
A z  1956-os S o p r o n i  F o r r a d a lm i  E s e m é n y e k  *

Rétfalvi László1

Az Erdészettörténeti Közlemények 29. 37. és 44-ik 'Soproni 
Műhely különszámai'-ban húsz olyan írás jelent meg, amelyek a 
soproni 1956-os forradalmi eseményeket tárgyalják. A soproni 
forradalmi események abban is fontosak, hogy következményükként 
szétszakadt az egyetem akkori diáksága, valamint tanári kara, és 
nagyobb részük Kanadában vagy Európa más országaiban telepedett 
le. A visszaemlékezők többsége 40 év távlatából próbálja 
feleleveníteni a történteket. Az eredményeken érzékelhetők, az egyéni 
szemszög szubjektivitása mellett, az egyre jobban fakuló emlékezet 
okozta tárgyi tévedések fontos mozzanatokkal, esemény és esemény- 
sorozatokkal kapcsolatban. Az esetleges tévedések kiigazítására, de 
inkább a történtek részletesebb leírása érdekében több Kanadában 
letelepedett, az események személyes résztvevőit2 felkerestem, hogy a 
tisztább látásban élményeik felelevenítésével segítsenek. Több adat, 
de legalább más szemszögek bemutatása mindenképpen hasznunkra 
lehet3

Ezen összegezésnek célja egybevetni az emlékek azonos 
történésekre vonatkozó adatait és kimutatni a különbségeket, egyes 
esetekben összeegyezhetetlenségeket, ezáltal felhívni a figyelmet 
annak fontosságára, hogy ezeket mind több személyes résztvevő 
hozzászólásával tisztázni tudjuk magunk, és az esetleges történetírás 
hasznára, mielőtt az emlékezetek végleg elhalványulnak. A 
leegyszerűsítés kedvéért az összegezés csak hat témakörre tér ki,

* A visszaemlékezés kézirata 2002 tavaszán érkezett, így a jelen utánnyomás 
bővítéseként jelenik meg (a szerk).
1 Ezen összeállítás szerzője elsőéves erdőmémök-hallgató volt azokban a napokban. 
Az események következtében Kanadába került, ahol 1961-ben végzett, és azóta is 
azon gondolkodik, hogy milyen körülmények és meggondolások késztették őt arra, 
hogy szülőföldjétől olyan messzire menjen.
2 A megkérdezettek emlékezete, hasonlóan a Soproni Műhely különszámaiban 
megjelent emlékezőkhöz, erősen megkopott, de annak ellenére mindnek volt olyan 
adata, ami kisebb-nagyobb mértékben segítséget nyújthat a teljesebb megértéshez. 
Érdekes módon azok emlékezete maradt meg legkevésbé élesen, akik emlékező 
társaik szerint vezető vagy más fontos szerepet töltöttek be. Több ilyen 
megkérdezett nem is kívánt hozzájárulni semmilyen adattal történetünk tisztábban 
látásához.
’ A történtek kikerekítésére szintén felhasználtam más kiadott irodalmat is.
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mivel véleményem szerint ezek járultak hozzá legnagyobb mértékben 
azokhoz a fejleményekhez, amelyek az egyetem szétszóródását 
okozták. Ez a hat témakör:

(1) a formális és informális szervezetek (bizottságok, 
csoportok) alakulása, megalakítása és működése;

(2) a katonai ügyek intézése, különös tekintettel a vezető 
szereplők felelősségére és az intézkedéseik jogosultságára;

(3) az egyetemisták fegyverszerzési próbálkozásai, a 
hallgatóság felfegyverzése és a nagy fontosságú 'fertődi ágyúk' 
szerepeltetése, és az ezekből kifolyó

(4) 'kópházi csata', valamint az egyetem egyidejű kiürítése. 
Nem okozói az események végkimenetelének, de hozzájárulói 
lehettek:

(5) a forradalmi vezetőség 'biztonsági ténykedései', és
(6) idegen elemek szerepe a soproni eseményekben.
Nagyon hasznosnak tartom a szereplők személy szerinti 

megnevezését, mert azok élesítik az emlékezetet és serkenthetik a 
megnevezettek hozzászólását.

(1 ) S z e r v e z k e d é s  é s  s z e r v e z e t e k  

Forrásanyag

Előzmények: október elején több III. emh4 kezdeményezésére 
és más évfolyamokról meghívott 'megbízható' hallgatók részvételével 
titkos találkozót tartottak az egyik résztvevő bérelt szobájában, a 
Szegedről érkezett hírek megtárgyalására5 A szegediek mintájára az 
első követeléseket pontokba szedve itt dolgozták ki, amelyeket az 
'Ábrázoló Tanszék' másolóján sokszorosítottak röplapokra. Kevéssel 
később hasonló gyűléseket tartottak a bányászhallgatók Deák téri és 
az erdészhallgatók (akkor Dimitrov) Szent Imre téri diákszállójában.

4 Rövidség kedvéért az erdőmémök-hallgatót ’emh'-ra, a bányamérnök-hallgatót 
’bmh'-ra, a földmérőmémök-hallgatót 'fmh'-ra és az évfolyam szót 'évf-ra 
szűkítettem le. A megnevezett szereplők évfolyambeli és oktatókari hovatartozása az 
1956-os állapotokat jelöli. A lábjegyzetekben közölt anyag a történtek egyeztetését 
igyekszik szolgálni. Forrásmegjelölés nélküli megjegyzések személyes 
véleményemet mutatják.
5 A közlő, IV. emh mellett jelen voltak Bujdosó Alpár, Huszár Károly, Tamási 
Miklós és Kozák Antal III. emh-k. Apt Kamill I. emh. szintén részt vett egy Huszár 
K. szervezte hasonló találkozón, de helyéül az Alpesi Vendéglőt jelöli meg, ahol 
jelen volt még Matolcsy Géza, Hudák János III. emh-k és Komlóssy József II. emh
(4).
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Az ott résztvevők között voltak olyanok is, akik ellenezték a 
követelések terjesztését (25). "Október 10-e táján érkeztek az első 
hírek a szegedi egyetemisták megmozdulásairól. Itt a MEFESZ 
(Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) már 2-3 
héttel korábban újjáalakult. Nem sokkal később nyugtalanság híreit 
hozták néhány budapesti egyetemről is...A  fokozódó feszültségek 
cselekvésre ösztönözték a Soproni Egyetem ifjúságát is" (47). "A 
DISZ6 munkájában is előretörtek az önálló, párttól független, 
demokratikus jelleg ismérvei...Nagy László az évfolyam többségének 
támogatásával meghatározó szerepet játszott a Főiskolán.."(5).

"Közvetlenül a budapesti tanácskozás7 után ...létrehoztak egy 
diákbizottságot, amely október 20-21-én kidolgozta a soproni 
hallgatók általános követeléseit" (47). "Ugyanezen a tanácsülésen 
(október 20-i Kari Tanács8) tárgyaltuk meg a három tagból álló 
diákküldöttség9 30 pontból álló javaslatát amiket...a miniszternek 
akartak eljuttatni. Október 21-én a diáktanács kérte a velem való 
találkozást, amikor megbeszéltük a további teendőket.."(34). A 
Dimitrov téri diákotthonban, az alagsori tanulóban, október 21-én 
tartott 'nagygyűlést előkészítő megbeszélés10 -en "egységes volt a 
vélemény abban, hogy a DISZ-ből ki kell lépni, a MEFESZ-t meg kell 
alakítani", másnapra "össze kell hívni az ifjúságot", az oktatókat, a 
személyzetet és az egyetemhez nem tartozó "jelentősebb politikai 
szervezeteket" (29).

6 Dolgozó Ifjúság Szövetsége, a fiatalság akkori rendszer által szorgalmazott 
szervezete.
7 "Október 19-én a Közoktatásügyi Minisztérium hívott össze...megbeszélést 
Budapesten, amelyen a felsőoktatási intézmények rektorai és dékánjai vettek részt. 
Főiskolánkat ezen a tájékoztatón Roller Kálmán képviselte. Ezekről a 
nyilvánosságot kizáró megbeszélésekről a főiskolák és egyetemek hallgatói 
különböző csatornákon értesültek"(47). "A felszólalók nagy része igyekezett 
rábeszélni a minisztert, hogy a követeléseket fontolja meg és azoknak az 
adottságokhoz mérten tegyen eleget. A miniszter ilyen irányban nyilatkozott a 
'Szabad Nép'-nek, amely október 20-i számában ismertette a közoktatási kormány 
álláspontját"(34).
s Az idézett forrás 'Kari Tanács'-nak nevezi az összegyűlteket, de a tanári karból 
csak a két igazgatóhelyettes, a pártbizottság két képviselője, a Marxizmus Tanszék 
vezetője és az idegen nyelvek vezető lektora volt jelen (54).
9 Nincs adat, hogy kik lehettek a küldöttség tagjai.
10 "a...kb 30-40 főből álló gyűlés(t)...összehívását csengetés jelezte...szervezői 
Bartucz Ferenc, Lenchés Imre és Molnár Géza V. emh-k voltak"(54).
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Az Ideiglenes (Intéző) Bizottság11 "október 22-én 
délelőtt...egy 13 pontos követelést terjesztett elő az Egyetem Rektori 
Tanácsának...a professzorok többsége elfogadta a követelésben 
foglaltakat és beleegyezett abba, hogy... küldjék el a 
Miniszterhez"(47). "A nagygyűlés-1 október 22-én délután 3 órára 
hívta(k) össze a SOTEX kultúrházban" (29). "A gyűlés este 6 órakor 
kezdődött és azon mintegy 1000 fő volt jelen. A 'hat tagú 
diákparlament12 elnöke Bujdosó Alpár erdőmémök-hallgató volt"(47). 
"A hattagú DT {Diáktanács) a színpadon foglalt helyet; elnöke egy 
idősebb bmh, Hun Béla volt...Strausz József csúcstitkártól számon 
kérték, hogy a március 15-i ünnepség sorából miért húzták ki a 
Himnuszt"(43). "Az elnökség tagjainak csak egy része vett részt a 
gyűlés vezetésében, a többiek a rend fenntartásával, a követelések 
változásainak átvezetésével voltak elfoglalva"(29). "..(A)zt én sose 
felejtem el, hogy az első sorban ülvén mint prof a balkon első 
sorából Héjjas Kati feállt és vörös, mérges arccal mondta Kertész, 
az 'elvtárs tanszék vezetője' felé: 'Ti folyton hazudtatok nekünk - mi a 
válaszod?': (és jött a válasz:) 'Igen mi mindig hazudtunk, mert 
hazudnunk kellett13 - most bocsánatot kérünk'...Még most is fülembe 
csengenek ezek (a szavak) és mi, leszegett fejjel azt hittük ránk szakad 
a tető" (1). Donáth György I. emh felolvasta a fivérétől kapott 
budapesti egyetemisták 10 pontos követelését (9). "Újabb 
javaslatokkal az eredeti összeállítás 17 pontra bővült...A gyűlés 2-2,5 
óra hosszat tartott" (47). "A jelenlévők a MEFESZ szervezésével és 
irányításával az Ideiglenes Intéző Bizottságot bízták meg14" (29). "A

11 Megalakulása egy kissé zavaros a leírásokban: A 'nagygyűlést előkészítő 
megbeszélésen’ "az a javaslat hangzott el, hogy"...az emh és bmh évf-ok 2-2 főt, a 
Az fmh évf. 2 főt jelöl, "így az Ideiglenes Intéző Bizottság 16 főből állt" (29). 
Megfigyelendő, hogy a mondat jövő időből múlt időbe vált át minden további 
magyarázat nélkül (azt sugallva, hogy volt jelölés és választás, bár az idézett 
cikkben nincs szó a jelenlévők számáról, összetételéről és szavazásáról!). "(A) 
nagygyűlésen egy Diáktanács alakult, amelyben minden kar részéről minden 
évfolyamot két hallgató képviselt"(34). Mivel a nagygyűlésen felvett 
jegyzőkönyvek elkallódtak (16), különböző határozatok, a ’követelések'-en kívül, 
csak emlékezetből hozhatók vissza. Más közlő sajnos nem említ, a nagygyűlésen 
hozott, az Ideiglenes Intéző Bizottság összetételéről szóló határozatot.

Zavaró szóhasználat, mivel a 'diákparlament' kifejezés csak az 'összegyűlt 
diákságra' alkalmazható. A hattagú csoport, akkor csak az 'ideiglenes Intéző 
Bizottság’-ot alkotta.
13 Jelen összeállítás szerzője "hazudtunk, mert nekünk is hazudtak" kifejezésre 
emlékszik.
14 Ezek után mint a MEFESZ Intéző Bizottsága (és ezen összegzésben röviden mint 
'IB') szerepel legtöbb visszaemlékezésben, egyeseknél (47 és 14) mint diáktanács.
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gyűlés után az Ideiglenes IB tagjai együtt maradtak, hogy a 
diákparlament megbízása alapján letisztázzák és sokszorosítsák a 
követeléseket, a soproni üzemekben leendő terjesztés végett" (54).

Október 23: "...engedély alapján megkezdődött a
sokszorosítványok terjesztése a város területén" (54).

"..délután a diákság csendes felvonulás-t rendezett, amelynek 
során a városban lévő magyar hősi emlékműveket koszorúzták meg. A 
felvonulás is rendben, fegyelmezetten zajlott le" (47). A menetet két 
'walden'l5-t viselő hallgató vezette kezükben koszorúval; mögöttük 
vitték az "Együtt a lengyelekkel16" feliratú transzparenst. A tanári kar 
tagjai a diákság mellett, azokat mint egy 'védvonallal' közrefogva 
vonultak fel (19). "A menetben nem vett részt senki a tanári karból, 
csak a menet mellett, a gyalog járdán kísértük néhányan a menetet 
aggódva a karhatalom esetleges közbelépésétől" (34). Az egyetemi 
felvonulók, tanáraik társaságában, megkoszorúzták a várostorony 
tövében a 48-as forradalom kis emlékoszlopát. "A hatóság...néma 
tüntetést engedélyezett és a felvonulás néma is m aradt..."(32). "Hatos 
sorban, nagyság szerint felsorakoztunk, kart karba öltve, és elkezdtünk 
menetelni a város felé...Félelemre akkor mi nem gondoltunk. De ha 
tudtuk volna, hogy a 48-as kaszárnyában riadóztatták a katonákat, és 
hogy a városi rendőrség golyószórói is ránk voltak irányítva, akkor 
talán mi is féltünk volna"(14). Az út mellett állók közül valaki 
figyelmeztette a felvonulók első soraiban lévőket, hogy a posta épület 
tetején gépfegyver van felállítva, mire azok az Erzsébet út helyett a 
Mátyás király úton vezették tovább a felvonulókat a Széchényi tér felé 
(42). "Este 11 óra körül az ifjúság a diákotthonokból a Főiskolára 
vonult. Az őrtüzek elnevezésű emlékmű...mellett elénekelték a 
Himnuszt, a szózatot, majd a MEFESZ...képviselője emlékiratot 
olvasott fel az első világháború utáni nyugat-magyarországi 
harcokban elesett két soproni főiskolai hallgatóról" (54). Gerő beszéde 
után "mi visszahúzódtunk a diákszállóba és majdnem egész éjjel 
latolgattuk a helyzetet"(14). "A (Gerő) beszéd...után az Ideiglenes

15 A ’walden' viselete is tiltakozás volt a rendszer ellen, mivel az öltözet használata 
tiltott volt az 1950-es évek elejétől. [Csak pár diák tulajdonában volt ilyen 
ruhadarab, s a felvonuláson azt viselő személy az utolsó pillanatban lett kiválasztva 
az alapján, hogy ki fért bele a két különböző diáktól származó waldenzakóba és az 
ahhoz illő fekete pantallóba (19 és 7)].
16 Több emlékező említi a dolog komolyságához mérten is komikus esetet, amikor 
indulás előtt kellett berajzolni egy hiányzó ’k' betűt a feliratba, nehogy a város 
lakossága így ismerje meg a diákság egyes tagjainak nyelvtani fogyatékosságát.
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IB...kérte a...Pártbizottságot, hogy...a felmerült problémák tisztázása 
céljából küldje ki képviselőit a diákotthonokba...A...pártmegbízottak 
kb. éjjel 3 óráig maradtak" (54).

Október 2 4 : "A DT (Diáktanács) az 'A' épület volt 
tanácstermében vég nélkül ülésezett, egyszemélyi határozott vezetése 
nem volt, nagyrészt spontán adódtak a feladatok,. ." (4 3 ). "(A 
hallgatók) folytatták... követeléseik... terjesztését. Ifj úsági 
küldöttségek keresték fel az egyes üzemeket, és felhívták a 
dolgozókat, csatlakozzanak az egyetemi ifjúság követeléseihez" (5 4 ) .  
Az nagygyűlésen megválasztott IB tagok Roller Kálmán meghívására

17a Dékáni Hivatal tanácstermében üléseztek (25). "Az erdőmémök 
hallgatók (fegyvertelen) őrséggel fogták körül a botanikus kertet, 
nehogy az ifjúság egyes hevesebb vérmérsékletű tagjai kimenjenek az 
utcára" (54)18 "Az állami vezetők és a MEFESZ intéző bizottság a 
városi pártbizottságon tartott ülésen felelősséget vállaltak azért, hogy 
nem engedélyezik illetéktelen személyeknek az egyetem területére 
való belépést.."(16). ..10 óra után olyan hír jutott el az IB-hoz, hogy

✓ i o
az AVH provokációra készül. (Elhatároztuk, hogy) meg kell 
akadályozni, hogy... az egyetem területére bejussanakM(29). A 
kormány statáriumot rendelt el. Ezt a.."kihirdetést mi is megkaptuk az 
egyetemen...Féltünk, hogy egyetemünket is valami támadás érheti, 
ezért a kerítésen belül, megalakítottunk egy diákokból álló védelmi 
vonalat. A MEFESZ Diáktanács...a korábban megválasztott 20 
Ideiglenes IB tagok részvételével működött (oktató nem vett részt 
benne21). A Diáktanács székhelye a dékáni hivatal volt. Szinte egy 
időben megalakult a tanári karon belül az Egyetemi Forradalmi Kari

17 Az igazgató még kávét is szolgáltatott fel az IB tagoknak (25).
18 Megfigyelendő, hogy még az Erdőmérnöki Főiskola Jelentése (54) a diákok 
kerítésen belüli tartását hangsúlyozza, addig a többi, későbbi közlő a kívülről jövő 
potenciális rendbontók, 'provokátorok’ elleni védekezést említi célnak.
19 Államvédelmi Hatóság, az akkori rendszer rettegett és gyűlölt biztonsági 
szervezete.
20 Zavarosság az 'Ideiglenes IB', 'diáktanács' és 'diákparlament'-re vontkozóan 
továbbra is fenn áll. A "Soproni Egyetemi Karok Diákparlamentjének 1956. október 
27-i nyilatkozata" (38) értelmében az október 22-i nagygyűlésen résztvevő diákság 
alkotta a 'diákparlament'-et, míg (47) csupán a 6-tagú, a gyűlést levezető Ideiglenes 
IB tagokat nevezi annak. Az előbbi a logikus értelmezés. Továbbá a diákparlament 
felhatalmazta az ott szereplő Ideiglenes IB tagokat, hogy működjenek tovább mint a 
MEFESZ IB, és hogy szervezzék meg a teljes létszámú IB választását. Nem ismert, 
hogy az IB mikor lett, ha valaha is lett, a tervezett teljes (16 tagú) létszámú.
21 Fontos megjegyzés. Úgy tűnik, hogy oktatók később sem voltak IB tagok, csupán 
a különböző alakuló 'csoportok' felkért vagy önkéntes résztvevői.
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Tanács" (14). "Az üléseken kifordult az ember gyomra, amikor a 
volt párttitkárok, pártbizalmik forgatták a köpönyegeiket és időnként 
müzokogásba törtek ki az eufórikus hangulattól hajtva" (43). Egy 'IB 
küldöttség' felment a Katonai Tanszékre és véleményt kért az 
eseményeket illetően. A válasz az volt, hogy "kerüljék a vérontást és 
tartsanak rendet és nyugalmat" (27).

Október 25: Az IB tudtán kívül "egyes...elemek 
egyetemistának adták ki magukat vagy rájuk 
hivatkozással...követelték a vörös csillag és a vörös zászlók 
leszedését, a Fésűsfonalgyárban pedig a sztrájk megkezdését. Az 
IB ...a Pártbizottságnak tulajdonította.., hogy éjjel nem kapott 
telefonösszeköttetést Budapesttel" (54).

Október 26: (Az IB-ban) "a munka úgy zajlott, hogy a 
megválasztottak közül akinek nem volt valami megbízatása, az jelen 
volt. Az országban történteket értékeltük, elemeztük azok várható 
hatásait, megbeszéltük a városban, az egyetemen, a diákotthonokban 
történteket. Ha valamilyen ügyben tenni kellett valamit, akkor a 
jelenlévők közül megbíztak valakit, hogy intézkedjen. Ha ehhez a 
hallgatók közreműködése kellett, akkor az illető elsősorban a saját 
évfolyamtársai közül kért meg társakat a feladat teljesítéséhez" Az IB 
beavatkozása ellenére ledöntötték a szovjet emlékművet; az IB ezután 
foganatosította az "1 rendőr, 1 határőr, 1 hallgatóból álló 
járőrözést"(29). "A (szovjet) emlékmű ledöntésében egyetemi 
hallgatók nem vettek részt. Az üzemekben, hivatalokban és egyéb 
intézményekben a munkabeszüntetés egyre nagy óbb... mértéke 
egyértelművé vált a sztrájkkal. Az egyetemi ifjúság a politikai 
célkitűzéseivel, valamint döntő többségének higgadt magatartásával és 
a város lakosságával hagyományosan ápolt jó viszony következtében 
megnyerte (a lakosság bizalmát)"... (A) helyi főhatalom 
birtokosa..."az adott körülmények között az egyetemi illetve főiskolai 
ifjúság vált, anélkül, hogy...fegyvert vett volna a kezébe" (54). A 
soproni közigazgatás megszűnt, "a közigazgatás túlnyomó részét a 
Forradalmi Diáktanács (okt. 25 után ezen a néven működött23) 
irányította" A közellátási káosz miatt az IB lefoglalta az élelmiszer

22

Az oktatók szervezetének neve és megalakulásának időpontja kérdéses. Október 
24. túl korainak tűnik a 'forradalmi' jelző használatára (mivel azt inkább a 
'forradalom győzelme', október 28. után használták), egyébként a közlő (14) kis 
jelentőséget tulajdonít a szervezetnek.
23 A forradalmi jelző korai, a diáktanács szó használata pedig sajátos. Értsd alatta az 
IB-t.
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készleteket s azokat hallgatókkal szállíttatta és árusíttatta (14). A 
diákok "önként jelentkeztek a...közmüvek munkáshiányának 
pótlására, fizikai munkát végeztek a malmokban, a kenyérgyárban, ha 
kellett kiszolgáltak a népboltokban, s általában mindenütt...segítettek 
ahol arra szükség volt...(E)gyre növekvő feladatot jelentett a 
budapesti lakosságnak szánt, Sopron felé irányított külföldi 
vöröskeresztes szállítmányok (kezelése)" (54). Az egyetemi ifjúságra 
hárult a közigazgatás (együttmüködés a rendőrséggel és a 
határőrséggel) és közellátás mellett a külföldről érkezett 
segélycsomagok fogadása24, továbbszállítása, kapcsolattartás a 
nemzeti és munkás tanácsokkal. Ezalatt megalakult Sopron város 
Ideiglenes Nemzeti Tanács -a, az egyetemi oktatók és személyzet 
forradalmi bizottságai26 Az 'Egyetem Tanácsa' 27 csatlakozott az 
ifjúság követeléseihez és oktatók is csatlakoztak az IB-hoz28 (29).
Október 27: Az "egyre sokasodó tennivaló meghaladta a(z)...ifjúság 
teljesítőképességét. Szükségessé vált tehát gondoskodni a helyi 
közigazgatás, valamint a vállalatok, hivatalok... rendjéről és 
szervezetéről" Ilyen meggondolás alapján az IB "felkérte az összes 
soproni üzemeket, hatóságokat és hivatalokat, hogy demokratikus 
alapon válasszanak küldötteket a...gyűlésre...az Ideiglenes Nemzeti 
Tanács megválasztása céljából. Az értekezletet az IB vezette29" Az 
Ideiglenes3 IB a szervezettebbség érdekében új IB3l-t választott (54).

24 A nagy tömegű anyag biztonságos tárolása is komoly feladatot jelentett. "Az Út-
vasút Tanszék tantermében november 4-ig legalább egy méter magasan sorakoztak a 
tovább szállítandó anyagok"(l).
25 Az 'ideiglenes' jelző kérdéses, egy másik írás (32), egy volt tag tollából, Nemzeti 
Tanács-nak nevezi. Megalakulásának dátuma a következő napra tehető.
26 Az oktatók csoportja minden bizonnyal azonos a fentebb említettel (47). Kérdéses, 
hogy volt-e külön bizottsága az egyetemi személyzetnek.
27 Valószínűleg azonos az Egyetem Rektori Tanácsá-va\.
28 Fontos megjegyzés, de helytállósága kérdéses annak ellenére, hogy közlője maga 
is IB tag volt. Az IB a diákparlament által megválasztott diáktestület volt, tehát az 
oktatók 'csatlakozása' ezért inkább az IB működésében való részvételben 
értelmezhető.
29 Sopron város 'Ideiglenes Nemzeti Tanácsa' október 27-én meg is alakult.
30 Az 'ideiglenes' jelző használata zavartkeltő. Az 'ideiglenes IB' az október 22-i 
diákparlament óta mint egy 'hiányos-létszámú' IB működött. Október 26- vagy 27-én 
valószínűleg a tervezett 16-os létszám 'gyorsválasztásokkal' való feltöltése 
történhetett. Lásd lentebb is az erre vonatkozó lábjegyzeteket.
31 A közlés szerint az emh-k közül tagok lettek Bujdosó Alpár, Bozó János, Újvári 
Ferenc, Apt Kamill és stb (?).
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"A munka olyan sok volt, hogy reggeltől késő éjjelig 
üléseztünk, tárgyaltunk és rohantunk megcsinálni ami elhatároztunk. 
A választások csak a kezdetben számítottak, az volt az elmélet. 
Azután már a forradalom jött, az lett a gyakorlat"(7). "Alkonyaikor a 
Nemzeti Tanács néhány vezetőtagjával a MEFESZ egyetemi 
központját kerestük fel, hogy megbeszéljük a 'hatalomátvétel' 
módozatait. A látogatás emléke32 lázálomszerü. A hatalmas egyetemi 
épület olyan, mint a megbolygatott méhkas. A főbejárat előtt 
gépkocsipark és embertömeg. A folyosókon izgatottan vitatkozó 
csoportok. A szobákból telefoncsengés és sűrű írógépcsattogás zaja 
hallatszik ki. Az első emelet nagy tanácskozóhelyiségébe vezetnek, itt 
telepszünk egy óriási asztal köré néhány álmos mozdulatú és karikás 
szemű diákkal. A fal mellett dupla széksorokban elnyújtott tagokkal, a 
krónikus alvástalanságtól sápadtan a társaik, akik részben 
tanácskozásunk menetét figyelik, részben a velünk foglalkozó fiúkat 
tehermentesítik. A szomszéd szobából ugyanis állandóan kiszólítanak 
közülük valakit s tanácskozásunk folyamán mintha főhadiszálláson 
lennénk szakadatlanul jönnek-mennek gépelt szövegekkel a 
kezükben a küldöncök és a fekete bőrzekés futárok. A főbejárat felöl 
az induló és érkező gépkocsik és motorkerékpárok pöfögése szűrődik 
fel s vegyül el a telefonberregésbe és írógépcsattogásba. A teremben 
rajtunk kívül mindenki álmos, a tartalékban pihenők néhánya alszik is, 
csak az riad fel, akit szólítanak, vagy bevonnak a vitába. A jelenlévők 

egymást váltva és helyettesítve napok óta élnek így, a szakadatlan 
tanácskozás, együttlét és készültség állapotában"(32). "Az egyetem 
központi épületében megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi 
Tanácsa" 33(47)

Október 28: Győzött a forradalom (14). "Nagy Imre 
miniszterelnök bejelentette a gyűlölt ÁVH feloszlatását. 
Megkezdődött a volt politikai elnyomószervezet tagjainak a távozása 
Ausztria felé. Jelzések érkeztek a...Bizottsághoz, hogy Sopronban 
több volt ÁVH-s bujkál"(47). "..október 28-án a MEFESZ csoportok
at alakított.."(4). A nagy teher miatt átszervezték az IB-ot és a 
következő csoportokat alakították ki: gazdasági, szállítási, üzemi,

32 Benkő Géza volt V. emh, az akkori események aktív szereplője szerint a leírás 
leghűbben fejezi ki az aktivitásokat és az uralkodó hangulatot.
33 Ez a név és megalakulásának időpontja - október 27 — valószínűbb, mint a korábbi 
adat, mivel a közlő (47) oktató volt, és megemlékezését tíz évvel korában, 1990-ben, 
írta.
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vidéki, híradó és rendészeti csoport (29)34 "Az ügyintézés 
megosztását részletesen szabályozó ügyrend nem készült. A 
munkamegosztást inkább a néhány napi működés alakította ki"(54).

Október 29: "..a koalíciós idők elüldözött politikusainak nagy 
része Ausztriában várja a fejleményeket. Délelőtt Kéthly Anna, a 
Szociáldemokrata Párt egyik vezetője tárgyalt Sopronban Tuskó 
Ferenc igazgató-helyettessel"(43).

Október 30: "Az Egyetemi Forradalmi Tanács35 amelyben 
hallgatók és professzorok egyaránt részt vettek, szinte naponta 
ülésezett...(Az) események megindulásakor jelentős segítséget nyújtó 
Roller Kálmán szerepe ekkora már jelentéktelenre zsugorodott. 
Tárczy-Homoch Antalnak és Vendel Miklósnak nagy érdemük 
volt...hogy az indulatok nem szabadultak el. (A 'Tanács') két fiatal 
oktatót és két hallgatót delegált az előző nap Győrben megalakult 
Dunántúli Nemzeti Tanács-ba.."36(47). A Tanács gyűlésein az idősebb 
oktatók inkább a bányász és kohász karok ’visszahozataláról' 
tárgyaltak mint a forradalmi eseményekről (1). "November 1-e volt a 
fordulópont a katonai tanács életében...Megalakult az egyetemi 
forradalmi bizottság ..Dancsok szds-t beválasztották, ő azonban csak 
az alakuló gyűlésen vett részt (27).

34 Más csoportok mint a 'biztonsági csoport' [(20) bár mások ezt nem említik)] és a 
később legfontosabb szerepet betöltő 'katonai csoport' szintén ekkor alakulhatott 
meg [(29) nem sorolja fel, de utánna hivatkozik rá] annak ellenére, hogy (27) az 
utóbbi megalakulását az előző napra teszi és forradalmi katonai tanács-mk nevezi. 
"A különböző elnevezéseknek nincs sok jelentősége, mert a csoportok 
szükségszerűen alakultak meg, és mire kialakult volna végleges formájuk...,addigra 
megszűntekM(7).
35 Megint egy másik elnevezés! Bár máshol nincs említés róla, valószínűleg az 
oktatók részvételével kibővített ’IB'-ra vonatkozik. Lásd szintén a fenti 
lábjegyzeteket. Úgy tűnik, hogy a 'csoportok' alakítása után az IB felvette vagy 
mások ráruházták az Egyetem Forradalmi Tanács elnevezést.
36 Valószínűleg okt. 29-én történt a 'delegálás' a győri Ideiglenes Nemzeti Tanács
hoz, de a petíciót már a következő napon megalakult Dunántúli Nemzeti Tanács-nak 
adhatták át.
37 Nem tudni, mi a jelentősége a közlésnek. Talán csak a 'forradalmi' jelző 
hozzáadása. Mivel a megalakulást a 'katonai csoport'-tal kapcsolatban említi a közlő, 
fontossága annak vonatkozásában lehet, holott annak megalakulását az idézett forrás 
október 27-re teszi. Azonos lehet az 'Egyetemi Forradalmi Tanács'-csal (lásd 
fentebb).
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A MEFESZ Intéző Bizottság tagjai38 és azok feladatköre a 
vonatkozó közlések szerint következőképpen összegezhetők:

oq
V emh: Bartucz Ferenc szállítási csoport (?)' [vöröskereszt 
szállítmányok (?)]

Molnár Géza (??)40,
IV emh: Nagy László, vidéki csoport (kapcsolatkeresés más 
szervezetekkel),

Krajczár Ernő rendészeti csoport (?) [ 'különálló őrség 
vezetése' (?)],

(??)41
III. emh: Bujdosó Alpár - elnök,

Huszár Károly (??),
Il.emh: (??)

(??)
I. emh: Újvári Ferenc, - katonai csoport (fegyverszerzés),

Apt Kamill ??42,
Donáth György (??)

V. bmh: Benedek Dániel, - 'elvi bizottság43’ (?)
Szabó Barna, - 'elvi bizottság' (?)

38 A felsorolt tagok többsége a (52)-al jelölt forrásban van megnevezve. Valószínű, 
hogy a teljes tervezett 16-os tagság nem valósult meg az események gyors 
kibontakozása miatt. Miután fiatal oktatók és más hallgatók is bekapcsolódtak az 
aktivitásokba a csoportok alakulása után, az IB tagságának feltöltése másodrendű 
kérdéssé degradálódhatott. Pedig az IB szerepét, mint az egyedüli 'demokratikusan 
választott' testületét, nem szabad alulértékelnünk!
39 Egyes kérdőjelek nem ismert vagy feltételezett feladatkört jeleznek.
40 Kettős kérdőjelek nem ismert vagy feltételezett tagságot jeleznek.
41 Grátzer Miklós tagja volt az 'ideiglenes' intéző bizottságnak; a továbbiakban nem 
vállalt vezető szerepet (13).
42 Zsilvölgyi László, mint az I. emh DISZ titkára, tagja volt az 'ideiglenes' intéző 
bizottságnak; további szerepe nem ismeretes. Őt váltotta fel Újvári Ferenc, október 
26-án az 'állandó' bizottság megválasztásakor (46). A közlés további zavarosságot 
okoz, mivel az 'állandó' IB, vagy inkább a 16-os létszámú keret, október 22-én, a 
nagygyűlésen lett megválasztva a 'diákparlament' által. Ha október 26-án is volt 
választás (és Újvári emlékezése nem hagy kétséget: "október 26-án választottak be 
évfolyamtársaim a MEFESZ Bizottságba..") elvárható lenne, hogy azt más 
emlékezők is említenék írásaikban. Tovább bonyolítja a helyzetet Apt Kamill (4) és 
Donáth György (9) személyes közlése, miszerint az I. emh-k őket delegálták a 
MEFESZ IB-ba, október 26 körül, a matematika tanszék előadótermében tartott 
'gyors-szavazáson'. Apt K. csak pár napig volt aktív a testületben, miután 
önszántából elmaradt a összejövetelekről ("túl sokat tárgyaltak nem forradalmi 
ügyekről!"), míg Donáth Gy. nem emlékszik, hogy egyszer is igényt tartottak volna 
jelenlétére az IB ülésein.
43 Ilyen bizottság/csoport csak (52) által van említve.
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IV. bmh: Rácz László, katonai csoport (?) [összekötő a 48-as 
laktanyával (?)]

Csaba József, - 'híradó csoport' (?) [(propaganda (?)]
Fmh: Sári Zoltán44, - 'őrség' (?)

Október 28-a után, amikor munkamegosztás céljából a 
MEFESZ IB 'csoportokat' alakított és azokban az IB tagok is 
tevékenyen részt vettek, a hallgatóság szervezett megmozdulásait, 
cselekedeteit mindinkább a csoportok munkáján keresztül lehetett 
felismerni. Ezek között a vidéki és üzemi csoportok töltöttek be fontos 
szerepet a környékbeli munkásság és parasztság, a kommunista 
rendszer volt 'bástyái' felvilágosításával a forradalmi célokról és 
önnön szervezkedésükhöz való tanácsadásai; a gazdasági és szállítási 
csoportok a külföldi vöröskeresztes segélycsomagok kezelésében és 
célbaj uttatásában. A legfontosabb szerepet azonban, főleg 
vizsgálódásom tárgyában, a katonai csoport töltötte be. Október 30-a 
után ez a csoport lett az egész egyetemi hallgatóság, tanári kar és 
személyzet 'hangadója' a további forradalmi eseményekben.

Összegzés

A soproni események az 1956-os magyar forradalom szerves 
mozzanatai voltak. A forradalom spontán népi megmozdulás volt az 
önkényuralom ellen, amikor az szigorral próbálta visszaszorítani az 
akkor már felszínre törő rendszerrel szembeni elégedetlenségeket, 
amelyek különböző irodalmi csoportosulások vitáiban és egyetemi 
hallgatók követeléseiben testesültek meg. Az egyetemi hallgatóság 
körében legelőször a szegedi diákok hozták a hatalom tudtára, hogy 
változásokat akarnak. Elkülönítették magukat a hatalom által 
szorgalmazott DISZ-től és újraalakították a hatalom által eltiltott 
MEFESZ-t. Pontokba szedett követeléseik hamarosan eljutottak más 
egyetemekre is, ahol hasonló indulatokat váltottak ki.

A soproni egyetemi hallgatóság szinte egyöntetűen 
csatlakozott a mozgalomhoz. Követeleseiket a hatalommal szemben 
oktober 22-én este egy majdnem minden diákot és oktatót magába 
foglaló naggyűlésen vitatták meg és adták, 17 pontba foglava, az 
ország tudtára rádióadáson keresztül. Másnap egy méltóságos néma 
felvonuláson adtak nyomatékot határozatuknak. A nagygyűlésen 
résztvevők parlamentáris alapon adtak mandátumot a diák

44 Szerepére még van utalás a 'néma felvonulás' alkalmából (54) és mint a 'győri 
küldöttség' vezetője (16).
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szervezőknek, hogy a továbbiakban mint a Soproni Egyetem 
MEFESZ Intéző Bizottsága reprezentálja őket. Az egyetem 
vezetősége lelkesen támogatta a diákságot törekvéseikben és 
felajánlotta az iskola helyiségeit az Intéző Bizottság működésének 
elősegítésére. Az Egyetemi Rektori Tanács formálisan is magáévá 
tette a diákság követeléseit.

Egyetemi oktatók és személyzet szintén alakított hasonló 
'forradalmi bizottságo(ka)t', de szerepük jelentéktelen maradt, főleg 
miután az oktatók is bekapcsolódtak az IB munkájába a következő 
napokban. Megjegyzendő, hogy amíg az Intéző Bizottság tagjai 
demokratikusan választva voltak, addig az oktatók 'bekapcsolódása' 
legfeljebb választott vezetők általi kinevezés45 alapján történhetett és 
ezért kérdésessé teheti azok intézkedéseinek jogosultságát.

A diákság az IB vezetésével kulcsszerepet töltött be ezekben a 
napokban. Amikor a városi közigazgatás megszűnt működni, ők adták 
a vezetést és a munkaerőt a közellátási és közbiztonsági szolgáltatások 
folytatására. A rendőrség és a határőrség közreműködésével 
megszervezték a közös járőrözést amely biztosította a város rendjét és 
nyugalmát. IB megbízottak rendszeresen jártak a soproni üzemekbe és 
hivatalokba, a környező városokba és falvakba, hogy ismertessék a 
forradalom célkitűzéseit, és hogy segítsenek a régi rendszertől 
független saját döntéshozó-testületeik megalakításában. Az IB 
kezdeményezésére és felügyelete alatt alakult meg Sopron Város 
Forradalmi Tanácsa is. Emellett a diákok közreműködtek a 
határforgalom ellenőrzésében és megszervezték a gyorsan növekedő 
segélyszállítmányok fogadását, tárolását és továbbszállítását az ország 
belsejébe, ahol azokra égető szükség volt.

A nagy teher miatt az IB 'munkacsoportokat' szervezett felelős 
vezetőkkel és tagokkal, ahol a választott IB tagok már kisebbségben 
voltak. Bár az IB végig megtartotta vezető szerepét, az esémenyek 
gyors változásával a csoportok, főleg a katonai csoport, vették át az 
irányítást.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy a soproni egyetemisták 
önzetlen viselkedése és szervezőképessége volt a fő tényező abban, 
hogy a város és környéke vérontás nélkül élte át a forradalmi napokat. 
A kezdeti hangsúly a városi szolgáltatások biztosítására később egyre 
jobban a katonai ügyek intézésére változott át, és a hallgatóság 
belesodródott a város fegyveres védelmének ügyébe.

45 Nincs adat arra, hogy az úgy történt volna.
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(2) K a t o n a i ü g y e k  in t é z é s e

Forrásanyag

Előzmények: A MEFESZ IB október 28-i újraszervezésével 
alakult csoportok előtt a hallgatóság fegyvertelen rendészeti 
tevékenységei, mint az egyetem területének őrzése és a rendőrséggel 
való együttműködés, a városi közbiztonság érdekében közvetlenül az 
IB irányítása alatt voltak. Ezek a tevékenységek a növekvő 
követelmények következtében egyre szervezettebbé váltak és a benne 
részvevők egyre jobban kezdtek önállósulni az IB-tól. Emellet a 
tevékenységekben résztvevő hallgatók és fiatal oktatók fegyverek 
birtokába is jutottak.

Október 28: "A MEFESZ vezetésének... szé ttagol ása 
alkalmával a rendészeti tevékenység irányítása külön csoport, a 
rendészeti csoport46 hatáskörébe került"(54). "Ugyancsak 27-én 
alakították meg a forradalmi katonai tanács-ot is...a  MEFESZ 
bizottság mellett működött. Érdekes jelenség volt az, hogy bár a 
városban volt honvédség, így a Határőrség, a Kiegészítő 
Parancsnokság és a Katonai Tanszék, mégis a katonai tanács az 
egyetemen alakult meg civil vezetőkkel és civil beosztottakkal. A 
határőrség és a Kiegészítő Parancsnokság delegátusa, csak később 28- 
án kapcsolodott bele...(A  katonai tanács) munkáját a szakszerűtlenség 
és a kapkodás jellemezte. Mindenki mindennek gazdája, parancsolója 
szeretett volna lenni. Nem tudta a MEFESZ, hogy mit csinál a katonai 
tanács és fordítva"47 A budapesti rádió felhívására egységeiktől 
elszakadt sorkatonák a Katonai Tanácsnál jelentkeztek szolgálatra, 
mint a környék egyedüli katonai parancsnokságnál (27). "Katona 
sohasem voltam, de mint a fegyverekhez valamit értő erdész-vadász 
ember a katonai csoport-hoz kerültem"(47). "Amikor október 28-án a 
MEFESZ Intézőbizottság csoportokat alakított - mivel tartalékos tiszt 
voltam a katonai csoport-bán kaptam feladatot. A csoport vezetője

46 Értsd ez alatt a katonai csoportot! Valami oknál fogva az idézett dokumentum 
(54) következetesen kerüli a 'katonai' szó használatát a történtek tárgyalásakor, 
holott minden más, bár sokkal későbbi forrás, azt rendszeresen alkalmazza. Viszont 
lehetséges, hogy a csoportok formális alakításánál csak a 'rendészeti' jelző szerepelt; 
a 'katonai' jelző csak a gyakorlatban jött használatba. Lásd szintén (29).
47 A katonai tanács megalakulásáról és munkájáról másodkézből értesülhetett a 
katonai tanszék, mivel tagjai ezekben a napokban nem mozdultak ki lakásukból (27).
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P.F adjunktus, ifjúsági vezetője pedig B.G. emh48 volt. Hun Béla III. 
bmh...szintén a katonai csoportban volt"(46). Kassay Viktor V.emh, 
aki szintén a katonai csoport-hoz 'került', emlékezete szerint ott senki 
sem volt kifejezetten vezető, mindenki csinált valamit, de 
összehangolatlanul, gyakran fejetlenül (19). Ugyancsak a katonai 
csoportban működő Héjjas József V. emh szerint ott nem volt semmi 
szervezettség, mindenki csinált, amit fontosnak látott, egyénileg vagy 
kisebb csoportokban, miután közölte a többiekkel (15). Benkő Géza
V. emh, a katonai ügyekkel foglalkozó csoport aktív szereplője szerint 
"semmi sem volt zavaros azoknak, akik akartak valamit csinálni és 
benne voltak a dolgokban...Ha valaki ott volt és elvállalta a feladatot 
rábízták...Ha valaki jobban értett valamihez, mint a másik, akkor 
megkérték hogy csinálja meg" (7). "A MEFESZ bizottságon belül 
Perlaki Ferenc-el együtt megbíztak a katonai ügy intézésével. 
Feladatunk volt, hogy megszervezzünk az egyetemi fiatalságból egy 
egységes zászlóaljat. Ennek a szervezése azonban hosszabb ideig 
elhúzódott, majd később Perlakit erről a csoportról leváltották49 és 
Baranyai adjunktus került a helyére...(E)zután az idő után50 
komolyabb vezető szerepet ebben a csoportban már nem töltöttem be, 
mert a vezetést teljesen átvette Baranyai és Buda51 engem mint 
összekötőt vagy futárt használtak fel...ellenőrizni.„az egyetemi 
zászlóalj szervezését, felszerelését és felkészültségét...egészen

4S Feltehetően Benkő Géza V emh nevének rövidítése, aki szerint viszont ilyen
szerepkör nem létezett (7).
49 A 'leváltás' szó használata arra engedne következtetni, hogy a 'szerepcsere'
hivatalosan történt, de több 'katonai csoport' tag közlése a csoporton belüli 
szervezettség hiányáról inkább egy másik 'szerepvállaló' erőteljesebb fellépéséről
tanúskodik.
50 Október 30. vagy 31. lehetett.
51 A cikk szerint levelező hallgató volt, mások mint (volt) bányászhallgatóra, esetleg 
végzett bányamérnökre emlékeznek (1), megint mások szerint nem is volt diák (19). 
Érdekes, hogy az Erdőmémöki Főiskola Jelentése (54) nem említi ezt a nevet pedig, 
látszólag abban minden igyekezet arra irányul hogy 'súlyosabb' forradalmi 
tevékenységeket a külföldre távozókra hárítsanak. A neve szintén ismeretlen több 
katonai csoportbéli aktív szereplőnek. Viszont jól ismerte Budát Szy Ferenc 
adjunktus, de emlékezete szerint nem látta őt a forradalmi napokban, sőt nevét sem 
hallotta említeni, pedig ő is fontos szerepet töltött be (a 'beérkezett fegyverek 
őrzésének biztosításában') a katonai csoportban (41). Samu Zoltán Ill.fmh szintén jól 
ismerte Budát mint több nyelvet beszélő, jó megjelenésű személyt, aki inkább a 
külföldi újságírók és más látogatók fogadásában szerepelhetett.
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november 4-ig" (52)52 Október 28-án a fertődi tüzérezred 
"parancsnoka úgy döntött, hogy összekötőt küld a soproni egyetem 
katonai pság53-ához"(27).

Október 29: "A soproni egyetemen két egymástól független 
vezető szerv működik. Egyik az egyetem MEFESZ bizottsága, amely 
legálisan működik, tárgyal és kisebb kérdésekben intézkedik. Második 
az egyetem katonai pság-a. Ez a MEFESZ bizottság részeként (csak 
névleg) de attól függetlenül működik" A pság ("Baranyai, Héjjas, 
Sziklai nevű egyének és pótlólag beválasztva negyedik személynek 
Magyar fhngy a soproni Kiegtől") felépítése/szervei: katonai pol. 
osztály; fegyverszerző, tároló és karbantartó csoport (vezetője 
Dr.Perlaki és tagja még Kovács őrm a soproni kieg-ből); hírszerző 
csoport (vezetője "Benkő54 nevű egyén"- feladata távbeszélő és rádió 
lehallgatás, gyalogos, motoros és kerékpáros felderítés); szervezési 
osztály (vezetője egy horthysta tiszt, Szabó József 5 feladata az 
egyetemi zj. megszervezése és kiképzésének irányítása); egyetemi 
őrség (vezetője Kun Béla56 - feladata az egyetem és a fogda őrzése); 
területi szervező csoport (feladata különböző területeken csoportok 
szervezése és irányítása); akció csoport (vezetője "egy Holuba57 nevű 
egyén"- feladata akciók végrehajtása, ezek megszervezése, 
kommunisták és egyéb elemek összefogdosása, éjszakai akciók 
végrehajtása); egyetemi zlj. (ez még szervezés alatt áll)[52].

Október 30: "A parancsnokság58 egyetemi századot szervezett, 
és a század tagjainak katonai képzést akart adni, hogy szükségből

,2A közlő továbbá megnevezi, Héjjas György erdészhallgatót (valószínűleg azonos 
Héjjas József V.emh-val) és Nagy György fhngy -ot (valószínűleg a Katonai 
Tanszékről), akikkel szorosan együttműködött.
53 Figyelemmel követendők a csoport megnevezésének változatai. Míg hivatalosan 'a 
MEFESZ katonai csoport'-jának nevezik, addig mások, főleg katonai hivatkozásban 
'katonai tanács'-nak (27), majd egyre gyakrabban 'katonai parancsnokság'-nak (28 és 
53) nevezik.
54 Benkő Géza V.emh közlése szerint a 'hírszerző csoport' úgy keletkezett, s ő annak 
úgy lett vezetője, hogy amikor (a korábbi napokban) 'unta a sok dumát a 
gyűléseken, felült kerékpárjára szétnézni a városban és jött vissza hírekkel, hogy hol 
mi történik' (7).
55 Ismeretlen személy. Más közlésekben nincs említve.
56 Valószínűleg azonos Hun Béla Ill.bmh-val.
57 Ismeretlen személy. A név megközelítően hasonlít Halupa Lajos V.emh-ra, aki 
viszont minden személyes közlő szerint ilyen szerepet semmiképp sem játszhatott.
58 Feltehetőleg a 'katonai csoport'-ról van szó, de a 'parancsnokság' szó használata 
korainak tűnik, mivel azt ez ideig csak a Katonai Tanszék és a Fertődi Tűzérezred
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védelmet tudjanak nyújtani a város lakóinak orosz támadás esetén. A 
fegyverzet régi mintájú puskákból, néhány golyószóróból és 
kézigránátokból állt. Terv59 szerint főleg Sopron bejáratát védték 
volna az orosz behatolók ellen, ahol a város határa az anyaországgal a 
legkeskenyebb összefüggést mutatja (sic). A szovjet csapatok mintegy 
15 km-re állomásoztak ettől a helytől, tankokkal is felszerelve. A 
szovjet csapatok megfigyelése állandóan folyt, hogy mozgásuk esetén 
az egyetemi század helyezkedni tudjon"(34). "A katonai tanács 
felszólította a tanszékünkhöz tartozó Nagy György fhngy-ot, 
hogy...szervezze meg a diákokból a karhatalmi zászlóaljat" A fhngy 
megszervezte és a katonai tanszék helyiségeiben helyezte el azt (27). 
"Megalakultak a zlj. századai, a kapott fegyverekkel felszerelve" (28).

"Október 30-án... (Magyarfalván) kiugrottam60 a mozgó 
vonatból...elérve a város szélét...egy főiskolásokból és katonákból 
álló járőrrel találkoztunk...Ez este 10 óra körül lehetett. A... 48-as 
laktanyába kisértek...Itt Adamovics tanársegéddel61 találkoztam. 
Hivatkoztam unokaöcsémre...aki a főiskolán végzett. Neve hallatán 
(Adamovics) rendkívül barátságos lett...(és)...közölte, hogy az 
egyetemi zászlóaljnak Breuer (Buda) György62 a parancsnoka. Arra 
kértem (Adamovicsot)...azonnal értesítse (Budát, aki) rövidesen 
megérkezett...és...kicsempészett a laktanyából..."(53).

Október 31: "A határőrség magatartása
megváltozott...Másnap értesültem, hogy Farkas szds-1 leváltották és

jelentéséből ismerjük, ahol ilyen szóhasználat természetesnek vehető. A közlő (34), 
nem hivatkozik forrásra, tehát a közlést saját adataként kell értelmeznünk.
59 Bár az egyetemi zászlóalj megszervezésére irányuló igyekezetek kétségtelenül 
Sopron védelmére szolgálhattak, a közlések feltűnően ritkán szólnak a zászlóalj 
tervezett feladatáról, s akkor is csak mint 'karhatalmi' (azaz mint a közbiztonságot és 
a törvényes rendet védelmező) alakulatot említik. Kifejezetten orosz támadás 
elhárítására szóló feladatot ez ideig egy forrás sem említ; továbbá nincs hivatkozás 
'tervre' sem Sopron védelmében. A közlő (34) nem hivatkozik forrásra, tehát a 
közlést saját adatként kell értelmeznünk.
60 A közlés v. Molnár István-tói ered, aki mint Pista bácsi híresült el a következő 
napokban.
61 A találkozás Adamovich László tanszékvezető docens szerint a dékáni hivatalban 
történhetett (mivel ő sohasem volt a határőrlaktanyában!), ahová gyakran behívták 
tanácsadásra vagy embereket felismerni. A hivatkozás többi része helytálló. Molnár 
István unokaöccse, valószínűleg Tanai László (1953-ben végzett erdőmémök), 
valóban ismeretes volt; Buda György-re pedig úgy emlékezik mint a katonai 
csoportban aktív személyre (1).
62 "Horthy kormányzó alatt hivatásos repülőfőhadnagy volt" (53).
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másvalaki lett a soproni parancsnok "(47). "A határőrség magatartása 
^megváltozik. Farkas szds nem veszi át az egyetemisták által elfogott 
határsértőket"(43)'

November 1: "Ez már november 1-jén történt65 Buda 
Horváth, korábbi AVH-s hadnagy lakására vitt bennünket, majd 
ismertette a helyzetet...furcsának találtam, hogy a városban még egy 
hét után sem alakult ki valamilyen kapcsolatrendszer, és mindenki 
mindenkinek parancsolt, de igazi vezetőről vagy szervezőről nem 
lehetett beszélni" (53).

November 2: "Buda arra kért, hogy.. .dolgozzam ki a zászlóalj 
megszervezésének tervét (amelyet) még november 2-a hajnalán 
elkészítettem. Buda...bevitt a katonai parancsnokság-ra.. .ott néhány 
embernek bemutatott de semmiféle tájékoztatással nem szolgált...arra 
kértem (Budát), hogy rendelje fel hozzám a főiskolás zaszlóalj 
parancsnokát...(és az)...mielőtt nálam jelentkezne, állítson össze egy 
jegyzéket...az igényekről...Kis idő után megjelent egy...ember 
(valószínű Nagy László volt), aki a zaszlóalj parancsnokaként66 
mutatkozott be...(A) parancsnokot visszaküldtem a kiadott utasítások 
végrehajtására. Ezt követően Buda elment és soha többé nem láttam. 
Teljesen légüres térben mozogtam. Senkinek nem mutatott be (ti. 
Buda), tulajdonképpen senkit sem ismertem. Feladatot sem 
kaptam...Bár hivatalosan semmiféle beosztásom nem volt, úgy tűnt, 
hogy a körülöttem lévők részben azért mert unokaöcsémet, aki 
börtönben volt, ismerték bíztak bennem. Helyzetem ennek ellenére 
rendkívül kellemetlen volt, mert semmit sem tudtam a parancsnoki 
viszonyokról, és...hogy az egyetemi tanács67 milyen felhatalmazással

63 Nem tudni ki(k) váltotta(k) le Farkas szds-t (ha egyáltalán leváltották). A dátum 
azt sugallja, hogy a hivatkozás kapcsolatban lehet 'Molnár István, alias 'Pista bácsi' 
érkezésével Sopronba (lásd később).
64 Nincs további magyarázat a közlésre. A közlő szóhasználata itt és több más 
helyen is feltűnően hasonlít Vancsura R. (47) szóhasználatához az események 
leírásában.
65 A közlő nem szolgál információval működéséről október 30-a éjjele és november 
1-je éjjele között. Fontos szerepvállalása okán talán hasznos lenne azt tudatni 
oivasóival. Helyzetfelismerése viszont kísértetiesen hasonlít a korábbi leírásokhoz.
66 A szerző nem is próbál magyarázatot adni, hogy miért említ két különböző egyént 
ugyanazon egység parancsnokaként. Továbbá máshol nincs hivatkozás Nagy László 
IV. emh-ra ilyen szerepkörben.
67 A kérdés felvetése rendkívüli fontosságú, de nem tudni, melyik testületre 
vonatkozik, a MEFESZ Intéző Bizottságára vagy az Egyetem Rektori Tanácsára. 
Mivel az utóbbira nincs hivatkozás máshol a visszaemlékezésekben az első nap után, 
a kérdés valószínűleg az előbbire vonatkozik.
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rendelkezik..."(53). "A kat.pság-on megalakult ’D csoport' vezetője 
egy volt csendőr szds. aki különböző letartóztatottak kihallgatását 
végezte" (28). "Ennél a csoportnál (ti.'D') tudomásom szerint 
működött Benkő Géza68 erdészhallgató, valamint az a bizonyos 'Pista' 
és 'Miklós bácsi69. . .(és)...láttam még bent Héjjas György né-1, 
valamint több postás személyt" (52). "A katonai csoport...vezetője 
Pista bácsi volt" "Én az úgynevezett Pista bácsit nem láttam, nem 
tudom ki az, azt hogy ő irányította 4-én az egész felfegyverkezést és 
kivonulást hallottam, hitelt érdemlően nem tudom kijelenteni" [Nagy 
L-nak tulajdonított levéltári anyag (16)]. "Bizonyos 'Pista bácsi'-ról 
én is hallottam, hogy betelepedett a Katonai Bizottságba, de találkozni 
nem találkoztam vele" (46). "A katonai bizottságban benn volt Pista 
bácsi is, hozzá még a MEFESZ bizottság tagjai is csak külön 
engedéllyel mehettek be" [Újvári F.-nek tulajdonított levéltári anyag 
(16)]. "November 2-án Dancsok szds (-t, aki) be akart menni a 
katonai tanácshoz...az ajtóban fegyveres őr" állította meg..."Kiderült 
az, hogy a katonai tanácsot átszervezték...A vezetést valami Pista 
bácsi nevezetű egyén vette át...(A  katonai tanácsban) ekkor már egy 
diák sem volt, sőt a MEFESZ-ben is alig volt egy-kettő. 
Mikor...(Dancsok) bejutott...szívélyesen fogadták. Pista bácsi is 
bemutatkozott...és (közölte, hogy) szívesen látná ha Dancsok szds is 
segítene neki munkájában. Dancsok...kérte, hogy ne számítsanak 
munkájára. Ezután természetesen Nagy fhngy-ot is leváltották...A 
város katonai parancsnoka Farkas szds. lett"(27). "Nos, november 2- 
án a Katonai Tanács ülésén nem vettem részt és tudomásom szerint 
ilyent nem is tartottak. Dancsok szds-ról soha nem hallottam (53).
November 3: "Ekkor tudtam meg (november 3-i visszaérkezése után), 
hogy az egyetemen megalakult a Forradalmi Katonai Tanács is. 
Ennek tagjai főleg fiatal oktatók voltak70 Baranyai József, Perlaki 
Ferenc, Vancsura Rudolf és mások. A Tanács vezetője Perlaki Ferenc 
volt. A diákokat, tudomásom szerint, többek között, Benkő Géza V. 
emh és Újvári Ferenc I. emh képviselték. A ...Tanács feladata volt a

68 Saját közlése szerint is 'aktív szerepet játszott' a hírszerző csoportban, de a 'D' 
csoportról sohasem hallott (7).
69 Más szerző nem említi ezt a nevet, valószínűleg 'Pista bácsi’ 'Miklódy' álnevének 
torzítása lehet.
70 Bár a 'katonai csoport' formálisan október 28-án megalakult, abban a fiatalabb 
oktatók szerepe csak fokozatosan jutott túlsúlyba. Ekkora már 'győzött' a 
forradalom. Fiatal oktatók túlsúlya lehet oka a kijelentésnek (27), hogy november 1 - 
jén 'forduló pont' volt a 'katonai tanács' életében. Molnár István alias 'Pista bácsi’ 
szerepe is ezután kezdett jelentkezni.
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környékbeli katonasággal és rendőrséggel tartani a kapcsolatot és 
végül a felfegyverzés ügyeit intézni"(14). A ’D' osztály vezetője a 
pság jóváhagyását kérte Szalai Pista bácsi volt horthysta rendőr 
nyomozótiszt tervére (28).

November 4: "(Nagy Imre rádióbeszéde után)...azonnal...a 
főiskolára mentünk, a katonai parancsnokságra. Buda György 
főhadnagyot kerestem, és azt a választ kaptam, hogy a hírek hallatára 
Bécsbe ment autóval Zákó vezérőrnagyhoz segítségért! Amint később 
megtudtam, egyszerűen megszökött a felelősség elől. Véleményem 
szerint egyszerű megfutamodásról volt szó és ezzel gyávaságát 
bizonyította. Engem, akit napokon át rejtegetett71, még csak arra sem 
méltatott, hogy valami üzenetet hagyjon hátra...Ezt követően 
Baranyai tanársegéd, az ottani katonai parancsnokság egyik tagja 
felkért, hogy teljhatalommal azonnal vegyem át a katonai ügyek 
irányítását. Ennek a kérésnek eleget tettem72. Azonnal riadót 
rendeltem el. A Katonai Bizottság minden tagját berendeltem, 
beleértve Farkas századost, a határőrzászlóalj parancsnokát is. A 
Bizottság tagjai - emlékezetem szerint - 8 vagy 9 óra tájt gyülekeztek. 
Farkas századoson kívül senkit sem ismertem"(53). A katonai 
parancsnokság kifogásolta a (fertődi tüzér)ezred hangulatát és 
"rövidesen intézkedett arra hogy az e.pság-ot leváltsák", majd utasítást 
küldött a parancsnoknak, "hogy az ezred vonuljon Sopron védelmére" 
és hogy a jelenlévő összekötő tiszt szervezze meg az "e. lövegeivel a 
pc. elhárítást a Sopronba vezető utakon. (Amikor) az egyetemi 
századok...elkezdtek a határ felé húzódni" az összekötő tiszt szerzett 
egy motorkerékpárt és visszament az ezredhez (28). "Az Intéző 
Bizottság jelenlévő tagjai (és a) katonai csoport tagjai a lehetséges 
megoldáson gondolkodtak...Úgy gondoltuk, hogy...meg kell 
akadályozni, hogy az oroszok Sopronba jöjjenek73"(29).

71 A 'rejtegetés' szó használata is érzékelteti, hogy a közlő jelenlétét a városban 
titokban kellett tartani, s hogy miért oly kevesen adtak hitelt, v. Molnár István cikke 
megjelenése előtt, 'Pista bácsi' szerepének a döntő, utolsó napokban. Nem nehéz 
elképzelni Farkas szds meglepetését sem, amikor az a személy 'rendeli' be és 
osztogat neki 'parancsokat' november 4-én reggel, akit pár nappal előtte szöktettek ki 
fogdájából!
72 A vastag betűk a közlés fontosságát akarják érzékeltetni! Sajnos Baranyai József 
már nem tud az állításhoz hozzászólni. Nehéz viszont elképzelni, hogy Baranyainak 
ilyen felkérésre jogosultsága lett volna.
73 Nagyon lényeges közlés! Ezen határozat következményei lettek a 'Pista bácsi' 
által kezdeményezett 'kópházi/balfi események'.
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Összegzés

Fegyverszerző akciók a hallgatóság körében mindjárt az első 
napokban elkezdődtek. Ilyen akciókat az IB olyanokra bízott, akik 
jártasak voltak fegyverkezelésben, s ezen egyének többé-kevesbé 
sikeres kezdeti próbálkozásai alkották a bizottság 'katonai ügyeit'. 
Később minden akció, amiben fegyveres diákok vettek részt, a közös 
járőrözétől az egyetemi terület védelméig, katonai jellegű volt, és ezen 
ténykedések hamarosan az IB munkájának túlnyomó többségét tették 
ki. Az.IB újjászervezésénél, október 28-án, egy 'rendészeti csoport'-ot 
alakítottak, amelyre legtöbben már mint 'katonai csoport'-ra 
hivatkoztak. Ez a csoport lett megbízva a fegyverek szerzésével, azok 
tárolásával és szétosztásával arra jogosult személyeknek. Fegyverekre 
szükség volt, mert a közbiztonság fenntartása a városban és a közeli 
intézményeknél nagyjából a diákságra hárult. Emellett döntés született 
az IB vagy/és 'katonai csoport'-on belül egy karhatalmi célt szolgáló 
egyetemi zászlóalj felállításáról.

A katonai csoportban, megalakulásától kezdődően fiatal 
oktatók, mint Perlaki Ferenc, Baranyai József és Vancsura Rudolf és 
katonai gyakorlattal rendelkező idősebb diákok, mint Breuer (Buda) 
György és Újvári Ferenc töltötték be a vezető szerepeket. Meghívott 
tagjai voltak a csoportnak Farkas százados74 a helyi határőrségtől, 
Magyar főhadnagy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól és Nagy 
főhadnagy 75 a Katonai Tanszékről. A katonai csoportra háruló 
feladatok sokasága szükségessé tette egyre több hallgató bevonását 
munkájába, és az egyre gyakoribb helyzeti sürgősségek pedig 
fokozatos önállósságához, az IB-től független döntéshozáshoz 
vezettek. A forradalom győzelme után még több, a forradalom 
hevében fellelkesült, 'szerepet-vállalni-kész' hallgató és fiatal oktató 
csatlakozott a csoporthoz. A helyzet radikálissá válásának jeleként a 
katonai csoportra való hivatkozásokban egyre gyakrabban felmerült a 
'katonai parancsnokság,76 megnevezés. Csapatuktól Sopronba elkerült 
sorkatonák, más hivatalos katonai vezető szerv hiányában, szintén ide 
jelentkeztek, mint a legközelebbi katonai parancsnoksághoz.

74 Tagsága feltételezés, későbbi szerepe alapján.
75 Szerepére van utalás, de tagsága kérdéses. Nagy fhngy Apt K. (4) szerint fontos 
tagja volt a 'katonai csoportnak' és szimpatizált a forradalommal. Lásd szintén a 
későbbi lábjegyzetet erre vonatkozóan.
76 Jelen összeállítás szerzője tulajdonában van egy névre kiállított 'fegyverviselési 
engedély', amit Baranyai József a "MEFESZ Kát. Parság" nevében írt alá 1956. 
novemberi, dátummal.
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A katonai csoporton belül hiányzott az összehangoltság, főleg 
miután tagjai különböző speciális feladatkörök, mint hírszerzés, 
'akciók' lebonyolítása, megbízhatatlan személyek kihallgatása és 
ideiglenes fogvatartása, problémáival voltak elfoglalva.

Maga az egyetemi zászlóalj megalakítása bonyolult feladatnak 
bizonyult. Az elhatározás a zászlóalj felállítására minden bizonnyal az 
IB és a 'katonai csoport' hangadói77 részvételével történt, de nem 
ismertek viszont azok a megfontolások, amelyek a döntéshez vezettek. 
A közlések igen szűkszavúak a zászlóalj hivatásával kapcsolatban, s 
állítólagos felállításakor, október 30-án, szinte kivétel nélkül minden 
forrás 'karhatalmi' szerepet említ. Karhatalmi szerep viszont a 
'közbiztonság' és a 'törvényes jog és rend' fenntartásában értelmezhető. 
Nem nehéz elképzelni, különösen a későbbi fejlemények tükrében, 
hogy hadászati, azaz védelmi meggondolások is szerepeltek a 
döntéshozók ülésein. S ha igen, miért hallgatnak róluk a források? 
Elképzelhető, hogy több terv is készülhetett a zászlóalj szervezéséről. 
A forrásokban van említés személyekről, akik a zászlóalj 
'ellenőrzésére' és 'irányítására' voltak hivatottak78, és 'zászlóalj 
parancsnok'-ként pedig egyszerre több név is előfordul, amikor ilyen 
egység csak tervezőik képzeletében lehetett. A helyzet zavaros volt79

A helyzet zavarosabbá vált november 4-én, amiben a katonai 
csoport/katonai parancsnokság meghatározó szerepet játszott. Nagy 
Imre kora reggeli segélykérő rádiőszózata pánikhangulatot keltett a 
vezetőségben mire az riadót rendelt el a hallgatóság körében. Molnár 
István, alias 'Pista bácsi’ zavaros körülmények között teljhatalommal
átvette a katonai ügyek irányítását és 'bevetette' aznap reggel sebtiben

80’felfegyverzett' két század egyetemistát Sopron határában. Nem

77 A 'parancsnokság' hozta a döntést feltehetőleg október 28. után és november 1. 
előtt (34). A közlő nem hivatkozik forrásra, tehát a közlést saját adataként kell 
értelmeznünk. A jelzett dátum csak megközelítés. Héjjas József szerint az egész 
egyetemi zászlóalj ügy 'katonamese' volt (15).
78 A (52) cikk névtelen alanya 'ellenőrizte' a feladatot, míg Szabó József 'irányította' 
azt (28), már amennyire a közlések hihetők.
79 A zavaros helyzetet érzékelteti, hogy Buda Gy. mint a 'zlj.parancsnoka' megkérte 
Molnár István! Pista bácsi-t röviddel Sopronba érkezése után, hogy dolgozza ki a 
zlj. (ami már két napja állt!), megszervezésének tervét. Ezután Pista bácsi 
'felrendelteti' (Budán keresztül) a 'zlj. parancsnoká’-t, akire ő mint Nagy László-ra 
emlékszik (53). Ki tud ebben eligazodni?
80 A fegyverzet legtöbb leírásban régi típusú gyalogsági puskákból és 
kézigránátokból állt.
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tisztázott az sem, hogy a Kópházánál 'bevetett' századok milyen 
formában illeszthetők bele a zászlóalj korábbi tervébe. Mert hát 
szervezett katonai egységeknél elvárható, hogy legyenek kinevezett és 
jól felismerhető vezetők az akció helyszínén; a kópházai konfliktusban 
pedig majdnem minden résztvevő azt hiányolta legjobban, hogy 
magukra lettek hagyva. Elgondolkoztató statisztika, ami a forrásokból 
ez ideig megállapítható, hogy a Kópházánál bevetett IV. és V éves 
hallgatók között csak egy olyan személy81 volt, aki az MEFESZ IB- 
ban vagy a katonai csoportban is szerepet játszott.

Az Intéző Bizottság is hozzájárult a november 4-i 
pánikhangulathoz, amikor a katonai csoporttal közösen elhatározta 
székhelyének áthelyezését a Lővér Szállóba és az egyetem kiürítését.

(3 ) F e g y v e r s z e r z é s i  a k c ió k  / f e l f e g y v e r k e z é s / ,
FERTŐDI ÁGYÚK 

Forrásanyag

Október 25: "A Budapestről érkező hírek és ezen a napon 
kitört sopronkőhidai fegyenclázadás hatására határozták el, hogy a 
város védelmére az egyetemistákat felfegyvérzik. Az első fegyvereket 
a kőhidai börtönparancsnoktól kapták" (47).

Október 26: "Ezen a napon dördült el a mosonmagyaróvári 
laktanya előtti véres sortüz, ami után közel 100 halott maradt a 
helyszínen. Az aggasztó hírek hatására felerősödtek a fegyverszerzési 
akciók. A hallgatók először a katonai tanszéken lévő fegyvereket 
próbálták megszerezni", sikertelenül (47). Benkő Géza V emh 
harmadmagával a Kiegészítő Parancsnokság épületében tartózkodó 
tiszthelyettestől kapott 10-12 puskát, miután a tanácsért feltelefonált 
felettes tiszttől azt a választ kapták, hogy nem adna parancsot 
katonáinak fegyveres védekezésre, ha Benkő csoportja megtámadná 
az épületet (7). A határőrség és a rendőrség szimpatizált a 
forradalommal és az egyetem mellé állt. Emellett az egyetemen 
alakult őrséget fegyverrel is ellátták (14). Mint az IB küldöttei, 
Krajczár Ernő IV. emh vezetésével 7 hallgató83 mindjárt az első 
napokban kapcsolatba lépett a városi rendőrkapitánnyal és

81 A hivatkozott személy pedig nem mint vezető, hanem mint 'közkatona' szerepelt.
82 A határozat valószínűleg az IB-tól ered, mivel akkor még nem volt külön katonai 
csoport.
83 Köztük volt Bölecz Béla és Horváth István IV.emh-k (8).
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'megmaradt' rendőreivel segítségüket felajánlani és fegyverigényüket 
jelezni. A barátságos fogadás és az együttműködésre való készségük 
kinyilvánítása után kaptak kb. 20-30 puskát és egy pisztolyt84 
Kijövetelükkor, a rendőrség épülete előtti, fegyvert követelő kisebb 
tömeg hamarosan feloszlott a fegyveres diákok javaslatára (25). 
"..fegyvert a határőrségtől és Sopronkőhidáról próbáltunk kérni. Én 
Csornára mentem a Határőr-igazgatóságra...Kaptunk gyalogsági 
fegyvereket, valamint lőszert...Az átadó Géczi őrgy volt, én írtam alá 
a jegyzőkönyvet az átvevők részéről" (46).

Október 27: "Délelőtt egy diákokból és oktatókból álló 
küldöttség a süttöri laktanyába ment fegyverekért. A küldöttségnek én 
is tagja voltam...(A) parancsnok barátságtalanul fogadott...eredmény 
nélkül távoztunk"(47). A fegyvertelen diákság képtelen volt a rendet 
fenntartartani ezen körülmény késztette őket, hogy fegyvereket 
szerezzen (27). "Ekkor azt a feladatot kaptam, hogy szerezzek 
fegyvert mindenáron a fiatalság részére. Fegyverek szerzése céljából 
leutaztam Győrbe, az akkori Forradalmi Nemzeti Bizottság-hoz.., de 
fegyvereket nem kaptunk"(52).

Október 28: "Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi 
téren és fegyverért kiabáltak. Ezt a gyülekezetet diákok és 
középiskolás lányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük 
is volt. Az ország különböző részeiből hordták össze (27). "A soproni 
egyetem katonai pság fegyverszerző csoportja a laktanyához jött Dr. 
Perlaki vezetésével"...fegyverért...azonban semmit sem kaptak"(28). 
"..később (a győri próbálkozás után) Fertődre a tüzérekhez 
mentünk...itt sem kaptunk fegyvereket, azonban ígéretet kaptunk arra, 
három nappal később, hogy amennyiben baj lesz, ők tüzérséggel 
segítségünkre sietnek85 Ebben az ügyben...nem én, hanem Baranyai 
és Dancsó86 nevezetű személyek voltak kint, akik akkor mindjárt 
magukkal hoztak egy összekötő tisztet. Ezután (a fertődi próbálkozás 
után) tudomásunkra jutott, hogy a sopronkőhidai fegyháznál van 
fegyver (tartalék) oda kimentem, mivel éppen hívtak ki, mert várható

84 A főiskola vadászpuskai mellett ezek lehettek az első fegyverek a hallgatóság 
birtokában (25, 8).
85 Nem tudni, mit jelent a 'három nap' a közlésben. A tüzérségi segítség ígéretében 
ágyúk használatára lehet gondolni, de kifejezetten nincs róla szó. Emellett a 
tüzérezred jelentése minden valószínűség szerint ugyanerről az eseményről (28) csak 
'nagyobb mennyiségű fegyvert, lőszert és rádiót' említ.
86 Ez lehet a Dancsok név torzítása. Az utóbbi viszont nem hagyta el lakóhelyét azon 
a napon, a Katonai Tanszék jelentése szerint (27).
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volt egy újabb rabkitörés...(Segítség ígérete fejében ) .. .kaptunk 50 
puskát és 20 pisztolyt"(52).

Október 29: A katonai tanács három küldötte elment a Katonai 
Tanszéki fegyverekért, mire Dancsok szds és Simon őrgy bement a 
MEFESZ-hez apellálni, de ott is fegyveres diákok fogadták és 
közölték velük, hogy a fegyvereket át kell adni, mert különben 
elveszik. Erre kiadták a kispuskákat, de személyi pisztolyaikat 
megtartották a bizottság tudtával (27). "A hallgatókból álló 
nemzetőrség még mindig csak részben volt felfegyverezve. A 
forradalmi bizottságtól többen kaptunk megbízást arra, hogy 
próbáljunk fegyvereket szerezni... Engem ezen a napon egy 
hallgatóval Pápára küldtek az ottani katonai alakulathoz... de 
fegyvereket (nem) kaptunk" (47). "Ez a pság. szoros kapcsolatokat 
tart fenn külfölddel, rendszeresen járnak küldötteik Bécsbe, ahol 
fegyverszerzésről tárgyalnak. Kapcsolatot tartanak fenn egy amerikai 
tiszttel, aki fegyver szállítását ígérte"(28). "Hadieszköz, fegyver nem 
érkezett, mivel az osztrákok kínosan ügyeltek arra, hogy 1955 őszén 
megszerzett semlegességüket megőrizzék és ne adjanak okot a szovjet 
beavatkozásra"(47). "A...gépkocsik...nem hoztak Sopron
ba... fegyvert, lőszert vagy más hadi anyagot"(54).

Október 30: (Kora hajnalban87): A Katonai Tanszékhez tartozó 
Dancsok szds és Simon őrgy-nak sikerült lebeszélni a katonai csoport
lakásukra küldött megbízottjait azon szándékukról, hogy együttesen

88menjenek a fertődi tüzérezredhez ágyúkért Sopron védelmében. A 
bizottság küldöttei másnap mégis elmentek Fertődre és ígéretet kaptak 
a segítségre, amit a városi hangosbemondón hoztak a lakosság tudtára
(27). Mint a soproni MEFESZ IB küldöttei Gácsi Vendel V.emh,

on
Magyar Pál (határőr) fhdgy és egy határőr őrm kapott 400 puskát, 
100 géppisztolyt, két golyószórót, egy géppuskát, 39-40 pisztolyt a 
pápai lövész hadosztálytól. A fegyvereket Szijj Ferenc90 és Rába Antal 
egyetemi hallgatók vették át és ezekkel a fegyverekkel fegyverezték

87 A küldöttség röviddel éjfél után ment vissza Dancsok szds-al Simon örgy 
lakására, miután a 'lebeszélés' a kora reggeli órákig elnyúlhatott!
88 Érdekes lenne megtudni, hogy van-e hitelessége az állításnak, mivel ez az első 
említés ágyúszerzési szándékról. Nem egyeznek a dátumok sem [Baranyai és 
'Dancsó' útja október 28-án volt (52), míg a 'katonai tanács' eredménytelen 
próbálkozása október 29-én, azaz október 30-án, a kora reggeli órákban, lásd 
fentebb].
89 Az említett személy lehetett Magyar fhgy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól, 
aki tagja volt a katonai csoportnak, bár itt a határőrséggel van kapcsolatba hozva.
90 Valójában Szy Ferenc adjunktus, aki a fegyvertárolásért volt felelős (41).
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fel a soproni egyetemi zászlóalj egy részét (51). "Az éjszaka 
folyamán...az egyetemi pság fegyvereket kapott a 'PF:1095 pság'-tól
(28). ..tudomásom van arról, hogy Gácsi Vendel egy pár 
egyetemistával és teherautóval lement Pápára a hadosztály 
parancsnokságra és onnan nagyobb mennyiségű fegyvert hoztak 
fel"(52).

November 1: "(Nyugtalanító hírek érkeznek a szovjet 
csapatmozgásokról)... A fenyegető hírek hallatára a Dunántúli 
Forradalmi Tanács a soproni Egyetemi Nemzetőrséget kevés 
fegyverrel látja el"(43). "..a Dunántúli Nemzeti Tanács Szigeti Attila 
ajánlatára a (egyetemi) századot hatékonyabb gyalogsági fegyverekkel 
is felszerelte. -Nehéz elképzelni, hogy az egyetemi század képes lett 
volna bármilyen harci tevékenységre a nehéz fegyverzetü orosz 
csapatokkal szemben" (34).

November 2: "..külön raktárakban bizalmasan tárolták a 
külföldről kapott fegyvereket és lőszereket"(28)91

November 4: Mint állandó készenlétben lévő futárt, Pászner 
László V. emh-t 'írott paranccsal' küldték a Kapuvári tüzérlaktanyá92- 
hoz éjszaka 2 órakor, ágyúkért. Ott összeállítottak egy 6 (220 mm 
kaliberű!, rövid-csövü!) löveg93-ből és a szükséges vontató 
tehergépkocsikból álló szerelvényt, ami reggel 10 óra felé érkezett 
meg az egyetemhez, annak a (kékparolinos) tisztnek a felügyelete 
alatt, akivel korábban tárgyalt a laktanyánál. Legalább 3 löveg került 
ezekből a IV-évesekhez, de mind a 6-ot felállították valahol94 (31). 
"Olyan döntés született, hogy...három hallgató azonnal utazzék a 
fertődi tüzéralakulathoz, kérje, hogy nehézfegyverekkel segítsék a 
soproni körzet semlegességének95 megőrzését...A kiskatonák nagy 
lelkesedéssel fogadtak bennünket. Parancsnokuk irányításával 
összeállítottak 6 ágyúból96 és több teherautóból álló menetoszlopot.

91 Ilyen alaptalan megjegyzésekkel a közlés többi része is hitelét vesztheti.
92 Kérdéses, hogy Kapuváron volt-e tüzérlaktanya. Lehetséges, hogy az emlékező 
összekeveri Fertőddel(?).
93 Kérdéses, hogy léteztek-e ilyen nagy kaliberű lövegek. Más személyes közlő nem 
emlékszik hasonlókra! A lövegek száma megegyezik Nagy L. (29) közlésével.
94 A közlő szerint lehetőleg 'valahol' az V. emh és bmh-k harcvonala előtt, a 84-es út 
mellett.
95 A szó használata ebben a szövegrészben nem értelmezhető.
96 A Sopronban, november 4-én említett és szerepeltetett ágyúk száma, kalibere és 
eredete nem tisztázott. Feltűnő a hasonlóság a közlő (29) adata és Pászner L. (31) 
által közölt adat között, de az utóbbi motorbiciklivel utazott, amíg a közlő két 
társával személyautóval ment az ágyúkért. (Nem zárható ki az eshetőség, hogy
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Az első teherautóval a katonák között a platón ülve indultunk 
vissza... 11 óra tájt érkeztünk (29). "Azt a feladatot kaptam hogy a 
fertődi tüzérektől kérjek páncéltörő ágy út... (ahol) hosszabb tárgyalás 
után sikerült...kapni"(46) "..érkezett Sopronból egy MEFESZ-es, akit 
nem tudtunk fogadni,..ő addig... toborzott katonákat Sopron 
védelmére" Egy (a hadosztálytól érkező) pánikkeltő hírre a katonák 
"indulni akartak Sopronba az egyetemistákhoz azzal, hogy ők nem 
akarnak orosz fogságba kerülni" Az ezredparancsnok, Szuhár szds 
"az ittlévő egyetemista" ellenében le akarta beszélni katonáit az 
indulásról. "Ekkor már Kovács hdgy és Horváth hdgy oszlopba 
szervezte a gk-at, lövegeket felkapcsolva, lőszerrel 
megrakva...Kovács hdgy géppisztollyal kényszerítette Oláh hdgy- 
ot...felreállni és az egész oszlop elindult...(E)lvittek... 17 lg-t 
lőszerrel együtt (amiből csak 16 került vissza)97"(28). "..jelentkezett a 
süttöri tüzérezredben szolgáló főhadnagy, és jelentette, hogy kb. 20 
löveggel98 megérkezett Sopronba és kész harcolni" (53).

Összegzés

Mindjárt az első napokban, amikor potenciális ÁVH-s 
provokációról kapott hírt az Intéző Bizottság, az egyetem területének 
fegyveres megvédése szükségesnek látszott. Továbbá a Budapestről 
érkező aggasztó hírek és Sopron közigazgatásának fellazulása 
hozzájáruló tényezői voltak az elhatározásnak", hogy az 
egyetemistákat felfegyverezzék. Az egyetem tulajdonában lévő 
vadászpuskák kerültek leghamarabb a hallgatók kezébe, de hamarosan 
kaptak fegyvereket a rendőrségtől is, amelyek többnyire elkobzott 
vadászpuskákból álltak. A rendőrségtől és a helyi határőrségtől

ugyanarról a laktanyáról van szó, ahol Pászner éjszaka volt, míg a közlő és társai 
kora délelőtt!) Nem tisztázott az sem, hogy a Nagy L; Újvári F. és az ismeretlen 
harmadik hallgató által 'megszerzett' "ágyúk (29) beletartoztak-e a süttöri 
laktanyából hiányzó 17 lövegbe (28). A süttöri tüzérek 20 löveggel (lásd a 
lábjegyzetet alább) jelentek meg Sopronban v. Molnár I. (53) szerint.
97 A hiányzó löveg lehet az, amit az orosz tank eltaposott Kópházánál? (14). 
Ugyanakkor, november 4-én a fertődi laktanyából 'elvitt' 28 gépkocsiból csak 4 
került vissza (28).
98 "A lövegek 122 mm-es tábori ágyúk voltak" (53).
99 Az IB magában nem hozhatott ilyen határozatot. Feltételezendő, hogy ekkor már 
az IB közvetlen kapcsolatban volt a városi rendőrség, a határőrség és a kiegészítő 
parancsnokság akkori vezetőivel.
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október 26-án kapott katonai fegyvereket az egyetemi őrség100 
használatára utalták ki.

A következő napokban hallgatókból és fiatal oktatókból álló 
küldöttségek sorra járták a környékbeli fegyveres testületek 
parancsnokságait és laktanyáit fegyverszerzés céljából, kisebb- 
nagyobb sikerrel. Az első gyalogsági fegyverek formális kiutalással 
Csornáról, a határőrségtől, származtak október 26-án. A 
mosonmagyaróvári vérengzés hallatára felerősödtek a fegyverszerzési 
akciók, és a kérések több szimpátiára találtak a katonai alakulatoknál. 
Sikertelen kísérletek után a fertődi laktanyánál101 és a győri 
Forradalmi Nemzeti Bizottság-né\, október 27-én, segítség ígéretében, 
kaptak több katonai fegyvert a kőhidai börtönparancsnoktól. De az 
egyetemi őrség még mindig csak részben volt felfegyverezve, mivel 
fegyvereket kiutaltak a főleg Budapestre irányuló gyógyszer- és

109élelmiszerszállítmányok kísérőinek is. Az október 29-ei sikertelen 
kísérlet után a pápai hadosztály parancsnoksághoz, október 30-án 
ugyanott nagyobb mennyiségű fegyvert utaltak ki a soproni 
egyetemisták számára. Ezeket használták fel az egyetemi zászlóalj 
felfegyverzésére.

A november 4-ei, kora hajnali, Nagy Imre szózat után 
küldöttség ment ismét Fertődre, hogy szerezzenek nehézfegyvereket, 
és hogy megszerezzék az ígért páncéltörő ágyúkat Sopron védelmére. 
Rövidebb tárgyalás után néhány tiszt és több sorkatona összeállított 
egy gépkocsikkal vontatott 17 lövegből és hozzávaló lőszerből álló 
szerelvényt és elvitték azt Sopronba.

100 Az egyetemi őrségre több hivatkozás van a cikkekben, de nem ismertek 
megalakulásának részletei, helyzete a katonai csoport megalakulása után és viszonya 
az egyetemi zászlóaljhoz.
101 A tüzérezred jelentése a hivatkozott látogatást október 28-ra teszi.
102 Jelen szerző is fegyverrel ellátott MEFESZ-kísérő volt a balatonfüredi kórházhoz 
és a budapesti Üllői úti klinikákhoz vitt szállítmányoknál október 27-30 között, és 
szintén van tudomása legalább még hat más fegyveres kísérőről ebben az 
időszakban.
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Forrásanyag 

(4á)A CSATA

(Kora reggel, miután Baranyai József adjunktus megkérte 
Molnár István alias 'Pista bácsi' -t , hogy 'teljhatalommal vegye át a 
katonai ügyek irányítását' és az megtörtént): "Azonnal riadót 
rendeltem el. A Katonai Bizottság minden tagját berendeltem, 
beleértve Farkas századost, a határőrzászlóalj parancsnokát is. A 
Bizottság tagjai - emlékezetem szerint - 8 vagy 9 óra tájt gyülekeztek. 
Farkas százados-on kívül senkit sem ismertem"(53).

Hajnal 4 órakor ébresztették Apt Kamill motoros futárt103, 
hogy azonnal menjen Nagy fhngy lakására és hozza őt be az 
egyetemre104 (4).

A katonai parancsnokság kifogásolta a fertődi tüzérezred 
hangulatát és "rövidesen intézkedett arra, hogy az e.pság-ot leváltsák", 
majd utasítást küldött a parancsnoknak, "hogy az ezred vonuljon 
Sopron védelmére", és hogy a jelenlévő összekötő tiszt szervezze meg 
az "e. lövegeivel a pc. elhárítást a Sopronba vezető utakon" (28).

"Az Intéző Bizottság jelenlévő tagjai és a katonai csoport 
tagjai105 a lehetséges megoldáson gondolkodtak... Úgy 
gondoltuk,...meg kell akadályozni, hogy az oroszok Sopronba 
jöjjenek"(29).

Jól emlékszem Pista bácsi-ra, s úgy, hogy azon a napon (t.i. 
november 4-én) ő adta ki az utasításokat, de fogalmam sincs, hogy 
milyen alapon" (19).

(Kb. 9 óra tájban) "Erőinket felmérve megállapítottam, hogy 
rendelkezésemre a határőrzászlóalj, Farkas szds parancsnoksága alatt,

(4) A ’KÓPHÁZI CSATA' ÉS AZ EGYETEM KIÜRÍTÉSE

103 A forradalmi napokban a főépület aulája melletti szobában aludt (már amikor 
ideje volt) egy íróasztal tetején.
104 A közlő emlékezete szerint Nagy fhngy 'főszerepet' játszott a katonai csoportban 
és szimpatizált a forradalommal.
105 Fontos közlés több szempontból. Először is november 4-én reggel még volt 
elkülönülés a két testület között, és az IB tagok jelenléte legitimálhatta a hozott 
döntéseket. Másodszor, az 'újdonsült teljhatalmú katonai vezető' panasza az egyetem 
kiürítésére hozott 'dékáni parancs'-ra üresnek hangzik, mivel e két együtt ülésező 
testület mellett más nem hozhatott döntést a Lővér Szállóba költözésről. Talán a 
'teljhatalmú vezető' nem volt jelen az ülésen? (Lásd szintén fentebb az erre 
vonatkozó lábjegyzetet).
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és a korábban megszervezett egyetemi zászlóalj áll, de ugyanakkor 
arról is értesültem, hogy a süttöri tüzérezred egyik része útban van 
Sopron felé. Ezt az erőt alkalmasnak találtam a páncélosok 
megállítására...Katonai parancsnokká Farkas szds-t jelöltem ki. A 
védelmi vonalat Nagycenktől nyugatra, észak-déli irányban Sopron 
alatt, kb. Balf-Kópháza vonalában határoztam meg. Harcoló

1 C\f\egységként mind a határőrzászlóaljat , mind a főiskolás egységet 
bevetettem. Az egységek helyét nem jelöltem k i107, mert feltételeztem, 
hogy Farkas szds, mint hivatásos katona, megfelelő szakértelemmel 
fogja munkáját végezni. (A süttöri hadnagy és ágyúi) számára figyelő

I ORharcállásként a Harkai-dombot jelöltem ki ...(A) jelenlévők közül, 
beleértve Farkas szds-t is, egyetlen egy sem tiltakozott sem 
személyem sem parancsaim ellen109...Egy erdőmémök110 még Farkas 
szds elindulása előtt, térkép felhasználásával, vázlatot rajzolt a 
védőállásról (53).

(A katonai csoport és az IB közös ülésén): "..én111 is ott
112 113voltam, meg Orlóczi Laci is és sokan mások Orlóczira 

emlékszem, mert szemtelen modorú, okoskodó kérdéseket tett fel114 
egy hivatásos katona tisztnek, akiben a tanárunk (Baranyai) megbízott. 
Itt történt a kópházi ellenállás megtervezése, amit mi (akik ott 
voltunk) mindnyájan akartunk. Pista bácsi csak azt mondta meg, 
hogyan kell csinálni" (7).

106 A határőrzászlóalj [(34) közlése szerint, forrás megjelölés nélkül, 1000 fő!] 
komoly szerepet játszhatott volna az eseményekben, viszont nincs hivatkozás sehol a 
közlésekben annak 'bevetésére* vagy bármely nemű más szerepére ezekben a kritikus 
órákban.
107 Nehéz elképzelni más felállást, mint ami történt a helyrajz ismeretében. A 
megjegyzés 'mosakodás'-nak tűnik.
108 Érdemes megjegyezni, hogy a szerző, annak ellenére hogy Farkas szds-t már 
jelölte 'katonai parancsnok'-nak és ezért felelőssé teszi őt a csapatok elhelyezéséért a 
'harcmezőn' (lásd fenn), az újonnan érkező tüzéreknek még mindig ő jelöli ki a 
harcállást Miért lettek a süttöri lövegek mégis az út mellet felállítva? Talán egy 
újabb parancsszegés?
109 Ettől a ponttól kezdve a szerzőnek nincs további szerepe a kópházi 
eseményekben.
110 Benkő Géza V. emh lehetségesnek tartja, hogy a hivatkozás rá vonatkozik (7).
111 Benkö Géza V. emh.
112 V.emh.
113 Benkő és Orlóczi mellett van tudomásunk Baranyai, Vancsura, v. Molnár / Pista 
bácsi, Farkas szds, Nagy fhngy és Nagy L. jelenlétéről. Hasznos lenne tudni, kik 
voltak ott még a 'sokan mások' fedőnév alatt.
114 Mégis volt valaki, aki 'rákérdezett' a végzetes parancsokra! (lásd a későbbi 
összegezést).
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"November 4-én 7 óra körül...a kollégium valamennyi 
lakójának és kint lakó hallgatóknak is be kellett vonulniuk a 
főiskolára" Az V. emh évfolyam 106 tagú létszámából 62 fő jelent 
meg a 'felfegyverzésre' amely személyenként 1 hadipuskából, 5 
töltényből, 3 kézigránátból, 1 'mullpólyakötszerből' és 2 tábla 
csokoládéból állt. "(Arról), hogy...ki rendelte el felfegyverzésünket, 
ki lesz a parancsnokunk, stb., senki sem tájékoztatott bennünket...Kb 
10 óra tájban az egyik MEFESZ-vezető rövid, lelkesítő beszédet 
mondott a bevetés előtt. Feladatul szabta, hogy Kópháza előtt az 
esetleg Sopronra támadó szovjet harci járműveket fel kell 
tartóztatnunk...lövészcsapatunk csak akkor nyisson tüzet, ha a tüzérek 
ágyúi eldördülnek...a MEFESZ vezető elment115 és nem is láttuk 
többé...véleményünket elmondani senkinek nem tudtuk, mivel az 
egyetemi-, és MEFESZ-es katonai vezetők már mind elhagyták a 
Főiskola területét116 13-14 óra között három katonai tehergépkocsival 
szállítottak ki bennünket Kópháza község keleti szélére... Csoportunk 
vezetője egyik évfolyamtársunk lett, mivel katonai vezető sem 
köztünk sem a láthatáron belül sehol nem volt...Elfoglaltuk a 
harcálláspontunkat, amely a 84-es müút mellett, a temető és a kópházi 
kápolna között húzódott...Egy óra elteltével megérkezett...motoros 
összekötő évfolyamtársunk ...hogy várakozzunk... Fél óra 
múlva...megjelent egy nyitott páncélozott katonai jármű, (amit) 
negyed óra elteltével három harckocsi (követett). Tekintettel arra, 
hogy a tüzérség nem nyitott tüzet, mi tanácstalanul vártunk az 
összekötőnkre, hogy mi lesz a további teendőnk. Cserbenhagyva 
éreztük magunkat...vérfürdő lehetett volna ha az ágyúk eldördülése 
után tüzet nyitunk és harcba bocsátkozunk a...páncélosokkal. Ma sem 
tudjuk: ki dolgozta ki a harcmódot, ki vagy kik osztották a 
parancsokat, és hol tartózkodtak, mert a várható összecsapás helyén, 
illetve annak közelében nem volt felelős, hozzáértő személy. Kb. 16 
óra körül...összekötőnk azt az utasítást hozta, hogy lépjük át a...határt 
és...menjünk el a mucki határőrsre ahol a további teendőket 
megbeszéljük"(38). "..úgy volt, ahogy ők117 leírták... Kópháza 
határában egy félig megtöltött, felül nyitott siló vált a 'harci

115 Nincs hivatkozás más visszaemlékezésekben sem, hogy ki volt a 'MEFESZ 
vezető’. A tűznyitásra vonatkozó feltétel a 'katonai parancsnokság' aznap reggeli 
ülésén keletkezhetett, valószínűleg annak a tag(ok)nak a javaslatára aki(k) tudtak az 
ütőszegek hiányáról (lásd később).
116 Ez arra utal, hogy az IB és 'katonai csoport' aktív tagjai még a közlők 
csoportjának 'kivonulása' előtt (!) átköltöztek a Lővér Szállóba.
117 Szabó, Szeberényi, Kékesi és Pápa, V. emh-k (38).

261



állásommá', egy katonai puskával, néhány tölténnyel és két 
kézigránáttal felszerelve. Ha valóban harcra került volna sor, akkor 
abból élve nemigen keveredtem volna ki" (20).

Szász István és Szászné Kubinyi Júlia V. emh-k szintén tagjai 
voltak a Kópházánál dél körül 'bevetett' csoportnak. Az út jobb 
oldalán, többnyire a kópházi temető sírkövei között kerestek 
'fedezéket'. Hosszú várakozásuk alatt többször jöttek motoros 
futárjaik, Pászner László és Csapó Imre évfolyamtársaik, híreket 
hozni a más pontokon elhelyezkedőktől. Bár az úttól csupán 4-500 
méterre lehettek és arra ráláttak, egyikük sem emlékszik az út mellett 
felállított ágyú(k)ra vagy mellettük elhaladó tankokra. Négy óra felé 
jött az utasítás, hogy menjenek Ausztrián keresztül a Muckra. Egyikük 
emlékszik, hogy Goda János évfolyamtársuk "parancsnokoskodott",
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hogy az utasítást végre kell hajtani. Már vaksötét volt mire 'árkon 
bokron keresztül' bukdácsolva elértek egy kivilágított épületet, ami 
egy osztrák határőr laktanya volt, ahol nyomban lefegyverezték őket 
(39 és 40).

Leskó György V.emh is a Kópházánál bevetett század tagja 
volt; az út jobboldalán a temető sírkövei mögött helyezkedett el. 
Csoporttársaitól hallotta, hogy a 'páncéltörő ágyúk' jóval vonaluk előtt 
voltak felállítva tüzérek és bmh-k kezelése alatt. Feladatuk lett volna a 
gyalogom támadók megállítása, miután az ágyúk semlegesítették a 
tankokat. Emlékezete szerint egy, esetleg két tank (nem több) ment el 
mellette, amit egy rohamsisakos katonákkal teli páncélozott jármű 
követett. Ezután Ausztria felé vették útjukat, de nem emlékszik, hogy 
azt utasításra tették vagy csak csoportjukon belüli elhatározás 
eredményeként (26).

Viszlai János és Viszlainé Delkin Éva, V.emh-k is személyes 
részvevői voltak a kópházi eseményeknek. Az út bal oldalán 
helyezkedtek el, szántóföldek közepette, tizedmagukkal egy nagy 
bombatölcser-szerű mélyedésben keresve fedezéket. Lehettek az úttól 
50-100 méterre. Jövetelükkor látták az út mellett felállított ágyúkat118, 
állásuk mögött körülbelül fél kilométerre. A fiúk puskákkal 119 és 
gránátokkal, a lányok elsősegélynyújtó szerekkel és gránátokkal 
voltak ellátva. Parancsot kaptak még elindításuk előtt, hogy 
fegyvereiket csak akkor használják, ha hallják az ágyúk dörgését. 
Talán két órai várakozás után jelent meg 2-4 tank az úton, amik 
vonaluknál lelassítottak, tornyukkal körbe pásztázták a terepet s lassan 
továbbhaladtak. Tízes csapatuk ezalatt meghúzódott a mélyedésben, 
várva az ágyúszóra. Miután semmi további felvilágosítást nem kaptak 
és féltek puskáikkal követni a páncélosokat Sopron irányába, maguk 
között elhatározták, hogy átmennek Ausztriába (49).

Palkovics János V.emh résztvevő emlékszik, amikor a 'katonai 
csoportból ismert hadnagy'120 kinevezte Goda János évfolyamtársukat

118 Nagyobb kaliberű lehetett (122 vagy 152 mm), mivel a közlő emlékezete szerint 
azt 3-4 ember nem tudta volna megmozgatni. Viszont ha azok vonaluk megett fél 
km-re lehettek, ott már valószínűlég a IV.évesek állásai voltak.
119 A közlő puskájából is hiányzott az ütőszeg, amit akkor vett észre, amikor 
várakozás közben azt többször próbálgatta.
1211 Valószínűleg Magyar fhdgy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól, aki tagja 
volt a 'katonai parancsnokságnak'. (Emlékezete szerint magas, sötéthajú, 
’kékparolinos" tiszt, akit látott aznap reggel Mály Géza évfolyamtársával együtt egy 
katonai 'jeep-szerű' autóból kiszállni az egyetem épülete előtt).
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csoportjuk 'vezetőjének' még elindulásuk előtt. Körülbelül 100 V-éves 
felfegyverzett emh és bmh indult késő délelőtt katonai 
tehergépkocsikon Sopron határába. Előttük ment az ágyút vontató 
gépkocsi és a motorbicklis 'ismerős hadnagy' A győri út (84-es 
országút) két oldalán, jobbára szántóföldek közepén vették fel harci 
állásukat, az erdészek a déli (nyugati) oldalon, a temető és a kápolna 
között, a bányászok az út északi (keleti) oldalán. Velük volt a fertődi 
tüzérezredtől néhány sorkatona, akik az út mellet felállított löveg121
mellett helyezkedtek el. Másfélórás várakozás után jelent meg az úton

122két szovjet páncélozott jármű Bár nem volt parancsuk az ágyúszóra 
várni, sem arra, hogy tüzet nyissanak a közeledő járművekre, Gácsi 
Vendel emh az út mellett felállított gépfegyvert megpróbálta 
sikertelenül működésbe hozni azzal a megjegyzéssel, hogy "jó is, 
hiszen ezek a mieink" Valóban az első páncélozott járműben utazó 
'katonai csoportból ismerős (magyar!) hadnagy' odakiabált a 
megrökönyödött társaságnak, hogy "ne is próbálkozzatok, úgy sem 
működnek (a fegyverek)", ahogy a páncélos egység elhaladt mellettük. 
A felfegyverzett diákság ezután is a helyén maradt, amíg 
motorkerékpáros futáruk, Rácz József évfolyamtársuk, hozta az

1 23üzenetet, hogy menjenek Ausztrián keresztül ~ a Muck kilátóhoz 
további utasításokért. A közlő, jól ismerve a környéket, felajánlotta a 
csoportnak, hogy magyar földön maradva is eltalál Muck-ra, de 
'vezetőjük' fegyverét rászögezve parancsolta, hogy mutassa az utat 
Ausztrián keresztül. Több drótakadályon át bukdácsolva érkeztek meg 
Deutchkreutz (Sopronkeresztúr) osztrák faluba, ahol lefegyverezték 
őket (30).

"Azt sem tudom124, hogy november 4-én, az orosz támadás 
megállítására Sopron védelmi tervét ki találta ki" (46).

121 Hosszúcsövű nehéz löveg, valószínű 152 mm-es kaliberű.
122 Kérdéses a tankok jelenléte a Kópháza előtt elhelyezkedő V. emh-k és bmh-k 
vonalánál! Palkovics J. korábbi közlése szerint jelen volt egy tank, ami két 
páncélozott járművet követett, de későbbi közlése szerint, tisztuló emlékezete 
alapján, tankot nem látott, pedig közvetlenül az út mellett helyezkedett el 
Megjegyzendő hogy a tankok Fertőd felől, Kópházán keresztül is juthattak a 84-es 
országúira.
123 Palkovics J. tisztuló emlékezete alapján kétségbe vonja korábbi közlését a 
'Muckra való vonulás Ausztrián keresztül'-i kérdésben.
124 Emlékezetének elhalványulása lehet oka kijelentésének, mivel Újvári Ferenc 
tudhatta azt, hiszen tagja volt az IB-nak és a katonai csoportnak is, amely testületek 
közösen hozták a döntést aznap reggel. Emellett megtudhatta azt Nagy László-i6\ is 
(szintén IB tag aki ír is visszaemlékezésében (29) a döntésről), akivel együtt utazott 
aznap reggel az IB megbízásából, a kérdéses határozat meghozatala után (!),
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"..nemcsak a diákotthonok diákjai, hanem kint lakók is
gyülekeztek...Sok már addigra fel volt fegyverezve, és aki meg nem
az ott kapott fegyvert...Az indulásra azonban valamilyen ok miatt 

1várni kellett Hallottuk, hogy az V-évesek...voltak kinevezve az 
első vonal védelmére...mi mögöttük (a müúttól északra). Az V-évesek 
10 óra körül126 el is indultak...Utána kapcsolatunk velük megszakadt. 
Nem értettük a késlekedést" Majdnem dél volt amikor 
felkapaszkodtak a civil teherautókra és elindultak, nótaszóval, Balf 
felé. Öt perc sem telt el amikor a feléjük robogó motorkerékpáros 
küldönc, Pászner László V. emh értesítette őket, a 'feléjük gyorsan 
haladó orosz páncélosok'-ról. Percek alatt leugráltak a teherautókról 
amelyek gyorsan megfordultak és menekültek Sopron felé, míg ők 
"nagy fejetlenség közepette" próbáltak valami fedezéket teremteni. 
"Orosz páncélosok helyett azonban magyar zászlóval díszített 
páncélosok közeledtek felénk... A páncélosok mögött néhány 
tehergépkocsi is befutott. A több száz katona leugrált és ellenünk

197harcállásba helyezkedett ...Az út melletti páncéltörő ágyú 
sorkatonái is megfutamodtak, (de) a közelben lévő diákok...pillanatok 
alatt betöltötték az ágyút és irányoztak. Parancsszó a ’tüz'-re azonban 
eredményt nem hozott. Egy gyors vizsgálat128 elárulta, hogy az 
ágyúban ütőszeg nem volt...tétlenül, dühösen, kétségbeesve és 
tehetetlenül néztünk szembe az oroszokkal, és vártunk" A közelben 
állók az orosz tiszt felszólítására letették a fegyvert és elindultak 
gyalog Sopron felé, viszont a távolabb állók nem tették le fegyvereiket 
és behúzódtak egy közeli erdőbe és várakoztak az orosz páncélosokkal

Fertődre az ágyúkért és vissza Sopronba. Visszaérkezésük után Nagy még ott találta 
IV. emh évfolyamtársait, akikkel együtt ment ki a 'csatatérre', de Újvári, 
visszaemlékezése szerint, az egyetemet már üresen találta. Jó példája ez az 'ahány 
szemszög, annyi rálátás' igazmondásnak!
125 A hosszas várakozást többen megemlítik, de nem ismert annak oka, és hogy 
egyáltalán volt-e annak különösebb jelentősége. Grátzer Miklós IV. emh szerint az 
üzemanyag-beszerzés problémái okozhatták a késlekedést (13).
126 Komoly időbeli különbség van jelen a visszaemlékezésekben. Még Szabó J. et al 
(38) 13-14 óra közötti indulásról ír, addig Háhn F. (14) délelőtt 10 órát említ. A 
helyes időpont a kettő között lehet és valószínűleg közelebb az utóbbi adathoz. Lásd 
szintén Palkovics J. (30), aki késő délelőttre emlékezik.
127 Bölecz Béla IV. emh szerint a leírás nagyon pontatlan; kifejezetten nem ugrott le 
egy katona sem a járművekről, és azok maximum 20-an lehettek (8).
128 Nehéz elképzelni a lélekjelenlétet, ami ahhoz kellett, hogy a nagy zűrzavar és 
fenyegetettség közepett valaki az ütőszeg után keresgéljen az ágyúkban.

265



együtt. "Közben több páncélos is csatlakozott hozzájuk129 Délután 3 
óra körül egy magyar tüzér karaván ...megindult Sopron felé. Hogy ez 
az alakulat miért ment Sopron felé Fertőd helyett, azt nem értettük. 
Délután 4 óra körül ...a  szovjet páncélosok is megindultak Sopron 
felé. Ekkor tudtuk meg, hogy a ’balfi csata'...véget ért" (14).

"Egyes évfolyamoknak termeket jelöltek ki, főleg az új 
épületben. Minden évfolyamnak ott kellett megválasztania az 
évfolyam szakaszparancsnokot, ez Pista bácsi irányításával történt... 
Puska, géppisztoly volt minden században, két lány jött velünk, aki a 
kötszereket vitte. Felszálltunk egy teherautóra és kimentünk 
Nagycenkig130 Kópházánál jött egy orosz autó. Mindenki leszállt, mi 
is visszavonultunk és az orosz páncélos is. Akik későb mentek ki 
találkoztak az orosz páncélosokkal lerakták a fegyvereket a 
páncéloshoz. Mi a szombathelyi vasút mellett jöttünk be. Kb. 6 órára 
érkeztünk be a városba. Az egészet a katonai csoport 
irányította...Minden jól meg volt szervezve. ...(E)n nem Kópházán, 
hanem Soprontól kb 1 km-re voltam több hallgatótársammal 
együtt...az ágyútól kb 500 m-re..."[Nagy L.-nek tulajdonított 
jegyzőkönyvi anyag (16)]. "...(I)nnen teherautókon nótaszóval 
indultunk Sopront megvédeni. Ekkor még nem tudtuk, hogy az 
ágyúkat hatástalanították131 Nagycenk, Kópháza és Sopron előtt

129 Nincs adat adva a tankok számára.
130 Nagycenk nincs említve egy közlő által sem. A hivatkozás valószínűleg az összes 
'bevetett' hallgatóságra vonatkozik, akik közt az V. bmh-k és egyes V emh-k 
valóban jóval Kópháza előtt helyezkedhettek el, Nagycenktől 3-3.5 km-re. Nagy L. 
(29) későbbi közlésében hivatkozik is a 'három vonalban' felállásról. A 
jegyzőkönyvi és publikált közlés közti nagy hasonlatosság a közlő jó memóriájáról 
tanúskodik.
131 Az ágyúk hatástalanítása az ütőszegek eltávolítása által sok közlő emlékében él, 
de legtöbbje másod- esetleg harmadkézből hallotta a történetet. Forrásadatnak 
csupán Bölecz Béla IV. emh és Kozák Antal III. emh-k közlése számítható (nem 
számítva Palkovics János V. emh közlését a géppuskával és Viszlai János V. emh 
közlését kézifegyverével kapcsolatban). Ha az ütőszegek eltávolítása még az ágyúk 
Sopronba érkezésük előtt megtörtént akkor titkos kapcsolat-ra. kellene 
gyanakodnunk a süttöri tüzértisztek és a katonai csoport bizonyos tagjai között. 
Ebben az esetben viszont nem magyarázható a Sopronba indulás előtti 'huza-vona' 
az ottani parancsnokság és a MEFESZ oldalán álló legénység/tisztek között, ami a 
tüzérezred jelentésében van leírva. Továbbá a jelentés hangviteléből ítélve annak 
tiszt szerzői 'dicsekedtek' volna ilyennemű 'hőstettükkel', de abban egy szó sincs 
ütőszeg-kiszedésről (28)! Ha viszont a cselszövő művelet a lövegek elhelyezésekor 
történt, akkor arról több személynek kellett tudnia, ami tisztek és legénység közös 
'árulásáról' tanúskodna. Az pedig egyszerűen nem hihető ! A katonai tanszék 
jelentése (27) megnevezi Farkas szds-t, mint a felelős személyt, de annak

266



1 oo
három vonalban álltunk fel a 85-ös út két oldalán. A mi 
évfolyamunk többsége a harmadik, a Sopron előtti vonalban foglalt 
helyet...Helyünkről jól láttuk a 85-ös utat...és az út két oldalán 
leállított 1-2 ágyút. Talán 2 óra lehetett amikor megjelent az úton 2, 
majd további 2 tank. Az első tankon magyar zászló lengett és egy 
magyar katonatiszt állt. A tankok megálltak az úton és fegyvereiket a 
védővonalra irányították. Hosszúnak tűnő, néhány perces néma csend 
után a fiatalság elindult a tankok felé, lerakta a fegyvereket és a 
tankok kíséretében133 a 85-ös országúton gyalog indult Sopronba (29).

Röviddel dél után indultak el 30-40-en egy teherautón, 
énekelve a 'Kossuth Lajos azt üzente'-t, emlékezik vissza egy másik 
IV.emh. Miután nagy sietséggel leugráltak a teherautóról egyből 
'elhasaltak' az út melletti szántóföldeken, védelem szempontjából, 
mivel az oroszok már a 'nyakukon' voltak. Hamarosan tovább 
húzódtak szénakazlak mögé majd a közeli 'erdészházból' telefonáltak a 
Dimitrov téri diákszállóba hogy mitévők legyenek. Az onnan kapott 
hír hallatára, hogy 'az oroszok szedik össze az egyetemistákat', 
elhatározták, hogy 'őket senki sem fogja összeszedni' és elindultak 
10-15-en, fegyvereikkel, a Harkai domb alatt az osztrák határ felé. 
Közöttük volt legalább két középiskolás134 diák is. Ausztriában egy 
határőr laktanyánál letették fegyvereiket, ahonnan busszal vitték őket 
Neckenmarkt (Sopronnyék)-ra (22).

Nem emlékszik nótaszóra egy másik volt IV. emh 
visszaemlékező, inkább körülöttük álló síró emberekre, amikor kb. 2

forrásértéke kérdéses; egy másik írás egy süttöri tisztre, valami "H. szds"-ra 
hivatkozik, aki "az átadás előtt kiszedette az ütőszegeket a lövegekből. Ezt a cselt 
csak néhány napra tudtuk meg amikor a magyar katonák összeszedték az 
ágyúkat".(47). (A süttöri egység jelentésének aláírói között van egy Husztai László 
szds). A közlő nem jelöl forrást tehát az adatot sajátjának kell tekinteni. Az oroszok 
tudomása a lövegek hatástalanításáról a történtek tudatában természetes 
következtetés legtöbb közlőnél, de realitására enged következtetni a katonai tanszék 
jelentésében található közlés: "A szovjet csapatok tudták, hogy a lövegek nem 
müködnek"(27).
132 Félrevezető megjelölés. A 85-ös számú országút csak a nagycenki elágazástól 
jelöli a Győrbe vezető országutat. A Nagycenk és Sopron közötti szakasznak, bár 
Győri út a neve, 84-es számú országút a jelölése.
133 Más közlők szerint a tankok csak később, közel a sötétedéshez, indultak meg 
Sopronba (14).
134 Érdekes közles, mivel még I., II. és III. emh-kat sem 'vetettek be’ Kópházánál 
hiányos katonai kiképzésük okán. A közlő szerint a fiatal diákok a teherautón 
jöhettek velük együtt. Lehet hogy azok az akkori zűrzavarban hívatlanul álltak 
'csatasorba'.
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órai várakozás után felszálltak a teherautókra. Még elindulás előtt egy 
'ismerős-arcú' magyar határőrtiszt135 biztosította őket a "tökéletes 
szervezésről" Röviddel Sopron elhagyása után láttak egy páncélos 
autót visszahúzódni közeledésükre. Gyorsan leugráltak a teherautókról 
és próbáltak harci állásokat találni. Többen az útra merőleges árok 
partján álltak fel, egyesek egészen az út mellett 'erősített, (több 
összecsavart) kézigránáttal várakoztak, mások az út északi oldalán 
közelebb húzódtak az erdőhöz Lehettek úgy 200-an, erdészek és 
bányászok vegyesen. A később érkező tüzérek kb.100 méterrel 
mögöttük állították fel a két löveget, egymás mellett az út déli oldalán, 
nyílt terepen. Az ismerős katonatiszt már korábban előre ment, 
gondolták kapcsolatot teremteni az előttük elhelyezkedő V-évesekkel. 
Kb.jó félórai várakozás után jelent meg a szovjet páncélos konvoj: 
elöl két tank, amit két könnyebb páncélos jármű követett és a sort1 Ifibezárva még egy tank Vártak az ágyúszóra s amikor a páncélosok 
már majdnem egy vonalban voltak velük, látták hátrapillantva, hogy a 
tüzérek gyors ütemben elhúzódtak ágyúik mellől s a közeli 
szalmakazlak mögé bújtak. Az 'ismerős-arcú' magyar tiszt az egyik 
páncélos járműről kiabált feléjük, hogy "ne lőjjetek !, ne lőjjetek !" 
Addigra már volt ott több magyar tiszt is "akik taplnyaló módra 
sürgölődtek a mongol-arcúak között" A közel állók hamar letették 
fegyvereiket a tank elé (többen csak azután, hogy eldobták a kihúzott 
zárakat így használhatatlanná téve a puskát), és lassú lépésekkel 
"vissza sompolyogtak" Sopronba az országút mentén (42).

"..a diákszálló hangosbemondóján a hallgatóságot azonnali 
megjelenésre szólították fel...(ezek után) felfegyvereztek bennünket, 
és Kópháza határában vonalban állítottak fel minden gyalogsági 
eszköz nélkül...A  haditerv az oroszok Sopronba való bevonulását 
igyekezett megakadályozni. A ...Süttöri Tüzérek...cserben hagytak 
minket. Győr felől a főúton szabadon bejöttek az orosz páncélkocsik. 
A...gyalogos védvonal felbomlott. Igyekeztünk minél messzebb jutni

135 Farkas szds vagy Magyar fhgy lehetett.
136 Szintén három tankra emlékszik Baraksó János IV. emh résztvevő és Farkas
szds-ra aki "lebeszélte őket a lövöldözésről"(6). A hivatkozás különös figyelmet 
érdemel, mivel mint a legkorábban felfegyverzett hallgatói alakulat, az egyetemi 
őrség egyik vezetője, Baraksó, korábban rendszeres kapcsolatban lehetett a 
határőrség parancsnokávak, Farkas szds-al, mivel a határőrséggel a hallgatók 
rendszeresen együtt működtek az előző napokban. Tehát Farkas 'felismerése' az 
'ütközet' helyén hihető adatként kezelendő.
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a győri úttól. Célunk volt az erdőn137 keresztül visszajutni a városba. 
Ez a korai sötétedés és helyi ismeret hiányában nem sikerült. 
Sopronnyék osztrák község csendőr pihenőjéhez érkeztünk, itt 
fegyvereinket leraktuk" (5).

Délelőtt 11 óra körül csatlakozott évfolyamtársaihoz a ’balfi 
csatatéren' hatodmagával Bölecz Béla138 IV.emh miután Nagy László 
évfolyamtársától kapott utasítást és 'taktikai infó'-t. Magukkal hozták 
de az út közepén, tankakadálynak hagyták a harmadik 75 mm-es 
kaliberű páncéltörő löveget, mivel a vontató teherautó sofőrje az 
oroszoktól való félelmében 'sietett vissza' a városba. Két hasonló 
ágyú már lövésre készen állt az út melletti árkokban. Sietségről akkor 
szó sem volt. A helyszínen kereste, de nem találta a 'katonai szakértőt' 
akit Nagy L. utasítására akart visszaküldeni az egyetemre 
'konsultálásra'. Más katonatisztet sem látott a helyszínen. Körülbelül 
120-130 diák, erdőmémök-, bányamérnök- és geodétahallgatók 
vegyesen, helyezkedett el az út két oldalán. A nyugati oldalon volt a 
többség (kb. 80 személy), egy mély 'drénárok'-ban felállva, a többi 
(kb.50 személy) a keleti oldalon az erdő védelmében. Két óra tájban 
jött keleti irányból, motorbiciklis futáruk (Pászner László V.emh) a 
hírrel, hogy gyors ütemben haladnak feléjük az orosz páncélosok; 
hamarosan hallani is lehetett a közeledő harckocsik dübörgését. Két 
óra harminc körül tűnt fel a páncélos alakulat az előttük lévő 
útkanyarban, amikor az ágyúk kezelői, Kuntár Ferenc IV.bmh és 
Cséve György139 szakaszvezető megpróbálták működésbe hozni140 a 
beirányzott lövegeket és három sikertelen kísérlet után fedezték fel az 
ütőszegek hiányát. Cséve szakaszvezető és a többi lövegkezelő 
futásnak eredt északnak, a tőlük jó 50 méterre lévő erdő felé, kiabálva, 
hogy "ne lőjjetek, nem érdemes, mert az ágyúk nem működnek, 
szabotálás történt!" A körülötte lévők nagy része követte őket az 
erdőbe. A páncélosok percek alatt elérték a diákok vonalát. Az elől 
haladó tank eltiporta az út közepén álló ágyút s a sorfal mögé 
kanyarodva megállt a mezőn, teljes fegyverzetét a 'védvonal' hátára 
irányítva. A másik két tank, két páncélkocsi és egy tehergépkocsi tele

117 Az erdő az országút északkeleti oldalán van, amíg Sopronnyék a színtértől dél
nyugatra, kb. 8 km távolságra van. Tehát ugyancsak eltévedhettek, mivel Soprontól 
majdnem ellentétes irányba vonultak vissza.
1,8 Különös súllyal kell kezelni közlését, mivel azt 1956. november 5-én írt 
naplójának részletei alapján adja.
139 A közlő korábbi iskolatársa, akivel a helyszínen ismerték fel egymást.
i4(l A közlő szerint parancsuk volt (feltehetően az indulásuk előtti 'eligazításon') hogy
lőjenek, amikor megjelennek a tankok!
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rohamsisakos katonákkal az úton maradt, fegyverzetükkel 
szembenézve a védvonallal. Egy katona sem hagyta el járműveiket! 
Ezután hosszú, néma csend következett. A csendet a sor mögötti 
tankból jövő 'dolmács?' szó törte meg, amire a hallgatók közül 
előlépett egy magas bmh (?) és oroszul beszélgetésbe kezdett az 
időközben a tankból előkerült tiszttel. A tolmács szerint az orosz tiszt 
becsületszavát adta, hogy senkinek sem lesz bántódása, ha leteszik 
fegyvereiket, s előttük visszavonulnak Sopronba. A diákság viszont 
abban egyezett meg, hogy a fegyverletétel után mindenki fut a 
szélrózsa minden irányába. A közelben állók letették fegyvereiket az 
útra, a tank elé és elkezdtek futni az erdő irányába, azok, akik már az 
erdő védelmében voltak, fegyvereiket megtartva, beljebb húzódtak. 
Legtöbben ott maradtak sötétedésig, miután az orosz egység 
továbbment Sopronba. Hárman az Ikva patakon át, ellenkező irányba, 
a vasúti töltés felé futottak menedéket keresve. Az orosz páncélos 
egység nem nyitott tüzet, annak ellenére, hogy az egyikük kezében 
lévő fegyver véletlenül elsült141, fokozva a pánik hangulatot. A 
'vezértank' ezután eltaposta, majd az árokba söpörte az útra lerakott 
fegyvereket és a páncélos egység megindult Sopron felél42(8).

Kiss Gyula III. emh-t és váci gépkocsivezető társát kora 
hajnalban, a Katonai Tanszéken felállított tábori ágyból rázták fel 
rövid pihenő után, hogy azonnal menjenek Kőhidára fegyverekért és 
egyéb felszerelésért. A fegyverek mellett hoztak munkaruhákat és 
gumicsizmákat. Mivel évfolyamtársai már máshol voltak elfoglalva, ő 
a teherautón maradt, amivel hamarosan vitték a felfegyverzett IV. 
emh-k egyik csoportját Kópháza irányába. Fegyverzete egy 
géppisztolyból, 275 töltényből és két kézigránátból állt. Érkezésükkor 
a 75 mm-es ágyúk (2 vagy 3) már fel voltak állítva; "akkor vették 
észre, hogy nem volt rajtuk távirányzék. Az ott lévő katonatiszt143 azt 
mondta, hogy állítsák be szemmértékkel és majd kiadja a parancsot, 
hogy mikor süssék el a löveget. Az egyik löveget a katonák kezelték, a 
másikat (és talán a harmadikat) IV vagy V. bmh-k kezelték. Egy 
löveg az út szélén hevert, mert nem volt, aki kezelje. Egy jó ideig 
mindenki csak lézengett és már kezdtek unatkozni. Jómagam az út

141 A közlő puskája, amikor Váradi Béla és Papp Gyula évfolyamtársával 
berohantak egy szalmakazalba. Akkor kb. 120-130 méterre lehettek a páncélostól.
142 Feltehetően nem az összes páncélos jármű ment be Sopronba a fegyverletétel 
után. Egy másik szereplő szerint a tankok csak négy óra körül indultak el a város 
felé (14).
143 Kékszínű parolinos tisztre emlékszik a közlő, esetleg lehetett tiszthelyettes.
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jobb oldalán144 lévő mezőn kerestem valami fedezéket bár nem sok 
védelmet nyújtott ott semmi sem. Igen rosszul választották meg a 
'csata' helyszínét" Várakozásuk alatt jött Lencsés Imre V.emh 
kalauzolásával Sopronból, majd sietve visszarobogott egy nyugati, az 
oroszok hollétét tudakoló újságírókkal telt személyautó. "Hamarosan 
feltűntek a tankok (én háromra emlékszem) és egy páncélos 
személyszállító 20 25 fegyveres szovjet katonával. Az első tank 
eltiporta az út mellett hagyott löveget és megálltak mindnyájan. 
Tűzparancs nem jött. A diákok elsütötték az ő kezelésükben lévő 
löveget, de semmi sem történt. Utólag hallottam, hogy nem volt benne 
ütőszeg. Egy-két puskalövést145 hallottam, de az oroszok nem lőttek. 
Az első tankból egy vagy két magyar tiszt146, orosz tiszttel együtt 
szállt ki és biztosították a diákokat arról, hogy ha leteszik fegyvereiket 
az úton, mindenki szabadon távozhat. Lassan, egyik a másik után, a 
fiúk kimentek az útra és letették fegyverüket. Én úgy döntöttem, hogy 
nem teszem le a fegyveremet és átkúsztam a vasúti töltésen147 és 
elindultam vissza Sopron felé. Mikor odaértem a hídhoz, ahol akkor 
már egy tömeg gyűlt össze, hogy szemmel kísérje a 'csatát', egy 
soproni postás felajánlotta hogy elvisz ahová menni akarok"(21).

Kozák Antal III. emh többnapos, fárasztó budapesti útja után, 
késő délelőtt került be az egyetemre, ahol 'valaki kivezényelte' 
többedmagával egy idősebb bmh vezetése alatt a kórház közelében 
felállított löveg kezelésére. Várakozásuk alatt jöttek rá az ütőszeg 
hiányára aközben, hogy próbálgattak az ágyú kezelésével ismerkedni. 
Felfedezésük kisebb pánikhangulatot keltett és gyorsan elhatározták a 
helyszín elhagyását. (24).

"..az új épület 4 sz. termében...a fiúk fel voltak szerelve és 
menet készen voltak. Itt gk-ra raktak bennünket...Megjegyzem, hogy 
a hallgatók nem szívesen mentek, mert ugyanott rakták gk-ra az 
oktatók ho(l)miját, akik már akkor Ausztriába mentek!148...Az

144 Jobb oldalt Sopron irányába nézve érti a közlő, tehát az út észak-keleti oldalán 
helyezkedett el. Mivel 'mezőt' említ, valószínűleg az erdős résztől északra, tehát 
Sopronhoz közelebb volt.
145 Egy puskalövés biztos, de lehetőleg több volt a közlő szerint
146 Két magyar tisztre emlékszik a közlő, de lehetségesnek tartja, hogy csak egy volt 
jelen.
147 Kb 100-150 méterre lehetett a 'Gyesev' töltésig, amit 'négykézláb' tett meg a 
közlő.
148 Más résztvevő szintén emlékszik teherautókra felszálló nőkre és gyerekekre 
(valószínűleg oktatók családtagjai) közeliikben, saját mozgósításukkal egy időben 
(42).
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indulásnál láttam intézkedni (kékparolinos149 és harckocsizó...) 
tiszteket. Ezek motorkerékpárral indultak el, de ki már nem érkeztek 
meg...M inket Soprontól kb. 1-1.5 km-re a gépkocsik leraktak minden 
vezetés, irányítás nélkül...A  szántáson és a gödrökben széthúzódtunk 
és vártunk...Én az úttól 60-70 m-re voltam...A mi érkezésünk után 
kb. 10-15 perc múlva utánunk jött három löveg...Két tüzér tiszt volt 
velük...A  szovjet katonák megjelenése után egy magyar és szovjet 
tiszt kiszállt. A szovjet tiszt a magyar tiszten keresztül tolmácsolta, 
hogy rakjuk le a fegyvert...Az ifjúság egy része, akik az úttól 
távolabb voltak elhúzódtak az erdőn keresztül hazafelé. Mi, akik 
látótávolságon belül voltunk, az útfélre leraktuk a fegyvert" Egy 
félórás beszélgetés után a harckocsikból kiszállt katonákkal, a 
parancsnok hazaküldte őket. "A hallgatóság 6 8 csoportokban 
elindult haza"[Szilágyi I, IV.emh-nak tulajdonított levéltári anyag 
(16)].

"..a hallgatók három századát és jónéhány soproni fiatalt 
felfegyvereztek gyalogsági fegyverekkel. Két századot Sopron 
előterébe küldtek, egyet pedig a Muck-kilátóhoz...A Sopronhoz 
közelebb lévők szétoszlottak a terepen, gödrökben húzódtak 
meg...Sopronból folyamatosan jöttek még felfegyverzett hallgatók, 
diákok. Munkásfiatalok is voltak közöttük...Amikor a szovjet 
páncélosok Sopron irányába indultak, a tervezett ellenállás és a fertődi 
tüzérezred lövegei 'csütörtököt mondtak', ugyanis valakik kicserélték, 
illetve kicseréltették az ütőszegeket. A hallgatók magukra maradtak, 
rajtuk kívül senki sem maradt ott...Egy azóta kiirtott kis erdőt 
céloztak először meg a páncélosok ágyúi és...mindenki menekült, 
amerre legcélszerűbbnek gondolta... A szovjetek nem lőttek, 
...megálltak és megállásra szólították fel őket. A kölcsönös megállás 
kb. az egykori Manninger gyár előtt 200 méterrel történt. Az első 
páncélosból kiszállt magyar és orosz tiszt baráti hangon szólította fel a 
hallgatókat, hogy tegyék le a fegyvert, nem lesz bántódásuk, menjenek 
haza. "A többi harckocsiból is kiszálltak az orosz katonák. 
Barátságosan elbeszélgettek (mintegy félóráig) ...a  
hallgatókkal..."(16)150

149 Emlékezés a 'parolin' színére hasznos adat lehet a katonatisztek 
megkülönböztetésében (a páncélosok kék, a tüzérek piros és a határőrök zöld színű 
alapon (parolin) viselik rangjelzésüket).
150 Nem ismertek a közlő idevágó forrásai, de feltehetőleg megbízható a közlés, 
mivel azt igen nagyszámú eredeti dokumentum kötetbe rendezése után formálhatta. 
Munkásfiatalok jelenléte a hallgatók között ez ideig nem volt ismeretes.
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Ez ideig nem dokumentált része a november 4-i soproni 
forradalmi eseményeknek több I. emh 'beszervezése' tankok elleni, 
'páncélöklökkel felszerelt' harcra a kora délutáni órákban. A szervező, 
egyes emlékezők szerint, egy vékony felépítésű 'felsőbb'-éves emh 
vagy bmh151 kettős csapatokba osztotta a jelenlévőket, egy 
'páncéltörőtörő faust-os támadó'-ra és egy 'géppisztolyos hátvéd'-re. A 
szervező szerint a különleges fegyverek 'útban voltak' Ausztriából és 
megérkezésük minden pillanatban várható volt. A hallgatókat szintén 
ellátták több kézigránáttal. Az emlékezések homályba futnak annak 
kiderítésére, hogy mikor és miért maradt el 'bevetésük'152 (2, 11, 33, 
37 és jelen szerző).

"Farkas, aki szintén nem viseltetett szeretettel Pista bácsi 
iránt, megoldotta Sopron város sorsát. Két századdal kiment Sopron 
elé, ő maga felvette a kapcsolatot a...szovjet erőkkel és a 
fel vonult... tüzérekkel. A lövegekből kiszedték az ütőszeget153, a 
gránátokat gyújtó nélkül szállították a tüzelőállásokba"(27).

151 Jelen szerző egy 'nem-diák' személyre emlékszik, sőt kapcsolatra gyanakszik 
esetük és az utolsó reggelen páncélos elhárításra jelentkező Róka nevű őrm (53) 
között.
152 Különös 'fintora' a sorsnak, hogy a legfiatalabbak, akik korábban katonai 
kiképzésük hiánya miatt nem találtattak alkalmasnak fegyverrel harcolni az 
egyetemi 'századokban' Sopron határában, az utolsó órákban alkalmasak lettek a 
sokkal veszélyesebb és több kiképzést igénylő 'partizán-modorú' harcra. Az 'állig 
felfegyverezett' I. emh-k felszerelésükkel együtt kerültek át Ausztriába; ez lehet fő 
magyarázója, hogy túlnyomó többségük Sitzenheimben, drótkerítés mögött 'találta 
magát' a következő napokban.
153 Nem tudható, hogy a katonai tanszék jelentésének szerzői csak hírből vagy 
informált forrásból nyilatkoznak. Egyszínűségük az akkori határőr parancsnoksággal 
valószínűsíti magát Farkas szds-t mint forrást. (Jó lenne ha Farkas szds is 
megszólalhatna az ügyben!). A hiányzó ütőszegek kérdése semmiképpen sem 
megoldott. Alapvető fontosságú a kérdés, hogy 'mikor szerelték ki' azokat az 
ágyúkból. Egyes szerzők 'kiszerelésről' és nem 'kiszedésről' írnak, tehát a művelet 
időbe telhetett. Továbbá, november 6-án egy szovjet páncélos alegység ment a 
süttöri laktanyába és "..az ezrednél lévő összes ütegből kiszedték az ütőszegeket és 
elvitték.." azokat magukkal (28). Nem ismeretes viszont, hogy hány ütegjük volt 
összesen, és hogy, a ’Kópházát megjárt ágyúk' visszakerültek-e ekkora már a 
tüzérezredhez (mert hát miért kellene kiszedni az ütőszegeket azokból, amikből 
eleve hiányzott !). A Muck-ra vezető út mellett elhagyott ágyúk november 4-én 
[több visszaemlékezésben, sötétedéskor, említve, (53) is] azok lehettek, amelyeket a 
IV. emh-k hallgatók láttak 15 óra körül a Sopron felé haladó 'tüzér karaván'-ban 
(14). A 17 lövegből, amit november 4-én reggel elvittek a laktanyából 16 löveg 
visszakerült (28). A hiányzó löveg az lehet, amit az orosz tank eltaposott 
Kópházánál (14 ,8 és 21).
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"Később tudtam meg hogy a gyuszeget kiszerelték belőle és 
erről az oroszokat is értesítették. Nem tudom, ki tette, de mégis hálás 
vagyok neki mert így a felesleges vérontást el lehetett kerülni. Nehéz 
lett volna azzal a tudattal élni, hogy társaim haláláért én is felelős 
vagyok" (46).

"1956 november 4-én 16 óra körül foglalták el az orosz tankok 
Sopront" (24). "A szovjet harckocsik 1956 november 4-én délután kb. 
4 órakor érkeztek meg a városba. Körülmentek a Lővér-körúton, majd 
a Posta és a Rendőrség épületei előtt helyezkedtek állásba" (54).

" ...a  várost csupán 5 páncélos foglalta e l..."(53).

(4b) Az egyetem  kiürítése

(Az egyetemről a Lővér Szállóba való átköltözés motivációi, 
bár az osztrák határ közelsége nyújtott biztonságosság szerepet játszott 
bennük, a közlések szerint nem tartalmazták az Ausztriába való 
menekülés gondolatát. Az események alakulása viszont a két 
eseményt összemosta legtöbb visszemlékezőben; a két mozzanatot 
nem lehet egymástól külön tárgyalni).

"A Forradalmi Tanács katonai csoportjának vezetői még a 
délelőtti órákban elhatározták, hogy átköltöznek a lényegesen 
biztonságosabb Lővér Szállóba, onnan veszély esetén az erdő 
elérhető"(47).

"Közben a Forradalmi Diáktanács és más forradalmi vezetőség 
az egyetemről áttette központját a Lővér Szállóba, ahová fegyverrel és 
nótaszóval vonultak. A katonai forradalmi tanács egy esetleges szovjet 
katonai támadás esetére a...szállót biztonságosabbnak találta, mint az 
egyetemet" (14).

"Valószínűleg a Dékáni Hivatalból154 utasítás érkezett, hogy 
szovjet légiveszély miatt ürítsük ki a főiskolát és települjünk át a 
Lővér Szállóba...A helyzet teljesen lehetetlenné vált...ki kellett 
adnom a parancsot a kiürítésre. A tömeg155 fegyelmezetlenül indult

l?4Megjegyzendő, hogy a MEFESZ IB székhelye a dékáni hivatalban volt az 
események kezdetétől, ezért félrevezető a szerző későbbi szóhasználata az 
eseményre, amikor 'dékáni parancsnak' titulálja az utasítást. Nehéz elhinni, hogy 
Molnár István alias 'Pista bácsi', aki ekkora már a katonai ügyek 'teljhatalmú 
irányítója' volt, nem tudott volna a döntésről, ahogy azt ő közli. A főiskola 
kiürítésére vonatkozó döntés más írott forrásban nem található.
155 A tömeg szó használata túlzott, ha figyelembe vesszük, hogy a legnépesebb 
évfolyamok, a IV. és V.
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el...és... 15 perc után megérkezett oda. A fegyelemnek semmi 
formája sem állt fent. Senki sem volt, akinek parancsot adhattam 
volna... végleg egyedül maradtam... ezért úgy döntöttem, hogy 
megszüntetem tevékenységemet...(és) kiadtam a parancsot156, hogy 
akinek szándékában van, az a Muck-kilátón keresztül induljon el 
Ausztriába. Én magam is elindultam a határra vezető úton, ahol láttam 
a tüzérségi lövegeket isl57"(53).

Héjjas József V.emh szerint az egyetem kiürítésének gondolata 
a katonai csoporton belüli kisebb csoportosulástól jöhetett, az egyetem 
épületéinek esetleges orosz pánélos tűztől való megkímélése 
érdekében. A Lővér Szálló kiürítését sem tervszerű Auszrtiába való 
távozás készthette, hanem csupán a Mucknál való újracsoportosulásról 
lehetett szó (15).

"Roller megkért bennünket, hogy harc esetén menjünk ki az 
egyetemről, hogy elkerüljük az esetleges károsodást az egyetem 
területén belül. Itt semmi pánik nem volt, csak kisétáltunk csoportosan 
a legközelebbi nagyobb középülethez (Lővér Szálló), ahol az 
épületbe(n) elfért a vezetőség, az udvaron meg csoportokban 
beszélgetve diák, oktató, barát, ismerős várták a fejleményeket. A

158pánik dél körül tört ki, amikor Kiss Gyula visszatért (és) kiabálta: 
'Elárultak minket! Elárultak minket!'...Miután elmondta tapasztalatait, 
Baranyaiék hamarosan kijöttek és megindult a kivonulás Muck 
felé"(7).

"Nem tudom hogyan született a döntés az egyetem kiürítésére, 
de tudomásom van hogy 'valakik' elhatározták 'mindenki' 
nevében"(41).

"..nagy lótás-futás van a Főiskola körül, gépkocsik zúgnak, 
igen nagy a kavarodás. Gyorsan befutottam az iskolába, azt magára 
hagyva, sok holmi szétszórva. Átmentem az új épületbe, ott is

évesek akkor kint voltak Kópháza környékén, sokan mások pedig a 
határállomásoknál teljesítettek szolgálatot (12, 18).
156 Érdekes megjegyezni, hogy mennyire beidegződött a 'parancs' szó használata a 
volt katonatisztnél: amikor arra panaszkodik hogy 'nincs, akinek parancsot adhatna' 
még akkor is 'parancsot ad' az Ausztriába való vonulásra!
157 Nem ad időpontot a közlő, de elindulása a határ felé a Szállónál kiadott 'riadó' 
után történt, amit délután 3:30 és 4:00 közöttire lehet becsülni. Ha akkor már látott 
lövegeket az út mellett, azok vagy frissen érkezhettek oda vagy soha nem voltak 
máshol felállítva! Megint egy megoldatlan aspektusa a süttöri ágyúk (ha azok 
voltak?) történetének!
158 Az időpont inkább délután 3:30 és 4:00 óra között lehetett, sokkal közelebb az 
utóbbihoz !
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rendetlenség, a földszinti teremben pár fegyver, löszerdobozok, pár 
lábbeli szanaszét. Az épület előtt menekülő tömeg, traktoron, autón, 
buszokon...Közben meghallottam, hogy a hallgatóság a Lővér 
szállónál gyülekezik. Nem tudtam, mi történhetett, hogy így hirtelen 
megváltozott az általános kép. A Lőver szálló előtt a hallgatók 
katonákkal keverve, lázas nyugtalansággal jöttek, mentek. Egyszer 
csak megindult a tömeg a Muck felé, ez már délután volt” [Visi 
Emil'59-nők tulajdonított levéltári anyag (16)].

..láttuk, hogy a város kezd pánikba esni, sőt tanáraink is. 
Szemtanúi lehettünk, hogy egyesek családjukat buszon küldték 
nyugatra és később ők is követték őket. Kéthly Anna,..magával vitte 
Bujdosó Alpárl60-t New Yorkba"(14).

"..nagy riadalom161 volt, hogy mindenki menjen a Lővér 
Szállóhoz...(én) magamhoz vettem egy fegyvert és kimentem a 
szállóhoz...(K)ésőbb162 (ott is) riadó volt és teherautón, gyalogosan 
nagy tömegben megindultak a fiatalok a határ felé... Én 
visszafordultam és visszamentem az egyetemre"(52).

MMikor az autón visszajöttünk nagy fejetlenség volt. 
Mindenki kiabálta hogy elárultak bennünket. Akkor felmentünk a 
Mukkra. Jöttek a határtól a szervezők, szónokok, hogy menjünk át 
Ausztriába, ott kapunk fegyvereket és jöjjünk vissza. Ott is századokat 
szerveztek...Hun Bélá-\al és Nagy Bélá-va\ megelégeltük a szervezést 
és bejöttünk a városba. Jöttek a hírek, hogy az egyetemet szétlőtték, a

159 Erdőmémök, aki november 4-én Ausztriába ment a soproni csoporttal, de 
december végén visszatért Magyarországra.
160 Bujdosó Alpár a MEFESZ IB elnöke volt, és a legtöbb közlő higgadt, mértéktartó 
egyénnek említi, akinek jelentős szerepe lehetett az egyetemi hallgatóság sikeres 
megszervezésében a korai forradalmi napok alatt. Sokan viszont negatívan értékelik 
hirtelen távozását ezekben a kritikus órákban. Az IB egyik mértékadó személyének 
hiánya is játszhatott szerepet a döntésben, ami a 'kópházi' konfliktushoz vezetett. 
Szintén magyarázatra vár Buda György ekkori eltűnése is.
161 Több emlékező használja a 'riadalom' és 'riadó' szavakat az egyetem kiürítésével 
kapcsolatban, ezért nehezen érthető, hogy egyesek szerint 'nótaszó'-val indult meg a 
'tömeg' a szálló felé (14 ).
162 Nehéz meghatározni a Szálló kiürítésére adott riadó pontos idejét. Legtöbben 
sötétedéskor értek a mucki határponthoz, de voltak sokan, akik még világosban 
lépték át a határt (15).
163 Nem tudni, hogy milyen autóról van szó, és hogy honnan jöttek vissza. Ha a 
süttöri ágyúszerző útról tért vissza a közlő (ami legkésőbb délelőtt 11 óra lehetett), a 
fejetlenség hihető, de az 'árulás' szó használata 4 és fél órával túl korai!
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városban mindenkit felakasztottak164" [Újvári F I. emh-nak 
tulajdonított levéltári anyag (16)].

(Miután Kiss Gyula III. emh az Ikva-hídhoz érkezett, egy 
motorkerékpáros postás felajánlotta, hogy oda viszi, ahová menni 
akar): "Kértem hogy vigyen ki a főislolára. Tudósított, hogy ott már 
senki sincs, mindenki kiment a Lővér Szállóba. Kértem, hogy vigyen 
oda. Odaérve értesítettem a vezetőséget, beleértve Benkő Gézá-t, a 
történtekről. Géza úgy elkeseredett, hogy nem hitte el és főbelövéssel 
fenyegetett, ha nem mondtam az igazat. Útrakelt, hogy 
megbizonyosodjon az igazságról. Engem közben behívtak egy hirtelen 
összehozott gyűlésre, ahol részleteznem kellett a történteket. Rövid 
vita után úgy határoztak, hogy nem várjuk meg az oroszok bejövetelét, 
hanem inkább elindulunk Ausztriába" (21).

(Miután a soproni kórház közelében felállított lövegük 
'csütörtököt mondott' és ezért gyorsan elhagyták a helyszínt): Délután 
3 óra felé, a szinte kihalt egyetemen közölték Kozák Antal III. emh-al, 
hogy a többieket a Szállónál találja meg. Röviddel odaérkezésekor 
adott híre után, hogy az ágyújuk hatástalan volt, jött Baranyai 
javaslata, hogy "jobb, ha mindenki felhúzódik a Muckhoz"(24).

"Néhány embert, K.I165 adjunktus vezetésével felküldtek a 
Károly-kilátóba, azzal a feladattal, hogy távcsövön figyeljék a győri 
országutat, és ha megjelennek a tankok, lőjenek fel egy jelzőrakétát. A 
kora délutáni órákban megjelentek a szovjet tankok, és...fellőtték a 
rakétát, de ezután ők maguk ijedtek meg legjobban, mivel valaki 
felvetette, hogy ezzel felhívják magukra a szovjet katonák figyelmét, 
és azok lőni fogják a...magaslatot. Ok egyenesen a határ felé vették 
útjukat. A jelzés láttán pánik fogta el a Lővér Szállóban lévőket is, így 
kiadták a jelszót a menekülésre" 166(47).

164 Figyelembe véve a hivatkozott alany akkori körülményeit, a közlés értéke 
kérdéses. Viszont jelen összeállítás szerzője szintén emlékszik szónokokra (inkább 
hazafias szólamokra, amik otthonmaradásra serkentettek) a Mucknál és a később 
érkezők pánikkeltő kijelentéseire, hogy "a Muckra vezető út melletti fákra 
egyetemisták vannak felaggatva"
165 Valószínűleg Klíma Imre.
166 A közlő másodkézből, "külföldre távozott és később hazalátogató volt 
oktatótársakkal folytatott beszélgetésből" meríti a részleteket és ezért ezek inkább 
anekdótázásnak tekinthetők. Viszont a közlő meg sem említi megemlékezésében a 
Kópházára kiküldött felfegyverzett hallgatókat és a velük történteket, pedig saját 
maga írja, hogy november 4-én reggel "A katonai csoportban az előttünk álló 
teendőket tárgyaltuk,.." Hogy nem tudott róluk az, szinte hihetetlen; hogy nem ír 
róluk az pedig érthetetlen. Mivel írását "egyetemünk múltja iránt érdeklődő
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Délután a Lővér Szállónál valamivel 3 óra előtt, Samu Zoltán III. fmh 
parancsot kapott a 'vezetőségtől', hogy Apt Kamill I. emh 
motorbiciklis futárral menjenek ki a Kópházi védvonalhoz 
megérdeklődni a fejleményeket167 Félúton találkoztak 'vissza
bandukoló' fegyvertelen diákokkal, akiktől megtudták a történteket. 
Rögvest visszaindultak jelenteni, de a Szállónál már senki olyant nem 
találtak, akik korábban intézkedtek. Rövid kitérővel egyikük 
lakásához mindketten követték a többieket Ausztriába a récényi úton 
(4, 36).

Pászner László V.emh, szintén motorbiciklis futár, kora 
délután a Klingenbach-i határállomásról visszajövetelében látott az út 
mellett kerékpárt toló, Ausztriába igyekvő oktatókat, köztük Roller 
Kálmán-t, Kornya Lajos-t és Adamovich László-1. Délután 3 óra körül 
kapott utasítást Baranyai József-tö\, hogy hozzon helyzetjelentést a 
Kópházánál történtekről. Emlékezete szerint vele ment egy Samu168 
nevű geodétahallgató. Soprontól pár kilométernyire látták meg előttük 
az úton keresztben álló tankot, mire eldugták fegyvereiket az út 
melletti növényzetben s egy karóra kötött fehér zsebkendővel a 
kezükben közeledtek. Hét-nyolc katona állt a tankok és több gépkocsi 
előtt, egyikük az a ('kékparolinos') magyar tiszt, akivel ő aznap kora 
reggel tárgyalt Kapuváron a lövegek ügyében. A tiszt közölte velük, 
hogy mi történt és mondják meg vezetőiknek: "senkinek bántódása 
nem esett, senkit sem tartottunk vissza" A tiszt majdnem 
sajnálkozását fejezte ki megjegyezésével, hogy "sajnos hiányoztak az 
ütőszegek"169 Visszatértükkor a Szállónáll már senkit sem találtak a

hallgatók kérésére" készítette, az 'egyetem szétszakadása egyik legfontosabb 
tényezőjé'-nek kihagyása igen nagy hiba.
167 Többszöri telefonbeszélgetés után valamelyest tisztázni tudtam a történteket. 
Samu Zoltán kétszer is kiment Sopron határába helyzetjelentésre. A második 
alkalommal már tudomása volt a Szállónál tartózkodóknak a kópházi fiaskóról s a 
felderítő út a helyzet komolyságát volt hivatott megállapítani. (Benkő Géza közlése 
erre vonatkozóan majd minden részletében egyezik, de az ő jelenlétére nem 
emlékszik a hivatkozott futár (Pászner L.) lásd lentebb). Nem lehetetlen, hogy a 
nagy izgalomban egyszerre több 'vezető' is intézkedett, és ugyanazt a feladatot adták 
több felderítő futárnak.
168 Visszaemlékezésében határozott a közlő Samu személyét illetően. Viszont 
lehetségesnek tartja, hogy a városba visszaérkezésük után, ahol kisebb, főleg 
asszonyokból álló tömeg vette őket körül kérdezősködni a helyzet komolyságáról, 
Samu lemaradt, és esetleg mással vagy csak egyedül ment tovább.
169 A közlő szerint az ágyúkat ütőszeg nélkül tárolják s a tiszt sajnálkozása arra utalt, 
hogy az ütőszegeket elfelejtették (!) betenni az ágyúkba.

278



'vezetőségből' de motorjukon hamarosan utolérték a kivonulókat, 
mielőtt azok Mucki határponthoz értek volnat. A motorbiciklit, ami 
elakadt a mély sárban, egy katonai teherautón vitték ki Ausztriába
(31)

(Miután a Lővér Szállónál tartózkodó tömeg megindult Muck 
felé): "Mi Pászner Lacil?0-val motorbiciklivel kimentünk a város 
határába, hogy hírt hozzunk a történtekről ...(amikor) megláttuk az 
orosz tankot úgy döntöttünk, hogy Pászner odamegy (mert jobban ért 
oroszul) és én csak távolról figyelem, ha visszatartanák, legyen aki 
hírt visz a többieknek. Pászner percek múlva visszajött azzal, hogy 
békések az oroszok, én meg rohantam a mucki útra, hogy 
megpróbáljam leállítani a menekülést...egy teherautóra felállva arra 
próbáltam rávenni a társaságot, hogy nem csináltunk semmit, menjünk 
vissza, mintha misem történt volna...Lebeszélési kísérletem 
eredménye az lett, hogy Baranyai visszaküldött Sopronba újra..,hogy 
tényleg békés-e minden a városban és hány tank van..? Azt ígérte, 
hogy csak a határig fognak menni és ott megvárják a 
jelentésemet...késő este jöttem a határhoz megint...de az egyetem 
már Ausztriában vo lt..."(7).

"Az egyetemen nagy volt a pánik. Baráti köröm szomorúan 
rakta fel a SOTEX előtt az asszonyokat és a gyerekeket egy 
teherautóra, és hívtak, hogy ők is készülnek kifelé. 'Gyere Károly! 
biztatott Sziklai O. barátom mert itt már mindennek vége!'...több 
kedves barátomat láttam rémülten átmászni a Deákkúti útra, hogy 
pánikba esve egy-egy elkésett járműre egy szál ruhában 
felkapaszkodjanak és irány a nagyvilág"(43).

"Mi Winkler Oszkárral körülbelül délután 2 órakor a 
'Hubertúsznál' bicikliztünk át (a határon), hogy megkeressük 
családjainkat171 Utánunk jött Roller, Medveczky és Kornya 3 biciklit 
tolva, mindhárman 2 bőrönddel" (1).

170 Pászner L. szerint a közlő rosszul emlékszik, összekeverheti őt valami más 
motoros futárral, akik ekkor többen voltak.
171 Az oktatók családjai már kora reggel elhagyták Sopront és Ausztriába mentek. 
Családjaik ilyennemű biztonságba helyezését, veszély esetén, még az előző nap 
elhatározták egyes oktatók, akik aktív szerepet játszottak a forradalmi 
eseményekben. Baranyai József adjunktus szervezte meg az autóbuszokkal való 
menekülést a nők és gyerekek számára (41). Mások csak aznap reggel tudták meg a 
tervet és igen rövid idő alatt kellett dönteniük ilyen 'életmeghatározó' kérdésben (1).
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"...Lajos172 barátommal...Együtt indultunk neki a határnak a 
forgalmas bécsi úton. Néhány kollegám kerékpározott utánunk, 
hasonló szándéktól űzve, mint mi ketten. A határon részeg határőrök 
biztattak röhögve a határ átlépésére173 Érzéseinkben a félelem 
keveredett a szégyennel... "(43).

Szy Ferenc adjunktus szerint nem volt fiatal oktatókból álló 
ismeretségi körében tervezett menekülés Ausztriába, de többen, 
exponáltságuk miatt elhatározták, hogy kimennek ha 'baj lesz'. 
Baranyai József november 4-én kora reggel telefonált lakására, hogy 
szerzett teherautókat családjaikat Ausztriába vinni biztonság kedvéért. 
Gondolkodásuk még akkor is csak ideiglenes megoldásokra terjedt. 
Aznap reggel, rövid beszélgetés közben az egyetem területén, Magyar 
János igazgatóhelyettes is annak adott véleményt, hogy "most már 
mindenki egyéni döntése lesz, hogy marad vagy megy"(41).

"Persze a külföldre távozás gondolata a forradalomban aktív 
szerepet játszó oktatókban már a délelőtti órákban felvetődött. Két 
adjunktus (Tuskó F és Sziklai O.) és négy hallgató a határőrség 
parancsnokának engedélyével átmentek Ausztriába, hogy 
megbeszéljék az osztrák határcsendőrséggel a menekülő csoportok 
Ausztriába való áttelepülését"l74(47).

Adamovich László egyetemi tanár visszaemlékezése szerint ők 
akkor hallottak először az Ausztriába induló teherautókról, amikor egy 
ismerősük házuk előtt elszaladva odakiabált, hogy 'mi van, ti nem 
jöttök?' (1).

(A kópházi fegyverletétel után, az országúton gyalog) a 
városba visszaérkezve, két IV emh (Takács József és Nagygyőr 
Sándor) ismét szerzett puskát más irányból érkező bányász 
ismerőseiktől, akik boldogan szabadultak terhüktől. Mellékutcákon

172 Minden bizonnyal Kornya Lajos.
173 A klingenbachi határállomásnál segédkezett abban az időben Jákóy Endre
III.emh többedmagával (köztük Bariska Mihály és Grozdits György évf.-társai, 
Tolnai 'Pufi' IV.emh vezetése alatt). Emékszik Medveczky Lajos-ra, aki sírva kérte 
őket, hogy "fiúk, ne harcoljatok!". Estefelé, miután egy katonai gépkocsi tele jönnek 
az oroszok'-at kiabáló kiskatonákkal, megállás nélkül átment a határon, ők is, 
vezetőjük példáját követve, odaadták fegyvereiket az osztrák határőrnek és átmentek 
Ausztriába (18).
174 Más közlő ilyen eseményt nem említ. A két említett oktató már nem él, de a négy 
diák közül valamelyik biztosan tudna további adattal szolgálni ! Krajczár Ernő
IV.emh szintén volt többedmagával (személyautóval !) Ausztriában november 4 
délelőttjén, hogy kérje a segélyszállítmányok ideiglenes beszüntetését, nehogy azok 
orosz kézbe kerüljenek (25).
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haladva közelítették meg az egyetemet, ami előtt csak egy (esetleg 
két) elhagyott ágyút175 és a botanikus kertben legelésző libákat176 
találtak. Továbbmenve a diákotthonban tudtukra adták, hogy 
"mindenki felment a Muck-hoz", miután ők is elindultak abban az 
irányban. Valahol a Deákkúti út és Lővér Szálló környékén egy 
katonai gépkocsi lőszeres ládákkal leterhelve és több (10-12) diákkal a 
platón felvette őket. Láttak egy elhagyott ágyút a Szállónál és katonai 
gépkocsikat a ’Fáber-rét' közelében. Hamarosan le kellett dobálni a 
lőszeres ládákat a meredek és csúszós út miatt, de a 'tölgyesi- 
mocsárnál' végleg leálltak. Innen déli irányban már gyalog folytatták 
útjukat Török ('Mackó') Pál V-éves geodétahallgató vezetésével, aki 
jól ismerte a terepet. Sopronnyék (Neckenmarkt) osztrák faluba késő 
éjszaka érkeztek (42).

A (szombathelyi) vasúti töltés mögött és azt követve, három
IV.emh (Bölecz Béla, Váradi Béla és Papp Gyula) fegyvereiket 
megtartva, még sötétedés előtt visszaért Sopronba, ahol a Széchenyi 
téren már egy orosz tankkal találkoztak. A (volt Dimitrov téri) 
diákotthonban csak azt a felvilágosítást kapták a gondnoknőtől, hogy 
'a menza zárva van és mindenki elment'. Az egyetem üres volt, csupán 
néhány 'városi ember' volt ott és köztük Bartucz Ferenc és Koós Béla 
emh-k, akiktől megtudták, hogy a 'bizottság' már régen a Lővér 
Szállóba költözött. Öt óra felé, a Szállót elhagyva, "az úton átvágva 
tőlünk balra eldördült egy 120 mm-es ágyú177, direkt lövés akart lenni 
egy tankra, szinte másodperceken múlott, hogy nem sepert el 
bennünket. A tank nem volt látható, csak vaktában, hang után lőttek" 
Ezek után, mindhárman, felkapaszkodtak egy ágyút vontató 
tehergépkocsira s mentek a Muck felé. Az ágyút később, a csúszós út 
miatt, lekapcsolták s hagyták visszagördülni a meredek terepen, amíg 
az árokban megakadt. Muck-nál, a nagy felfordulást elkerülve, beültek 
tanakodni178 egy, egyikük által ismert, közeli vadászkunyhóba a 
további teendőkről. Egyesek terveit partizán-szerű akciókra a 
higgadtabban gondolkodók hamarosan elvetették, és együttesen 
elhatározták az Ausztriába való távozást (8).

175 Pintér László I.emh határozottan állítja, hogy a délutáni órákban amikor őrségben 
volt a főkapunál, nem látott ágyúkat a környéken.
176 Sopron környéki gazdák korábbi ajándéka a diákoknak élelmezés céljából.
177 A közlő ágyúgolyónak véli a lövedéket, mivel a 'tank moraja az ellenkező 
irányból jött'. A kaliber megállapításának körülményei nem ismertek.
178 A visszaemlékező szerint csoportjukban volt Takács József évf.-társuk is.
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Egyedülálló és magyarázatlan közlésnek számít a következő 
(este 9 óra körül !): "..az autó reflektorának fénykörében vettük észre, 
hogy a söttöri tüzérektől szerzett lövegek ott vannak felállítva a 
récényi út mentén, a Fáber-réti erdészház táján, csöveik Sopron felé 
irányultak, mellettük hallgatók lesték az esetleg felfelé tartó 
tankokat.." 179(47).

(A diákok és oktatók nagyméretű november 4-i kiözönléséről 
többen csak napok után kaptak hírt). Másod- és elsőéves hallgatók, 
akik a tőzeggyári határőrállomásnál segédkeztek csak november 6-7 
körül tudták meg diáktársaik elhatározását180 Sietve visszatérve 
Sopronba még aznap este készen voltak társaikat követni egy felsőbb
éves hallgató segítségével, de a nagy tömeg 'kivándorló' jelenléte a 
megbeszélt 'határátkelőn' elijesztette őket és távozásukat másnapra 
halasztották. Kifelé igyekvő csoportjuk eddigre már megnőtt a 
Templom utcai kollégiumból csatlakozókkal. November 8-án 
visszatértek a tőzeggyári határállomáshoz, ahol katona ismerőseik 
segítségével könnyen átjutottak Ausztriába(12).

Összegzés

(A) A 'CSATA'

A potenciálisan tragédiában végződhető konfliktus, amit 
meggondolatlanság és fejetlenség hozott létre, nagy szerencsére 
vérontás, sőt károsulás nélkül végződött. Ami talán károsodott az az 
egyetemi hallgatóság egyes részének büszkesége és önérzete volt.

A fejlemények kimeneteléért végeredményben a MEFESZ 
Intéző Bizottsága volt felelős, mivel az a testület volt egyedül jogosult 
olyan határozatokat hozni a hallgatóság nevében, amelyek, ha 
közvetve is, azok testi épségét, nem szólva életét, is veszélyeztethette.

179 Este 9 órakor lehettek lövegek a Fáber rétnél és közelükben még tartózkodhattak 
személyek, de azt a jelenséget úgy ítélni meg mint a diákság 'tankok elleni 
ellenállás'-át, a helyzet igen zavaros értelmezésére vall. (Megjegyzendő, hogy 
ugyanezen közlő nem tud, vagy megfeledkezik a 'kópházi' eseményekről lásd 
korábban). E jegyzet célja nem pellengérre tenni mások emlékezetét, hanem 
bemutatni az idő hatását az emlékek felelevenítésénél. Emellet lehet jelentősége a 
közlésnek, amit jelen adataink alapján még nem tudunk értelmezni.
180 Jó példája az előzetes szándék hiányának az ország elhagyására, hogy a diákok 
ugyanazon a napon küldtek vissza a határtól, nagy 'hazafias fejmosás' közepette, egy 
Ausztriába igyekvő középiskolai tanárt és hozzátartozóit. [A sors furcsa iróniája, 
hogy a diákok ismét találkoztak, pár nappal később, a 'hazafiatlan' tanárral, amikor 
felszálltak a határon túl az őket továbbszállító buszra!] (12).
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A MEFESZ IB szerepe a döntéshozásban, aminek eredményeként 
több száz hallgató lett kitéve halálos veszélynek, nem tisztázott. Van 
visszaemlékezés arra, hogy az IB egyes tagjai a katonai csoporttal 
egyetemben, november 4-én kora reggel, úgy gondolták, hogy Sopront 
meg kell védeni az orosz támadástól. Viszont az eredeti IB tagok 
szerepe addigra már jelentéktelenné vált a katonai csoport hangadói 
mellett. A korábban karhatalmi szerepre tervezett hallgatói alakulatok 
egyszerre ellenséges katonai támadás kivédésére lettek hivatottak! A 
zavaros helyzet tisztázásához szükséges, hogy minél több, az 
eseményekben résztvevő személy adja közre saját emlékeit a 
történtekről.

A vészhelyzet megállapítása és a névleges egyetemi 
zászlóaljparancsnok eltűnése után elképzelhető, hogy a katonai 
parancsnokság/foghíjas IB közös ülésén olyan javaslat született, hogy 
valaki, aki gyakorlattal és vezetői képességgel rendelkezik, azonnal 
vegye át a 'katonai ügyek irányítását'. A visszaemlékezések szerint 
Molnár István, alias 'Pista bácsi’, volt horthysta főhadnagy, aki csak 
pár nappal előbb érkezett Sopronba és ismeretlen volt a nagy többség 
előtt, alkalmasnak találta magát ilyen szerepre. Vajon a nagy 
gyakorlattal rendelkező Farkas szds, a helyi határőrség parancsnoka, 
aki a kezdettől együttműködött a hallgatósággal, vagy a szintén 
rutinos, a forradalommal szimpatizáns Magyar fhgy, a soproni 
'kiegészítő katonai parancsnokság'-tól, aki kezdettől tagja volt a 
MEFESZ IB 'katonai csoport'-jának miért nem ellenkezett a majdnem 
katasztrofális 'parancsok' ellen: az addig spekuláció tárgya marad, 
amíg nem hallunk személyes visszaemlékezést ezektől a szereplőktől 
is. Természetesen feltehető a lehetőség, hogy ezek a katonák tudták az 
események várható végkimenetelét, és jobbnak látták akkor, az 
érzelmileg túlfűtött helyzetben, nem ellenkezni, hanem csak később 
intézkedni a vérontás elkerülését illetően. Gonosz hozzáállás kellene a 
feltételezéshez, hogy ezek a katonák a forradalom árulói voltak, és a 
szerencsés végkimenetel csak a véletlen műve volt. Az igazság ismét 
valahol a két lehetőség között lehet: a katonák sohasem voltak a 
forradalom elkötelezett hívei, de magyar érzésű emberek voltak, akik 
ha kellet egy kis csalárdírozást is alkalmaztak, hogy elkerülhető 
legyen fiatal honfitársaik vérének hiábavaló ontása.

Egyetemi zászlóalj, természetesen, ekkor még csak egyesek 
fejében, esetleg papíron, létezett. A hallgatóságot, főleg a 
diákotthonokban tartózkodókat, kora reggel riadóztatták és 
berendelték az egyetemre. A IV. és V. évfolyamos diákokat sebtében
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felfegyverezték a korábban szerzett gyalogsági fegyverekkel és 
kézigránátokkal, és a reggel folyamán teherautókkal kivitték az 
állítólag, a frissen kinevezett 'csapatparancsnok’, Farkas szds által 
kijelölt védvonalakhoz. A 'teljhatalmú vezető’ által, a jelenlévő 
IB/katonai csoport tagok beleegyezésével kinevezett határőrszázados 
szükségszerűen kellett, hogy élvezze mindazok bizalmát! Az 
egyetemi századok mellett a 'védelmi erők'-höz tartozott a helyi 
határőrzászlóalj és a fertődi tüzérezredtől 'felrendelt' páncéltörő 
különítmény is. Mindenesetre az egyetemi hallgatók és más csapatok 
'bevetésére' hozott döntés után a döntéshozók eltűntek a színpadról. 
Kivétel nélkül minden visszaemlékező hallgató kritikus hangon beszél 
a korábban vezető szerepben tetszelgő személyek teljes hiányáról az 
általuk tervezett ütközet helyén. A felfegyverzett diákság sorsa ezután 
sokban a véletlenen, sokban a maguk között talált vezetők képességein 
és nem kevésbé pedig az 'ellenség jóakaratán' múlott.

Elsők között, késő délelőtt, az V. emh és bmh-ból alkotott 
század, megközelítőleg 100 személy, vonult fel a 'csatatérre', a győri 
út (84-es országút) két oldalán, Kópháza község keleti határában. Az 
erdészek a (dél)nyugati oldalon, a temető és a kápolna között, a 
bányászok az (észak)keleti oldalon. Velük lehetett a fertődi 
tüzérezredtől néhány sorkatona a magukkal hozott páncéltörő löveg 
kezelésére, ami az út mellett volt felállítva18'.Több órás várakozás
után megjelent az országúton a tankokból és páncélozott járművekből

182álló szovjet páncélos egység Mivel a tüzérség nem nyitott tüzet, a 
páncélosok minden kár nélkül elérték az egyetemisták 'harcvonalát', 
ahol a páncélosokkal utazó magyar tiszt183 közölte velük, a mozgó 
járműről, hogy ne is próbálkozzanak, a fegyverek nem fognak 
működni. Nincs magyarázat sehol a forrásokban az 'ütközet' 
elmaradásának lehető okairól. A végig fegyverben maradt század

181 Az ágyúk száma, elhelyezése és kezelő személyzete nem tisztázott. Van 
visszemlékezés az emh-k vonalában elhelyezkedő süttöri tüzérekre 75 mm-es és 152 
mm-es lövegekkel, de van emlék 200 mm-en felüli 'rövid-csövű' kapuvári eredetű 
lövegekre és szeméyzetre is az emh-k előtt elhelyezkedő bmh-k vonalánál.
182 A tankok és páncélozott járművek száma nem egyezik a visszaemlékezők 
körében. Ha figyelmen kívül hagyjuk a lehetőséget, hogy az orosz egység részei 
Fertőd felől is érkezhettek az országút Kópháza Sopron közötti szakaszára, akkor az 
ott látott 3 tank és több jármű lehet a mérvadó. Két további tank később jöhetett, 
mivel Sopront 5 tank 'foglalta el'.
183 Nincs összhang a visszaemlékezők között a magyar tiszt jelenlétéről sem az orosz 
péncélosokon. Az V.évesek 'harcvonalánál' egyedül Palkovics J (30) említi 
(határozottan !), azt a személyt, aki korábban a század felfegyverzését irányította az 
elindulásuk előtt (esetleg Farkas szds vagy Magyar fhgy ?).
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megtartotta állását délután 4 óráig, amikor motoros összekötőjük 
hozta az utasítást184, hogy menjenek Ausztrián át, a Mucki kilátóhoz a 
további utasításokért. Ausztriába érve azonban osztrák csendőrök 
lefegyverezték és bekísérték őket Deutchkreutz-ba.

A IV-éves erdész- és bányászévfolyamok felvonulása 
elhúzódott a késő délelőtti óráktól a korai délutáni órákig. Még a 
korán kiérkezők órákig tétlenkedtek, addig a későn érkezőknek nagy 
hirtelenséggel kellett felállítani állásaikat az orosz páncélos alakulat 
megjelenése miatt. A korán érkezők többsége Sopron és Kópháza 
között félúton az út nyugati oldalán, az útra merőleges árokban 
helyezkedett el, egy kisebb csoport az út másik oldalán lévő erdőben 
és annak is a szélén foglalt állást. Két ágyújukat a velük jött tüzérek az 
út két oldalán lévő árokban állították fel. A később érkezők az első 
vonalak mögött kerestek alkalmas helyet maguknak, ahogy idejük és a 
terepviszonyok engedték. Parancsuk volt, hogy gyalogsági 
fegyvereiket csak a páncéltörő lövegek tüzelése után használhatják. 
Az ágyúk itt sem dördültek el, s a nyakukra érkező páncélos alakulat, 
köztük egy magyar tiszt185-tel, rájuk szegezett fegyvereikkel, szólította 
fel az úthoz közel állókat a fegyverletételre. A diákság egy része 
lerakta fegyvereit a tankok elé és utána gyalog, az út és a vasút mellet 
vagy más kerülő úton visszament Sopronba. Többségük viszont 
fegyvereit megtartva vonult sietősen vissza, többnyire az erdő 
védelmét keresve. Egyesek Sopronon keresztül követték diáktársaikat 
a Mucki határponthoz, mások délnek haladva Neckenmarkt 
(Sopronnyék)-re érkeztek, még egy másik csoport északnak tartott és 
Mörbisch (Fertőmeggyes)-nél kötött ki. Az osztrák határőrök minden 
csoporttal letetették a fegyvert.

A visszaemlékezésekben egy árva szó nincs arról, hogy hol 
volt és mit csinált a 'parancs' szerint egyidejűleg 'bevetett határőr 
zászlóalj', és hogy hol tartózkodott a 'csata' alatt a fertődi tüzérség 
azon csoportja, amelyik a nem említett 14 ágyút186 ügyelte.

184 A több motoros futár között nehéz megtalálni azt, amelyik hozta az utasítást 
[Rácz József, akire Palkovics J. (30) hivatkozik már nem él, Csapó Imre,V.emh, 
akire Szász J. (40) emlékszik, eddig nem volt elérhető]. A keresett személy talán rá 
tudna mutatni a sokkal fontosabb tényre, hogy ki küldte az utasítást.
185 Lehetőleg ugyanaz(ok) a személy(ek), mint a fenti lábjegyzetben említettek.
I86A délután 3 óra körüli Sopron felé haladó 'tüzér karaván'-ról szóló közlés vethet 
valami fényt a 'be nem vetett' ágyúkról (14).
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A magyar katonatisztek szerepe ezekben az eseményekben 
kérdéses marad mindaddig, amíg több visszaemlékező nem szolgál 
olyan adatokkal, amelyek több fényt vetíthetnek cselekedeteikre.

Az adott források nem egyértelműek a 'hiányzó ütőszegek’ és 
az ezekből következtetett 'árulás' elméletében sem.

(B ) AZ EGYETEM KIÜRÍTÉSE

A Sopron szovjet csapatok általi megszállását katonai erőkkel 
megakadályozni szándékozó határozat hozta előtérbe az eshetőséget, 
hogy az egyetem épületei is hadi célponttá válhatnak. Ezen körülmény 
késztethette az akkori vezetőség egyes elemeit, hogy az esetleges kár 
elkerülése végett javasolják az egyetem területének kiürítését. Viszont 
van olyan közlés is, miszerint a vezetők (és remélhetőleg közelükben 
tartózkodó hallgatóság) esetleges menekülésének megkönnyítése lett 
volna a fő szempont székhelyük és hadiszállásuk valahol egy 
menedéket nyújtó erdőközeli elhelyezésében.

Legelsőnek a hangadó vezetőség tette át székhelyét a közeli 
Lővér Szállóba. (Nem könnyen értelmezhető viszont, hogy miképpen 
jutott volna ez az ellenség tudtára, és hogy ezáltal az hadi célpontját 
máshol keresse!) Nincs részlet a visszaemlékezésekben, hogy milyen 
módon került a kiürítési szándék az egyetemen tartózkodók tudtára. A 
frissen kinevezett 'teljhatalmú katonai ügyintéző' is csak közvetve 
szerzett tudomást az általa 'dékáni parancsnak' titulált döntésről, 
jelezve a fejetlenséget, ami kezdett úrrá lenni a helyzeten. Legtöbb 
emlékező mint 'riadó'-t említi a kiürítési határozatot; az elhagyott 
egyetemi épületek pedig a szanaszét hagyott tárgyak sokaságával a 
nagy hirtelenségben elhagyott hadiszállás képét keltették a később 
érkezőkben. A többség fegyelmezetlenül, gyalog indult a szálló felé, 
nem várva 'parancsra', amíg a 'visszatartott fegyveres század' egy 
közlő szerint 'nótaszó'-val, teherautón érkezett oda. A kiürítés kezdetét 
nem lehet meghatározni a meglévő forrásokból. Az 'exodus' már a 
délelőtti órákban megkezdődött, mielőtt a fegyveres századok 
elindultak volna Sopron határába, amikor oktatók és családjaik az 
egyetem előtt és közelében álló teherautókra szállva indultak 
Ausztriába, valószínűleg személyes döntéseik szerint187 A vezető

187 Ideje van több fényt deríteni a Roller Kálmánnak tulajdonított hivatkozásra az 
"erdőmémöki és műszaki fakultások hallgatóinak az ország együttes elhagyásáról 
szóló előzetes határozatról"(20). Az 1996-ban magyar nyelven kiadott "...mi is 
voltunk egyszer az Akadémián"(34) könyvben a hivatkozás így hangzik: "Az 
Egyetem erdőmémöki és műszaki fakultásainak hallgatói és tanárai 1956
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szereplők 11 óra körül hagyhatták el üléstermüket, még a többség a 
dél előtti órában távozhatott el az egyetem területéről.

Kora délután, az általános veszélyezettség eredményeként, de a 
kópházi eseményektől teljesen függetlenül, több oktató határozta el, 
hogy korábban előreküldött hozzátartozóihoz csatlakozik Ausztriában, 
biztonságosabb helyen kivárni a dolgok fejleményeit. Érdekes módon 
az a naiv szemlélet uralkodott a többség körében, hogy az Ausztriába 
való távozás csak ideiglenes, s onnan bármikor, de mindenképpen a 
helyzet javulásával aki akar, visszatérhet.

A Szállónál elhelyezett vezetőség és a ’front'-on tartózkodó 
századok közt motorkerékpáros futárokkal tartották fent a kapcsolat. 
A futárok szolgáltatták a kapcsolatot a különböző vonalakban 
elhelyezkedő hallgatók között is. Nem sokkal a szovjet páncélosok 
előtt haladó motorkerékpáros futár és egy, a tankok láttára hirtelen 
visszaforduló újságírókat szállító személyautó hozta a IV. emh és 
bmh-k vonalához a hírt az ellenség közeledtéről. A hírt hozók közül 
úgy látszik egyik sem maradt a közelben, hogy megfigyelje a további

novemberében egyértelműen úgy határoztak, hogy amennyiben a szabadságharc az 
orosz kommunisták ellen elbukik, együttesen el fogják hagyni az országot. Ez 1956 
november 4-én meg is történt" Ezt a hivatkozást, Benkő Géza (7) szerint nem lehet 
Roller Kálmán-nak tulajdonítani, mivel ő a kérdéses könyv erre vonatkozó 
fejezetének bevezetőjében világosan kifejezi, hogy a "..bányász, földmérő és 
olajmérnökök alábbi történetét néhai Jagodits Ferencné (Kondrád Júlia) és Must 
Mihály írták az angolul megjelent Sopron Chronicle könyvben (35)" A hivatkozott 
angol nyelvű rész ("On the moming of November 4lh, 1956, the students and somé 
of the younger professors of the Forest Faculty decided that if the freedom fight 
against the Soviet oppression failed, they would leave the country together. They 
were joined by students and professors of the mining, geophysics, oil engineering 
and geodesy faculties, (known as the Technical Group)" magyarra fordítva (jelen 
összeállítás szerzője által) viszont így hangzik: "Az Erdőmérnöki Kar diákjai és 
egyes fiatal oktatói november 4-e reggelén úgy határoztak, hogy amennyiben a 
szovjet elnyomás elleni szabadságharcuk nem sikerül, akkor együttesen elhagyják az 
országot. Csatlakoztak hozzájuk a bányász, geofizikus, olajmémöki és geodéta kari 
(Teknikai Csoportként ismert) hallgatók és professzorok" A nagyon lényeges 
különbség a 'november folyamán' és 'november 4-e reggelén' történt elhatározásban 
van. Nagyon szerencsétlennek mondható ekkora fordítási hibát továbbadni 
nyomtatásban! A témával foglalkozó 1982-ben megjelent szöveg Jagoditsné 
Kundráth Júlia (minden bizonnyal azonos a fentebb elírott 'Kondrád Júliá'-val) -tói 
így hangzik: "1956 november 4-én az egyetemi hallgatók és fiatalabb professzorok, 
az erdészeti és geodéziai főiskola tagjai belátták, hogy a szabadságharc az orosz 
elnyomás ellen elveszett és így ők közösen elhagyták az országot. Az 
erdészhallgatókhoz csatlakoztak hallgatók és professzorok a bányászati, geofizikai, 
olajkutató és geodéziai szakokról"[Kundráth J.-nak tulajdonított levéltári anyag
(16)].
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fejleményeket, mert a 'csütörtököt mondott ágyúk' és fegyverletétel 
hírét legelőször egy, a helyszínről gyorsan visszavonuló hallgató vitte 
meg a Szállóhoz. Hamarosan másoktól is érkeztek hírek 'hiányzó 
ütőszegek'-ről és a tankok megjelenését Sopron határában a Károly- 
kilátóhoz küldött távcsöves megfigyelők is jelezték.

A Szállónál tartózkodó vezetőség körében uralkodó feszült 
légkört fokozhatták az újabb nyugtalanító hírek, aminek hatására, 
egyéni vagy közös döntés alapján, kiadták a jelszót a Muckhoz való 
felvononulásra. Előtte, további hírek szerzésére még visszaküldték 
motoros futárokat, de azok újonnan hozott, kevésbé rossz híre már 
félúton találta a vonuló hallgatókat, fiatal oktatókat, közéjük vegyült 
kiskatonákat és városi lakosokat, és nem tudta őket megállítani. A 
Mucknál ideiglenesen még leállt a meglódult tömeg s hagyta magát 
tovább bódítani egyesek hazafias szólamaival, mások mefistó-féle 
sugallataival és megint mások elrettentő ijesztgetéseivel, de az irány 
maradt: el! El mindattól, amit most visszahoz ez az újabb orosz 
támadás, el mindattól amitől szabadnak merték hinni otthonukat a 
forradalom reményteljes napjaiban!

A magyar forradalom eltiprására indított november 4-i orosz 
offenzíva volt végeredményben oka annak, hogy a soproni diákság és 
oktatók hazájukat tömegesen elhagyták.

(5) B iz t o n sá g i t én y k e d é se k

Forrásanyag

Október 25: (A magyaróvári vérengzés) "ideérkezett 
hírére...Úgy vélték a hallgatók, hogy...be kell vonni a fegyvereket az 
államvédelmi hatóság tagjaitól.." így történt "a rendőrség 
egyetértésével és közreműködésével, a fegyverek összeszedése...Az 
államvédelmi hatóság tagjainak a fegyvereit a rendőrség vette 
e l188"(54). "Főleg az IB tagjai önként vállalkozók segítségével 
lefegyverezték a helyi AVOS egységet és elkobozták a titkos irattárt, 
amiben a személyi nyilvántartások is tárolva voltak"(RK). Tompa 
Károly, docens így ír visszaemlékezésében az AVH-tól elkobzott 
iratokról: "(A kémiai C épület alagsorában) tüzeltem el 1956.

188 "Az ÁVÓ fegyvereit Katona (rendőr) százados szedte össze, aki elment az illetők 
általa ismert lakására, elvette fegyverüket, szabadon hagyta őket és bejelentette a 
MEFESZ-nek a lefegyverzés megtörténtét" [Gyulai Z. prof.-nak tulajdonított 
levéltári anyag (16)].
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november 20-án reggel egy vaskályhában, és szórtam a hamut a 
szemétbe", miután azok egy külföldre távozott, volt kolléga 
információja alapján a kezébe kerültek189 (43).

Október 26: Nagy László az IB képviseletében190 le akart 
beszélni egy 4-500-as fiatal munkásokból álló zajos tömeget a szovjet 
katonai emlékmű ledöntéséről, de azok ellene fordultak. A rendőrség 
nem tartotta hasznosnak a beavatkozást. A ledöntő tömegben 
egyetemisták nem voltak (29). (Hatalmas tömeg191 követelte a szovjet 
emlékmű ledöntését). "Ám a kivonuló rendőrség a főiskolásokkal 
együtt elmés és hatásos beavatkozással végett vetett a 
szenvedélyek...kitörésének. Kordont vont az egyetemistákkal...az 
emlékoszlop köré, s a... rendőrparancsnok... vezényleté vei maga 
döntötte le...(Utána) "legényeivel és a főiskolásokkal barátságosan 
szétoszlatta a tömeget"(32). "Tanulóktól hallottam, hogy a szovjet 
emlékművet a rendőrség jelenlétében döntötték le, ebben azonban 
egyetemista és erdész tanuló nem vett részt, csak zajos szemlélőként 
volt jelen" (10).

Október 27: A erdész szakközépiskola diákjai elbújtatták 
üldözői elől Lukács István városi DISZ titkárt, de akit később mégis 
utolértek és "durván megvertek" (10)192 "..szombat éjjel egy kisebb 
csoport lefogta a város DISZ titkárát és tettlegesen bántalmazta. A 
Soproni diákok szabadították ki" (27). "Október 26-27-én...vonta ki a 
rendőrség és a határőrség odavezényelt őrségét a pártház épületéből 
(,Katona az akkori kapitányság vezetője ezért és egyebekért 10-évet 
kapott). Ezzel a pártház teljesen védtelenné vált..."[MSzMP Sopron 
Városi Bizottságának tulajdonított levéltári anyag (16)].

Október 28: "Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi 
téren és fegyverért kiabáltak. Ezt a gyülekezetei diákok és 
középiskolás lányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük

189 Az ÁVH-tól elkobzott és nyilvánvalóan többek által átolvasott írott anyagot a 
közlő is elolvasta megsemmisítése előtt. Szerinte az iratok felfedték több oktatótársa 
'besúgó' mibenlétét, amit nem tartott érdemesnek mások tudomására hozni. Az 
anyag megsemmisítése, jóindulattal, talán nemes cselekedetnek is minősíthető, de a 
közlő kérkedése, hogy "tudom, hogy kik ők” (mármint a besúgók), de az olvasó előtt 
azt titokban tartja, eléggé visszatetsző. Az iratok megsemmisítésének puszta 
közlésén kívül kevés történelmi értéke van a leírt epizódnak. Az elpusztított 
anyagnak viszont lehetett történelmi értéke.
190 Bartucz Ferenc és Gácsi Vendel V. emh-k is jelen voltak [Nagy L-nak 
tulajdonított levéltári anyag (16)].
191 Kb. 1000 ember [Nagy L-nak tulajdonított levéltári anyag (16)].
192 Az idézett forrás az esetet október 30-ra teszi.
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is volt. Az ország különböző részeiből hordták össze" (27). "A 
biztonsági őrszolgálat fegyveres megerősítésének szükségességét 
alátámasztotta a kőhidai rabok...kitörési kísérlete...A válságos 
helyzet rendezésére az IB Farkas Vilmos docenst kérte fel" aki az 
Ideiglenes Nemzeti Tanács és a Járási Ügyészség megbízottjaival 
bizottságot alakított az ügy kivizsgálására. ("Okt.29-én, 30-án és nov. 
2-án tartott a bizottság helyszíni tárgyalást, s ez alatt összesen 13 rab 
szabadon bocsátására hozott javaslatot"), "..a városi és a járási 
pártapparátus dolgozói...együtt voltak a Párt Sztálin téri épületében s 
ez alkalommal MEFESZ-hallgatók és rendőrhatósági közegek 
bevonták a Pártbizottság tagjainak személyi fegyvereit. A jelenvolt 13 
pártfunkcionáriust az épület elé állított hallgatói őrség a nap folyamán 
gátolta mozgási szabadságában...Az őrség tagjai közül csak Benkő 
Géza V.emh nevét sikerült megállapítanunk.. .Bujdosó Alpár 
sajnálatos tévedésnek minősítette a pártfunkcionáriusok 
kiengedésének elhúzódását.. ."(54).

"28-án reggel a pártapparátus dolgozóit járásit, városit 
becsalták az pártház épületébe, amelyet a MEFESZ megszállt és 13- 
elvtársat letartóztatták,..Bár tettleg nem bántalmazták őket, egész nap 
étlen-szomjan fogva tartották, fenyegető célzású kijelentéseket tettek 
és teljes mértékben gátolták személyi szabadságukat... Este a 
MEFESZ vezető személyeivel Katona Sándor az akkori 
rendőrkapitány és Szalai fhngy együtt megjelentek a pártházban és 
lefegyverezték... azon tagjait, akik még személyi fegyverrel 
rendelkeztek...letartóztatásunk oka (ezt Bujdosó közölte)...hogy, 
jelentés érkezett számukra, hogy a pártbizottság az ÁVH szerveivel 
fegyveres támadásra készül a MEFESZ ellen"[MSzMP Sopron Városi 
Bizottságának tulajdonított levéltári anyag (16)].

"A városi pártbizottság tagjainak lakáscímét a MEFESZ 
szerezte meg, néhányat felkerestek a kiküldött hallgatók és a 
hozzátartozóik azt mondták, hogy a városi pártbiz. épületében 
értekezleten vannak. Ezt jelentették a MEFESZ-nek, amely az 
odaküldött hallgatókkal lefegyvereztette a pártbiz. tagokat. Ennek 
megtörténtét jelentették a hallgatók a MEFESZ-nek, de ez közben 
megfeledkezett a szabadon bocsátásuk felől intézkedni" [Gyulai Z. 
egyetemi tanárnak tulajdonított levéltári anyag (16)]. "A pártbizottsági 
tagok fegyvereinek bevonásánál én is az őrség tagjai közt voltam. 
Igaz, hogy szabad mozgásaikban megakadályoztuk őket, de a 
tárgyalás udvariasan, erőszak alkalmazása nélkül történt" Mivel a 
MEFESZ bizottság nem tudott telefon összeköttetést teremteni
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Budapesttel, "B .G. vezetésével éjszaka négyen kimentünk a 
postaigazgató lakására, és lekísértük a postára...Az igazgató két 
kisgyermeke halálra rémült, amikor édesapjukat éjszaka elvittük. 
AVO-s módszernek éreztem, annak ellenére, hogy semmilyen 
erőszakot nem alkalmaztunk" (46).

Október 31: "..egyre komolyabb rendészeti problémát jelentett 
a Budapestről jött, disszidálni szándékozó személyek nagy száma. Az 
IB a határőrséggel úgy határozott, hogy a menekülőket nem engedi 
tovább Sopronból" (54). "Közülük (t.i. nyugatra menekülő ÁVO-sok) 
jó néhányat lekapcsoltak a soproni határnál...Az elfogottakat az 
egyetem épületeiben tartottuk fogságban, ahol kihallgatáson mentek 
keresztül" (14). "A hét közepén...néhány...zavaros szándékú idegen 
fegyveres suhanc - Rákóczi-csoportnak nevezték magukat - váratlanul 
megszállta városi hírközlő központunkat és gyarló fogalmazású 
közleményben megafönünkön üzent hadat a tanácsnak193 A 
különítményesek kínos szereplésének a főiskolások nemzetőri gárdája 
néhány óra leforgása alatt vetett véget"(32).

Dátum nem ismeretes: ..a katonai parancsnokság 
letartóztatásokat foganatosított" (28). ..a letartóztatásoknál 
hangoztattuk, hogy mi különbek vagyunk a kommunistáknál, mert mi 
csak át fogjuk őket adni a bíróságnak, hogy megállapítsák 
bűnösségüket, de nem csinálunk semmi atrocitást. Nem akartuk 
Szamuely példáját követni. Ez volt a szerencséje a soproni 
'elvtársaknak"'(7). Mint a katonai csoport tagja, Kassay Viktor V.emh, 
'éjszakai látogatáson' vett részt valami 'nagy komcsi' lakásán, miután 
tudomásukra jutott, hogy az adóvevő-rádióval tart összeköttetést 
oroszokkal. Kint állt őrséget amíg három társa (köztük Juhász Gyula
V. emh) bent, a család (feleség és két felnőtt lány) nagy rémülete 
közepett elkobozta a rádiókészüléket194 Kállai László 
évfolyamtársukat, akiről 'kitudódott, hogy kék-ávós hdgy rangja volt', 
feleségével együtt letartóztatták és rövid ideig fogva tartották. 
Legtöbb ideiglenesen letartóztatottat egy tanteremben tartották (egy 
párat a pincében) és őrzőjük László Pál évfolyamtársuk volt (19). "A 
Készenléti Osztag tagja lettem...állandó készültségben. Tehát a

193 Sopron város 'Ideiglenes Forradalmi Tanácsa'.
194 Benkő Géza V. emh többedmagával szintén részt vett hasonló (esetleg 
ugyanazon?) látogatáson, de ők nem találtak adóvevő-készüléket. A megrémült 
házigazda idős szülei szentképekkel díszített belső szobáját mutatta bizonyításul 
'igazi érzelmi hovatartozásáról' (7).
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Biztonsági csoport195-hoz tartoztam. Letartóztatásokban nem vettem 
részt" (20). "Főleg az IB tagjai...fölülvizsgálták a kőhidai fegyházban 
fogva tartott politikai elítéltek ügyét. Akik ítélete alaptalan volt, 
azokat haza engedték"(34). Az IB tagjai, Tuskó Ferenc docens 
hatásos közreműködésével, 'tanáccsal látták el' a sopronkőhidai 
börtönparancsnokot a 'politikai foglyok' szabadonbocsájtásában és 
további segítséget nyújtottak a közönséges bűnözők lázadásának 
megfékezésében (1).

November 1: "A Katonai Tanács letartóztatott Marxista 
Tanszéki dolgozókat, amiről például a MEFESZ nem is tudott. Ezen 
emberektől a MEFESZ kért bocsánatot...A katonai tanács letartóztatta 
és fogva tartotta a városban szolgálatot teljesítő Államvédelmi 
Hatóság tisztjeit. Azonban tettleg egyiket sem bántalmazták, sőt pár 
nap múlva szabadon is engedték őket. Kizárólag a megfigyelésükre 
szorítkoztak" (27).

November 2: "..a fizetést felvenni mentünk be az egyetemre 
Lovászi, Papp István és felesége és én... Elvittek (bennünket) egy 
szobába és László Pál V. éves hallgatót állították géppisztollyal 
őrzésünkre.. Hernesz elvtársat is ott láttam köztünk.. .Pista 
bácsi.. .behívott a belső szobába és megkezdte a kihallgatást, 
egyébként udvarias volt196.. .2-3 óra múlva a MEFESZ tudomására 
jutott lefogásunk, fel voltak háborodva, hogy itt Pista bácsi dirigál és 
kiszabadítottak bennünket. ..Visi Emil... mondta, hogy voltak 
csoportok, akik különböző akciókra mentek ki, elmentek 
kommunisták lakására fegyvert keresni" [Kertész I l97-nek tulajdonított 
levéltári anyag (16)].

November 3: Késő este, mint a 'készenléti osztag' tagja részt 
vett egy ’avós' letartóztatásában 'névre és címre szóló' paranccsal Apt 
Kamill I. emh is. A 'némán engedelmeskedő 30 év körüli ember, a síró 
asszony és síró gyerek' képe még ma is nyomasztóan él 
emlékezetében. Witt Zoltán fmh vezette az egyetemi 'Skoda'-t, amivel 
bevitték az Alsólővér utcai ÁVH laktanya pincéjébe (4). "..este

195 A 'készenléti osztag' és 'biztonsági csoport' sajátságos megnevezések, más közlők 
közül csak (4) említi.
196 Érdekes összehasonlítani a közlést a következővel: "Apró, semmitmondó kis 
ügyekkel foglalkoztam, és példaként megemlítem, hogy egy Kertész István nevű 
ember bejött az egyetemre panaszt tenni, mert letiltották fizetését. Ezt az embert 
nem ismertem, fizetése letiltásához nem volt semmi közöm, de mégis beszélnem 
kellet vele, és csak annyit tudtam neki mondani, hogy nem vagyok illetékes"(53).
197 A Marxizmus-Leninizmus Tanszék adjunktusa.
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kiküldtek egy Ávós letartóztatására (akkor már volt egy 
géppisztolyom), hogy fegyveresen fedezzem a műveletet. Rám is 
nyomasztóan hatottak a síró feleség és a gyermekek. Emlékezetem 
szerint gyalog kísértük be az illetőt az egyetemre (katonai tanszékre) 
kihallgatásra. Hogy onnan hogyan vitték tovább, azt nem tudom. A 
késő éjjelre való tekintettel ott feküdtem le a...felállított hadi ágyak 
egyikében"(21). "..este elhatároztam, hogy felmegyek az ÁVH Lővér 
utcai épületébe, ahol kb. 20 embert őriztek. Parancsnokuk Gosztonyi 
Miklós erdőmémök volt...(U)gy gondoltam hogy ezt a személyt 
(odaérkezésekor 'behozott' Farkas nevű szombathelyi ÁVH-s 
őrmestert) kihallgatom...de (Nagy Imre beszéde után) kiadtam a 
parancsot198 hogy bocsássák szabadon" (53).

Összegzés

Az IB legelső biztonsági intézkedése az egyetemi őrség 
megszervezése volt azon hírek hallatára, hogy az ÁVH provokációkra 
készül. Az első napokban csak fegyvertelen diákok ügyeltek a fő 
bejáratoknál és a kerítés mentén, később az első fegyverek, amik a 
hallgatók birtokába jutottak mindjárt az őrség felfegyverzésére 
szolgáltak. Felsőbb utasítás és a városi közigazgatás hiányában a 
városi rendőrség is bizonytalanul viselkedett rendbontások irányában 
a forradalom első napjaiban. Az IB próbálta a hiányt pótolni, ami a 
napok múlásával sikerrel is járt. Legfontosabb első eredményük a 
helyi rendőrség és határőrség bizalmának megszerzése volt, aminek 
következtében jött létre az egy rendőr, egy határőr és egy 
egyetemistából álló közös járőrözés. A hallgatók részvétele a 
határőrség munkájában szintén rendszeres foglalatossága lett az IB- 
vezette diákságnak. A határőrlaktanyában általában tartózkodott egy 
MEFESZ-megbízott összekötő diák vagy fiatal oktató.

A hallgatóság felfegyverzésével egy időben és hasonló okok 
miatt lett szükséges a forradalommal szemben megbízhatatlannak 
tartott személyek lefegyverzése és esetenkénti fogva tartása. 
Legelsőnek a városba kihelyezett ÁVH tisztjeit fegyvereztették le a 
rendőrséggel, de mozgásszabadságukat nem korlátozták, aminek 
eredményeként legtöbbje eltűnt szem elől a következő napokban. 
Később a városi pártbizottsági tagok személyes kézi fegyvereit vonták

198 A parancs osztogatás vérében lehet közlőnknek. Ekkor még, saját bevallása 
szerint, 'semmiféle beosztása nem volt', 'senkit sem ismert', de parancsokat már 
osztogat! Szinte hihetetlen!
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be rendőri segédlettel, az IB égisze alatt, de ezután a pártbizottsági 
tagok szabad mozgását sem akadályozták. A forradalmi napok okozta 
sürgősség lehetett magyarázója, hogy MEFESZ-megbízottak éjnek 
idején háborgattak személyeket, akik vagy olyan információval 
rendelkeztek, amire a vezetőségnek azonnali szüksége volt, vagy 
pedig gyanúba keveredtek híresztelés alapján. Ritkán önhatalmú 
tevékenységek miatt a MEFESZ bizottságnak kellett bocsánatot kérni 
az érintettektől.

Később AVH-gyanús személyeket, akiket vagy a járőrözés 
során vagy a határellenőrzésnél kerültek a 'biztonsági csoport' 
figyelmébe, napokig is fogva tartottak és próbáltak kihallgatás alá 
venni. A kihallgatások viszont nem hoztak eredményeket, mert a 
kihallgatók nagyon gyakorlatlanok voltak ebben a szerepben, és a 
kihallgatottak vagy nem tudtak semmi fontosat, vagy pedig tudták, 
hogyan kell azt elhallgatni. Szintén a forradalmi napok hevének 
tulajdonítható be, hogy egyes egyetemi hallgatók, akiknek előző 
'besúgó' szerepük köztudomású volt, szintén a letartóztatottak és 
ideiglenesen fogva tartottak között találták magukat.

(6 ) I d e g e n  e l e m e k  s z e r e p e

Forrásanyag

Október 29: (A katonai parancsnokság
felépítése):"...szervezési osztály vezetője egy horthysta tiszt Szabó 
József"  feladata az egyetemi zászlóalj megszervezése és 
kiképzésének irányítása..."(28).

Október 30: [rezneki Zákó András vezérőrnagy a II. 
világháború alatti magyar hírszerzés és kémelhárítás utolsó 
parancsnoka a háború utáni években 'nyugati hatalmak' céljára 
'futárokat' küldött be Magyarországra hírszerzés céljából. "Közéjük 
tartozott vitéz Molnár István, volt m. kir. hegyivadász főhadnagy, aki 
egyedül járta veszélyes útjait, 1946 és 1956 között hétszer lépte át a 
magyar határt"(50)].

"Október 30-án felkerestem Demel atyát200...közöltem vele 
hogy átmegyek Sopronba. Ehhez segítségét kértem...Két- vagy 
háromszáz schillinget kaptam tőle,...és egy igazolást is. Az

199 Más forrásban nincs hivatkozás Szabó József-re, sem a 'szervezési osztály'-ra.
200 A bécsi 'Caritas' (egyházi, katolikus, segély szervezet) munkatársa, esetleg egyik 
vezetője volt.
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igazolványt Miklódy István névre állították ki, majd ráütötték a Caritás 
bélyegzőjét... így indultam haza Hadffy Kovács201-csal, előre 
kigondolt tervek nélkül, és mindent a véletlenre bízva. Ekkor már 
tudomást szereztem róla, hogy.. .Zákó vezérőrnagy kijelentette, hogy 
bármilyen katonai beavatkozás tilos... (A) bécsújhelyi vonattal 
utaztam ez Magyarországon áthaladva ment Magyarfalván 
kiugrottam a mozgó vonatból" Sopronba érve egy járőr bevitte őket a 
határőrlaktanyába, ahol az éjszakai ügyeletes segítségével kapcsolatba 
került Breuer (Buda) György-e 1, az egyetemi zászlóalj 
parancsnokával, "aki korábban Horthy kormányzó alatt hivatásos 
repülőfőhadnagy volt"(53).

November 1: "Érkeztek Magyarországra olyan személyek akik 
magukat Belgiumban tanuló diákoknak mondották...a forradalom 
segítségére jöttek és névsort hoztak magukkal, akikre még 
számíthatnak"(28).

November 2: ...a  megalakult 'D' osztály vezetője egy volt 
csendőr százados aki különböző letartóztatottak kihallgatását 
végezte...A Sopronban élő, volt horthysta katonatisztek közül többen 
felajánlották szolgálatukat...Úgy többek között egy volt horthysta 
vezérőrnagy is, aki előbb fiát küldte be, később ő maga is 
jelentkezett...Az esti órákban Bécsből útlevéllel megérkezett egy volt 
horthysta T fhdgy egy újságíró kíséretében. Megbízólevelét 
Szentirmai Tibor horthysta vőrgy írta alá, és még aláírta egy magyar 
pap, aki a bécsi katolikusok ligájának vezetője...Ezek a személyek202 
a katonai pság. jóvoltából másnap már nemzeti színű karszalaggal 
jártak Sopron utcáin"(28).

November 3: "A ’D' osztály vezetője a pság jóváhagyását kérte 
Szalai Pista bácsi volt horthysta rendőr nyomozótiszt a kommunisták 
összeszedésére készített tervére. A pság helyesbített, hogy csak a 
'véres-szájú rákosistá'-kat akarják összeszedetni"(28).

November 4: [Válasz Magyar János igazgatóhelyettes 
kérdésére, hogy "kik vonultatták fel (az egyetemi, illetve főiskolai

201 Húsz év körüli fiatalember, aki 1956 nyarán szökött Ausztriába
202 Az említett személyek és történések csak a süttöri tüzérezred jelentésében 
találhatók. Az 'összekötő tisztek' közléseinek kevés közük lehetett a valósághoz, 
azok inkább a 'katonai csoport' körül ólálkodó, be nem avatott személyek 
másod/harmadkézből hallott hírfoszlányai. A tény, hogy az összekötőtisztek 
jelentései közül egy sem hivatkozik név szerint 'Pista bácsi'-ra, mutatja, hogy a 
katonai csoport mennyire távol tarthatta a tiszteket belső ügyeiktől. A jelentések 
pontatlansága leredukálja közléseik hihetőségét más vonatkozásokban is.
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hallgatókat) november 4-én kora délutáni órákban Kópháza 
környékére a szovjet fegyveres erők ellen?"] ...a  soproni MEFESZ 
Bizottság mellett működő u.n. katonai tanács november első napjaiban 
Nyugatról hazaszökött, magukat horthysta katonatiszteknek bemutató 
egyének vezetése alá került, akik közül egy magát Pista bácsinak 
nevező állítólagos volt százados vitte a vezető szerepet. November 4- 
én a jelzett katonai tanács a hallgatók három századát fegyverezte fel 
gyalogsági fegyverekkel és hangos híradón keresztül felszólította a 
tartalékos tiszteket, hogy vonuljanak be szolgálattételre. 'Pista bácsi' a 
felfegyverzett hallgatóknak 2 századát Sopron előterébe küldte...A 
szovjet csapatok előőrse (4 harckocsiból álló különítmény)...az 
ellenállást lövés nélkül leszerelte és 'Pista bácsi' valamint vezérkara a 
Mucknál átlépte a határt" [Simon János őrngy203-nak tulajdonított 
levéltári anyag (16)]. (Reggel) "jelentkezett nálam egy Róka nevű 
őrmester, aki a II. világháború alatt már harcolt és kijelentette, hogy 
tapasztalatai vannak a harckocsik elhárításában204 "(53). "Egyre 
több nem közülünk való idegen fordult meg közöttünk"(48). "A határ 
nyitott volt, Ausztriából átjött egy-egy régi katonatiszt és elkezdte 
szervezni Sopron visszafoglalását. Ehhez századokba szervezte az 
önként jelentkezőket. Mindez valahogy rendkívül szomorú volt. 
Láttam a...határon átjövő szervezőket, akiken látszott, hogy nekik 
semmi sem drága"(46). "A laktanyánál (Mukk) századokba állítottak 
bennünket, hogy indulunk Sopront visszafoglalni. A hangadók 
eltűntek, a századok lassan feloszlottak"(3).

Összegzés

Horthysta tisztek szereplése a soproni forradalmi napokban 
idegen fogalomnak tűnik több visszaemlékező számára és olyat 
inkább a forradalmat eltipró rendszer találmányának könyvelnek el. A 
hidegháború alatt annyira megszokott volt már, hogy elnyomóink, 
különböző szócsövein, mindig a régi, 'reakciós' rendszer közöttünk 
lappangó bujtogatóit okolta mindazokért az elégedetlenségekért, 
zúgolódásokért, amelyek itt-ott néha a felszínre törtek. így volt ez a 
forradalom legelső napjaiban is.

Horthysta tisztek szereplése a soproni egyetemi hallgatóság 
körében több visszaemlékezésben felbukkan, de szerepük, kettő

203 A soproni katonai tanszékének volt vezetője.
204 Talán említésre méltó, hogy jelen összeállítás szerzője 'összefüggésre' emlékszik 
a nevezett személy és a korábban említett 'páncél-ököl kiképzés' között.
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kivételével, marginális és forrásaik tükrében kétségbe vonható. Az 
első kivétel, Buda György (repülő főhadnagy volt a világháború 
végén) valószínűleg 'levelező hallgató' volt az erdőmémöki karon, s 
feltűnése a forradalmi napokban ezért nem különleges. Szokatlan 
viszont, hogy legtöbb visszaemlékező vagy sohasem hallotta a nevét, 
vagy az csak 'rémlik', annak ellenére, hogy október végén / november 
elején már, mint az egyetemi zászlóalj parancsnoka van említve hihető 
forrásban. Eltűnése november 4-e reggelén megmagyarázatlan.

A második kivétel és egyben a legmeghatározóbb tényező a 
hallgatóság kópházi veszélybe sodrásáért, vitéz Molnár István (szintén 
főhadnagy volt a világháború végén), aki mint Pista bácsi híresült el 
legtöbb emlékezetben, egy október végén nyugatról bejött 
'főfoglalkozású' kém volt. Korábbi ismeretsége révén Buda Györgyei, 
azonnal a 'katonai parancsnokság'-ban találta magát, ahol a november 
4-i kora reggeli pánik hangulatban 'teljhatalom'-al átvette a katonai 
ügyek irányítását és kiküldte a hirtelenében felfegyverzett egyetemi 
'századokat' Sopron határába az oroszok bejövetelét megakadályozni. 
Az elsők között volt, akik Muck-nál átmentek Ausztriába.
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