
Adatok az 1944-es Szolnok megyei
harci eseményekhez

A Jászkunság hasábjain B o r ú s József történész értékes kritikai tanulmányban
foglalkozott a Szolnok megyei harcoknak német forrásanyagban publikált leírásával.
Felhívta a figyelmet az 1944-45. évi magyarországi harcok teljes forrásanyagának
gondos számbavételére, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy e nagy
jelentőségű történeti esemény huszadik évfordulójára tudományos munka készülhessen.
Ezért irányította rá a figyelmet a második világháború irodalmának egyik elhanya-
golt területére, a volt hitlerista tábornokok munkáira, és azokat kritikailag értékelve,
a Szolnok megyei harcok tiszántúli eseményeiről vázlatot készített. A német tábor-
nokok Magyarországot - így Szolnok megyét is - csak hadszíntérnek tekintették, „de
számunkra - írja befejező soraiban - nem akármilyen háború, hanem az SS-ek
és a „Párducok" pusztulásával letűnt történelmünk ekkor már erősen idejét múlt
korszaka is."1

Szolnok megye tiszántúli részében lezajló harcokról a Nagykunsági református
egyházmegye levéltára is gazdag anyagot tarrnlmaz. E tanulmányban megkísérlem
e forrásanyag adataival szolgálni a Szolnok megvei harci események további feltárá-
sát, még pedig olyanok visszaemlékezéseiből, akik számára nem hadszíntér volt e
terület, hanem haza, ahol felszabadultan jövendőt kezdhettek. Az élet újrakezdéséig
azonban itt lakó népünk átélte 1944 őszén a felszabadító harcok szenvedéseit. Végig-
szemlclte a németek gyors visszavonulását a volt uralkodó körök kapkodó menekü-
lését. Rettegve húzódott pincékbe, szükségóvóhelyekre a harci események elől. Szem-
tanúja volt a harcok menetének, a szovjet erők támadásainak, seregeik bevonulásának.
A7 alább közölt adatokat az egyházmegye espereséhez 1944 decemberétől 1945 köze-
péig beterjesztett háborús kárjelentésekből, tisztviselők és gyülekezetek sorsáról szóló
háborús változásokból, gyülekezeti krónikákból, halotti anyakönyvi bejegyzésekből és
lelkipásztorok naplóiból gyűjtöttem össze.2

A német csapatok visszavonulása, a menekülés.

A Nagykunsági Református Egyházmenye területén - mely nagyjából egybeesik
Szolnok megye tiszántúli részével - á t'.ilajdonkcpeni hadi események 1944 szeptem-
berében kezdődtek el. A jelentések általában erre emlékeznek először. A rdkóczitalvti
krónika ugyan egy augusztus 20-i repülötúmadisrál már tud, mely délelőtt 10 órakor
érte a község határában települt német repülőteret, s mintegy 70 halottról és 130 sebe-
sülésről ír. A törökszentmiklósink szintén e hónapban már többször figyelték rettegve
S-»3Ío1 és Szolnok ellen indított repülőtámadásokat, bombázásokat, de a város hatá-
rára csak szeptember 20-án estek bombák, melyek rémületet keltettek. Abádszalókxó\
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5 km-re levő Kecskés erdőt, másnap érte szőnyegbombázás, amikor a pusztataskonyi
hidat bombázták és a község sem kerülte el a támadást. Többen meghaltak s kb.
50 ház is megrongálódott. A derzstomajiak is szemtanúi voltak az eseménynek.
A Kecskés-erdőben, odamenekült summások közül többen életüket vesztették. A hely-
beliek úgy gondolták, hogy nemcsak a híd miatt, hanem sokkal inkább a községbe
áttelepülő - 200 vagonnyi felszereléssel már ott állomásozó - 8. utászzászlóalj miatt
érte a repülőtámadás a községet.

E bombázások megzavarták megyénk népének életét s nagyban hátráltatták min-
dennapi munkájukat. Bizonytalanság és elkeseredés nehezedett rájuk, amikor látták
a németek ö^önlését, az ország javainak, állatállományának elhurcolását. Félelmükc'
növelte a németek kapkodása, védelmi vonalak, tankcsapdák, futóárkok építése,
melyre a lakosságot igénybevették s amelyből arra következtettek, hogy e környék
hamarosan erős harcok színterévé válik. Itt akarták megállítani a Sztálingrádtól elő-
nyomuló szovjet erőket. Népünk akkor azonban már világosan látott. A háború utolsó
felvonása következett. A németek szeptember vé^én, a Nagyvárad tér=é<»ében lezajló
csatát elvesnetten, országunkban tájékozatlan menekülésbe kezdtek. Mit sem értek
a tankcsapdák, védelmi vonalak. A nagyrévi feljegyzés népünk véleményének tolmá-
csolója: „ . . . figyeltük a hatalmas orosz erőnek a Vajdaságból Erdély irányiba való
irányváltonatását. E t feltartóztatni még azok a kapkodást mutató, a nasv horderejű-
ség látszatát keltő katonai intézkedések sem tudták, melyek tankcsapdákat, futó-
árkokat, ágyú- és géppurkafészkeket ásattak mindenfele s kiirtani igyekeztek a Ti57a
balpartján minden fülest és minden fát, hogy a jobb partról beláthatóvá váliék. Ezek
legalább nagyrévi viszonylatban 5-6, vagy még több hetet igénvbpvevő céltalan és
hasztalan, nemcsak az egész községet, hanem messze környéket foglalkoztató munkák
is elegendők voltak arra, hogy a fantázia legké^telenebb módon működjék. De meg
jöttek, állandóan özönlöttek a Tisza nagyrévi átjárója felé Erdélv legtávolabb eső
vidékeiről is a menekülők, akik megrázó színekkel ecsetelték a felénk tartó hadak
közeledését".

A menekülők özönlésével egyidejűleg, megyénk keleti felén szinte mindenütt októ-
berben hágott tetőfokra a rémhírek inváziója. Arad, Nagyvárad, Gvula környékéről
Túrkevére, Dévaványára október 5-6-án érkeztek legtöbben, s Túrkevéről, Déva-
ványáról srintén október 6-án megkezdődött a menekü'é-!. A dévaványai elöljáróság
már hainalban felnakolt és Jás?árokszáU4sra települt. Tírkevét kb. 80 család hagyta
el. A tiszai átkelőhelyek csúfoltak voltak az embertömegekt"l és szeri1 Mt katonai
alakulatoktól. A deb-eceni m;iúttó] délre fekvő helyesek többnvire október 6-1-én
érezték a menekülési lá~t, az északiak október "ft-S-án. A kenderest elöljáróság október
8-án hajnalban Jászkisérre indult, Karcagon október 8-án jelentek meg a kiürítési
plakátok, Kunhegyesen október 8-án dobszóval szólították a lakosságot menekülésre.
A kunmadarast elöljáróság a leventéket is a Tisza túlsó oldalára vezényeltette ugyan-
ezen a napon. A Tisza menti falvak elöljárósága ugyancsak ez idő tájt pakolt el,
nagyréviek október 7-én Kecskére, az abádszalókiak pedig október 8-án Átányba.
A tiszaderzsiek viszont 9-én menekültek el. Három nap alatt a megye tiszántúli ré-
szének minden helységéből elmenekültek az elöljáróságok s velük a megtévesztett,
vagy politikailag exponált egyének, családok.

A menekülést - felsőbb parancsra - mindenütt az elöljáróság szervezte. A kriti-
kus napok előtt a község, vagy város vezetői egybehívták a különféle szervek veze-
tőit, értelmiségét és vagyonosabb osztályait, s megtárgyalták a menekülés részleteit.
A szervezés élén a járási főszolgabírák állottak. Legszervezettebben a köiaa^patás,
csendőrig, rendőrség, posta, vasút s egvéb közhivatal menekült. A közigazgatási ható-
ság legtöbb helyen titokban hagyta el helyét s ezt utólagosan dobszó, vagy falragasz
útján adta közhírré. Dévaványán október 7-én reggel ezt kellett volna kidobolní:
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„Az elöljáróság az éjjel elmenekült, az oroszok a mai nap megérkeznek, aki akar
meneküljön".' Kunhegyesen hasonló szöveget doboltak. Túrkevén a meneküléi -
vagy ahogyan emlegették - kiürítési értekezletről így szól a tudósítás: „Városi elöl-
járóság már hetekkel előbb értekezletre hívta az intézmények stb. vezetőit. Kiürítésről
volt szó. Október 6-án, pénteken megismételték. Ekkor R ó n a y Gyula százados
érdeklődött, kinek hány kocsira volna szüksége kiürítés esetén. Az értekezlet alatt
jelentették a polgármesternek, hogy megérkeztek a tiszántúli magyar katonai közigaz-
gatás vezetői Argyolán Zoltán őrnagy vezetésével. A helyzet komolyságát tagadták.
Orosz csapatok közeledéséről egy szót sem szóltak, valóságos cirkuszi komédiává
tették az értekezletet, mikor az oroszok már Endrődön és Gyomán voltak." A túrkevei
menekült listából az is kiderül, hogy a lakosság 1-2%-a vehetett csupán részt a mene-
külésben.

A menekülés okai tehát a hisztériás menekülési láz, a német visszavonulás, A
hadszintéri előkészületek, nemkülönben a rádió és a vezetők hamis propagandája,
valamint a menekülő polgári és katonai személyek áJhireinek megtévesztő adatai.
Az abádszalóki krónikában ez áll: „egyik délután, emlékezetem szerint szeptember
27-én lehetett, azt a hírt közölte a rádió, hogy Nagyváradon utcai harcok vannak.
Azért hatott a megdöbbenés erejével, mert megelőzően a rádió is, a hírlapi közle-
mények is arról beszéltek, hogy az erdélyi harcok a magyar és német hadvezetőség
szempontjából kedvezően alakultak. Ekkor azonban már menekülő csoportok jöttek
már erre is". Kökényessy András derzstomaji naplójában megírja, hogy „ . . . a rém-
hírek úgy is keletkeztek, hogy a menekülő tisztviselők egyike-másika maga menekü-
lésének igazolására gyártotta azt". A menekülés főpropagandistái a főszolgabírók,
főjegyők. Ugyanez a jegyzet a kunhegyesi főszolgabírót e szavakkal marasztalja el:
„örülök, hogy utolsó derzstomaji útján (ui. a kunhegyesi főszolgabíró a kunhegyesi
lelkésszel együtt menekülvén, útközben megállott a derzstomaji paróchiánál) külö-
nösen feleségem nem találkozott velük. Szegényt Bre^nay bizonyára tovább ijeszt-
gette volna „hiteles forrásból származó" rémhíreivel. Másnap — október 10-én -
tájékozódásból Kunmadarasra ment s ott a községháza előtt tárgyalták meg az ese-
ményeket. „A legszenzációsabb h'rt a jesvző hozta, akinél a német ezredes lakott.
A német ezredes ugyanis - mint írja - azt hazudta neki, hogy Sárrétudvari körül meg-
semmisítettek egy nagyobb orosz sereget, Karcagot visszafoglalták s nyomiák az oro-
szokat visszafelé, még ma el kell érniök Nagyváradig és meg sem állnak Moszkváig."

A félrevezető hírek kovácsolásában a német tisztek sem maradtak alul. Érdekes
beszélgetést ír le Kökényessy, aki kis faluban élő, de igen mozgékony ember volt és
mindenütt igyekezett tájékozódni:. „ . . . kimentem - a bekeha lompusztai községi iskola
előtti - tanítói lakás tornácára a tanítóházaspárral beszélgetni, kivel együtt volt há-
rom német altiszt. A major körül letelepedett 4000 főnyi ukrán német seregbeli ön-
kéntes ezredből szívódtak be tanyázni, no meg uzsonnázni. Kérdeztem tőlük, mikor
lesz béke? Hova mennek? A következő feleletet kaptam: Nemsokára béke lesz s a
háború rájuk nézve jól fog végződni. Nem tudja hova mennek, bizonyára a makói
frontra. (Nb. harmadnap hallottam, hogy a Tiszán mentek át a derzsi kompon.) Vass
Antal hasonlóképpen ír a dévaványai hírekről: „Főjegyző a következőket mondta
6-án hajnalban V2 3 órakor. 4 órakor indulnak Jászárokszállásra, mert Rommel vezér-
ezredes jön 12 hadosztállyal Szarvas, Kisújszállás felől. Dévaványát addig tartani
kell, míg a német csapatok megérkeznek. Mivel hadszíntér lesz a város, menekülni
kell".

Mindehhez járult a hadi helyzet következtében előforduló egyes kirívó esetek álta-
lánosítása, melyet a vezető réteg mások megfélemlítésére felhasznált és saját mene-
külését igazolta. Az amúgy is sok szenvedést okozó háború nehézségeit ezzel sokasí-
totta, és hamis képet festett a bevonuló szovjet hadseregről, ugyanakor nagyban elő-
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segítette az anvagi javak németek által való elhurcolását, községi és egyéb iratanyagok
és értékek széthurcolását, elkallódását, tönkretételét, melyek a harci események kö-
vetkeztében okozott károkat, veszteségeket is felülmúlták sok helyen.

A kenderest lelkinásztor október 10-én jelentéstételre ielentkezert a Kormánvzó-
nál, akik akkor már - látva az eseményeket - elkésetten próbálta a vétkes tévedéseket
helyrehozni, s azt kívánta, hogv maradjon mindenki a helvén. De már akkor késő
volt. Az eseményekre így emlékeik vissza: ,,Budapestre felérkezve, 10-én az első
szárnysegéd útján jelentést tettem a Kormányzónak arról a teljesen dczolált és dez-
organizált helyzetről, amit útkö-ben tapasztaltam a polgári és katonai közigazgatás.
illetve védelem tekintetében. Csak már útközben tudtam meg az állatorvostól, ami-
kor már a Tiszán túl voltunk, hogy 7-én reggel Kenderesről a kastélyból hozzá inté-
zett kérdésre a Kormányzó a*t a parancsot adta, hogv maradjon mindenki a helyén.
Ennek a telefonon adott utasításnak a hatása alatt, amit délután a Kormányzó meg-
ismételt, feltétlenül Kenderesen maradtam volna". És maradtak volna sokan mások is,
ha nem jellemcfc volna a magvar vezetőséget a vakság, a tanácstalanság, félreveze-
tettség, vagy politikai cselekedeteik következményei elől való menekülés félelme.

A visszaemlékezések alapján összeállított harci események leírása.

TQ44. október 6-án hajnalban egyszerre indultak támadásra megyénk területe fel-
szabadítására a szovjet erők végig a Körös völgyén. A 46. és az 5?. szovjet hadsereg
hadtestei, hadosztályai harcolnak itt, Tiszazugban román hadtestekkel együtt. A tá-
madás először a magvar harmadik hadtestet éri. melynek parancsnoksága Mezőtúron
székel, majd a németek „Süd" hadseregének különböző fegyvernemeivel vívott súlyos
ütközetek után átkelnek a Tiszán és mintegy hónán múlva beveszik Szolnokot, mely-
1 yel megyénk keleti területén folvt harcok elcsendesednek, végetérnek. Erről a har-
cokról is sokoldalúan beszámolnak forrápanvasrunk aktái úuv, hogv követni tudjuk
a harcok menetét és rögzíteni ditumait. Természeteden azzal a mecieRyzéssel írom
le őket, hoav nem tartom megállaoításaimat telieseknek, hiányosságait maeam is
ismerem. Szükségesnek tartom a mélyreható, széleskörű további kutatómunkát, kü-
lönböző adatok pótlásit és források egyeztetését, melyek ki kell terjedjenek a még
elő emberek visszaemlékezéseire, vjev naplóira, valamint a szovjet és német forrás-
anyag részletes tanulmányozására. Mindezek tudatban méris összeállítom a rendel-
kezésemre álló források alapján e tanulmányt adatközlő jelleggel.

1. A szovjet hadsereg iránya megyénk területén.

A feljegyzéseket áttanulmányozva az derül ki, hogy a szovjet hadsereg egységeinek
a Körös vonalán 1944. október 6-án hajnalban megkezdett offenzivája iecn eredmé-
nyes volt. Ellenállásra és harcra eavedúl Kum~e>nmár!nnnál került sor. Október 6-án
hajnalban a város utcáin magvar katonasággal harc alakult ki. Erre a szovjet erő
a Szentes felől vezető országút melletti temetőbe húzódott s onnan kezdte meg az
ostromot. Repülőtámadással készítették elő. Egy bomba a templomkertbe esett. Két
éjszakát, három napot töltöttek a pincében, bár nem volt súlvos harci tevékenység.
Október 8-ára emlékeznek, amikor a főtéren hallották a felállított ágyú állandó
dörgését. Október 9-én a szovjet erők belőtték a várost, s mindhárom templomot
ágyúk lövegei eltalálták. Még aznap elfoglalták a várost a német repülők állandó
támadása ellenére, s véglegesen birtokba vették. Egyidejűleg Szelevényen át Thzasetst
is megközelítették, s október 9-én a tiszasasi szőlőkbe bevonultak előőrseik és a köz-
séget ellenállás nélkül elfoglalták.

A többi átkelőhelyeken simán indulhatott minden támadás. Október 7-én Füz?s-
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gyarmat felől Bucsán át Karcag felé, Körösladány körzetéből Dévaványán át Túrkeve
és Kisújszállás felé. Gyoma, End'rőd körzetéből is megindultak a hadak Túrkeve
Ku>rrsorba és Mcőtúr tér«é."ébe. Öcsöd, darvas vidékéről vi^ont Ve~sem<, Várkony
felé indították pyors csapataikat ti^^ai átkelésre. Gvnroa és Körö^lndánv kö-r bekerí-
tették a eynnpyösi i-ii"ére'fedet. s f eltartottat* R nélkül törtek tovább előre. Még a'nan
e^te Von órakor elfoglaltak Dévaványál. Délelőtt n ómkor rem'iint-ámadáetal elő-
készítették a7 ntkö-etet. Délután a maavar és szovjet ei^őr^ök között rövid harcra
krríilt sor a niac téren. Eltére kelve a kö'ségb°n székelő macvar karoriacás ellen-
állásra rendezkedett be. 10 órpkor áevú- és péof̂ svverKW volt rövid fél ó"is, s
,'oTT-knr már p r»jqr térpn voltak a 7 orosz knrn*"tá.k. ..Ra rá fsá <*»-»<: fifinoon hi^^a^^ák

3 np«-»pt-. r»p fékének, cpriVinplr cem IPSZ sprnmi hnin Jcnmnj HíiK r̂cré'3 volr ezután
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A t^nt Haladt el. Tehát a^ éi folvamán T^"^-T""^n t-ank pr^t-et-t á*- ccak
vnn." ÍCn-'ben navnnp-pn H ^ K P I kpQ^ítPrté^' f'Ő T'r)r/j6<••*«*>/»-";'-*1'<-><-. Tft<t"í.r~'í/-
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a-r ít-Vpiéet végrehajtani. Ettől kedve a Tiszazugban román csapatok tartották
a fronrnt.
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tor^k a c-r.vi°t r-snarnV <j e^pl p'vórrróV a legfontosabb út- és vasútvonalat, mellyel
eldőlr a Tic""'nti'i1 iei^ntős részének helyete,

Kisújszállás felszabadulása megnyitotta a Vörös Hadsereg útját Kunhegyesen át
S7ol"nk felett. Tif"7füred alatt, a tiszai árkelőhrlvfk felé való pi^rpi-örécét s tíizér-
séeük felvonulását Kuncsorbán át a tursonyi úfon Ke^dores felé. Okfóbpr o-én dél-
előtt II órakor a? előőrsök Kenderesre megérkeztek,* maid utánuk a Kendpres. Kun-
hepves, turpnn^í nrkereszteződé=en átszelve a Hpbrprení faurat, r^zb^n Fe°yvi*rnek
felé, zömmel K'mhegves fe'é vonult lova^kocikkaT, áevúkka). lő^zerjror-tkkaí a t'Wér-
sés. Délután I ór4>a m ^ f Kenderes és-ald részén, az áliomá-ról a Kunriepve'í út felé
eső szakaszon lőá'Iáit v^t-rek fel. é ' Knnhesyes fp1p tüzet nvítn<-rnk, melv a'nan e«te
erősebben folytatódott. Kö-ben Dévavánvára szintén o-én e^te érkezett mep a <;zOviet:
haderő nagyobb séregteste, helyi feljegyzés szerint mintegy ic ooo emberrel. Valószínű,
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hogy e csapatok egy részének felvonuláii útja Kenderesen át vezetett, s csak a másik
része vonult be, mint látni fogjuk, Karcagra két nappal később. A kenderesi tüzér-
ségi állások Kunhegyes felé vezető utat biztosították az előretörésnek. Ezt az előre-
törést támadták 9-én-éjjel-a német repülők Kenderes felett és e miatt lőtték a köz-
séget a fegyverneki térségből október 10-én reggeltől, de eredménytelenül, mert ezen

•a napon ágyú- és gépfegyvertűz előkészítéssel az előőrsök Kunhegyesre este 9-10 óra
tájban megérkeztek s még aznap éjszaka nagyobb csapattestek bevonultak Kendere?
felől, sőt másnap már szükségrepülőtér építését is megkezdték és a reggeli órákban
Derzstomajt felszabadították. Helyi feljegyzés arról tud, hogy az egész község tömve
volt szovjet csapatokkal, de 12-én az úgynevezett Masyary-tanyára mentek ki, ahol
telefonos megfigyelő ügyeletet tartottak. Járőreik október n-én Abádszalók, 12-én
pedig Tiszabura alá is eljutottak. Ezzel a gyors előretöréssel a németek - megyénk
teLületének e részén - Fegyvernek, Tiszabő és Tiszapüspöki körzetébe szorultak.

A Vörös Hadseregnek megyénk területe felszabadulásáért indított négy irányú
rámadása közül tigyelcmmel követtük a tiszazugit, a Mezőtúr tersegic, a u^vavanya
köinyékit, s láttuk annak eredményeit, a Kunszentmártonnál lezajlott harcot, vala-
mint az október 8-i másik két irányú támadás és harc kimenetelét, mely szerint Mező-
túron át a szovjet erők Rákóczifaivát, Kengyelt, Kuncsorbát, Tiszaföldvárt felszaba-
dítva, több ponton Szolnoktól délre tiszai átkelést hajtottak végre és birtokba vették
'lötökszentmiklos határát a tiszafoldván út Kuncsorba és Pusztaszuri felé eső térségét
a várostól mintegy 3-4 km-es bekerítő félkötbea.'' Láttuk a Dévaványáról indított
támadást is, mely ugyanezen a napon Túrkevét felszabadította, másnap hajnalra pedig
Kisújszállást is megá>/.tította a német erőktől s zavartalanul nyomult előre északnak.

A SLovjct erők negyedik támadása Fiizesgyarmatról indult s megyénk keleti szé-
lén húzódott Kai tag és az apavári híd ellen. A Nag> kunsági Egyházmegyében levő
feljegyzések csak a bucsatelepi felszabadításról és a karcagi bevonulásról tájékoz-
tathatnak, mert az azon túl eső terület mnr nem tartozik az egyházmegyéhez. A bucsa-
tclepiek arra emlékednek, hogy községükbe a Vörös Hadsereg október 8-án az esti
órákban megérkeztek; a karcagiak e/.t írják: „Karcagon október 8-án jelentek meg
a város kiürítését mcghiidető plakátok . . . délben már nem volt sem katona, sem
rendőr, sem kő-igazgatás Karcagon. Az utcákon néhány karszalagos levente ügyelt
a rendre. . . Éjszaka bevonultak az oroszok: Csendben, harc nélkül, ellenállást nem
találva és mégis valami szerencsétlen félreértés folytán 16 fiatal levente lelte gép-
pisztolytól cien a kísérteties éjszakán halálát". Az elmenekült vezetőkre jellemző
lelelőilenség, mellyel prédára állították oda e leventéket a maguk visszavonulásának
hátvédjeként. Snjnos e szomorú ténnyel még nem dőlt el a város felszabadulása. Nem
tudunk tájékozódni a leírásból a szovjet erőkről sem, csupán egy mondáéból derül ki,
hogy ekkor gépesített, gyors harkocsis alakulatok tartózkodtak a városban. Másnap,
október 9-én ezek vették fel a harcot a németek ellentámadásával.

2. A német csapatok tevékenysége.

A Vörös Hadsereg gyors offenzivájára a németek első ténykedése a kapkodó
menekülés volt Október 6-án felrobbantották a Berettyó-hidat Mezőtúrnál, a Túr-
kevében székelt német-magyar parancsnokság aznap este 9-11 között elhagyta a várost.
Október 8-án felrobbantották a tenyői és madarasi repülőteret, 9-én a nagyrévi kom-
pot, s 10-én a Tiszazugban átkeltek a Tiszán s onnan belőttek a Tisza innenső part-
jára.

Tudnak a naplók, feljegyzések a németek ellentámadásáról is. Egy nappal a szov-
jet erők gyors előretörése után a lajosmizse körzetén újjászervezett 13. német páncé-
losok, valamint a Törökszentmiklósról Kisújszállásra védelmi állásra települő 66. grá-
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nátosok vonulását leírták. Október 7-cn cjel szovjet repülők ezt bombázták és gép-
tegyveitűzzel akadályozták a debreceni műúton. A kenderesi visszaemlékezésből ki-
derül, hogy október 7-én éjjel állandóan, s még 8-án, vasárnap is nagy német páncélos
kötelék haiadt át Kenderesen Debrecen felé. Helybeliek német Tigrisekről szólnak.
A lelkész úgy tudja, hogy e páncélosok tsak Karcagig tudtak eljutni s ott kitértek
Madaras felé. Ezzel megegyezik Pataki István elbeszélése is,4 Lehetett ez a 66. német
páncélos gránátosok zászlóalja s a 13. páncélos hadosztálya. E nemet ellentámadással
egyidejűleg lehetett a Fúzesgyarmat felöl Karcag irányába intézett szovjet offenzíva,
ahol a szovjet páncélosok gyors egységei törtek előre.' Ez a szovjet ék akadályozta
Derecske felől a 13. német páncélosokkal egyesülésre induló 1. német páncélos had-
osztályt is, amelyik Kunmadarason át Nagyiván felé igyekezett az egyesülés tervét
végrehajtani. A 66. német páncélosok sikertelen próbálkozása és a 13. páncélos had-
osztály ellentámadásának kudarcáról már 8-án tudomást vehetett a német hadvezető-
ség s az egyesülés mindenáron való biztosítására hadműveleti elképzelését megvál-
toztatta. Bár 8-án a Kunmadarasi repülőteret felrobbantotta és csapatait onnan ki-
vonta, a 8-án Kunmadaras felé kitérő 13. páncélosok vonulásának biztosítására hagyta
a 66-os páncélgránátosokat. A páncélosok minden valószínűség szerint Kenderes és Kisúj-
szállás között levő földutakon s a Bánhalmán átvezető úgynevezett sóúton közelítettek
Kunmadaras felé s ugyanezen az útvonalon menekülhetett a Kisújszállásról kitört gráná-
tos zászlóalj is.ti Karcag helyett Kunmadaras lett a német ellentámadásra bevetett csapa-
tok gyülekező helye, s az okt. 8-i német kudarc után a német hadvezetóség aznap megin-
dította a Mezőkövesd körül újjászervezett Feldherrhalle páncélos-gránátos hadosztályt is
Kunmadaras felé. Ezzel kívánták erősíteni a 13-ik páncélosokat. Ez a hadosztály Tisza-
fürednél kelt át a Tiszán, s október 8-án éjjel Tiszaigaron áthaladva október 9-én
felvette a kapcsolatot a 13. páncélos hadosztály parancsnokságával. A tiszaigariak egész
éjjel való vonulásokról emlékeznek. A kunmadarasi feljegyzés azt írja, hogy a németek
erősítéssel 9-én tértek vissza, s 9-11-ig nagyobb német erők, illetve nagyobb méretű
nemet erők felvonulása volt látható.

Október 9-én délután 12 óra 30 perckor indult meg az ilyenformán létrejött német
páncélos harckocsis támadás az október 8-án éjjel felszabadított Karcag ellen. Dél-
után 2 órakor támadták meg a várost, de csak súlyos harcok árán sikerült estére be-
vcnniök.' 1944. dec. 31-én készült leírás így örökítette meg:

„Délután 2 órakor temetésre indult egyik lelkipásztor. Ebben a pillanatban erős
becsapódás hallatszott. A németek lőni kezdték a várost. Az első ágyúgolyó a Kálvin-
ház lépcsőzeti oromzatát érte. Az ágyútűz állandóan erősödött. Mire a borjú-dűlői
temető halottasházánál a szertartás befejeződött, ősi templomunknak már égett a tor-
nya s a város belsejében teljes erővel tombolt az utcai harc. Maga a templomtorony
18 ágyúlövést kapott. A kilőtt toronyóra pontosan három órakor állt meg.

Estére németek kezére került a város. A sötétedő utcákat kilőtt és felgyújtott
tankok kísérteties fénye világította meg. A templom tornya még mindig parázslott
és füstölt, mint egy óriási kiégett fáklya.'"

A németek csak hadszintérnek tekintették hazánkat s végső elkeseredésükben nem
gondoltak a lakosságra, városainkra. Pedig céltalan volt ez a nagy pusztítás. Ellen-
támadásuk nem tudta feltartóztatni a szovjet erőket. 1-2 napra volt elegendő a pil-
lanatnyi siker. Október 10-én Kunhegyes felől próbálkoztak Kenderes felé a bánhalmi
utat és sóutat lőni, de csak néhány ütegük volt már s estére Abádszalók felé kivo-
nultak, n-én délután Kunmadarast is kiürítették 4 óra tájban, s utolsó kötelékei ki-
\ onultak a községből a közelgő szovjet csapatok elől Tiszaőrs irányába, s több mint
24 órán át a község belterülete „senki földje" volt.

A szovjet hadsereg ugyanis október 11-én a koradélutáni órákban megindította
támadását Karcag felszabadítására s az apavári híd elfoglalására. Mindkettő siker-
rel járt8, s október n-én éjjel már gyalogos és fogatolt alakulatok bevonultak Kar-
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uagra. Bizonyára ezek is a Dévaványán átvonuló csapatrészekből valók voltak. Kar-
cagiak feljegyzésében így van megörökítve:

„ii-én, szerdán újra temetés volt a borjú-dűlői temetőben. A lelkipásztor ki is
m e n t . . . A temetésre már nem került sor. A temető túlsó szélén feltűntek az orosz
gyalogosok, az innensőn visszafelé kúsztak a németek. Megkezdődött a gyalogsági,
majd röviddel utóbb a tüzérségi párbaj. Az ágyútűz állandóan erősödve egészen a
késő esti órákig tartott. Éjszaka újra bevonultak az oroszok. Ezúttal nem gépesített,
hanem gyalogos és fogatolt alakulatok szállottak meg a várost".

A fenti kudarcok után indult el újra a szolnoki hídfőből október 12-én a 4. SS
Folizei hadosztály ellentámadásra. A törökszentmiklósink jól emlékeznek erre az
időpontra.

„Október n-én délután 2 órakor rövid, de igen heves tüzérségi előkészítés és
repülőtámadások után utcai harcokra került a sor és 4 órakor ismét német kézre
került a község és német kézen is maradt október 24-én délután 2 óráig. Ez alatt a
csaknem 2 hét alatt állandó tűzharcban volt a község, s a lakosság a pincékben kere-
sett menedéket. Csaknem folytonos volt az ágyú- és aknatűz . . . Az egyházi épülete-
ken kívül a község többi háza szintén ez alatt a kéthetes állandó ostrom alatt sok
kárt szenvedett. Több ház omlott össze, égett le és rongálódott meg. A harcoknak
cs a tüzérségi tevékenységnek a polgári lakosság közül is áldozatai voltak. Gyüle-
kezetünk tagjai közül 33 halálos eset volt."

A Törökszentmiklóst felszabadító szovjet csapatok Kuncsorba térségébe vonultak
hátra, s védelmi vonaluk Kuncsorbától a tiszaföldvári út 5. dűlőjéig terjedt, mellyel
szemben a németek védték a debreceni vasútvonalnak törökszentmiklósi szakaszát,
a római katolikus temetőnél a vasút mellett végig voltak kiskaliberű gyorstüzelő, pán-
célos ágyúik.9

(Folyt, köv.)
Kormos László

JECYZETEh

1. Jászkunság VII. évf. 3—4. sz. 1961. sz.) visszaemlékezéseivel is kiegészítet-
szept, dec. 165—173. Borús Józsif tem az adagokat.
volt szíves tanulmányom elkészítésénél 4. P a t a k i István elbeszélését feljegyez-
tanácsot adni s ítndelkezésemre bocsa- tem. Megtalálható levéltárunk Kende-
totta H a n s K i s s e l : Die Panzer- res története alatti gyűjtőjében.
schlachten in der Puszta c. könyvét 5. Valószínű a IX. gépesített és a 6. pán-
(Nec'kargemünd 1960., Kürt Vowinckel célos hadosztályok, melyek Füzesgyar-
Verlag), mely a dátumok összeegyez- m a t feíől törtek előre s már Karcag
tetése alkalmával jó szolgálatot tett s térségében lehettek ez időtájt, honnan
egyoldalúságára fényt derített. 7-én indultak.

2. A felhasznált adatokat a Nagykunsági 6 . B o r u s J ó z s e f i d é z e t t tanulmányában
Református Egyházmegye levéltárának l e i r j a e h a r c i e s e r n é n y t . Kenderesi he-
2410/1944 szamu iratgyűjtőjében elhe- ^ emlékezés tudja, hogy a harcok
lyezett feljegyzésekből es az.1962. ^ t e r r e v o l t a k 1 6 á l l á s o k -

237-es szám alatt begyújtott lelkipász- , . ,,
tori jelentésekből, illetve az azok által 7- D r - Kokenyessy András Derzstomajrol
jelentett anyakönyvi bejegyzésekből 1 0 " e n Kunmadarasra ment, ahol egy
vettem német ezredestol hallotta az esemenye-

3. Az egyházmegyei levéltárban levő fel- £et.
jegyzéseken tul édesapám: K o r m o s 8- Borus József idézett cikkéből.
János (Törökszentmiklós, Petőfi u. 68. 9. Édesapám elbeszélésével kiegészítve.
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