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ÉS A HELYTÖRTÉNETI KUTATÓ MUNKA ÖSSZEFÜGGÉSE1 

Dr. Kormos László 

A II. világháború magyarországi eseményeinek feldolgo
zása elodázhatatlan feladatot ró nemzedékünk történészeire. 
Soron következő nevezetes évfordulóink sürgetik, a nagyfokú 
érdeklődés igényli a részletes hadműveleti események adatai
nak felkutatását és hiteles feldolgozását. E téren vándorgyűlé
sünk célkitűzése és a most elhangzott előadás igen jelentős 
lépést jelent a magyarországi hadműveletek történeti esemé
nyének és jelentőségének tisztázásához. Igen komoly segítséget 
nyújt feldolgozó és további kutatómunkák fáradozásaihoz, egy
ben hasznosan járul hozzá az évek óta folyó országos szintű 
és helytörténeti vonatkozású kutatómunka eredményesebb ki
bontakozásához. 

Rövid felszólalásomban legyen szabad rámutatnom az or
szágos szintű történeti feldolgozómunka és a helytörténeti fá
radozás kölcsönhatására, helyesebben az általános történeti és 
helytörténeti munka összefüggésére, kapcsolataira jó viszo
nyára. Majd kutatásaim során felmerült néhány módszertani, 
illetve gyakorlati kérdésről szólnék a helytörténészek számára 
szolgáló segítőkészséggel. Végül egy-két szerény javaslattal já
rulnék hozzá a vándorgyűlés célkitűzésének megvalósításához. 

Az általános történeti ismeretanyaggal való megismerkedés 
nélkül helytörténész nem foghat hozzá a II. világháború törté
neti adatainak helyi feldolgozásához. Az általános történeti iro
dalom — mely ma már a könyvtárközi kölcsönzés útján bárki 
számára hozzáférhető — alapos ismerete hiányában, nemcsak 
a nemzetközi politikai alapismeretek és általános célkitűzések 
nem érthetők meg, de a helyi adatok, helyi eseménysorozatok 
sem helyezhetők el megfelelő helyre és félreértésekre, félre
magyarázásokra alkalmat adó, önkényes értelmezések sorozatát 
gyárthatjuk. Viszont vannak a II. világháború hadtörténeti 

1 Hozzászólás; Borús József: A magyarországi hadműveletek jelentősége a 
második világháború történetében c. előadáshoz. 
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eseményeinek feltáratlan, bizonytalan részletkérdései, melyek 
a helytörténész kutatómunkájára várnak. 

A helytörténeti munkák hiányosságai többnyire éppen ab
ból adódnak, hogy a kétféle szintű munkát elválasztják egy
mástól és hiányzik belőlük a helyes arányú, összehangoltságai 
megoldásra törekvés. A feldolgozó munka során a helytörté
nészek ehelyett a végletekben kalandoznak, mert vagy csak az 
országos vonatkozású, már feldolgozott eseményekre hivatkoz
nak közismert irodalom felhasználásával. A másik véglet: osak 
a helyi adatok felhasználásából adódó egyoldalúság. Ezzel is 
sok tévedést produkálhat a helyi kutató, mert az önkényes 
magyarázások, adatközlői egyoldalúságok, egyéni benyomások 
és értékelések útvesztőjében a mérlegelés hiánya miatt a tények 
meghamisításáig és a valóságos történeti eseményektől messze 
sodródhat. 

A II. világháború helytörténeti vonatkozású anyagának 
legfontosabb kutatóhelye a levéltár. (Jegyzőkönyvek, kiürítési 
parancsok, jelentések, feljegyzések, igazoló bizottsági jegyző
könyvek, egyéb iratok.) Sajnos a levéltári anyag elég hiányos, 
de a vidéki levéltárak könnyen elérhetők, s a korabeli anyagot 
feltétlenül át kell nézni. Sokszor egész véletlenül komoly ada
tok kerülnek elő. Pl. Szolnok megye községeinek felszabadulási 
eseményeiről készített feljegyzés értékes okmánya a felszaba
dulási harcok történetének. (Néhány község kivételével ponto
sak, legfeljebb a szovjet előőrsök és reguláris csapatok érke
zésének dátumbeli eltérése miatt mutatkozik eltérés.) A levél
tár i munka során nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyházi 
levéltárakat sem. A háborús kár jelentések, tisztviselők, egyház
községek helyzetéről adott jelentések, gyülekezeti krónikák, 
naplók, egyéb iratok sokszor messzemenő pontossággal tárják 
fel az események menetét. A nagykunsági egyházmegye 
levéltárában található iratok feldolgozása során én is elég gaz
dag anyaggal szolgálhattam a II. világháború Szolnok megyei 
eseményének feltárásához. 1944. december 5-én ugyanis a Ti
szántúli Református Egyházkerület püspöke 4300/1944. szám 
alatt körlevélben felhívta az egyházközségeket, hogy az „elér
hető legnagyobb hitelességgel — állítsák össze a sorsdöntő helyi 
események krónikáját". Ezek a jelentések 3 példányban készül
tek és az esperesek gyűjtötték össze továbbításra. (1 példány 
a helyi gyülekezet, 1 példány az egyházmegye, 1 példány pedig 
az egyházkerület levéltárában nyert elhelyezést.) Sok értékes 
helyi anyag gyűlt így össze, mely segít nemcsak a helyi, hanem 
az országos események tisztázásához is. 
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A levéltári anyag felkutatásával sikerült Szolnok megyé
ben néhány részletkérdésben, dátumok pontosságát és esemé
nyek reális hitelességét tisztázni. Most csupán 3 példával kí
vánnám ezt illusztrálni. 

1. Előadónknak a Jászkunság VII. évf. 3—4. számában 
megjelent ,,Az 1944-es Szolnok megyei harcok, volt hitlerista 
tábornokok munkáiban" c. kritikai tanulmányához hozzájá
rulva a feljegyzések alapján Hans Kissel magyarázatával ellen
tétben, tisztázódott a szolnoki hídfő kérdése. Hans Kissel 
ugyanis az 1944. október 6-án Szolnok megye területén igen 
gyorsan felvonuló szovjet erők sikeres offenzíváját azzal pró
bálná magyarázni, hogy a szolnoki hídfő igen kicsi volt és nem 
tudott arról — melyet most az előadásban már világosan ért
het tünk —, hogy német páncélos egységek az október 8-án 
Kisújszállásnál kifejlődött harc után október 12-én (a németek 
4. SS -Polizei hadosztálya) az átvágott Debrecen—Szolnok kö
zötti vasúti és közúti összeköttetés biztosítása érdekében a szol
noki hídfőből kiindulva Törökszentmiklós—Kenderes—Kisúj
szállás térségében ellentámadásban voltak. Egyházmegyei levél
tári feljegyzések apró részletbeli nüanszokkal hitelesítik elő
adónk által feldolgozott kisújszállási csata részleteit. A kende-
resi feljegyzés szerint a német ellentámadás október 13-án 
ért a tanácsházáig. Nyilván ez az ék kívánta biztosítani a Tö
rökszentmiklós—Kuncsorba—Túrkeve térsége felett támadó né
met erőket, melyek az október 8—9-én Szolnok—Nagyvárad— 
Debrecen felé vezető elvágott közutat és vasutat kívánták 
visszaszerezni és tehermenteseíteni a szovjet erők támadó és 
átkaroló hadművelete alól. Kenderesi, kisújszállási, túrkevei 
lelkészi krónikákból is igazolt e német próbálkozás, mely Tö
rökszentmiklósról kiindulva a túrkevei határ északi felén, fegy-
verneki határrészen át Kenderes turgonyi oldalán haladt át. 
(Túrkevén így örökítették meg: „Október 15-én, vasárnap ál
landóan közelről hangzott az ágyúszó, repülőgépek jöttek-men
tek, ami természetes volt, hiszen a front a túrkevei határ Tö
rökszentmiklós—Fegyvernek felőli részen vonult át október 
20-ig." Bucsay László Kisújszálláson ezt írta ugyanakkor: „Ok
tóber 14-én, szombaton reggel ismét egész közelről hallatszott 
az ágyúzás. A lövedékek a város területén hullottak. Nyilván
való volt, hogy Túrkeve felől német csapatok támadták meg 
a várost. Az ágyúzás egész nap tartott . Vasárnap hajnalban 
már égett a templomtető is. Október 16-án, hétfőn már csak 
a torony felől égett. Ha megszűnt volna a harc, még el lehetett 
volna oltani a tüzet. A németek azonban egész a város közepéig 
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benyomultak. Az arcvonalban még az első éjszaka több utcá
ban, sok házat felgyújtottak. Október 17-én, kedden égett le 
a tető. 50—60 magánház, iskola, gimnázium, városháza kigyul
ladt." Milyen alakulatok, miféle tendenciájú harca volt ez, azt 
a feljegyző nem tudhatta, de a történész a korabeli naptár 
napjainak ismerete révén dátumszerűen rekonstruálhatja.) 

2. A Kunmadarasra összpontosított, s innen Karcag térsé
gébe irányított, a Vörös Hadsereg által meghiúsított 1. német 
páncéloshadosztálynak a 13. páncéloshadosztállyal való újabb 
egyesülési akcióra indított német ellentámadás irányát szintén 
megörökítették a feljegyzések. A Kisújszállásról kitört német 
66. gránátosezred, a Mezőkövesd körül újraszervezett és Tišza-
igaron október 8-án éjjel áthaladó Felderchalle páncéloshad
osztály, a 13. páncéloshadosztállyal Madarason egyesülve, on
nan 12 óra 30 perckor megindult és délután 2 órakor volt 
Karcag alatt. A kunmadarasi és a karcagi krónika az időpon
tokat pontosan jelzi. (A karcagi jelentésből: „Délután 2 órakor 
temetésre indult egyik lelkipásztor. Ebben a pillanatban kezd
ték lőni a németek a várost. Mire a temetőben a szertartás 
befejeződött, a város belsejében teljes erővel tombolt az utcai 
harc. A kilőtt toronyóra pontosan 3 órakor állt meg.") Kun
madarason úgy tudták, hogy 9—11-ig tartott a német erők át
vonulása. 11-én délután 4 óra tájban megszűnt, s az utolsó 
kötelékek Tiszaőrs irányába tértek ki a közelgő szovjet támadás 
elől, mely október 11-én a kora délutáni órákban indult meg 
Karcag felszabadítására és az apavári híd elfoglalására. Lát
hatjuk, milyen komoly segítség a történésznek, ha számba 
veszi az összes lehetőségeket a kutatás során. 

3. Harmadik illusztráció, mely szorosan összefügg a ma
gyar kormányzótanács szeptember 8-i gyűlésének határozatá
val, mely felhívta a hitlerista kormányt, hogy öt páncélos had
osztályt irányítson az országba, mert ellenkező esetben Magyar
ország kénytelen lesz fegyverszünetet kérni. (Második világ
háború 1939—1945. II. 286. o. Zrínyi Katonai Kiadó, 1963.) 
Az átvetett páncélos egységeket azonban egy ideig Budapest kör
nyékén tartották. Ott volt, később a megyénkben harcoló 13. 
páncéloshadosztály is, melyet a megye főútvonalának átvágása 
alkalmával vetettek be a harcba. Az október 15-i magyar fegy
verszünetkérés hatása alatt Hitler személyes parancsára, Ma
gyarországon először vetettek harcba nagyméretű német Tig
riseket, mely a 24. német Páncélos Divisio és a 4. SS Polizei 
Divisio rendelkezésére állott Fromm zsázados kommandantúrája 
alatt. 22 Tigris páncélos érkezett a Szolnok megyei harcokhoz 
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a fáradtan és csatavesztetten visszavonuló Wöhler hadsereg -
részleg Tiszáig való eljutásának biztosítására. Ezt azonban adat
közlő munkám készítésekor nem tudtam, s a visszaemlékezé
sekben, naplókban szereplő Tigriseket félreértésnek gondoltam, 
s jegyzetrovatban közöltem, hogy azok bizonyára Párducok 
lehettek. Nos, az újabb adatok felderítése során a krónikák 
ellenőrzésére volt szükség ismételten, s némi pontossági igazí
tással elfogadni azokat. Különben a Tigrisekről tudósít a Die 
24. Panzer Division (Dr. F. M. Senger és Etterlin. Neckerge-
münd 1962. Kurt Vowinckel Verlag. Die Panzerschlacht in der 
Puszta, alcím) és elmondja, hogy 50 km-es hadi. úton 6—7 Tig
ris állt a 24. Pz. Div. páncélosékjének rendelkezésére, a többit 
a 4. SS Pol. Div. kapta hadtesthátvédnek, ahol gyakorlatilag 
csupán védekező hatásuk volt. E munkából tudjuk a Tigrisek 
számát is. Október 19-én hajnalra 22 Tigris érkezett Buda
pestről. Október 19-én hajnalban kezdődött német ellentámadás 
harci útjáról is bőséges adat áll rendelkezésre a Szolnok me
gyeieknek az egyházmegyei levéltár irataiból. A Tigrisekkel 
erősített 24. Pz. Div. Rákóczifalu, Kengyel felé törő biztosító 
ékkel Törökszentmiklós, Mezőtúron át Túrkevére vonult. Túr-
kevei krónika szerint október 19-én reggel Mezőtúr felől indult 
a német támadás, déli 1 órakor erősödött a tüzelés, 3 órakor 
repülőtámadás érte a várost, s utána érkeztek a német páncé
losok Túrkevén 30 Tigrist jeleznek, de ez nyilván a Párducok
kal való összetévesztésből adódott. Az adatok összevetéséből 
azonban kiderül, hogy a városban 5—6 Tigris lehetett, melyek 
a Piac téren és az utcák kereszteződésein voltak felállítva 
Gyoma, Endrőd irányába, ahol a Vörös Hadsereg erői október 
6—7-én átlépték a Kőrös vonalát. E Tigrisek itt beékelődtek, 
úgy, hogy a 4. SS Pol. Div. rendelkezésére álló Tigriseknek a 
visszavonulás biztosítása céljából tüzet kellett nyitni október 
20—21-én, s csak így sikerült 22-én Túrkevéről kivonulniok 
a Vörös Hadsereg erős nyomása elől. A visszavonulási lehető
séget biztosító Tigrisek közül háromnak sikerült Kenderesig 
hatolni és Kenderes keleti részén védelembe átmenni. (A pon
tos adatszolgáltatás így hangzik: „20-án újabb német támadás 
indult 3 Tigris páncélossal és mintegy 150 főnyi csapattal. 
Ezek az orosz erőt kivetették a községből a kisújszállási ha
tárba. Ekkor döntötték ki a páncélosok a lelkipásztori lakás 
alsó bejárata kapuoszlopát és kapuszárnyát. 23-án aztán végleg 
kivetette az orosz hadsereg a németet a faluból.") A feljegy
zésekből sokszor nehéz a lényegest kiemelni, de a felkészült 
történész pontosan rekonstruálhat belőlük. 
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Nem hagyhatók figyelmen kívül a halotti anyakönyv be
jegyzései sem. Dátumokat, feljegyzéseket lehet ellenőrizni, sőt 
olykor csapattestek átvonulásának adatait is megfejthetjük. 
A harcok, támadások időpontjaira is jó támpontul szolgálnak. 

A kutatómunkában igen jó segítséget nyújtanak egyéni 
tulajdonban levő naplók, levelek, feljegyzések. Pl. Bucsay 
László ny. lelkész Kisújszálláson gyorsírásjegyzetet készített. 
Dr. Kökényessy András Tomajmonostoron részletes naplót írt. 
Fényképanyag is tájékoztathat (kilőtt tankok, lövegek, romok 
képei stb.). 

Személyes visszaemlékezések több adatszolgáltató elmon
dásának mérlegelése alapján komoly eredményeket tárhatunk 
fel a kutató és feldolgozó munka során. Gondoljunk a közigaz
gatási apparátusban akkor dolgozókra, katonai szolgálatban 
levőkre, felszabadító harcosokra, partizánokra, pártmunkások
ra stb. E vonatkozásban azonban feltétlenül a helyes kritika 
alapján tárjuk fel a valóságos eseménysorozatot, nehogy 
romantikus csalódásokba keveredjünk. A személyes visszaem
lékezések, tőlünk egészen más vidéken történt eseményekre is 
rávilágíthatnak. (Pl. Kehderesről többen szolgáltak a 3t mun
kásszázadban, mely Kiskörétől, Heves, Kuniszentmiklós, Felső-
dabas útvnoalon járva építette a tankcsapdákat, irtotta az útba 
eső erdőket, melyek a kilátást akadályozták, s részt vett a duna
földvári hídnál lezajló harcokban, s november 29-e körül, ami
kor a Vörös Hadsereg a Duna túlsó oldalán hídfőt létesített, 
akkor szóródott szét, s 1945. január 27-én érkezett haza közülük 
néhány, így Szűcs Zsigmond is.) 

A Honismereti Mozgalom néhány komoly aktívája hasz
nosan támogatja a helytörténészt a fenti adatok feltárásban. 
Kenderesen pl. segítséget nyújtott. Az úttörő expedíciós moz
galom is tárhat fel sokszor nem is remélt útbaigazító adatokat. 
Mindkét mozgalom messzemenően támogathatja munkánkat a 
korabeli publikációk, nyomtatványok, kiürítési s egyébé plaká
tok felkutatásában is, melyeket levéltári munkánk során nem 
sikerült fellelni. 

Meg kell említenünk még az egyetemek történész hallgatói, 
levelező tagjai által készített szakdolgozatok, tanulmányok kéz
iratait. Mindezek felhasználása nagyban hozzájárul a II. világ
háború történetének pontos és részletes megörökítéséhez. 
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