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A SOPRONI ESEMÉNYEK 1956. NOVEMBER 1-JÉTŐL 
NOVEMBER 4-IG 

A TÖRTÉNELEM MEGHAMISÍTÁSA

v. Molnár István

1960. július 25-én a magyar titkosszolgálat egy menekültnek álcá
zott magyar segítségével elrabolt Bécsből. Ezt az embert Gyertyás Sán
dornak hívták, akit, mint 1956-os menekültet, bizalmamba fogadtam. 
Esténként - munka után - többször meglátogattam, és ezen az estén laká
sán erős altatóval kevert kávéval elkábított. Mivel erős dohányos voltam, 
az altató hatása nem tartott sokáig, és én, valószínűleg még Bécsben, egy 
autó csomagtartójában, megbilincselt kezekkel ébredtem fel. Hangosan - 
németül - segítségért kiabáltam és rugdostam a csomagtartó tetejét. Kis 
idő után kinyitották, és valaki a teljes sötétségben benyúlt és éterrel át
itatott vattával újra elkábított. Ezután, már a kocsi hátsó ülésén, még 
Ausztriában ébredtem fel egy lezárt vasúti átjáró előtt, majd újra elalud
tam. A következő megállásnál (hogy mennyi ideig aludtam, azt nem tu
dom) elrablóim kiszálltak (ketten voltak), magyar katonákkal beszélget
tek. Most érzékeltem végleg, hogy Magyarországra hoztak. Még mindig 
erősen kábultan, újra elaludtam. Ezt követően már Budapesten ébredtem 
fel, és már elég tisztán láttam, mi történik körülöttem. A Bécsi úton jár
tunk, majd elhaladtunk a Margit-híd budai oldalán. Néhány perc múlva 
az autó egy nagy vasajtó előtt állt meg, ami nagy zörgéssel kinyílt és be
hajtott egy falakkal körülvett kis udvarra. így kerültem haza.

Két elrablómat most már felismertem, ugyanis ők is azok közé tar
toztak, akik Bécsben figyeltek. Több hónapon át tartó kihallgatás-sorozat 
után, az 1961. május 30-án megtartott tárgyaláson életfogytiglani börtön
re ítéltek. Büntetésemet, öt év után történt megkegyelmezésemig, nem 
büntetőintézetben, hanem a Fő utcai bírósági épületben töltöttem le, ahol 
korábban - az ötvenes években - Kádárékat is fogva tartották. Nem cellá
ban laktam, hanem egy normális, fapadlós szobában, amelynek nagy, 
udvarra nyíló ablaka volt. Teljes elszigeteltségben éltem, csak az őrökkel 
találkozhattam.
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Mielőtt rátérnék a soproni eseményekre, a kihallgatás alatt rólam ké
szült jegyzőkönyvben foglaltakra hivatkozom, amelyben nagyon sok 
helyen valótlan dolgokat közölnek, amelyekről én soha nem beszéltem. 
Bár a jegyzőkönyvet minden oldalon aláíratták velem, de én ezt soha át 
nem olvastam, azzal a hittel, hogy a halálbüntetést nem kerülhetem el, és 
ezért nem törődtem azzal, mit rögzítettek. A periratokhoz egy lerövidített 
jegyzőkönyvet mellékeltek, és ennek egy példánya a birtokomban van.

Idézet a jegyzőkönyv 18. oldaláról:
„Október 30. -i megbeszélésünkön Demel (atya) bizalmasan tájé

koztatott, hogy az amerikai kormány hajlandó lenne egy magyar ellen
kormányt - melynek megalakulására Győr és Sopron körzetében lehető
ség van - hivatalosan elismerni, ha ez megalakulna és elismerését kémé. 
Azt nem közölte Demel, hogy ezt a kérdést kinek a felhatalmazásából 
teszi. Valószínű, hogy a felhatalmazást Hajdú Németh hozta és így ez a 
körülmény azt jelenti, hogy az amerikai kormányköröknek már 1956. 
október 23-előtt meg voltak a kialakult tervei. ’’

Ez a rész egyáltalán nem felel meg a tényeknek, mert Demel atya 
ilyeneket soha nem közölt velem. Erre egy, akkor húszéves fiatalember a 
tanúm, aki valószínűleg ma is él.

Másik idézet a jegyzőkönyv 19. oldalán:
„Budával közöltem, hogy Ausztriából küldtek azzal a feladattal (Bu

da az egyetemi zászlóalj parancsnoka volt), hogy készítsem elő egy f o r 
radalmi kormány megalakításán és ennek megfelelően katonai erőket 
szervezzek Sopronban. Buda György elfogadta megbízatásomat és azon
nal beszámolt az események addigi alakulásáról. Buda beszámolójának 
lényege az volt, hogy létrehoztak egy egyetemi zászlóaljat, de a szerve
zettsége hiányos. Elmondta, hogy a határőrzászlóalj »tisztikara megbíz- 
hatatlan«, nem álltak át, véleménye szerint le kellene váltani. ”

Ez a megállapítás is teljesen valótlan!
Harmadik idézet a 21. oldalon:
„November 3-án Buda lakásán összetalálkoztam egy Horváth nevű 

av. hadnaggyal (lakik: Sopron, Széchenyi tér), akit Buda - mint régi ba
rátját - saját felelősségére szabadon bocsájtott. Horváthot aznap délu
tánra behivattam az AVH. Alsólöver utcai volt épületébe és közöltem ve
le, hogy elhárítási szempontból szükségem lenne az AVH. irattárának 
megszerzésére. Horváth elmondta, hogy az irattár a Soproni Rendőrka
pitányság (Lackner Kristóf u.) épületében található, részletesen ismer
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tette, - de a részletekre nem emlékszem -, hogy milyen jellegű iratok, me
lyik szobában, melyik páncélszekrényben, találhatók. Az irattár megszer
zésére a november 4-én kialakult helyzet miatt azonban már nem sike
rült. ”

A jegyzőkönyv ez a része teljesen légből kapott, és én egyetlen pil
lanatig sem kerestem ehhez hasonló irattári anyagokat. Ezek az állítások 
teljesen valótlanok.

Itt kell megemlítenem, hogy Hollós Ervin - Lajtai Vera „Hideghábo
rú Magyarország ellen 1956” című könyvében szintén név szerint szere
pelek. Idézek a könyv 175. oldaláról:

„1956. október 24-én megkereste Hadffy Kovács Péter, a bécsi 
Caritas-kirendeltség vezetője. Bemutatta páter Demel Istvánnak és Hajdú 
Németh Lajosnak, aki ez időben a SZER magyar osztályának munkatársa 
volt. Hadffy felkérésére elvállalta a bécsi emigrációból szervezendők 
katonai felkészítését. Október 25-én azonban módosították a terveket: 
emberünknek (rólam van szó) Hadffyval együtt a magyar határra kellett 
mennie, hogy az emigránsok, valamint az események során már az Auszt
riába átszököttek közül minél többet válogassanak ki különféle feladatok 
elvégzésére. Néhány napig ezt a munkát végezte (jómagam), majd páter 
Demel István hamarosan Magyarországra küldte a dunántúli ellenkor
mány létrehozásának elősegítésére. ”

Idézet a könyv (H. E. - L. V.) 173. oldaláról:
„ 1956. október végén a CIC egyik legtapasztaltabb hírszerzőjét, M.

I.-t bízta meg azzal, hogy segítse a Dunántúlon alakuló ellenkormány 
működését mint katonai tanácsadó. Az illető (M. I. , vagyis jómagam) 
október 31-én érkezett Győrbe, Hadffy Kovács Péter társaságában, aki ez 
idő tájt a bécsi Caritas vezetője volt. Győrben tárgyaltak a Dunántúli 
Nemzeti Tanács vezetőivel, amiről - mivel a feladat nagyon fontos és sür
gős volt - írásos feljegyzést készített; beszámolt küldetéséről, tárgyalásai
ról, s elemezte a katonai helyzetet is. A jelentést november 1-én Hadffy 
Kovács vitte Bécsbe. ”

Az igazság a következő.
Nos, nem tudom, hogy a szerzők honnan kapták az ilyen informáci

ókat, mert ezek teljesen valótlanok, és nyugodtan mondhatom, hazugsá
gok. 1956 végén, mint a CIC „soha nem volt megbízottja”, nem jártam 
Győrben és Hadffy Kovács sem, aki akkor 19 vagy 20 éves egyetemista 
volt Bécsben mint 56-os menekült, és soha nem volt a Caritas bécsi ve
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zetője. November 1-jén Sopronból indult el egy jelentéssel Bécsbe, ame
lyet én készítettem, és amely a soproni Erdőmérnöki Főiskolán alakult 
zászlóalj tényleges szükségleteit tartalmazta. (Erre a kihallgatási jegyző
könyv is utal a 21. oldalon):

„Még Sopronba érkezésem előtt történt meg annak a megszervezése, 
hogy az ország különböző területeiről, vasutasok útján jelentések futottak 
be Sopronba a szovjet csapatok mozgásáról és a jelentéseket két 18-19 
éves diák vette át a soproni vasútállomáson. Soproni működésem alatt 
Buda Györgytől én vettem át a híreket és azokat összedolgoztam. A meg
szerzett híreket egy alkalommal tudtam kijuttatni nyugatra, bedolgozva 
egy Demelnek küldött jelentésbe. A jelentést Hadffy Kovács vitte át 
Ausztriába 1956. november 1-én délután. ”

Valóban küldtem Demel atyának Hadffyval egy jelentést, ez azon
ban nem tartalmazott semmiféle katonai információt, és soha nem jutott 
el Demelhez, hanem egy Wein nevű bécsi, korábban magyar, kisvállal
kozó kezébe jutott, akivel bár később találkoztam, de a levél sorsáról 
semmit nem közölt, még azt sem, hogy valóban átvette-e.

1956. október végén, 25-e és 30-a között saját elhatározásomból, 
politikai vagy katonai megbízás nélkül jártam többször a magyar határon 
a nickelsdorfi határátlépőnél, hogy saját szememmel tájékozódjam a ki
alakult helyzetről. Erre azért szántam el magamat, mert már tudtuk, hogy 
semmiféle segítséggel nem számolhatunk. Látva a zűrzavaros határhely
zetet, úgy döntöttem, hogy illegálisan magam is átmegyek Sopronba. 
Még egyszer hangsúlyozottan kijelentem: senkitől nem kaptam semmi
féle politikai vagy katonai megbízást. A jövetelemnek csupán az volt a 
célja, hogy csekély szakismeretemmel támogassam Sopronban a forra
dalmi erőket. Még zsebkésem sem volt, mert fegyverre még csak nem is 
gondolhattam. Hadffy Kovács Péter valóban ott volt velem, de ő is telje
sen fegyvertelenül. Itt szeretnék utalni ismét Hollós-Lajtai könyvére, akik 
Hadffyból fontos személyiséget csináltak, és úgy írtak róla, mintha fontos 
szerepet töltött volna be a forradalom alatt. Szívből szeretnék egyszer 
személyesen találkozni Hollós Ervinnel és Zajtai Verával és megkérdezni 
tőlük, hogy ők maguk hittek-e ezekben a hazugságokban.

A cikk következő részében azokról a Sopronban 1957 nyarán felvett 
jegyzőkönyvek állításairól számolok be, amelyeket olyan személyekkel 
készítettek, akik az 56-os forradalomban részt vettek, vagy mint baloldali 
személyek valamilyen módon sértettnek érezték magukat.
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1956. október 25-én a kora esti órákban megjelent nálam Hadffy 
Kovács Péter (aki néhány hónappal korábban Pozsonynál, a Dunán át
úszva szökött ki egy barátjával Bécsbe) azzal, hogy azonnal induljak a 
bécsi Pazmaneumba, ahol jelenleg foglalkoznak azokkal a sürgető kérdé
sekkel, hogy miként lehetne segíteni a Magyarországon kirobbant forra
dalmat. Ekkor már nagyrészt a rádióból és a sajtóból, de néhány Bécsbe 
érkezett embertől is sok információt kaptunk az otthoni eseményekről.

A Pazmaneumban azt is közölték Hadffyval, hogy a történtek miatt 
számolni kell további harcokkal, és ezért - minden lehetőséggel számolva
- szükséges egy katonai terv kidolgozása a forradalmi harc támogatására. 
Éppen ezért erre egy volt hivatásos tisztet kellene bevonni a munkába, és 
rám gondoltak. Ezt a közlést Hadffy Kovács Demel atyától kapta, aki 
akkor a bécsi Caritas, a katolikus egyházi szervezet, amely segélyezéssel 
foglalkozott, egyik vezetője volt.

A Pazmaneumban 7 vagy 8 személy tartózkodott, akik közül Demel 
atya mellett csak Hajdú Németh Lajosra emlékezem. Hajdú Németh, 
mint az Amerikában működő „Nemzeti Bizottmány” tagja, fogadott, és 
elmondta, hogy nem hivatalos személyként érkezett és az otthoni esemé
nyek teljesen váratlanul érték. Úgy gondolja azonban, hogy az esemé
nyekkel komolyan kell számolni, és egy jól szervezett segítség kialakítá
sa feltétlenül szükséges lenne. Elsősorban karitatív segítséget szorgalma
zott, de mivel harci cselekmények is kialakultak, jónak látta volna, hogy 
a lehetőségeknek megfelelően, valamilyen katonai segítséget is nyújtani 
kellene. Ezért arra kért, ho^y még az éjszaka folyamán dolgozzak ki egy 
megfelelő katonai tervet. ígéretemnek megfelelően, a tervet elkészítet
tem. Ennek csupán lényegét tudom visszaadni.

1) Határfelderítés és összeköttetés megteremtése a felkelőkkel.
2) Személy- és tehergépkocsik biztosítása felderítésre és élelmiszer, 

gyógyszer és ruházat, valamint emberek, esetleg fegyverek és lőszer 
szállítására.

3) Az esetleg jelentkező emigránsok kis csoportokba szervezése, 
amelyek a kapcsolatfelvétel után az országhatáron túl képesek kis hídfő
ket kialakítani.

4) A nyugatról jövő emigránsoknak egyéni felszerelés biztosítása 
(ruházat, élelem, esetleg fegyverzet).

5) Egy szervezőtörzs létrehozása az én vezetésemmel, melynek tag
jai a következők: Hadffy Kovács Péter, Vitos György (egy emigráns fia
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talember, aki tudomásom szerint 1945-ben társával együtt kispuskával 
lelőtt egy orosz tisztet, és ezért, mivel fiatalkorú volt, nem ítélték halálra) 
és jómagam. Számításba vettem ennek a kibővítését is.

A tervezetet 1956. október 26-án délután Demel atya Wien 4. 
Schuttnerplatz 5. szám alatti lakásán tárgyalták meg Hajdú Némethtel és 
másokkal. A tervezetet elfogadták.

Október 27-én Hadfíy Kovács újra megjelent a lakásomon, és érte
sített, hogy a főhadiszállást a Regina Szállóba helyezték át, ott kell je
lentkeznem. Egyidejűleg közölte velem, hogy Bécsbe érkezett Zákó And
rás vezérőrnagy, aki átveszi a parancsnokságot. Ezt követően én Demel 
atyához mentem, ahol találkoztam Hajdú Némethtel is. O elbúcsúzott 
tőlem és Magyarországra ment. A terv sorsáról nem tudok.

Ezek után úgy döntöttem, hogy mindent abbahagyok, mivel tudtam, 
hogy a magyar katonai emigrációtól semmit sem várhatok, Zákó vezér
őrnagynál nem is jelentkeztem. Másnap, 28-án egy újabb találkozón kö
zöltem Demel atyával, hogy lemegyek Nickelsdorfba, a határra, ahol 
tájékozódni fogok. Október 30-án felkerestem Demel atyát, beszámoltam 
az utamról, majd közöltem vele, hogy átmegyek Sopronba. Ehhez segít
ségét kértem, részben ruházatot, részben valami pénzt. Két- vagy három
száz schillinget kaptam tőle, továbbá a ruharaktárból megfelelő ruházatot 
és egy igazolást is. Az igazolványt Miklódy István névre állították ki, 
majd ráütötték a Caritas bélyegzőjét és Demel aláírta. Az igazolvány 
szövege:

„Igazolom, hogy Miklódy István és Hadffy Kovács Péter Bécsből 
Sopronba utazik, hogy az ottani Caritassal kapcsolatot építsen ki, és 
megtárgyalják, hogy Sopronnak mire lenne sürgősen szüksége (ruházat, 
élelem, gyógyszer). ”

Ez az igazolvány fedésül szolgált. Más papírokkal egyáltalán nem 
rendelkeztem, mert - minden lehetőséggel számolva - minden okmányo
mat Bécsben hagytam. Sopronban nem volt szándékom a segélyszervet 
felkeresni és ebben az ügyben nem is tárgyaltam.

így indultam haza Hadffy Kováccsal, előre kigondolt tervek nélkül, 
és mindent a véletlenre bíztam. Ekkor már tudomást szereztem róla, hogy 
a Nyugat teljes mértékben cserben hagyott minket, és Zákó vezérőrnagy 
kijelentette, hogy bármilyen katonai beavatkozás tilos, és katonai lépése
ket egyáltalán nem foganatosított. Egyébként itt kell még megjegyeznem, 
hogy az osztrák hatóságok nem engedélyeztek semmiféle hivatalos segít
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séget, és minden katonai jellegű tevékenységet megtiltottak. Hogy ez így 
volt, ennek bizonyítására közlöm, hogy a Bécsbe érkező Nagy Ferencet, 
volt magyar miniszterelnököt azonnal visszaküldték Svájcba.

Október 30-án a bécsújhelyi vonattal Somfalván (Schattendorf) ke
resztül utaztam Magyarfalvára (korábban Harka). Ez az osztrák vonat 
Magyarországon áthaladva ment le Dél-Burgenlandba, és területen kívü
linek számított. Én Magyarfalván az állomásépülettel ellentétes oldalon 
Hadfíy Kováccsal kiugrottam a már mozgó vonatból, mert az adott hely
zetben a magyar határőrök csak az állomásoldalt figyelték.

Innen, kerülve a járt utakat, gyalogösvényeken át, kerülve minden 
lehetséges forgalmat, a Harkai-domb mellett indultunk Sopronba. Elérve 
a város szélét, a Lővér körúton haladtunk a korábbi SVSE-pálya felé, 
ahol egy főiskolásokból és katonákból álló járőrrel találkoztunk. Ez este 
tíz óra körül lehetett. A járőr célzásra tartott fegyverekkel megállított 
bennünket. Ellenőriztek és megmotoztak minket. Miután fegyvert nem 
találtak nálunk, megparancsolták, hogy kezeinket láthatóan tartsuk és így 
haladjunk előttük. A korábbi 48-as laktanyába kísértek, ahol a soproni 
határőrzászlóalj is állomásozott. A laktanyában egy nagyon fáradt, meg
gyötörtnek látszó századoshoz vezettek bennünket. Farkas százados volt, 
a határőrzászlóalj parancsnoka.

A százados ellenőrizte a már említett Caritas igazolványt, és, bár 
gyanakvóan nézett ránk, elfogadta azt, majd utasította a járőrparancsno
kot, hogy adjon át bennünket az éjszakai ügyeletnek, ahol egy tanársegéd 
látta el az ügyeleti szolgálatot, akinek feladata lett, hogy intézkedjék sor
sunkról. Itt Adamovics tanársegéddel találkoztam, és mivel magam is 
soproni vagyok, neve ismert volt előttem. Hivatkoztam unokaöcsémre, 
aki a soproni főiskolán végzett, és akit 1955 decemberében az AVH le
tartóztatott, és akit „kémkedés” miatt 13 évi börtönbüntetésre ítéltek. 
Unokaöcsém nevének hallatán rendkívül barátságos lett, és én tartózko
dás nélkül elmondtam, hogy milyen céllal jöttem Magyarországra.

Nagyjából ismertette a helyzetet, majd közölte, hogy a megalakult 
egyetemi zászlóaljnak Breuer (Buda) György a parancsnoka, aki koráb
ban, Horthy kormányzó alatt hivatásos repülőföhadnagy volt. Én Buda 
Györgyöt jól ismertem, mert egy vagy két osztállyal alattam érettségizett 
a Széchenyiről elnevezett reáliskolában.

Arra kértem Adamovicsot, hogy azonnal értesítse Budát és közölje 
vele, hogy mi történt. Buda és az ügyelet között állandó telefonösszeköt
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tetés volt. A telefonhívás és tájékoztatás után Buda rövidesen megérke
zett a parancsnoknak juttatott jeepel, és félig-meddig titokban, Hadffyval 
együtt kicsempészett a laktanyából. Ennek nem értettem az okát - a ki
csempészésnek és Budánál már az első pillanatban éreztem valami bi
zalmatlanságot és félelmet.

Ez már november 1-jén éjjel történt. Buda Horváth, korábbi AVH-s 
hadnagy, lakására vitt bennünket, majd itt ismertette a helyzetet. El
mondta, hogy Sopronban tulajdonképpen még semmit sem szerveztek 
meg, és a munkások követelését, hogy számukra fegyvereket adjanak, 
egyáltalán nem teljesítették, mert a munkásságot az egyetemi tanács nem 
tartotta megbízhatónak. Azt, hogy ez a bizalmatlanság miből állt és ho
gyan alakult ki, arról nem beszélt. Azt is furcsának találtam, hogy a vá
rosban még egy hét után sem alakult ki valamilyen kapcsolatrendszer, és 
mindenki mindenkinek parancsolt, de igazi vezetőről vagy szervezőről 
nem lehetett beszélni. Az egyetlen megfogható erő a főiskolás zászlóalj 
volt, de ezt sem szervezték meg, és a parancsnokságot, minden befolyás 
nélkül, az egyetemi tanácsra bízták. Azt, hogy ez a tanács kikből állt, 
egyáltalán nem tudtam és később sem jutott tudomásomra.

Bizonyos kapcsolat csak a főiskolás zászlóalj és a határőr
parancsnokság között létezett, és úgy tűnt, hogy a katonák, illetve a ha
tárőrzászlóalj együttműködik az úgynevezett katonai parancsnoksággal. 
Azt, hogy magában a városban kik a vezetők, vagy egyáltalán kik azok, 
akikkel minden körülmények között számolni lehet, azt Buda egy szóval 
sem említette. Az volt a benyomásom, hogy Buda egyáltalán nem ismerte 
a tényleges helyzetet, és ő, mint a főiskolás zászlóalj parancsnoka, sem
mit sem tett, hogy ezen a zavaros helyzeten változtasson. Csak arra gon
dolhattam, hogy a civil vezetőkkel semmiféle kapcsolatot nem tart fenn.

Buda még azt is közölte, hogy a főiskolás zászlóalj fegyelme nem 
megfelelő, az egész egység egy amorf tömeg, amit meg kellene szervez
ni. Még létszámot sem tudott mondani. Ezt a helyzetet meg kellene vál
toztatni, ezért arra kért, hogy, mint korábbi hivatásos tiszt, dolgozzam ki 
a zászlóalj megszervezésének tervét. Ezt a tervet még 2-án, hajnalig elké
szítettem, és a hagyományoknak megfelelő formába öntöttem, a zászló
aljat törzzsel, 3 századdal stb. láttam el. A fegyverzetről annyit tudtam 
meg, hogy az embereknek dobtáras géppisztolyok és pisztolyok vannak 
kiadva, kézigránátokkal együtt.
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Ezt a tervet még reggel átadtam Budának azzal a közléssel, hogy 
rendelje el a terv végrehajtását és utasítsa az egységet, hogy riadó esetére 
gyülekezőhelyeket jelöljenek ki, és helyezzenek készenlétbe az esetleges 
páncélostámadás elhárítására benzines palackokat. Továbbá rendelje el 
légvédelmi árkok kiemelését.

Buda még annyit megtett, hogy 2-án bevitt a katonai parancsnokság
ra, amely a főiskolán székelt. Ott néhány embernek bemutatott, de sem
miféle tájékoztatással nem szolgált. Én arra kértem, hogy rendelje fel 
hozzám a főiskolás zászlóalj parancsnokát, és közölje vele, hogy mielőtt 
nálam jelentkezne, állítson össze egy jegyzéket azokról az igényekről, 
amelyek a zászlóaljnál jelentkeznek. Ezt követően Buda elment és soha 
többé nem láttam.

Teljesen légüres térben mozogtam. Senkinek nem mutatott be, és 
tulajdonképpen senkit nem ismertem. Feladatot sem kaptam. Kis idő után 
megjelent egy kb. 25-26 éves, elég rosszul öltözött ember, akinek a nevé
re nem emlékszem (valószínű, Nagy László volt), de aki a zászlóalj pa
rancsnokaként mutatkozott be. Átadta a zászlóalj igényeit tartalmazó 
jegyzéket. Meglehetősen sivár képet ecsetelt a zászlóalj fegyelméről. Azt 
is hangsúlyozta, hogy elsősorban bakancsokra lenne szükség, az őszi 
időre tekintettel pedig esőköpenyekre is. A fegyverzettel kapcsolatban 
ugyanazt közölte, amit már Buda elmondott.

Válaszomban kijelentettem, hogy esetleg segíthetek a zászlóaljnak a 
felszerelést megszerezni Ezzel a parancsnokot visszaküldtem a kiadott 
utasítások végrehajtására.

Ezután, az új információk alapján, jelentést készítettem Demel atyá
nak, és a főiskolás zászlóalj számára a fent elmondottakat kértem, kiegé
szítve azzal, hogy, ha a lehetséges, gondoljanak páncéltörő fegyverek 
beszerzésére is. Arról tudomásom volt, hogy Demel atya a Caritas raktá
raiban megfelelő számú bakanccsal és ruházati cikkel rendelkezik, de azt 
nem tudtam, vajon tudnak-e a Caritason keresztül valamilyen módon 
páncéltörő fegyvereket szerezni. Itt arra gondoltam, hogy a Bécsben levő 
katonák beszerezhetnék ezeket. Nevet nem említettem, még Zákó vezér
őrnagyét sem.

Bár hivatalosan semmiféle beosztásom nem volt, úgy tűnt, hogy a 
körülöttem lévők - részben azért, mert unokaöcsémet, aki börtönben volt, 
ismerték - bíznak bennem. Helyzetem ennek ellenére rendkívül kelle
metlen volt, mert semmit sem tudtam a parancsnoki viszonyokról, és
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mert Buda még azt sem közölte velem, hogy az egyetemi tanács milyen 
felhatalmazással rendelkezik, és egyáltalán a zászlóalj tevékenységét 
ellenőrzi-e. Apró, kis, semmitmondó ügyekkel foglalkoztam, és példa
ként megemlítem, hogy egy Kertész István nevű ember bejött az egye
temre panaszt tenni, mert letiltották fizetését. Ezt az embert sem ismer
tem, a fizetése letiltásához nem volt semmi közöm, de mégis beszélnem 
kellett veié, és csak annyit tudtam neki mondani, hogy nem vagyok ille
tékes.

November 3-án este elhatároztam, hogy felmegyek az AVH Lővér 
utcai épületébe, ahol kb. 20 embert őriztek. Kíváncsi voltam, hogy ho
gyan végzi munkáját az a csoport, amely elhárítási kérdésekkel foglalko
zott. Ezeknél semmiféle iratanyagot nem láttam, és munkájuk tulajdon
képpen abból állt, hogy az épületben lévő foglyokat őrizzék. A csoport 
parancsnoka Gosztonyi Miklós erdőmérnök volt. Odaérkezésemkor hoz
tak be egy Szombathelyen szolgáló AVH-s törzsőrmestert, akit ugyan
csak Farkasnak hívtak, mint a határőrzászlóalj parancsnokát. Úgy gon
doltam, hogy ezt a személyt én hallgatom ki. A kihallgatás egy óra hosz- 
szat tartott, és azt kívántam tőle megtudni, hogy Szombathelyen kik vol
tak a parancsnokai, szolgálati helyük elhagyásakor az AVH- beosztottak 
milyen parancsot kaptak és milyen események történtek. Farkas elmondta 
parancsnokai nevét. Azt is elmondta, hogy először védelemre rendez
kedtek be, azután szétoszlatták és hazaküldték őket. A tisztek a szovjet 
csapatoknál kerestek menedéket. Farkast egyébként később módszeres 
kihallgatás alá akartam vetni, de erre már nem került sor. Hajnalban, kb. 
4 órakor, amikor Nagy Imre szövegét beolvasták a szovjet bevonulásról, 
kiadtam a parancsot, hogy Farkast bocsássák szabadon.

A hír óriási megrendülést okozott. Én, és még néhányan, azonnal el
hagytuk az AVH épületét és a főiskolára mentünk, a katonai parancsnok
ságra. Buda György főhadnagyot kerestem, és azt a választ kaptam, 
hogy a hírek hallatára Bécsbe ment autóval Zákó vezérőrnagyhoz segít
ségért! Amint később megtudtam, egyszerűen elszökött a felelősség elől. 
Véleményem szerint egyszerűen megfutamodásról volt szó, és ezzel gyá
vaságát bizonyította. Engem, akit napokon át rejtegetett, még csak arra 
sem méltatott, hogy valami üzenetet hagyjon hátra. Később ugyan talál
koztam vele, hónapok múlva Bécsben, de szökéséről soha egy árva szót 
sem szólt. Tudomásomra jutott az is, hogy Zákó vezérőrnagyhoz el sem 
ment.
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Ezt követően Baranyai tanársegéd, az ottani katonai parancsnokság 
egyik tagja felkért, hogy teljhatalommal azonnal vegyem át a katonai 
ügyek irányítását. Ennek a kérésnek eleget tettem.

Azonnal riadót rendeltem el. A Katonai Bizottság minden tagját be
rendeltem, beleértve Farkas századost, a határőrzászlóalj parancsnokát is. 
A Bizottság tagja - emlékezetem szerint - 8 vagy 9 óra tájt gyülekeztek. 
Farkas századoson kívül senkit sem ismertem. Ez a számomra idegen 
környezet súlyos hátrányt jelentett, amit Buda Györgynek köszönhettem. 
Különböző hírek terjengtek rólam. Pl. Kocsis József vallotta: „A Pista 
bácsi erdőmérnök volt, aki két évet ült fegyverrejtegetés miatt.”

A vasúton lévő ügyeletes telefonon jelentette a legújabb híreket. A 
jelentés szerint egy szovjet páncélos alakulat kb. 6 harckocsival és bizto
sított menetben közeledett Sopron felé. Erőinket felmérve megállapítot
tam, hogy rendelkezésemre a határőrzászlóalj, Farkas százados parancs
noksága alatt, és a korábban megszervezett egyetemi zászlóalj áll, de 
ugyanakkor arról is értesültem, hogy a süttöri tüzérezred egyik része út
ban van Sopron felé. Ezt az erőt alkalmasnak találtam a páncélosok meg
állítására.

Azzal kellett számolnom, hogy a szovjet páncélos egyáég legfeljebb 
4-5 óra múlva megjelenhet Sopron előtt. A rendelkezésre álló idő tehát 
nagyon kevés volt. Ugyanakkor a távolság a Fertő-tó déli partján lévő 
mocsaras területtől DNy-ra az osztrák határig, addig a pontig, ahol a 
szombathelyi vasútvonal az országúttal együtt csupán néhány méterre 
halad el a határ mellett, kb. 5 km-t tesz ki. Figyelembe véve a Harkai- 
dombot, ahol kitűnő figyelő állást lehetett volna kiépíteni, valamint szá
mításba véve a kitűnő terepviszonyokat, a védővonal Sopron előtt mély
ségben kiépítve 1-2 km-rel, lehetővé tette volna halogató harccal a város 
megtartását addig, amíg komoly erőkkel lehetett volna szembeszállni a 
szovjet erőkkel. Számításba lehetett volna venni azt is, hogy a szovjet 
csapatok tartózkodtak volna az osztrák határ átlépésétől. Ezenkívül a 
bevetett erőket ki lehetett volna egészíteni a munkásság körében végre
hajtott toborzással is. Az osztrák határvonal „nyitottsága” lehetővé tette 
volna az utánpótlás megszervezését, sőt a kint élő emigránsok beszivár
gását - a szigorú osztrák intézkedések ellenére. Figyelembe lehetett volna 
venni azt is, hogy a nemzetközi szinten tapasztalható érzelmi támogatás 
jelentkezni fog, és esetleg önkéntes harcosok is érkeznek. A „Soproni
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zsákot” hídfővé lehetett volna kiépíteni, tekintettel arra, hogy a soproni 
erdők és hegyek a csapatoknak mozgásteret biztosítottak volna.

Szovjet részről kezdetben csak kisebb létszámú egységekkel kellett 
számolni. Ezt az események is igazolták, mert a várost csupán 5 páncélos 
foglalta el, és ez az oszlop a Győrt Sopronnal összekötő úton érkezett. 
Gondot okozhatott volna a páncéltörő fegyverek hiánya, de ezt benzin
palackokkal átmenetileg pótolni lehetett volna.

Az eligazítást rövid beszéddel kezdtem: „Nem a megszólítás fontos, 
hogy urat vagy elvtársat mondunk-e, hanem az, hogy mindenkinek össze 
kell fognia.” Ezután felsoroltam a rendelkezésre álló erőket. Katonai pa
rancsnokká Farkas századost jelöltem ki. A védelmi vonalat - térkép 
alapján - Nagycenktől nyugatra, észak-déli irányban Sopron alatt, kb. 
Balf-Kópháza vonalában határoztam meg. Harcoló egységként mind a 
határőrzászlóaljat, mind a főiskolás egységet bevetettem. Az egységek 
helyét nem jelöltem ki, mert feltételeztem, hogy Farkas százados, mint 
hivatásos katona, megfelelő szakértelemmel fogja munkáját végezni.

Az eligazítás alatt jelentkezett a süttöri tüzérezredben szolgáló fő
hadnagy, és jelentette, hogy kb. 20 löveggel megérkezett Sopronba és 
kész harcolni. A lövegek 122 mm-es tábori ágyúk voltak. Számára fi
gyelő harcállásként a Harkai-dombot jelöltem ki, ahonnan egészen a Balf 
előtt húzódó erdősávig, amely páncélosokkal csak nehezen vagy egyál
talán nem volt járható, az egész terep belátható volt. Kevéssel ezután 
Farkas százados elindult a parancs végrehajtására. Itt jegyzem meg, hogy 
a jelenlévők közül, beleértve Farkas századost is, egyetlen egy sem tilta
kozott sem személyem, sem a parancsaim ellen, és úgy véltem, hogy a 
százados kész is a feladatot teljesíteni. Kevéssel ezt követően jelentkezett 
nálam egy Róka nevezetű őrmester, aki a II. világháború alatt már har
colt, és kijelentette, hogy tapasztalatai vannak a harckocsik elhárításában, 
és közölte, hogy egy 20 fos csoporttal hajlandó részt venni a harcokban.

Egy erdőmérnök, még Farkas százados elindulása előtt, térkép fel- 
használásával vázlatot rajzolt a védőállásról.

Ezt követően felgyorsultak az események. Valószínűleg a Dékáni 
Hivatalból utasítás érkezett, hogy szovjet légiveszély miatt ürítsük ki a 
főiskolát és települjünk át a Lővér Szállóba. Nem kell hozzá katonának 
lenni, hogy ennek a parancsnak a súlyosságát valaki megértse. Az egyéb
ként is tisztázatlan és zűrzavaros helyzetben, ahol a jelenlévők közül tu
lajdonképpen senkit sem ismertem, a kitelepítés azt jelentette, hogy az
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eddig meglévő egyetlen távbeszélő vonalam is megszűnik, amellyel még 
kapcsolatot tarthattam fenn a városi intézményekkel, amelyeket szintén 
nem ismertem. A helyzetem teljesen lehetetlenné vált. A szovjet bomba
támadást említő „dékáni parancsra”, amely hangsúlyozta, hogy a főisko
lát nem szabad kitenni semmiféle veszélynek, ki kellett adnom a paran
csot a kiürítésre. A tömeg fegyelmezetlenül indult el a szálló felé, és kb. 
15 perc után, déltájt megérkezett oda. Itt a helyzet tarthatatlanná vált. A 
fegyelem semmiféle formája sem állt fent. Senki sem volt, akinek paran
csot adhattam volna, és ez teljesítésre került volna. Az eddig is gyenge 
szálak, melyek az ismeretlenekhez tartozóvá tettek, teljesen elvesztek és 
végleg egyedül maradtam. Ezért úgy döntöttem, hogy megszüntetem 
ténykedésemet, annál is inkább, mert újabb parancs érkezett, hogy a 
Lővér Szállót sem szabad veszélynek kitenni, azonnal el kell hagyni és a 
Szarka Vendéglőbe áttelepülni. Ez volt számomra a kegyelemdöfés.

Az egyik mellettem álló főiskolástól egy kézigránátot kértem, vál- 
lamra vettem egy géppisztolyt, kiadtam a parancsot, hogy akinek szándé
kában áll, az a Muck-kilátón keresztül induljon el Ausztriába. Én magam 
is elindultam a határra vezető úton, ahol láttam a tüzérségi lövegeket is. 
Az egész társaság megindult. Kiérve a határra, eldobtam a nem élesített 
kézigránátot, amit azért vettem magamhoz, hogy esetleges támadásnál 
védekezzem. A géppisztolyt is letettem, és átléptem a határt egy ismerő
sömmel együtt, akinek rokonai éltek Bécsben, és akivel véletlenül talál
koztam a határon.

Ennek a „kivonulásnak” az volt az eredménye, hogy a főiskolások 
nagy része elhagyta az országot, és sokan közülük Kanadában kötöttek 
ki. Azt, hogy mi történt ezek után a városban, csak az 1957 közepén fel
vett vallomásokból tudom. Ezeknek egy része (másolatban) tulajdonom
ban van. A parancs értelmében, mely az eligazításon hangzott el, a hall
gatók két százada november 4-én valóban kiment a kijelölt védőállásba. 
Szilágyi István, negyedéves erdőmérnök-hallgató leírása szerint a fel
fegyverzett hallgatókat gépkocsival vitték ki. Ezeket egyrészt Soprontól 
kb. másfél km távolságban és Kópháza környékén rakták ki. Csak gya
logsági fegyverekkel voltak felszerelve. A szovjet harckocsik beérkezé
sekor a terepen meghúzódó hallgatókkal egy szovjet tiszt, egy magyar 
tiszt tolmácsolásával, azt közölte, hogy tegyék le a fegyvert és bántatla- 
nul hazamehetnek. A hallgatók eleget tettek a felszólításnak és gyalog 
hazamentek.
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Egy másik vallomás szerint Farkas százados azonnal felvette a kap
csolatot a szovjetekkel és a felvonult süttöri tüzérekkel. A lövegekből 
kiszerelték az ütőszegeket és a gránátokat gyújtófej nélkül vitték a tüze
lőállásokba. Amikor a hallgatók ezt látták, maguk is úgy vélték, hogy 
egyetlen választásuk marad: vissza kell vonulniuk.

Ezeknek az információknak hitelt adni nem tudok, mert csupán az 
1956 nyarán felvett jegyzőkönyvekre támaszkodhatok, és az ezekben 
rögzítettek egyértelműen azt szolgálják, hogy tisztára mossák az 
otthonmaradtakat és ezzel azok elkerüljék a büntetést. Az, hogy a vallo
mástevőknek ez volt a célja, kiviláglik abból is, hogy mindenért azt a 
katonai parancsnokot teszik felelőssé, aki a valóságban csak november 4- 
én reggel vállalt felelősséget és próbált rendet csinálni a zűrzavaros hely
zetben. Feltűnően különös dolog az, hogy a korábbi katonai parancsno
kot, Buda (Breuer) Györgyöt egyáltalán meg sem említik, mintha ez az 
ember egyáltalán nem is létezett volna. Olyan embereket, akik a korábbi 
Katonai Tanácsban részt vettek, egyáltalán nem is említik, és ha elő is 
fordul imitt-amott egy-egy név, ezek az emberek nyilvánvalóan semmit 
nem csináltak az elmúlt forradalmi napok alatt. Engem, aki csupán no
vember 1-jén kerültem Sopronba, 2-án és 3-án semmiféle beosztást nem 
kaptam és csupán 4-én vettem át a parancsnokságot, talán Baranyai er
dőmérnök kérésére, de én úgy vélem, hogy ezt önként tettem, nevetséges 
dolgokért tesznek felelőssé.

Tulajdonomban van egy vallomás, amelynek tanúságtevőjét név sze
rint nem ismerem, de aki a következőket vallja: „November 2-án 
Dánosok százados be akart menni a katonai tanácshoz, hagy tájékozód
jon a helyzetről. Az ajtóban fegyveres őr állt, és közölte Dancsok száza
dossal, hogy tilos a bemenet. Dancsok szds. csak ekkor tudta meg, hogy 
mi történt, amikor a tanácsülésének vége volt. És amit megtudott az na
gyon szomorú volt. Kiderült az hogy a katonai tanácsot átszervezték. Az 
eddigi vezetőket eltávolították abból, és a vezetést valami »Pista bácsi« 
nevezetű egyén vette át. A katonai tanácsban ekkor már egyetlen diák 
sem volt, sőt a MEFESZ-ben is alig volt egy-kettő. Mikor Dancsok szds. 
bejutott a tanácshoz, igen szívélyesen fogadták, »Pista bácsi« is bemutat
kozott. Vezetéknevére Dancsok szds. nem emlékezik. Ekkor Dancsok szds. 
megkérdezte tőle, hogy ért-e valamit a katonai vezetéshez. Erre ő azt fe
lelte, hogy hogy ne értene mikor százados volt ő is a régi hadseregben. 
Most jött Ausztriából. Szívesen látná, ha Dancsok szds. is segítene neki
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munkájában. Dancsok szds. erre kijelentette neki, hogy nem tudna vi- 
gyázzba állni nyugatos százados előtt. Kérte, hogy ne számítsanak a 
munkájára. Ezután természetesen Nagy fhdgy-ot is leváltották a karha
talmi zászlóalj parancsnokságáról. ”

Nos, november 2-án én a Katonai Tanács ülésén nem vettem részt, 
és tudomásom szerint ilyet nem is tartottak. Dancsok századosról soha 
nem hallottam! Csak Farkas századost ismertem. Az, hogy Dancsok kér
dést tett volna fel nekem, egyszerűen nem igaz, és én soha senkinek nem 
mondtam, hogy százados volnék. Főhadnagyi rangomra is büszke vol
tam. Az a kijelentése, hogy „nem tudna vigyázzba állni nyugatos száza
dos előtt”, az adott helyzetben nevetséges lett volna, és az is, hogy rá ne 
számítsanak. Alighanem - az adott légkörben - sokan lettek volna, akik 
rendre utasítják!

Ugyanennek a jegyzőkönyvnek egy részéből idézek. „Mint tapasz
talatot említjük meg, hogy a „pista bácsi ” (sic) által vezetett katonai ta
nács annyira nem fektetett súlyt a fegyveres felkészülésre, hogy még a 
kiadott fegyvereket sem tisztították meg. Voltak olyan fegyverek a diá
koknál, amelyet nem lehetett elsütni a sok zsírtól. A tárból nem lehetett a 
lőszert kiszedni, annyira bele voltak ágyazva a kemény zsírba. ”

Aki valaha is volt katona, jól tudja, hogy a fegyvertisztítás nem egy 
magasabb parancsnok dolga. Ha másnak nem, akkor a századparancs
noknak kellett törődnie a dologgal, de ezzel elsősorban a rajparancsnok
nak kellett foglalkozni. Bár el tudom képzelni, hogy voltak olyan főis
kolások, akiknek a kezében még sohasem volt fegyver, de abban biztos 
vagyok, hogy nincs olyan főiskolás, aki ne próbálná meg, hogy az újon
nan kapott fegyvert hogyan kell megtölteni.

Végül még egy idézet a vallomásból: „A »Pista bácsi« személyes 
védelmére kirendelt század a főnökkel együtt átlépte az osztrák határt, és 
nyugatra távozott. ”

Egy további idézet egy másik jegyzőkönyvből: „A részleteiben nem 
ismert haditerv végrehajtásához Simon János, a Katonai Tanszék volt 
vezetőjének értesülése szerint a hallgatók 3 századát fegyverezték fel 
gyalogsági fegyverekkel. »Pista bácsi« a felfegyverzett hallgatók két szá
zadát november 4-én Sopron előterébe küldte, egy századot pedig a Muck 
kilátónál visszatartott a saját biztosítására. ”

A két idézethez a következőket kell megjegyeznem. Az eligazítás 
során Farkas századost neveztem ki katonai parancsnoknak, és meghatá
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roztam, hogy milyen terv szerint kell eljárnia. Farkas századosnak nem 
volt kérdése, de biztos vagyok abban, hogy elmenetele előtt ő adta ki a 
századoknak a parancsot. Két századot a védőállásba küldött, egy száza
dot pedig tartaléknak visszatartott. Én azonban védelmemre nem rendel
tem ki senkit.

Amikor az Egyetemi Tanács részéről parancsot kaptunk, hogy ürít
sük ki az egyetem épületét, én csupán néhány emberrel indultam a Lővér 
Szálló felé, akiket szintén nem ismertem. Amikor a Lővér Szállótól - 
újabb parancsra - a Szarka Vendéglőhöz kellett volna továbbmenni, látva 
a dolog kilátástalanságát, feladtam a tervemet, hogy Sopront megvédjem.

Ha a jegyzőkönyveknek hihetek, akkor meg kell állapítanom, hogy 
az egész kiürítési parancs jól megfontolt tervek alapján került kiadásra, 
hogy kezemből kivegyék az intézkedés lehetőségét, és Farkas százados 
egyedül határozza meg, mi történjék. Ha a mellett dönt, hogy vállalja 
Sopron védelmét, ma talán a történelem dicső lapjain kapna helyet.


