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Szmetena József ny. alezredes 

1945. február 23-án a délelőtti órákban érkezett Debre
cenbe — a felszabadító harcokban erősen romossá vált — 
vasútállomásra az a teherszerelvény, amely a Szovjetunióból 
— Moszkvából (indult: II. 12-én) — hozta haza azokat a magyar 
hadifoglyokat, helyesebben már nem is hadifoglyokat, hanem 
egy felszabadulóban levő nép szabadságharcos fiait, akik ön
ként vállalkoztak, hogy részt kívánnak venni hazájuk felsza
badításában. Politikai öntudattal, a dolgozó nép s a haza iránti 
szeretet magasztos érzésétől hevjtve, elszánt harci akarattal 
jelentkeztek a szovjet katonai parancsnokságoknál, hogy fegy
verrel a kézben harcolhassanak a német megszálló fasiszta 
hadsereg kiűzéséért s a Horthy-Magyarország reakciós ura l 
kodó osztályának leveréséért a győzelmesen harcoló dicső 
Vörös Hadsereg oldalán. 

-' Abból a tényből, hogy Nyíregyházán meleg étellel fogad
tak, arra gondoltunk, hogy Debrecenben még ünnepélyeseb
ben, esetleg fogadóbizottság fog bennünket várni. Sajnos, e té
ren csalódásban volt részünk, mert sem bizottság, sem állomás
főnök, de még egy szál vasutas dolgozó sem várt, senki sem 
fogadott. 

A szállítmányt szovjet katona elvtársak kísérték. Magyar 
részről a fogságból velünk érkező Benkő Lajos ezds. volt a 
szállítmány parancsnoka. Hogy életjelt adjunk magunkról, 
Benkő Lajos ezds. és én bementünk a forgalmi irodába s érdek
lődtünk, mit tudnak a szállítmány rendeltetéséről, kivagoní-
rozzunk-e, vagy tovább fogunk utazni. A vasúti szolgálatot 
tevő forgalmi tisztek — látható nagy meglepetés közben — csak 
tőlünk szereztek tudomást, hogy egy magyar hadifogoly sze-
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relvény érkezett az állomásra. Semmi bővebb felvilágosítást 
nem tudtak adni. Távbeszélőn történt érdeklődésre végül is 
azt a választ kaptuk, hogy maradjunk a szerelvényen s majd 
intézkednek a sorsunkat illetően. 

A szerelvényen két G. kocsiban tisztek, kb. 80 fő és a sze
relvény többi részében kb. 800—1000 fő legénység volt. Abban 
a tudatlan, hogy 25 hónapi fogság után most már itthon va
gyunk a nagyobb részben már felszabadult hazánkban, türel
mesen várakoztunk. Lassan teltek az órák, melyeket a hűvös 
februári napon — az ajtaját félretolt vasúti kocsikban töl
töttünk. 

A vasúti utazás ideje alatt a rend és fegyelem követelmé
nyeinek megfelelően már némi szervező munkát is végeztünk. 
Minden egyes legénységi kocsiba 1—1 tiszt elvtársat jelöltünk 
ki kocsiparancsnoknak, aki tovább megszervezte a rajokat. A 
szállítás alatt szabályosan elláttuk a 24 órás szállítmány ügye
letes tiszti szolgálatot. Erre különösen azért is volt nagy szük
ség, mivel étkeztetésünk a szerelvényünkön berendezett 
konyhakocsiból történt naponta háromszor. Másrészt, hogy 
azokon az állomásokon, ahol a szerelvényünk hosszabb ideig 
tartózkodott, biztosítsuk a rendet és a fegyelmet. Az ügyeletes 
tisztek továbbították a szállítmány pk. egyes közérdekű köz
léseit, vagy a magatartásra vonatkozó intézkedéseit az egyes 
kocsiparancsnokok felé. 

A kocsiparancsnokok sokat tartózkodtak az embereik kö
zött. Elbeszélgettek a hosszú nadifogsági időről, mert a hatal
mas Szovjetunió különböző területein levő hadifogoly táborai
ból verődtünk össze. így mindenki más-más élményekről szá
molhatott be. Folyt az agitáció, az elvtársak egymást lelkesítve 
szövögették terveiket s találgatták, hogy kire mi vár itthon. 
Hol és hogyan fognak harcolni az ország felszabadításáért. Mit 
találunk otthon a szülőfalunkból és a családunkból. Míg a 
hadifogoly táborokban egészen részletes értesüléseket kaptunk 
a harcok menetéről s hazánk egyes területeinek felszabadítá
sáról, addig a szállítás alatt csak gyéren kaptunk a kísérő elv
társaktól egy-egy nagyobb ütközetről valami hírt. Igen nélkü
löztük a Szovjetunióban magyar nyelven megjelenő „Igaz 
Szó" című hadifogoly újságotj mely részletesen hozta a Nagy 
Honvédő Háború — a nemzetközi és hazai események reális 
értékelését. 

Hazautazásunknak egyik legmeghatóbb perce volt, ami
kor szerelvényünk áthaladt a magyar határon. Az emberekből 
spontán tört ki a hazaszeretet nemes érzése. Minden előzetes 
rendezés nélkül óriási erővel zúgott a magyar nóta s a táj úgy 
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• 
visszhangzott, mintha azt mondta volna, hogy szeretettel fogad 
bennünket a felszabadult magyar föld. 

A Dunántúlon még heves harcok dúltak, a Vörös Hadsereg 
kemény csapásokkal űzte a fasiszta német csapatokat s a néme
tek oldalán utolsónak kitartó Szálasi fasiszta uralmának ma
gyar csapatait Nyugat felé, amikor a Keleti Kárpátoktól futó 
tűzként állomástól-állomásig adták a hírt a magyar lakosság 
tudtára, hogy a Szovjetunióból jönnek haza a magyar hadi
foglyok. 

Ekkor — a már (1944. decemberében) megalakult — Ideig
lenes Nemzeti Kormány még Debrecenben működött. Ennek 
a demokratikus kormánynak első fegyveres erejét képezték 
azok a magyar hadifoglyok, akik a Vörös Hadsereg oldalán 
mint partizánok s a különböző hadifogoly táborában mély anti
fasiszta öntudattal, a marxi—lenini eszmékkel felvértezve 
elsőknek jelentkeztek a magyar haza felszabadítására és az 
ország szocialista építésének megkezdésére, az itthoni haladó 
erőkkel egyetemben. 

Amíg a debreceni vasútállomáson várakoztunk, pár óra 
múlva befutott egy másik szerelvény is, amelyen ugyancsak 
volt magyar hadifoglyok érkeztek a Fekete-tenger vidékéről. 
ök is azzal az elhatározással jelentkeztek a Szovjetunióban, 
hogy fegyveresen részt kívánnak venni a fasiszták Magyar
országról való kiűzésében. 

Már alkonyodni kezdett, amikor megjelent a szerelvé
nyünknél Garasin Rudolf szovjet őrnagyi egyenruhás emigrált 
magyar kommunista elvtárs, s intézkedésére kiszálltunk, majd 
sorakozva, szakaszokra és századokra tagozódva a tisztek veze
tésével gyalogmenetben elindultunk a városba. 

Határtalan öröm és lelkesedés töltötte el az embereket, 
részben azért, hogy több éves távollét után ismét az édes szülő
hazájukban menetelhetnek, másrészt az önkéntes harci vágy 
tüzelte lelküket. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint az a 
lelkes nótaszó, amely a kemény léptek ütemére betöltötte 
Debrecen utcáit a nagyállomástól a kisállomás irányába. 

A forradalmi és magyar nóták hallatára rohanva álltak ki 
a kapukba a házak lakói s látszott a magatartásukon, hogy 
nem akarnak hinni a szemüknek, amikor a szovjet felszabadító 
harcok után — hónapok múltán — ismét magyar nótaszóval, 
magyar katonaegységeket látnak maguk előtt elvonulni. Mire 
a Hatvani utcába értünk, már ránk borult a sötét este. 

Egy földszintes nagyobb házba tér tünk be, amely elhelye
zési körletnek lett részünkre kijelölve. Hasonlóképpen a Hat
vani utcában és környékén még több házat jelöltek ki, ahová 
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e g y - e g y nagyobb csoport nyert elhelyezést. A ház, amelybe 
csoportunk került, 4—5 üres szobahelyiségből állt. A tisztek 
egy nagyobb csoportja is ide került. Villanyvilágítás a házban 
nem volt s így valamelyik szomszéd házból kért gyertyamécses 
mellett fogyasztottuk" el konzerv vacsoránkat. A 11 napos hosz-
szú utazás végén jól esett volna egy meleg fürdő u tán . puha 
ágyban kipihenni az utazás fáradalmait. Ehelyett azonban csak 
a puszta padlón heveredtünk le éjszakai nyugovóra. Mindezt 
nem panaszként említem, hiszen természetesnek vettük, hogy 
háborús körülmények között nem lehet paplanos ágyban alud
ni. Ezzel is csak érzékeltetni akarom, hogy milyen körülmé
nyek között indult meg a demokratikus hadsereg születése. 

A következő napon már kaptunk szalmát, s ezt terítettük 
a padlóra. Az elkövetkező napok azzal teltek, hogy megterem
tet tük magunknak a szervezett katonai élethez szükséges fel
tételeket. Elsősorban a főzési lehetőséget, majd a fegyverzet 
és egyéb felszerelési anyagokat. 

A Debrecenben működő Ideiglenes Nemzeti Kormány Hon
védelmi Minisztériumában folyt ez a szervező munka, mellyel 
az új magyar demokratikus hadsereget hívták életre. 

A Tiszántúl városaiban és községeiben voltak elhelyezve 
az 5. és 6. ho. keretegységei. 

Debrecenben a régi hadsereg számozásának megfelelően 
működött a 6. honv. kerületi parancsnokság. 

A kerületi parancsnokság alárendeltségében került felállí
tásra a 6. önálló őrzászlóalj 1—4 szd-dal. 

A zj. 1945. február 27-én alakult meg, amikor a Honvé
delmi Miniszter parancsban kinevezte a zj. és szd. pk-okat s 
a beosztott tiszteket. 

A zászlóalj és a századok az állománytábla szerinti létszá
mot sem érték el, mindenütt csökkentett alegységek voltak. 

Ha egy kis számvetést és összehasonlítást teszünk a szd. 
126—130 fős létszámával, gondolkodóba esünk, hogy miként 
történt a 24 órás váltás s hogyan láttuk el a könnyűnek nem 
mondható feladatot. Hogy még világosabb legyen a feladat, a 
történelmi hűség kedvéért azt is el kell mondani, hogy az 
őrszolgálaton kívül a századnak magának kellett a főzést és 
az ezzel kapcsolatos munkát végezni. A nyersanyag vételezést 
katonák által vontatott szekéren (nem volt autó, sem ló). Eze
ken a nehézségeken a legénység és a tisztikar öntudata és 
lelkesedése segített át bennünket. Tudatában voltunk annak, 
hogy miből fakadtak ezek a nehézségek, és készültünk, hogy 
ezt a német fasisztákon és magyar cinkosain megbosszuljuk. 

A kétéves hadifogság alatt ugyancsak megkopott, elrongyo-
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lódott az állandóan viselt egy szál ruhánk, lábbelink. Ezeket 
is a szd-nak magának kellett javítani. Öltözetünk igen vegyes 
volt. Elmondhatták rólunk, hogy már külsőleg is internacio
nalisták vagyunk. A legtöbb emberen különféle nemzetek 
katona ruhadarabjai váltakoztak. Szovjet fehérnemű, magyar 
zubbony, román nadrág, német csizma vagy olasz bakancs, 
más-más sapka, ilyen vagy olyan köpeny, soknak szovjet 
puf a j ka ruha egyénenként variálva. 

Az első szd. pk-i eligazításon közölték, hogy délután 100 
darab sapkát vételeztünk fel a szd. részére. (Legalább a fejről 
lehessen látni, hogy magyar katonák vagyunk.) 

Az őrszolgálat mellett még úgynevezett anyaggyűjtő jár
őröket is kellett útbaindítani a környező községekbe és tanyák
ra, mert innen tudtuk a ruha, fegyver és egyéb katonai fel
szerelési szükségleteinket kiegészíteni. (Elhagyott és átöltözött 
katonák volt felszerelései.) 

Ezek a begyűjtött holmik nem úgy néztek ki, mint egy 
raktárból felvételezett jól konzervált fegyver, vagy vasalt ruha. 
A legtöbbjük sáros, piszkos, rozsdás, törött, hiányzó alkat
részekkel, szakadt, sokszor véres ruhák, egyszóval háborút 
viseltek. Ezeket a század embereinek kellett rendbehozni, k i 
tisztítani, sokszor 2—3 fegyverből egy jót készíteni, mindenki 
dolgozott — ki mihez értett. 

A szolgálatvezető nap mint nap jelentette, hogy mivel 
gyarapodott a század felszerelése. 

Azt kérdezhetné valaki ,hogy lehet az, hogy a demokratikus 
magyar hadsereg ilyen szegényes körülmények között szüle
tett, szerveződött. A válasz egyszerű: a hitleri fasiszták lerom
bolták, felégették a magyar gyárakat, az értékes gépeket, fel
szereléseket, s a raktári készleteket vonatszám elhurcolták 
nyugatra. 

Ahhoz, hogy a magyar ipar megkezdhesse termelését, 
előbb újjá kellett építeni a gyárakat, üzemeket. 

Ezek a napok nem a békés időszak nyugalmas napjai vol
tak, hanem a demokratikus magyar hadsereg születésének 
nehéz harci feladatokkal terhelt első szakasza. 

Meg kell mondani, hogy minden kezdeti nehézség ellenére 
és a háborús körülmények közepette is öröm volt szolgálni. 
A beosztottakban olyan magas volt az erkölcsi s politikai ön
tudat, hogy a fegyelmezetlenség és a rendkívüli események 
ismeretlen fogalmak voltak az egység életében. A közös vilá
gos cél érdekében annyi öntevékenység, kezdeményezés, lele
ményesség jellemezte az embereket, hogy azt valóságnak meg
felelően s élethűen leírni igen nehéz lenne. Ha valamilyen 
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parancsot kapott a század, vagy bármit a saját kezdeményezé
sükből kellett végrehajtani — márpedig ilyen nagyon sok volt 
—, igen nagy számban voltak az öntevékeny jelentkezők, csak 
közülük kellett jelölni, hogy ki hová menjen, vagy mit csi
náljon. Ezenkívül nagyon sok javaslattal jöttek a parancsnok
sághoz. Ez azzal is magyarázható, hogy jóformán semmiből 
kellett valamit csinálni s így rengeteg volt a problémánk. 

A döntő okot mégis abban látom, hogy a fogságból haza
tért emberek — akik között munkások, parasztok, értelmiségiek 
vegyesen voltak — azzal a kommunista elhatározással és for
radalmi lendülettel láttak a feladatok megoldásához, hogy a 
romokban levő országban a régi helyett minden vonatkozásban 
egy újat kell alkotni. Egy új szocialista társadalmi rendet s 
ezen belül nekünk mint katonáknak elsősorban egy új szocia
lista hadsereget. 

Mindannyian katonák voltunk, akik a múlt Horthy-
rendszer alatt is szolgáltunk. Átvészeltük a háború borzalmait. 
Megtudtuk azt is, hogy pl. a II. magyar hadsereget, melyet a 
doni frontszakaszra küldött a bűnös nemzetgyilkos Horthy 
uralkodó rendszer, már az elinduláskor az egész hadsereget a 
veszteséglistára írták. Soha nem felejtem el, amikor hadifog
ságban egy miskolci tanító — tart. fhdgy. magából kikelve 
hányszor zúgolódott, hogy milyen jogon írták őt a veszteség
listára. Nyilvánvalóan azon a jogon, ahogy a többi 10 és 
100 ezer dolgozót ágyútölteléknek dobtak oda a hitleri fasiz
musnak, hogy a mágnások megtarthassák, vagy egyesek vissza
szerezhessék az ezerholdas földbirtokaikat, azaz az uralkodó 
osztály minél tovább megtarthassa a népnyúzó, nemzetgyil
kos uralmát. 

A Szovjetunióból hazatért katonák saját sorsukon keresz
tül jól ismerték a múlt rendszer népellenes politikáját. Jól 
ismerték a Horthy-hadsereg szellemét az emberi önérzetet láb
bal tipró módszereit. 

Ezért a Néphadsereg születésének napjaiban a tisztek, 
tiszthelyettesek és legénység egy akarattal mind azon fárado
zott, hogy kialakítsa az új, szocialista típusú hadsereg jellemző 
vonásait. Minden elvi kérdést közösen megvitattunk. Ez út
törő munkánkat igen megkönnyítette, hogy volt már a világon 
egy olyan hadsereg, — a Szovjetunió dicső szocialista had
serege —. amely példaképül szolgált. 

Elsősorban pedig annak köszönhettük gyors fejlődésünket, 
hogy hazánkban ekkor már legálisan működött a Kommunista 
Párt, amely mindenben irányított és segített, problémáink 
megoldásában. 
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Tulajdonképpen, akik hadifogságból hazajöttünk, mind
annyian a párt katonáinak vallottuk magunkat. Ebben az idő
ben indult meg a párt széleskörű szervezése. Mi, katonák is 
kértük a párt tagjai sorába való felvételünket, s már március 
15-én meg is kaptuk a tagsági könyvünket. Ebben az időben 
a hadseregen belül még nem voltak külön pártszervezetek, ha
nem a területi szervekhez tartoztunk. 

A párt rögtön megkezdte a propagandamunka megszerve
zését is. Debrecenben megalakult az első pártiskola, de nehéz
sége volt, mert nem volt elég magyarnyelvű irodalom az 
ideológiai tanuláshoz. Emlékszem, hogy Hermann László azzal 
keresett fel bennünket, hogy aki fogságból hozott haza ideo
lógiai könyveket, adjuk át a pártiskola részére, hogy az elv
társak tudjanak tanulni. Én magam is hoztam haza egy pár 
kötetet Lenin műveiből, a Sztálin: Leninizmus kérdései c. és 
a SzK(b)P története c. művet, amelyeket én és társaim is 
örömmel adtuk át a pártiskola részére. 

Az őrszázad, de maga az egész őr zlj. is létszámát tekintve, 
az abban az időben szervezés alatt levő új magyar hadsereg 
egészéhez viszonyítva is nem volt számottevő. Azonban ha 
feladatát és a zj. összetételét, valamint a személyi állomány 
politikai aktivitását mérlegeljük, joggal és dicsekvés nélkül 
elmondhatjuk, hogy az 1945-ös kibontakozásban pártunk egyik 
erőssége volt. 

Katonai feladatként a szd. és az őrzászlóalj azoknál a párt-, 
kormányzati és állami szerveknél látta el az őrszolgálatot Deb
recenben — az ország akkori központjában —, ahonnan a poli
tikai, gazdasági és társadalmi újjászületés 1945 elején elindult. 

Az őrzászlóaljnak a katonai szolgálat ténykedése mellett 
rá kell mutatni a városban és környéken kifejtett politikai 
szereplésére is. A több száz főnyi személyi állomány, akik 
vagy partizánok voltak a Szovjetunióban, vagy partizán és 
antifasiszta iskolát végeztek, mind olyan egyének voltak — 
tisztek és legénység egyaránt —, akik a háború nehéz éveiben 
egy levegőt szívtak a szovjet emberekkel. 

Saját élettapasztalatuk alapján ismerték meg a szovjet 
dolgozókat és harcosokat, akikkel együtt dolgoztak a gyárak
ban és a mezőkön, vagy együtt harcoltak a fasizmus ellen. 

A háború nehéz éveiben ismerkedtek meg a szocializmus
sal, a szovjet emberek humanizmusával, s mindazzal, ami a 
magasabbrendű társadalmi formát jelenti. Ezek a hazatért 
emberek úton-útfélen beszélgettek az itthoniakkal. Mégha nem 
akartuk volna, akkor is élő agitátorokká kell hogy váljanak, 
mert a lakosság mindenütt nagy érdeklődéssel kérdezősködött 
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a szovjet életformák és körülmények felől. A zászlóalj szemé
lyi állománya mint élő könyv volt a magyar nép számára, s 
mint saját fiainak szájából hallhatták a való igazságot, s győ
ződhettek meg arról, hogy a Horthy fasiszta rendszer minden 
rágalma és propagandája a Szovjetunióról hazug és valótlan. 

Ez a tudatos agitáció is sok dolgozót felvilágosított és meg-
, * nyert a pár tunk számára. 

Az a tény is, a személyi állomány javára könyvelhető, 
hogy igen sokan többé-kevésbé megtanultak a fogság alatt 
oroszul beszélni, s itthon mint tolmácsok könnyítették meg a 
lakosság és a szovjet katonák közötti beszélgetést. Látva a 
lakosság, hogy mi milyen közvetlenül és barátságosan beszél
gettünk a szovjet harcosokkal, ők is mindinkább feloldódtak a 
háborús félelmükből s megindult a szovjet—magyar baráti 
viszony kialakulása. Ezt különösen meggyorsította, amikor a 
tavaszi mezőgazdasági munka megindulásakor a szovjet alaku
latok hathatós segítséget nyújtottak főleg a földműves lakos
ságnak. 

Amikor az ország teljes felszabadulása után a kormány és 
a párt Budapestre költözött, az őr zlj. átszervezésre került. Az 
őrzászlóalj embereiből válogatták ki az újonnan felállítandó 
H. M. törzs század beosztottjait. A 4. századból, amelynek én 
voltam a parancsnoka 19 fő került áthelyezésre a H. M. törzs 
századhoz, a többi a zlj. 1—3. századából főleg, akik Buda
pesten és környékén laktak. 

A század fennmaradó része továbbra is Debrecenben ma
radt, itt látta el továbbra is feladatát. 
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