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Az 1956-os események teljes körű megismerése – noha a rendszerváltás óta több 

száz cikk, tanulmány és monográfia jelent meg róla – a mai napig nehézségekbe 

ütközik. A debreceni események több szempontból is fontosak, és ennek a tizen-

két napnak a története még ma sem tekinthető maradéktalanul feldolgozottnak. 

Az október 23-i felvonulás ugyanúgy megelőzte a budapesti tömegtüntetést, 

miképpen sortűz is Debrecenben dördült el először. A forradalom katonai törté-

nete 1989-1990 előtt kissé háttérbe szorult, leginkább a Vezérkar számára a 

Hadtörténeti Intézet által készített elemző tanulmányok dolgozták fel a fegyveres 

erők 1956-os történetét.1 A debreceni forradalom történetével többen is foglal-

koztak már, ezek azonban inkább a köztörténet felől közelítették meg az ese-

ményeket és a helyőrség szerepére csak annyi hangsúlyt fektettek amennyi 

szükséges volt az elmondottak megértéséhez. Ezért tanulmányommal a debre-

ceni forradalmi eseményeket a helyőrségi csapatok szempontjából próbálom 

bemutatni. 

A fegyveres erők forradalomhoz való viszonyulása országszerte eltérő volt: 

voltak olyan csapattestek, amelyek önként álltak a forradalom mellé, voltak 

olyanok, amelyek a Nagy Imre kormány megalakulása után, mint a törvényes 

rend védelmezői és immár a nép valódi hadseregeként folytatták a napi teen-

dőket; és voltak olyanok, melyek nem csak, hogy a szovjet segítségben bízva 

nem teljesítették a kormány parancsait, hanem a tömegek ellen fordultak.2 Ez 

                                                        
1 Pl.: A Magyar Néphadsereg története az 1956-os ellenforradalom idején. – Hadtörténeti 

Levéltár, 1956-os gyűjtemény, 8. doboz, 1. őrzési egység, 3-121. oldal. A tanulmány, mint „tüneti 
elemzés” megállja a helyét ma is. Azonban a mélyebb társadalmi elemzésekbe annyira merül bele, 
miszerint a forradalom alatt a hadsereg dezorganizációja és egyes csapattestek kiállása az 
„ellenforradalom” mellett a sztálinista-rákosista berögződések továbbélése miatt következett be, 
amit a reakció ki tudott használni a tisztikar sok éves elkeseredése miatt. 
2 A debreceni Pf. 9127. sz. híradós tanezred az első naptól kezdve a forradalom mellett állt. Már 
23-án az egyetemen 17 órakor megtartott tömeggyűlésen ők szereltek fel hangosító berendezést. 
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utóbbira Gyurkó vezérőrnagy tökéletes példa, mert a kecskeméti hadtest pa-

rancsnoka mivel „megrögzött sztálinista és politikai helyettesével Suczin József 

alezredessel együtt mindvégig ellenforradalminak ítélték a kialakult helyzetet”, 

Csongrádon és Kecskeméten nemcsak a szárazföldi csapatokat vetette be a tün-

tetők ellen, hanem vadászgépek alacsony repülésben való támadását is elren-

delte.3 A Budapest után vidéken is sorra megalakuló forradalmi bizottmányok 

élén viszont optimális esetben a helyőrség parancsnokok vezető tisztségeket 

töltöttek be. Így történt Szolnokon is, ahol a légvédelmi tüzér tiszti iskola és 

helyőrség parancsnok lett a megye forradalmi tanácsának a katonai biztosa, aki 

így fenn tudta tartani a rendet.4 Debrecen is hasonló utat járt be, hiszen a hely-

őrség parancsnoka, Csorba László alezredes, a Pf. 8736. sz. 48. lövész ezred pa-

rancsnoka a Debreceni Forradalmi Bizottmány 3 tagú elnökségének egyike lett.5 

A dolgozat két legfontosabb forrása a Hadtörténeti Levéltár 1956-os gyűj-

teménye és az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárában található vizsgálati 

dossziék közül Csorba László és társai anyaga, melyek alapján az események 

kellőképpen rekonstruálhatóak. A levéltári források mellet a Néplap korabeli 

számait is illetve korábbi feldolgozásokat is felhasználtam, hogy a történteket a 

helyi sajtó szemszögéből is bemutassam. 

 

1956-ban, a debreceni helyőrségben két ezred állomásozott: a Pf. 8736. sz. 48. 

lövészezred és a Pf. 9127. sz. Technikai tiszthelyettes képző tanezred, más néven 

a „lokátorosok”. Emellett itt volt a Hajdú-Bihar megyei Kiegészítő parancsnok-

ság is és alárendelt kiegészítő parancsnokságok,6 valamint elhelyezési felügye-

lőség, katonai szállítási vezetőség, egyetemi katonai tanszék és ruházati anyag-

raktár. A helyőrség parancsnoka Csorba László alezredes volt, a lövész-ezred 

parancsnoka (a Pf. 9127. alakulat parancsnoka Újvári Imre őrnagy volt). A város 

másik fegyveres ereje a Karhatalmi zászlóalj volt, Simon őrnagy parancsnok-

                                                                                                                                         
In: A debreceni Városi Kiegészítő Parancsnokság története 1956. 10. 23-tól, 1957. 5. 1-ig terjedő 
időszakban. – HL 1956-os gy. 6/a doboz 9. örzési egység 681. Erről általában minden a témával 
foglalkozó munka megemlékezik. Pl. FILEP Tibor: A debreceni forradalom. 1956. október. 
Tizenkét nap krónikája. Debrecen, k. n. 1990. Továbbiakban: FILEP 1990. Simon Zoltán 
visszaemlékezése… gondoskodni kellet a tér kihangosításáról… a katonaságot kellet segítségül 
hívni. Lementünk a katonai tanszékre, és annak párttitkárát, Perey főhadnagyot kértük meg, hogy 
segítsen. Rendkívül készséges volt, azonnal vette a telefont, felhívott valakit. Egy fél óra múlva már 

meg is érkezett egy műszaki szakasz, és építették ki a vezetéket. Uo. 17-18. 
3 BERKI Mihály: Hadsereg vezetés nélkül. Bp. Magyar Média, 1989. 73. Továbbiakban: BERKI 
1989. 
4 BERKI 1989. 87. 
5 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára V–143105 Csorba László és társai 48. illetve 
Néplap 1956. október 27. 
6 A városi és a Debreceni járási kiegészítő parancsnokság. 
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sága alatt, aki a későbbiekben a Debrecenben történtek egyik negatív fő-

szereplője lett. 

Október 23-án az eseményekbe eleinte a helyőrségi csapatok a lehető leg-

minimálisabban avatkoztak be; ha egyáltalán beavatkoztak. Az első napon legin-

kább csak tájékozódás céljából figyelték az eseményeket, és a megyei PB 

utasításaira figyeltek. Az egyetem 8. számú katonai tanszékének oktatói viszont 

minden debreceni egységnél hamarabb találkoztak a forradalmi gondolatokkal. 

Az október 20-i az egyetem aulájában megrendezett gyűlésen Gados László fő-

hadnagy is jelen volt, és az ott elhangzottak egy része, mely a tanszéket is 

érintette, nem nyerte el a tetszését.7 A hallgatók követelték, hogy a katonai 

oktatást csökkentsék le heti két órára, és ne számítson be az átlagba. 22-én 

továbbra is folyamatosan zajlottak az előadások, ahol a tanszék oktatói a 

tervezett reformok egy részének elvetése érdekében agitáltak: Gados főhadnagy 

például a TTK IV. éveseinek kifejtette az irányú álláspontját, miszerint ha nem 

számít bele az átlagba a katonai oktatás, akkor nem lesz semmi, ami ösztönözze 

a hallgatókat. A politikai és gazdasági követelésekkel nagyjából egyetértett, 

azonban óva intett mindenkit a felelőtlen és erőszakos cselekedetektől.8 23-án a 

felvonuló egyetemisták 12-13 óra körül vonultak el a kiegészítő parancsnokság 

épülete előtt, és hangos szóval kérték az ablakból figyelő katonákat, hogy csatla-

kozzanak hozzájuk, azonban senki nem hagyta el az épületet.9 A parancsnokság 

1959-ben készített összefoglaló jelentése szerint a vélemények megoszlottak a 

felvonulásról: egyesek szerint félő volt, hogy „provokátorok” keverednek az 

egyetemisták közé, de mások szerint ebből még nem lehet baj. Az 1957-ben a 

Vezérkari Főnök számára készített jelentések legtöbbje, illetve a vonatkozó 

szakirodalom mind hasonlóképpen írja le az eseményeket, így annak történetével 

csak a munka szempontjából foglalkozom. Aznap jónéhány egyetemista volt 

berendelve a kiegészítő parancsnokságra, akik a nyilvántartók szerint meglehe-

tősen cinikusan reagáltak az eseményekre, és úgy kommentálták a történteket, 

hogy „majd meglátják mi lesz ezután”, mindezt azonban az ott dolgozók csak a 

fiatalok felelőtlen kijelentéseiknek tekintették.10  

A 23-i délutáni egyetemi gyűlésen több egységből is részt vettek: a katonai 

tanszéket bezárták, biztosan voltak a 4. Elhelyezési és Felhasználási felügye-

                                                        
7 HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 606. A tanszéken egyébiránt sem volt zavartalan a munka: október 

23. előtt a tanszékvezető tiszti továbbképző iskolán volt, helyettese Nagy István százados 
szeptember végén tartalékállományba került. Utóda Gados László fhdgy. tanszéki főelőadó lett. A 
Honvédelmi Minisztériumban történt őszi átszervezésekről a tanszéket nem értesítették, így az 
nem volt tisztában azzal, hogy ki a közvetlen és közvetett elöljáró. – uo. 
8 Uo. 
9 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 681. 
10HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 680.  
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lőségről illetve a Technikai tanezredtől és a Debreceni Kiegészítő parancs-

nokságtól.11 A 48. lövészezrednél kb. egy zászlóaljnyi egyetemista teljesített 

szolgálatot, akik Gerő Ernő beszédét követően kértek és kaptak engedélyt rend-

kívüli DISZ gyűlés megtartására.12 

A Kossuth utcai tüntetésen ketten, egyes források szerint hárman meghal-

tak,13 hatan megsebesültek. A sortüzet a karhatalmi zászlóalj adta le, miután a 

tüntetők állítólag kövekkel is megdobálták a BM Főosztálya épületét.14 Garab 

Imre főhadnagy, a Pf. 9127. törzsfőnöke kihallgatása során azt vallotta, hogy 

miután 17 óra után valamikor tájékozódás céljából felhívta a megyei PB-t, ahol 

Komócsin Zoltán I. (sic!) titkár arra utasította, hogy az egységet vezényelje ki 

tűzparanccsal, ám ő ezt arra hivatkozva, hogy népellenes cselekmény, nem haj-

totta végre. A rendőrség épülete felöl érkező lövések miatt végül Nagy Ferenc 

főhadnagy vezetésével kiküldött 40 embert, de ők már csak a sortűz után értek 

oda, majd segítettek a feldühödött tömeget visszaszorítani.15 24-re virradóra 

megalakult a Honvédelmi Tanács.16 Tagjai a város és a megye magasabb rangú 

párt-és katonai vezetői lettek, akik gyülekezési és kijárási tilalmat rendeltek el.17 

A Helyőrségi parancsnok, a BM Főosztály vezetője és a PB közösen megegyez-

tek abban, hogy a belső rendet továbbra is a rendőrség és a karhatalmi zászlóalj 

lássa el a honvédség pedig addig nem avatkozik be, amíg fegyveres provoká-

cióra nem kerül sor.18 Ezen kívül utasították a honvédségi csapatokat a legfon-

tosabb objektumok őrzésére (Megyei PB, Megyei Tanács, Gázművek, Posta, 

nyomda és a lőszerraktár), illetve rádió hálózatot építettek ki a 48. lövészezred, a 

BM Megyei Főosztálya és PB között; leszerelték a bent lévő egyetemi hall-

                                                        
11 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 139.: A Pf. 9127-től nem lehet tudni név szerint, csak azt, hogy a 
küldöttei is ott voltak, nem csak a kihangosítást végző műszaki szakasz. Az Elhelyezési feü. 

részéről: Kárándi János szds., Árvai Imre szds., Makra Károly fhdgy., Szegedi Mihály párttitkár és 
Németh Ilona irodavezető. – HL 1956-os gy. 5. d. 31. ö. e. 217. Kiegészítő parancsnokság 
részéről: Déri Miklós alhdgy. és Gelencsér Miklósné tőrm. – HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 681. 
12 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 139. 
13 Ezt végül Filep Tibor oldotta meg: az állítólagos 3. halott egy szovjet katona áldozata lett, de 
november 1-jén az ÁVH-s sortűz két áldozatával együtt temették, ezért lehet olvasni több helyen is 
a három áldozatról. – FILEP Tibor: Debrecen 1956. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2000. 
Továbbiakban: FILEP 2000. 
14 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 680. 
15 ÁSZTL V–143105/2 19. 
16 Néplap 1956. október 23. A tagjai: Megyei PB VB titkárai, Városi és Megyei Tanács elnökei, 
BM Főosztály vezetője, Karhatalmi egység parancsnoka, Megyei Kiegészítő parancsnokság 
parancsnoka, 48. lövészezred helyettese (mint a helyőrségi parancsnok képviselői). – HL 1956-os 
gy. 4. d. 12. ö. e. 140. 
17 Néplap 1956. október 25. 
18 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 139. 
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gatókat megbízhatatlanságukra való hivatkozással.19 A Megyei PB kérésére 

tartalékos tiszteket hívtak be (50 főt, de más források szerint csak 35-t) a védel-

mére, illetve fegyverekkel látták el őket.20 Kiküldték Korcsinszky Imre és Ádám 

Sándor főhadnagyokat egy szakasszal a GÖCS-ben lévő szovjet katonai lakások 

védelmére, az alakulatot később szovjet alegységek váltottak fel.21 Időközben a 

pesti események arra késztették a szovjet vezetőket, hogy csapatokat vezényel-

jenek a forradalom leverésére a Kárpáti Katonai körzetből. A csapatokat a vas-

utasok folyamatosan figyelték – így az 5. Katonai szállításvezetőség is, amely 

folyamatosan tájékoztatta a Vezérkart és a Debreceni Honvédelmi Tanácsot 

majd a Forradalmi Bizottmányt –, mivel a 4. számú főút, mint fő felvonulási 

terület elégtelen lett volna a csapatok szállítására. A határátkelő záhonyi Tisza-

hidat a szovjet műszakiak lepallózták, hogy a gépesített erők ott és a szintén 

felállított pontonhídon keresztül tudjanak vonulni Budapest irányába.22 Az átvo-

nuló szovjet csapatok a várost is érintették, amely természetesen irritálta a lakos-

ságot, de atrocitások nem voltak. Már csak azért sem történhetett ilyesmi, mert 

az első napokban nem csak a katonaság, hanem még az ÁVH és szovjet 

páncélosok is cirkáltak város szerte.23 Összességében elmondható, hogy 23-án az 

egyetemisták délelőtti felvonulása nem érintette a hadsereget. A délután és este 

folyamán a Pf. 9127-es alakulat volt aktív, részt vett a Kossuth-utcai tüntetés 

feloszlatásában illetve az egyetemi nagygyűlésen. A különböző alakulatok 

egységesen megerősítették a védelmüket, a fegyvereket biztonságba helyezték, 

illetve az őrséget éles lőszerrel látták el. A pártbizottságokat szerte a megyében 

és a városi középületeket védelmi erőkkel látták el. A Pf. 8736-os alakulat és a 

Kiegészítő parancsnokság egyelőre a PB és Honvédelmi Tanács intézkedéseit 

követte.24 A helyőrségi alakulatok kivétel nélkül megegyeztek abban, hogy a 

védelmet tekintetik elsődlegesnek, és az átvonuló szovjet csapatokkal és a békés 

tüntetőkkel semmiféle konfrontációba nem keverednek. 

A 24-i az események a csapatok szempontjából viszonylag nyugodtan teltek 

                                                        
19 HL 1956. gy. 4. d. 12. ö. e. 140. 
20 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 681. illetve HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 587. A két forrás 
különböző adatot közöl, aminek talán az időpont az oka, hiszen az előbbi, amely az 50 fős adatot 
közli, 1957 elején készült, az utóbbi 1959-ben. A jelentésekből megtudjuk azt is, hogy nem csak 
tartalékosokat – főleg egykori partizánokat –, de fegyvereket – 6 géppisztolyt és 2 golyószórót – és 
azok használatának betanítására 3 hivatásos katonát is küldtek a kiegészítő parancsnokságról, név 

szerint: Kóti Elemér szds.-t, Száldobágyi József fhdgy.-t és Birizdó Sándor tőrm.-t. 
21 ÁSZTL V–143105/2 19. 
22 HL 1956-os gy. 5. d. 7. ö. e. 32. 
23 Filep Tibor: Az 1956-os forradalom és hatalmi szervezetei Debrecenben. In: Debrecen története 
5. szerk.: VERESS Géza, Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997. 332. Továbbiakban: Debrecen története 
5. 
24 HL 1956-os gy. 1. 4. 5. 6. 6/a. dobozokból a vonatkozó részek. 
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el. Az alakulatok próbáltak az elöljáró parancsnokságokkal kapcsolatot keresni. 

Az egyetem katonai tanszéke a minisztériumból Józsa századostól kapott paran-

csot, védjék meg a tanszéket és maradjanak a helyükön. Ezután Gados és Perey 

főhadnagy a Honvédelmi Tanács ülésére siettek.25 Az utcákon továbbra is szov-

jet és ÁVH-s járőrök cirkáltak, atrocitások nem történtek.26  

 

 

A Forradalmi Bizottmány és hadsereg 

 

Október 25-én alakult meg a Forradalmi Bizottmány, aznap már megérkezett 

Csorba László alezredes is Budapestről és lelkesen nyilatkozott a pesti tünteté-

sekről.27 Előzetesen a fegyveres erők megegyeztek abban, hogy a megalakuló 

Forradalmi Bizottmány vezető erejének az MDP-nek kell lennie, és a hadsereg, a 

rendőrség és a karhatalom a párt mögött áll, annak tekintélyét növelendő, 

azonban Simon őrnagy a karhatalom parancsnoka bejelentette, hogy az irányuk-

ba kialakult ellenséges hangulatok miatt az egysége nem csatlakozik a Bizott-

mányhoz.28 A megalakuló Bizottmány egyik vezető ereje a katonaság lett. 

Csorba szerint (a vallomásában az ülést 26-ra teszi, de ez valószínűleg tévedés) a 

25-i, a pártbizottságon tartott vezetőségi ülésen Garab állítólag ki is fakadt: „Itt 

már a Pártnak nincs létjogosultsága, itt már a tömegeké a szó.” Csorba elmond-

ta, hogy benne már ekkor tudatosult, hogy a Pf. 9127-re nem lehet számítani! És 

ez a hozzáállás odáig vezetett, hogy végül az „ellenforradalmi elemek” nem 

féltek a hadseregtől.29 Mint ismeretes, az elnökség tagja és kimondatlanul elis-

mert elnöke Csorba alezredes volt, és javaslatára Garab Imre a karhatalmi szek-

ció tagja lett.30 Ám ha Csorba már tudta, hogy a lokátorosok és Garab nem 

megbízható, akkor kérdés, hogy miért jelölte a szekció tagjává. Több lehetőség 

szóba jöhet: 

                                                        
25 HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 607. 
26 HL 1956-os gy. 5. d. 31. ö. e. 218. 
27 FILEP 2000. 47. 
28 ÁSZTL V–142105/2 20. Ezt alátámasztja a 48. lövészezred jelentése is: „26-án a reggeli 
órákban a Honvédelmi Tanács ülést tartott és megvitatta, hogy milyen legyen a viszonya a 
Forradalmi Bizottmányhoz. A Honvédelmi Tanács úgy döntött, hogy továbbra is a Megyei 
Pártbizottság irányításával tevékenykedik.” – HL 1956. gy. 4. ö. e. 140. 
29 ÁSZTL V–143105 66. 
30 Uo. Csorba alezredes azért került a vezetőségbe, mert Komócsin Zoltán megtudta, hogy 
Szolnokon is a Helyőrség parancsnoka a Bizottmány vezetőségének tagja lett. Lásd: 4. jegyzet. 
Csorba az elnökségi tagságáról azt vallotta, hogy ő a Megyei PB, pontosabban Komócsin Zoltán 
megbízásából ment oda az alakuló ülésre is, és csak az ő tanácsára fogadta el a Bizottmányi 
pozíciót, fő feladatként szem előtt tartva, hogy akadályozza meg a vérengzéseket, és védje a Párt 
vezető szerepét. – ÁSZTL V–143105 70. 
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1. Esetleg nem lehetett kihagyni Garabot, mert köztudott volt, hogy Garab 

23-án nem volt hajlandó lövetni a felvonulókra, és a Pf. 9127. elsőként 

csatlakozott a néphez; 

2. Csorba a per során Garab rovására akarta magát kimosdatni és elhall-

gatni, hogy ezzel egyetértett, holott ő is lelkendezve beszélt a pesti esemé-

nyekről; 

3. Csorba nem mondott igazat, és nem volt ilyen felszólalás. 

 

A szekció feladatait Für Lajos egyetemi tanársegéd és Garab közösen határozták 

meg, majd Garabot 26-án a szekció elnökévé választották. A szekció feladatai: 

– A rendfenntartás megszervezése a városban a rendőrséggel 

együttműködve.  

– Objektumok őrzése. 

– Üzemőrségek megszervezése. 

– Karhatalom, polgárőrség megszervezése és biztosítása; rendzavarók 

megfékezése.31 

 

Csorba a Bizottmány elnökségén belül a forradalmi katonai és védelmi ügyekkel 

foglalkozott.32 Katonai segítője Herczku József százados, a Megyei PB illetve 

saját alakulata között az összekötője Zara Pál őrnagy politikai helyettes lett.33 

Mind Csorba, mind Garab elsőrendű feladatnak azt tekintették, hogy helyreállít-

sák a rendet a városban, illetve a megyében. Ez a meglehetősen nagy és összetett 

feladat természetesen megkívánta a helyőrség képzett tisztjeinek bevonását a 

munkába, amit segített az a tény is, hogy Filep Tibor szavaival élve, mikor 

Garab 23-án megtagadta a tüntetőkkel való fegyveres szembeszállást, és a 

forradalom mellé állt, akkor a Néphadsereg debreceni alakulatai a forradalom 

szolgálatába álltak.34 Az erőteljes párt-és kommunista ellenes hangulat miatt a 

Megyei PB és Járási Bizottságok részére fegyvereket adtak ki, illetve a későbbi-

ekben a falvakban kitört zavargások miatt az egyetemi századoktól katonákat 

küldtek ki pl. Hajdúszoboszlóra, Hajdúnánásra stb.35 Ezek az egységek több fel-

adatot is elláttak: meg akarták előzni a zsidóüldözéseket, a pártfunkcionáriusok 

elleni atrocitásokat és szétoszlatni a tüntető tömegeket. A vonuló szovjet csapa-

toknak polgárőrökből álló sorfalat állíttatott ki (mármint Garab) a provokációk 
                                                        
31 ÁSZTL V–143105/2 20-21. 
32 Debrecen története 5. 326. 
33 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. 
34 FILEP 2000. 47. Néhány katonatiszt, akik részt vettek az események alakításában a megtorlás 
áldozatai lettek: Boér Lajos, Gengeliczky Lajos, Hegyesi Árpád, Tarcali Dezső, Kővári László, 
Nagy Miklós, Szilágyi Imre stb.  
35 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. 
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elkerülése végett.36 Az apafai lőszerraktárt Borovácz százados vezetésével 

megerősítették.37 Garab megszervezte a város és a fontosabb középületek 

védelmét esetleges szovjet vagy ÁVH-s támadástól tartva. Katonákat küldött ki a 

Városházához és Megyei PB-hez, és a lövészezred három működőképes roham-

lövegét állandó készenlétben tartotta – minden bizonnyal, mint mozgó tartalékot. 

27-én berendelte az üzemőrségek parancsnokait és utasította őket a rongálások 

és a népvagyon széthordásának megakadályozására, illetve tudtukra adta, hogy 

aznap felfegyverzik őket. Klár Miksa rendőr századost megbízta a rendőrség, a 

honvédség és a még fegyvertelen polgárőrségből álló járőr alakulatok megszer-

vezésével. 29-én, az ÁVH feloszlatása napján direktívát adott ki egy „Belbiz-

tonsági tanács” felállításáról, megszervezésével Fiák József százados és Bagi 

Balázs főhadnagy államvédelmi tiszteket bízta meg. A Belbiztonsági tanács egy-

fajta forradalmi hírszerző és kémelhárító testület lett volna a becsületesnek vélt 

operatív tisztek, munkások és diákok bevonásával és az ÁVH technikai eszkö-

zeinek felhasználásával. Azonban a Bizottmány elnöksége – vélhetően a plénum 

nyomására, mivel a forradalom alatt Csorbát többször is megvádolták a sztáli-

nisták védelmével – elvetette, és meg kellett vonni a megbízást.38 Korcsinszky 

Imre főhadnagy tanúkihallgatásában azt nyilatkozta, hogy később mégis alakult 

egy operatív csoport, amely az ő vezetésével 4-én kezdte volna meg a munkáját, 

elhárítási feladatokat ellátva a Belbiztonsági tanács helyett, de a szovjet támadás 

miatt már nem került rá sor.39 

Miután megalakult a Forradalmi Bizottmány, néhány napon belül a város 

minden katonai egysége és kiszolgáló alegysége – kivéve a karhatalmi alakulat 

vezetőit és az operatív tiszteket – csatlakozott hozzá, és alárendelte neki magát.  

A következő napokban a konszolidációra törekedett a vezetés, amiben a 

katonaság is tevékeny részt vállalt. Ebbe beletartozott a forradalom vívmányai-

nak a védelme, a központi és más vidéki városok vezetésével való kapcsolat 

felvétele, stb. Az egyetemi katonai tanszék vezetői is megnyugvással fogadták a 

26-i eseményeket, és úgy jellemezték a Bizottmány megalakulását követő 

napokat, hogy az emberek és a vezetés megtalálta a közös hangot.40 27-én délben 

az egyetemi diákküldöttség felkereste a tanszékvezetést, akik kijelentették, hogy 

ők is elfogadják a diákság követeléseit, és csatlakoznak a Bizottmányhoz, majd 

ezt Kosik és Gados jelenlétében Perey a Benczúr diákszállóban is bejelentette az 

                                                        
36 ÁSZTL V–143105/2 21. 
37 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. 
38 ÁSZTL V–143105/2 21. 
39 ÁSZTL V–143105/2 182. Korcsinszky azt vallotta, hogy a feladatuk az ellenforradalmárok 
elleni operatív munka lett volna. 
40 HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 607. 
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ott lévő hallgatók megelégedésére. A nyugod-tabb hangulatot kihasználva Kosik 

és Gados főhadnagyok már hosszabb időre is megjelentek az utcán. A Kossuth 

utcán egy kisebb csoport körbe vette őket, és követelték a csillag levételét a 

sapkájukról, amit ők teljesítettek, majd a magyar katonák éltetése közepette 

kokárdát tűztek a helyére. A délután folyamán a tanszék utasításokat kért a 

Bizottmánytól, amely elrendelte az egyetemisták bevonását az egyetem 

védelmébe.41 27-én hallgatók érkeztek, hogy a megszer-vezendő egyetemi 

őrséghez fegyvereket akarnak, azonban a használható tiszti pisztolyokat nem 

kapták meg. Még az őrök is csak gyakorló puskát kaptak. 11 óra körül Névay 

őrnagy jelentkezett a minisztériumból ám szétkapcsolták őket, és az események 

ideje alatt többé nem is volt vele kapcsolatuk. Aznap délután Dede László azzal 

a követeléssel lépett fel, hogy a hallgatókból védelmi erőt kell szervezni, 

melynek az élén 3 fő legyen: két hallgató és egy tiszt. 3 osztag felállítását 

tervezték: KLTE, Mezőgazdasági Akadémia, Diákszálló. A tanszék tisztjei részt 

vettek a szervezésben a nyugalom megőrzése érdekében, de nem tudták: 

1. milyen és mekkora erők támadásától kell tartani 

2. milyen célból jönne a támadás 

3. mivel védekezzenek.42 

A diákszállóban lévők kaptak néhány gyakorló puskát és egy gyakorló 

golyószórót. 28-án kész volt a szakaszok névjegyzéke, de délután megjelent 

Dede és Tóth híradó főhadnagy, hogy ezredet kell szervezni az egyetemistákból, 

ami ad hoc alapon meg is indult. 29-én a parancsnok bejött, és ismét figyel-

meztetett a fegyveres konfliktusoktól való távolmaradásra.43 

A kiegészítő parancsnokságon a katonai vezetés még mindig hezitált a hely-

zetet illetően, noha Mityán Pál parancsnokot beválasztották a Bizottmány Karha-

talmi szekciójába, és ez a későbbiekben zavart idézett elő a parancs-nokságon. A 

parancsnokság polgári alkalmazottai, élükön Csábri Istvánnal, aki a szak-

szervezet elnöke volt, követelték a munkástanács megalakítását és a sztrájkhoz 

való csatlakozást a szovjet csapatok kivonulásáig. A főleg a Nyilván-tartó osztá-

lyon és a Katonai Ügyészségen dolgozó polgári alkalmazottak arra hivatkoztak, 

hogy a parancsnok is vállalt funkciót a Bizottmányban, ezért kell nekik is csatla-

kozniuk.44  

A munkástanács végül 30-án megalakult, Csábri István elnökletével, aki ezt 

követően fokozottan követelte a tájékoztatást a Bizottmánytól; Mityán Pálon 

keresztül. Időközben a pártvezetés „illegalitásba” vonult, ami azt jelentette, hogy 

                                                        
41 Uo.  
42 Uo. 
43 Uo. 
44 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 685. 
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kimentek a szovjet repülőtérre, ahol Komócsin még fel is ajánlotta a szovjet 

parancsnoknak, hogy vegye át a város ellenőrzését. Ezt azonban Sabanov 

ezredes nem teljesítette; és november 3-4-ig nem is avatkozott bele az esemé-

nyekbe, miután a Dede László egyetemi tanársegéd (aki napi rendszerességgel 

tárgyalt vele) vezette küldöttség ígérete szerint biztosította a szovjet csapatok 

élelmiszer és üzemanyag ellátását.45  

 

 

Az ÁVH felbomlása és hadsereg 

 

A pártvezetés visszavonulása után az ÁVH felbomlása is megindult. A bomlási 

folyamat több lépcsőben zajlott. Ennek folyamatát Filep Tibor már feldolgozta, 

azonban néhány pontban röviden érinteni kell, miként ment végbe a „Párt 

öklének” megszűnése Debrecenben. Azok után, hogy Simon János bejelentette a 

távolmaradásukat a Bizottmány működésétől (lásd: 28. jegyzet), a rendőrség 

bejelentette a BM Főosztálytól való különválását és elhatárolódását, és csatla-

kozott a Bizottmányhoz.46 28-án Garab utasította Lovas Zoltán századost, hogy a 

kiürült Kossuth utca 20-ból vitessen minden lőszert és robbanóanyagot a Gábor 

Áron laktanyába.47 Csorba pedig utasította az Elhelyezési és felhasználási fel-

ügyelőséget az ÁVH épületeinek és berendezési tárgyainak számba- és 

átvételére. Ezt azonban másnap leállíttatta, mert az épületet jelölték ki a 

megalakuló Nemzetőrség jövendő laktanyájául.48 A Főosztályon munkástanács 

alakult, és az operatív tisztek eltűntek a színről, és csak november 4. után jelent-

keztek újra. 29-én a Karhatalmi zászlóalj is bejelentette csatlakozását a Bizott-

mányhoz, és katonatanácsot alakított. 30-án este a Karhatalmi zászlóalj katona-

tanácsa ülését követően – amikor Simon őrnagy körbevette az épületet – a 

Bizottmány elhatározta, hogy egyes vezető ÁVH tiszteket le kell tartóztatni. 30-

án összesen nyolc tisztet vettek őrizetbe.49 A letartóztatottakat Ménes Jánoshoz 

és Tatár Kis Lajoshoz hasonlóan minden nap meglátogathatták a családtagok, 
                                                        
45 FILEP 1990. 54. 
46 FILEP 2000. 65. Klár Miksa rendőr századost leváltották, helyét Szőts Sándor vette át, mint 
Megyei Rendőr főkapitány. 
47 ÁSZTL V–143105/2 22-23. és 41. 
48 HL 1956-os gy. 5. d. 31. ö. e. 219. 
49 ÁSZTL V–143105 59.: Simon őrnagy, Gaál őrnagy, Fridrik Ferenc százados, Egyed főhadnagy, 
Mészáros János főhadnagy, Mezei Tibor hadnagy. Ezek után még a Főosztály két vezetőjét, 
Surman őrnagyot és Makai századost is letartóztatták. Az őrizetbe vételeket Garab hajtotta végre 
Csorba utasítására; e két utóbbit a lakásukon. Uo. 57. Kovács Béla szerint a Bizottmánynak 31-én 
vagy 1-én jelentette be Csorba a letartóztatásokat, mint a körülmények által megkövetelt 
szükségintézkedést: ez alatt értett védőőrizetet és a forradalomra veszélyes elemek távoltartását az 
eseményektől egyaránt. ÁSZTL V–143105/1 33. 



 
 
 

A Magyar Néphadsereg és a debreceni forradalmi események 1956-ban 

 

 
 
 

203 

fűtött szobákban helyezték el őket, ahol könyveket és újságokat kaptak.50 Ennek 

ellenére Csorba az 1957-es kihallgatásakor azt vallotta, hogy a későbbiekben 

annyiban érezte magát hibásnak, hogy engedte őket a Gábor Áron laktanyába 

vitetni, mert ott nem védőőrizetet kaptak, hanem börtönbe kerültek!51 Ehhez még 

azt is hozzátette, hogy Garab a letartóztatásokat önkényesen hajtatta végre.52 

Meg kell jegyezni, hogy a lövészezred – főleg Csorba vallomására alapozva – 

nem igazán „értékelte” a Pf. 9127. ekkori tevékenységét. Véleménye szerint a 

lokátorosok hajszát indítottak a párthű és ÁVH-s tisztek ellen.53 30-án 

felállítottak egy 10 tagú bizottságot az ÁVH fegyverei és anyagai átvételére fele-

fele arányban a két ezredtől. 1-én azonban jelentették Csorbának, hogy a loká-

torosok nemcsak, hogy nem engedik be őket a laktanyába, de szét is hordják az 

ott találtakat.54 Az ÁVH és Belső Karhatalom vezetőinek őrizetbe vételében nem 

csak a két lövészezred katonái vettek részt. A Városi Kiegészítő parancsnokság, 

mely még mindig inkább a párthűség felé húzott, felkereste Mityán alezredest, 

mint a Karhatalmi szekció tagját és parancsnokot, és kérték, hogy vegyék igény-

be szolgálataikat a rend fenntartásához, amennyiben szükség van párthű munka-

társakra. Ezt végül Garab, a szekció vezetője elfogadta, és 30-án már Less Sán-

dor és Groska István főhadnagyok, illetve Nagy Ferenc hadnagy jelentkezett is 

szolgálatra. Azonban amikor, elmondásuk szerint lakások és személyek 

megfigyelésére akarták őket felhasználni, ők ezt nem voltak hajlandóak végre-

hajtani, majd miután azt tapasztalták, hogy a „reakciós, soviniszta uszítás jegyé-

ben folyik a rendfenntartás... és a bizottmány épületében felelőtlen elemek, 

dologkerülők, diákok vannak felfegyverkezve... tovább ilyen feladatokra nem 

vállalkoznak”, visszamentek a parancsnokságra.55 A Megyei Kiegészítőről Boér 

Lajos főhadnagy és Sándor János alhadnagy, Déri Miklós alhadnagy (Városi 

Kiegészítő parancsnokság) társaságában szintén 30-án jelentkezett, azonban a 

jelentések szerint 3 ÁVH-s tiszt letartóztatása után a továbbra is hasonló jellegű 

feladatok kerülése miatt nem vállalták tovább a szolgálatot.56 A jelentés tehát 

részleges felmentést jelenthetett volna mindhármuknak, mivel az első 

letartóztatások után lemondtak a folytatásáról, ennek ellenére Boért, mint a 

Csorba László és társai per XII. rendű vádlottját bűnösnek találták, 

                                                        
50 ÁSZTL V–143105/2 23. 
51 ÁSZTL V–143105 60. 
52 ÁSZTL V–143105 62. 
53 ÁSZTL V–143105 41. 
54 ÁSZTL V–143105 43. A Pf. 8736 részéről a tagok: Bánkuti László fhdgy., Dobi T. István 
fhdgy., Virág Kálmán fhdgy., Hrabacsik Mihály hdgy., Papp Ferenc hdgy.; a Garab által kijelölt 
Pf. 9127-ből csak Lovas Zoltán szds-ra emlékezett Csorba. 
55 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 689. 
56 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 589. 
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háromrendbeli személyes szabadság megsértésének és többrendbeli 

magánlaksértés büntettében.57 

 

 

A hadsereg konszolidációban betöltött szerepe és a katonatanácsok 

 

Az október 28-i és 29-i eseményeket tekintve elmondható, hogy a hadsereg 

aktívan vett részt a helyzet konszolidálásában. „Az országban nem volt még egy 

olyan város akkor, ahol a katonák olyan fontos szerepet játszottak volna, mint 

Debrecenben, ahol polgári, közigazgatási feladatokat is elláttak. Járőreik 

ügyeltek kezdetben arra, hogy meggátolják az atrocitásokat, rongálásokat, 

rendbontást. Esetenként a környéken is vállalkoztak a rend fenntartására.”58 A 

katonaság tartott fenn rádiót is a Gábor Áron laktanyában, több olyan hír innen 

származott, amit a polgári rádió leadott, azonban a Szabad Debrecen a civil 

rádiótól függetlenül működött.59 Ezenkívül a kialakuló pénzbőség és áruhiány 

miatt – ami inflációval fenyegetett – a honvédségi javak egy részét a közületek, 

iskolák és alakulatok között szétosztották, csökkentendő az ellátási nehéz-

ségeket.60 A dolog iróniája az, hogy Garab Imre ellen ezt is vádként sorolták fel 

a per során, amit ő a következőképpen indokolt: „Elég sok gond volt a közel-

látással, a kenyér és a tej terítésével. Sztrájk volt, de az élelmiszercikkekre 

szükség volt. Kivezényeltem az alakulatom gépkocsijait és gépkocsivezetőit, tejet, 

kenyeret hordtak az üzletekbe. Vádpontként szólt ellenem, hogy visszaéltem a 

hatalommal. Persze, hogy visszaéltem, honvédségi eszközöket polgári célokra 

nem szabad felhasználni. De csak így lehetett biztosítani a város és a megye 

élelmiszer-ellátását.”61 A katonai egységek vezetői ekkor már a civil 

politikusokhoz hasonlóan kezdtek a jövővel is foglalkozni, holott még a jelen 

sem volt biztosítva. A 27-e után elmenekülő, korabeli szóhasználattal „ille-

galitásba” vonuló MDP helyett a Kommunista Párt újjáalakítást tűzték ki célként 

néhányan, azonban a Bizottmány elnöksége ezt egyelőre elvetette, a többi, volt 

koalíciós párt törekvéseivel együtt. A Megyei Kiegészítő parancsnokság 1959-es 

elemzése annyit rögzített csupán, hogy a Kommunista Párt Városi szervezetének 

megalapítást „erőszakkal” akadályozták meg; elhallgatva azt a tényt, hogy nem 

                                                        
57 HL A Debreceni katonai bíróság iratai. B II 258/1957. illetve ÁSZTL V–143105 158-161. 
58 Debrecen története 5. 331. 
59 ÁSZTL V–143105/4 13. A rádiót 1956 tavaszán hozták létre kiképzési célokra. Gengeliczki 
Lajos százados parancsára üzemelték be: Orosz István hadnagy és egysége, az I. zászlóalj volt az 
üzemeltető. Név szerint a kezelők: Király hdgy., Antal Pál hdgy., Tóth László fhdgy., Kovács 
János hdgy., Blagyik Gyula hv. – ÁSZTL V–143105/4 33. 
60 ÁSZTL V–143105/2 25. 
61 FILEP 1990. 119. 
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volt erőszak, és, hogy a többi párt sem kapott rá engedélyt, a pillanatnyi egység 

megőrzése érdekében.62 

27-én délelőtt a Pf. 9127-től küldöttség érkezett a lövészezredhez és követelte 

a katonatanács megalakítását, mely tulajdonképpen logikusan kellett, hogy 

kövesse a már működő munkástanácsok létrejöttét. Ezt azonban Csorba és Nagy 

Miklós törzsfőnök, megbízott parancsnok elutasította azzal az indokkal, hogy a 

törzs jól működik, nincs szükség új irányító szervre az egység élén. Ez a jelentés 

szerint aztán szakadást idézett elő a lövészek és a lokátorosok között.63 A Pf. 

9127. Katona Tanácsa már 27-én reggel megalakult az ezred tiszti gyűlésén 

(előzetes engedély nélkül!), ahol Gengeliczki százados tartott párt-és szovjet-

ellenes beszédet, majd Tarcali Dezső orvos százados felolvasta a követeléseiket: 

1. Csatlakoznak a Forradalmi Bizottmányhoz 

2. A munkások követelései jogosak 

3. Új, a nép bizalmát élvező pártvezetőket 

4. Új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát a hadseregnek 

5. A kormány kezdjen tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról 

6. Ha a kormány nem teljesíti a nép követeléseit, az alakulat a nép mellé áll.64 

 

Ezek után Kővári László százados és társai naponta jártak agitálni a Kossuth 

laktanyába, amit Csorba igen sérelmezett, mert a katonatanács megalakulása 

„kivenné kezéből a parancsnoklás jogát”.65 29-én a Bizottmányon keresztül Jan-

za altábornagy honvédelmi miniszter utasítást adott a katonatanácsok megalakí-

tására, amely megvalósítása a Helyőrség összes alakulatánál aznap és másnap 

meg is történt, majd rendszeresen tartottak tanácskozásokat. A Pf 9127-t köve-

tően, 30-án megalakult a lövészek katonatanácsa is.66 Ezt követően előbb a 

Megyei kiegészítőn,67 majd 1-én a városi és járási kiegészítőn is, majd sorra a 

többi kiszolgáló alegységnél.68  

 

A katonatanácsok szerepéről megoszlanak a vélemények, annak ellenére, hogy, 

                                                        
62 HL 1956-os gy. 6/a d. 9. ö. e. 691. 
63 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. 
64 ÁSZTL V–143105/2 61. Az utolsó pontot többek követelésére úgy változtatták meg: Ha a 
kormány nem teljesíti a munkások követeléseit, fegyveres támogatást nyújtunk a népnek. A tanács 

tagjai: Gengeliczki Lajos szds., Tarcali szds., Kővári szds., Tankovits fhdgy., Kállai fhdgy., Longa 
őrv. – ÁSZTL V–143105/2 63. 
65 ÁSZTL V–143105 66.  
66 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. 
67 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 590. Tagjai: Kékes Elemér őrgy., Kóti Elemér szds., Nagy Jenő 
szds., Csordás Albert tőrm., Drabek Frigyes tőrm. 
68 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 595. 
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ahogy már szó volt róla, logikus volt megalakulásuk, hiszen így a forradalom 

ellenes tiszteket – mivel miniszteri rendelet volt – kellő jogalappal le lehetett 

váltani. Ennek köszönhetően Herczku József századost el tudták távolítani Csor-

ba közeléből, aki a városházáról titokban folyamatosan informálta Komócsint.69 

Garab Imre vallomása érdekes szempontból világítja meg a történteket: szerinte 

megválasztásuk helytelen volt, mert a jól működő Karhatalmi szekció rovására 

történt, még ha nem is volt idejük érdemi munkát végezni, csak elméleti szinten. 

Továbbá hozzátette, hogy túlságosan „nacionalista” jellegűek voltak70 és félre-

állította a parancsnokokat és politikai tiszteket. „Mivel túlfűtötték a hangulatot, a 

csapatok demoralizálódtak, és a parancsnokok munkája erősen akadályozva 

volt.”71 Ezen okoknál fogva tett is lépéseket az anarchikus állapotok elhárítására. 

Miután 29-én mind Janza országos parancsa, mind az OLP (Országos Légvédel-

mi Parancsnokság) utasítása erre kényszerítette – utólagosan! –, engedélyezte a 

saját alakulatánál megalakult katonatanács működését azzal a feltétellel, hogy 

alárendelik magukat a Karhatalmi szekciónak, és fenntartják az egység harcké-

szültségét.72 30-án értesült arról, hogy az egység katonatanácsa követeli Zara Pál 

őrnagy politikai helyettes és két elhárító tiszt eltávolítását. A tanács fokozódó 

aktivitását vissza akarta fogni, ezért bekérte az OLP-től a leszerelésre várók 

listáját, amelyek alapján Gengeliczkit, akit a fő hangadónak tartott, el tudta 

volna távolítani, ám a parancs már nem érkezett meg. 27-től kezdve Gengeliczki 

egy hangszórós kocsival járt a városban (állítólag még a PB épületének ostromát 

is kilátásba helyezte, ha a tagjai nem mondanak le) és folyamatosan támadták a 

Bizottmányt kiáltványaik által.73 Amikor Garab egy alkalommal ezt a kiáltványt 

meghallotta, személyesen húzott ki két pontot a kiáltványból időszerűtlenségére 

való hivatkozással: 

– Gerőista-rákosista vezetők eltávolítása 

– Fegyveres segítség a munkásoknak a kormány ellenében.74  

 

Ezt egyébiránt maga Gengeliczki is megerősítette.75  

Október 29-én hivatalosan megalakult Debrecenben is a Nemzetőrség.76 A 

                                                        
69 Debrecen története 5. 332-333. 
70 ÁSZTL V–143105/2 24. Uo.: Garab azt vallotta, hogy 2-án azt is kilátásba helyezte, hogy a 
további jobbratolódást már nem tűri és kész bevetni a Karhatalmi szekció erőit is az 

ellenforradalomi irányzatok visszaszorítására. 
71 ÁSZTL V–143105/2 26. Pl. Újvári őrgy. az ezred parancsnoka csak tiszti őrséggel tudta 
lefekvésre kényszeríteni az állományt. 
72 ÁSZTL V–143105/2 44-45. 
73 ÁSZTL V–143105 66. 
74 ÁSZTL V–143105/2 44-45. 
75 ÁSZTL V–143105/2 63. 
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Nemzetőrség, mint polgári egyénekből álló milícia rendszerű katonai- és rend-

fenntartó szerv működött. Velük párhuzamosan, bizonyos helyeken már hama-

rabb is, üzemőrségek alakultak. A gyárőrségek megalakítására és felfegyver-

zésére 30-án a HM Főügyeletese adott parancsot, azaz kormánydöntés alapján 

jártak el Csorbáék. Az utasítása alapján Nagy Miklós alezredes intézkedett: 560 

db. puskát és karabélyt adott ki, fegyverenként 30 db lőszerrel; ami az igényelt 

mennyiség 50 %-a volt.77 Az üzemőrségek felfegyverzését Szilágyi Imre szerint 

a plénum előtt Nagy Gábor „vagongyárista” vetette fel. 

Mindkét esetben feltétel volt, hogy katonaviseltek láthatnak csak el fegyveres 

szolgálatot, de időnként78 – a járőrözéseknél mindig – katonákkal és rendőrökkel 

együtt. Az üzemőrségek tagjai a nemzetőrökkel együttesen a rájuk vonatkozó 

szabály szerint a fegyvereiket csak szolgálatban viselhették illetve további 

kiképzésen kellett részt venniük.79 Ellátásukat főleg a lövészezred készleteiből 

fedezték, hiszen az ezred nem volt teljesen feltöltve, így feltehetőleg rendel-

keztek nélkülözhető felszereléssel.80 A Forradalmi Bizottmány által adott uta-

sítások alapján a Kiegészítő parancsnokság részéről 30-a és 2-a között Szalai 

Sándor százados és Agárdi László főhadnagy az ÁVH pótlására az üzemekben 

nemzetőröket toboroztak a rendfenntartására. Ennek eredményeként a 

Járműjavítóból 60 fő, a Gördülőcsapágygyárból 60 fő, a Dohánygyárból 30 fő, a 

Bútorgyárból 30 fő, a Vasipari Vállalattól szintén 30 fő lett felvéve. Miután a 

munkástanácsok átvizsgálták őket, az alkalmasnak találtakat fegyveres rendfenn-

tartásra és őrszolgálatra rendelték.81  

Az egyetemi őrség mellett, mely már 29-én kapott néhány géppisztolyt 

feladatuk ellátásához, a teljes diákság fegyverrel való ellátása egy későbbi álhír 

miatt történt meg; ebben a források kivétel nélkül megegyeznek.82 A 31-i ÁVH-s 

                                                                                                                                         
76 Néplap 1956. október 30. 
77 ÁSZTL V–143105 42. 
78 Például a MÁV-nál a szolgálatot teljesítő nemzetőrök mellé az Igazgató Tanács kérésére 
Horváth alez. két tisztet is kirendelt őrszolgálatra. – HL 1956-os gy. 5. d. 7. ö. e. 33. Az alezredes 
ellen 29-én vagy 30-án feljelentés érkezett a Bizottmányhoz, miszerint Horváth feltehetőleg 
információkat szivárogtat ki, mert a szovjet csapatmozgásokról szóló jelentéseit néhány óra múlva 
már a nyugati rádióadók is leadják. Ezért Garab a figyeltetését rendelte el. – ÁSZTL V–143105/2 
24. o 
79 ÁSZTL V–143105/1 70. 
80 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 141. A jelentés szerint a szervezést a lokátoros ezred végezte, a 
Nemzetőrség kijelölt, ideiglenes laktanyája a Bocskai volt. 
81 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 589. 
82 ÁSZTL V–143105/1 72. Szilágyi Imre szerint a diákvezér Dede László a forradalom alatt végig 
követelte az egyetemisták felfegyverzését, ami ellen Csorba eleinte tiltakozott, de 31-én már ő is 
szükségesnek látta. A felfegyverzett egyetemi diákságnak egy állítólag Debrecen ellen vonuló 
ÁVH-s ezreddel kellett volna felvennie a harcot. 
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egység Debrecen ellen való vonulásának híre valótlan volt, azonban arról, hogy 

arra hogy reagáltak, és miképpen próbálták megvédeni a várost, illetve, hogy 

hogyan akarták elkerülni a harcot a katonai-és politikai vezetők, már nem min-

denhol ugyanazt olvashatjuk. Az egyetemisták felfegyverzésére a Gábor Áron 

laktanyában került sor, amit a tanszék tisztjei felügyeltek; minden bizonnyal 

ellenőrzés céljából, hogy olyanok kapjanak fegyvert, akik már kaptak kiképzést, 

bár a jelentés szerint csak figyelték az eseményeket, mert a fegyver kiosztást a 

Pf. 9127. végezte.83 Amikor kiderült, hogy maximum egy zászlóalj állítható fel 

(csak két századból állt), (Dede nyomására) Csorba utasítására Nagy Miklós 

alezredes felállította a törzset, és kijelölték a körleteket, melyek a Pavilon lak-

tanya, a Sámsoni úti laktanya és a Benczúr lettek, századparancsnokok: Hegyesi 

Árpád százados és Kovács Nándor főhadnagy; mindkettő a Pf. 8736-tól.84  

A dolog végül megoldódott, hiszen nem volt szó semmilyen ÁVH alakulat-

ról, de a források különbözősége alapján arra következtethetünk, hogy egyesek 

megegyezéses úton akarták rendezni a dolgot, és kiküldtek a város határába 

néhány tisztet motorkerékpárral, hogy beszéljenek az alakulat parancsnokával. 

Mások szerint azonban a felfegyverzett egyetemistákat már kocsikra rakták, és 

az egyik rohamlöveget is útra készen várakoztatták, arra az esetre, ha össze-

tűzésre kerülne sor. Mindenesetre a diákok a fegyvereket már nem adták le, és 

csak a szovjet csapatoknak adták át.85 1-én mind az egyetemi alakulat, mind a 

lövészezred a forradalom áldozatainak temetésére küldött díszszázadot. Aznap 

fejeződött be a szovjet csapatok kivonása a városból, az átvonulás pedig a 

városon kívül folytatódott, de már megkezdték a város körbezárását.86 A körül-

zárás 2-ra befejeződött, bár a telefonösszeköttetés még nem szakadt meg a szom-

szédos településekkel.87  

2-án a katonatanácsok a HM rendeletére megalakították a Helyőrségi Katona 

Tanácsot.88 A HEŐ Katona Tanácsban nemcsak a két ezred tisztjei vettek részt, 

hanem a kisebb alakulatok is delegáltak tagokat: pl. az Elhelyezési felügyelőség 

részéről Kárándi századost89, a Megyei Kiegészítő parancsnokság részéről Kékes 

Imre őrnagyot stb.90 A Katona Tanács átvette a forradalomhű (tehát az összes) 

katonai alakulat irányítását, így Garab és Csorba – úgy mondván – már nem 

tehetett azt, amit akart. Utóbbit nem választották be a vezetőségbe, és ezt azzal 

                                                        
83 HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 608. 
84 ÁSZTL V–143105 43. 
85 HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 608. 
86 Uo. 
87 HL 1956-os gy. 5. d. 7. ö. e. 33. 
88 ÁSZTL V–143105 68.  
89 HL 1956-os gy. 5. d. 7. ö. e. 33. 
90 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 590. 
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magyarázta, hogy a szabadabb mozgás érdekében a Pf. 9127, amely a nyílt ellen-

forradalom mellett állt, nem akarta, hogy akadályozza őket.91 

2-3-án a város körülzárása teljessé lett, majd 4-én megindult az orosz 

támadás: hajnali 4 óra 4 perckor az utcán megszólaltak a szovjet fegyverek és 

csapataik elfoglalták a stratégiai pontokat.92 Az összeköttetések megszakadtak, a 

kisebb alakulatok a helyükön maradtak, mint például a Szállítási vezetőség, 

akiknél a bejárat tűz alatt volt, hiszen az MÁV Főigazgatóság is az elfoglalandó 

objektumok között volt.93 A Városháza előtt posztoló két rohamlöveget azonnal 

kilőtték, és a nagyobb laktanyák vele egy időben támadás alatt álltak. A lak-

tanyák bejáratainál az őrséget általában szó nélkül legéppuskázta az élen haladó 

harckocsi, annak ellenére, hogy mindenütt a fegyverletételre adtak ki utasítást a 

parancsnokok.94 Hasonlóképpen cselekedtek az üzemőrségek és az egyetemisták 

is.95 A támadás gyors volt és hatásos; megsemmisítő is lehetett volna, de nem 

volt ellenállás, amit a katonai vezetők már előzőleg elhatároztak, de ez a 

problematika mélyebb vizsgálatra érdemes. A tisztek legtöbbjét letartóztatták, 

fogolyként kezelték, és a rendszer szempontjából nyilvánvalóan kompromit-

tálódottakat a repülőtéren egymást követően kihallgatták. Legtöbbjüket azonban 

néhány nap után hazaengedték.  

 

 

Az ellenállás kérdése a megtorlás időszakában 

 

Az események ismertetése tulajdonképpen ezen a ponton befejeződik, de van 

néhány dolog, amire még ki kell térni. Be szeretném mutatni, hogy milyen 

elképzelések voltak – illetve, mint kiderül, nem voltak – az ellenállásra szovjet 

támadás esetén. Mint már arról szó volt, a forradalom első napján a város összes 

katonai egysége eldöntötte, hogy a fegyvertelen tüntetőkre és a szovjet csapatok-

ra nem fognak lőni. Ennek ellenére a forradalmat követő megtorlás során gör-

csösen próbálták bizonyítani, hogy igenis készült a Bizottmány az ellenállásra. 

                                                        
91 ÁSZTL V–143105 68. 
92 HL 1956-os gy. 5. d. 7. ö. e. 33. A várost a zömmel Erdélyben diszlokáló 8. szovjet gépesített 
hadsereg egységei támadták. Parancsnok: Golikov tábornok. 
93 Uo. 
94 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 142. A lövészezredből egy tartalékos tiszt és két honvéd meghalt, 
tizenketten megsebesültek. 
95 Mire felfegyverezték az egyetemi zászlóaljat, már nem volt értelme az ellenállásnak. A tisztek 
lebeszélték őket az értelmetlen ellenállásról, így 4-én hajnalban letették a fegyvert. Miután megjött 
a hír, hogy a Kossuth laktanyát harccal foglalták el, a tanszék ügyeletesei Kozma István főhadnagy 
és Laborczy László hadnagy lezárták a tanszéket. – HL 1956-os gy. 1. d. 36. ö. e. 608. 
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Azon felül, hogy a harcok a civil lakosság veszélyeztetésével jártak volna96, 

értelmetlenek is tüntek, és ezt tudták a katonai vezetők is. Kovács Béla szerint a 

plénumi ülések alkalmával voltak szovjetellenes hangok, melyek követelték az 

ellenállás megkísérlését és a szovjet csapatok Budapest felé vonulásának meg-

akadályozását, de azt mindig elvetette az elnökség.97 Kiss Ferenc vallomása 

szerint Für Lajos azt mondta neki, hogy a Bizottmánnyal egyetértésben ő is 

ellenezte a harcot.98 Csorba László szerint sem létezett semmiféle terv a szovje-

tek ellen, amit az is bizonyít, hogy Dede László robbanó palack készítésére 

vonatkozó ötletét is elvetették; mindezek után 4-én hajnalban utasította Garabot, 

Borovecz és Laczkó századosokat a megadásra, sőt Garab már 3-án kiment a 

Benczurba és a Mezőgazdasági Akadémiára, hogy az egyetemistákat lebeszélje 

az ellenállásról.99 Csorba szerint 3-án Nagy alezredes jelentette neki, hogy 

Hegyesi százados két tehergépkocsinyi, fegyvert, lőszert és gránátot szállíttatott 

a Fazekas gimnáziumba, Garab a vallomásában azt mondta, hogy csak a 

letartóztatása után tudta meg Hegyesi fegyvereket rejtetett el a Fazekasban.100 

Csorba ezért bekérette, és utasította azok elszállíttatására, erre viszont már nem 

került sor.101 Mint ismeretes, 1957 szeptemberében fegyvereket és lőszert talál-

tak a Fazekas gimnáziumban. Ennek eredménye lett az ún. Diákper, azaz a 

Hornyák Antal és társai ügy.102  

Garab ellen az egyik legfőbb vád az volt, hogy partizánharcot akart szervez-

ni, noha ő maga azt vallotta, hogy amellett, hogy gyakorlati lépésekre nem került 

sor, ő nem is támogatta azt, objektív indokokra alapozva véleményét.103 Kővári 

László azt vallotta, hogy 3-án állítólag Garab azt mondta a HEŐ Katona Tanácsa 

ülésén, hogy intézkedett a felszerelések elszállításáról egy előzetesen már Csor-

bával egyeztetett helyre, és Lovas századost már utasították, hogy álljon elő két 

kocsival. Erre azt válaszolta Garab, hogy valóban kért Lovastól két kocsit; de 

                                                        
96 Ne feledjük, még csak 12 év telt el az 1944-es bombázások és a debreceni csata óta. 
97 ÁSZTL V–143105/1 34. 
98 ÁSZTL V–143105/4 13. 
99 ÁSZTL V–143105 45-46. és V–143105/2 59. Laczkó a Pavilon laktanya parancsnoka volt. 
100 ÁSZTL V–143105/2 59. 
101 ÁSZTL V–143105 43. 
102 FILEP 2000. 128. 
103 ÁSZTL V–143105/2 24. Garab ellenérvei: 

– Itt volt két teljes szovjet hadsereg 
– A városból kivezető utak le voltak zárva és nem volt már elég idő a szervezésre 
– Csak a Bükk lett volna alkalmas a környéken partizánharcra 
– A teljes konspiráció is hiányzott 
– Fegyver-lőszer és élelmezési központok hiánya 
– Több kisebb (20-30 fős) csoportot kellett volna létrehozni. 
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személyautókat kért, a 4-i Budapestre való utazáshoz.104 Ráadásul Lovas is azt 

vallotta, hogy Garab tényleg kért 1 vagy 2 személygépkocsit, és sem ő, sem más 

nem utasította fegyverszállításra.105  

A fegyveres ellenállás kérdése során a másik kardinális vádpont az volt, hogy 

Csorbáék rohamlövegeket ásattak be vagy akartak beásni a Kossuth laktanya 

kerítése mentén. Ha az előző kérdés több ellentmondást hozott a felszínre, akkor 

ehhez képest ez az ügy tisztázottnak tekinthető. Kovács Béla szerint nem volt 

szó róla, és ő nem is tudott arról, hogy ilyen megtörtént volna, márpedig neki, 

mint az elnökség tagjának, tudnia kellett volna róla.106 Nagy Miklós alezredes 

pedig azt vallotta, hogy azért sem lehetett róla szó, mert 3 löveg a sámsoni 

lőszerraktárt védte, 1 pedig üzemképtelen volt, majd később azt mondta, hogy 1 

védte a Megyei PB-t is. Ez már rögtön kétséges, mert mint tudjuk, 2 a városháza 

védelmében semmisült meg; illetve azt is tudjuk, hogy 4 db volt egész Debre-

cenben.107 Csorba maga azt mondta, hogy ő nem ásatott be rohamlövegeket, 

mert egyik sem volt 4-én a Kossuth laktanyában: 1 működésképtelenül a Pavilon 

lakta-nyában volt, 2 pedig már 25. óta Herczku százados parancsa alapján a 

Postát védelmezte (nem a Városházát).108 Garab szerint a 3-án megtartott HEŐ 

Katonai Tanácsa ülésen – a Megyei Tanács épületéből – Nagy alezredes felhívta 

a Kossuthot, és közölte az ügyeletes tiszttel, hogy Csorba utasítása alapján be 

kell ásni a rohamlövegeket. Ezt Garab nehezményezte a civil lakosság veszé-

lyeztetése miatt. Ráadásul, tette hozzá, 3-a óta Debrecen körbe volt zárva, így az 

ellenállás értelmetlen lett volna.109 Mindezek után azt tapasztalta a 4-i őrizetbe 

vétele után, hogy a kerítés mentén belülről látható volt a beásások nyoma.110 

Tehát ez a kérdés sem válaszolható meg teljes bizonyossággal, miként több 

pontja is az eseményeknek. 

Összességében elmondható, hogy a debreceni katonai vezetők egyáltalán 

nem készültek ellenállásra. Tisztában voltak az ellenállás hiábavalóságával és 

azzal, hogy civilek százai vagy ezrei halhatnak meg a harcok alatt, így döntésük 

végeredményben érthető, és logikusnak tekinthető. 

 

                                                        
104 ÁSZTL V–143105/2 24. és 65. 
105 ÁSZTL V–143105/2 88. 
106 ÁSZTL V–143105/1 35. 
107 ÁSZTL V–143105/2 67. és V–143105 136. 
108 ÁSZTL V–143105 82. 
109 ÁSZTL V–143105/2 24. 
110 ÁSZTL V–143105/2 50. 
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Megtorlás a hadseregen belül 

 

A forradalmat követően többeket is vád alá helyeztek, legtöbbjüket 1957 folya-

mán. Ennek csúcspontja a Csorba László és társai elleni bűnvádi eljárás volt.111 

A per folyamán a Bizottmány elnökét Csorba Lászlót, aki novemberben tovább-

ra is helyőrség parancsnok volt, immár a Kádár-kormány megbízásából, mint 

első rendű vádlottat 1957. december 30-án életfogytiglani szabadságvesztésre 

ítélték. Garab Imrével és Lovas Zoltán századossal egyetemben bűnösnek talál-

ták a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése 

és folytatólagosan véghezvitt szolgálati hatalommal való visszaélés büntettében. 

Utóbbi-akat szintén életfogytiglani illetve 6 év börtönre ítélték. Mellettük börtön 

várt Gengeliczki Lajos századosra (5 év), Boér Lajos főhadnagyra (4 év), Szilá-

gyi Imre főhadnagyra (3 év) és Nagy Ferenc főhadnagyra (3 év és 6 hónap).112 

Másodfokon a Legfelsőbb Katonai Bíróság Katonai Kollégiumának Különta-

nácsa 1958. április 14-én – a rendfokozat megvonása mellett – Csorbát 5 évre, 

Garabot 4 évre, Lovast 2 évre, Gengeliczkit 2 évre, Szilágyit 1 évre, Boért 1 év 6 

hónapra, Nagyot 1 évre ítélte.113  

 

 

Összegzés 

 

A forradalmat követően készült jelentések végén a történtek elemzése található. 

Általában mind megegyezik abban, hogy az 1949 és 1956 között eltelt időszak 

szakszerűtlensége és központosítása nagy szerepet játszott abban, hogy a 

tisztikar elkedvtelenedett és fogékonyabb lett a „felforgató” gondolatokra. A túl 

sok áthelyezés és a kevés fizetés illetve az a körülmény, hogy a tiszti diploma a 

civil pályákon nem volt elfogadott, elkese-redetté tette a katonákat, és a tehet-

séges fiatalok nem szívesen vállalták hivatásul a katonai pályát.114 

A hadsereg az első napokban zömében egyetértett a törekvésekkel – olvas-

ható a Megyei Kiegészítő parancsnokság jelentésében –; az Elhelyezési felügye-

lőség pedig egyenesen helytelenítette a 4-i szovjet támadást is az ellenállás 

elmaradása miatt. A központi irányítás hiánya, a média által közreadott, sokszor 

egymásnak ellentmondó rendeletek és az a tény, hogy a pártbizottságok nem 

fejtettek ki határozott tevékenységet, és inkább elmenekültek, zavart okozott a 

                                                        
111 ÁSZTL V–143105- ÁSZTL V–143105/4 dossziék illetve HL Debreceni Katonai Bíróság B II 
258/1957. 
112 Boér Lajos és Nagy Ferenc nem voltak a Bizottmány tagjai. 
113 FILEP 1990. 193. illetve ÁSZTL V–143105 158-161. 
114 HL 1956-os gy. 8. d. 1. ö. e. 4-17. 
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tisztikar számára.115 Ehhez hasonlóképpen vélekedett a Katonai tanszék is, 

amely a Katonai Tanintézeti csoportfőnökséggel való hiányos kapcsolatát kifo-

gásolta, a lövészezred pedig a Politikai Főcsoportfőnökség az eseményekről való 

kis mértékű tájékoztatást kifogásolta, ezért a parancsnokok nagyobb önállóságát 

szerették volna elérni.116 

A helyi eseményeket tekintve még el kell mondani, hogy a katonai alakulatok 

egyöntetűen a Pf. 9127. ellenforradalmiságát emelték ki, és azt, hogy nem tartot-

tak velük kapcsolatot. Ennek a kijelentésnek azonban – mint fentebb olvasható – 

a források több helyen is ellentmondanak, miként annak is, hogy csak ők támo-

gatták a Bizottmány munkáját és a fegyveres ellenállást. 

A forradalmat követően a kiegészítő parancsnokság és a lövészezred tisztjei 

illetve több kisebb egység katonái is, részt vettek a karhatalmi különítmények 

munkáiban, mely során akár a tegnapi tiszttársukat is agyba-főbe verték.117 A 

Tiszti Nyilatkozatot nagyobb részt aláírták a tisztek, kivéve a lokátoros ezredet, 

melyet fel is oszlattak 1957-ben. 

Az itt leírt eseménysor valószínűleg nem teljes, nem is lehet az, viszont 

remélhetőleg képet tud adni a debreceni helyőrségi alakulatok forradalom-ban 

betöltött szerepéről. A katonaság – főleg az alacsonyabb rangú tisztikar és a 

közlegények – gyorsan azonosult a nép követeléseivel és céljaival. Az a tény, 

hogy a szovjet blokk közepén egy kis ország szembeszállt Moszkvával, és ebben 

a fegyveres erők is nagyobb részt a nép mellé álltak, reményt adhatott a jövőre 

nézve, hogy amint a nemzetközi politikai helyzet megengedi, az ország függet-

lenné válhat, oldalán egy valódi honvédő „Néphadsereggel”. 

 

 

Tamás Szombat 

 

The Hungarian People’s Army and the 1956 Revolution in Debrecen 

 

In Debrecen the garrison officers of the Hungarian People’s Army played a 

major role in the events of the 1956 Revolution. On October 23rd, it was the 

„ÁVH” (National Security Office) that fired the first bullet, as Chief of Staff of 

Signal Corps Imre Garab refused to command soldiers against the unarmed 

demonstrators, denying the directions of the Hungarian Workers Party. The 

garrison commander lieutenant-colonel László Csorba, who also commanded the 

                                                        
115 HL 1956-os gy. 6. d. 87. ö. e. 616. és HL 1956-os gy. 5. d. 31. ö. e. 221. 
116 HL 1956-os gy. 4. d. 12. ö. e. 144. 
117 Garab Imrét már leszerelése után, 1957. január végén a „pufajkások” egy mellékutcában verték 
meg. – FILEP 1990. 119. 
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48th Rifle Regiment, was the elected president of the Revolution Committee 

(which was formed on October 26th), while first lieutenant Imre Garab became 

the head of the Force of Arms section.  

The army, besides keeping order, participated in the supply of Debrecen, 

which was hindered by the irregular circumstances and also operated the radio 

channel „Szabad Debrecen” (Free Debrecen) to inform the civilian residents. 

During the consolidation of the Revolution, a conflict arose between the Rifle 

Men and the Signal Corps, because it was the Signal Corps that played the main 

role in liquidating the „ÁVH”. According to the investigations after the 

Revolution, the undermined cooperation between the two formations almost 

turned into an open confrontation, but the Soviet attack on November 4th 

prevented this incident. 

The defense of the troops was slightly sufficient against the attacks of the 

Soviets; the officers were taken into custody immediately by the „GRU” (Soviet 

Military Police). Following the fall of the Revolution, several of them 

(especially those who had high positions in the Revolution Committee) refused 

to sign the Officers’ Declaration and were thus discharged. During the 

retaliations upon the freedom fighters in 1957 and 1958, many of them lost their 

ranks and were sentenced to imprisonment. 


