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ELŐSZÓ 

 

Az olvasó a 2012. május 18-án, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 

tartott, Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa által rendezett 

konferencia előadásainak anyagát tartja a kezében.  

Szervezetünk Király Béla, egyesületünk alapítója kezdeményezésére 

2009-ben szervezett először konferenciát a témában, hogy az egyesület 

hagyományápoló tevékenységét tudományos igényességgel valósíthassuk 

meg.  

Célunkat, hogy az 1956-tal és a nemzetőrséggel foglalkozó 

történészeknek, helytörténészeknek, levéltárosoknak, meghívásos alapon 

évente lehetőséget biztosítsunk, hogy kutatási eredményeiket a közönség, 

elsősorban pedig az egykori nemzetőrök elé tárják, immár negyedik éve 

teljesítjük.  

Mind a négy konferencia alkalmat biztosított arra is, hogy az egykori 

résztvevők, és a témával foglalkozó történészek találkozzanak egymással, 

megismerjék egymás nézőpontjait. Az előadások közt külön erre a célra 

rendelkezésre álló időben mindig akadt hozzászóló, aki saját személyes 

élményével egészítette ki a hallottakat.  

Köszönetünket fejezzük ki Áder János köztársasági elnök úrnak, hogy 

elvállalta a konferencia fővédnökségét. Köszönjük dr. Horváth Miklós úrnak, 

hadtörténész egyetemi tanárnak, hogy levezető elnökként szerepet vállalt a 

rendezvény lebonyolításában. Köszönjük dr. Kovács Vilmos úrnak, a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának, hogy helyet biztosított a 

rendezvénynek. Köszönjük az előadóknak, hogy vállalták a felkérést, 

valamint köszönet illeti az egyesület tagságát, akik nagy számban vettek részt 

az eseményen, és hozzászólásaikkal gazdagították azt.  

A konferencia előadásainak anyagai tanulmány, illetve összefoglaló 

formájában olvashatók a kiadványban, a programmal megegyező sorrendben. 

A kiadvány reményeink szerint hozzájárul a történelmi időkben magának 

dicsőséget szerzett, hazájukért számos megpróbáltatást vállaló nemzetőrök 

jobb megismeréséhez.  

Ezzel a kötettel is emléket akarunk állítani az 1956-os forradalom és 

szabadságharc egyik meghatározó csoportjának, intézményének, valamint így 
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szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az egykori nemzetőrök elfoglalhassák 

méltó helyüket a magyar történelemnek ebben a meghatározó pillanatában.  

 

Budapest, 2012. november 8.  

 

Bokodi-Oláh Gergely 
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Tisztelt Konferencia! 

 

A hagyományokhoz hűen, fővédnökként örömmel köszöntöm az ’56-os 

Nemzetőrség tudományos tanácskozását. Annál is inkább, mert a 

hagyományokban nagy erő rejlik. 

 

Deák Ferenc egyik gondolata illik ide, aki tudjuk, sosem tért ki a közösségi 

szolgálat, a másokért végzett munka elől. Ő fogalmazott úgy, hogy a köz 

érdekében vállalt feladat csak látszólag bonyolult, valójában alig néhány 

szóval leírható. S e néhány szó – idézem – „nem egyéb, mint az, hogy 

teljesítsem hűen polgári kötelességem. Ennél többet senki sem tehet, 

kevesebbet tenni senkinek sem szabad.” 

 

Egyszerű szavak, világos beszéd. 

 

A nemzetőri szolgálatban is tetten érhető a „polgári kötelesség” tudata. A 

nemzetőrök a magyar történelem során mindig benső indíttatásból, önként 

vállaltak honvédő munkát. Így volt ez 1848-ban, és így volt 1956-ban is. 

 

’56 történetéhez különösen illett az a természetesség, a tiszta lelkesedés, a 

spontán hősiesség, amit a nemzetőrök képviseltek. Ez a tenni akarás maga a 

hazaszeretet. Többre, másra nem is kell gondolnunk, ha le akarjuk írni ezt a 

fontos fogalmat. Itt nincs sorozási, csak lelki parancs. 

Ez az akarat békeidőben is komoly energiaforrásunk. Üzenet arról, hogy 

figyeljünk egymásra, figyeljünk a közös dolgainkra. Mindenki őre 

valamiképpen a közösségnek, a nemzetnek, hiszen személyesen is őrzője és 

felelőse egy sor olyan értéknek, amelytől szerethető egy haza és élhető egy 

ország. A védelem „tárgya” pedig a legtöbbször egészen világos és egyszerű: 

védendő a békesség, a becsületes, nyugalmas élet, az emberi gesztusok 

természetessége, az odafigyelés, a mások munkájának, elért eredményeinek 

megbecsülése, a segítség, ha baj van. Tudjuk, „kevesebbet tenni senkinek sem 

szabad”. 
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Az ’56-os Nemzetőrség mai konferenciája a Hagyományápoló Tanács 

jóvoltából ismét faggatja a múltat, feltárja az egykori szabadságharcos 

erényeket. Bizony jól jönnek ezek az erények a mai Magyarországon is! 

 

Éppen ezért, az értékek átmentésében bízva, mai eszmecseréjükhöz és 

további feladataikhoz nagyon jó munkát kívánok! 

 

Budapest, 2012. május 18. 

 

Áder János 
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Jómagam 1848-49-el foglalkozom, és ezért is különösen megtisztelő 

számomra, hogy a ’48-as nemzetőrség száz évvel későbbi újjászületésének, 

illetve az ott újjászületett szervezetnek a konferenciáján köszöntőt 

mondhatok. Annál is inkább, mert két éve magam is megkaptam a 

tiszteletbeli nemzetőrjelvényt. Ha a magyar történelem modern kori részét 

nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy két olyan dátum van, amelyhez 

egyértelműen pozitív emlékek csatlakoznak a magyar történeti köztudatban, 

és ez a kettő 1848-49, illetve 1956.  

 

A kettő között rengeteg párhuzam van. Mind a két esemény olyan volt, ami 

nem megtörtént velünk, hanem amit mi csináltunk. A „mi” természetesen a 

nemzeti közösséget jelenti. A 19-20. században rengeteg olyan esemény volt, 

ami csak megtörtént Magyarországgal és Magyarországon, legyen szó az első 

vagy a második világháborúról, vagy 1919-ről. 1848-49-ben és 1956-ban 

azonban a nemzet saját kezébe vette sorsa irányítását, és megpróbált kezdeni 

valamit azokkal a geopolitikai és egyéb adottságokkal, amelyekben el kellett 

magát helyeznie.  

 

Ez a két történelmi esemény párhuzamba állítható úgy is, hogy mindkettő 

alapvető változást hozott a magyar társadalom életében. 1848-49-ben a 

feudális társadalmi rendből lépett át az ország a polgári társadalmi rendbe, és 

a katonai vereség ellenére ezek a vívmányok tartósnak bizonyultak, a 

neoabszolutisztikus rendszer sem tudta ezeket visszavenni. 1956 a katonai 

vereség ellenére ugyancsak alapvető változást hozott, hiszen ahhoz a nyílt, 

diktatórikus hatalomgyakorláshoz, ami ’56 előtt jellemezte Magyarországot, 

még a kádári megtorlás ellenére sem lehetett visszatérni. A társadalom ugyan 

nem szabadult meg valamennyi bilincsétől és nyűgétől, de legalább némileg 

szabadabb mozgástérhez juthatott.  

 

Abból a szempontból is megvan ez a párhuzam, hogy nagy tömegek voltak 

érintettjei mindkét esetben ezeknek az eseményeknek. 1848-49-ben csak a 

honvédseregben legalább kétszázezer ember fordult meg, és ha a 

nemzetőrség országos létszámát nézzük, akkor ez elérte legalább a 
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hatszázezer főt. Mivel a nemzetőrségben csak a felnőtt, és a választási 

jogosultsággal rendelkező férfi lakosság vehetett részt, az akkor tízmilliós 

magyar lakosság fele legalább családtagként érintett volt a szervezetben. 

1956-ról is elmondhatjuk, hogy a nemzetőrség országos kiterjedését tekintve 

méltó utódja volt a ’48-’49-es elődszervezetnek.  

 

Mind ’48-ban, mind pedig ’56-ban elkülöníthetők a szervezési szakaszok. A 

spontán szerveződés, a forradalom védelmének spontán megteremtése a még 

létező, vagy már létező erőszakszervezetekkel szemben, majd pedig a 

rendezés igénye, tehát az, hogy országos szinten próbálják meg valamilyen 

egységes szervezetbe tömöríteni a nemzetőrséget. Ez mind 1848-49-ben, 

mind pedig 1956-ban, utóbbi esetben az idő rövidsége ellenére, sikeresen 

megtörtént.  

 

A párhuzam abban a tekintetben is fennáll, hogy a nemzetőrség 

megbízhatóbb fegyveres ereje volt mindkét esetben a forradalomnak, mint az 

átálló, vagy passzívan viselkedő katonaság. Sok esetben súlyosabb 

veszteségeket is szenvedett el az orosz intervencióval szemben, mint 

amennyire ez a reguláris katonaság esetében megtörtént.  

 

Ezeket a pozitív emlékeket mindenképpen ápolni kell. Annál is inkább, mert 

1956 annak ellenére, hogy nemzeti ünnep, máig nem kapta meg azt a helyet a 

magyar köztudatban, ami megilleti. Ennek sokfajta oka van. Tudjuk, hogy 

máig hangzanak el valótlanságok ezzel kapcsolatban, sok esetben még 

történészek szájából is, és a politikának máig játéktere ez az esemény. Abban, 

hogy ez a szerep megteremtődjék, illetve, hogy ’56 ugyanolyan fényes 

csillaga legyen a magyar történelemnek, mint amilyen 1848-49 volt, nagyon 

fontos szerepe van ma Önöknek, az egykori szereplőknek, fontos szerepe van 

a történészeknek abban a tekintetben, hogy bemutassák az eseményeket, és 

fontos szerepe van az ilyen konferenciáknak, hiszen az újabb és újabb 

kutatási eredményeket ilyen módon lehet közvetíteni a nagyközönség felé.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattak. Sikeres konferenciát kívánok! 

 

Hermann Róbert DSc. 
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Némethné Dikán Nóra 

Az 1956-os események Szabolcs-Szatmár megyében, különös tekintettel a 

nemzetőrségre 

 

A nemzetőrség 1956-os forradalom alatti megyei tevékenységére 

vonatkozóan bőséges forrásanyaggal rendelkezünk. A megyei forradalmi 

vezetők perének (azaz az elsőszámú vádlottról elnevezett Szilágyi László és 

társai pernek) eredetileg 20 vádlottjából négyen a fegyveres testületek tagjai 

voltak, és a forradalom alatt mindegyikőjüknek volt kapcsolata a 

nemzetőrséggel, sőt a november 1-én felállított nemzetőrséget irányító 

Forradalmi Honvédelmi Bizottmány két tagja is az említettek közül került ki.  

A 1956-os forradalom megyei vezérkarának perében közel 500 tanút 

hallgattak meg, s a forradalmi tevékenységük miatt megvádolt fegyveres 

testületi tagok esetében is több százra rúgott a kihallgatott tanúk száma, 

akiknek vallomása témánk szempontjából hiánypótló. De készültek 

összefoglaló jelentések, monográfiák mind a megyei rendőrkapitányságon, 

mind a kiegészítő parancsnokságokon, amelyek számos, a nemzetőrségre 

vonatkozó adatot is tartalmaznak. 2001-ben pedig megjelent az emigrációba 

vonult Kabay Dezső, a megyei nemzetőr parancsnok visszaemlékezése is.  

Bár a kutatás lehetőségei még koránt sincsenek kimerítve, a felsorolt 

dokumentum-típusok alapján sokoldalúan lehet vizsgálni a nemzetőrség 

szerepét, kik és milyen indíttatásból vállaltak vezető szerepet, milyen 

akcióban vettek részt, milyen nagyságrendű volt a létszámuk, milyen volt a 

megtorlás mértéke, indíttatása stb. Az alábbiakban a forradalom közvetlen 

előzményeinek eseménytörténetét, a forradalmi eseményeket elindító október 

26-i nyíregyházi tüntetést, a nemzetőrség megalakulását és szerepét mutatom 

be. 

Kabay Dezső megyei nemzetőrparancsnok - akkori foglalkozása 

kútfúró mester, aki egyébként 1951-ben a megyei Szabadságharcos 

Szövetség elnöke volt, 1956-ban is még csak harminc éves fiatalember - a 

2001-ben megjelent „Forradalom az Isten háta megett, és egyéb 

viszontagságok” című visszaemlékezésének már a címével is jelezni kívánta, 

hogy 1956. október 23-26-a között még ő maga is úgy vélekedett, hogy a 

tüntetések, megmozdulások Budapest ügye, ott fog eldőlni minden. 

Nyíregyháza, ez a központtól távol eső kisváros, aligha lesz része az 
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események fő sodrásának. „Majd meglátjuk, hogy nekünk rosszabbodást, 

vagy javulás hoz-e [Budapest - D. N.]. Arra, hogy ez [a] mi nyugodt Isten 

háta mögötti kisvárosunkra is kiterjedhetne, nem is gondoltunk.” - írta 

előszavában. Kabay Dezsőnek azonban nem volt teljesen igaza. Nyíregyháza, 

de Szabolcs-Szatmár megye sem volt már 1956 őszén olyan nyugodt és 

csendes, és különösen nem volt már elszigetelt a főváros szellemi-politikai 

vitáitól. 

1956 júliusában jelent meg az MDP Központi Vezetőségének 

határozata az értelmiségi politika néhány kérdéséről, s a megyei pártbizottság 

nagy gonddal igyekezett előkészíteni a határozat októberi vitáját. A megyei 

pártapparátus a különböző szakmabeli értelmiségi csoportokkal külön-külön 

beszélte meg az értelmiségi politika új fordulatát. Szeptember 1-én a 

pedagógusoknak, 20-án pedig a műszaki értelmiség számára szerveztek 

fórumot. A szeptember 27-i mátészalkai értelmiségi ankétra
1
 a népművelőket 

és a közgyűjtemények szakembereit, könyvtárosokat, művelődési házak 

dolgozóit és múzeumi szakembereket hívták össze. 1956 szeptemberében 

Bessenyei Klub elnevezéssel múzeumbarátok köre kezdte meg működését 

Nyíregyházán. Az MDP megyei vezetésének kezdeményezésére és 

ellenőrzése mellett 1956 szeptemberében egymás után életre hívott 

értelmiségi fórumok, vitaklubok a társadalom legégetőbb kérdéseit nyíltan és 

kritikusan taglaló politikai fórumokká váltak.  

A nagy vihart kavart, mintegy 500 érdeklődő részvételével megtartott 

mátészalkai értelmiségi ankéton szó esett a könyvtárak hiányos 

felszereltségéről, a megyei múzeum és a levéltár mostoha körülményeiről, a 

műemlékvédelem lehetetlen helyzetéről, az analfabetizmusról, sőt a 

padlásseprésekről is. Igazán veszélyesnek azonban a funkcionáriusok 

iskolázatlanságának nyílt bírálatát, és az értelmiség képzettségének megfelelő 

társadalmi vezető pozíciókat követelő véleményeket tartották a jelenlévő 

pártvezetők, ahogy az egy 1957-es jelentésből kiderül. Ugyanakkor 

nacionalizmust és leplezetlen szovjetellenességet véltek kiérezni a nemzeti 

kérdés ügyéből a még igen óvatosan fogalmazó felszólalásokból is. A gyűlés 

félidejében a megyei tanács elnöke, Fekszi István dühödten távozott is a 

fórumról.  

Szeptember végén, október elején a Szabolcs-Szatmári Néplap 

                                                           
1
 ankét (fr.): tanácskozás, értekezlet 



1956 NHT 2012 NEMZETŐRJELVÉNY 

 

- 15 - 

 

nemcsak tudósításaival, hanem kommentárjaival is igyekezett lazítani a 

megyei pártbizottságtól való függőségén. Október 6-án Soltész István 

újságíró a lap munkatársainak véleményét a következőképpen öntötte 

formába „A szabolcsi újságírók tiszta lapja” című, Rajk László temetése 

utáni napon megjelent, nagy vihar kavart írásával: „…gyalázatosan 

becsapva, félre vezetve részt vettünk abban a szégyenletes 

hazugsághadjáratban, amely ártatlanok... igaztalan szenvedését, üldöztetését 

hozta magával. Hadd mondjuk meg őszintén az olvasóknak, akik már 

elvesztették a magyar sajtó iránti bizalmukat: nagyon sajnáljuk és szégyelljük 

a történteket. Ennél a szégyennél csak a haragunk és gyűlöletünk nagyobb a 

törvényt gyalázó önkénnyel szemben. Sajnáljuk és szégyelljük nemcsak a 

hazug pereket, hanem sok minden mást is, amit hol utasításra, hol helytelen, 

félrevezető nézetből fakadó meggyőződésből követtünk el...” Nem véletlen, 

hogy október 23-án a megyei párt végrehajtó bizottsága a lap 

szerkesztőbizottságának tagjait és a rovatvezetőket megbeszélésre hívta 

össze, ahol megvádolta őket, hogy jobboldali és revizionista nézeteknek 

adnak teret. 

 

 
A villamos tetejéről egy nő elszavalta a Nemzeti dalt 

 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az október 26-i nyíregyházi tüntetést 
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megelőzően megyénkben is megvoltak azok a legális politikaformáló 

műhelyek, ahol a forradalmi változások szellemi előkészítése folyt, ahol az 

értelmiség saját problémáin túl a társadalom egészét érintő kérdésekről is 

gondolatot cserélt, még akkor is, ha mindez a hatalom ellenőrzése mellett 

történt. 

 

A megyei forradalmi eseményeket elindító október 26-i nyíregyházi 

tüntetés közvetlen előzményei  

Október 23-26. között az MDP megyei bizottsága és a megyei tanács még 

megőrizte irányító szerepét, és megpróbálta az eseményeket is kézben tartani. 

Úgy tűnt, hogy a fegyveres testületek is – többé-kevésbé - urai a helyzetnek.  

Október 23-án éjjel 10 óra tájban a nyíregyházi helyőrség a debreceni 

alakulat ügyeletesétől értesült, hogy tüntetés készül a városban. Az ezred 

tisztikarát nem érte váratlanul a 24-én hajnalban a megyei rendőrkapitányság 

által közvetített kérés, hogy küldjenek egy nagyobb létszámú csoportot a 

debreceni karhatalmi alakulatok megsegítésére. A helyőrség 120 katonát 

irányított Debrecenbe, s egyben tiszti járőröket rendelt ki Nyíregyházán a 

megyei tanács és a megyei pártbizottság elé, mert olyan információ futott be 

hozzájuk, hogy támadás készül a két intézmény ellen. Nyíregyházán ugyan 

nem történt semmi, de a budapesti és a debreceni tüntetések hatására a 

parancsnok készültségbe helyezte a helyőrség személyi állományát. 

Október 25-én a debreceni tüntetést követően, részben annak hatására, 

megalakult a megyei honvédelmi tanács, amely készültségi állapotot rendelt 

el a fegyveres testületeknél, ezen felül megszervezte a középületek fegyveres 

védelmét, felfegyverezte a megyei pártbizottság munkatársait, kérésükre 

fegyvereket adott a megyei tanácsnak. A kiegészítő parancsnokság egy 

megerősített fegyveres szakasszal látta el a rádióerősítő-állomást, növelték a 

vasútbiztosító őrség létszámát, rendőröket rendeltek ki a nyomda, a nemzeti 

bank őrzésére. A megyei pártbizottság utasítására a járási kiegészítő 

parancsnokságok ezt követően felfegyverezték a járási pártbizottságokat, 

illetve biztosították a fegyveres őrzésüket.  

 

A diákságról  

Az október 23-i budapesti megmozdulásokat követően a nyíregyházi 

középiskolák tanulói elhatározták, hogy tüntetést szerveznek Nyíregyháza 
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különböző pontjain.  

Október 25-én és 26-án a rendőrség politikai tisztjei, párt-, tanácsi- és 

ifjúsági vezetők végigjárták a diákintézményeket és próbálták elejét venni a 

tanulók megmozdulásainak. A Kossuth Lajos Gimnázium tanulóinak 

küldöttsége október 26-án délelőtt - miközben a tüntetés már formálódott - a 

megyei tanácson átadott Fekszi István tanácselnöknek és Varga Sándor MDP 

megyei titkárnak egy 22 pontos kívánságlistát. Közölték, hogy a Kossuth-

szoborhoz vonulnak, és ott fel fogják olvasni azt. A diákok önálló tüntetését 

az események elsodorták ugyan, de a követelések felolvasása a ledöntött 

szovjet hősi emlékműnél az aznapi nyíregyházi események egyik fontos 

momentuma lett. 

 

Az október 26-i nyíregyházi tüntetés 

 

A tüntetők leszerelték az irodaház tetejéről a vörös csillagot 

  

Október 26-án, Nyíregyházán zajlott le az első tüntetés a megyében, amely 

elindította a forradalmi eseményeket egész Szabolcs-Szatmárban.  A kora 

délelőtti órákban Miskolcról három tehergépkocsi érkezett felfegyverzett 

munkásokkal és diákokkal a városba. Röplapokat osztogattak, ismertették a 

borsodi munkástanács követeléseit, az egyik főtéren álló középületről 
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leverték a vörös csillagot, és tüntetésre, a szovjet emlékművek ledöntésére 

biztatták a jelenlévőket. A megyeszékhelyen a nagyobb üzemek munkásai 

körében már ezekben a napokban megfogalmazódott, hogy Miskolc mintájára 

Nyíregyházán is felvonulást kellene szervezni és munkástanácsot kellene 

alakítani. A Borsod megyeiek érkezése és biztatása csak megerősítette ezt. A 

nap folyamán ledöntötték a szovjet emlékművet, és a nyomdában 

kinyomtatták a Szabolcs-Szatmár megyei sztrájkbizottság követeléseit. A 

kora délutáni órákban a városháza előtti téren tartott népgyűlésen 

megválasztották az ideiglenes városi munkástanácsot, a börtönből 

kiszabadították a rabokat, végül a nap a laktanyánál zárult, ahol a sikertelen 

fegyverszerzés közben huszonegyen könnyebben és hatan súlyosabban 

megsebesültek. 

 

 

A szovjet hősi emlékmű ledöntése 

 

A fegyveres erők és a nemzetőrség a forradalom napjaiban  

Rácz István tanár, az ideiglenes munkástanács frissen megválasztott tagja és 

Kabay Dezső már az október 26-i tüntetés estéjén megkezdte az önként 

jelentkező diákokból és munkásokból a nemzetőrség szervezését a városi 

tanács épületében. Szilágyi László, az ideiglenes munkástanács elnöke kérte 
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meg régi ismerősét, Kabay Dezsőt, hogy mint „fegyverforgató ember”, 

legyen segítségére a rend fenntartásában, vegye kezébe a nemzetőrség 

szervezését és irányítását, s vegye fel a kapcsolatot a város fegyveres 

testületeivel. Kabay kérésére a helyőrség parancsnoka, Hubicska Zoltán 

őrnagy ahhoz még csak-csak hozzájárult, hogy egy teherautónyi fegyvertelen 

tiszt részt vegyen a délutáni nagygyűlésen, de attól már vonakodott, hogy 

katonákkal erősítse meg a rendfenntartásra szerveződő nemzetőrséget, 

felfegyverzésüket pedig egyenesen megtagadta. Ahhoz, hogy az alakulat 

katonái is részt vegyenek a közrend biztosításában, csak azt követően járult 

hozzá, hogy az esti órákban a tömeg fegyvereket követelve megtámadta a 

laktanyát.   

Október 26-án a rendőrkapitányság vezetői fogadták a Rácz István 

vezette tüntetők küldöttségét, sőt az épület erkélyéről együttérző beszédet is 

mondtak, és megállapodtak, hogy a rendőrség a civil lakosság köréből 

szervezett nemzetőrökkel együtt fogja a rendet biztosítani. Ezt követően 

kezdték el összeírni a városi tanácson a nemzetőrségbe jelentkező diákokat és 

munkásokat. Kabay Dezső másnapi kísérlete, hogy az önkéntes nemzetőrök 

felfegyverzésének ügyében a rendőrkapitányság vezetőivel tárgyalásokat 

kezdeményezzen, nem járt sikerrel. A nemzetőrség a belterületi rendőrőrs 

épületében rendezkedett be, s október 27-től 28-ig az önkéntes nemzetőrök 

rendőrökkel és katonákkal karöltve, de fegyver nélkül teljesítettek 

járőrszolgálatot, vagyis nem jelentettek komoly erőt a városi munkástanács 

számára.  

A megyei pártvezetés ugyanakkor arra utasította Unatenszky Pál 

alezredest, a megyei kiegészítő parancsnokot, hogy „válogatott” tartalékosok 

behívásával oldja meg a rendfenntartó katonai és rendőrségi alakulatok 

kiegészítését. Nem rajta múlott, hogy mindezt nem sikerült végrehajtani. 

Október 27-én este Kabay Dezső megpróbálta rávenni Szilágyi 

Lászlót (akkor még Nyíregyháza Ideiglenes Munkástanácsának elnökét), 

hogy menjenek el Miskolcra, és az ottani tapasztalatokra építve szervezzék 

meg a nemzetőrséget, s ha a hadseregtől nem sikerül fegyvert szerezni, 

forduljanak a Borsod Megyei Munkástanácshoz, kérjenek tőlük. Úgy 

gondolták, 200 nemzetőr elég lenne a megyei fegyveres erők 

ellensúlyozására. 

Kabay Dezső kezdettől fogva úgy látta, hogy a forradalom biztosítéka 
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az utóbbi szervezetek feletti parancsnoklás megszerzése, és a nemzetőrség 

felfegyverzése. Az volt az álláspontja, hogy Unatenszky Pál kiegészítő 

parancsnokot, aki a honvédelmi tanács elnöke is volt, mielőbb meg kell 

fosztani pozíciójától, és rá kell venni a hadsereget, adjon ki fegyvert a 

nemzetőrségbe jelentkező civilek számára. Tőle indult ki az a kezdeményezés 

is, hogy le kell fegyverezni a pártbizottságot, mint konkurens fegyveres erőt, 

és ki kell üríteni Nyíregyházán a pártapparátusnak helyet adó épületet. 

Az ÁVH nyilvános feloszlatásával október 28-án szétesett a megyei 

rendőri apparátus. A budapesti központtól kapott telefonüzenet - miszerint 

saját érdekükben távozzanak el szolgálati helyükről, mert biztonságukat nem 

tudják szavatolni – hatására az államvédelmis beosztottak pánikszerűen 

elhagyták a rendőrkapitányság épületét. Először a nyírbátori 

határőrlaktanyában kértek menedéket, majd miután a határőrség személyi 

állománya lázadozott ottlétük ellen, a laktanyaparancsnok jobbnak látta, ha 

inkább továbbmennek a Szovjetunióba. Biztonságuk szavatolására fegyveres 

kíséretet adott melléjük Beregsurányig, ahol átlépték a szovjet határt, és 

Munkácsra távoztak. A legtöbbjük magával vitte családját is. 

Az államvédelmisek távozása után a rendőrkapitányság szinte teljesen 

őrizetlen maradt. A vidéki őrsökről behívott rendőrök összecsomagoltak és 

hazautaztak, csupán néhány gépírónő és rendőr, főként nyomozó tartózkodott 

az épületben, amikor a jelentős mennyiségű gazdátlan fegyvert a megyei 

pártbizottságtól kapott utasításra a helyőrség parancsnoka, Hubicska Zoltán 

három tehergépkocsival a laktanyába szállíttatta. 

A rendőrség vezetője, Végh György államvédelmis őrnagy távozása 

után Petényi József rendőr százados vette át a kapitányság irányítását. Miután 

felettes szervétől, az ORFK-tól azt az utasítást kapta, hogy vegye fel a 

kapcsolatot a forradalmi bizottsággal és működjön velük együtt, a 

rendőrtisztek küldöttsége felkereste Szilágyi Lászlót a városi tanács 

épületében, és tudatták vele, hogy a rendőrség itthon maradt része kész 

továbbra is biztosítani a közrendet és a közbiztonságot Nyíregyházán, s hogy 

elfogadják Kabay Dezső nemzetőrparancsnok irányítását.      

Az ideiglenes városi munkástanács tárgyalási pozíciója az 

államvédelmisek távozásával és a rendőrség sorainak szétzilálódásával 

jelentősen javult a nemzetőrség számára a hadseregtől kért katonák és 

fegyverek vonatkozásában. A helyőrség parancsnoka, Hubicska Zoltán 
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őrnagy még ezután is csak akkor egyezett bele a civil nemzetőrök fegyverrel 

való ellátásába és a katonák részvételébe a nemzetőrségben, amikor Szilágyi - 

Kabay Dezső javaslatára - kilátásba helyezte, hogy Miskolctól kér egy 

zászlóaljnyi katonát és azokkal fogja a rendet fenntartani. A hadsereg végül 

tizenhat közkatonát és négy tisztet bocsátott az őrszolgálat rendelkezésére, 

valamint 25 fegyvert – egyenként 5-5 tölténnyel - biztosított a civil 

nemzetőrök számára.  A nemzetőrség az ÁVH állományának elmenekülése 

után a városi rendőrőrsről beköltözött a rendőrkapitányság épületébe. 

Nyíregyházán a kezdetben kb. 60 főből álló rendfenntartó alakulat létszáma 

(20 katona, 20 rendőr, 20 nemzetőr) november első napjaira már 

megkétszereződött.  

 

A hatalomváltásról  

 

Tomasovszki András és Budai András a ledöntött szobor talpazatán 

 

Az október 26-i, városháza előtti nagygyűlés az ideiglenes munkástanács, 

illetve annak intézőbizottsága megalakításával zárult. Ekkor még úgy volt, 

hogy a munkástanácsok politikai tanácsadó szerepet fognak betölteni, és az 

lesz a feladatuk, hogy segítséget nyújtsanak az államhatalmi, államigazgatási 

szerveknek a rend fenntartásában és a közellátás biztosításában. Október 29-

én, amikor Nyíregyháza Városi Munkástanácsa és a megyei nemzeti 
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bizottság létrehozására került sor, már ismert volt Nagy Imre október 28-i 

rádióbeszéde, miszerint a kormány a tanácsi szervek helyett ezekre a 

forradalmi bizottságokra kíván támaszkodni programja végrehajtásában. 

Október 29-én a Nyíregyháza Városi Munkástanács és a megyei nemzeti 

bizottság létrehozása már annak jegyében történt meg, hogy a közigazgatási 

területen működő forradalmi bizottságok ideiglenesen, az új választások 

kiírásáig a tanácsok és a végrehajtó bizottságok helyébe lépnek. A megyei 

nemzeti bizottság elnökének megválasztott Szilágyi László a megyei 

tanácselnök, Rácz István pedig a városi tanácselnök funkcióját vette át. Ezzel 

a hatalomváltás megtörtént, és a nemzetőrség irányítása is átkerült a megyei 

nemzeti bizottság, illetve Kabay Dezső nemzetőrparancsnoknak kezébe.  

A következő négy napban a megyei nemzeti bizottság 

közreműködésével befejeződött a községi nemzeti bizottságok hálózatának 

kiépítése, s október 30. és november 2-a között megtarthatták alakuló 

gyűléseiket a járási nemzeti bizottságok is.  

A megyei pártvezetés ereje október 29-re, a megyei nemzeti bizottság 

megalakulásának napjára már több vonatkozásban is megroppant. A megye 

két elsőszámú vezetője, Fekszi István megyei tanácselnök, és Varga Sándor, 

az MDP megyei titkára, úgy mérték fel a helyzetet, hogy nekik is jobb lesz 

eltávozni a megyéből. Anélkül, hogy erre a pártapparátust felkészítették 

volna, elhagyták Nyíregyházát. A rendőrség, a megyei pártbizottság és a 

megyei tanács első számú vezető nélkül maradt, az addigi egység 

megbomlott. 

Október 31-én a megyei nemzeti bizottság elfogadta a „Nemzetőrség 

szolgálatának ideiglenes irányelvei” című dokumentumot, amely kimondta, 

hogy a rendőrökből, katonákból és civilekből álló nemzetőrség  irányítása, a 

nemzetőrparancsnokok kinevezési és a civil nemzetőrök kiválogatásának joga 

a forradalmi tanácsokat illeti meg. A nemzetőrség civil lakosságból kikerülő 

tagjai is elláthattak fegyveres szolgálatot, azonban a fegyvereiket a szolgálati 

időn túl le kellett adniuk.  

A megyei nemzeti bizottság november 1-i ülésén, a fegyveres erők 

egységes parancsnoksága, a honvédelmi bizottmány felállításáról határoztak. 

Tagjai a rendőrség részéről File György százados, a rendőrkapitányságon az 

előző napon létrehozott forradalmi tanács elnöke, a hadsereg részéről 

Hubicska Zoltán őrnagy, valamint Kabay Dezső nemzetőrparancsnok lettek. 
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A megyében a fegyveres testületek erőszakos lefegyverzésére 

irányuló civil kísérletek néhány kivételtől (tiszabecsi, nyírbátori helyőrség) 

eltekintve nem vezettek számottevő eredményre. 

Október 31-ét követően nemzetőrökből és rendőrökből álló csoportok 

mentek a járási székhelyekre, hogy a rendőrség közrendvédelmi 

apparátusának szolgálatba állításához, és ahol még nem alakult meg, ott a 

nemzetőrség megszervezéséhez segítséget nyújtsanak. Munkájuk során 2700 

fegyverre vonatkozó igényt írtak össze, ezeket azonban már nem sikerült 

kijuttatni Nyíregyházáról, ugyanis a szovjet csapatok november 2-án lezárták 

a városból kivezető utakat, és elfoglalták a vasútállomást. 

 

A megtorlásról 

November 4-én, miután a szovjet alakulatok megszállták a várost, 

megérkezett Debrecenből a szovjet katonai elhárítás ezredese két, 

Nyíregyházát jól ismerő államvédelmis tiszttel, akiket a debreceni fogdából 

szabadították ki. Az ezredes a Vorosilov laktanyában székelő szovjet 

parancsnokságra rendelte a megyei rendőrkapitányság vezetőjét, Petényi 

Józsefet, és a katonai helyőrség elhárító tisztjét, Puskás Dezső századost, 

hogy a nyíregyházi forradalmi mozgalom legaktívabb szereplőiről 

tájékozódjon. Ezt követően a megyei rendőrkapitányság épületében 

rendezkedtek be, és megkezdték azoknak az államvédelmis beosztottak a 

behívását, akik nem menekültek el a Szovjetunióba. Közülük estére 10-12-en 

jelentek meg kapitányság épületében. A rendőrök hatalmas felháborodással 

fogadták az ÁVH-sok visszatérését, s a másnapi tisztigyűlés úgy határozott, 

ha nem hagyják el az épületet, minden rendőr távozik. A kapitányságra 

hivatott Hubicska Zoltán őrnagy sem lelkesedett, amikor elhárító tisztje - a 

szovjet ezredesre hivatkozva - utasította, hogy intézkedjen a helyőrség 

politikai munkatársainak berendelésére, és biztosítson számukra gépkocsit, 

hogy az őrizetbe vételeket megkezdhessék.  

November 5-én, a megyei rendőrkapitányságon még működő 

honvédelmi bizottmány tagjai (File György, Kabay Dezső és Hubicska 

Zoltán) az új nemzetőrség szervezésén dolgoztak. Mintegy 150 tartalékost 

hívott be a megyei kiegészítő parancsnokság, közülük kívánták toborozni az 

új nemzetőrséget. A behívottak közül csak nyolcan vállalták az önkéntes 

karhatalmi szolgálatot. Elhelyezésüket úgy oldották meg, hogy ágyakkal 
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rendezték be az alagsort és a kapitányság folyosóit. Azért, hogy 

ellehetetlenítsék az ott tartózkodó volt ÁVH-sokat, a tartalékosok 

elhelyezésére hivatkozva állandóan egyik szobából a másikba költöztették 

őket, akik ezt megunva végül elhagyták az épületet. A délután folyamán a 

szovjet katonaság lefegyverezte a rendőrséget, és a legénység tagjait 

kizavarta az épületből. Az üresen maradt kapitányságot az időközben a 

Szovjetunióból visszatért volt ÁVH-sok foglalták el Végh György rendőr 

őrnagy vezetésével. Végh az osztályvezetőkkel, és Puskás Dezsővel, a 

Néphadsereg elhárító tisztjével a rendőrkapitányság birtokba vétele után 

összeállította az őrizetbe veendők névsorát. Brigádokat szerveztek, és még 

aznap éjjel letartóztatták, és a nyíregyházi börtönbe szállították a forradalom 

megyei vezetőit (Pintér Istvánt, Rácz Istvánt, Szilágyi Lászlót, Dandos 

Gyulát, Lengyel Antalt, Lupkovics Györgyöt és Kabai Dezsőt), akiket 

november 8-án Ungvárra szállítottak a szintén letartóztatott nyírbátori 

forradalmi vezetőkkel együtt. Innen november végén hozták vissza őket 

Nyíregyházára, majd december 10. és 24. között engedték őket szabadon, 

hogy 1957 elején megkezdjék büntetőjogi felelősségre vonásukat. Kabay 

Dezső, miután 1957 elején ismét megkezdődtek letartóztatások, elhagyta az 

országot, Jugoszláviába menekült. 

November végén, december elején átvilágították az egykori ÁVH-

sokat, majd ezt követően ismét ott találjuk őket az újjászervezett 

karhatalomban. A velük szemben táplált ellenszenv a korábbinál is nagyobb 

volt, mivel az elbocsájtott, vagy letartóztatott katona- és rendőrtisztek 

meghurcoltatásuk, illetve büntetőjogi felelősségre vonásuk mögött az 

államvédelmisek aknamunkáját látták. Ebben közrejátszott, hogy a 

kihallgatásokat is ezzel az apparátussal végezték.  

A Szilágyi László és társai perben a fegyveres testületek tagjai ellen 

indított eljárást összevonták a forradalom polgári vezetőinek ügyével, így a 

forradalom civil vezetői felett is katonai bíróság ítélkezett. A honvédelmi 

bizottmány két tagját, Hubicska Zoltán honvéd őrnagyot és File György 

rendőr századost is az említett perben ítélték el. Hubicska 1 év letöltendő, 

File 1 év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Ugyanebben a perben a 

nemzetőrség feladataiban is résztvevő katonák parancsnokát, a megyei 

pártbizottság épületében tartózkodó párttagok lefegyverzését levezényelő 

helyőrségi politikai tisztet, Ormos László századost 6 hónap felfüggesztett 
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börtönnel, a megyei nemzeti bizottságban a rendőrkapitányságot képviselő 

Petényi József rendőr századost 10 hónap felfüggesztett börtönnel sújtották. 

A per első- és harmadrendű, civil vádlottjait, Szilágyi Lászlót, a megyei 

nemzeti bizottság elnökét, és Tomasovszki Mihályt, a nemzeti bizottság 

tagját kivégezték. Többen súlyos börtönbüntetést kaptak.  

A letartóztatott és büntetőjogilag elítélt katona- és rendőrtisztek 

(Petényi József, Hubicska Zoltán, Ormos László, File György) a nemzeti 

függetlenségnek, a szovjet csapatok Magyarország területéről való 

kivonásának, a katonai függőséget jelentő Varsói Szerződés felmondásának 

hívei voltak. Mindannyian egyetértettek az ÁVH felszámolásával, a politikai 

tiszti állások és a belső elhárítás besúgói rendszerre épülő hálózatának 

megszüntetésével, valamint mindazon személyek eltávolításával és 

felelősségre vonásával, akik ezeken a területeken dolgoztak. Mindezek 

ellenére azonban a forradalom napjaiban sem kérdőjelezték meg az MDP 

vezető szerepét, sőt elsőként igazoltak át az MSZMP-be. Büntetésük mértékét 

jelentősen befolyásolta, hogy Hubicska Zoltán a november 4-e után felálló 

karhatalom egyik szervezője lett, Ormos László pedig elsőként adott utasítást 

a nemzetőrök lefegyverzésére, majd a vasútbiztosítás karhatalmi 

századparancsnoka lett. Miután kizárták az MSZMP-ből, még évekig küzdött 

azért, hogy párttagságát visszakapja. File György és Petényi József is az 

elsők között léptek be az MSZMP-be. Éppen ezért ami velük történt, az 

előzetes letartóztatásban töltött hónapok gyötrelmei és megaláztatásai, a 

társadalom perifériájára (segédmunkási létbe) szorulás, a másodrendű 

állampolgárrá (priuszossá) válás óriási törést jelentett számukra.  
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Farkas Csaba 

A szegedi nemzetőrség 1956-ban 

 

Szegedet a forradalom bölcsőjeként is szokták emlegetni, hiszen itt már 

október 23. előtt voltak olyan történések, amelyek a későbbi események 

közvetlen előzményeinek tekinthetők, és bizonyos mértékben meghatározták 

azok országos és helyi fejlődését is. Október 16-án, a szegedi egyetemen 

megalakult a MEFSZ (későbbi nevén MEFESZ)
2
, egy független 

érdekvédelmi diákszervezet, amely nem illett bele a kommunista pártállam 

monolitikus
3
 struktúrájába.  A bölcsészkar auditórium maximumában

4
 

október 20-án tartott diákgyűlésen a hallgatók elfogadták a szervezet 

működési szabályzatát és politikai programját. Utóbbiban először fejezték ki 

nyíltan 1956 politikai és társadalmi eszméinek és célkitűzéseinek.
5
 A 

megalakulást követően az aktivisták az ország különböző egyetemein 

tájékoztatták az ifjúságot a szervezetről, ez viszont azzal is járt, hogy Szeged 

forradalmi fejlődése megtorpant, az események középpontjába Budapest és 

más városok kerültek.  

A forradalom első napjainak szegedi tüntetései válaszlépésre késztette 

a politikai hatalmat. Október 25-én kora este a városban a pártvezetés 

javaslatára katonai közigazgatást vezettek be,
6
 melynek parancsnoka Halász 

Gyula főhadnagy lett, aki köteles volt végrehajtani a testület döntéseit. Még 

az éjszakai órákban megalkották legfontosabb rendeleteiket. A testület a 

karhatalom, a politikai-rendészeti osztály, a rendőrség, a tűzoltóság, és a 

városban állomásozó összes katonai erő személyi állományát, fegyvereit és 

technikai eszközeit maga alá vonta. Felhasználásukról csak Halász Gyula 

rendelkezhetett.  

A katonai parancsnokság fegyveres ereje másnap figyelmeztető 

lövésekkel kísérelte meg megállítani a Széchenyi térre bevonulni akaró 

                                                           
2
 MEFESZ: Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 

3
 monolitikus (gör-lat.): tömbszerűen egységes, szorosan összetartozó 

4
 auditorium maximum (lat.): valamely egyetem vagy főiskola legnagyobb 

befogadóképességű előadóterme 
5
 A MEFESZ kialakulására és tevékenységére ld. KISS Tamás: Magyar Egyetemisták és 

Főiskolások Szövetsége 1956, Szeged. Szeged (Belvedere Meridionale) 2002.; BÁLINT 

László: 1956. A forradalom Szegeden. Szeged (Magyar Politikai Foglyok Szövetsége) 2000. 

[továbbiakban: BÁLINT 2000] 53-76. 
6
 BÁLINT 2000: 94-96. 
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sokaságot. Egy gellert kapott lövedék kioltotta Schwarz Lajos 17 éves 

ifjúmunkás életét, 16-an pedig megsebesültek. A tüntetés brutális szétverése 

óriási felháborodást keltett a városban és szinte minden üzemben sztrájkba 

kezdtek.
7
 Az általános felháborodás október 27-ére megosztotta a katonai 

közigazgatás irányítóit, és kiélezte a kommunista pártvezetésen belüli 

ellentéteket.  

A rendvédelmi egységek felbomlása is hozzájárult ahhoz, hogy a 

hatalom engedményekre kényszerüljön, aminek következtében a forradalmi 

erők fokozatosan átvették a város irányítását. Sajátos módon 2-3 napon át 

kettős hatalom működött Szegeden. Léteztek még a régi rendszert irányító 

szervezetek, de már kialakulóban voltak a forradalmi erők hatalmi 

intézményei is, azonban egyik sem volt képes hatékony működésre.  

Halász főhadnagy október 27-én, a déli órákban fogadta a város 

üzemeinek és intézményeinek 2-2 fős delegációit.
8
 Arra kérte őket, 

válasszanak egy vele kapcsolatot tartó kisebb létszámú testületet. A 

városházán tartott gyűlés résztvevői ezután megválasztottak egy elnökséget, 

amely az Ideiglenes Városi Munkástanács nevet vette fel. Ez megalakulása 

után azonnal tárgyalásokat kezdett a katonai közigazgatás testületével a BM 

Csongrád megyei főosztályának épületében, s ezen a megbeszélésen a város 

közbiztonságáról is szó esett. Mivel a rendőrség egymagában képtelen volt 

fenntartani a rendet, a katonai közigazgatás fegyveres ereje pedig a drasztikus 

26-i és más tömegoszlatások miatt rendkívüli mértékben kompromittálódott
9
, 

megegyeztek, hogy nemzetőrséget alakítanak, amely az Ideiglenes Városi 

Munkástanács alárendeltségében és felügyeletében, a városi rendőrséggel 

együttműködve tevékenykedik. A szervezet létrehozását maga Halász Gyula 

főhadnagy vetette fel, és a katonai közigazgatás testülete sem utasította el. 

Körleteként az akkor üresen álló Dózsa laktanyát jelölték ki, szervezésére 

Palotás József, a Néphadsereg volt tisztje kapott megbízást, aki a MÁV 

Fűtőház képviselője volt a városi forradalmi szervekben. A nemzetőrség 

független volt más rendvédelmi szervektől, de együttműködött velük. Palotás 

                                                           
7
 FARKAS Csaba: A politikai hatalom erőszakos fellépései Szegeden az 1956-os forradalom 

első napjaiban. Szeged 1993/10 (5) 9-12. 
8
 A folyamatról ld. FARKAS Csaba: Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban. Aeteas 

2006/1 (21) 100-108. [továbbiakban FARKAS 2006)] 
9
 kompromittált: rossz hírű, hitelét, becsületét vesztett 
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József szervezőmunkáját a Szegedi Néptanács azzal ismerte el, hogy október 

29-én őt választotta meg a csapat parancsnokának.
10

  

 A tényleges hatalomátvételre ugyanakkor még várni kellett a 

városban, mivel sem az ideiglenes munkástanács, sem a nemzetőrség nem 

fejtett ki érdemleges tevékenységet október 28-án vasárnap. 

A katonai közigazgatás október 27-28-i tevékenysége kettős volt. 

Egyrészt, mint láttuk engedményeket tett és tárgyalt a városi forradalmi 

erőkkel, másrészt alárendelt alakulatai ekkor léptek fel a legdrasztikusabban a 

Szeged környéki községekben (Mórahalmon október 27-én, Ásotthalmon és 

Kisteleken október 28-án), és a megyeszékhelyen is oszlattak még fel kisebb 

csoportokat ezekben a napokban. Az ÁVH október 28-i nyilvános 

megszüntetése érzékenyen érintette a katonai közigazgatást. Az államvédelmi 

alkalmazottak előre felvették 3 havi fizetésüket és elhagyták körleteiket. Egy 

nagyobb csoportjuk a katonasággal Kiskunfélegyháza felé menekült, míg 

mások Jugoszláviába távoztak.
11

  

A katonai közigazgatási parancsnokságnak nem maradt ereje a 

hatalom megtartására, október 29-én gyakorlatilag már nem is működött. Az 

ideiglenes munkástanács a délelőtt folyamán városi néptanáccsá alakult át, 

majd ezt követően békés úton, egy tárgyalás keretében átvette a hatalmat a 

katonai közigazgatástól. 

A forradalmi szervezet legfontosabb feladata a rend biztosítása volt. 

Október 29-én, a néptanácsi ülésen hozott döntés alapján két zászlóaljat 

szerveztek. A gyárak dolgozóiból feltöltött munkás zászlóalj élére Stachó 

Elemér volt alezredest, míg az egyetemi hallgatókból álló egyetemi zászlóalj 

élére Országh István őrnagyot nevezték ki. Az egyetemi zászlóaljat később a 

Bólyai-kollégium épületében helyezték el. 18 évesnél fiatalabb jelentkezőket 

Perbíró József utasítására nem vehettek fel az alakulatba. A rendőrség a 

Partizánszövetség részben használhatatlan fegyvereit utalta ki nekik, valamint 

a feladatukat vesztő katonai egységek M-készletei
12

 is hozzájuk kerültek. Az 

öthalmi államvédelmi laktanya október 30. esti elfoglalásakor 

géppisztolyokat és golyószórókat is szereztek. Október 30-án a nemzetőrség 

vezetését egy napra Maróti András vette át, majd Lazúr Barna, a 

                                                           
10

 BÁLINT 2000: 115-133., 145-146. 
11

 FARKAS 2006: 102. 
12

 M-készlet: mozgósítási készlet 
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tudományegyetem katonai tanszékének oktatója lett a főparancsnok, Palotás 

pedig a helyettes. Ily módon a nemzetőrség az egyetlen olyan végrehajtó 

szervezet lett a forradalmi nemzeti bizottság alárendeltségében, amelyet nem 

a bizottság egyik elnökségi tagja vezetett. November 1-én megváltozott a 

fegyveres egység elhelyezési helye, az egyetem Tolbuhin sugárúti 

kollégiumának épületébe költöztek.  

A nemzetőrség kötelékébe taroztak még a város üzemeiben 

megalakult őrségek, amelyek fegyverzetéről parancsnokaik gondoskodtak. 

Illetékességük csak a saját munkahelyük védelmére terjedt ki. Üzemőrségek 

alakultak a város nagyobb gazdálkodó egységeinél, így a XI. sz. Autójavító 

Vállalatnál, az Öthalmi Kísérleti Gazdaságnál, a szalámigyárban, a 

konzervgyárban stb.
13

 

A nemzetőrséget eredetileg azzal a céllal hozták létre, hogy a 

rendőrséggel együttműködve ügyeljen a közbiztonságra, és védje a 

középületeket, így a többi közt a városházát, a nyomdát és a postát. Járőrözési 

feladataikat a rendőrséggel együtt végezték. A későbbiekben a rendőrség 

parancsnokának utasítására az államvédelmi alkalmazottak őrizetbe vételére 

is nemzetőröket küldtek. Komplex rendészeti struktúra jött létre, amely a 

forradalmi katonatanács operatív csoportjából, a rendőrségből és a 

nemzetőrségből állt. Ez néha feszültséget keltett, mivel az operatív csoport és 

a nemzetőrség tevékenysége több esetben megegyezett, ami 

összeütközésekhez vezetett. 

Szeged város forradalmi hatóságainak illetékessége csak a város 

területére terjedt ki, bizonyos esetekben azonban a város területén kívül is 

tevékenykedtek. A közbiztonság kérdése erre a legjobb példa, mivel a 

szegedi forradalmi erők rendelkeztek megfelelő nagyságú rendészeti erővel, 

fegyverekkel, és háttérintézményekkel (pl. Szegedi Fegyház és Börtön).  

A városon kívüli feladatokat a nemzetőrség végezte. Az államvédelmi 

alkalmazottak elfogására egy kisebb, könnyen mobilizálható csoportot hoztak 

létre főleg egyetemistákból, vezetőjük Kendi József, országosan ismert 

birkózó volt. A csoportot a lakosság szegedi (vagy egyetemi) tizenhármaknak 

nevezte. Október 30-án egy államvédelmi törzsőrmestert tartóztattak le 

Sándorfalván, november 1-én fegyvereket gyűjtöttek be Gyálaréten, 

november 2-án pedig lefegyverezték a kübekházai határőr alakulatot, és az 

                                                           
13

 BÁLINT 2000: 145-146., 156-157., 175-177. 
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államvédelemmel kapcsolatban álló személyeket a Csillagbörtönbe 

szállították. Ugyanezen a napon a szegedi nemzetőrök egy csoportja a Makói 

Járási Pártbizottság, majd a Makói Városi Pártbizottság fegyvereit szedte 

össze, és három államvédelmi tisztet kísért be Szegedre. A 

hódmezővásárhelyiek kérésére ugyancsak fogadtak be államvédelmiseket a 

szegedi börtönbe.
14

 

 A nemzetőrség feltöltetlenségéből, felfegyverzetlenségéből, valamint 

képzetlenségéből adódóan komolyabb katonai feladatok ellátására 

alkalmatlan volt, ezért a november 4-i szovjet támadás hírére Lazúr Barna 

feloszlatta a szervezetet. Kisebb nemzetőr csoportok, így a Fémfeldolgozó 

Vállalat üzemőrsége Szurmay Sándor vezetésével azonban megtartotta 

fegyvereit, és megtámadta a városon átvonuló szovjet páncélos egységeket. 

A forradalom bukása után, a megtorlás során a hatalom különös 

figyelmet fordított a nemzetőrségben szerepet vállalókra. Bár Szegeden 

halálos ítélet nem volt, a jogszolgáltatás (főleg a Szegedi Katonai Bíróság) 

több esetben súlyos szabadságvesztést szabott ki büntetésként. Lazúr Barna 

és Kendi József elsőfokon 7, másodfokon jogerősen 9 év börtönbüntetést 

kapott. Szurmay Sándor első- és másodfokon kiszabott 10 évét a Legfelsőbb 

Bíróság Elnökségi Különtanácsa az ellenállásért életfogytiglanra 

súlyosbította.
15

 

  

                                                           
14

 ÁBTL V-150367 Monográfia az 1956-os októberi ellenforradalom fegyveres 

szervezeteiről, a nemzetőrségről, vagy egyéb fegyveres csoportokról. II. kötet; BÁLINT 

2000: 161-163., 170-172. 
15

 BÁLINT László: A megtorlás Szegeden 1956. Szeged (Belvedere Meridionale) 2004. 
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Nagy Róbert 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyei 

eseményei, különös tekintettel a nemzetőrség megszervezésére 

 

Bevezetés 

A magyar történelem egyik legdicsőségesebb, legfelemelőbb, ugyanakkor 

tragikus eseménye volt az 1956-os forradalom, majd az azt követő 

szabadságharc. A néhány napos eufória
16

, a szabadság kivívása, a forradalom 

eltiprása és az azt követő megtorlás történetét sokan feldolgozták, hiszen a 

visszaemlékezők elbeszélései, naplói, a megnyíló levéltári források, cikkek, 

külföldi sajtóforrások, diplomáciai iratok, jegyzőkönyvek, a későbbi perek 

iratai lehetőséget adnak a XX. századi magyar történelem egyik kiemelkedő 

eseménysorozatának feltárására. Az egyes települések ’56-os történetét 

bemutató monográfiák, összefoglalók, hiánypótló munkák pedig a kisebb 

régiók, a vidéki Magyarország forradalmát segítik jobban megismerni. Jó 

példa erre Győr, Sopron, Kapuvár, a legújabban pedig Csorna ’56-os 

történetének részletes feltárása, forrásainak közlése. 

Az eseményeket átélő nemzetőrök még itt élnek köztünk, akik 

évtizedekig hallgatva magukba zárták saját történetüket, s ezzel a történelem 

egy-egy kis szeletét. Az egyes emberek, családok, kis falusi közösségek, a 

vidék és a nagyvárosok tudatában, emlékezetében megvan ’56 emléke, s 

fontos, hogy a fiatal generációk is megismerhessék, megtudják és felfogják, 

mi is történt valójában Magyarországon azokban a késő őszi napokban. 

 

A nemzetőrség vizsgálatakor akaratlanul is egy történelmi párhuzam, 1848-

49, annak szellemisége jut eszünkbe. Nem véletlen ez, hisz nagyon sok 

egybeesés van nemzeti forradalmaink között.  

A rend helyreállítása és biztosítása, a nyugodt társadalmi környezet 

kiépítése, a békés élet újraindítása, és a forradalom vérrel kivívott 

vívmányainak megtartása, s tovább élése fontos kérdés volt mindkét esetben. 

1956-ban az események alakításában részt vevő diákok, katonák, civilek, 

parasztok, munkások, és szellemi dolgozók a szabadság és függetlenség 

felemelő jelszavával vonultak az utcára, hogy a Rákosi-rendszer elnyomása 

után egy új Magyarországot teremtsenek. A felvonulók, tüntetők, majd a 
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 eufória (gör.): felhangolt kedélyállapot, jó közérzet  
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harcok megindulása után a hevenyészve felfegyverzett, önkéntes 

szabadságharcosok élete egy csapásra megváltozott. Az elégtelen 

fegyverzettel rendelkező szabadságharcosok, kiegészülve a felkelés oldalára 

tevőlegesen kis számban átálló katonákkal és rendőrökkel, legyőzték a 

szovjet és a régi kommunista vezetéshez hű erőket, bár azok túlerőben voltak, 

tankokkal és tüzérséggel támadtak, s kivívták a szabadságot. A győzelem 

pillanatában, az eufória után megszervezték a nemzetőrséget, amelynek tagjai 

önkéntesek, feladatai pedig a közrend, és a forradalom eredményeinek 

védelme voltak.  

Győr-Sopron megyében – ahogy országos szinten is - szinte minden 

nagyobb településen megalakították a nemzetőrséget. Ezek élére olyan 

személyek kerültek, akik a sokat tettek már előtte is a közösségért, részt 

vettek a forradalomban, szervezték az ellenállást, köztiszteletben álló 

sportolók, értelmiségiek, helyenként a korábbi közigazgatásban tapasztalatot 

szerzett, a Rákosi-érában mellőzött vagy épp csak megtűrt emberek voltak. A 

nemzetőrség csírái már a forradalom első napjaiban megvoltak, s még mielőtt 

hivatalosan is felállt volna a szervezet Budapesten, a nagyvárosokban és a 

kisebb központokban meglepő gyorsasággal jöttek létre a helyi csoportok, s 

vezetőikkel együtt gyorsan meg is kezdték tevékenységüket, amely 

egyértelműen bizonyítja a nemzetőrség alulról jövő, helyi közösségekből 

felépülő, önszerveződő mivoltát. 

A megye helyzete, földrajzi fekvése, stratégiai jelentősége önmagában 

is izgalmas, ha az ’56-os események helyi vonatkozásait vizsgáljuk. 

Mindezek mellett érdemes kiemelni néhány egyedi jellemzőt, amelyek 

megkülönböztetik Győr-Sopront a többi megyétől.  

Elsősorban Győrben az országos átlagnál nagyobb számú és 

szervezettebb volt a munkásság, köszönhetően a többi közt a Rába 

üzemeinek. A megszerveződő munkástanácsok ereje lenyűgöző volt, s 

elmondhatjuk, hogy a forradalom gyors győzelmében és vívmányainak 

hosszú ideig tartó megvédésében igen fontos szerepük volt. A munkások 

soraiból szervezett gyárőrségek önkéntes tagjai ügyeltek a közbiztonságra a 

gyárak területén, és készen álltak rá, hogy megakadályozzák az esetlegesen 

előforduló rablásokat, fosztogatásokat. A felfegyverzett gyárőrség sok 

tekintetben a nemzetőrséghez hasonló céllal és feladatokkal működött, nem 

lehet éles határvonalat húzni a két szervezet között. 
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A diákság szintén komoly szerepet vállalt a forradalmi 

eseményekben. Győrben, Mosonmagyaróváron, s legfőképpen Sopronban, az 

erdőmérnöki kar székhelyén meghatározói voltak a forradalmi 

cselekményeknek és tanácsoknak. Az ifjúsági szervezeteket és az egyetemi 

őrségeket önállóan működtették. Utóbbi feladataiban, céljaiban több közös 

vonást találunk a leendő nemzetőrséggel, így annak megszervezésekor 

bízvást számíthatott a megye forradalmi vezetése a fiatalok tapasztalataira is. 

A régi rend hívei értelmetlennek tűnő, és néhány esetben tragikus 

reakciója, a győri börtön ellenállása, és a mosonmagyaróvári határőr 

laktanyánál történt sortűz után megszületett a forradalom győzelme. Az 

országos eseményekhez kapcsolhatóan néhány nap alatt létrejöttek a 

települési, járási és megyei nemzeti tanácsok, sőt Győrött megalakult a 

Dunántúli Nemzeti Tanács is. A konszolidáció
17

 megindulása, a békés átállás, 

a forradalmi vezetés elfogadottsága, kompromisszumkeresése
18

 és 

hozzáértése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetőrség helyi egységei 

megszerveződjenek. Kiosztott igazolványaikon „polgári őrségnek, éber 

őrségnek, nemzeti őrseregnek, forradalmi karhatalomnak” nevezték őket. 

Tevékenységük a szovjet csapatok gyors bevonulása, és az ellenállás 

értelmetlensége miatt csupán egy-két napra korlátozódott. A főként 

közbiztonsági, rendfenntartó feladatokkal megbízott és felfegyverzett 

nemzetőrök, részben a diáksággal és a gyárőrségek tagjaival kiegészülve, sok 

esetben a megyei határőrségi alakulatok katonáival közösen végezték 

feladatukat. A szervezetet többen ideiglenesnek tekintették, s a rendőrség 

újraszerveződése, átvilágítása után megszüntetésével, leszerelésével 

számoltak.
19

 

 

Katonai tevékenység Győr-Sopron megyében 

Ismert tény, hogy 1956. november 4-én, és az azt követő néhány napban, a 

Kádár-kormány kérésére a szovjet hadsereg beavatkozása eltiporta a győztes 

magyar forradalmat. Az orosz haderő, amely 1849 nyarán egyszer már 

avatkozott be magyar forradalmi eseményekbe, úgy jött be Magyarországra 

1956-ban, hogy valójában soha nem is hagyta el az ország területét. 

                                                           
17

 konszolidáció (lat.): megerősítés, szilárdítás  
18

 kompromisszum (lat.): kölcsönös engedményekkel járó megegyezés 
19

 SZALAY Balázs: Csorna az 1956-os forradalom idején. Győr (Győr-Moson-Sopron Megye 

Győri Levéltára) 2012. [továbbiakban: SZALAY 2012] 56. 
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Győr-Sopron megyében 1956. október 26-ra mindenütt győzött a 

forradalom, majd Szigethy Attila és forradalmár társai jóvoltából gyorsan 

megindult a konszolidáció. A november 4-én, és az azt követő napokban 

bekövetkező szovjet támadás a megyében nem követelt súlyos véráldozatokat 

és nem került sor utcai harcokra. Ha a forradalom katonai történetét kutatjuk, 

alapvetően két jól elkülöníthető időszakra bonthatjuk az eseményeket, az 

október 23-a és 30-a közötti, illetve az azt követő időszakra. 

A megye katonai eseményeit csak úgy érthetjük meg, ha 

megvizsgáljuk röviden az országos és nemzetközi katonapolitikai helyzetet, 

és betekintést nyerünk az akkori Magyar Néphadsereg, a Magyarországon 

állomásozó szovjet hadsereg és az egyéb fegyveres erők állapotába. 

Ha megvizsgáljuk a forradalom eseményeit, az egyszerű szemlélő 

számára is azonnal feltűnik, hogy a Magyar Néphadsereg „nem állt a helyzet 

magaslatán” ezen időszakban. Ugyanez elmondható a lakosság körében 

gyűlölt államvédelmi alakulatokkal kapcsolatban is. A kommunista hatalom a 

forradalom első napjaiban főként Budapesten, de a vidéki nagyobb 

városokban is mozgósította a hadsereget, az államvédelmiseket, a rendőrség, 

a határőrség, és az egyéb rendfenntartó erők állományát, melyek 

összlétszáma jóval meghaladta a 100.000 főt, mégsem volt képes úrrá lenni a 

békés tüntetésekből, felvonulásokból folyamatosan felkeléssé, 

szabadságharccá alakuló politikai helyzeten. Ennek több oka is volt. A 

Néphadsereg személyi állományának nagy része szimpatizált a forradalom 

követeléseivel, magáénak érezte azokat, hiszen a Rákosi-rendszer a 

társadalom szinte valamennyi részét elnyomta, megalázta, ellehetetlenítette. 

Ez alól a katonák és családtagjaik sem voltak kivételek. A tiszti állomány 

szintén megosztott volt, annak ellenére, hogy a politikai vezetés 1949 óta 

folyamatosan „szovjetizálta” a tiszti kart, melynek soraiba megbízhatónak 

tartott párthű személyeket emelt. A megosztottságot tovább mélyítették a 

Honvédelmi Minisztérium vezetésének, és a Magyar Néphadsereg 

vezérkarának halogató, katonailag hibás és egymásnak ellentmondó 

intézkedései és parancsai is. Országos szinten, de Győr-Sopron megyében is 

megfigyelhető, hogy a felkelők ellen riadóztatott egységek zöme nem volt 

hajlandó a tömegbe lőni, az egyes alakulat- és ezredparancsnokok saját 

hatáskörben intézkedve a legtöbb esetben a laktanyákba rendelték vissza a 
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katonákat. Több egység pedig egyértelműen a forradalom oldalára állt, és 

nyíltan szembefordult a rendszerrel.  

A forradalom első napjainak zűrzavaros időszakában több véres 

összeütközésre is sor került a felkelők, a békés tüntetők és a régi rendszerhez 

hűséges egységek, elsősorban az államvédelmisek között. A sortüzek október 

25-én Győrben 3, október 26-án Mosonmagyaróváron több mint 50 halálos 

áldozatot követeltek, és a sebesültek száma is több százra tehető.
20

 Ezt 

követően a feldühödött emberek több alkalommal is lincseltek meg 

államvédelmiseket. A hasonló esetek megelőzése érdekében több helyen 

előfordult, hogy védelem alá helyezték a gyűlölt elemeket.  

A szovjet csapatkivonások Győr környékén már október 27-én 

megkezdődtek. Az utcákról a lakosság legnagyobb örömére eltűntek a szovjet 

tankok. Látszólag visszatértek a békés hétköznapok, győzött a forradalom. 

 

A Győrszentiván közelében gyülekező szovjet erőkről egy kétségbeesett 

jelentés tett említést, amit Szigethy Attila személyesen küldött Budapestre 

október 31-én. E szerint részeg orosz tisztek azt mondták: „Győr holnap 

kaput.”
21

  

November 4-én Győr-Sopron megyébe a fő útvonalak mentén, keleti 

és déli irányból érkeztek a tankhadosztályok, amelyek a Babadzsanjan 

tábornok vezette 8. szovjet hadsereg alárendeltségébe tartoztak. A fő 

közlekedési vonalakat, laktanyákat és városokat azonnal elfoglalták, 

körülvették. Érdemi ellenállást kevés helyen tudott kifejteni a forradalom 

gyenge hadereje.
22

 Újra tankok vonultak Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, 

Kapuvár és Csorna utcáira, de még a főutak menti kis településekre is jutott 

néhány szovjet katonai jármű, hogy szétkergesse, megfélemlítse a községi 

forradalmi tanácsokat. A soproni és a mosonmagyaróvári diákok ellenállást 

terveztek, ki is vonultak a város szélére, de kilátástalannak ítélve a helyzetet 

az utolsó pillanatban mégis visszavonultak. A hadsereg a laktanyákban 

maradt, meg sem kísérelve az értelmetlennek tűnő ellenállást. A bevonuló 
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 SZAKOLCZAI Attila: 1956. Forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyében. Győr 

(Győr Megyei Jogú Város Levéltára) 2006. [továbbiakban: SZAKOLCZAI 2006] 38-55. 
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 SZALAI 2012: 57. 
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 KOLLEGA Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. I. kötet. Szekszárd 

(Babits) 1996-2000. 422-426. Elérhető az interneten: 

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/84.html (utoljára ellenőrizve: 2012.12.01.) 
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szovjet erők a magyar kiskatonák többségét egyszerűen hazazavarták. 

Ellenállást csak a soproni és a hegyeshalmi határőrség egyes alakulatai 

fejtettek ki, akik a túlerő elől osztrák területre hátráltak. Több szovjet alakulat 

nemzetközi jogszabályokat felrúgva, a határon átkelve osztrák területen is 

harcolt ellenük.
23

 

Az ország néhány ellenállási góctól eltekintve november 10-ére 

elcsendesedett. Dunaújváros, Veszprém, Pécs, a Budai-hegység hősi 

utóvédharcait figyelte mindenki. A forradalmárok jó része a megtorlás elől 

menekülve nyugat felé vette útját. Többen Győr-Sopron megyén keresztül 

jutottak osztrák területre. November 8-án Écs vasútállomás közelében 

tatabányai szabadságharcosok kisebb egysége megütközött egy elfogott 

forradalmárokat szállító szovjet egységgel. Három orosz katona megsebesült, 

egyes jelentések szerint egyikőjük később bele is halt sérüléseibe. A felkelők 

egy társukat vesztették el, néhány könnyebb sérülttel és a kiszabadított 

rabokkal együtt el tudtak menekülni. A szabadságharcosok egy része a 

Sokoró erdőibe menekült, s napokig bujkált az őket kereső szovjetek elől.
24

  

 

A nemzetőrség megszervezése 

A forradalmi események néhány kivételtől eltekintve csak a fővárosban 

vezettek komoly harcokhoz. A szovjet és a régi rendhez hű erők ellen a 

szabadságharcosok vették fel a küzdelmet. Az egymástól gyakran távoli, 

önálló vezetéssel működő csoportjaikkal a forradalmi eseményekkel együtt 

alakuló, és sokáig bizonytalan politikai vezetés igyekezett tárgyalni. Utóbbi 

leginkább abban volt érdekelt, hogy ezeket a fegyveres alakulatokat 

megszüntesse, lefegyverezze. A kommunista vezetés sokáig azt tervezte, 

hogy a megbízható párttagokat, dolgozókat felfegyverzi, és segítségükkel 

lesz úrrá a kialakult helyzeten. Az események azonban túlhaladtak a tétovázó, 

és bázisukat folyamatosan elveszítő korábbi vezetőkön. A lakosság teljes 

támogatását élvező, alulról szerveződő forradalmi bizottságok, tanácsok, és 

egyéb szervezetek követelései, céljai megvalósulni látszottak, amiben nagy 

szerepe volt a felkelő csoportok bámulatos katonai teljesítményének. 

Mindeközben a rendőrség még meglévő állománya képtelen volt a közrend és 

a közbiztonság fenntartására. Ebben a kényes helyzetben vetődött fel a 
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Budapesti Főkapitányság részéről, hogy a rendőri erőket kiegészítendő 

civilekből, önkéntesekből, részben már a korábban megszervezett, esetenként 

már fegyverekkel is rendelkező kisebb őrségek tagjaiból szervezett 

nemzetőrség segítse a rendfenntartást. A Szakszervezetek Országos Tanácsa, 

a hozzá csatlakozó Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, valamint a Magyar 

Írók Szövetsége már október 27-28-án nemzetőrség felállítását szorgalmazta, 

28-án éjjel pedig elhangzott a Budapesti Rendőrkapitányság felhívása is:  

„A Minisztertanács elnökének nyilatkozata alapján a budapesti 

rendőrség megkezdte a nemzetőrség szervezését. A rendőrség vezetője kéri a 

budapesti üzemek dolgozóit, hogy az üzemi tanácsok útján minél nagyobb 

számban jelentkezzenek nemzetőri szolgálatba. Feladat: a rendőrség, a 

honvédség és a forradalmi egyetemi ifjúság tagjaival együtt a főváros 

közrendjének, közbiztonságának teljes biztosítása. A szolgálat ellátására a 

kerületi rendőrkapitányságok vezetőinél, a nemzetőrség parancsnokainál 

október 29-én 6 órától lehet jelentkezni.”
25

 

A nemzetőrség központi szervezetét Budapesten a Minisztertanáccsal 

egyeztetve Kopácsi Sándor és Király Béla hozta létre. Optimálisan több ezer 

felfegyverzett nemzetőrrel számoltak, akik kerületenként felállított 

alegységekben teljesítettek volna szolgálatot. A harcoló szabadságharcosokat 

a politikai vezetés eleinte nem akarta a nemzetőrség soraiban látni, ez 

azonban gyökeresen megváltozott október 30. után, s a felkelő csoportok a 

nemzetőrség meghatározó erejévé váltak.
26

 

 

Győr-Sopron megye nemzetőr alakulatainak felállítása 

Mivel a megyében komoly ellenállásra, harcokra nem került sor, a tragikus 

mosonmagyaróvári sortűz, és a győri erőszakos cselekmények után, október 

26-án megindult a konszolidáció. Ezt nagyban meggyorsította a szovjet erők 

és a régi rend híveinek passzivitása, elmenekülése, illetve a megyei 

forradalmi tanácsok, bizottságok gyors felállása, és széleskörű 

elfogadottsága. A jól szervezett munkástanácsok és a felügyeletük alatt álló 
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gyárőrségek biztosítékul szolgáltak a közrend fenntartására. A Szigethy Attila 

által vezetett Ideiglenes Nemzeti Tanács október 26-án közzétett felhívása 

alapján megállapítható, hogy az új vezetés legfontosabb célkitűzése a rend 

helyreállítása, és a nyugalom megteremtése volt. A felhívásban egyértelműen 

erre utal az alábbi mondat: 

„Az Ideiglenes Nemzeti Tanács nem tűri azt sem, hogy az esetleges 

fosztogatók garázdálkodjanak a városban. Ehhez kéri a lakosság határozott 

támogatását. 

Felhívással fordulunk az üzemek, hivatalok, vállaltok, közintézmények 

dolgozóihoz, hogy válasszák meg azonnal a munkás-, paraszt–, értelmiségi-, 

és katonatanácsokat, amelyek az Ideiglenes Nemzeti Tanácson belül 

biztosítani tudják a nép jogos követeléseinek megvalósítását és a rend 

fenntartását… A rendet nemzeti színű karszalagos honvédek tartják fenn.”
27

 

A felhívás bizonyítja, hogy a rendőrség - az országos viszonyokhoz 

hasonlóan – Győr-Sopron megyében sem volt képes a közrend fenntartására, 

viszont a hadsereg forradalom oldalára állt tagjai ezt a Győrött megoldották.  

A rendőrség kompromittált
28

 vezetői és régi rendhez hű tagjai 

elhagyták a várost vagy elrejtőztek. A szervezet reorganizációja
29

 gyorsan 

végbement, az új vezetés mindenben alárendelte magát a nemzeti tanácsnak, 

s a forradalom utolsó napjaiban már ismét a rendőrség látta el Győr 

közbiztonságának védelmét, bár a karszalagos katonák is az utcákon 

maradtak. Fegyveres civilek, önkéntesek ugyanakkor a megyeszékhelyen is 

tevékenykedtek, és fontos szerepet játszottak a győri forradalmi vezetés, 

valamint a város környéki települések közötti kapcsolat megszervezésében, a 

közellátást biztosító élelmiszer-szállítmányok őrzésében.  

A megtorlás időszakában lezajlott perekből tudjuk, hogy a fegyverrel 

rendelkezők gyakran utaztak Budapestre, hogy bekapcsolódjanak az ott zajló 

harcokba. A győri tömegrendezvényeken újra és újra felmerült, hogy 

önkéntes, felfegyverzett fiatalokat küldjenek a budapesti harcolók 

megsegítésére. Ennek szervezését civil fegyveresek végezték, akik több 

esetben beszédet is intéztek a hallgatósághoz.
30

 A szovjet hadsereg 
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bevonulásakor a győri, és a városba érkező fegyveres fiatalok megszervezték 

az ellenállást, de végül annak reménytelenségét látva visszavonultak a 

nyugati határ felé.
31

 

A budapesti példa alapján Győrben is kísérletet tettek a nemzetőrség 

felállítására, de a gyárőrségek, a hadsereg és a rendőrség szervezett egységei 

miatt erre nem mutatkozott valós igény, ezért végül elmaradt a győri 

szervezet létrehozása. 

 

Kapuváron és környékén viszont sikeresen felállt a nemzetőrség. Október 26-

án rövid idő alatt megszervezték a községi nemzeti tanácsokat, sőt október 

28-30-a között a munkástanácsok is felálltak. A szervezést a járási nemzeti 

bizottság végezte, aminek az elnöke Fodor József lett. A járási nemzeti tanács 

felhívásában pedig már a nemzetőrség felállításáról is intézkedtek: 

„Nemzetőrséget kell felállítani komoly, lehetőleg katonaviselt 

emberekből, lássák el őket fegyverrel, nemzeti színű karszalaggal, 

igazolvánnyal. Ahol nem elég a nemzetőrség a rend és a biztonság megfelelő 

biztosítására, ma délután 3 óráig kérjenek a süttöri honvédségtől 

segítséget.”
32

 

Látható, hogy a megyében - a katonaság baráti hozzáállása és a 

szimpátianyilatkozatok okán – a civil vezetés bátran fordult a 

laktanyaparancsnokokhoz, s fegyvereket is a hadsereg helyi alakulatai 

biztosítottak a nemzetőrök számára. 

Október 30-ig a rendőrség átvilágítása, újraszervezése megtörtént, s a 

kapuvári lakosság támogatását bíró új rendőrparancsnok, Papp Miklós, a 

konszolidációt elősegítő lépéseket tett. A lakosságnál lévő fegyverek 

begyűjtésében a nemzetőrök segítették a rendőröket. A településeket maguk 

között felosztva tettek eleget a feladatnak. Megindult a rendőrökkel közös 

járőrözés is, amelynek eredményeként minden településen sikerült fenntartani 

a rendet.
33

 A régi pártfunkcionáriusok, a nép haragját kiérdemlő korábbi 

vezetők, tisztviselők védőőrizete is részben a nemzetőrökre hárult, s 

elmondható, hogy Kapuváron, és a Kapuvári járás falvaiban komolyabb 

                                                           
31

 SZAKOLCZAI 2006: 55-74. 
32

 NÉMETH D. László: Kapuvár, 1956. Fodor József és sorstársai emlékének. Győr (A 

Legnagyobb Magyar Alapítvány) 2006. [továbbiakban: NÉMETH D. 2006] 73. 
33

 NÉMETH D. 2006: 91-93. 



1956 NHT 2012 NEMZETŐRJELVÉNY 

 

- 40 - 

 

atrocitás, erőszakos cselekmény nem történt, köszönhetően a hadsereg, a 

rendőrség és a nemzetőrség közös fellépésének.  

 

Csornán, illetve a Csornai járás területén is komoly változások történtek. 

Október 26-27-én megalakultak a települések nemzeti tanácsai, november 3-

án pedig a járási nemzeti tanács is. Az események alakulásában jelentős 

szerepe volt a Csornáról kiérkező, a győri, soproni és természetesen 

budapesti események hatására rendkívül lelkes küldötteknek, fiataloknak, 

egyetemistáknak. A különböző településeken hasonló módon lejátszódó 

események mindenhol a nemzetőrség megalakulásának igényével mentek 

végbe, hiszen minden településen a rend és a közbiztonság fenntartása volt az 

elsődleges cél.  

Szilben október 26-án jelentek meg a csornai fiatalok, és a falu 

lakossága előtt ismertették a kialakult helyzetet, lényegében bejelentették a 

forradalom győzelmét, s a következő napra nagygyűlést hívtak össze. Az 

október 27-i gyűlés előtti éjjelen a tanácsházán tartózkodók egy 

visszaemlékező szerint megismerték a helyzetet, elkötelezték magukat a 

forradalmi bizottság azonnali létrehozása mellett, és szó esett a rend 

fenntartása érdekében megalakítandó nemzetőrségről is. A nagygyűlés 

másnap 10 órakor megszavazta a bizottság és a nemzetőrség megalakítását. 

Több településen is a Szilben történtekhez hasonlóan zajlott a forradalmi 

bizottságok, majd a nemzetőrség létrehozása. Utóbbi a rendőrséggel közösen 

kezdte meg a munkáját, tagjai a laktanyából kaptak fegyvert, ezt megelőzően 

pedig saját vadászfegyvereikkel végezték a járőrözést. Nem mindenhol 

alakult nemzetőrség, így Szilsárkányban, Árpáson és Bodonhelyen nem 

hozták létre a szervezetet. 

Az új járási rendőrkapitány, Németh János szervezte meg a települési 

nemzetőrségek felfegyverzését. Parancsnokaikat Csornára hívták, s 

elismervény ellenében fegyvereket vételezhettek. A néhány puskából, és 

kevés lőszerből álló „arzenál” szétosztása november 4-ig húzódott. Acsalag, 

Barbacs, Bágyogszovát, Bősárkány, Cakóháza, Farád, Kisbabot, Maglóca, 

Markotabödöge, Rábacsanak, Rábcakapi, Sopronnémeti, és Szil 

nemzetőreihez biztosan került fegyver.
34

  Érdekesség, hogy a nemzetőrséget 

nem alapító Árpásra és Bodonhelyre is jutott fegyver Csornáról, míg az egyik 
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legnagyobb létszámú, 26 fős szanyi nemzetőrség egyáltalán nem kért 

fegyvereket.
35

 

Október 31-én jelent meg a Csornai és a Soproni Határőrség 

forradalmi katonai tanácsának felhívása, amely egyértelművé tette a 

forradalom és annak vívmányai melletti elkötelezettségüket, és amennyiben 

külön kiemelték a rend és a közbiztonság védelmét: 

„A Csornai és Soproni Határőrség, valamint alegységei, feladatának 

tekinti a rend fenntartását a lakosság személyi és vagyoni biztonságát a 

nemzetőrséggel, a rendőrséggel és a soproni egyetemistákkal karöltve.”
36

 

Csornán október 27-én összehívták az addigra a nagyobb üzemekben 

felállított, közbiztonságra ügyelő éberségi őrségek tagjait. A községi és a 

járási vezetők, valamint Kesjár Mátyás őrnagy - aki a frissen megalakult 

forradalmi katonai tanács vezetője volt – fogadta a mintegy 50 fős csoportot, 

s kész tényként kijelentették, hogy az éberségi őrségek nemzetőrséggé 

alakulnak. Ezt követően a határőrséggel együttműködésben látták el 

feladataikat. A katonai tanács, a nemzetőrség, s a nemzeti tanács között 

mindvégig jó volt a kapcsolat. Október 29-én a határőrség készleteiből 

felfegyverezték a közel 25 fős nemzetőrséget, amelynek a vezetője a 

mindenkori ügyeletes tiszt volt. Eszerint a katonaság igyekezett megtartani 

befolyását a felfegyverzett civilek fölött. Minden nemzetőr megbízólevelet 

kapott, amelynek szövege is fennmaradt: 

„Csorna községi nemzeti tanácsa részéről megbízom … utca … hsz. 

alatti lakost, a közrend és a személybiztonság fenntartása céljából a 

nemzetőri teendők ellátásával. Nevezett személy szolgálati ideje alatt fegyver 

viselésére jogosult.”
37

 

A csornai nemzetőrök nemzeti színű karszalaggal járőröztek, ügyeltek 

a rendre, közbiztonságra, és őket bízták meg a közellátást biztosító 

élelmiszerszállító teherautók kísérésével is.
38

 

Egyes források szerint a csornai nemzetőrökkel a határőrtisztek 

közölték, hogy a rendőrség szervezetének újraalakulásával a nemzetőrséget 
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hamarosan megszüntetik, erre azonban november 4-ét megelőzően nem 

került sor.
39

  

 

Győr-Sopron megye területén tehát több száz nemzetőr volt. A 

kistelepüléseken is működő, könnyű fegyverekkel felszerelt önkéntesek 

igazolvánnyal, megbízólevéllel, és általában nemzeti színű karszalaggal 

teljesítették 4-8 órás szolgálatukat. A rendőrökkel, katonákkal közös járőrök 

ügyeltek a rendre és a közbiztonságra ügyelek, védőőrizetben tartották a nép 

haragja elől elzárt, s ezáltal esetenként megmentett korábbi vezetőket, 

segítettek a közellátás megszervezésében, és az élelmiszer-szállítmányok 

kísérésében. Sokrétű feladataikat önként vállalták. Az egyes települések 

nemzetőrei és parancsnokaik szoros kapcsolatban álltak a forradalmi 

tanácsokkal, bizottságokkal. Feladataikat sikeresen ellátták, több atrocitást, 

lincselést, fosztogatást megakadályoztak. Fegyvereiket jellemzően nem 

kellett használniuk, harci alkalmazásukra pedig kiképzésük hiánya miatt nem 

is lehetett gondolni. Az egységek november 4. után feloszlottak, de tagjaik, 

főleg vezetőik nem kerülhették el a megtorlást. 1957-től kezdődően - korábbi 

fegyveres szolgálatuk okán - könnyű volt őket illegális fegyverhasználattal, 

fegyverrel elkövetett cselekményekkel, akár köztörvényes bűntettekkel is 

megvádolni. Elveszített állások, internálás, börtön, megveretés, kitaszítottság 

várt rájuk, sőt még családjaik, gyermekeik jövőjét is igyekeztek kerékbe törni 

azzal, hogy bizonyos állások, iskolák zárva maradtak előttük. Bár történetük 

a forradalmi eseményeknek csak az egyik epizódja, kijelenthető, hogy a 

forradalom konszolidációs folyamatában, a közrend biztosításában 

vitathatatlan szerep jutott a nemzetőrségnek. A szabadságharc gyors leverése 

miatt nem kerülhetett sor a szervezet teljes és egységes felépítésére, 

működtetésére. Abban, hogy a szervezet ilyen rövid idő alatt is 

működőképessé vált, sikereket ért el, óriási szerepet játszott a nemzetőrök 

személyisége, hazaszeretete, közösségért tenni akarása, és a szabadságba, 

függetlenségbe vetett őszinte hite. 
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Csomor Erzsébet 

Az 1956-os események Zala megyében, különös tekintettel a 

nemzetőrségre 

 

1956. október 23-án Zala megyében semmi nem utalt arra, hogy az 

elkövetkező napokban rendkívüli események történnek. A zalaiak emberek 

többsége a rádióból értesült fővárosi tüntetésekről, a megmozdulások híre 

hamar elterjedt. Mivel vidéken is zavargásoktól tartott a hatalom, este az 

MDP Zala Megyei Végrehajtó Bizottsága rendkívüli ülést hívott össze. 

Másnap a zalaegerszegi honvédalakulatoknál riadókészültséget rendeltek el, 

megszervezték a laktanyák, raktárak védelmét, lezárták a városba vezető 

utakat.
40

 Hasonló intézkedések történtek Nagykanizsán és Lentiben is.
41

 

Zala megyében az első tüntetést a Nagykanizsai Dunántúli Kőolajipari 

Gépgyár dolgozói szervezték október 25-én. A munkások tömegesen az 

utcára vonultak, hozzájuk csatlakoztak a város gimnazistái. Kossuth nótákat 

énekeltek, jelszavakat skandáltak, éltették a budapesti ifjúságot. A felvonulók 

leverték a középületek homlokzatáról a vörös csillagokat, ledöntötték a 

szovjet emlékmű tetején lévő „szovjet hős” alakját és nemzetiszínű zászlót 

tűztek a helyére.
42

 E napon a zalaegerszegi tanítóképző DISZ szervezete 

rendkívüli gyűlést tartott, melyen a hallgatók nyolc pontban fogalmazták meg 

követeléseiket.
43

 

Másnap, október 26-án, Zalaegerszegen – fiatalok által szervezett 

tüntetésen – már több ezer ember követelte a szovjet csapatok kivonását, a 

nemzeti függetlenséget. Délelőtt a helybéli középiskolások menete indult el a 

városközpont felé. A felvonulókhoz csatlakoztak a munkások és a város 

lakói, akik nemzetiszínű zászlók alatt éltették a forradalmat.
44

 Útközben 

leverték a vörös csillagokat, népköztársasági címeres táblákat, kivágták a 

zászlókból a Rákosi-címert, a börtönből pedig kiszabadították a politikai 

                                                           
40

 Hadtörténelmi Levéltár [továbbiakban HL] 1956-os gyűjtemény 3. őrzési egység 

[továbbiakban ő. e.] 33. lövészezred (Zalaegerszeg) 
41

 HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 32. lövészezred (Lenti); HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 

18. légvédelmi tüzérosztály (Nagykanizsa) 
42

 Zala Megyei Levéltár [továbbiakban ZML] XXV. 19. Zala Megyei Bíróság [továbbiakban 

ZMB] B. 695/1958. Villányi József és társai pere; ZML XXV. 12. Zala Megyei Ügyészség 

Közbiztonsági őrizetesek iratai 
43

 ZML IV. 433. 5894. Czeglédy Edit naplója 
44

 Zala 1956. október 26. (Rendkívüli Kiadás) 



1956 NHT 2012 NEMZETŐRJELVÉNY 

 

- 44 - 

 

foglyokat. Az egerszegi vasútállomás előtti téren tüntetők egy csoportja 

ledöntötte az ún. felszabadulási emlékművet. Az idegen uralmat jelképező 

szovjet emlékműveket a megye más településein is eltávolították, Lentiben 

úthengerrel, Bázakerettyén és Zalaszentgróton teherautóval döntötték le 

őket.
45

  

A koraesti órákban a megye két városában tragikus események 

történtek. Zalaegerszegen, a pártbizottság épülete előtt összegyűlt tömeg 

Dénes István megyei első titkár lemondását követelte. Az épület védelmére, 

és a demonstrálók
46

 szétoszlatására katonák és tankok sorakoztak fel. 

Miközben a kivezényelt hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le, a 

pártszékházban megbújó ÁVH-s tisztek a tüntetők közé lőttek. Ketten a 

helyszínen meghaltak, többen megsebesültek.
47

  

Nagykanizsán a tömeg feloszlatására kivezényelt karhatalmisták 

lőttek a védtelen tiltakozók közé. A támadásnak két halálos áldozata és 13 

sérültje volt. A tiltakozó embereket csak harckocsik bevetésével sikerült 

feloszlatni, ezt követően a helyőrségparancsnok kijárási tilalmat rendelt el a 

városban.
48

  

A forradalmi napok első intézkedése a helyi közigazgatás 

demokratikus átalakítása volt. Elsőként a városi tanácsok funkcióját vették át 

az újonnan alakult testületek, a városi nemzeti bizottságok: Zalaegerszegen 

október 26-án, Nagykanizsán két nappal később. Zala megye 

közigazgatásának csúcsszervét, a megyei nemzeti bizottságot, október 28-án 

ideiglenesen választották meg, végleges megalakítása november 1-jén történt 

Zala Megyei Forradalmi Tanács elnevezéssel.  

A zalaegerszegi és nagykanizsai tömegtüntetések híre futótűzként 

terjedt a megyében. Október 26-án szinte minden települést elért a forradalmi 

hullám. A demonstrációk a városokban tapasztaltakhoz hasonló koreográfia 

szerint zajlottak. A nemzeti színű és templomi zászlók alatt Kossuth-nótákat 

énekelő tömeg a település központjába (templom, tanácsháza, tsz-iroda elé) 

vonult, ahol megsemmisítették az elnyomó rendszer szimbólumait. Számos 

                                                           
45

 ZML XXV. 19. ZMB 410/1957. Fülöp Kálmán és társai pere; ZML IV. 433. 5924. Zala 

megyei monográfia 
46

 demonstráló (lat.): tüntető 
47

 Zala 1956. október 27.; HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 33. lövészezred (Zalaegerszeg) 
48

 Új Zala 1956. október 28.; HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 18. légvédelmi tüzérosztály 

(Nagykanizsa) 
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helyen elégették a tanácson őrzött káderanyagokat, begyűjtési iratokat is. A 

felvonulásokat különböző felhívások előzték meg: Kisszigeten félreverték, 

illetve mintegy jelképesen meghúzták a lélekharangot a rendszer fölött,
49

 

amit másutt el is temettek. Murarátkán a hivatalsegéd kidobolta: „a 

sztálinisták hagyják el a területet.”
50

 A jugoszláv határ mentén fekvő Dobri 

nevű településen „Eltemettük a szocialista rendszert!” feliratú táblát, és egy 

koporsót helyeztek a községi bolt kirakatába, mellé akasztófára felfüggesztett 

Rákosi-képet tettek „Szabadság elvtárs!” felirattal.
51

 A forradalom néhány 

napja alatt a falusi emberek ilyen „performance-ok”
52

 révén váltak 

„politikacsinálókká”. A népgyűléseken megalakították a forradalmi 

szerveket, melyek átvették a települések irányítását.  

A forradalmat megelőzően csökkent a munka hatékonysága az 

üzemekben, gyárakban. A vezetők jelentős része alkalmatlan volt feladata 

szakszerű ellátására. A megyében október 27-e és november 2-a között 

alakultak meg a munkás-önigazgatás szervei, a munkástanácsok. A dolgozók 

által választott munkástanács döntött a sztrájk vagy a termelés megindítása 

ügyében. Zalában a legjelentősebb szerepe az olajipar munkástanácsainak 

volt.  

Megyénkben – mint az országban mindenütt - a közbiztonság 

fenntartására, és a vagyonbiztonság megőrzésére szervezték meg a 

nemzetőrségeket, amelyek Zalaegerszegen, Nagykanizsán, valamint a zalai 

települések 30 százalékában alakultak meg. Együttműködtek a hadsereggel, 

vezetőik és tagjaik ugyanakkor civilek voltak. Az olajiparban külön 

nemzetőrség és üzemőrség alakult.  

Zalaegerszegen és Nagykanizsán is november 1-jén alakultak meg a 

forradalom védelmi szervei. Működésük mindössze négy napig tartott. 

Zalaegerszegen Závodszky István, Nagykanizsán Orbán Nándor lett a 

nemzetőrség parancsnoka. Mindkettőjüket távollétében választották meg. 
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 ZML XXV. 19. ZMB B. 782/1957. Bokornyi Ernő és társai pere 
50

 ZML IV. 433. 5924. Zala megyei monográfia 
51

 ZML IV. 433. 5924. Zala megyei monográfia 
52

 performance (fr.): az akcióművészet egy formája 
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Závodszky István 1932-től 1945-ig századosi rangban teljesített szolgálatot 

Zalaegerszegen 

  

Zalaegerszegen a városi forradalmi bizottság október 31-i ülésén döntöttek 

arról, hogy fel kell állítani a nemzetőrséget.
53

 A résztvevők egyetértettek 

abban, hogy a testület élére katonailag képzett vezetőt kell választani. 

Závodszky István századost
54

 jól ismerték a városban. Telefonon érték utol, 

                                                           
53

 ZML XXV. 19. ZMB B. 799/1957. Pék József és társai pere 
54

 Závodszky István a Nógrád megyei Palotáson született 1903. március 2-án. Alap- és 

középfokú tanulmányait Somoskőújfaluban, Salgótarjánban és Budapesten végezte. Érettségi 

után, 1925-ben beiratkozott a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol négy év 

múlva gazdász oklevelet kapott. Mint gazdasági gyakornok Zircre került az ottani 

gazdasághoz. Ez időben jelent meg egy, a honvédség fejlesztésével kapcsolatos pályázat, 

melyben diplomával rendelkező fiatalokat kerestek, akik két éves tanfolyam elvégzése után 

hivatásos állományba kerülhettek. Az 1930-as évek gazdasági válsága, a bizonytalan 

munkakörülmények megkönnyítették a döntést. Závodszky megpályázta az állást, sikeresen 

elvégezte az egri vámőrtisztképző tanfolyamot, és 1930-ban a honvédség hivatásos 

állományába került. 1932-ig hadnagyi rangban Nagykanizsán, 1932-től 1945-ig főhadnagyi, 

majd századosi rangban Zalaegerszegen teljesített szolgálatot.  

Alakulatával 1939-ban rész vett a kárpátaljai, majd 1940-ben az erdélyi bevonulásban. 1942 

májusában a 17. gyalogezred III. zászlóalja géppuskás századának parancsnokaként a szovjet 

hadszíntérre került, ahonnan 1943. május 20-án tért vissza. A legénység szerette, a 

zászlóaljon belül csak „Závodszky apánk”-nak hívták. Önéletrajzában keserűen jegyzi meg: 

„mert nem voltam Ludovikás tiszt, 12 havi első vonalbeli harctéri szolgálat után még csak 
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az ülésre hívták, és kérték, alakítsa meg a nemzetőrséget, szervezze meg a 

város védelmét. Závodszkyt váratlanul érte a felkérés, végül rövid 

gondolkodási idő után igent mondott. Másnap, november 1-jén a Zala 

Megyei Forradalmi Tanács újjászervezését követően a küldöttek a megye és a 

város védelmével foglalkoztak. A fegyveres testületek zalaegerszegi 

képviselői beszámoltak az addigi védelmi intézkedéseikről. Az ülés 

résztvevői határozatot hoztak a városi és megyei nemzetőrség felállításáról, 

lehetséges felfegyverzéséről. Az előző napon felkért Závodszky Istvánt a 

megyei, Csaba Mihályt a városi nemzetőrség parancsnokává választották 

meg.
55

 Valójában nem működött külön a két szervezet, a védelmi terv 

Závodszky István nemzetőrparancsnok, Borka Zoltán helyőrségparancsnok, 

és Halász Ferenc, a Néphadsereg képviselőjének közös munkája volt. A 

városba vezető utak mentén védelmi gócpontokat jelöltek ki, ezek élére 

parancsnokokat állítottak, és intézkedtek óvóhelyek felállításáról is. Tervbe 

vették a járások kerületekre osztását, és az azokban kialakított kisebb védelmi 

pontokra hivatásos tisztek kiküldését azzal a céllal, hogy a községi 

nemzetőrségek munkáját összehangolják.
56

 Gyorsan nőtt a szervezet 

létszáma, üzemek, vállalatok dolgozói, valamint diákok jelentkeztek 

nemzetőri szolgálatra. A főútvonalak mentén és a városban is járőröztek. 

November 3-án a Szabad Szombathely Rádió – az MTI értesüléseire 

hivatkozva – arról számolt be, hogy Kelet-Magyarország felől folyamatosan 

jönnek a szovjet csapatok.
57

 A hírek szerint a Kaposvár melletti taszári 

                                                                                                                                                      
hadosztályparancsnoki dicséretet sem kaptam.” A tiszti hierarchiában másodosztályú 

katonának számított.  

Zalaegerszegre történt visszatérése után pótkeret parancsnok lett 1944 augusztusáig, amikor 

a soproni pótzászlóaljhoz osztották be. 1945 januárjában a dunántúli hadszíntéren szolgált, 

innen került 1945. április elején angol-amerikai hadifogságba, ahonnan 1945. október 12-én 

érkezett haza. Igazolása után 1945 decemberében a zalaegerszegi honvéd kiegészítő 

parancsnoksághoz osztották be sorozó tisztnek. 1946. szeptember 27-én, mint nélkülözhetőt - 

nyugatos múltja miatt – a tényleges szolgálatból elbocsátották. A zalaegerszegi kórház 1946-

ban pályázatot hirdetett a megüresedett élelmezőtiszti állás betöltésére. Závodszky István 

sikeresen pályázott és a kórház alkalmazásába került, itt dolgozott 1956-ban is.  

Köszönöm Dr. Bódis Istvánnak, hogy a tulajdonában lévő, Závodszky Istvánra vonatkozó 

dokumentumokat rendelkezésemre bocsátotta. 
55

 ZML XXV. 19. ZMB B. 799/1957. Pék József és társai pere 
56

 HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. e. 33. lövészezred (Zalaegerszeg) 
57

 VARGA László (szerk.): A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások. 1956. október 

23 – 1956. november 9. Századvég Füzetek 3. Budapest (Századvég – Nyilvánosság Klub) 

1989. 477. 
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repülőteret már körülzárták. A zalaegerszegi alakulatoknál riadókészültséget 

rendeltek el. A forradalmi tanács ülésén Závodszky a város védelmi 

helyzetéről a következőképpen számolt be: „Ha valami támadás érné 

Zalaegerszeget, a honvédséggel, rendőrséggel a nemzetőrség ezt a feladatot 

[a védelmet] ideig, óráig el tudja látni. Tudják a bajtársak, hogy lényeges 

túlerővel állunk szemben. Így szükséges, hogy a lelkesedés, ami a budapesti 

ifjúságot és munkásokat magával ragadta, meglegyen. Az összműködés 

biztosítva van, és kijelentem, hogy Zalaegerszeg város védelme ideiglenesen 

biztosított. A honvédséggel, a rendőrséggel és a nemzetőrséggel az 

összeműködés a legbiztosabb alapokon nyugszik.”
58

 Az idő azonban rövidnek 

bizonyult a tényleges óvintézkedések megtételére. November 4-én kb. 200 

fegyvert szállítottak az első számú védelmi pontra, a kaszaházi hídhoz, de 

kiosztani és használni már nem tudták azokat. Hajnalban Zalaegerszegre is 

bevonultak a szovjet csapatok, a városi és megyei forradalmi testületek 

vezetőit pedig letartóztatták.
59

 

 

 

Orbán Nándor, a Ludovika Akadémia hallgatójaként 
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 ZML XXV. 19. ZMB B. 799/1957. Pék József és társai pere 
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 ZML XXV. 19. ZMB B. 799/1957. Pék József és társai pere; HL 1956-os gyűjtemény 3. ő. 

e. 33. lövészezred (Zalaegerszeg) 
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A városi nemzeti bizottság október 29-i ülésén határozta el, hogy 

„feddhetetlen múltú nagykanizsai lakos férfiakból nemzetőrséget alakít, és ez 

a szervezet a karhatalmi szervekkel, rendőrséggel, honvédséggel karöltve 

őrködik a város rendje felett.”
60

 Két nap múlva, október 31-én Borsos 

Ferenc, a nemzeti bizottság tagja Somogysárdra érkezett, és a nagykanizsaiak 

nevében megkérte Orbán Nándort
61

, vállalja el a nemzetőrség vezetését. 

                                                           
60

 ZML XXV. 19. ZMB B. 429/1957. Orván Nándor és társai pere 
61

 Orbán Nándor pedagógus szülők gyermekeként született Kecskeméten 1910. február 10-

én. Alap- és középfokú tanulmányait szülővárosában végezte, 1928-ban érettségizett a 

Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A jó tanuló és jó sportoló fiatalember katona akart 

lenni. Érettségi után egy évig karpaszományos legénységi szolgálatot teljesített, majd sikerrel 

felvételizett a Ludovika Akadémiára. 1933. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. A négy 

évfolyamot nagyon jó eredményekkel végezte el, kiemelkedett nagyszerű 

sportteljesítményeivel is. Az 1927-ben hazánkban is megalakult új sportág, az öttusa nagy 

reménységei közé tatozott. 

Hadnaggyá avatása után 1933 augusztusától 1934 októberéig a kecskeméti 5. tábori 

tüzérosztály szakaszparancsnoka volt, emellett készült az 1934-es stockholmi nemzetközi 

versenyre, amit a svéd szövetség 25 éves jubileumára rendeztek. A magyarok harmadikak 

lettek csapatban a tiszti öttusaversenyen, Orbán Nándor egyéniben az előkelő negyedik 

helyet szerezte meg. A stockholmi verseny visszavágóját 1935-ben Budapesten rendezték 

meg. Az Európa-bajnokságnak meghirdetett versenyen Orbán Nándor egyéniben a 3. helyen 

végzett, a magyar csapat ezüstérmes lett. Öttusában ekkor már a legjobb magyar sportolónak 

számított, és kétség sem férhetett hozzá, hogy tagja lesz az 1936-os berlini olimpiára készülő 

csapatnak. Az olimpián 5. helyezett lett, amiért honvédelmi miniszteri kitüntetésben 

részesült. Egy év múlva főhadnaggyá léptették elő. 1938-ban ismét Budapest adott otthont az 

öttusa verseny nemzetközi mezőnyének. Orbán nagy fölénnyel nyert, teljesítményét Toldi 

Miklós Sport Érdeméremmel is jutalmazták.  

A második világháború kitörése lezárta életének aktív sportolással töltött szakaszát, azonban 

továbbra is minden lehetőséget megragadott, hogy a sporttal kapcsolatban maradjon. A 

háború alatt, amíg lehetett, rendeztek versenyeket, de egyre többen vonultak be, és mentek 

ki a frontra, így Orbán Nádor is, aki 1940-ben még nyert egy magyar bajnokságot nagyöbű 

sportpisztollyal.  

1938-ban részt vett a felvidéki, két évvel később az erdélyi bevonulásban. 1941-ben 

századosi rangot kapott, és Nagykanizsára került. Innen vezényelték a keleti hadszíntérre 

1942. május 5-én. A Donnál a nagykanizsai tüzérek egyik ütegparancsnokaként szolgált. 

1943 februárjában sebesülten érkezett vissza a frontról. 1944-től részt vett a dunántúli 

harcokban, 1945 májusában fogságba esett, majd fél év múlva, augusztusban szabadult a 

celldömölki fogolykórházból.  

1945-ben az I. számú Honvéd Igazoló Bizottság igazolta Budapesten, a hatalom azonban 

igyekezett megszabadulni a hadsereg 1945 előtti tisztjeitől. 1947-ben tartalékos állományba, 

1948-ban pedig nyugállományba helyezték. Nyugdíjazását követően 1951-ig Kanizsán volt 

önálló fuvarozó, szódáskocsis. Sportkapcsolatai révén két filmben is dolgozott: 1953-ban a 

„Rákóczi hadnagya”, 1955-ben a „Gábor diák” című filmben volt Zenthe Ferenc dublőre. 

1955 júliusában fordult a sorsa. Sportszervezői állást kapott a Bábolnai Állami Gazdaságban, 
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Orbán meghallgatta Boros rövid nagykanizsai helyzetértékelését, és még 

aznap elment vele a városba.
62

 A nemzetőrség másnap, november 1-jén, a 

városi nemzeti bizottság ülésén alakult meg. Feladata a közbiztonság 

megőrzése, a rend fenntartása, az atrocitások megelőzése volt.  

 

 

Nemzetőri megbízólevél Orbán Nándor aláírásával 

 

A város védelmére kb. 80-100 önkéntes jelentkezett, számukra Orbán névre 

szóló megbízólevelet készített. Egy-egy katona, rendőr és nemzetőr közösen 

teljesített járőrszolgálatot nemzetiszínű karszalaggal. Mellettük fegyvertelen 

diákok is részt vettek a járőrözésben. Kanizsán az egykori pártházban kapott 

helyet a nemzetőrség. Itt helyezték biztonságba a Néphadseregtől igényelt 

fegyvereiket és lőszerüket, amiket csak szolgálatban vettek magukhoz. Honti 

György, a katonai tanács vezetője és Teleki István, a helyőrség parancsnoka 

is segítette a nemzetőrség munkáját. Honti a fegyveres csoportok ellenőrzését 

                                                                                                                                                      
majd augusztusban Somogysárdra, az Állami Verseny Tenyésztelep ügető méneséhez került, 

itt állt alkalmazásban 1956-ban is.  

HL Ludovika Akadémia iratai 177. doboz. Orbán Nándor személyi okmánya; BENEDEK 

Ferenc: Gyújtogattam?! Az öttusacsapat tüzét csiholtuk. [Budapest] (…) 1992. 12. 
62

 ZML XXV. 19. ZMB B. 429/1957. Orbán Nándor és társai pere 
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végezte, Teleki és tisztjei a kiképzésben vettek részt. A védelem 

megszervezésekor a nemzetőrök számára négy feladatkört határoztak meg: 

közrendvédelmi egység megalakítása, operatív csoport létrehozása 

felderítésre, a katonaság ellenőrzése a katonai tanács bevonásával, és diákok 

bevonása a város védelmébe.
63

 

Orbán Nándor tevékenységének, és a nagykanizsai nemzetőrség 

történetének egyik legsajátosabb része a gimnazisták betagolása a 

szervezetbe. Orbán a diákok fegyveres kiképzését azzal magyarázta, hogy a 

„forradalmi tettvágy idején” meg kell tanítani őket a fegyverhasználat 

alapelemeire, hiszen így önmagukra, de másokra is kevésbé lesznek 

veszélyesek, ha valahonnan fegyverhez jutnak.  

November 2-án és 3-án kezdődött meg a diákok kiképzése. A katonák 

délelőtt a gimnáziumban honvédelmi ismereteket, délután a lőtéren 

fegyverismeretet tanítottak nekik, lövészeti gyakorlattal. Orbán a későbbi 

kihallgatási jegyzőkönyvben hangsúlyozza, hogy a kiképzés pedagógiai céllal 

történt. Nem azért végezték, hogy az oroszok ellen bevethető harcosokat 

képezzenek ki, hanem azért, mert a „forradalmi hevület napjaiban” a 

gimnazistákat - nehogy másokra, vagy saját magukra veszélyt hozzanak - 

ilyen módon lehetett ellenőrzés alatt tartani.
64

 

November 1-je és 3-a között hazánk belpolitikai helyzete 

stabilizálódott, Nagykanizsán is nyugalom volt. A rádióból azonban 

nyugtalanító híreket lehetett hallani a szovjet csapatok magyarországi 

jelenlétéről, ezért a városi nemzeti bizottság felszólította a polgári lakosokat, 

hogy aki katonának akar menni, jelentkezzen a Gábor Áron laktanyában. 

Orbán Nándor 4-én hajnalban telefonon kért felvilágosítást a Honvédelmi 

Minisztériumtól a szovjet csapatmozgások jellegéről. Azt a választ kapta, 

hogy szigorúan ragaszkodni kell a semlegességhez, céltalan lenne a szovjet 

csapatok megtámadása, irányadónak kell tekinteni Nagy Imre nyilatkozatát. 

Ezután Marcali, Keszthely és Zalaegerszeg nemzetőrségét hívta fel, de ezeket 

a városokat már megszállták a szovjet csapatok. A városi nemzeti bizottság 

ezután hangos híradón keresztül tájékoztatta Nagykanizsa lakosságát arról, 

hogy a város katonai megszállása várható, és kérte azokat, „akiknek az elmúlt 

napok során, mint nemzetőröknek, vagy egyéb módon fegyver került a 
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birtokukba, fegyverüket ne használják, a szovjet csapatokra tüzet ne 

nyissanak, mert minden puskalövés alkalmas lehet arra, hogy ennek a 

városnak a lakosságát súlyos szenvedéseknek és megtorló intézkedéseknek 

tennék ki.”
65

 Nagykanizsára november 5-én vonultak be a szovjet csapatok. A 

város ellenállás nélkül megadta magát. A kanizsai alakulatok és a 

nemzetőrség fegyvereit a Dózsa laktanyába szállíttatták.  

A nemzetőrség teljes felfegyverzésére tehát sem Zalaegerszegen, sem 

Nagykanizsán nem kerülhetett sor, a szovjet túlerővel szemben egyébként 

sem képeztek volna kellő katonai ellensúlyt. A vidéki nemzetőrségek annak a 

feladatnak, amelyre létrehívták őket, eleget tettek. A forradalmi szervek 

együttműködésének köszönhető, hogy Zala megyében - a két városban 

történt, emberéletet is követelő eseményeket, és kisebb inzultusokat
66

 kivéve 

- nem került sor véres atrocitásokra. 

A forradalom leverését követően a nemzetőrségek vezetői ellen is 

bírósági eljárás indult. Závodszky Istvánt a Kaposvári Katonai Bíróság első 

fokon 5 év, a Legfelsőbb Katonai Bíróság másod fokon 3 év, Orbán Nándort 

a Zala Megyei Bíróság első fokon 15 év, a Legfelsőbb Bíróság másod fokon 

10 év börtönbüntetésre ítélte. 
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Katona Attila 

„Legyen a népé a hatalom, megszenvedett és vérzett érte.”
67

 

Adalékok Vas megye és Szombathely 1956-os forradalmának 

történetéhez 

 

A főcímnek választott idézet Vas megye Nemzeti Bizottságának 1956. 

november 3-iki emlékiratából származik, amelyben többek között tisztázni 

kívánták a városban állomásozó szovjet hadsereg-parancsnokság előtt a 

magyar forradalom céljait, okait és motivációit. Egyszerre tekinthető ez a 

nyilatkozat summázatnak és önreflexiónak, amelyben a hangsúly nem 

egyszerűen a követelésék, a szándékok deklarálására
68

 épül, miként a korábbi 

ilyen jellegű dokumentumoknál, hanem az elmúlt két hét folyamatának 

értelmezésére. „A magyar nép 10 éves elkeseredése végül is 

szabadságharcban robbant ki. Le kívánjuk rögzíteni azt, hogy ez a felkelés 

nem fasiszta felkelés és nem arra irányul, hogy a régi horthysta–rendszer 

urait ültesse a vezető tisztségekbe. A magyar népnek keserű tapasztalatai 

vannak a Horthy-rezsimről. Szabadon, függetlenül, demokratikusan akar 

élni. Minden szomszédjával ki akarja építeni a kölcsönös egyenlőségen és 

barátságon alapuló jó viszonyt. Legyen a népé a hatalom, megszenvedett és 

vérzett érte…”
69

 A szöveg értékrendjében és szófordulataiban hasonlóságot 

fedezhetünk fel Mindszenty József hercegprímás esti beszédével
70

, valamint 

Bibó István másnapi kiáltványával és az egészen más körülmények között, 

pár nappal később megfogalmazott tervezetével.
71

 Az emlékirat jellegéből 

adódóan érinti szűkebb témánkat, a közbiztonság (nemzetőrség) kérdését is, 

amennyiben arról szól, hogy „Vas megye Nemzeti Bizottsága ismételten 

biztosítani kívánja a szovjet városparancsnokságot arról, hogy a rendet és a 
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nyugalmat minden körülmények között fenn fogja tartani és mindenféle 

provokációt meg fog akadályozni mindaddig, amíg a szovjet alakulatok 

Magyarországon tartózkodnak, a kölcsönös megegyezés szellemében 

kívánunk velük szemben viselkedni.”
72

 A kiválasztott idézettel egyben 

érzékeltetni kívántam a vasi forradalmi események sajátosságát és 

egyediségét. 

 Az említett esztendő vidéki forradalmainak bemutatására vállalkozó 

két vaskos kiadvány Szakolczai Attila szerkesztette második kötetében a 

dunántúli megyék eseményeinek a bemutatása történt meg.
73

 Előszavában és 

a szerkesztő bevezetőjében részletesen nem taglalt okok miatt két nyugat-

dunántúli közigazgatási egység bemutatása „elmaradt”, Zala és Vas 

megyéé.
74

 Az előbbi már pótolta hiátusát, és a történtekről ma már számos 

igényes kiadványban (kronológiában, kismonográfiában) olvashatunk.
75

 Vas 

megyében sok tekintetben másként alakult a helyzet. Itt is született két önálló 

könyv, Kövér István ügyvéd jóvoltából az 1956-os forradalom és 

szabadságharc szombathelyi, illetve megyei eseményeiről még 1996-ban, 

illetve 1997-ben, de ezek a kötetek sem a historizmus nyomvonalát követő 

történetírás, sem a pozitivista örökségekre épülő forráskiadások formai és 

tartalmi szabályainak nem felelnek meg.
76

 Így az országos szakirodalomban 

sem tudtak elismerést kicsikarni maguknak. Az évfordulókon természetesen 

számos hosszabb-rövidebb hírlapi cikk, visszaemlékezés, lokális kiadvány 

látott napvilágot,
77

 amelyek kétségtelenül tovább szélesítették tudásunkat e 
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téren, de a lényegen nem változtattak, hogy tudni illik máig sem készült 

olyan monográfia a vasi eseményekről, amely tudományos vita tárgyát 

képezhetné. Éppen ezért nem célszerűtlen a helyi történések sajátosságainak 

bemutatása, annak taglalása, hogy melyek is voltak az itt lejátszódó 

eseményfolyam legfőbb jellemzői. 

Vas megye történeti-politikai kerete két szempontból is problémás. 

Egyrészt, mert egy olyan időszakról volt szó, amikor lényegében a 

közigazgatás teljesen szétesett, helyi kezdeményezések alakulhattak ki, ami 

álláspontom szerint nem azonos a káosz fogalmával. Másrészt a 

tanácsrendszer megszervezésével párhuzamosan végrehajtott közigazgatási 

területi reformokkal olyan községek kerültek ide, amelyek identitása 

történetileg vélhetően másképp működtek. A megye — a 

községösszevonások ellenére — továbbra is aprófalvasnak számított (229 

község)
78

, annak minden erényével és hátrányával. 1950-ben az eredendően 

hét járásra tagolt megyében az említett közigazgatási egységek számát 1954-

ben eggyel — a kőszegivel — csökkentették, hogy aztán Szombathely mellett 

Kőszeg is a megye alá rendelt városként működjön.
79

 

A földrajzi adottság, a magyarság nyugati védbástyájának 

szerepfelfogása, ami a 19. századi modernizációban komoly versenyelőnyt 

jelentett a törvényhatóság számára az 1945, de különösen 1949 után végzetes 

hátránnyá vált. A Rákosi-rendszerben a nyugati határ mind gazdasági, mind 

katonai szempontból hátrányt jelentett az itt élők számára. 

 A lakosság várakozásával ellentétben a szovjet csapatok a háború, sőt 

a béketárgyalások lezárása után sem hagyták el az ország területét. Sőt, a 

Magyarországon állomásozó katonai egységeket 1955 szeptemberében 

átszervezték, és Szombathelyre került a Különleges Hadtest 17. gépesített 

gárdahadosztályának központja.
80

 Jelenlétük egyértelművé tette a szovjetek 

további tartós berendezkedését az országban, és a Rákosi-rendszer 

prolongálását
81

. A Szombathelyen, Körmenden és Kőszegen elszállásolt 
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egységek a laktanyákon kívül számtalan, korábban más célra használt 

épületet (iskolákat, kórházakat, lakóházakat) is birtokoltak.
82

 A tiszti 

családokat gyakran magyarok által is használt bérházakban helyezték el. A 

vasi megyeszékhely belvárosában alig akadt olyan utca, amelyben ne éltek 

volna szovjet családok.
83

 Ez alapjaiban meghatározta az utcai 

megmozdulások hangulatát, félelmet keltett és megfontolásra késztetett. Erre 

küldöttségei útján a szovjet-parancsnokság maga is többször felhívta a 

figyelmet. 

 Amíg a városokban a szovjetek fizikai jelenléte, addig a határ menti 

községekben az átalakított határőrizet kiépítése okozott problémát és sok 

„kellemetlenséget”. Az új rendszer kialakítása
84

, az aknazár felszedése és a 

kerületi határőr-parancsnokság megszervezése Szombathelyen még 1956-ban 

is sok feladott adott a hatóságoknak.
85

 

 A rendszer belső rendjének megóvására és fenntartásra hivatott 

államvédelem 121 tagja dolgozott a megyében. A 364 közrendvédelmi 

beosztott 19 rendőrőrsön teljesített szolgálatot, de a belső stabilitást szolgálta 

a Szombathelyen állomásozó karhatalmi zászlóalj 600 fős alakulata is.
86

 A 

represszív
87

 államhatalmi szervek térvesztését mutatta, hogy 1956 őszére már 

akadozott a belső elhárítás munkája, és a befutó jelentésekből egyre kevésbé 

lehetett a lakosság valós hangulatára következtetni.
88

 

 A geopolitikai körülmények „karanténba zárták” a megyét, amelynek 

„fekvése politikai szempontból hátrányos, ezért jelenleg nem fejleszthető 

olyan irányban és olyan mértékben, ahogy azt lehetőségei megengedik.”
89

 – 

szóltak szinte minden évben az ötvenes évek első felében a budapesti 

tervezőasztalokon született verdiktek. S valóban a fejlesztési, beruházási 
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összegek elkerülték a vidéket. Az agrárius megyét színvonalasnak vélték, és 

Szombathely iparosodottságát is az akkori országos átlag felettinek tartották. 

Az első ötéves terv elején a megye 14 legjelentősebb gyárában nyolcezer fő 

dolgozott, ebből 2500 tartozott a korabeli statisztika alapján a nehéziparhoz, 

vagyis az ipari munkásság koncentrációja szerény volt. Az üzemek magjai 

még a századfordulón a piacgazdaság mezején sarjadtak ki, és hosszú 

évtizedek során szívósan, de csak lassan növekedtek, így munkásdinasztiák is 

kialakulhattak. Az Országos Tervhivatal korifeusai
90

 csak Szombathelyt és 

Celldömölköt látták olyan településeknek, amelyek a közeljövőben 

fejlesztésekre fordítható pénzt kaphatnak, a határ közelsége miatt Kőszeg, 

Szentgotthárd szóba se kerülhetett.
91

 

 A lassú fejlődés az ötvenes évekre nagyfokú munkanélküliséget 

okozott, ami főként a városkörnyéki fiatalságot sújtotta, de egyben garantálta 

az alacsony fluktuációt,
92

és — 1956 egyik főszereplőjének — a munkásság 

értékvilágának homogenitását
93

. Külön kiemelendő a vasutasság szerepe. 

Több mint fél évszázada lett a vasi megyeszékhely különböző beruházások 

eredőjeként vasutas város. A legnagyobb foglalkoztató mentálisan is 

rányomta bélyegét a településre. A hierarchiát és a rendies struktúrát, a rendet 

preferáló magatartásuk túlterpeszkedett a MÁV és kapcsolt üzemegységei 

befolyásán.
94

 

 A politikai mentalitás szempontjából nem elhanyagolható örökségnek 

számított a régióban a konzervatív politikai katolicizmus félévszázados 

jelenléte, ami az 1947-es választásokon a Demokrata Néppárt abszolút 

győzelmében testesült meg.
95

 Ennek az évtizedek során éppúgy kialakult a 

vidéki, falusias szubkultúrája és értékrendje, miként a városi kispolgári-

polgári alternatívája. A magát ateista
96

 hatalomnak deklaráló Rákosi-rezsim
97

 

a legdurvább eszközökkel lépett fel az egyházakkal, a szombathelyi római 
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katolikus püspökség papjaival szemben. Így nem csoda, hogy a forradalom 

napjaiban hangsúlyos követelésként jelent meg a vallásszabadság biztosítása, 

az egyházak jogainak visszaállítása, és a katolikus társadalom érdekeinek 

figyelembe vétele.
98

 

Részben a sikertelen kísérletek, részben az 1945 után elmaradt 

fejlesztések következtében a megyébe felsőoktatási intézményt nem 

telepítettek.
99

 A diákság és a tanári kar hiánya erősen rányomta a bélyegét a 

helyi eseményekre, különösen azok előkészítő, „ébredő” szakaszában. 

Feltűnően hiányoztak a kritikus értelmiségiek. Akik voltak, azok 

értelemszerűen a hét középfokú iskola pedagógusai közül kerültek ki. Ők 

szervezték az első megmozdulásokat, és meghatározó szerepük lett a 

megyeszékhelyen kezdődő események irányításában. A szombathelyi 

történések meghatározó alakjai, Koncz Endre, Horn Miklós, Weltner Károly 

a második világháború után kerültek a megyébe homo novus-ként
100

, így nem 

voltak a helyi kapcsolati hálók foglyai, mentalitásuk esetenként különbözött a 

megyeiekétől. 

 1956 októberére az állami és a pártvezetés tekintélye még a párttagok 

körében is csökkent. Sokasodtak a bizalomvesztés jelei, a fővárosban 

megjelenő Irodalmi Újság tabudöntögető, kritikus, személyi kultusz elleni 

harc jegyében született írásai élményszámba mentek, egyes lapszámait 

rongyossá olvasták a kortársak.
101

 Ebben az izgatott, feszült hangulatban a 

kezdeményező szerep a pártapparátus helyett a kevés kritikus szellemiségű, 

bizalmi tőkével még rendelkező, baloldali, nem egy esetben népi, vagy a 

párthoz kötődő értelmiségiek, elsősorban pedagógusok kezébe került.
102

 A 

fővárosi példákon felbuzdulva maguk is a Petőfi Körhöz hasonló fórum 

megalakítására törekedtek. A politikai disputa
103

 új terei a nyilvánosság 
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korábban is működő fórumai (Hazafias Népfront, Társadalom és 

Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat) lettek, de még az író-olvasó 

találkozókon is parázs hangulat uralkodott.
104

 

 A szürkeség, a lokális
105

 bezárkózottság jellemezte a kort, amit 

erősített az előző esztendőben szabad utat kapó patriotizmus
106

. Még a 

megyei pártlapok hasábjain folyó viták is a változás szükségességét 

szorgalmazták. 

Egy pillanatra úgy tűnt, a Hazafias Népfront szombathelyi ülése képes 

a problémák megfogalmazására, de az értelmiségi fórumon délután elfogadott 

javaslatokat (pl. Nagy Imrének és híveinek beválasztása a Politikai 

Bizottságba) a Magyar Dolgozók Pártja Megyei Végrehajtó Bizottsága estére 

már úgy módosította, hogy azok sem tartalmukban, sem stílusukban nem 

haladták meg a korábbi pártközlemények színvonalát. Magyarán elutasították 

a kezdeményezéseket.
107

 

A fővárosi eseményekről annyit tudhattak, amennyit a rádió zaklatott 

híradásaiból megértettek, de a fővárosból éjfélre hazaérkezők, elsősorban 

vasutasok információiból már értesülhettek a valós helyzetről: a 

rendszerellenes demonstrációról
108

 és a fegyveres felkelésről.
109

 

A még működő központi hatalom elrendelte a középületek szigorú 

védelmét, állami és pártmunkásokat rendeltek be.
110

 Az emberek szerdán a 

munkahelyeken a budapesti rádió híradásait értékelték, és latolgatták a 

várható fejleményeket. A Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése feletti 

örömöt elhomályosították a drámai közlemények a statárium bevezetéséről, a 

szűnni nem akaró harcokról, és a szovjet csapatok fegyveres beavatkozásáról. 

A rádióhíradások természetesen ködösítettek, ezért az alternatív hírforrások 

hamar felértékelődtek. A percenként változó helyzetet mutatta, hogy október 
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24-én, a Vasmegye című lapnak három kiadása is napvilágot látott, ami 

példátlan az újság történetében.
111

 

Az állami és a pártvezetés az utasításoknak megfelelően folyamatosan 

„szondázta”
112

 a városi és falusi lakosság hangulatát. A községekből 

beérkező jelentések egyike egyszerűen, de velősen értékelte a helyzetet: „A 

kommunisták ideje lejárt”.
113

 A rend fenntartása mellett a helyi hatalom 

másik problémájának a felvásárlási pánik megelőzése tűnt. 

 A csütörtöktől vasárnapig (október 25-29.) tartó négy nap 

meghatározó ’56 történetében. A településeken nagyjából hasonló 

forgatókönyv alapján zajlottak le az események. A tüntetések során 

elpusztították a gyűlölt rezsim szimbólumait. A nagyobb városokban, így 

Szombathelyen is kiengedték a foglyokat a börtönökből, elfoglalták az 

államvédelmis épületeket, megsemmisítették iratanyagaikat. 

A térségben állomásozó szovjet egységek kezdetben csak 

demonstratívan léptek fel, elsősorban arra törekedtek, hogy ne alakuljon ki 

konfliktus a tüntetők és a hadsereg között. Gyors intézkedéssel a városokban 

élő családtagjaikat is a laktanyába, illetve az általuk ellenőrzött 

objektumokba, így az egykori Faludi Ferenc Gimnázium épületébe 

költöztették. 

A vasi megyeszékhelyen pénteken, október 26-án kezdődtek a 

megmozdulások, a falvakban és a kisvárosokban jellemzően szombaton. A 

tüntetések és sztrájkok következtében az élet teljesen megbénult, az 

üzemekben nem dolgoztak, az iskolákban szünetelt a tanítás, és az egész 

országban akadozott a közlekedés. Szombathelyen az október 26-i tüntetések 

másnap is folytatódtak, de szombat estére már megalakult a Vas megyei 

Nemzeti Bizottság, igaz összetételében és vezetőségében még jelentős 

változások mentek végbe a hétvégén.
114

 

Ezzel párhuzamosan megkezdődött az új hatalmi szervek 

megalakulása is. Az ideiglenes testületek nevükben különböztek, de 

funkciójukban hasonlónak bizonyultak elődeikhez. A forradalmi és nemzeti 
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tanácsok munkájában ekkor még a régi rezsim reformra hajló emberei 

éppúgy helyet kaptak, mint a megmozdulások során vezető szerepet betöltő 

személyek. Szombathelyen, Sárváron, és Szentgotthárdon is megkezdődött a 

nagyobb üzemekben a munkástanácsok szervezése.
115

 

 A falvakból csütörtöktől érkeztek az első hírek megmozdulásokról, 

tanácselnökök, titkárok leváltásáról és a termelőszövetkezetek 

állatállományának és felszerelésének széthordásáról.
116

 A celldömölki 

járásban pl. 26 községi végrehajtó bizottsági elnökből húszat, és ugyanennyi 

titkárból kilencet váltottak le az a helyi nemzeti bizottságok. A legnagyobb 

örömmel természetesen a begyűjtés eltörlését fogadták.
117

 

 Amikorra Nagy Imre október 28-i beszédében átértékelte a 

történteket, és nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította az előző 

héten lezajlott eseményeket, addigra a nyugat-dunántúli régióban a régi 

pártapparátus és államhatalom teljesen szétesett. A kérdés már az volt, hogy 

milyen lesz az új hatalmi struktúra, milyen irányú kibontakozást idéznek elő. 

a társadalmi tagoltság és a politikai mentalitásbeli különbségek. 

 Október 29-e után a nagyobb településeken újra megválasztották a 

hétvégén ideiglenes jelleggel megalakult nemzeti tanácsokat. Elkezdődött az 

új testületek területi megszervezése is, de az ismert kommunikációs és 

közlekedési nehézségek miatt különösen a megyei, és a járási testületek 

felállítása akadozott. Szombathelyen a politikai élet pezsgését érzékelve 

szerdától megkezdődött a koalíciós korszak pártjainak újjászerveződése.
 118

 

Meghatározó szerephez jutottak a forradalom legsajátosabb szervei, a 

munkástanácsok.
119

 A termelési és önigazgatási feladatokat ellátó, központi 

ösztönzésre megalakuló választott testületek nemcsak a termelő üzemekben 

és a szolgáltató szférában, hanem a fegyveres testületeknél és az 

államigazgatás területén is létrejöttek. Élükre olyan személyeket választottak, 

akiket az adott közösség mind szakmai képességeik, mind emberi 

tulajdonságaik alapján arra érdemeseknek tartottak. Átvették az irányítást, és 
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elsősorban a vagyon- és állagvédelemről gondoskodtak. Minden ilyen 

választás alkalmat adott a programok újrafogalmazására is. 

A termelőüzemek munkástanácsai úgy gondolták, hogy a sztrájk a 

leghatásosabb fegyver a további változások kikényszerítésére, ezért a 

kormányzat kérése ellenére sem akarták felvenni a munkát.
120

 Természetesen 

a lehetőségeikhez képest segítettek a főváros lakosságának ellátásában. A 

nagyobb üzemek munkástanácsai alapjaiban határozták meg a településeken 

kialakult politikai irányvonalakat. A vasi megyeszékhelyen ezt a szerepet a 

Járműjavító és a Fűtőház töltötte be.  

A média is az új hatalmi szervek kezébe került. A megyei lapok 

elnevezésükben is érzékeltették a végbement változásokat, például a 

Vasmegye Vasi Hírlap lett. A névváltozás természetesen tartalmi, politikai 

szemléletváltással is járt.
121

 Szombathelyen a rádióadó a 223,8-as 

hullámhosszon tudósított a legfontosabb helyi eseményekről. A helyi média 

említett két képviselőjének nagyobb hitele volt a térségben, mint a fővárosi 

Kossuth Rádiónak. 

A legnehezebb feladatnak a rend biztosítása tűnt. A népi rendőrség, a 

katonai helyőrség és a határőrség parancsnokai, és állománya még a Vas 

megyei Nemzeti Bizottság október 27-i alakuló ülésén bejelentette, hogy 

elfogadja a nemzeti bizottság vezető szerepét, és hajlandó együttműködni a 

rend további fenntartása érdekében.
122

 Az így átalakult, kibővített 

rendvédelmi szervezet székhelye, az akkori Sztálin (ma Széll Kálmán) úton a 

megyei rendőrkapitányság épülete lett. Hasonló átalakulás várt a városi 

kapitányságra is a Beloiannisz, ma Kőszegi utca 2. szám alatt. Oroszi Lajos 

alezredest, illetve Csánig Lajost, az addigi vezetőket egyszerűen 

elmozdították, jóval nagyobb gondot jelentett azonban az utódok 

kiválasztása.
123

 Önjelölt vezető hiányában nehezen vállalták az apparátus 

addigi emberei a megbízatást. A sebtében megalakult Rendőrségi Forradalmi 

Tanács a leváltott vezetők hibáit jobban látta, mint a jövőben szükséges 

cselekedeteket. A helyi szovjet parancsnokság nehezményezte az előző 

vezetés eltávolítását. Hosszabb hezitálás után Gaál Dánielt bízták meg a 

megyei rendvédelmi szerv irányításával, míg a városi vezető Kiss Tihamér 
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lett.
124

 Újabb feszültséget jelentett a volt ávós tisztek letartóztatásának és 

őrizetbe vételének a kérdése. 

Mivel Szombathelyen a vasutasok fellépésének köszönhetően a 

vasútbiztosító rendőrség emberei már október 27-én átálltak a demonstrálók 

oldalára,
125

 a szovjet csapatok mellett már csak a Söptei úti laktanyában 

állomásozó belügyi alakulatok magatartása befolyásolhatta a vasi 

megyeszékhely pillanatnyi viszonyait. A katonai tanács küldöttének, Füzessy 

Tibornak a személyes fellépése lecsillapította a forrongó határőröket és a 

körülményekhez képest konstruktív együttműködés alakult ki a város és a 

határőr laktanya katonái között.
126

 

Munkástanácsaik ígéretének megfelelően a megye két legjelentősebb 

üzeme, a Járműjavító, és a MÁV Fűtőház vasárnap, október 28-án 

munkásokat küldött az újjászervezett rendőrségbe. Az így létrejött 

nemzetőrség, katonák, rendőrök, munkások együttesen járőröztek az 

elkövetkezendő héten, így biztosítva a városban a rendet. A megyei 

rendőrkapitányság épületében szállásolták el őket, a járőrözést nyolcórás 

váltásokban végezték, egyes vallomások szerint hárman, mások szerint öten 

járták a város utcáit (két-két munkás és katona, valamint egy rendőr).  

A nehezen felálló hivatalos vezetés Weltner Károly irányítása alatt 

elsősorban az ellátás megszervezésével volt elfoglalva, egyben ügyelt arra, 

hogy ellenőrizetlen módon ne kerüljön a lakosság kezébe fegyver. Ez irányú 

szándékát gyakran keresztezte a helyi fiatalok csoportja, akiknek fő 

törekvése, részben az egykori elnyomó szervek fegyvereinek megszerzése, 

valamint a még szabadon lévő ávósok letartóztatása volt. Talán ezzel is 

magyarázható, hogy csak november 2-a után kaptak a nemzetőrök 

fegyvereket és lőszert a járőrözéshez. 

A lakosság ezekben a napokban mintegy visszafojtott lélegzettel 

figyelte a szovjet csapatok lehetséges mozgását. Állandó harckészültségük 

nemcsak félelmet keltett, de sokakban kétséget ébresztett a várható politikai 

lehetőségeket illetően, arról nem is szólva, hogy a helyi hírforrások szerint az 

addigi pártvezetők a lakosság dühétől való félelmükben a szovjet laktanyába 

menekültek. A forradalom helyi vezetőinek lehetőségeit és tevékenységét 
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erősen meghatározta az országos vezetés tehetetlensége, ami csak erősítette a 

bizonytalanságot. 

November 4-én hajnalban kezdetét vette a Forgószél hadművelet, 

amely során a szovjetek elfoglalták az ország főbb stratégiai pontjait. Még 

hajnali négy óra után csapást mértek a rendészeti erők szombathelyi 

központjaira, így a rendőrség épületében ügyelő és pihenő nemzetőrökre is. A 

szovjet egységek kora hajnalban értek a jelzett Sztálin út 27. szám alatti 

épülethez. Az ott lezajlott tragikus események rekonstruálása különösen 

nehéz, mivel a kevés szemtanú évtizedekig hallgatott a történtekről. Az 

épületbe berontó szovjet katonák minden figyelmeztetetés nélkül lőni kezdtek 

a többségükben pihenőjüket töltő nemzetőrökre, akiknek még a fegyvereik 

után sem volt idejük nyúlni. A váratlan orvtámadásnak mai tudomásunk 

szerint 12 halálos áldozata volt, nemeztőrök, rendőrök (összesen 4 fő) és 

munkások (8 fő), s legalább ennyi sebesült, akiket hosszabb-rövidebb ideig 

ápoltak a megyei kórházban. Túlélési esélye csak azoknak volt, akik az adott 

pillanatban az épület emeleti pihenő részében tartózkodtak. Egyes 

elbeszélések szerint még a magukat megadó személyekre is lőttek a 

szovjetek.
127

 Az őrizetbe vett nemzetőröket már délelőtt hazaengedték. A 

városháza és a városi rendőrség épületének elfoglalása szintén emberéletet 

követelt. A előzetes szovjet terveknek megfelelően megkezdődött a politikai 

vezetők letartóztatása, illetve Szovjetunióba történő elszállítása. Az új 

vezetésnek a nemzetőrségre nem volt szüksége, másfajta rend vette kezdetét, 

a diktatúra rendjéé.  
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