
145

Függelék 

Forrásismertetés 

Közli: Mészáros Gyula

1. Magyar Népköztársaság H. M. 6. sz. Egyetemi Tanszék, 
Sopron jelentése.

2. A 16. számú tüzérezred jelentése.

Jelzet: Hadtörténeti Levéltár (Budapest). 1956-os gyűjtemény,

1. őrző egység 592-601. fólia
3. őrző egység 350-363. fólia.

Szó szerinti közlések!

Mészáros Gyula ezúton is köszönetét mond dr. Markó György 
ezredes, igazgató úrnak és kedves munkatársainak, akik a kuta
tásban segítették.



147

Magyar Népköztársaság
H.M.

T.
64. Egyetemi Katonai Tanszék

A. sorozat.
Sopron 592.
1957 január hó 4.

Honvéd Vezérkari Főnök Bajtársnak 
Kiképzési Csoport Főnökség utján

Budapest

Tárgy:
Jelentés felterjesztése az 1956. október 23-át követő 
eseményekről

A Honvéd Vezérkar Főnöke 02 sz. rendeletére:

A fenti tanszéken a rendelet értelmében a bizottságot létrehoztuk 
és a bizottság a jelentését az alábbiakban teszi meg.

Az októberi és novemberi események a Soproni 6. sz. Egyetemi 
Katonai tanszéken.

I. 1956. október 22.-én hétfőn tartotta meg a Soproni Egyetem 
ifjúsága a diákparlament ülését.

Itt alakították meg a MEFESZ bizottságot és itt mondták ki 
a soproni és a miskolci bányamérnöki karok tagoltságának meg
szüntetését, valamint a karok egy egyetemé való egyesítését 
Sopron székhellyel.

A diák parlament ülése során szenvedélyes vita fejlődött 
ki az egyes pontok körül, melyek a diákok követeléseit tartal
mazták. Természetes az, hogy ezen a gyűlésen tanszékünk min
den tagja részt vett, hiszen az egyetem szerves részeinek érez
tük magunkat.

Azt is meg kell mondani, hogy ezen követelések nagy ré
szével tanszékünk személyi állománya is teljes mértékben egyet
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értett. Természetes viszont az, hogy a követelések egy másik 
részével - valamint a vita lefolytatásának módjával nem érthet
tünk egyet, mert azok teljes mértékben irredenták vagy sovi
niszták voltak. Ilyenek voltak:

"Vizsgálják felül az Erdély odaítélésének kérdését!"
"Kilépni az Varsói egyezményből" stb.

Ezek voltak azok a kérdések, amelyek egyáltalán nem 
szolgálták a népek békés egymásmelleit élését - igy természe
tes nem is érthettünk egyet vele.
Minden esetre a gyűlésen továbbra is ott maradtunk, figyelni az 
eseményeket. Sajnos a gyűlésről elég keserű szájjal távoztunk 
el, meg sem várva annak végét.

Ez pedig történt azért, mert a vita - vitatkozássá - majd 
veszekedésre fejlődött. Megkezdődött az egyes személyek kipel- 
lengérezése. A egyetem párttitkárát hozzászólásra kötelezték. 
Hozzászólása alatt állandó fütyülés, oda nem illő szavak 
bekiabálása, szitkozódás hallatszott fel a nézőtérről.

Egyáltalán nem volt parlamentális az ülés. Végül a tan
szék személyi állománya az ülést ott hagyta.

Összegezve a gyűlés tapasztalatait, megállapíthatjuk, 
hogy az októberi események ezzel a gyűléssel kezdődtek meg 
Sopronban.

A tanszék személyi állománya a kérdéshez nem szólt 
hozzá, de másnap a pontokat a tanszéken megvitattuk és a fent 
leirt elhatározásra jutottunk.

Másnap az egyetemen rendes tanítás folyt. Természtesen 
az előző napi feszültség meg volt még, és a diákok is arról 
beszéltek a szünetekben. Kinyomtatták a végleges követeléseket 
és még aznap küldöttség vitte azt a kormány elé.

1956. október 23.-án Sopronban semmi különös esemény 
nem történt. Csupán annyi, hogy az egyetemi ifjúság fegyel
mezett felvonulást tartott a városon keresztül. A menet előtt egy 
táblát vittek, melynek felirata ez volt:

"Együtt a lengyel testvérekkel"
1956. október 24.-én hajnali 3 órakor zörgettek Dánosok 

Gyula szds. lakásán. Kinyitotta az ajtót és látta, hogy a városi 
pártbizottság egyik tagja van ott, aki kérte, hogy azonnal menjen
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be a pártbizottságra. Dancsok szds. azonnal felöltözött, és az 
MDP pártbizottságára sietett.

Ott tudta meg, hogy 23.-án este valami történt Buda
pesten. Hogy mi, azt a Pártbizottság sem tudta, csak azt tudták, 
hogy lövöldözés van Pesten, hogy harcok vannak a rádiónál. 
Budapesttel semmiféle összeköttetés nincs. A Pártbizottságon 
jelen volt a város minden alapszervének titkára. A városi párt
titkár figyelmeztette Dancsok szds.t arra, hogy Budapesten mi 
van, és kérte, hogy a tanszéken lévő fegyvereket helyezze 
biztonságba - nehogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Dancsok szds. a Pártbizottságról nem ment haza, hanem 
éjszaka még sorra járta az összes tiszt bajtársat, természetesen 
Simon őrnaggyal a parancsnokkal kezdve és figyelmeztette őket 
az eseményekre. Kérte a személyi állományt, hogy másnap 
illetve reggel korán - menjenek be a tanszékre és lehetőleg civil 
ruhát vegyenek fel, nehogy bármiféle provokációnak eshessenek 
áldozatul.

A tanszéken a fegyvereket biztonságba helyeztük. A 
fegyvereket és a lőszert a tanszék titkos irodájában helyeztük el 
és az ajtókat erősen lelakatoltuk.

Megjegyezzük, hogy a tanszéken hadifegyver csak a 
tisztek szolgálati pisztolya volt, egyébként a trapp-lőtérhez szük
séges kispuskák és azok lőszerei voltak a tanszék raktárába. A 
kiképzési puskalőszer és kézigránát a határőrség raktárába volt 
elhelyezve.

24.-én reggel Simon őrnagy a tanszék parancsnoka, aki 
éppen szabadságát töltötte, szintén bejött a tanszékre. Bejelen
tette, hogy szabadságát megszakítja, a parancsnokságot Dan
csok szds.-tól a helyettesétől átveszi, tekintettel az esemé
nyekre.

Parancsot adott arra, hogy mindenki öltözzön át egyen
ruhába. Parancsát szószerint az alábbiakban adta ki: "Elvtársak! 
Mindannyian tudják, a legújabb fejleményeket. Az események 
váratlan kitörése arra kötelez, hogy a tanszék személyi állomá
nyát felfegyverezzem. Semmiféle tőkés restaurációt nem enged
hetünk meg. Figyelmeztetem a személyi állományt, hogy semmi
féle rémhírnek ne üljön fel, őrizze meg a hidegvérét, és hallgat
tassa el a pánikkeltőket."
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Ezzel Simon őrgy. kiosztotta a tisztek szolgálati fegyvereit 
a hozzávaló lőszerrel együtt. Később feljött a tanszékre a 
MEFESZ bizottságtól egy küldöttség és a tanszék személyi állo
mányának a véleményét kérte az eseményeket illetően.

A rádión keresztül ekkor már tájékozódtunk az esemé
nyekről és igy kellő választ tudtunk adni a küldöttségnek. Simon 
őrgy. bajtárs kifejtette, hogy semmiféle fegyveres megmoz
dulással nem érthet egyet a tanszék, mert olyan követelések a 
magyar népnek nem lehetnek érdekei, melyet a tárgyalások ut
ján ne lehetne elintézni. Kérte a MEFESZ bizottságot, hogy min
den törekvésük arra irányuljon, hogy Sopronba magyar vér ne 
folyjon, hogy a MEFESZ segíteni abban, hogy Sopronban a rend 
és a nyugalom megmaradjon.

A tanszék személyi állománya a tanszéken tartózkodott és 
hallgatta a rádiót - ujabb és ujabb hírek alapján.

A tanítás természetesen szünetelt. A soproni üzemek 
ekkor még dolgoztak rendesen. A munkát az üzemek csak 
később hagyták abba. A városban bizonyosfoku pánik hangulat 
lett úrrá. Ezt fokozta a város több pontján felállított hangszóró, 
mely állandóan közléseket és a kormány felé követeléseket 
olvasott be.

Az emberek igyekeztek pénzüket értékesíteni - igy hatal
mas felvásárlási láz kezdődött. Az üzemek abbahagyták a mun
kát, mindenki az utcán tolongott.

A MEFESZ bizottság ezen a területen igen hasznos és 
eredményes munkát végzett. A malomban a diákok őrölték a bú
zát, a pékségben a diákok sütöttek, a sorban állókat a diákok 
igazolgatták. Igy a fegyelem a városban megmaradt és nem ke
rült sor a kilengésekre. Ebben az időben a MEFESZ nagyon 
nagy tekintélynek örvendett.

A tanács és a város minden vezető szerve valójában a 
MEFESZ irányítása alatt állt. Még a falusiak is felkeresték a 
MEFESZ-T, persze sokszor egészen jelentéktelen ügyekben, "Pl. 
Sertésvágási engedélyt kértek - sőt Balfon az egyik községben a 
parasztok is megalakították a MEFESZ-T

A városi pártszervezet ekkor már nem volt a helyén - igy 
az irányításban nem is tudott befolyni.
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Budapestről riasztóbbnál riasztóbb hírek érkeztek - minek 
következtében a rend kezdett Sopronban felbomlani, fegyverte
len diákság pedig már képtelen volt arra, hogy a rendet sokáig 
fenntarthassa.

Ez a körülmény késztette a diákságot arra, hogy fegyve
reket szerezzen.

Simon őrnagy, a tanszék parancsnoka, ezen események 
miatt úgy határozott, hogy a tanszéket lezárjuk, és mindenki tar
tózkodjon az otthonába, és ha szükséges védje meg a családját 
az esetleges provokációtól.

Igy a tanszéket 1956 október 25.-én lezártuk, termé
szetesen mindennap bejöttünk megnézni a tanszéket. Egyenlőre 
a tanszék személyi állományát semmiféle követeléssel, vagy 
kéréssel nem háborgatták. Azt azonban éreztük, hogy a tan
széknek a diákság megmozdulásával kapcsolatban tekintélye 
nincs. Nem élveztük a diákság bizalmát, mert nem igyekeztünk 
tulkiabálni őket a követelések hangoztatásában. A megszokott 
köszönés is elmaradt, ha az utcán találkoztunk a hallgatókkal. Ez 
a helyzet valószínűleg azért állott elő, mert kifejtettük vélemé
nyünket a fegyveres felkelés ellen. Természetes az, hogy az 
eseményeket mi sem láttuk világosan. A hazafias követelésekkel 
teljes mértékben egyetértettünk. Hajlandók is lettünk volna azok 
támogatására. Azonban nagyon nehéz volt elhatárolni, hogy a 
követelések meddig "hazafiasak"

Éppen ezért azt az utat választottuk, hogy nem kap
csolódunk be semmiféle munkába, mely az egyetemen folyik.

1956. október 25., 26..-án lakásunkon tartózkodtunk - 27.- 
én szombaton - 28..-án vasárnap is csak azért mentünk ki az 
utcára, hogy tájékozódjunk a helyzetről.

Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi téren, és 
fegyverért kiabáltak. Mindenáron menni akartak Budapestre, 
segíteni az ottaniaknak. Ezt a gyülekezetet a diákok és a közép- 
iskolás leányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük is 
volt. Az ország különböző részeiből hordták azokat össze. Fegy
veres diákok és rendőrök cirkáltak az utcán és őrködtek a 
rendre.

Szombaton éjjel egy kisebb csoport elfogta a városi DISZ. 
titkárt és tettlegesen bántalmazta. A Soproni diákok szabadi-
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tották ki Őt. Ugyancsak 27.-én szombaton alakították meg a for
radalmi katonai tanácsot is. A katonai tanács a MEFESZ bizott
ság mellett működött. Érdekes jelenség volt az, hogy bár a 
városban volt honvédség, igy a határőrség, a Kiegészítő pa
rancsnokság és a katonai tanszék, mégis a katonai tanács az 
egyetemen alakult meg civil vezetőkkel és civil beosztottakkal.

A határőrség és a Kiegészítő Parancsnokság delegátusa, 
csak később 28.-án kapcsolódott bele a katonai tanács mun
kájába.

A katonai tanácsba a tanszék egyetlen tagja sem volt 
benne, sem mint tag, sem mint beosztott. A megalakulásáról is 
csak másodkézből értesült a katonai tanszék.

A katonai tanács munkáját a szakszerűtlenség és a kap
kodás jellemezte. Mindenki mindennek a gazdája, parancsolója 
szeretett volna lenni. A katonai tanács letartoztatott Marxista 
tanszéki dolgozókat, amiről például a MEFESZ nem is tudott. 
Ezen emberektől később a MEFESZ kért bocsánatot. Nem tudta 
a MEFESZ, hogy mit csinál a katonai tanács - és fordítva.

A katonai tanács letartóztatta és fogva tartotta a városban 
szolgálatot teljesítő Államvédelmi Hatóság tisztjeit. Azonban tett- 
leg egyiket sem bántalmazták, sőt pár nap múlva szabadon is 
engedték Őket. Kizárólag a megfigyelésükre szorítkoztak.

A tanszék személyi állománya nem tartott kapcsolatot a 
Határőrséggel, sem a Kiegészítő Parancsnoksággal.

1956. október 28.-án a városban lerombolták a szovjet 
emlékművet és a város proletár fiának Kellner Sándornak a 
szobrát. Ezen ténykedés alatt sem került sor semminemű 
lövöldözésre, vagy veszekedésre.

1956. október 29.-én hétfőn egy csoport kereste fel Penke 
fhdgy.-ot, hogy adja át a tanszék állományában lévő fegyvereket. 
Penke fhdgy. mint nem illetékes ezt a csoportot elküldte Dancsok 
szds.-hoz. Dancsok szds. miután leigazoltatta a három főből álló 
csoport tagjait és meggyőződött, hogy a katonai tanács küldöttei, 
elvezette őket Simon őrgy.hoz aki illetékes az ügy eldöntésére.

Mindenesetre Simon őrgy. és Dancsok szds. bementek a 
MEFESZ bizottsághoz ahol ekkor már fegyveres diákok fogadták 
őket. Kijelentették, hogy a fegyvereket át kell adni, mert már a 
Rendőrség, a Határőrség is átadta. Ha mi nem adjuk át, akkor
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elveszik. Igy kénytelenek voltunk a tanszéket felnyitni és a 
kispuskákat kiadni. Hadifegyver a tanszék tulajdonában nem 
volt, csak a tisztek személyi fegyverei. A MEFESZ. bizottságnak 
kijelentettük, hogy ezen fegyvereket semmi szin alatt nem adjuk 
le. Nem is adtuk le a fegyvereinket és azok még ma is a 
tulajdonunkban vannak.

A MEFESZ. bizottság ünnepélyesen kijelentette, hogy a 
kispuskákat kizárólag a rend fenttartása céljából veszik igénybe 
és azokkal vért ontani nem fognak. A fegyverek átadására 
kényszerítve voltunk, mert a katonai tanács ekkor már tekin
télyes fegyverekkel rendelkezett. A Határőrség és a Kiegészítő 
Parancsnokság már képviselve voltak a katonai tanácsban Igy a 
tanszék négy tisztje képtelen lett volna bármilyen komoly ellen
állásra is.

Ugyanezen a napon a katonai tanács lefoglalta a tanszék 
kettő db. R/20-as rádió adó-vevő berendezését és 24 db. tüzér 
látcsövét. Ezenkívül lefoglalt 1 db. távbeszélő készüléket.

1956 október 29.-én tehát a veszteség az alábbi:
2 db. R/20 rádió adó-vevő berendezés 
1 db. távbeszélő készülék 
10 db. kispuska 
24 db. tüzér látcső

A budapesti rádió állandóan adta az utasításokat a 
honvédegyének részére, hogy azok jelentkezenek a tartózkodási 
helyükhöz legközelebb eső katonai parancsnokságon. Mivel 
Sopronban a katonai tanács volt az egyetlen ilyen parancs
nokság, ahol jelenkezni lehetett, igy sorra jelenkeztek a katonák, 
aiket fegyver tisztogatásra és őrségadásra igénybe vettek. Tisz
tek ennél a tanácsnál nem jelentkeztek. Ha volt is ilyen, azokat 
elküldték azzal, hogy majd értesítik, ha szükség lesz rájuk.

1956. október 29.-én hétfőn 24 órakor csengettek Dan
csok szds. lakásán. A katonai tanács küldöttei voltak, akik fel- 
szollitották Dancsok szds.-t hogy készüljön fel, mert azonnal 
menni kell Fertődre az ottani tüzérezredhez. Lövegeket kell hozni 
Sopron védelmére.

Előzőleg már Simon őrgy.-nál is hasonló képen meg
jelentek. Dancsok szds. Simon őrgy. lakásánál a katonai tanács 
küldötteivel együtt megjelent. Simon őrgy. éppen a legrosszabb
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helyzetben volt, mert felesége gyermeket várt. Igy az egye
temisták megígérték, hogy hoznak diáklányokat, akik ott 
maradnak addig, míg Ők Fertődön járnak. Egy gépkocsi el is 
ment a lányokért.

Amig a gépkocsi visszaérkezett bőven volt idő arra, hogy 
beszélgessenek a küldöttség tagjaival. Megvilágították előttük 
azt, hogyha most elmennek Fertődre, abból semmi haszon nem 
lenne. Nem lenne elsősorban azért, mert nagyon későn érkez
nének oda. Nappal lövegeket hozni nem lehet, meg aztán nem is 
biztos, hogy a Fertődi alakulat a Soproni katonai tanács 
rendelkezésére bocsájtaná a lövegeket.

Ha Sopronba lövegeket hoznánk azzal olyan pánikot 
keltenénk, hogy az csak ártana a rendnek és a nyugalomnak. 
Simon őrgy. megkisérte megértetni a katonai tanács küldötteivel, 
hogy épen most - amikor a kormány intézkedése szerint fegy
vernyugvás van minden ilyen kalandos kísérlet provokáció 
jellegét viseli magán. Beszélt arról is, hogy egy 40.000 lakosú 
város nyugalmát és biztonságát nem szabad kalandos tervek 
érdekében kockára tenni. Nem teljesen bár - de mindenképpen 
sikerült meggyőzni Őket arról, hogy lövegekre nincs szükség 
elég az hogy a Fertődi tüzérek megígérik, hogy nem hagyják 
cserben Sopront, ha arra szükség lesz. Ez megnyugtatja Sopront 
és a katonai tanácsot is.

A katonai tanács küldöttei hosszas meggyőzés után igazat 
adtak Simon őrgy.-nak és Dancsok szds.-nak és letettek azon 
szándékukról, hogy éjszaka Fertődre menjenek. A bizottság 
azonban másnap mégis elment Fertődre és a Fertődi tüzérek 
nyilatkozatát elhozták Sopronba, amit a hangos híradóba be is 
olvastak. Ez a tény valóban megnyugtatta a Soproniakat.
A Fertődi tüzér ezredtől egy összekötő tiszt állandóan szolgálatot 
tartott a Soproni katonai tanács mellett alakulatával. Közben 
állandóan özönlött a fegyver Sopronba - az ország különböző 
fegyver raktáraiból. Megindult az osztrák segélyszállítmányok 
áradata is. A katonai tanács munkája abban merült ki, hogy ezen 
konvojokat fogadta és utbainditotta Budapest felé. Sopron 
minden gépkocsija ilyen feladatot látott el akkor.

A határőrség a határon őrködött a kifelé igyekvők ára
datának megállítására. Egyébként a Soproni raktárak is kezdtek
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megtelni segélyadományokkal. Október 30-a és 31 -e ilyen álla
potokban zajlott le.

Konkrét események nem voltak. A diákok járőr szolgálatot 
láttak el, dolgoztak az üzemekben (közüzemekben) a 
segélyszállítmányok jöttek és indultak Budapest felé. Az egyetem 
volt a főhadiszállás. Gépkocsik százai állomásoztak az egyetem 
előtt és annak kertjében. Mindenki lázasan tevékenykedett a 
saját belátása szerint. Igy a katonai tanácson állandó össze
ütközésre került sor az intézkedések kereszteződése miatt. Min
denki gépkocsit akart fogni magának, semminek nem volt gaz
dája, felelős vezetője semminek nem volt.

1956 november 1.-e volt a fordulópont a katonai tanács 
életében. November 1.-jén megalakult az egyetemi forradalmi 
bizottság. A bizottság munkájában a katonai tanszék nem vett 
részt, bár Dancsok szds.-t beválasztották. Ő azonban csak az 
alakuló gyüllésen vett részt. Mivel a gyüllés csak arra szorít
kozott, hogy milyen követeléseket lehetne a kormány felé 
előterjeszteni, holott a bizottságnak az egyetem vezetése lett 
volna a feladata, Dancsok szds. elhagyta az ülést - és a további 
félnaponként megismétlődő üléseken már nem vett részt.

Ugyanezen a napon felszollitotta a katonai tanács a tan
székünkhöz tartozó Nagy György fhdgy.-ot, hogy a város rend
jének szervezett megőrzésére, szervezze meg a diákokból a kar
hatalmi zászlóaljat. A katonai tanács azért döntött igy, mert a 
diákoknál majdnem mindegyiknél fegyver volt, de beosztva 
sehova nem voltak. Igy még magán útjaikra is fegyverekkel 
jártak. Nagy fhdgy. megszervezte a zászlóaljat. A zászlóalj ren
desen fel volt szerelve. A katonai tanács lefoglalta a tanszék 
helyiségeit és ott helyezte el a karhatalmi zászlóaljat. Nagy 
fhdgy. a zászlóalj részére rendes szolgálatot szervezett meg és 
igyekezett azt a katonai fegyelem keretei közé szorítani.

November 2.-án Dancsok szds. beakart menni a katonai 
tanácshoz, hogy tájékozódjon a helyzetről. Az ajtóban fegyveres 
őr állt és közölte Dancsok szds.-val, hogy tilos a bemenet. 
Dancsok szds. csak ekkor tudta meg, hogy mi történt, amikor a 
tanács ülésének vége volt. És amit megtudott az nagyon szomo
rú volt. Kiderült az, hogy a katonai tanácsot átszervezték. Az 
eddigi vezetőket eltávolították abból és a vezetést valami "Pista
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bácsi" nevezetű egyén vette át. A katonai tanácsban ekkor már 
egyetlen diák sem volt, sőt a MEFESZ.-ben is alig volt egy-kettő.

Mikor Dancsok szds. bejutott a tanácshoz, igen szívé
lyesen fogadták. "Pista bácsi" is bemutatkozott. Vezeték nevére 
Dancsok szds. nem emlékszik. Ekkor Dancsok szds. megkér
dezte tőle, hogy ért e valamit a katonai vezetéshez. Erre Ő azt 
felelte, hogy hogyne értene, mikor szds. volt Ő is a régi had
seregben. Most jött Amerikából. Szívesen látná, ha Dancsok 
szds. is segítene neki munkájában.

Dancsok szds. erre kijelentette neki, hogy nem tudna 
vigyázzba állni nyugatos szds. előtt. Kérte, hogy ne számítsanak 
a munkájára. Ezután természetesen Nagy fhdgy.-ot is leváltották 
a karhatalmi zászlóalj parancsnokságáról. Ezzel tulajdonképpen 
a tanszék beosztottjainak a kapcsolata teljesen megszakadt a 
diáksággal. Azt vártuk, hogy mikor jönnek a személyi fegyve
reinket elvenni. De valószínű, hogy erről még Ők is meg- 
feletkeztek. A város katonai parancsnoka Farkas szds. lett a 
Határőrség parancsnoka. Neki köszönhető, hogy Sopron vér nél
kül vészelte át a további eseményeket.

1956 november 4.-én jött meg a hire annak, hogy az 
ellenforradalom leverésére a szovjet csapatok támadásba men
tek át. A "Pista bácsi" azonnal intézkedett. A főhadiszállását 
kihelyezte az egyetemről a lővér szállóba és személyes védel
mére egy egész századot vett igénybe a karhatalmi zászlóaljból, 
mivel ez volt Sopronban az egyetlen szervezett erő melyre szá
mítani lehetett.

A másik két századot Farkas szds. parancsnoksága alá 
rendelte, azzal a feladattal, hogy védje meg Sopront. Farkas 
szds. aki szintén nem viseltetett szeretettel a "Pista bácsi" iránt, 
megoldotta Sopron sorsát.

Két századdal kiment Sopron elé. Ő maga pedig felvette a 
kapcsolatot a közeledő szovjet erőkkel és a felvonult Fertődi 
tüzérekkel. A lövegekből kiszedték az ütőszeget, a gránátokat 
gyújtó nélkül szállították a tüzelőállásokba. A szovjet csapatok 
igy nyugodtan közelítették meg a tüzelőállásokat, mert tudták, 
hogy a lövegek nem működnek.

Mikor a hallgatók látták, hogy a lövegek nem működnek, 
egyetlen lövés nélkül lerakták a fegyvert. A szovjet csapatok a
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hallgatókat otthonaikba küldték. Senkinek semmi bántódása nem 
lett. A "Pista bácsi" személyes védelmére kirendelt század a 
főnökkel együtt átlépte az osztrák határt, és nyugatra távozott.

Ezenkívül is sokan távoztak nyugatra, mert féltek attól, 
hogy felelőségre vonják őket az eseményekben való részt- 
vételért.

A kimenekülési pánikot növelte a lakosság ezreinek ára
dása a nyugati határ felé.
1956. november 4.-én a tanszék raktárából a hallgatók elvitték a 
gázálarc tokokat - lőszert vittek benne. Természetes az, hogy az 
említett anyagok nem is kerültek vissza a tanszék raktárába, 
mert legtöbbjét a diákok nyugatra vitték.

Mint tapasztalatot említjük meg, hogy a "Pista bácsi" által 
vezetett katonai tanács annyira nem fektetett súlyt a fegyveres 
felkészülésre, hogy még a kiadott fegyvereket sem tisztították 
meg. Voltak olyan fegyverek a diákoknál, amelyeket nem lehetett 
elsütni a sok zsírtól. A tárból nem lehetett a lőszert kiszedni, 
annyira bele voltak ágyazva a kemény zsírba.

Következtetések:.

1. Szervezetlenség a katonai vezetés vonalán.
A tanszék kapcsolata a H. M. illetékes szerveivel 1956 

október 24.-én megszakadt és több, mint másfél hónapon ke
resztül semmiféle utasítást, vagy parancsot nem kapott a 
tanszék feletteseitől.

Tájékoztatást a rádión keresztül igyekeztünk szerezni, de 
a rádió egyik napról a másikra cáfolta meg a korábbi napokon 
adott közléseit. Egyik nap ellenforradalomról beszélt amásik na
pon már győztes forradalomról szónokolt. A politikai és katonai 
vezetés bizonytalansága - növelte az ellenforradalmi veszélyt.

A várost elárasztotta a vadabbnál vadabb követeléseket 
tartalmazó plakátok özöne.

A Győri rádió közlései amit hangos hangszóróból 
közvetítettek még fokozták a helyzet bonyolultságát. Elegendő 
volt egy ujjonnan bedobott követelés hogy sokaknak megza
varja az esetleges tisztánlátást is.
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Az egyetem hallgatóinak jelentékeny része megálla
pításunk szerint nem táplált ellenforradalmi érzelmeket - de azt is 
hozzátehetjük, hogy a hazafias érzés sokszor nacionalizmusba 
csapott át - és a függetlenség követelésének sovinista uszítás 
lett a következménye.

A katonai és politikai vezetés csődje - megkönnyítette az 
ellenforradalmi ellemek beözönlését is bár kifejezetten 
ellenforradalmi jelszavakat nem hangoztattak mert ilyen 
követelések népszerűtlenné tették volna Őket a hazafiasság 
álarca alatt igyekeztek saját céljaik felé.

A felső vezetés hiánya miatt a katonai tanszék, de nyu
godtan hozzátehetem más fegyveres alakulat is - a legteljesebb 
bizonytalanságban voltak - és csak egyéni elképzelésekre voltak 
utalva a feladatok végrehajtását illetően.

2. Az egyetemi hallgatók és a lakosság kapcsolata
Határozottan állíthatjuk, hogy a lakosság szimpatizált a 

hallgatók követelésével valamint azokkal a ténykedésekkel, 
amelyekkel Sopron ellátását és nyugalmát biztosítani kívánták.

A katonai tanszék beosztottjai - különböző beszélgetések 
és tárgyalások során igyekeztek meggyőzni a hallgatókat a 
fegyveres harc esztelenségéről, de ez csak elhidegülést eredmé
nyezett a tanszék és a hallgatók egyébként jó kapcsolatában.

A város népe, mint mondottam, szimpatizált a hallgatókkal
- és bár esetenként a tömeg fegyverekért kiabált, de amikor a 
diákok fegyvereket ajánlottak nekik óvakodtak azt elfogadni 
tőllük - inkább a határon való átmenekülést választották.

II. A november 4-e utáni események.

1956 november 4.-én az utánna következő napokban 
több ezer ember el hagyta el Sopront és ment osztrák területre.

1956 november 5.én az egyetemen gyűlést tartottak - ahol 
a diákok alig fele jelent-meg - a többi teljes egészében nyugatra 
távozott.

Főleg az Erdőmérnöki Főiskola felsőbbéves hallgatói 
távoztak el nagy számban. A diákok nem mertek a diák
szállókban tartózkodni mert féltek hogy elviszik őket.
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A katonai tanszék vállalta, hogy részt vesz a fegyverek 
összegyűjtésében. Igy az elhagyott és összeszedett fegyvereket 
a tanszékre gyűjtötték össze és innen adtuk át a katonai 
parancsnokságnak.

November 12.én az egyetemen megindult a katonai okta
tás a többi tantárgyak oktatásával együtt. Igaz, hogy a hallgatói 
létszám kicsi volt, de azért mégis tanítottunk.

A tanítást csak december 20.-án hagytuk abba, amikor 
értesültünk arról, hogy az egyetemen a honvédelmi oktatást 
megszüntetik.

A tanszék személyi állománya nagyon nehezen tudott 
kapcsolatot teremteni magasabb parancsnokságával. Fizetést is 
csak kéthónapos késéssel kaptunk, - addig kölcsönökből kellett 
élni.

Amikor a H. M-mel kapcsolatot tudtunk teremteni kértük 
azt, hogy intézkedjenek sorsunkról. Azt az utasítást kaptuk, hogy 
további intézkedésig maradjunk a helyünkön. Igy a tanszék 
felmérte hiányait, végrehajtotta az évvégi leltározást és jelenleg 
várja a felsőbb szervek utasításait.

Sopronban a karhatalmi alakulat most áll szervezés alatt. 
A szovjet csapatok bevonulása óta a városban senkinek semmi
nemű bántódása nem esett. A nyugatra távozott diákok egy 
része már visszatért. A kint lévő rész is szeretne visszatérni, 
csak nem engedik őket.

A visszatérők elmondták, hogy odakint rettentő rémit- 
getésekkel akarják őket ottmaradásra késztetni Például azt 
hitették el velük, hogy a Soproni Egyetem udvarán minden fán 
egy egyetemista lóg, hogy leégett a posta, hogy az életben 
maradt diákokat kivitték a Szovjetunióba stb. Igy aztán érthető, 
hogy sokan nem is mernek a hazafelé vezető útra rálépni. 
Mindezen rémisztgetés ellenére is - állandóan növekszik a haza
térők száma.

Bujdosó Alpár III. éves erdőmérnökhallgató aki Kéthli 
Annával együtt hagyta el az országot, és Amerikába repült, az 
"amerika hangjában" László néven azt mondta be, hogy tiz órán 
keresztül védték Sopront a szovjet csapatok ellen. Sőt azt is 
közölte, hogy Ő volt az utolsó aki leadta az utolsó lövést a 
határon való átlépés előtt. Megjegyzendő, hogy nevezett 1956
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november 4.-én 11 órakor már átlépte a határt - és a szovjet 
csapatok egységei ugyanaznap 16 órakor léptek Sopron 
területére, minden fegyveres harc nélkül. Igy aztán az itthon lévő 
diákok, akik részt vettek az eseményekben undorral fordulnak el 
az ilyen hazug propagandától. Megjegyzendő Bujdosó Alpár a 
MEFESZ bizottság titkára volt.

Sopronban a rend teljes. Ezt az is bizonyítja, hogy a város 
szovjet katonai parancsnoka Karácsonykor és Szilveszterkor a 
kijárási tilalmat teljesen feloldotta. Mindkét nap fegyelmezetten 
telt el.
A kijárási tilalmat azóta véglegesen feloldották.

Dancsok Gyula szds.
Simon János őrgy. 

kik. főelőadó 
tanszékvezető

Penke László fhdgy. 
kik. előadó

Nagy György fhdgy. 
kik. előadó
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16.tü.e-nél 1956. október 23-ával kapcsolatos 
események.

16.tü.e. munkája ténykedése és a vele kapcsolatos események 
1956. okt. 23-tól napjainkig.

1956. október 23-án:
Az alakulat személyi állománya meghallgatja 20 órakor Gerő 
Ernő beszédét, amely rossz hangulatot váltott ki.

1956. október 24-én:
05.00-kor a ho.pk. az ezred részére karhatalmi riadót rendelt el. 
Különös esemény nem történt.

1956. október 25-én:
Különös esemény nem történt.

1956. október 26-án:
15.00-kor a ho.pság. távbeszélőn utasítást adott a Forr. munkás
paraszt Katona Tanács megalakítására a helyőrségben és a 
Járási székhelyen. Kapcsolatot vettünk fel a kapuvári járási 
tanáccsal, de erre az időre a kieg.pság. közreműködésével már 
megalakult a fent említett tanács. A megalakult kapuvári 
Munkás-paraszt katona tanács gk-t, fegyvereket és embereket 
kért. Ezt a kérést elutasítottuk, nem láttuk tisztán a tanács 
munkáját és összetételét és róla negatív értesülések érkeztek, 
ezért a kapcsolatot vele szorosabbra nem füztük és velük kap
csolatban a várakozás álláspontjára helyezkedtünk.

A ho. TÖRF. utasítására egy megerősített szakasszal lezártuk, a 
Győr-Soproni műutat, azzal a feladattal, hogy a Bp-ről Ny-ra 
húzódó fegyveres csoportokat feltartóztassuk. A fegyveresek 
feltartóztatására ezen a helyen nem került sor.
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10.00-kor a helybeli technikum hallgatói és iskolásai nemzetiszin 
zászlókkal, a Himnusz, Szózat, énekléssel, a Nemzeti dal elsza- 
valása mellett békés felvonulást tartottak.
12.00-kor a környékbeli falvak küldöttei kb. 80-100 fő, felvonult a 
laktanya elé - nagyobb részében ittassan. Éltették a hcs-t köve
telték a kapuk kinyittását és azt, hogy a katonákat engedjék ki 
velük a tüntetésre. Az e.pk. kiment a tömeghez, beszélt hozzá
juk, mire azok elcsendesedtek. A katonák közül 15-20 fő a 
tömeggel együtt, tisztek vezetése alatt, felvonult. A tisztek kül
döttei felvették a kapcsolatot a helyi Forr. Bizottmánnyal, a 
forradalmi Munkás-paraszt katonai tanács megalakításával kap
csolatban.

A tüntető tömeg beverte a helyi pártszervezet titkára lakásának 
ablakát, "le a kommunistákkal" jelszót kiabálva. Ismeretlen egyé
nek fel akarták gyújtani a helyi gabonaraktárt, amelyben több 
száz mázsa gabona volt. Varga Sándor törm. észrevette és több, 
katona segítségével megakadályozta.
A ho.ügy.ti. telefon utasítást adott, hogy a sapkákról és a lakta
nyából a címereket szedjük le és távolítsuk el. Utasítást adott, 
arra, hogy ha a tömegek követelik, le vehetjük a vörös csilla
gokat és a vörös zászlókat. A laktanya kapujából a tömegek 
kívánságára a Vörös Csillagot eltávolitottuk.

Október 27-én:
09.00-kor békésen tüntető tömeg a laktanyából katona
küldöttséget kért, hogy az velük együtt vonuljon fel. Ezek a tün
tetők a tanácsháza elé vonultak - velük együtt a katonák küldött
sége -10-15 fő, tisztek vezetésével. A tömeg követelte a begyűj
tési papírok elégetését. Ezt a katonaküldöttség rábeszéléssel 
nem tudta megakadályozni. A sarródi tanács küldöttsége felvette 
az alakulattal a kapcsolatot, hogy járuljunk hozzá a Móváron 
meghalt diák diszpompával való eltemetéséhez és ezen a teme
tésen az ala. képviseltesse magát. Kérésüket teljesítettük.

A helyi nemzeti bizottmánnyal közösen megalakítottuk a helyi 
Nemzetőrséget, amelyek egy civil és egy tiszt parancsnoka volt 
/Németh Győző hdgy./. Kapcsolatot felvettük a kapuvári járás



163

Nemzeti bizottsággal, akik újbóli fegyverek kérésvei fordult a 
pság-hoz. Fegyverek kiadását elutasítottuk, fegyvert nem adtunk 
ki. Az e.pk. /Szuhár szds./ úgy határozott, hogy 10 fő őrséget 
rendel ki egy tiszt /Kemény Béla hdgy./ psága alatt a kapuvári 
járási nemzetőrség megerősítésére és a rend biztosítására. Este 
összeült a fertődi nemzeti bizottmány a tizes bizottság meg
alakítására. Ezen az ülésen, résztvettek Molnár László szds., 
Tóth János fhd Fekete László szds., Barta Imre fhdgy., Német 
Győző hdgy. A tizes bizottságba beválasztották Fekete László 
szds-t, mint a katonák képviselőjét.

A Fertőszentmiklósi tanácsházán részeges egyének tüzet okoz
tak, azzal, hogy a begyűjtési papírokat a tanácsház belső helyi
ségében gyújtották meg. A tűz továbbterjedését megaka
dályozták. A ho.pk. /:Moór ezds.:/ utasítására 50 fővel, 3 tiszt 
vezetése alatt /csop.pk./ Zsédel Márton fhdgy./ - megerősítettük 
a határőrséget a Hegyeshalmi vonalon. Ez a csoport 4 napig volt 
kinn, feladatát és ténykedését a határőrség pk-nak utasítása 
szerint hajtotta végre.

Október 28-án:
Környékbeli községek nemzeti tanácsán keresztül intézkedé
seket tudtunk kiadni, a vadászfegyverek összeszedésére. Ösz- 
szeszedett fegyvereket a fe. raktárban őrizet alatt tároltuk.
A Sopron-i egyetem katonai pság-a fegyverszerző csoportjam a 
laktanyához jött Dr. Perlaki /Gyesev orvos/ vezetésével, azzal a 
céllal, hogy alakulatunktól nagyobb mennyiségű fegyvert szerez
zenek.
Ez a csoport fegyvert lőszert, rádiót, követelt azonban semmit 
nem kaptak. A pk. úgy döntött, hogy összekötő tisztet küld a sop
roni egyetem katonai pság-ához, azzal a céllal, hogy egyrészt 
tájékozódjék az ottani helyzetről, céljaikról és munkájukról, más
részt, hogy a soproni egyetem katonai pság-ának eszközein 
keresztül is, ismertesse állsápontunkat és az ott tapasztaltakról 
tájékoztassák a pk-t.

Ezek az összekötők 24 órás váltással látták el szolgálatukat. 12 
és 14 között a soproni egyetemi ifjúság azzal a követeléssel jött
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a pság. felé, hogy a Nagycsenki útelágazásnál lévő orosz pán
célosokat küldjük, illetve távolítsuk el, ha másképpen nem akkor 
fegyverrel. Erre az epk. Szuhár János szds. jelentést tett a 
ho.pk-nak és kérte az intézkedését. A ho.pk. intézkedésére az 
orosz páncélosok az útelágazástól elvonultak. Az alakulat a 
ho.pk-tól azt a feladatot kapta, hogy egy tűzszakasszal vonuljon 
a nagycenki útelágazáshoz, annak biztosítására. Ezt a parancsot 
este 21 órakor végrehajtottuk.
Még ezen a napon kb.12 órakor a Csornai határőrség, valamint a 
Kapuvári kórház és a nemzeti bizottság felkérte az alakulat pk-át 
hogy a Pomogynál érkező Vöröskereszt karavánokat vegyük át 
és a kapuvári kórházba szállítsuk be. A pk. intézkedése alapján 
egy db. tgk-t és 2 fő tisztet /Batiz fhgy. és Barta fhdgy./ bizto
sítottunk az átvételhez és szállításhoz. A fenti két tiszt el
mondotta, hogy az átvevőhelyen már ott volt a Tőzegi határőrstől 
Lakatos hdgy. a kapuvári kórháztól: az igazgató és dr. Takács 
nevű orvos a nemzeti tanács részéről: Fűzi nevezetű egyén. 
Osztrák részéről Bors nevezetű Pamhageni lakos - mint meg
bízott és még több osztrák egyén. Ez alkalommal átvételre került
3 tgk. anyag, amely nagyrésze élelemből, ruházatból, kevesebb 
gyógyszer és kötszerből állt. Az átvevőkkel ekkor közölte Boros 
az osztrák megbízott, hogy a következő napon várható kb. 250- 
300 gk.ag. amelynek átadása szintén a Tőzegnél történik és azt 
követelték, hogy a határt képező Hanság csatornán egy olyan 
hidat építsünk, amely közúti forgalom lebonyolítására is alkal
mas. Ezt a követelést támogatta Fertőd, Fertőszéplak, Sarród és 
Tőzeg községek tanácsai is több esetben. Azonban csak ideig
lenes személyforgalom lebonyolításra alkalmas híd készült el, 
amely dec. közepéig fennállt.

Október 29.
Újbóli Vöröskeresztes szállítmány érkezését jelezte a határőrség. 
A bizottság /Husztu szds. Molnár szds. Gyerák fhdgy./ kiment a 
szállítmány átvételére. Azonban csak egy láda vér érkezett. 
Ekkor ujjabb vita folyt a Hanság csatorna híd felépítéséről. Olyan 
híd azonban, amely közúti forg. lebonyolítására alkalmas nem 
épület fel.



165

A rádió felhívása alapján végrehajtottuk a vállapok leszedését és 
a rangjelzés átrendezését.
Ezen a napon a soproni egyetem katonai pság-án az összekötő 
tiszti szolgálatot Batiz István fhdgy. látta el. Az itt tapasztaltakról 
az alábbiakban tájékoztatta az epk-t:

A soproni egyetemen két egymástól független vezető szerv 
működik. Egyik az egyetem MEFESZ bizottsága, amely legálisan 
működik, tárgyal és kisebb kérdésekben intézkedik. Második az 
egyetem katonai pság-a. Ez a MEFESZ bizottság részeként 
/csak névleg/ de attól függetlenül működik.

A katonai psáq. felépítése: 3 tagú katonai pság. Tagjai: Baranyai 
Héjjas, Sziklai nevű egyének és pótlólag beválasztva negyedik 
személynek Magyar fhdgy. a soproni kiegből.

Katonai psáq. szervei: katonai pol. osztály - irányítja a katonai 
pság.
Fegyverszerző. tároló és karbantartó csoport. Vezetője: Dr. 
Perlaki és tagja még Kovács őrm. a soproni kieg-ből.

Hirszerző csoport: vezetője: Benkő nevű egyén. Feladata:
távbeszélő, rád. lehallgatás,
gyalogos, motoros és kerékpáros felderítés.

Szervezési osztály vezetője egy hothysta tiszt: Szabó József. 
Feladata: az egyetemi zj. megszervezése és kiképzésének irá
nyítása.

Egyetemi őrség vezetője: Kun Béla. Feladata: az egyetem és a 
fogda őrzése.

Területi szervező csoport: Feladata: különböző területeken 
csoportok szervezése és irányítása.

Akció csoport: vezetője: egy Hőluba nevű egyén. Feladata: 
akciók végrehajtása, ezek megszervezése, kommunisták és 
egyéb elemek összefogdosása éjszakai akciók végrehajtása.
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Egyretemi zi. ez még szervezés alatt áll. Tervezés szerint a zj. 
900 főből fog állni, 3 szd-ból, századonként 3 szakaszból, sza
kaszonként 3 rajból, rajonként 12 főből, 1 gsz. 3 gpi. 7 puska.

A katonai pság. ekkor rendelkezett, 67 db. kispuskával, 15 pisz
tollyal, 40 hadipuskával, 10 db. géppisztollyal.

Ez a pság. illegáliasan működik, szoros kapcsolatot tart fenn 
külfölddel, rendszeresen járnak küldötteik Bécsbe, ahol fegyver 
szerzésről tárgyalnak. Kapcsolatot tartanak fenn egy Amerikai 
tiszttel, aki fegyver szállítását ígérte.

Október 30.
Ho.pk. távmondati parancsára megalakult az alakulatnál a 
Forradalmi Katonai Tanács. Tagjai: Szuhár János szds., 
e.TÖRF. az ezred jelenlegi parancsnoka, Csala István szds. 1 
opk. Polgár Elemér fhdgy. 2. opk., Bécsi Béla szds., 3.opk. 
Husztai László szds. e.TÖRF.h. Oláh Mihály fhdgy., e.hdm.ti., 
Gyerák István fhdgy. e.M.ti., Dombóvári Ferenc fhdgy. tö.üpk. 
Komlósi József fhdgy. e.isk.pk. Czabán Attila őrv., Ivády Béla 
szkv., Iván János tiz., Markovics János tiz.

A parancsnokok nem választás, hanem beosztásuknál fogva ki
jelöléssel kerültek a tanácsba.

A környékbeli falvak küldöttsége és a nemzeti bizottmányok 
telefonon keresték fel az alakulat pság-át, fegyvert és lőszert 
kértek. Fegyvert és lőszert nem adtunk ki. Az epk. elhatározta, 
hogy a környékbeli falvak területén a biztonság megszilár
dítására járőrözést szervez meg gk-val. E.járőr pk: Pikó Sándor 
hdgy.

Ezen a napon a soproni egyetem katonai pság-án összekötő 
tiszti szolgálatot Oláh Mihály fhdgy. látta el. A tapasztalatokról az 
alábbiakban tájékoztatta a parancsnokot:
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Az éjszaka folyamán a PF: 1095. pság-tól az egyetemi pság. az 
alábbi fegyvereket kapta: 400 db. hadipuska, 160 db. gépi, 
I6.gsz., 1 db. maxim géppuska, 30-40 db. pisztoly, és 600 db. 
kézigránát. A fegyverekhez 1,5 jav. lőszert. Az egyetemi zj. szer
vezése tovább folyt, megalakultak a századok, amelyek a kapott 
fegyverekkel voltak felszerelve.

Október 31.
A helyi nemzeti bizottság kérésére az epk. elhatározta, hogy a 
gabonaraktár őrzését megszervezi 2 felállitási hellyel, tiszt pság- 
a alatt.

A megalakult forradalmi Katonai Tanács ülést tartott, ahol 
Szuhár szds. ismertette a katonai tanács jogkörét. A tanácsok 
javaslatokat tehetnek, az intézkedéseket azonban a pk. adja ki. A 
ho.ügy. tiszten keresztül kapott távmondati utasítására az epk. a 
hivatásos pol. munkásokat a pol. munka végzése alól fel
mentette, és azokat más feladatok végrehajtásával bízta meg. Az 
alakulat forradalmi katonai tanácsa elhatározta, hogy fegyvert az 
alakulattól senkinek nem ad ki.

Iván János tiz. a 2. osztály harcosai nevében követelte, hogy 
Farkas Ferenc hdgy-t az alakulattól távolítsák el.
Ugyanakkor, Czabán Attila őrv. követelte, hogy az alakulattól 
távolítsák el: Molnár László szds-t, Batiz István fhdgy-t Kiss 
Mihály fhdgy-ot, Kovács István hdgy-ot.

A tanácsülésen az a határozat született meg, hogy a pol. 
munkások a harcosok felé nem intézkedhetnek, más feladattal 
lesznek megbízva, a laktanyából való eltávolításukat eluta
sították.

November 1.
A ho.pk. távmondati parancsot adott, hogy az alakulatot 
forradalmi katonai tanácsának egy tagja összekötő tisztnek 
menjen be a ho.forr. katonai tanácsához. A pk.ök. tisztnek Husz- 
tai László szds-tjelölte ki.
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A határőrség megerősítésére kiküldött 50 fős csoportot Fekszi 
határőr alez. az alakulathoz visszairányitotta.

Délután 14 órai kezdettel a helyi nemzeti bizottmány felkérésére 
ezen az ünnepségen az alakulatot egy disz-szakasszal kép
viseltük és egy rövid megemlékezést mondott az alakulat nevé
ben: Hettinger József hdgy. Ez a részvétel és az elhangzott 
beszéd a lakosság hangulatát jó irányban befolyásolta.

Koradélutáni órákban - mivel a Győri Dunántuli Kormány műkö
dését nem láttuk tisztán - a parancsnok úgy döntött, hogy egy 
küldöttséggel elmegy Győrbe és tájékozódik. A gk-val csak 
Csornáig jutottak el, és itt a határőrség parancsnoka /Szücs 
őrgy./ a helyzetet ismerve azt Szuhár szds-al tisztzáni tudta.

A Soproni egyetem katonai pság.-án az összekötő tiszti 
szolgálatot ezen a napon Gyerák István fhdgy. látta el. A tapasz
talatokról az alábbiakban számolt be az epknak.:
A szolgálatom alatt a katonai pság. letartóztatásokat fogana
tosított. A hírszerző szolgálat a szerzett világvevő készülékkel 
magyar nyelvű adásokat és a szerzett katonai adó-vevő készü
lékekkel katonai adásokat fogott és ezekből az adásokból, hir. 
anyagot gyűjtött. Érkeztek Magyarországra olyan személyek akik 
magukat Belgiumba tanuló magyar diákoknak mondották és 
jelentkeztek a Magyar Forradalom segítségére. Azt mondották, 
hogy Ők a Forradalom segítségére jöttek és névsort hoztak ma
gukkal, akikre még számíthatnak.
A katonai pság-on a hangulat egyre jobban szovjet ellenessé vált 
és felkészültek a szovjet hadsereg elleni harcra.

A ho.pk. utasítást adott, hogy a kiég. pság-on keresztül az ala
kulatot töltsék fel. A toborzást elrendeltük, de nem vonult be sen
ki.

November 2.
A községek küldöttségei az alakulatot fegyver követeléssel 
keresték fel. E követeléseikben különösen Nagy Imre beszédére 
és Szigeti Attila /A Győri Dunántuli Forradalmi biz. elnöke/
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utasítására hivatkoztak. Ennek ellenére fegyvert senkinek nem 
adtunk ki.
A Soproni egyetem kat.pság-án összekötő tiszti szolgálatot Barta 
Imre fhdgy. látta el. A tapasztalatokról az alábbiakban számolt be 
a parancsnoknak:
A soproni kát. pság-on a szovjet csapatok közeledtére általános 
zűrzavar és fejetlenség uralkodott. A katonai pság-on megalakult 
"D" osztály vezetője egy volt csendőr szds. aki különböző letar
tóztatottak kihallgatását végezte.

A délutáni órákban a katonai parancsnokságon megjelent Szücs 
és Géczi határőr őrnagyok és felléptek a 43-as laktanyában lévő 
egyetemista nemzetőrség pk. ellen, aki a határőrség személyi 
állomány soraiban bomlasztó, züllesztő és kommunista ellenes 
hangulatot keltett.

A Sopronban élő, volt horthysta katonatisztek közül többen 
felajánlották szolgálatukat a "Forradalom" érdekében. Úgy töb
bek között egy volt hothysta vezérőrnagy is, aki előbb fiát küldte 
be, később Ő maga is jelentkezett.

Az esti órákban Bécsből útlevéllel megérkezett egy volt horthysta 
T.fhdgy. egy újságíró kíséretében. Megbízólevelét Szentirmai 
Tibor horthysta vőrgy. irta alá, és még aláírta egy magyar pap, 
aki a bécsi katolikusok ligájának vezetője. Azzal a céllal jött hogy 
a Magyar Forradalom segítségére legyenek. Ezek a személyek a 
katonai pság. jóvoltából másnap már nemzeti szinü karszalaggal 
és fegyverrel jártak Sopron utcáin.

A külföldi segélymaradványokból és a szerzett ag-okból rak
tárakat rendeztek be, ahol
benzint, ruhanemű, eleiem gyógyszer es kötszer volt. Külön 
raktárban bizalmasan tárolták a külföldről kapott fegyvereket és 
lőszereket.

Miskolcról egy sportrepülőgép érkezett Sopronba, ami a katonai 
pság. rendelkezésére állt.
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16-17 óra között a Pápai ök. tiszt /Huszti szds./ a ho.tü.Tö. 
utasítására azt az utasítást továbbította az epk. felé, hogy egy tü. 
osztály készüljön fel menet végrehajtására Pápára, azzal a 
feladattal, hogy megerősítsék a laktanya védelmét. Ez az osztály 
a ho.pk. külön parancsára indult vissza útba, azonban e parancs 
kiadására már nem került sor.

November 3.
A környék községeinek küldöttségei keresték fel az alakulat 
parancsnokságán fegyvert követeltek nemzetőrség felfegyver
zésére. Mivel azonban a nemzetőrség tagjaiért maga a küldött
ség sem vállalta a felelősséget, fegyvert nem adtunk ki.

A ho. forradalmi tanácsa az ök. tiszt utján utasítást adott, az 
alakulat elh. tisztjeinek letartóztatására, fogdába helyezésére, 
lefegyverzésére. A pk. elhatározta, hogy az elh. tiszteket saját 
irodájukba szobafogságba helyezi és a nevezettek szolgálati 
fegyvereiket leadták.
Az alakulat forradalmi katonai tanácsa elhatározta, hogy a 
Fertődi nemzetőrséget felfegyverzi. Kidolgoztuk a nemzetőrség 
fegyverhasználat utasítását és azokat a feltételeket, amelyekhez 
a fegyverek kiadását kötöttük.

A ho.pk. utasítást adott, hogy készítsük el fehér zászlót fekete 
kerettel és azt támadás esetén tüzzük ki. Ez a zászló azt 
jelképezte, hogy kevesen vagyunk, meg nem adjuk magunkat és 
harcolni fogunk az utolsó csepp vérünkig. Ezt a zászlót nem 
tüztük ki. A soproni egyetemi katonai parancsnokságán ök. tiszti 
szolgálatot Dombóvári Ferenc fhdgy. látta el. A tapasztalatokról 
az alábbiakban számol be a pk-nak:

9 órakor a kat.pság. ülést tartott, ahol a különböző szervezési 
kérdéseket tárgyalták meg. A "D" osztály vezetője az osztály 
működéséhez a pság. jóváhagyásátt kérte. Ismertette, hogy Ő 
már beszervezte Szalai Pista bácsit, aki horthysta rendőr 
nyomozó tiszt volt, és Sopronban 30 éve él, és ismer minden 
kommunistát. Kéri, hogy hagyják jóvá tervét a kommunisták 
összeszedésére, amit már holnap /nov. 4-én/ meg is fog kezdeni.
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Ekkor helyesbítették a közbeszólásra, hogy nem a 
kommunistákat, hanem "véresszáju Rákosistákat" akarják össze
szedni.

Szó volt még arról, hogy a fegyvereket az egyetemi zj-nak kiadja 
és az üzemi őrséget felfegyverzik.

November 4.
A Fertődi Nemzetőrség részére a fegyvereket a kora reggeli 
órákban nyilvántartá.s szerint kiadtuk.
A Fertődi Nemzeti Bizottmány tudomást szerzett arról, hogy az 
alakulat parancsot kapott a Fekete keretes, Fehér zászló kitű
zésére. Kértek bennünket, hogy a zászlót ne tüzzük ki és ne 
lőjjünk a szovjetekre.

Az alakulat forradalmi katonai tanácsa behívta a laktanyába a 
Fertődi és kapuvári Nemzeti Bizottság tagjait, és tudomásukra 
hozta, hogy az alakulat nem fog lőni a szovjet csapatokra. Szilá
gyi nevezetű Fertődi egyén ezen a tanácskozáson azt követelte, 
hogy az alakulat a lövegeket a laktanya körül ássa be és ha 
jönnek a szovjetek lőjjenek. Ugyanekkor Kalmár nevű Fertődi 
lakos követelte, hogy az ezred vonuljon Sopron alá, ott a két 
határ közötti 6 km. szakaszt zárja le és tartson ki, mig az ENSZ. 
csapatok megérkeznek, hisz ez már csak órák kérdése. A pság. 
ezt a követelést elutasította és nem is hajtotta végre. A pság. ezt 
a követelést elutasította és nem is hajtotta végre. A tárgyalás 
ideje alatt érkezett Sopronból egy MEFESZ-ista, akit nem tud
tunk fogadni, a tárgyalások miatt, és Ö addig a katonák között 
maradt és toborzott katonákat Sopron védelmére. Közben a 
parancsnok Szuhár szds. beszélt a ho. törzzsel, tanácsot kért és 
tájékozódni akart. Arra a kérdésre, hogy mit csináljunk tovább a 
jelenlegi helyzetben Pálföldi fhdgy. a következőket válaszolta: 
"Öljetek meg mindenkit és menjetek Ausztriába." A központ
kezelők a fentieket lehallgatták és mielőtt a pk. elhatározását 
ismertethette volna azt a katonáknak megmondták. Erre a hirre a 
tö.ü. katonái pánikszerűen gk-ra akartak ülni és indulni akartak 
Sopronba az egyetemistákhoz azzal, hogy ők nem akarnak orosz 
fogságba kerülni. Fegyvereket lőszert és kézigránátokat akartak
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vinni magukkal. Az epk. felhívta a hangadó Mártha Gábor tiz-t, 
hogy semmi értelme se nincs annak, hogy Sopronba menjenek 
és azt mondták, hogy nem akarnak ólombányába és Szibériába 
kerülni. Ekkor Szuhár szds. lement a katonákhoz és azok az Ő 
szavára már-már elálltak a Sopronba utazástól. Amikor az ittlévő 
egyetemista odament a csoporthoz és arról beszélt, hogy "Meg 
kell védeni Sopront" és a katonák menjenek Sopronba. Ekkor 
már Kovács hdgy. o.gk.techn. és Horváth hdgy. szpk. oszlopba 
szervezte a gk-kat, lövegeket felkapcsolva, lőszerrel megrakva 
indulni akartak Sopronba. Oláh fhdgy. a gk. oszlop elé állt és azt 
mondta, hogy a parancsnok engedélye nélkül semmiféle gk. nem 
hagyhatja el a laktanyát. Kovács hdgy. géppisztollyal kény- 
szeritette Oláh fhdgy-ot az útból félreállni és az egész oszlop 
elindult. Az öreg katonák látva az oszlop felvonulását Ők a 
leszerelésüket kérték, és a kék könyvek követelésére fegyverrel 
is felléptek. Kék-könyvüket megkapták. A kialakult zűrzavaros 
helyzetet látva a fiatal harcosok ki a kerítésen, ki a kapun, 
fegyverrel, vagy fegyver nélkül, elhagyta a laktanyát. Ezeknek 
egy része Sopron felé, de nagyobb részük hazafelé ment.

Ugyanebben az időben már jöttek civilek is a laktanyába soproni 
egyetemisták és a környékbeli lakósok, ki fegyverrel vitték ma
gukkal. Aki ezt a garázdálkodást megakarta akadályozni a civilek 
fegyvert fogtak rá. Az őrség elhagyta a helyét és fegyverét.
A civilek garázdálkodását megakadályozni csak délután 15-16 
óra között tudtuk, amikor a nyitott helyiségeket lezártuk és 
megszerveztük a tiszti őrséget. Du. megkaptuk a Soproni egyete
misták üzenetét, hogy az éjszaka folyamán visszajönnek és azo
kat a tiszteket, családtagjaikkal együtt kinyírják, akik nem mentek 
velük együtt harcolni Sopronba. Ezek fogadására felkészültünk, 
megszerveztük a laktanya és a tiszti lakóházak védelmét a 
tisztekből mivel csak 4 harcos, 1 sor tts. és kb. 25 tiszt volt jelen. 
A soproni egyetemisták éjjeli látogatása nem történt meg.

Ezezn a napon az egyetemisták a mi katonáink és a civilek 
elvittek a fegyverzetből 400 db. karabélyt, 398. géppisztolyt, 23. 
db. pisztolyt,15 db. gsz-t, 17 Ig-t lőszerrel együtt, amiből 16 db. 
löveg visszakerült 1 db. 122 mm. lg. nem került meg. Ezenkívül
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elvittek még sok Optikai, ruházati és egyéb anyagokat. Elvittek 
az alakulattól 28 db. gk-t, amiből csak 4 db. került vissza.

Ebben a zavaros Helyzetben Ficzere László őrv.pü. okmányokat 
egy ládában összecsomagolta és egy gk-n több társával együtt 
magával vitte Sopronba, majd onnét később Nyugatra. Ebből 
kifolyólag pü. vonalon vezsteség: az összes pü.nyt-ok, érvénye
sítési segédeszközök, érvényesítési bélyegzők és a II. kör
bélyegző, IV. negyedévi számadás, kb.10-13 ezer forint 
készpénz, egy több menettérti és egy tömb egyszerű utazásra 
szóló utazási utalvány.

A soproni egyetem Katonai Parancsnokságán összekötő tiszti 
szolgálatot Móricz László hdgy. látta el. A tapasztalatokról az 
alábbiakban számolt be a parancsnoknak:

Megérkezésemkor a katonai parancsnokság azzal fogadott, hogy 
a fertődi ezred nem egységes, azt kérdeték, milyen az ezred 
hangulata, és máris rövidesen intézkedett arra, hogy az e.pság- 
ot leváltsák. Időpontja 5-re volt kitűzve. Ezután a katonai pság. 
utasította, hogy jöjjek vissza Fertődre és közöljem a pk-al az 
utasítást, hogy az ezred vonuljon Sopron védelmére.

Közben elterjedtek azok a hírek, hogy a Szovjet csapatok 
közelednek Sopron felé. A katonai pság. egyik tagja megbízott, 
hogy szervezzem meg az e. lövegeivel a pc. elhárítást a Sopron
ba vezető utakon.
Szemrevételezés végrehajtása ürügyén igyekeztem visszajutni 
az alakulathoz. Az egyetemista századok a szovjet csapatok 
közeledtének hrirére elkezdtek a határ felé húzódni. Ekkor sze
reztem egy motorkerékpárt és visszajöttem az ezredhez.

November 4-töl napjainkig történt események:
Nov. 6-án a déli órákban egy szovjet pc. alegység érkezett a 
laktanyába ennek az egységnek a parancsnoka beszélt az e.pk- 
al a helyzetről és a történt eseményekről, ami beszélgetés 
barátságos légkörben zajlott le. Utána az alakulatnál az őrszolg. 
ellátásához 20 db. géépisztolyt, valamint 6 db. pisztolyt. Ugyan
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akkor az ezrednél lévő összes lövegekből kiszedték az ütőszege
ket és elvitték.

Az alakulat tisztjei nov. 4-töl 20-ig ellátták a laktanya és a lő
szerraktár őrzését, a laktanyában fellelhető ag-ot összegyűjtötték 
a nagy raktárban és előkészítették őket számbavételre.

Megkezdtük az alakulattól távollévő katonák visszahívását, ezek 
felkészítését a szóig, ellátására, a kik, folytatására. Munkát fej
tettünk ki az alakulatnál a fegyverek száma 38 pi-ra, 44 gpi-ra,12 
kar-ra és 3 gsz-al növekedett.

Az alakulat tisztjei 56. nov. 27-én kb. 75%-ban aláírták a "Tiszti 
Nyilatkozatot" Megszerveztük a Karhatalmi szolgálatot segítséget 
nyújtottunk a rendőrségnek feladatának ellátásához, valamint ut- 
ellenörzö szolgálatot látunk el.

Bekapcsolódtunk a menekülések megakadályozásában, a mene
külőket összegyüjtöttük, megmagyaráztuk nekik a szökések, 
menekülések értelmetlenségét és az ország előtt álló felada
tokat. Ezután az elfogottakat kiszállítottuk az állomásra vonatra 
ültettük és vissza irányítottuk őket munkahelyükre, lakóhelyükre, 
azzal, hogy végezzék tovább munkájukat.
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A jelentést összeállító bizottság tagjai:
Husztai László szds. E.TÖRF.h.
Molnár László szds. E.pk.pol.h.
Bécsi Béla szds. 3.o.pk.
Csala István szds. I.o.pk.
Batiz István fhdgy. E.agitátor
Oláh Mihály fhdgy. E.hdm.ti.
Gyerák István fhdgy. E.'M'ti.
Wanek Rudolf szds. E.HIF.
Barta Imre fhdgy. E.VSZF.
Perlaki Mihály hdgy. E.elh.ti.

Fertőd, 1956. december hó 27 napján.

S z u h á r  János szds. sk. 
ezredparancsnok


