
Adatok az 1944-es Szolnok megyei harci eseményekhez
(Második befejező közlemény.)

Ez az igen erősnek mondható német ellentámadás október 13-ig csak Kenderesig
tudott eljutni. Kenderesi feljegyzés arról tud, hogy: „13-án német ellentámadás indult,
de csak a községházáig tudtak előre jutni, az oroszok mindjárt visszavetették". -
E feljegyzés és a helyi visszaemlékezések arról adnak számot, hogy a harcok határ-
vonala itt volt, a szovjet-német előőrsök gyakran bejártak a faluba, s a község válta-
kozva volt szovjet és német kézen. Kenderesnél nem jutott hát tovább a Szolnokról
indított SS páncélos ellentámadás. Harci előnyt nem sikerült kiharcolniuk, legfeljebb
a visszavonulásukat segítette elő a tiszai átjárókon Füred-Szolnok szakaszon.

Nem is juthatott tovább a német ellentámadás, mert közben a szovjet erők -
a körösi átkelő helyeket biztosan tartva — Dévaványán, Mezőtúron át szakadatlanul
felvonultatták csapataikat, amelyek Dévaványa, Türkévé, Karcag, Mezőtúr, Kuncsorba
körzetében voltak s állandóan támadták, zavarták a németeket. Október 11-én Kun-
hegyesen előretolt szükségrepülőtereket is biztosítottak maguknak, 12-én Kunmadarasra
is bevonultak, telefon megfigyelő előőrseik 12-én Derzstomajon települtek. Kunmada-
rason ezt így örökítették:

„Az orosz hadsereg előcsapatai ugyan már 10-én megjelentek a község határában,
a községbe azonban csak 12-én, a késő esti órákban kezdték meg bevonulásukat. Az első
bevonuló csapatok magukat partizánoknak nevező alakulatok voltak. A reguláris csa-
patok bevonulása 14-én késő délelőtt kezdődött meg. Mivel a német csapatok Tisza-
fürednél s Tiszafüreddel szemben a Tisza túlsó partján ellenállásra rendezkedtek be,
községünk az arcvonal mögötti események közponjába került heteken át. Magasrangú
katonai parancsnokságok, rádió, telefon és szikratávíró szolgálatok székhelye lett.
Ez idő alatt a német légihaderő kötelékei a község ellen 3 ízben, a határ ellen 1 ízben
intéztek légi támadást. A támadásoknak 3 halálos és több súlyosabb-könnyebb sebe-
sült áldozata lett."

A Kunmadarason srékelő parancsnokság ellen Kunhegyes felől próbálkoztak tá-
madni a németek:

„Október 14-én a kunhegyesi legelőnél, ahol szükségrepülőterük volt a szovjet
csapatoknak, voltak harcok. A németek ugyanis Tiszaroff felől tankkal jöttek, itt 5-7
német katona esett el. Október 15-én, vasárnap Tiszaroff felől bejöttek a németek,
de még akkor nap este harc nélkül vissza is mentek és 16-án, hétfőn visszajöttek
a szovjet csapatok."

3. Szovjet támadás a tiszai átkelőhelyek elfoglalására.

Megyénk tiszántúli részén harcoló szovjet hadsereg csapatai - miután sikeresen
megállították a német csapatok mindkét támadását - kisebb jelentőségű előőrsi harcok



után oktjber ifi-án indították meg újabb előretörésüket Tiszafüred felé, hogy a néme-
tek visszavonulási útját elzárják a Tiszán való átkelésükkel. Mikor még német kézen
volt Fegyvernek, Szapárfalu, Tiszabö, Törökszentmiklós, Tiszabő, Oballa, Szajol, Tisza-
püspöki körzete, de már Tiszafüredtől Tiszaroffig szovjet csapatok közelítették meg
a Tisza vonalát. Tiszaburát október 12-én, Abádszalókot pedig előző napon, de itt
meg néhány nap kisebb harcra került sor a Tisza túloldaláról visszatérő német és
magyar csapatok között. Ezután azonban nagy tömegű szovjet erő szabadította fel
a községet október 17-én.

Kunmadaras felől okt. 16-án indult meg a Vörös Hadsereg nagymérvű támadá-
sának előké-zületi aktusa Tiszafüred felé. Csapattesteik három irányba haladtak előre:
Tiszaőrsön át Tiszaigarnak, Tiszaszentimrén át Tiszaszöllösnek és Kunhegyesen át
Gyendának. Tiszaőrsöt október 17-én elérték, s így a Hortobágy térségében bekerített
németek támadását Nagyiván felől biztosították, s a következő napon már Tiszafüred
kö_;vetlcn szomszédságában, Tiszaigaron voltak. Október 18-án délután 2 órakor meg-
érkeztek előőrseik, s az éjszaka folyamán szovjet csapatok telepedtek meg a felsza-
badított: községben s Tiszafüred bevételéig ott táborozak. Harcok nem voltak. A má-
sik irányban történő előretörés Tiszaszentimrét október 17-én a déli órákban érte cl,
s 13-án már Tiszaszöllőst is elfoglalták. Ekkor innen betévedt német menekülő teher-
autóval pár perces utcai harc volt Tiszaszentimrén.1" A harmadik irány Tomaj-
K.unhegyes felé indult, hogy Abádszalókot, Burát és Roffot elérje. Kunhegyesre
október 16-án elérve, e térségben történő kisebb jelentőségű járőrharcok miatt, melyről
Gyendán azt írják, hogy még csütörtökön a délelőtti órákban volt, csak 19-én vonul-
tak fel csapataik a Tisza vonalán Roff és Füred között, Örvényre pedig 20-án mentek.

A tiszafüredi hídfő megközelítése tehát október 16-19-én megtörtént. A vissza-
vonuló németek itt már nagyobb ellenállást nem tudtak kifejteni, csak a község nyugati,
ésaaknyugati részében, mely a Tisza folyó irányában húzódik. Itt crekély gyalogsági
erőkkel vetették meg a lábukat. E részen gyalogsági kézi és gépfegyverek alkalma-
zásával harcok fejlődtek ki az október 20-án, pénteken reggel bevonuló felszabadító
csapatok között. E harcok azonban már napközben elcsendesedtek. A németek a híd
előtti területet aláaknásították s a hidat felrobbantották.

Október 20-25 között viszonylagos csend uralkodott a tiszai front Rofftól Füredig
terjedő részén, néhány akna gránát robbant s egynéhány belövés történt, mely meg-
magyarázható a németek menekülésével, valamint a szovjet hadsereg tiszai átkelési
hadműveletének előkészületeivel és a németek által megkísérelt harmadik ellentáma-
dással, mely erre a néhány napra a harcokat Törökszentmiklós, Túrkeve, Mezőtúr
térségébe terelte.

Mklőtt azonban ezzel megismerkednénk, vessünk még egy pillantást a tiszai
előretörés másik iránya a Szolnoktól délre fekvő átkelés lebonyolítására s a szolnoki
front Szolnoktól délre eső szakaszára, az ott folyó átkelési előkészületekre. A szovjet
hídfő délről való megtámadására irányult. Itt a 46. szovjet hadsereggel egyesült román
hadtestek tartották a frontot. Rákóczifalva, Tiszaföldvár, Nagyrév, Tiszainoka, Tisza-
kürt, Tiszasas térségében túlnyomórészt románok voltak. E?t az előretörést a túrkevei
szükségrepülőtéren felszállt repülők támogatták. November 11-12 után e repülőteret
teljesen a románok repülő hadereje vett át, melyet Emánuel Jonescu tábornok veze-
tett. Ezidőbcn 3-4000-re becsülték számukat. December 9-én Törökszentmiklósra tá-
voztak. E tiszazugi vonalon október 16-ig csak kisebb jelentőségű járőrharcok folytak.
De a tiszafüredi előretörés idejével egyszerre támadás kezdődött. A feljegyzések
között csak az inokairól tudunk bővebbet. Itt október 16-án járőrharc alakult ki, mely
október 17-én Tiszakürtön is megismétlődött a reggeli órákban az orosz-román és a
magyar járőrök között a gőzmalom körül a Tiszainoka felé vezető műúton. Ettől
kezdve rövid megszakításokkal délelőtt '/211-től mintegy három hétig a tüzérségi párbaj
Tiszainoka és Tiszakürt körzetében, ahol a szovjet és román csapatok pontonhidak



készítésébe kezdtek. Október 22-én a harcok nagy erővel folytak. Ekkor eltalálták
a református templomot is, ahol a megfigyelő szolgálatot tartották a felszabadító
csapatok. Ezután rendeltetett el Tiszainoka és Tiszakürt kiürítése. A két község lakos-
sága az 5-6 km-re levő szöllőkbe húzódott meg ezalatt október 22-november 5-ig.
Öcsödre és Kunszentmártonba jártak élelmet beszerezni. Nehéz idők voltak a lakosság
számára, mert közben állandóan folytak a váltakozó erősségű harcok. A szovjet had-
erő állandóan felderítő hadműveleteket folytatott, mert biztosítani kívánta az inokai
hídépítést. Ez utóbbi nagy áldozatot kívánt. Október 22-én Kürtnél esett el Alexandr.
Safanova tüzérkapitány is, aki a tiszakürti temetőben díszsírhelyen nyugszik.

A Ti?za vonala ellen megkezdett erős szovjet előkészületekre a németek ismét
elkésve indították meg az ellentámadást. Szolnoktól északkeletre a Tiszán lefelé
Tiszabőig terjedő szakaszt kivéve megyénk teljes tiszai részén a szovjet haderő fel-
vonult, amikor október 19-én a szolnoki hídfőből a német SS páncélos hadosztály
az újonan szervezett 24-es páncélosokkal megerősödve gyors támadásra lendült Kis-
újszállás és Karcag irányába, valamint Rákóczifalván át Kengyel, Tiszaföldvár, Mező-
túr, Túrkeve felé.

Ellentámadásuk első iránya: Rákóczifalva, Kengyel, Martfű, Tiszaföldvár volt.
Rákóczifalvát október 19-én érték el s 25-ig voltak bent, honnan a szovjet csapatok
október 25-én űzték ki újra őket. „Ez alkalommal csak kisebb ütközet fejlődött ki,
melynek során a falu két végén egy pár ház elpusztult, a temetőben egy kripta és
néhány síremlék esett a harc áldoratául." Kengyelt repülőtámadás alá vették október
19-én a németek, majd nyugat felől lőni kezdték a községet, a templomot is eltalálták.
Másnap, 20-án német gyotj csapatok vonultak a községbe, honnan a szovjet csapatok
előzőleg visszahúzódtak. Kengyelről október 23-án sikerült a németet kemény harcok
után kiűzni és a községet visszafoglalni véglegesen. Ezek a harcok igen sok rongáló-
dást okoztak a községben. Tiszaföldvárig nem jutottak el a német támadók, de kül-
területén, Martfűn voltak harcok, ahonnan többször szállítottak halottakat Tisza-
földvárra temetni.

Az ellentámadás másik iránya Törökszentmiklóson át történt. Kuncsorba, Mező-
túr, Túrkeve elfoglalása volt a cél. A Szolnokról jövő erős, nagyméretű német tankok-
ból álló kötelék a szolnoki műútról Pusztaszutinál ért le és a szántóföldeken át haladt
a tiszaföldvári köves útra, hol az 5. dűlő táján folytatta útját. Egy közülük a Tenyő
felé eső részen aknára futott." A könnyű harckocsik és a páncéltörő ágyúk Török-
szentmiklósról mentek Mezőtúr felé október 19-én. Közülük csak egy autó tudott
visszamenekülni, mert ütegüket teljesen szétverték Mer.őtúrnál.12 Valószínű, hogy
Pusztatenyő, Kuncsorba és Szapárfalutól délre eső félkörben, Mezőtúr, Túrkeve és
Kuncsorba térségében kerülhetett sor nagyobb ütkö:etre. Erről szűkszavúak a jelen-
tések. Inkább a város, vagy község elleni német ellentámadást részletezik. E német
ellentámadás Mezőtúrnak, Túrkevének szólt, de a kuncsorbaiak sem kerülhették el
következményeit. Túrkcvén a németek támadása október 19-én [ji 9 órakor kezdődött
meg, Mezőtúr felől szólaltak meg a tüzérségi ágyúk s déli V'2 1 órára még erősebb
tűz alá került a város. Délután 3 órakor pedig a szükségrepülőteret érte bombázás,
majd fedélzeti fegyverekkel lőtték a város keleti felét, ahol a szovjet csapatok visz-
szahúzódtak. A várost magát csak október 20-án '/2 12 órakor foglalták el. E? időtájt
érte Kuncsorbát a német ellentámadás a mezőtúri oldalról. A németek a külterületen
támadtak, belőttek a községbe s a róm. kat templomot meg is rongálták. Helyi jel-
legű harcra az északi iskolánál került sor, s anyakönyvi bejegyzés szerint októbsr 23-án
is volt halott aknatalálat következtében. Legbővebben a túrkevei feljegyzés tájékoztat
erről a német támadásról. Leírja, hogy 30 „Tigrissel" és kb. 80-85 harckocsival utcai
harcra rendezkedtek be a község nyugati felén. Párducaikat az utcák kereszteződésein
és a Piac téren állították fel, s a harckocsikat szétszórták az utcákon."



Az október 20-i események túrkevei leírása:
„ . . . de. fél 12 órakor német páncélosok jöttek a városba cca 30 tigrissel, 80-85

különféle kisebb-nagyobb harckocsival, tankkal, ágyúval felszerelve... A városba
érkezett német páncélosok a város nyugati részén, a Thököly, Mikszáth Kálmán,
Rákóczi és Széles utcákon és a város közepén helyezték el harci gépeiket. Tigrist
állítottak fel közvetlenül a református és a r. katolikus templomok elé, a tornyok
alá . . . Az ágyúk felállításából úgy látszott, hogy Gyoma-Endrőd felől várták a táma-
dást, így volt október 21-én egész. nap. Nagy aggodalom fogta cl a lelkeket, mikor
mindegek mellett ásni kezdték ennél-annál az utcakereszteződéseknél a lövészárkokat
is . . . Október 22-én reggelre kelve a németek - nagyobb harcok nélkül - eltűntek.''

A németek nem jól számítottak, mert a szovjet csapatok október 22-én Ecsegfalva,
Kisújszállás felől szabadították fel újra a várost. Csak kisebb harcra került a sor
hajnalban. A szovjet erők 23-án már zavartalanul haladhattak át a városon. Rengeteg
csapat és csapattest átvonulását szemlélték végig a keviek. Október 25-től már a repülő-
teret is megépítették, s pár napon belül újra használatba vehették.

A túrkevei nemet ellentámadással egyidejűleg Me/őtúr ellen is támadtak a néme-
tek, s a harckocsik és tankok a város közepéig tudtak behatolni, s utcai harcokra
21-22-én került sor. A mezőtúri feljegyzés sajnos nagyon szűkszavú e harcokról, annyit
megtudunk belőle, hogy ekkor szakadt be a templom kupolája.

A Túrkeve és Me/őtúr ellen indított német ellentámadás eredménytelen volt,
a szovjet hadvezetőség Karcag felől indított támadással megsemmisítő csapást mért
rájuk s Törökszentmiklós térségébe visszatérítésre kényszerítette őket.

A német ellentámadás harmadik iránya szintén erre a sorsra került. Ez is Szol-
nok felől indult Törökszentmiklóson át Kenderes, Kisújszállás, Karcag felé, de ez is
beleütközött a szovjet páncélosokba, amelyek Karcagról két irányba haladtak előre.
Egyik irányuk Ecsegfalván át Túrkeve, Mezőtúrt szabadította fel és számolta fel a
németeket, másik irány Kenderes határából űzte ki őket.1'1 E német ellentámadás súlyos
harcok árán tudta csak kézben tartani a debreceni főútvonalnak törökszentmiklósi
részét. Október 21-én a református esperes is haza tudott térni Pestről. A német pán^
célosok nem jutottak el még Kisújszállásig sem. Kenderesre befutott ugyan 3 párduc,
s mintegy 150 főnyi csapat és kivetették a szovjet előőrsöket a kisújszállási határba.
A páncélosok ekkor döntötték ki a lelkészlakás alsó bejárati kapufélfáját. A németek
a község újtelepi részén, a Kisújszállás felé eső külső szélen, a Tóalj dűlőben, tehát
a község keleti szélén arcvonalat alakítottak. Karcagig szeretett volna előrejutni
a német ellentámadás, hogy a Füred felé vonuló szovjet erőt akadályozza, de ennél
tovább eljutniuk nem sikerült. Október 21-én előkészítették a karcagi ellentámadást,
de páncélos ékjük már ezt nem.tudta hasznosítani. A karcagiak e t̂ is megszenvedték:
„Október 21-én erős német bombázó kötelék támadta a várost. Több ház összeomlott,
sok sebesült és halott volt a város minden részén".

Több ellentámadással nem is próbálkoztak a németek. Ezzel befejezéshez közele-
dett megyénk tiszántúli részéről teljes visszavonulásuk. Más tevékenységet már nem
tudtak kifejteni, mint a szovjet erők előnyomulását Szolnok-Törökszentmiklós térsé-
gében és a tiszai átkelésük zavarását. Nem sok eredménnyel, mert a Vörös Hadsereg
hozzálátott a megye tiszántúli részének teljes megtisztításához s a tiszai átkeléshez.

A szovjet páncélosok, miután felszabadították Túrkevét éj Mezőtúrt, megindultak
a visszavonuló német egységek szétszórására, a menekülők üldözésére. Október 23-án
felszabadították Kenderest. Október 24-én délután 2 órakor visszafoglalták Török-
szentmíklóst, s a Szajol felé visszavonuló németeket állandó tűz alatt tartották. Harc-
kocsizó csapataik, páncélos ütegeik, tüzérségi ágyúik Törökszentmiklós utcáin voltak
felállítva. Fegyvernek, Tiszabő, Tiszapüspöki, Szajol körzetében szétbomlott és beke-
rített német egységek részben Szolnok felé, részben a Tisza valamelyik átjárója felé
próbálkoztak a futással. Törökszentmiklós felszabadítása után meghátráló SS-ek a szol-
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noki hídfőben még összeszedték megmaradt erőiket s védelemre rendezkedtek be,
de már a Tisza-vonal további védelmére képtelenek voltak a szovjet rohamozás ellen.
A szovjet páncélosok Szajol és Szolnok felé törtek, Tiszapüspökit október 25-én, Tisza-
bőt október 27-én felszabadították. Megkezdhették hát megyénk Tisza szakaszán átkelő
és támadó hadműveleteiket. Abádszalóknál volt még egy kisebb jelentőségű tisztító
harcművelet, a kappanrévi csata, október 23-án.

A szovjet erők a tiszai átkelés biztosítása érdekében megyénk egész hosszában
egyszerre indítottak támadást a túloldalon védelemre berendezkedett csapatok ellen.
Tiszazugban Tiszainoka körül folytak a már fentebb említett harcok november 5-ig.
\ T iszavárkonynál és Vezsenynél átkelt seregek előőrseikkel október 26-án már
Szondánál jártak Szolnok alatt. A törökszentmiklósiak úgy- emlékeznek, hogy a város-
ban állomásozó szovjet csapatok a Vezseny, Várkony környéki átkeléshez vonultak
el s nehéz narcokról beszéltek. Tiszab uránál, Tiszaroffnál szintén nehéz harcok foly-
tak. A tiszafüredi átkelés is sok áldozatba került.

Tiszaburai emlékezés:
„ . . . községünk, mely közvetlenül a Tisza mentén nyúlik el, fronttá alakult,

ahol azután az ágyúk és aknavetők harca három héten szinte szüntelenül folyt. . .
mindaddig tehát, amíg az oroszok át nem keltek a Tiszán. Községünk tel; volt katona-
sággal. Lakosságunk legnagyobb része éjjel-nappal pincékben, bunkerekben tartózko-
dott. A túlsó oldalról a magyar-német tüzérség ontotta a tüzet községünkre, falunk
területéről. . . egyes házak udvaráról pedig az oroszok viszonozták azt. . . Épületek-
ben, lakóházakban sok kár esett."

A tiszaroffi már dátum szerint sokkal pontosabb, mert két hét kritikus időről
beszél, mely október 25-november 9-ig tartott, „amikor a község belterületéről a Tiszán
túlra intézett erős aknavetőtűz ellensúlyozására a német tüzérség lőni kezdte a falut.
A lakosság két hétig szinte éjjel-nappal a pincékben és óvóhelyeken tartózkodott.
Rengeteg épületkár keletkezett, s az ablaküvegek alig valahol maradtak épségben".

Tiszafürednél ugyancsak október 25-én kezdődtek el a harcok, melyről s az utána
következő harci eseményekről a következőket olvashatjuk a tiszafüredi visszaemlé-
kezésben :

„1944. október 25-én este 20 órakor kezdődött az erősebb harci tevékenység,
amikor kölcsönös ágyútűz indult meg az egymással szembenálló haderők között.
Ennek következtében 25-ről 26-ra virradó egész éjszaka idején községünk állandó
ágyútűz alatt állott. . . . Három héten át volt községünk az arcvonal színtere. Ez idő
alatt nagyon súlyos napokat és nagyon félelmcs órákat kellett átélnünk. Október 27-én
9 óra 30 perckor német repülőraj bombázta a községet. Emberéletben is több áldozata
volt e bombázásnak, de épületekben, lakóházakban igen jelentős károkat okozott.
Ugyanezen a napon déli 12 órakor Tiszabábolnánál egy tiszai kompon átjött német
páncélos harckocsi, az ún. réti útról lőtte református templomunk tornyát, ahol akkor
orosz megfigyelők és híradók teljesítettek állandó szolgálatot. Ekkor 11 találat érte
tornyunkat. Ugyanezen a napon 15 óra 30 perckor megismétlődött a német repülőraj
támadása községünk ellen. Annak befejeződése után közvetlenül a réti útra ismét
befutott német páncélos harckocsi újból lőtte templomunk tornyát. . . (később így
ír az arcvonalharcokból különösen súlyos volt a november 1-, 2-, 3-, 4- és 5-i harc.
Ezeken a napokon községünk állandóan ágyútűz alatt állott. Valószínűnek kell tar-
tani, hogy a Tiszán az áthatolás november 5-ről 6-ra virradó éjjel történhetett meg,
mert ez időtől kezdve enyhébbé vált községünkre nézve a harci helyzet, amennyiben
ágyúzás nem érte többé községünket. Azonban a határból kézi és gépfegyvertűz alá
még később is került elvétve községünk. A közvetlen háborús veszedelem elmúlását
november n-től kell számítani . . ."

A Tiszazugban Tiszainokánál is a füredi átkeléssel egyidejűleg lépték át a szovjet



csapatok a Tiszát. A kiürített falukba ugyanis november 5-én kezdett hazaszállingózni
a lakosság.

A lakosság tanácstalan volt mindenfelé, a harci eseményekről keveset tudtak.
Az összeegyeztetett feljegyzésekből lehet csak kideríteni az események láncolatát, s
ma már tudjuk, hogy a szovjet hadsereg Túr kéve, Tiszaföldvár helységekben vonta
össze csapatait s itt készült fel Szolnok elfoglalására. Szájhagyomány azt tudja, hogy
maga Tolbuchin is itt volt a haditerv megbeszélésén. E csapatösszevonások alkal-
mával Tisiaföldvárt november 5-én kiürítették, ahol akkor már állandó volt az át-
vonulás.

„A katonai parancsnokság dobszó által elrendelte, hogy a lakosság 20 napi éle-
lemmel 24 órán belül hagyja el a községet, s hurcolkodjon ki a község ószöllői részébe,
Mivel a köves főutakon az állandó katonai átvonulások miatt lehetetlen volt a közle-
kedés, a sáros, síkos mellékutcákon indult meg a „népvándorlás" a kijelölt szőlők
felé. 20-25 ember zsúfolódott össze egy-egy szobában, vagy borházban. A 20 napos
kilakoltatásból 53 napos lett."

Túrkevében csak részleges volt a kiürítés, s tudnak arról is, hogy a felvonuló
hadsereg itt ünnepelte az októberi forradalom évfordulóját. Ezt olvashatjuk a rész-
letes feljegyzésekben:

„Magáról a hadihelyzetről ezekben az időkben nem lehetett semmi biztos hírt
hallani. Azt hitte mindenki, a nehezén túl vagyunk. Jöttek, mentek a csapatok, de hírt
egyik sem houott. Csak október 31-én érkezett két orosz katonai parancsnokság által
kiadott hírlap. Csend volt pár napig. Felvonulások. November 4-re kelve új csapatok
érkeztek. Siette a városban s így a piactéren is tankokat, ágyúkat állítottak fel.
Ennek láttáia hírek keltek szárnyra újabb német betörésről. A hír, mint később is
annyiszor, álhírnek bizonyult. Az ágyúk csak előre küldött részei voltak annak a na-
gyobb, mindenféle fegyvernemből álló csapatnak, mely november 7-re virradó éjjel
3 órakor lepte el a várost. Egész utcákat kiürítettek. Ez a töménytelen embert szám-
láló sereg Túrkevén ünnepelte az orosz forradalom évfordulójának két napos ünnepét.
Csak november 9-én indult tovább a sereg, de elvonulása is pár napot vett igénybe.
Talán éppen a Tiszán való átkelésre, s Szolnok elfoglalására indult sereg volt."

A túrkeveiek akkor még nem tudták, mi már tudjuk, hogy a hadsereg valóban
Szolnokra indult, hogy átkelve a Tiszán, egész Szolnok megyét felszabadítsa, s egész
országunkat megszabadítsa a német megszállóktól. Az ünneplés méltó aktusa volt
Szolnok megye tiszántúli részének felszabadításához.

Az új élet kezdetének néhány jele.

A felszabadulás utáni eseményekkel kevésbé foglalkozhatnak a feljegyzések,
naplók, kárjelentések, mert általában 1944 decemberében, vagy januárjában elkészí-
tették őket. Néhány adattal azonban mégis szolgálnak. Lássuk még ezeket is befe-
jezésül.

Ahol nagyobb harcok nélkül történik a szovjet csapatok érkezése, ott a vissza-
emlékezések pozitívc értékelik a felszabadulás történelmi eseményét. Bucsáról így ír
a lelkész: „bejövetel harc nélkül történt október 8-án a- ejti órdkba:i. A lakosság
rövidesen megbarátkozott az orosz katonákkal úgyannyha, hogy igen nagy részének
nemhogy megpróbáltatása lett volna, hanem igazán, valóban örvendeztek". Vass Antal
Dévaványán ezeket írta: „barátságos hangon biztatták a nepci, ne féljenek, senkinek
sem lesz semmi baja." „Túrkevén a lelkipásztor egy orosz őrnaggyal beszélt október
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9-én, s azt mondta neki: az életnek minden tekintetben kell folytatódnia, istentiszte-
letet lehet tartani."

Ahol harcok voltak, ott negatíve is leírják a tényeket. Sokkal nehezebb, megpró-
báltatásokkal nehezített volt a község, vagy város lakóinak élete. Sokat szenvedtek
a harcok miatt, de az emberi felelőtlenség miatt is, mert akadtak olyanok, akik
a háborús időszakot kihasználva, a lakások fosztogatásától sem riadtak vissza, sőt
akadt néhány rosszindulatú egyén a lakosság között, akik másoknak félelmcs napokat
okoztak. Legrosszabb ott volt a helyzet, ahol bor volt, mert a bor miatt sok zaklatás-
nak voltak kitéve, s az ittas katonák kellemetlenségeket okoztak. Ez törént Burán is.
A harcok alatt ebből bizony nehézségek álltak elő más helyeken is. A véglege:en
helyét elfoglaló szovjet parancsnokság megérkezése után azonban mindenütt azonnal
helyreállt a rend és fegyelem. Roffon feljegyezték, hogy a rend a parancsnokság telc-
pedése után teljesen helyreállt s kezdetét vette az élet örvendetes rendje. Kunhegye-
sen ez időtájt így vélekedtek: „ . . . az átvonuló csapatok vezetői tiltották a kilengé-
seket, de nem lehettek ott mindenütt".

Az új élet megindulásának mindenfelé az volt a legbiztosabb jele, hogy az elöljáró-
ságot megbízták az ügyek intézésével, legtöbb helyen az elmenekülés miatt újakat
bíztak meg vagy választtattak a lakossággal. Tiszakürtön pl. az orosz parancsnok
november n-én, tehát közvetlenül a háborús aktus befejezése után elrendelte az új
községi választást. Több helyen a szovjet városi parancsnokok érintkezésbe léptek
az itthon maradt értelmiséggel, hogy velük együtt kezdjenek fáradozni az újjáépítés
munkájában. Kunszentmártonban ez történt: „A város orosz parancsnoka decemberben
magához kérette az egész intelligenciát, hogy a gyűlést vezető négy orosz magas rangú
tiszt jelenlétében az új világ problémáit tárgyalják meg."

Nagy elismeréssel történik mindenfelé említés az újjáépítés megkezdéséről, temp-
lomok, iskolák, lakóházak tatarozásáról, javításáról. Kunszentmártonban volt a szovjet
vezérkar politikai, sajtó és propaganda osztálya, s ez utasította az elöljáróságot
a református templom javítására. Dévaványán az úrvacsorai bort is a szovjet parancs-
nokság adta a gyülekezetnek. Nem kétséges, hogy ahol nagyobb mértékű újjáépítési
munkákba kellett kezdeni, ott nem volt könnyű népünk életében az új kezdés, mert
megfeszített munkát követelt tőlük. Hidak, repülőterek, vasutak építésénél minden
munka az ország újjáépítéséhez tartozott. A németek által felrobbantott szolnoki,
tiszafüredi és a többi hidak építésére heteken keresztül 2-300, sőt nagyobb csapatok-
ban is ment dolgozó népünk 18-70 éves korosztálya. Pakolást, fuvarozást, főzést s
egyéb munkákat mi már az újjáépülő ország első szolgálatainak látjuk. Akkor robot-
nak mondották és nehezek voltak, de a kezdődő új élet jeleit hirdették.

A rend és fegyelem szinte hetek alatt helyreállt, s a közérdekű munkákon túl
az épületek javításait is hamarosan el tudta végezni a lakosság. A megrongálódott
iskolákat javították ki leghamarabb. December elejéig a megye tiszántúli részében
mindenütt megkezdődött a tanítás. Tiszaszentimrén november 16-án, Tiszaroffon no-
vember n-én, Túrkevén november ib-án, Tiszaburán december 11-én és így tovább.
Talán legkésőbb Törökszentmiklóson tudták megkezdeni december 7-én. Itt a katonai
szolgálatot teljesítő tanítók helyett az otthon tartózkodó tanítóképzősök segítettek
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az oktatásban. Az iskola padjaiba akkor beülő gyermekeknek az átviharzó háború
borzalmas pusztítása egy-egy megdöbbentő emlék ma már. Az utánuk következő nem-
zedék pedig már csak felnőttek emlékeiből hallhatja azt, hogy e vidéken súlyos és
nehéz harcok árán kezdődött meg az új élet. Mi felnőttek pedig azt tanítjuk nekik,
hogy őrködjenek velünk együtt azon, nehogy valaha is háború legyen országunkban.

Szolnok megye felszabadulásának időrendi táblázata:

Túrkeve. Mezi
1944. október 9.

őhék, Tiszaföldvár, Várkony.
Kenderes. Kunhegyes. Tisza-

sas. Csépa. Tószeg, Vezseny, Karcag.
1944. október 10.

Nagyrév.
1944. október 11.

szakürt. Keneyal.
1",U. október 13.
1944. október 14.

szaró ff.
1944. október 17.

Tiszaőrs. Tisza
1944. október 18.

1944. október 19.
1944. október 20.

Szapárfalu. Fe;
1944. október 21.
1944. október 23.
1944. október 24.

Surján.
szatenyő. Mezőtúr. Martfű. 1944. október 25.

1944. október 26.
Kuncsorba, Mesterszállás. l s 4 4 - október 27.

Az alább közölt összeállítás eredetije a
Szolnoki Állami Levéltárban van. 15) Minden
változás nélkül közlöm. A Nagykunsági em.
levéltárban található feljegyzésekkel ellenkező
dátumokat jegyzet rovatban jelzem. 13.)
1944. október 6.
1E41. október 7.

Kungyalu, T
Öcsöd.

19 H. október 8.
Kunszentmárton, Cserkeszöllö, Kisújszállás,

Kétpó. Szelevény.
Rákócziújfalu, Örményes.

Tomajmonostora, Cibakháza,

Tiszainoka, Abádszalók, Ti-

Tiszagyenda.
Kunmadaras, Tiszabura, Ti-
Tiszaug. Nagyiván, Tiszaigar.

szentimre.
Tiszaszöllős.

Tiszaderzs.
Szajol, Szászberek, örvény,

gyvernek.
Oballa.

Rákóczifalva.
Tiszafüred, Törökszentmiklós,

Tiszapüspöki.
Szandaszöllős.
Tiszabö.

1944. november 4.: Szolnok, Besenyszög.
1941. november 7.: Kőtelek, Nagykörű, Zagy-

varékas. __
1944. november 11.: Jászladány. Jászboldogháza.
1944. november 12.: Jászalsószentgyörgy, Tisza-

süly. Alanyán. Jánoshida.
1944. november 13.: Jásztelek, Jászkisér, Jász-

iván.
1944. november 14.: Jászberény, Jászapáti, Jász-

dózsa. Jászszentandrás.
1944. november 15.: Jászfelsőszentgyörgy, Jász-

jákóhalma. Pusztamonostor.
1944. november 16.: Jászágó. Jászárokszállás.
1944. november 17.: Jászfényszaru.

Kormos László

10. Tiszaszentimrén eltemetett német katona
azonossági cédulája ma is meg van lelkész-
nél 1 Baukp. C99.159 jelzésű.

11. Kiegészítve édesapám elbeszélésével.
12. U. a.
13. SS Párducok lehettek. Ez B o r u s J. i. m.-

ból kiderül. Nagyobb harc a bejövetel al-
kalmával volt. sok kár esett az épületekben.
Helyi feljegyzés szerint 220 szovjet katona
is elesett.

14. A Vörös Hadsereg 6. páncélos hadteste le-
hetett.

15. Borús József történész volt szíves e leírt
adatokat rendelkezésemre bocsátani. Taná-
csaiért ezúton is köszönetet nyilvánítok.

16. A közölt adatok általában megegyeznek a
helyi visszaemlékezésekkel is. Az' eltérések

nyilván abból adódnak, hogy a felszabadi-
tási időpontul egyik helyen a szovjet elő-
őrsök megjelenésit, máshol a reguláris csa-
patok bevonulását tekintették. így van ez
pl. Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszabura. Ti-
szaroff. Tiszaigar csatiban, mely tanulmá-
nyomból kiderül. Rákóczifalvánál Rákóczi-
újfalu néven aí első járörí, Rákóczifalva
néven pedig a némel ellentámadás utáni
felszabadulás dátuma van lejegyezve. Tö-
rökszentmiklós esetében nincs megemlítve

. az első. csupán a második bevonulás. Tisza-
fürednél felszabadulási időpontul október
24-ét jegyezték fel. viszont levéltárunkban
a helyi krónika oluóbsr 20-ra teszi az ese-
ményt. Valósjínü itt a helyi jellegű harcok
miatt van az eltolódás.
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