér a szol-
noki hídfőbe.. ."--

Jj^z a szolnoki hídfőbe végrehajtott visszavonulás a megyére vonatkozó utolsó
adat Kissel könyvében. A hitleri Wehrmacht volt tábornoka munkája végén

arra a következtetésre jut, hogy 1944 októberében a Tiszától keletre vívott harcok
menete másiként alakult volna, ha a németeknek elegendő gyalogság áll rendelkezé-
sére, ha a szovjet támadás kezdetén nemcsak az 1„ a 13. és a 23. páncélos had-
osztályt vetették volna be, ha a szolnoki hídfőből megindított támadást nagyobb
erőkkel hajtották volna végre, ha ... stb. Azt a problémát azonban, hogy a Tiszán-
túlt a Vörös Hadsereg a háború jellegéből következőleg két- vagy háromszorannyi
német páncélos hadosztály és gyalogság ottléte esetén is felszabadította volna, sem
Friessner vagy Fretter-Pico, sem Kissel nem veti fel. A mi hadtörténetírásunk és
az ő műveik mondanivalója között pedig éppen ez az alapvető különbség. Számukra
Magyarország, mint Friessner könyve egyik fejezetének címe is mutatja, „hadszín-
tér" volt csupán, de ezen a hadszíntéren, tesszük mi hozzá, a régi és az új, a rabság
és a szabadság ütközött össze, s nem akármilyen háború ért véget, hanem az SS-ek
és a „Párducok" pusztulásával örökre letűnt történelmünk ekkor már erősen idejét-
múlt korszaka is"... B o r u s J ó z s e f

JEGYZETEK
A Holsten Verlagnái, Hamburgban megje-
lent munka 268 oldal terjedelmű, és 17
fényképet, továbbá 15 térképet és vázlatot
tartalmaz.

. Friessner könyvét
menyek 1957. 3—4.

a Hadtörténeti Közle-
számában részletesen

10

ismertettem.
Az idézetek Friessner 136., 137., 149. és 151.
oldalon találhatók. A Guderiannak irt le-
vél 159. s köv. o.
Ezt a kifejezést magyarra szinte lehete 1-
len pontosan lefordítani. Értelemszerűen
azt jelenti, hogy a német gyalogságot a
legfelső vezetés erőszakos módon túlzott
követelmények elé állította, visszaélt vele.
ér 'e lmetlenül feláldozta. A 148 oldalas, 23
vázlatot tartalmazó könyv Frankfurt am
Mainban, B e m a r d & Graefe hadügyi ki-
adónál jelent meg.

. 140—141 o. Fretter—Pi^o szerint a debre-
ceni páncélos csatában a szovjet csapatok
vereséget (!) szenvedtek, s ezt, „ha még
német gyaloghadosztályok rendelkezésre
álltak volna", k i lehetett volna használni.
A 17£ oldal terjedelmű, 17 külön vázlattal
ellátott könyvet a Kürt Vowinckel Verlag
adta ki Neckargemündben.
Kissel katonai pályafutásának adatait ld.
w«if Keilig: n a s deutsehe Heer 1939—
1945. Podzun Verlag, Bad Nauheim, 211 l"4.
o. A Volkssturm felállítását Hitler 1944-ben
rendelte el, s a náci párt mozgósította a
még otthonlevő német férfiakat 16—20 éves
korig. Ezek a kiképzetlen, rosszul felsze-
relt alakulatok a háború menetét termé-
szetesen nem változtathatták meg. Vö. Der
Neue Brockhaus, Wiesbaden, 1960. V. köt.
420. o.
Kissel i. m. 9. o.
Pl. a 13. sz. jegyzetben Friessner könyvé-
nek 140. oldalára hivatkozik, de a közölt
idézet Friessnevnél a 151. o.-n található; a
20. sz. jegyzetben megadott 135. o. helyett
az idézet a 149. o.-n található, stb.
Kissel 38. s köv. és 46. s köv. o.

11. Uo. 48. s köv. o. Az idézet az 50. o.-n.
12. A páncélos felderítő zászlóalj szervezetére

ld. Fritz Wiener: Motorisierte Aufklarung
-^Panzeraufklarung. Feldgrau, 1956. 2. sz.
25. s köv. o. A második világháború né-
met páncél jármüveinek fényképei és ada-
tai : F. M. Senger und Etterlin: Die deut-
schen Panzer 1926—1945. J . F. Lehmanns
Verlag München. 1959. Az ál 'a lam látott
páncélkocsik 4 kerekű, 2 cm-es ágyúval
ellátott felderítő járművek voltak, német
megjelölésük ..Sonderkraftfahrzeug 222".
A jármű fényképe és adatai : Die deutschen
Panzer 126—1127. o.

13. Tüdős Imre karcagi lakos. ny. pár tmun-
kás szíves közlése. Neki és mindazoknak,
akik e dolgozat elkészítéséhez helyi ada-
tokat szolgáltattak, ezúton mondok őszinte
köszönetet.

14. Kissel 48. s köv., ill. 56. o.
15. Uo. 57. s. köv. és P3. s köv. o.
16. Kiss.el 77. s köv. o. és Tüdős elvtárs köz-

lése, aki 1961. aug. 23-án a h a r c egyes
mozzanatainak színhelyét is megmutatta.

17. KiSisel 83—84., ill. 95. o.
18. Uo. 73.. ill. 71. o.
19. Sarkadi Lajosnak, a törökszentmiklósi mo-

zi vezetőjének és feleségének szíves köz-
lése 1961. aug. 25-én.

20. Bucsai László, kisújszállási ny. ref. lelkész
egykorú feljegyzései és saját visszaemlé-
kezéseim alapján. Ld. még „A kisújszállási
ref. gimnázium évkönyve az 1944—45. tan-
évről. 4. o."

21. Kissel 120. s köv. o. és Tóth Kálmán mező-
túri lakos, pártmunkás, továbbá Márki
Gábor lúrkevei lakos. ny. pár tmunkás szí-
ves közilései 1961. aug. 24-én.

22. Bucsai László, Tóth Kálmán és Márki Gá-
bor közlé°ei; Kissel 122—123. o.

23. Ilyen nézőpontból tárgyalja az 1944—45. évi
magyarországi harcokat a „Fejezetek ha-
zánk felszabadításának történetéből" című
kötet (Bp., 1960). Ennek utolsó tanulmánya
a Szolnok megyei harsokról is több fontos
adatot tartalmaz.
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