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1945. február 20-án reggel a perecsenyi tábor magyar hadifogoly katonái
felsorakoztak, hogy búcsút mondjanak a hadifogolyéletnek. A katonás rend
ben várakozó alegysége az új, demokratikus magyar hadseregbe, a hadsereg
egyik zászlóaljaként arra készültek, hogy elinduljanak hazafelé, és részt ve
gyenek a hitleri horda és csatlósai elleni harcban. A. zászlóaljparancsnok je
lentése után a tábor parancsnoka — egy 'szovjet százados, aki sokat segített a
zászlóalj megszervezésében — búcsúztatta a katonákat. Többek között be
szélt Magyarország felszabadításáról, a szovjet hadsereg céljairól, és a fa
sizmus elleni harcra lelkesítette őket. Az ünnepség után az alegységek el
indultak Magyarország ideiglenes fővárosába — Debrecenbe.

Az ideiglenes magyar kormány felhívása után a szovjet hadsereg főpa
rancsnoksága lehetőséget adott á perecsenyi fogolytáborban levő hadifog
lyoknak is, hogy önkéntes jelentkezés alapján belépjenek az új, demokra
tikus magyar hadseregbe, és fegyverrel harcoljanak a magyar és német fa
siszta hadsereg ellen.
Még folytak a harcok Budapest felszabadításáért, amikor az ideiglenes
jellegű fogolytáboron belül megindult az agitációs, a toborzó munka. Mun
kások, parasztok és értelmiségiek vitatkoztak az új hadseregbe való jelent
kezésről. Az eddig máról holnapra élő, apatikus tömegből fokozatosan rajok,
szakaszok, majd századok szerveződtek meg, míg végül megszületett a 17/2.
zászlóalj.
A szovjet táborparancsnokság minden lehetőt megtett, hogy a hadifoglyok
katonává váljanak. A tábor cipész- és szabóműhelye rendbehozta ruháza
tukat és lábbelijüket. Néhány nap múlva nem lehetett ráismerni a táborra.
Az eddig magukat elhagyó emberekből frissen borotvált, egyenesen járó,
élénk mozgású férfiak lettek. A nap reggeli tornával kezdődött. Délelőtt
alaki foglalkozás zajától, pattogó vezényszavaktól, régi és új, akkor szüle
tett katonanótáktól volt hangos a laktanyaudvar.
Az esti beszélgetések témája is megváltozott. Már nem a bizonytalan hadi
fogolyélet foglalta el az emberek gondolatát, hanem a jövőről, a fasiszták
elleni harcról vitatkoztak.
Közben a zászlóalj teljesen feltöltődött, új hadifogoly csoportok már nem
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érkeztek. Akik nem akartak velünk tartani, tovább mentek Sambor felé,
hogy majd Szovjetunió valamelyik táborában várják be a háború végét.
,

*

A megalakult új zászlóaljban kevés tiszt volt, engem (hadapród őrmes
tert) a 6. század harmadik szakaszának parancsnokává neveztek ki. A sza
kasz tagjai Hajdú—Bihar és Szolnok megyei 25—35 év közötti paraszt és
munkás emberek voltak.
A zászlóalj élére Beinrohr Dezső főhadnagy került, aki addig a fogoly
tábor magyar parancsnoka volt. (Nevét később, Debrecenbe érkezésünk
után Bencére változtatta.) Zászlóaljparancsnokunk furcsa ember volt. Fog
ságba jutása után antifasiszta iskolát végzett. Ennek köszönhette, hogy a
tábor élére került. Ott radikális baloldalinak mutatta magát, valójában
azonban semmi köze nem volt a haladás ügyéhez. 1938-ban a Felvidék meg
szállásakor került a Horthy-hadseregbe, mint tartalékos tiszt.
Polgári foglalkozása gazdasági intéző volt, Jaross hívei közé tartozott.
Kezdetben, különösen Perecsenyben, leplezte reakciós felfogását. Beszélge
téseink során azonban hamar megéreztem, hogy nézeteink a jövő Magyar
országát illetően nem azonosak. Amikor zászlóaljunk Hajdúhadházára ke
rült, felszólítottam a ,,régi antifasisztát", hogy lépjen be az MKP-ba. Azt
válaszolta, hogy még tájékozódik, és különben is az a véleménye: „ahhoz,
hogy valaki jó demokrata legyen, nem kell belépnie a kommunista pártba".
Beinrohrnak nem volt szükséges „tájékozódni", mert nagyon jól tudta: ő
nem pártonkívüli szimpatizáns. 1945 kora őszén, amikor a zászlóalj Fehér
várcsurgón állomásozott, levetette álarcát és belépett a Kisgazda Pártba,
ahol nem a haladó, hanem a jobboldali erők mellé állt. Mindent elkövetett.,
hogy csökkentse a kommunisták befolyását a 17. gyalogezrednél. Arra töre
kedett — az ezred más vezető beosztású tisztjeivel együtt —, hogy a 17.
lövészezredet a kisgazdák fegyveres támaszává tegye. Politikai arculatának
jellemzésére azért tértem ki, mert magatartása fékezte a zászlóalj tiszti
karának továbbfejlődését, eligazodásukat a gyorsan változó események
között.
Zászlóaljunk tiszti állománya olyan tartalékosokból tevődött össze, akik
a polgári életben tanítók, tanárok, tisztviselők voltak. Jelentősebb szerepet
játszott a zászlóalj életében Sipos Sándor főhadnagy (jelenleg tartalékos
ezredes), Radeczki hadnagy (napjainkban MÁV-ügyész), Ari hadnagy
zászlóalj-segédtiszt és mások. A tisztek a katonákhoz hasonlóan inkább
harcolni akartak, mintsem hadifoglyok maradni. Érezték, hogy a régi világ
nem tér vissza, és részt kívántak vállalni az új megteremtésében.
A hadapród őrmesterek között jelentősebb szerepet játszott Torma László
(tanító), aki Kijev környékén partizán tanfolyamot végzett. Az arcvonalon
hangszórón beszélt a magyar katonákhoz, ott megsebesült. Felgyógyulása
után kérte magát az új hadseregbe, így került hozzánk.
A tisztek belső tépelődésével szemben a katonák döntése egyszerűbb volt.
A szervezett munkások, agrárproletárok hamarosan az alegységek hang
adóivá váltak, örültek a régi bukásának, a születő újnak, és hajlandók vol
tak ezért fegyverrel is harcolni.
*
A zászlóalj Perecsenyből gyalogmenetben indult el. Az első napon Ung
váron keresztül Téglásig 1 jutottunk. Büszkén meneteltünk, ízlelgettük a
szabadság levegőjét. Az oszlopok nótaszóval vonultak át a falvakon. A la1 Szovjetunió területén Ungvártól délre levő falu.
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kosság Tégláson és másutt is nagy szeretettel fogadott bennünket. A falu
vezetői élelmiszert gyűjtöttek, és az alegységet bőségesen megvendégelték.
A második éjszakát Ajakon (Szabolcs megye), a harmadikat pedig Nyíregy
házán töltöttük — míg végül negyedik nap estére Debrecenben szállásol
tunk el. Innen a Honvédelmi Minisztérium parancsára visszamentünk Hajdú
hadházára, ahol a zászlóalj elvonulásáig a katonai gyakorlótér melletti ba
rakképületekben aránylag jó elhelyezést kaptunk.
Hajdúhadházi berendezkedésünk idején a debreceni Pavilon-laktanya
hadifoglyai még nem szabadultak fel, ily módon a 17/2. zászlóalj volt a had
osztály első alegysége. Hamar rendbehoztuk szállásunkat, és rendes lak
tanyai életet folytattunk.
A zászlóalj életében nagyjelentőségű esemény volt 1945. március 4-e, a
debreceni Pavilon-laktanya felszabadulása, ezredünk, illetve a 6. hadosztá
lyunk megalakulása. Ekkor született meg tulajdonképpen az új magyar had
sereg, indult meg az egységek és alegységek felkészítése a harcra.
A Pavilon-laktanyában lejátszódott eseményekről a Honvéd Híradó 1946.
március 4-i száma így emlékezett meg: ,,1945. március 4-én már 5 óra előtt
zsibong a laktanya. Alig virrad még odakint. Vörös az ég alja . . . csodála
tos szép a reggel. . . Percek alatt szétfutnak a hírek a nyolcezer ember kö
zött — a tömeg balszárnyától futótűzként terjed el a hír: szovjet tisztek és
polgári ruhás megbízottak érkeztek.
Tizenegy óra után érkezett hozzánk a sorakozó parancs. Percek alatt állt
az udvaron az egész tábor, létszámellenőrzés után Székely László vk. ezds
már jól ismert alakja jelenik meg a főbejárat. . . kapujában. Bezugli szov
jet ezredes úr mellette. Harsány vezényszó pattog mindenütt, majd rövid
jelentés következik. Az idegek pattanásig feszülnek, amikor az ezredes úr
a keresztfolyosó könyöklőjére lép és magához inti a nyolcezer szabadulni
vágyó katonát.
. . . egetverő éljenzés és határtalan lelkesedés közben jelentette ki: »A di
csőséges Vörös Hadsereg főparancsnoksága a hadifogolytábort a mai napon
átadta a demokratikus magyar kormánynak. A kormány megbízásából mint
a 6. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka, a laktanyát azonnal átveszem.
A mai nappal bajtársaim hadifogsága megszűnt.-«
Az üdvrivalgás elnyomta a parancsnoki szót. Egymást ölelgető káosszá
változott a nyolcezer ember. A demokratikus Magyarországot és a demok
ratikus hadsereget éltető csoportok hang orkánját csak a náci pribékek és
fasiszta betyárok elleni kérlelhetetlen harc fogadalma múlta felül. Aztán fe
szes vigyázba merevedett mindenki. . .
Szabadságharcos honvédek l e t t ü n k . . . "
A hadosztály- és ezredtörzsek felállításával meggyorsult a felkészülés.
Március hátralevő részében a zászlóaljnál is a felszerelés és kiképzés vált
központi kérdéssé. Fegyvereket kaptunk. Raj és szakasz gyakorlatokat tar
tottunk. Agitációs munkánk fő jelszavává vált: Részt akarunk venni a fa
sizmus végső leverésében. Meg kell mutatnunk a világ szabad népeinek,
hogy nem veszett ki a magyar népből a szabadság szeretete.
Hajdúhadházára való megérkezésem után felkerestem a helyi kommu
nista pártszervezetet. Torma Lászlóval rögtön bekapcsolódtunk a párt
munkába.
Közben különböző ügyek elintézésére kocsin beutaztunk Debrecenbe az
ezredparancsnokságra (a vonatok még nem jártak). Felkerestem Balogh Ele
mért, az akkori debreceni párttitkárt és Zöld Sándort, 2 akikhez régi baráti
és elvtársi kapcsolatok fűztek. Az ő ajánlásukkal a pártközponton keresztül
2 Ebben az időben belügyi államtitkár volt.
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kértem a pártba való felvételemet. 3 Tagkönyvemért március 15-én mentem
be Debrecenbe. Révész Géza elvtárs adta át a kis piros tagkönyvet. Nehéz
ma mondatokba önteni azt a meghatottságot, amit ez és Révész elvtárs útra
valóul adott szavai váltottak ki belőlem. Azt hiszem, mindenki hasonlóan
érezte magát, amikor az elnyomás évei után megérte pártjának újjászüle
tését.
Zöld Sándor javaslatára felkerestem Pálffy György századost (később al
tábornagy), aki — a párt megbízásából — akkor már Debrecenben dolgozott
a hadseregben. Vele való beszélgetés után Jánosi Ferenchez mentem, aki a
17/2. zászlóalj nevelői teendőivel bízott meg. Néhány nap múlva meg is ér
kezett nevelő tisztté való kinevezésem.
A lassan mindennapos munkába berázódó zászlóalj életében új változást
jelentett a nevelő intézmény bevezetése. A körülöttünk alakuló új élet egy
új jelensége volt. Mindenki érezte, hogy ennek az intézménynek a megjele
nése is szakítást jelent a régi hadsereggel.
Nagy lendülettel láttam munkához, a nevelők kiválasztásához. A száza
doknál előadást tartottam. Többek között beszéltem a március 15-én meg
jelent földreform rendeletről, a parasztság évszázados követelésének meg
valósulásáról, a harctéri eseményekről, Budapest felszabadulásáról és a
dunántúli szovjet támadás sikeréről. Majd felszólítottam a katonákat és
tiszteket: a nagy változások azt követelik tőlünk, hogy mindenki politizál
jon, állást foglaljon az események mellett, és váljon azok aktív részesévé.
Új hadseregünknek a régi Horthy-hadsereggel szemben a politizáló katonák
hadseregévé kell válnia, akik tudják, miért harcolnak.
Nem mondom, hogy szavaim a tisztek mindegyikéből helyeslést váltottak
ki. Néhányan kissé ferde szemmel néztek rám, ha pedig ittak, akkor egyik
másik azt is kijelentette: nem tetszik neki, hogy kommunista párttag va
gyok. Félti tőlem a zászlóalj fegyelmét és rendjét, mert a katonákat politi
zálásra tanítom.
Bevallom, a tisztek e kis részének visszahúzódásával nem sokat törőd
tem, mert közben a zászlóalj katonái, tisztesei köréből sikerült létrehozni
egy kis aktívát. Tagjaival rendszeresen megvitattuk feladatainkat.
Először is az aktivistáknak tanfolyamot szerveztem, ahol előadásokat tar
tottam katonai, bel- és külpolitikai kérdésekről, sőt nagy buzgalmamban
még a társadalmi formák fejlődéséről, a magyar nép szabadságharcairól is.
Ezenkívül megvitattuk az egyes alegységek kiképzésének és fegyelmének
problémáit, tisztázva ezzel kapcsolatban a nevelők felelősségét és felada
tait. Mindenképpen arra törekedtünk, hogy megcáfoljuk azt az állítást: a
politizálás gyengíti a fegyelmet. Fontos kötelességünknek tartottuk továbbá
a Horthy-hadsereg módszereinek leleplezését és kiirtását a zászlóalj életéből.
Az egyhetes tanfolyam befejezése után — javaslatom alapján — a zászló
aljparancsnok kinevezte a század- és szakasznevelőket.
Ettől kezdve szervezetté vált a politikai nevelőmunka. A század- és sza
kasznevelők a kiképzési foglalkozások mellett politikai tájékoztatókat, ne
velőórákat tartottak a katonáknak. Az akkor még gyéren beszerezhető újsá
gok helyett ők adták tovább a bel- és külpolitikai, mindenekelőtt a harctéri
események híreit. Foglalkoztak a katonák problémáival, a fegyelmi hely
zettel és a kiképzési feladatokkal.
A szóbeli agitáció mellett „Faliújságot" is szerkesztettünk. Torma László
színes tablót rajzolt, én pedig megtöltöttem a különböző rovatokat cikkek
kel. Különösen népszerű volt a „Szuronyhegyen" című rovat. Itt bíráltuk
a zászlóalj életében felbukkanó hibákat, a régi horthysta módszereket. Egyegy jól sikerült cikk nagy olvasóközönséget vonzott a parancsnoki épület
3 Katonákat akkor csak az MKP Központi Vezetősége vett fel.
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falán függő újsághoz. Szovjet regényekből emlékeztem a faliújságok ottani
hasznára. Nálunk is bevált. Az újság mellé elhelyezett levelesláda sok katona
hozzászólását gyűjtötte össze. így vált élénkké, köz véleményformálóvá. A
katonáknak nagyon tetszett, hogy a régi zupás módszereket, a hadtáp és az
egészségügy rossz munkáját, továbbá a fegyelmezetleneket kipellengéreztük.
A zászlóalj beosztottai örömmel fogadták a nevelők tevékenységét. Ben
nük az új, demokratikus magyar hadsereg szószólóit, érdekeik képviselőit
látták. Munkájukra nagy szükség volt. Azok a tisztek, akik régi módon akar
tak vezetni, bizonytalanná váltak, és képtelenek voltak egyedül fegyelmet
tartani. Régi módon nem lehetett, új módszereket pedig nem ismertek.
- Ilyenkor-nagy segítséget jelentett a nevelő a század, a szakasz helyes veze
tésében.
A régi szervezett munkások, agrárproletárok hamar felnőttek hivatásuk
magaslatára. Nevelték a katonákat, segítették a parancsnokokat nem könnyű
munkájukban. Leleplezték a meghúzódó ellenséges elemeket. A tisztek je
lentős részének bizalmatlansága fokozatosan felengedett. Kezdték becsülni,
sőt nélkülözhetetlennek érezni a nevelőket.
Kész, kiképzett nevelőink nem voltak. Elméleti ismereteink is hiányosak
voltak, de lelkesedésünk az új, demokratikus Magyarországért átsegített
bennünket a nehézségeken. Ez tett képessé bennünket arra, hogy szolgáljuk
a párt célkitűzéseit, és a hadsereg tagjait a demokrácia és az öntudatos fe
gyelem szellemében neveljük.
Ezt azért hangsúlyozom, mert a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1. szá
mának 174. oldalán ölvedi Ignác: „Visszaemlékezés a népi hadsereg 1945—
1946. éveire" c. cikkében azt írja: ,,A két hadosztály nevelő tisztjeinek 60—
70 százaléka a hazatért partizánokból került ki". Sajnos a szerző téved. Jó
lett volna, ha ez igaz-lett volna. A valóság azonban az, hogy a 6. hadosz
tályhoz, amely elsőnek alakult meg, mindössze három partizán, illetve par
tizániskolát végzett elvtárs került. Kiss András, akit ejtőernyővel dobtak
le, továbbá Lukács László és Stráhl Sándor. Ez azt jelenti, hogy a hadosztály
105 nevelőjéből csak néhány százalék volt visszatért partizán.
Március második felében a zászlóalj a felkészülés lázában égett. A közel
ben levő gyakorlótéren raj, szakasz, majd század harcgyakorlatokat tartot
tunk. Fokozatosan kiegészült fegyverzetünk, valamint ló- és szállító eszköz
állományunk.
Közben a „személyzeti osztály" fokozatosan kiszűrte a zászlóaljakból a
csendőröket, volksbundistákat — mert ilyenek is akadtak — és a nevelők
által leleplezett egyéb ellenséges elemeket. A hiányokat fiatal tiszántúli ön
kéntesek pótolták, akik nagy lelkesedéssel jelentkeztek Debrecenből, HajdúBihar és a környező megyékből a német fasiszták elleni harcra. Az ő lendü
letük, fiatalos elszántságuk politikailag nagyon kedvezően hatott az öregebb
katonákra.
Április első napjaiban megváltam a zászlóaljtól. Sajnáltam otthagyni a
régi bajtársakat, de a beosztásomban felváltó Stráhl Sándor őrvezetőnek
nyugodtan adtam át munkakörömet, ö is párttag volt, régi szegedi ifjú
munkás, akit hamar megszeretett a zászlóalj. Partizániskolát végzett a Szov
jetunióban.
Áthelyezésemre azért került sor, mert a hadszíntérre készülő hadosztály
nevelő törzsét fel kellett tölteni, több tagját ugyanis (Koós szakaszvezetőt,
Papp Zoltán őrmestert, Molnár Tibor őrvezetőt) átvezényelték Jászberénybe,
hogy segítsenek megszervezni az alakuló 1. hadosztálynál a nevelő törzset.
A 6. hadosztály nevelő törzsének parancsnoka dr. Szeremlei Gyula orvos
százados volt, aki a párt bizalmából töltötte be beosztását. Megérkezésem
után a propagandamunka megszervezésével bízott meg.
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A hadosztály nevelő törzs akkor a Honvédelmi Minisztérium oktató osz
tályának utasításai alapján majd egy hónapja működött. A miniszteri ren
delet szerint öt főből álló nevelő osztály munkája sajtó-propaganda, neve
lés, kultúr, szociális és megfigyelési reszortokra oszlott. Fő feladata volt a,
hadosztály egységeinél és alegységeinél dolgozó nevelő tisztek irányítása,
munkájuk segítése és ellenőrzése. A nevelő törzs tagjai ezen kívül kiszálltag az egységekhez, ahol szemináriumokat, megbeszéléseket, vitákat vezettek
és tájékoztatókat tartottak.
Hadosztályunk nevelői a honvédek, tisztesek, tiszthelyettesek és néhányan
a tartalékos tisztek köréből kerültek ki. A nevelő törzs csak fokozatosan is
merte meg őket. Irányító, vezető szerepe azonban kezdettől érvényesült —
és május végére, június elejére teljesen szilárddá vált. Erre a hét hónapra
azért volt szükség, mert a hadosztály mozgásban volt, és a nevelők pártál
állását,-felkészültségét viszonylag lassan ismertük meg. A kommunista párt
tagokkal, akik a pártközponton keresztül léptek be, hamar kapcsolatot talál
tunk. Rajtuk kívül azonban a nevelő között voltak más pártokhoz tartozók
is, akik a saját pártközpontjuktól kaptak utasításokat.
A kommunistákat Kiss András fogta össze. Nem volt ez könnyű munka,
mert a MKP-ba belépett elvtársaink nem ismerték, mi a pártfegyelem, a
felsőbb szervek utasításainak végrehajtása stb.
Révész elvtárs — aki a pártközpontban foglalkozott velünk — jól válasz
tott, mert Kiss András sok olyan j ótula j donsággal és képességgel rendelke
zett, ami alkalmassá tette feladata megoldására. A felszabadulás előtt részt
vett az ifjúsági mozgalomban, és Ságvári elvtárssal való közvetlen kapcso
lata, majd a Szovjetunióban végzett partizániskolán szerzett tudása most jól
kamatozott. Közvetlen modora, határozott fellépése, nem beszélve személyi
bátorságáról — mint partizán ejtőernyővel ereszkedett le az arcvonal mögé
—, meg országgyűlési képviselősége tekintélyt teremtett számára. Fiatalos
hevével, jó szónoki képességével hamar közel került a katonákhoz, sőt a
tisztek megbecsülését is kivívta. Fokozatosan felkutatta a kommunistákat,
igyekezett összefogni erejüket és céltudatossá tenni munkájukat.
1945 április elején a nevelő törzs tagjai a következők voltak: Kiss András
őrvezető, országgyűlési képviselő (ma alezredes), Baki Ferenc őrmester (ma
ezredes), Bihari András őrvezető, Nagy Gábor őrmester (ma ezredes) és
Benkő alhadnagy. A hadosztály nevelő törzs ezenkívül rendelkezett egy
propaganda szakasszal, amelynek parancsnoka Somorja Ferenc hadnagy
(civilben tanár) volt, tagjai: Tihanyi Miklós őrvezető, továbbá a nyomdá
szok. A magasabbegység akkor még nem volt képes a nevében rejlő felada
tokat megoldani. A hadosztálynál összesen 35 nevelő tiszt és 70 nevelő dol
gozott.
A hadosztály nevelő törzs fő feladatának az alakulat tagjainak a harcra
való felkészítését tartotta. Igyekeztünk eljutni az egységekhez, alegységek
hez, és segíteni a nevelők munkáját. Különösen sokat járt ki a csapatokhoz
Kiss András, aki a politikai tájékoztatók mellett pártszervező munkát is vég
zett. A katonákban a fasizmus elleni gyűlölet érzését igyekeztünk felszítani,
fokozni a harctérre indulók erkölcsi-politikai értékét. Ezenkívül étkezési,
ruházkodási problémáik megoldásán is munkálkodtunk.
Minden törekvésünk arra irányult, hogy a hadosztály minél hamarabb
harcba induljon. Bíráltuk a hadosztálytörzs különböző osztályain dolgozó
tisztek és a Honvédelmi Minisztérium munkáját. Ügy láttuk, hogy nem tesz
nek meg mindent a gyors felkészülésre. Nem akartuk megérteni az anyagi
nehézségeket. A meg-megújuló követelésekre a hadosztály parancsnoka, Szé
kely László vezérkari ezredes és vezérkari főnöke, Homonnay Hugó vezér
kari őrnagy kérést terjesztettek elő: „annak ellenére, hogy felszerelésünk
még nem teljes és kiképzésünk sem tökéletes még, szállítsanak bennünket a
g Hadtörténelmi Közi.
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hadműveleti területre, mert részt akarunk venni a fasiszták elleni harcban".
A kérést a Sz. E. B. elfogadta, és 1945. április 13-án az első szállítmány el
indult Debrecenből Ausztria felé.
Visszagondolva az akkori időkre, szinte csodálkozom, hogy annyi nehéz
ség, anyagi (fegyverzet, ruházat, szállító eszközök stb.) hiány ellenére el
tudtunk április első felében indulni. A debreceni üzemek a hadsereg fel
szerelése szempontjából nem sokat számítottak, Budapestről nem kaptunk
semmit. A katonák egy része civil vagy rossz minőségű ruhában volt (a ne
velő törzs beosztottainak egy része, sőt dr. Szeremlei is civilben jött), lábbe
link elhasználódott volt. Országos járműveinket a debreceni kovácsok, bog
nárok hozták rendbe, hasonlóan javították meg a lószerszámokat is. A had
osztály teher- és személygépkocsi, továbbá málhás állat állománya szegényes
volt. Ezen akkor mi nem sokat tudtunk segíteni. Agitáltunk, lelkesítettünk,
a nehézségeket a reakció számlájára írtuk.
Agitációs és propagandamunkánk módszerei egyszerűek voltak. Igyekez
tünk közel kerülni a katonákhoz. A tisztekkel kevesebbet törődtünk. Nem
nagyon törekedtünk megnyerésükre. Szektáns nézeteinket csak az 1945 nyári,
első katonai konferencia után vetkőztük le. Helytelen magatartásunkat iga
zolni látszott, hogy elindulásunk előtt a Pavilon-laktanyában a műszaki zász
lóaljnál egy fasiszta összeesküvő csoportot lepleztek le, melynek a vezetője
régi tiszt volt.
A nevelő törzsben sokat tanácskoztunk, vitatkoztunk. Sokszor ahelyett,
hogy a zászlóalj és ezred nevelő tisztek munkáját segítettük volna, ,,a fel
adatokon" vitatkoztunk. Könyveket, brosúrákat olvastunk és előadásokra
jártunk. Közben propaganda anyagot gyűjtöttem. A debreceni újságok szer
kesztőségeit megkértem, hogy a lapokat küldjék utánunk.
Végre április végén mi is elindultunk a hadosztály törzzsel a hadszíntérre.
Az első szállítmányt a Budapest-Ferencvárosi pályaudvaron az akkor már
Pestre költözött Ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány honvédelmi minisz
tere, Vörös János vezérezredes és a főváros polgármestere üdvözölte.
A mi szerelvényünk is megállt két napra Pesten. Itt sikerült a nevelő
törzs addigi primitív kézisajtója helyett egy komolyabb nyomdagépet sze
rezni. Nagy előrelépést jelentett ez munkánkban, mert addig csak Petőfi-,
József Attila- és Ady-verseket, forradalmi dalok szövegét és ,,Az ország dol
gozóihoz!" című felhívásunkat tudtuk sokszorosítani. A verseket, dalszöve
geket a katonák, a felhívásunkat pedig a vasútállomásokon a civil lakosság
között osztottuk szét. Az új, nagyobb kapacitású, könnyen szállítható gépet
már a vagonban felállítottuk. Pest után a nyomdászok már nagyobb felada
tokat is megoldottak. A sajtó hozzám tartozott, helyettesem Bihari András
volt. A nyomdagép megnövelte lehetőségeinket, hozzáláttunk egy tábori
újság kiadásának megszervezéséhez. Még menet közben a vonaton ,,Gyors
posta" címmel röplapot adtunk ki, beszámolva benne az arcvonal esemé
nyeiről.
Vonatunk lassan haladt előre. Május elsejét a Velencei-tó közelében, a pákozdi csata színhelyétől nem messze ünnepeltük meg. Útközben a nagyobb
pihenők idején a törzs beosztottjainak röpgyűléseket tartottunk. Ezeken a
német és magyar fasiszták leleplezése mellett beszéltünk a nagybirtokkal
rendelkező és a fasiszta uralkodó osztályt kiszolgáló egyházi és világi urak
ról is.
Május első napjaiban érkeztünk meg Körmendre. Innen gyalog mentünk
át Ausztriába, Eberauba, ahová a 6. hadosztály törzsét helyezték. Anyagun
kat gépkocsin szállították utánunk.
A nevelő törzset egy fafeldolgozó telepen szállásoltuk el. Biharival rádiót
szereztünk, és megjelentettük a „Gyors posta" újabb számait, hírt adtunk
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Berlin elestéről, a szovjet hadsereg hatalmas sikereiről, Hitler öngyilkossá
gáról, végül a fasiszta Németország feltétel nélküli fegyverletételéről.
A törzs többi tagjai közben kijártak az ezredekhez, zászlóaljakhoz, hogy
felkészítsék a hadosztályt 4 feladatára.
Az ezredeket kezdtük közelebbről megismerni. A hadosztály legjobban
felszerelt, emberrel és anyaggal ellátott egysége a 16. gyalogezred volt.
A hadosztályparancsnokság más egységek terhére már március második
felére elvonulásra kész állapotba hozta. Személyi állománya a debreceni
Pavilon-laktanya önkénteseiből került ki. Parancsnoka Jónás József ezre
des, hivatásos tiszt volt, aki később nem balra, hanem jobbra tolódott, és a
Kisgazda Párt tagja lett. Az ezred első segédtisztje, majd később Jónás
utóda, Karácsony József százados, amíg az ezred nevelő tisztje Fekete Rezső
hadnagy lett, aki feladatát jól oldotta meg. Ausztriában, Kirchfidschben
már megbízhatóan kézben tartotta a nevelőit. Ebben segítette Csillag László,
az 1. zászlóalj nevelő tisztje. A 16. gyalogezred állt a legközelebb ahhoz,
hogy részt vegyen a harcokban.
Eberauból meglátogattam volt ezredemet. (A 17/1. zászlóalja a debreceni
Pavilon-laktanya, míg a 3. zászlóalja a régi sambori hadifoglyok közül ke
rült ki, akik elindulásunk előtt Berettyóújfaluban voltak.) Ennek a fel
szerelése már sok kívánnivalót hagyott maga után. Csak április 17—23~a
között került ki a hadműveleti területre. A zászlóaljait három osztrák fa
luba — Ober, Unterbilden és Winten — szállásolták be. Az ezred élén akkor
egy kis köpcös ezredes állott, nevére nem emlékszem, politikailag nagyon
bizonytalan ember volt. Nevelő tisztje Molnár Ferenc hadnagy, jószándékú,
baloldali értelmiségi, de szintén határozatlan egyéniség volt, aki feladatát
nehezen oldotta meg. Szerencsére itt több kommunista nevelő dolgozott:
Csémi Károly, Stráhl Sándor, Szeiffert Péter és még mások.
A győzelem ünnepét a 11. tüzérezrednél, Harmisch osztrák községben ül
tük meg. A nevelő törzs több tagját meghívták a tábortűzzel egybekötött
ünnepélyre. Anyagilag elég jól álltak, mert enni- és innivaló is akadt a
vacsorán. Politikailag a tüzérek okozták a legtöbb fejtörést. Itt volt a leg
több hivatásos tiszt, akik nem szimpatizáltak a kommunistákkal. A személyi
állomány a debreceni Pavilon-laktanyából elindulás előtt Hajdúböször
ménybe ' került. Március 20-án már megkapták felszerelésüket (lovak, lö
vegek, kocsik), és április 23-án már Ausztriában voltak. Parancsnokuk —
Encsi István ezredes — és az osztályparancsnokok szakmájukat ismerték.
Az ezred nevelő tisztnek, Bedő Mihálynak sokat kellett velük harcolni.
A legvegyesebb összetételű egység a 18. gyalogezred volt. Gödöllő, Jász
berény, Sambor, Zaparozsje, Voronyezs és az orszki fogolytáborok, továbbá
a tiszántúli önkéntesek alkották. Beosztottjai között sok antifasiszta iskolát
járt katona, illetve Budapesten fogságba került munkás és fiatal önkéntes
is teljesített szolgálatot. Később közülük többen aktív nevelőkké váltak.
Az ezredparancsnok Bányai József páncélos ezredes, a nevelő tiszt Hegyi
László hadnagy (ma ny. vezérőrnagy) volt. Itt szolgált Sallai Tivadar és
Szokolai István, Csősz Sándor stb. Az ezred zászlóaljai Debrecenben (1.
zászlóalj), Nyíregyházán (2. zászlóalj), Nyírbátorban (3. zászlóalj) készültek
fel az elindulásra. Ausztriában Kroatisch és Deutsch Ehrensdorf-ban he
lyezkedtek el.
A hadosztály közvetlen alegységek között a légvédelmi ágyús ütegnél
volt a legjobb a politikai helyzet. Lukács László nevelő tiszt a Szovjetunió
bán végzett antifasiszta és partizániskolát. Elméletileg egyik legképzettebb
4 A hadosztály a parancsnokságból, a 16., 17. és 18. gyalogezredből, a 11. tüzérezredből, a
6. utászzászlóaljból, légvédelmi ágyús ütegből, a 6. híradó századból és a 6. hadosztály vo
natból állt.
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elvtárs volt a hadosztálynál. Gyakran bejárt hozzánk a törzshöz és részt
vett az egész hadosztály politikai nevelő munkatervének kidolgozásában.
Kiérkezésünk után néhány nappal a németek letették a fegyvert, örül
tünk, hogy vége a háborúnak, de sajnáltuk, hogy győztes befejezésében ne
künk nem jutott semmi részünk.
Hadosztályunk egységei és alegységei kisebb feladatokat kaptak: buj
káló SS csoportokat tettek ártalmatlanná, Ausztriába kihurcolt magyar hadi
anyagot gyűjtöttek össze. A határ közelében levő osztrák falvakban és er
dőkben nagy mennyiségű katonai felszerelést találtunk. Ebből sikerült el
használódott ruházatunkat és lábbelinket kicserélni, illetve a civil ruhában
levőket katonaruhába öltöztetni.
A hadosztály élelmezése is feljavult, a katonák kondérj ában mind gyak
rabban akadt mar hús, sőt vasárnaponként még almabort is osztottak.
Munkánkban jelentős esemény volt a nyomda gyors üzembe állítása. Le
hetővé vált, hogy még Ausztriában kinyomtassuk hadosztály újságunk első
számát. Ez volt az új demokratikus magyar hadsereg első csapatújsága.
Hetilapnak szántuk, de papírhiány miatt nem mindig tudtuk időben meg
jelentetni.
A 6. hadosztály nevelő törzsének lapja, a három évfolyamot megélt Hon
véd Híradó I. évfolyam 1. száma 1945. május 12-én jelent meg. Kicsit nagy
képűen azt nyomtattuk rá, hogy kiadja a Nevelő Törzs Sajtó-osztálya. Szer
kesztők: Nagy Gábor őrmester és Bihari András őrvezető. Sajtóügyekben
mindketten tapasztalatlanok voltunk, egyikünk se szerkesztett eddig még
újságot. Bihari András ugyan írói vénát sejtett magában, és négyoldalas
kis lapunk első számába már cikket írt Május 1-ről, amelyben beszámolt a
fővárosban lezajlott első szabad május ünnepléséről. A szerkesztői teendő
ket és a tördelést a nyomdászokkal én végeztem.
Vezércikk írására a hadosztály parancsnokát, Székely László vezérkari
ezredest kértük fel, aki ,,Újjáépítés" címmel eleget is tett ennek. Nagyon
fontosnak tartottuk akkor, hogy egy vezérkari tiszt mondjon ítéletet a né
met és magyar fasiszták fölött, és álljon ki az új mellett. Székely többek
között ezt írta: ,,Nem elég, hogy elindították az eddig soha nem látott pusz
títást, sok millió ember életét oltották ki, felmérhetetlen anyagi kárt okoz
tak az egész világnak, rabszolgamunkára hurcolták a meghódított területek
, dolgozó n é p é t . . . " A szovjet hadsereg felszabadítását ezzel szemben így
méltatta: ,,A szabad Szovjet Haza bátor fiai törték le . . . rabláncunkat.
A rajtunk végigszáguldó vihar . . . kisöpörte országunkból mindazt és azo
kat is . . . akik akadályai voltak a dolgozó nép szebb és jobb életének, sza
badságának . . . boldogulásának . . . " Majd így folytatta „megkaptuk most
a demokratikus fejlődés lehetőségét. . . hogy a legdemokratikusabb aláno
kon nyugvó új állam berendezést létesítsünk, amelyben mindenki az -°'ila
végzett munka arányában, igazságosan részesül anyagi és erkölcsi javak
ban . . . ahol nem lehet semmittevésből, a mások munkájából jól élni és
nagy vagyont szerezni..." Hasonló szellemben írt a hadosztály feladatairól
és az öntudatos fegyelem kérdéséről is.
Ma a Honvéd Híradó első vezércikke talán nem látszik olyan jelentős
nek, de akkor az új demokratikus rendszer melletti állásfoglalást jelentette.
Feladataink megváltoztak. A katonákat már nem a jövő harcainak meg
próbáltatásaira, hanem az újjáépítésben való részvételre, az építőmunka, a
demokrácia védelmére kellett felkészíteni. A jövő építése, a megbúvó, ellen
támadásra készülő ellenség leleplezése lett a központi feladat.
A németek fegyverletétele után hadosztályunk nem sokáig maradt Auszt
ria területén. Május második felében visszatértünk Dunántúlra. A hadosz
tály törzs Balatonalmádiba, a 16. gyalogezred a Her end és Öskü közötti
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falvakba, a 17. gyalogezred Székesfehérvár, Fehérvárcsurgó, Nádasladány,
a 18. gyalogezred Zirc, a 11. tüzérezred Kisbér és környékére, míg a lég
védelmi ágyús üteg Mórra, a híradó század Balatonalmádiba került.
A Veszprém, Fehér, Komárom, Győr megyékben elhelyezkedő hadosztály
Sumilov vezérezredes hadseregének alárendeltségébe tartozott, és az volt a
feladata, hogy biztosítsa az Ausztriában és Magyarországon tartózkodó szov
jet csapatok utánpótlási útvonalait. A hadosztály alakulatai vasút- és útbiztosítást láttak el, illetve hidak, távbeszélő vezetékek helyreállításával, az
utászok ezenkívül aknák felszedésével foglalkoztak.
Még útban Ausztria felé, a hadosztály nevelő törzs megbeszélésein el
határoztuk, hogy amint lehetőség nyílik, tanfolyamot rendezünk a hadosz
tály nevelői részére. Visszaérkezésünk után rögtön hozzáláttunk tervünk
megvalósításához. A hadosztálynál szolgálatot teljesítő 35 nevelő tiszt és 70
nevelő nem mindegyikéről tudtuk, hogy milyen párthoz tartozik. Ezért az
első 10 napos nevelői tanfolyamra olyan század és zászlóalj nevelő tiszteket
hívtunk be, akiket az ezred nevelő tisztek javasoltak, illetve a kommunista
párt tagjai voltak, továbbá olyan katonákat és tiszteseket, akik politikailag
aktivitást tanúsítottak, Almádiban lefoglaltuk a Pannónia-szállót és még
néhány üres épületet, és ott helyeztük el a behívottakat.
A tanfolyam tematikájának kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy a hall
gatókat a legfontosabb kérdésekkel ismertessük meg, ugyanakkor a szemi
náriumi viták és a közös megmozdulások lehetőséget adjanak megismeré
sükre. Előadásainkon foglalkoztunk az emberi társadalom kialakulásának
fejlődéstörténetével, a fasizmussal, a nemzetiségi kérdéssel, az akkori poli
tikai, gazdasági problémákkal, az ország előtt álló gazdasági-«pítő munká
val, az elmúlt két világháborúval, a demokráciaellenes, reakciós propaganda
elleni küzdelemmel és a Szovjetunió nagy eredményeivel, az egyetemes és
magyar történelem, földrajz és irodalom kérdéseivel — sőt a dialektikus és
történelmi materializmussal is. Ma még leírni is sok ezt a programot. Ta
pasztalatlanságunk volt az oka, hogy 10 nap alatt mindent el akartunk
mondani, amit akkor tudtunk. A tanfolyam — a zsúfolt program ellenére —
jól sikerült. A hallgatók nagy lelkesedéssel vettek részt a különböző vitákon
és kirándulásokon, szemináriumokon.
Nem mai szemmel kell néznünk ezt a tanfolyamot. Ott akkor a részt
vevők szomjúhoztak az új megismerésére — tanulni vágyott mindenki. A vi
ták szinte sohasem akartak véget érni, sokszor még éjfél után is alig lehe
tett aludni küldeni a vitatkozókat, mert valami kérdést még nem tisz
táztak.
A tanfolyam vezetője én voltam. Az előadások megtartásában az egész
nevelő törzs, sőt meghívott előadók is részt vettek, mint például Lukács
László, a móri légvédelmi ágyús üteg nevelő tisztje és Csillag Miklós al
hadnagy, történelemtanár a tüzérezredtől.
Ennek a 10 napnak a hadosztály további életében nagy jelentősége volt.
Itt ismerkedtek meg egymással igazán a hadosztály politikailag legfejlet
tebb tagjai. A hadosztály kommunistáit irányító ötös bizottság kidolgozta
a nevelő intézmény megtisztításának tervét. Arra törekedtünk, hogy foko
zatosan a vezető, de ha lehet minden nevelő beosztásba is csak kommunis
ták kerüljenek. Ezen a tanfolyamon vettek részt a legfejletteb elvtársak
közül: Bedő László, Bedő Mihály, Csémi Károly, Csillag László, Nádasdy
József, Sallai Tivadar, Stráhl Sándor, Szeifert Péter, Szokolai István és még
sokan mások — vagyis mindazok, akik a tanfolyam után új beosztásba
kerültek.
Elgondolásunkat részletesen megbeszéltük Pesten Révész Géza elvtárssal.
Tőle kaptunk tanácsot, bátorítást és bírálatot munkánkról. Egyetértett a
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tanfolyam megszervezésével, és az ötös bizottság feladatává tette, hogy ve
zesse és segítse a hadosztály kommunistáinak munkáját. Vele tanácskoztuk meg a Honvéd Híradó tervét is. Valahányszor elváltunk tőle, mindig
megerősödve, gazdag útravalóval tértünk vissza a hadosztályhoz.
Ennek alapján az ötös bizottság •— amelynek titkára Kiss András volt,
tagjai pedig dr. Szeremlei, Lukács L., Nagy G. és Somogyi Imre — össze
gyűjtötte a tanfolyam hallgatói közül a párttagokat, és megvitattuk a hadosz
tály politikai helyzetét, feladatainkat, és határozatokat fogadtunk el sze
mélyi kérdésekben. E szerint a nevelő törzs parancsnoka javaslatot tett a
hadosztályparancsnoknak, hogy Sallai Tivadart — régi munkásmozgalmi,
antifasiszta tanfolyamot végzett elvtársat helyezze át a nevelő törzsbe, míg
Csémi Károlyt nevezze ki a 6. hadosztály vonatának nevelő tisztjévé. Erre
azért volt szükség, mert a legtöbb kétes elem ott húzódott meg. Nagy volt
a korrupció, lassan mentek a javítások. Csémi Károly hamar rendet terem
tett új beosztásában. Az addig áttekinthetetlen helyzet megváltozott, meg
szűnt a lopás, a politikailag és gazdaságilag megbízhatatlan elemek elő
tűntek.
A 17. ezred nevelő tisztjévé Stráhl Sándort nevezték ki. A korábban ott
dolgozó nevelő tiszt gyenge volt. Stráhlnak erre a posztra állítása azért is
fontos volt, mert a közben leváltott ezredparancsnok helyére Monspart hu
szár őrnagy került, aki az egységet Bencéékkel a Kisgazda Párt ezredévé
akarta tenni. Itt az elvtársak szoros kapcsolatot tartottak a megyei, a vá
rosi pártbizottságokkal, valamint a politikai rendőrséggel, és hamar lelep
lezték az ellenség kísérleteit. Kivették a részüket a megyei és városi poli
tikai harcokból is.
Szokolai István mellett új beosztásba kerültek mások is. Ettől kezdve a
hadosztály kommunistái az ötös bizottság irányításával nagy erővé váltak;
befolyásuk a személyi állományra állandóan növekedett. A nevelő tiszti
hálózat átszervezése lehetővé tette, hogy támadásba menjünk át. A szim
patizáns, fejlődőképes nevelő tiszteket beléptettük a pártba, azokat pedig,
akik politikailag nem feleltek meg, eltanácsoltuk a nevelői beosztásból.
Közben május 27-én kiadtuk a Honvéd Híradó 2—3. számát. Ebben már
az újjáépítéssel, a földkérdéssel és a fegyelemmel foglalkoztunk, továbbá
bíráltuk a horthysta szellem maradványait. A június 10-én megjelenő 4—5.
számban már érződött, hogy a hadosztály kommunistái szervezettebben
dolgoztak. Az újság hangja is felerősödött. A ,,Tovább . . ." című vezércikk
a párt célkitűzéseit továbbította a katonákhoz. ,,Az újjáépítés lesz a fiatal
demokrácia tűzpróbája . . . ezért a magyar nép most minden erejét a gazda
sági élet vérkeringésének megindítására fordítja. Ez az ország a mi orszá
gunk. Itt most már a mi kezünk épít" —majd befejezésül ezt írja: ,,A ma
gyar nép, amely becsületes munkával akarja naggyá tenni nemzetünket,
igazságosan harcol az ingyenélők ellen. Eskünk a reakció elleni kíméletlen
harcra kötelez, ezért a fasiszta, nyilas s egyéb reakciós maradványoknak
üzenjük: a dolgozó magyar nép s a vele érző és közös sorsot vállaló szabad
ságharcos honvédség egyszer ítélni fog."
Ezenkívül az újság hírt adott arról is, hogy a hadosztály katonái bekap
csolódtak az újjáépítésbe, hidakat állítottak helyre, részt vesznek a köz
munkában. Közben folyt a harc a nyilasok és „kopjások" ellen, a hádos7tály katonái 200 nyilast adtak át a rendőrségnek.
Június 10-én megnyitottuk a második nevelői tanfolyamot. Baki Ferenc
főtörzsőrmester a Honvéd Híradó 3—4. számában így számol be erről:
,,A vörös rózsákkal, pálmákkal díszített nagy teremben várakozásteljes
tekintettel ülnek a bajtársak, az új nevelő tanfolyam hallgatói. A tanfolyam
elvégzése után ők lesznek hivatva az új magyar honvédség tagjait a népi
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demokrácia követelményeinek megfelelően irányítani és n e v e l n i . . . a már
régebben kiképzett nevelő tisztek és nevelők m e l l e t t . . . "
A nevelő törzs megszervezte a tanfolyamon kívül az egész hadosztály po
litikai oktató-nevelő munkáját. Lukács László (akkor már őrmester) rend
szeresen elkészítette a politikai foglalkozások anyagát. Előadás vázlatokat
küldött ki az egységekhez. Az irodalom hiányát úgy próbáltuk enyhíteni,
h°gy a nyomda az újságon kívül szerkesztésemben: ,,A fasizmus", „A nem
zetiségi kérdés", „A Szovjetunió iparának fejlődése", „Modern utópisták",
„Magyar történelem", ,,A magyar irodalom története" stb. címmel füzete
ket adott ki. Ezeket nemcsak a nevelők és a katonák, de a tisztek is szíve
sen olvasták.
Június 20-án véget ért a második nevelői tanfolyam. A 76 hallgatóból 36
tette le sikerrel a vizsgát, ezek közül 8 kiválóan. A legfejlettebbek beléptek
a pártba és tovább növelték a kommunista párt befolyását az alegységeknél.
A nevelők rendfokozata lassan elérte a legmagasabb tiszthelyettesi szin
tet. Az egykori honvédek és tisztesek törzsőrmesterek és főtörzsőrmeste
rekké léptek elő — közben én is alhadnagy lettem, azonban mind égetőbbé
vált a nevelő tiszti rendfokozatok elnyerése.
Nem mintha tekintélyük ettől függött volna, de a hadsereg az hadsereg,
ahol a rendfokozatnak súlya van. A nevelőknek nem volt könnyű a mun
kájuk az egységeknél, alegységeknél. Ebben az időben az emberek tele
voltak panasszal. A katonák aratási szabadságról sérelmekkel tértek viszsza. Nagyobb részük családos volt és szeretett volna leszerelni. Több éve
távol voltak már családjuktól, és úgy érezték, hogy falujukban kisemmizik
őket. A földkérdés állt a középpontban. A Honvéd Hiradó majdnem min
den száma foglalkozott vele. Gém Ferenc főtörzsőrmester, országgyűlési
képviselő az egyik tüzérosztály nevelő tisztje Veres Péterrel, az Országos
Földbirtokrendező Tanács elnökével való beszélgetésekről cikkben számolt
be a hadosztály katonáinak.
A Honvéd Híradó 1945. június 20-án megjelent 6. számában többek kö
zött ezeket idézi Veres Pétertől: ,,A demokratikus Magyarország . . . jutal
mazni szándékszik a fasiszták ellen háborúba önként jelentkezett honvéde
ket, és a földosztásnál előnyben részesíti őket, mint ahogy a Földbirtok
törvény előírja. Minden családos honvéd, aki az új demokratikus hadsereg
ben szolgál, elsőjogú földigénylő, ami annyit jelent, hogy neki akkor is kell
hogy föld jusson, ha másnak nem jut, és a juttatásnál a legmagasabb ka
tegóriába kell hogy tartozzék . . . A telepítésnél a honvédek szintén első
sorban jönnek számításba." Gém igyekszik megnyugtatni azokat a katoná
kat, akikről a helyi földosztó bizottság megfeledkezett. ,,A kormány uta
sította a Földigénylő Bizottságokat, hogy ilyen célra bizonyos mennyiségű
földet tartalékoljanak."
A honvédek nem szűnő panaszai arra késztettek bennünket, hogy a Hon
véd Híradóban (1945. július 1, 7. sz.) „Nyílt levél a Nemzeti Bizottsághoz"
címen vezércikket írtunk, és szétküldtük a különböző pártszervezetekhez és
Nemzeti Bizottságokhoz.
Ebben feltártuk a katonák sérelmeit és segítséget követeltünk. „Rendkí
vül sok panasznak és kirívó igazságtalanságnak kellett összegyűlni ahhoz,
hogy a demokratikus honvédegység nevében nyílt levéllel forduljunk a Nem
zeti Bizottságokhoz." „ . . . Nem egyes esetekről van szó, hanem sok ezernyi
bajtársunk jogos panaszáról. . . Mikor arról volt szó, hogy önkéntes jelent
kezéssel mielőbb megalakuljon az új magyar hadsereg, hogy részt vehes
sünk a fasiszták elleni harcban . . . akkor ígéretet kaptunk arra, hogy a
földosztásnál elsősorban mi jövünk számításba, hogy családunkról gondos
kodnak."
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Ezzel szemben — írja a vezércikk — a helyzet a következő: „ . . . azok a
bajtársaink, akik otthon voltak szabadságon, tele vannak panasszal. Földet
legnagyobb részt egyáltalán nem kaptak, és akiknek mégis jutott valami, az
nem hogy többet, hanem kevesebbet és rosszabb minőséget kapott, és lehe
tőleg messze kint a falu határában. Ha emiatt szólni próbál, akkor azt
mondják neki, hogy minek ment katonának, mikor otthon sok a munka".
,,Még súlyosabb a helyzet a családi segély tekintetében . . . megnyugtató
intézkedésekre van szükség . . . "
Nem elégedhettünk meg egy vezércikkel, hanem mindenhová írtunk, le
veleztünk, panaszokat intéztünk, sőt ahol súlyosabb volt a helyzet, oda a
nevelők el is utaztak.
Miközben a katonák problémáival és politikai nevelésükkel foglalkoztunk,
az újjáépítésre is mozgósítottuk őket. ,,Mi nemcsak katonák vagyunk, mi
önkéntes katonák vagyunk . . . be fogjuk bizonyítani, hogy a fasizmus elleni
harc lelkesedése nem lohadt le bennünk. Most a munka fegyverével, szer
számmal a kezünkben megyünk a munka frontjára, segíteni az újjáépítésben,
és ígérjük, hogy az új magyar honvédséghez méltó módon meg fogjuk állni
helyünket."
Közben harcoltunk a fegyelemért, a katonás magatartásért. Ekkor írta a
Honvéd Híradó: ,,Minden egyes bajtársnak meg kell értenie, hogy fegyelem
nélkül nem lehet előre haladni egy lépést sem . . . nekünk nem akármilyen
fegyelem kell, nekünk öntudatos fegyelemre van szükségünk."
Különösen élesen vetődött fel ez a kérdés, mert közben a Honvédelmi Mi
nisztérium egymás után vette vissza a nyugatról visszatért tiszteket, ludovikásokat a hadseregbe. Hadosztályunkhoz is sűrűn érkeztek a katonai közép
iskolásokból, ludovikásokból hadnaggyá előléptetett tisztek, míg a nevelő
tiszteknek a Honvédelmi Minisztérium nem adott rendfokozatot különböző
okokra hivatkozva, addig az ő előléptetésük előtt nem volt akadály. Meg
érkezésük után a hadosztály egész nevelői gárdája harcot indított a vissza
vettek ellen, és eltávolításukat követelte.
A Honvéd Híradó július 1-i számában először csak a ,,Szurony hegyen"
rovatban tettünk epés megjegyzést a jövevényekre. „Napjainkban Verne
fantáziáját meghaladó tempóban száguldanak az események, s így sok min
den lehetséges . . . Ez alól a honvédség sem kivétel. Már megjelentek had
osztályunknál a 15 éves őrmesterek, a tizenhat éves alhadnagyok és a ti
zennyolc éves hadnagyok, Idő — rövid idő kérdése talán és sorainkban üd
vözölhetjük a »Tizenöt éves kapitányt-« is." Az élcelődésen kívül parancs
noki értekezleteken, a HM-ben hangoztattuk, hogy jogtalan a nemrég viszszajött nyugatosoknak parancsnoki beosztásba való állítása. Révész és Pálffy
elvtársaknak jelentettük ennek a személyi állományra gyakorolt rossz ha
tását. A harcnak volt is foganatja, mert a volt nyugatosok hozzánk helyezése
megszűnt, sőt ellentétben az 1. gyaloghadosztállyal, tőlünk többségük el is
távozott.
A mind bonyolultabbá váló munkánkban nagy segítséget jelentett a Ba
latonfüreden állomásozó 7. Szovjet Hadsereg parancsnokának, Sumilov ve
zérezredesnek a segítsége. Kifogyóban volt rotációs papírunk, nem volt köz
lekedési eszközünk. Sem a hadosztály, sem a Honvédelmi Minisztérium nem
tudott segítséget adni. Ezért dr. Szeremlei Gyula századossal kihallgatásra
jelentkeztünk Sumilov vezérezredes elvtársnál. Nagyon szívesen fogadott
bennünket. Meghallgatta problémáinkat. Elmondottuk, hogy nehezen jutunk
el az egységekhez, illetve alegységekhez, mert nincs gépkocsink.' A hadosz
tály törzs nem tud járművet biztosítani. Propaganda szakaszunk szinte moz
gásképtelen. Hadosztályunk lapját papírhiány miatt nem tudjuk megjelen
tetni. Türelmesen végighallgatott bennünket, és mindjárt kézzelfogható se580

gítséget is adott. Kiutalt számunkra egy személygépkocsit, több hordó ben
zint és jó minőségű rotációs papírt.
Sumilov vezérezredes elvtárs jó tanácsaival és gazdag anyagi segítségével
tértünk vissza Balatonfüredről. A kihallgatásról szóló beszámolónkat és kü
lönösen annak eredményeit nagy örömmel fogadták elvtársaink. Megszűn
tek mindennapos gondjaink. Hatüléses Tátra személygépkocsink közel vitt
az egységekhez és alegységekhez bennünket. Ettől kezdve nem kellett ben
zinért könyörögnünk, sőt mi adtunk kölcsön a hadosztály törzsnek, ha
megszorult. Propaganda szakaszunk elhagyta Balatonalmádit, és felkereste
a legtávolabbi helyőrségeket is. Ily módon már nemcsak a katonáknak, de
a polgári lakosságnak is tudtunk előadásokat tartani. Nyomdánk is eleget
tudott tenni minden kívánalmunknak, emeltük lapunk példányszámát, sőt
elláttuk az egész hadosztályt különböző nyomtatványokkal.
1945 nyarán hadosztályunknál a politikai-nevelő munkában azért értünk
el komoly sikereket, mert közben részt vettünk az „Első Katonai Konferen
cián". A párt Központi Vezetősége erre a hadsereg kommunista aktíváit
hívta meg. Kádár János elvtárs tartotta a főreferátumot, amelyben tájé
koztatott bennünket a bel- és külpolitika, a koalíciós kormányzás, az újjá
építés kérdéseiről és a hadseregben szolgáló kommunisták feladatairól. A vi
tában sokan felszólaltak, többek között Révész Géza elvtárs is, aki a had
seregen belüli kommunisták befolyásának növeléséről és a területi párt
szervezetekben való munkával foglalkozott. A konferencia összefoglalójá
ban feladatul állította a katonák mellett a tisztikarral való mindennapo«
foglalkozást. Bírálta azokat a párttagokat, akik a tisztek politikai nevelését
elhanyagolták (ez főleg nekünk, a 6. hadosztály kommunistáinak szólt). Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a hadsereg gerincét a tisztikar alkotja és azért
nagyon fontos, hogy a leghaladóbb tisztek belépjenek pártunkba. Majd an
nak adott hangot, hogy remélhetőleg rövidesen kommunista tábornokokat
és főtiszteket üdvözölhetünk sorainkban.
A konferencia nemcsak a mi, de az egész hadsereg szempontjából is
fordulópontot jelentett. A hadosztály szűk keretei helyett megismerkedtünk
a párt országos problémáival. Vezető elvtársak beszélgettek el velünk, ad
tak választ a kérdéseinkre és tanácsot a problémák megoldására. Tanítottak
bennünket és feladatot állítottak elénk. Megnövekedett felelősségérzetünk.
Megismerkedtünk ezenkívül más hadosztályoknál, a HM-ben és a katona
politikai osztályon dolgozó elvtársakkal.
A konferencia üléseit a régi pártközpont Nádor utcai épületének díszter
mében tartotta. A részt vevők között ott-volt : Pálffy György, Szalvai Mihály,
Illy Gusztáv, Felkai Dénes, Lóránt Imre, Menyhárt András, Gyémánt And
rás, Kornis Pál, Elek Tibor, Tarján Imre, Molnár Tibor, ö l védi Ignác, Laka
tos István, Vértes Imre, Kardos György, Nemes Aurél, Szigeti Miklós, Orfanidesz Lukács, Kovács Sándor, Gáncs István és mások, valamint a 6. had
osztály ötös bizottságának minden tagja: Kiss András, Lukács László, So
mogyi Imre, Szeremlei Gyula és Nagy Gábor. Körülbelül 50—60-an lehet
tünk. A küldötteknek kisebb része volt tiszt. A legmagasabb rendfokozata
Pálffy Györgynek — vezérkari alezredes — és Szalvai Mihálynak — őr
nagy — volt.
A konferencia után Almádiban az ötös bizottság megtárgyalta a határoza
tokból ránk háruló feladatokat, és részletes tervet dolgozott ki. Mindenek
előtt a tisztek közötti politikai munkát vitattuk meg. Először a hadosztály
törzs tisztjeit igyekeztünk jobban megismerni, és közelhozni őket a párthoz.
Kül- és belpolitikai kérdésekről előadásokat szerveztünk, amelyeket rend
szerint vita követett. Ezeken kifejtettük nézeteinket. Azokkal, akik a vitá
kon egyetértettek velünk, külön elbeszélgettünk •*— személyes barátságot
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kötöttünk velük. Minden egyes törzsben dolgozó kommunistát megbíztunk
e
gy-egy szimpatizáns nevelésével. Ekkor kezdtünk foglalkozni Móricz Lajos
hadnaggyal, Fábián alhadnaggyal és másokkal.
Ezenkívül a nevelő törzs tagjai 3—4-es csoportokba kiutaztak az ezredparancsnokságokra, előadásokat, vitadélutánokat szerveztek a tisztek ré
szére.
Miközben fokoztuk pártszervező munkánkat, a reakció is felerősítette
hangját. Az 1945. július 20-án megjelent 8—9. számú Honvéd Híradó vezér
cikkében Lukács László a hadosztály katonáit fokozottabb harcra hívja fel
a reakció ellen. Visszautasította a demokratikus rendőrséget ért reakciós
támadásokat, és rámutatott arra, hogy egyes pártokban reakciósok ütik fel
a fejüket. Majd ezt írta: ,, . . . vigyázzon a reakció, mert az új magyar hon
védség a népre tette le az esküjét, és a reakció mellett soha fegyverbe nem
állhat".
Ugyanebben a számban Csémi Károly a fasiszták megbüntetését köve
telte, akik most igyekeznek ártatlannak festeni magukat. „Vádolunk ben
neteket a vágóhídra hajtott magyar ifjúságért, az összerombolt Budapestért
és kirabolt, tönkretett országunkért. És elvárjuk, hogy bűneitekért végre
bűnhődjetek."
Az 5. hadosztály feloszlatása után propaganda szakaszának jó része be
olvadt a 6. hadosztályéba. Ekkor egy-két jó előadó került hozzánk. Propa
ganda szakaszunk már nemcsak nevében, de valójában is azzá vált, és színes
előadásokat tartott Somorjai vezetésével. Különösen megnyerte a hallgatók
tetszését Szebelkó Imre és Varga András énekprodukciója, de jól szórakoz
tak a tartalmas, politikai mondanivalóban gazdag egyéb műsorszámokon is.
Ugyanerre az időre esett, hogy a HM-től sikerült 150 000 pengőt szerez
nünk könyvvásárlásra. A hadosztálynál zászlóalj, önálló osztályig bezáró
lag könyvtárat szerveztünk (összesen 22-őt). Ez is új jelenség volt, mert a
Horthy-hadseregben a katona kezébe nem adtak könyvet.
Július 2-án megnyílt a hadosztály harmadik, egyben utolsó nevelői tan
folyama. A 70 hallgató már nem tíz napig, hanem négy hétig tartózkodott
Almádiban. Nekik már több idejük jutott olvasásra, tanulásra a tökélete
sített tematikai terv alapján. Egy időre mindenféle tanfolyamot beszüntet
tünk. A választásokra való felkészülést helyeztük tevékenységünk köz
pontjába. A hadosztály kommunistái segítették a területi pártszervezetek
munkáját. Agitáltak, pártnapokat, választási beszédeket tartottak.
Augusztus közepén Székely László ezredes helyett Schultheisz Miksa ezre
des lett a hadosztály parancsnoka. Szeptemberben Homonnay Hugót, a had
osztály vezérkari főnökét Padusicky László vezérkari őrnagy váltotta fel.
A parancsnok személyének megváltozása politikailag nem hozott újat,
annál inkább Padusicky megjelenése a hadosztálynál. Az új vezérkari főnök
kommunista párttag volt. Nagyon szoros kapcsolatot tartott fenn az ötös
bizottsággal, a nevelő törzzsel. Mind a törzsnél, mind a csapatoknál arra
törekedett, hogy kommunisták kerüljenek kulcsbeosztásokba. Aktívan poli
tizált. A választás előtt — Vörös János utasítása ellenére — Kisbéren, mint
a MKP szónoka felszólalt a választási gyűlésen. Fellépésének igen pozitív
hatása volt a polgári lakosság mellett a hadosztály tisztjeire és katonáira is.
A választásokon a magasabbegység jól megállta helyét. A katona válasz
tók nagyobb százalékban szavaztak a MKP-ra, mint a polgári lakosság or
szágos átlagban.
1945 második felében sok más problémával kellett még megküzdenünk.
A nehéz gazdasági viszonyokat többen kihasználták egyéni haszonszerzésre,
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és különböző üzleteket bonyolítottak le, mások hozzányúltak a közöshöz.
Mindent elkövettünk, hogy leleplezzük őket, és biztosítsuk legalább azt a
keveset, amit az ország akkor a hadosztálynak nyújtott.

Tíz hónap történetének eseményeit igyekeztem feleleveníteni. Mozgalmas
hónapok voltak ezek, a születő új jelentkezése, harcai a régivel.
Az események krónikása szívesen folytatná a múlt felelevenítését, mert
hisz a hadosztály és a hadsereg történetében csak 1945 márciusában kezdő
dött új korszak. Mégis megszakítom visszaemlékezéseimet, mert sok minden
másképpen vetődött fel 1945 végén és 1946 tavaszán, mint az előző időszak
ban, ezeknek kibogozása messzire vezetne. Talán lesznek mások, akik ebbcjn
segítenek
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