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Debrecen 1956/II.                              „Az olyan hatalom szart se’ ér, 
                              amelyet szuronyok hegyével kell 

alátámogatni.” 
                 (Garab Imre főhadnagy, alezredes) 

 
 

Az ötödik parancs: ne ölj! 

 

 Amint az első részben olvasható, Magyarország (és az egész „keleti blokk”) komoly 

külső-belső gondokkal érkezett 1956 küszöbéhez. A természet mintha előjelezni szeretett 

volna valamit, hazánkban földrengés volt, ami halálos áldozatokkal és néhol komoly károkkal 

járt. (A Dunaharaszti környékén kipattant földrengés az egyik legnagyobb károkat okozó 

rengés volt a XX. században. Az 1956-os M 5.6 rengést 31 szeizmikus esemény előzte meg, 

melyeket elsősorban Budán és Monor-Gomba környezetében észleltek.) A meteorológia sem 

volt kegyes. A tél nem akart megérkezni. Januárban még híre-hamva sem volt, annál inkább 

februárban. A csapadék nagy áldása miatt aztán a tavasz zöldárral kezdődött. A Magyar 

Néphadsereg alakulatai is küzdöttek vele erősen, majd elvonulását követően nagyrészt 

rámaradt a kárelhárítás munkája is. A gazdasági évről aztán ősszel derült ki, hogy a 

mezőgazdaság hozama abban az évben meglehetősen szerény volt. Az ötvenes évekre már 

gyakorlat volt, hogy ősszel az egyetemi hallgatók, a katonák és mindenki, aki csak mozdítható 

volt 3-6 hétig őszi népgazdasági munkára ment a biztonságos betakarítás érdekében. 1956-

ban ilyen őszi munkára nem volt szükség. A mezőgazdaságban dolgozók is sokan voltak a 

termés betakarításához… Pontosabban ahhoz, ami mégiscsak megtermett.  

 

Baja 1956. Forrás: Fortepan/Plesovszki Ákos 
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 A katonai alakulatok létszámát 1953-tól, a korrekció évétől fokozatosan csökkentették. 

A harmadik világháborút ugyan még mindig reális veszélynek látták, de az ország gazdasága 

képtelen volt a korábbi méretű hadsereget eltartani és fogyasztási cikkeket is produkálni 

egyszerre. Folyományaként fokozatos leépítés vette kezdetét a haderőben. Már 1955 táján 

tiszthiány keletkezett, amit tartalékos állomány bevonásával, a továbbszolgáló intézmény 

erősítésével és az egyébként hosszú sorállományú időszak egyes katonáinak korlátozott 

szolgálatba vonásával próbáltak orvosolni. Nem volt ritka a szolgálatvezetők között a 

sorállományú szakaszvezető sem. Az egyetemi hallgatók is soron kívül vonultak be szolgálatra 

(a hallgatónők kivételével). 1956 őszén Debrecenben - egyetemi tanulmányi időben! – 

majdnem zászlóaljnyi egyetemista teljesítette sorkatonai szolgálatát! Október 23-án aztán a 

katonák és egyetemisták csakugyan együtt vonultak fel. Jó néhány százan lehettek ebben a 

kettős szerepben városunkban. 

 Bizonyos félelmek munkálhattak a hatalomban is. Nem alaptalanul. A Szovjetunió már 

az előző évben az Ausztriából visszavont erőit is „ideiglenesen” Magyarországon 

állomásoztatta. Legnagyobb szövetségesünk - a béketábor más tagjainak megingása miatt is - 

ősszel összfegyvernemi gyakorlatot tartott. Vízen csak azért nem, mert tengerünk akkor sem 

volt. A haderőreform érintette a fölé-alárendeltségi és egyéb parancsnoklási, parancsadási 

viszonyokat, amiket drillezni nem volt elég idő. Súlyosbította a helyzetet, hogy a Magyar 

Néphadseregnek bizonyos korlátozott karhatalmi szerepet is szántak végszükség esetén. (Az 

ÁVH erői ezek szerint vagy nem voltak eléggé megbízhatóak, vagy nem találták elegendőnek 

a létszámát!) Még pikánsabb, hogy ebben a korlátozott karhatalmi szerepben a MN 

alakulatainak parancsnoklását a Magyar Dolgozók Pártjának megyei, vagy kerületi első titkárai 

is elláthatták volna. Hangsúlyt kapott az is! Ez később megbosszulta magát. Biszku Béla így 

adhatott meglehetősen árnyaltan értelmezhető parancsot a Köztársaság téren való 

beavatkozásra magyar harckocsiknak! Összefoglalva: a Magyar Néphadsereg semmilyen 

értelemben nem volt alkalmas feladata ellátására 1956 őszén. Nem érte el a meggyőző 

beavatkozáshoz szükséges szintet sem fegyverzet, sem személyi állomány, sem pszichikai 

állóképesség terén. Másképpen nem is lehetett. A Magyar Néphadsereg pontos leképezése 

volt a társadalomnak. Kicsiben.  

 
Díszszemle a Sztálin-szobor előtt – Budapest, 1953. április 4. Forrás: A béketábor magyar hadserege oszk.hu  
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 A magyar katonai alakulatok a különböző helyőrségekben eltérő módon viszonyultak a 

megtörténtekhez. Nézzük, milyen alakulatok állomásoztak Debrecenben: 

- a helyőrség parancsnoka Csorba László alezredes, aki egyben 

a MN 8736. sz. 48. lövész ezred parancsnoka is 

- itt állomásozott a MN 9127. sz. Technikai tiszthelyettes képző tanezred (a 

„lokátorosok”.) 

Parancsnoka: Újvári Imre őrnagy volt 

A katonai szervezethez tartozó, feladataiban eltérő szervezetek az alábbiak voltak: 

- az egyetemen a 8. számú katonai tanszék, hivatásos katona beosztottakkal és kiképző 

fegyverekkel, amikhez szükséges mennyiségben lőszer is rendelkezésre állt 

- Hajdú-Bihar megyei Kiegészítő parancsnokság 

- katonai szállítási igazgatóság (a MÁV székházban) 

- elhelyezési és felhasználási felügyelőség 

- alárendelt kiegészítő parancsnokságok 

- ruházati anyagraktár 

- élelmezési anyagraktár 

- katonai ügyészség és bíróság 

- Tiszti klub (ebben az időben kettő is: téli a mai Piac utcán, nyári a Nagyerdőn az egykori 

műjégpálya mögött, területe ma az állatkert része) 

- külön kell megemlíteni az Apafán található lőszerraktárt 

 Nem katonai szervezet, de fegyveres erő a belügyi állományba sorolható rendőrség. 

Mi több a helyben található BM főosztály is. Ide kell alárendeltsége alapján sorolni 

- további fegyveres erőként a (belső) karhatalmi zászlóaljat 

Simon őrnagy parancsnoksága alatt 

 A történések kovásza egyértelműen az egyetem volt. Pontosabban a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem és az Orvostudományi Egyetem hallgatóiból, oktatóiból szerveződő 

csoport, akikhez a Mezőgazdasági Akadémia is csatlakozott. Az egyetemisták kívánságaival, 

követeléseivel először mindenképpen az egyetem (KLTE) katonai tanszéke találkozott, ahol 

határozottan fogalmazódott meg a honvédelem tanórák csökkentése, továbbá a kapott 

érdemjegy ne számítson bele az átlagba. Talán érdemes megjegyezni, hogy a szorgalmi 

időszakban, illetve a nyári szünetben alkalmanként teljesítendő sorkatonai szolgálat ellen 

semmi kifogásuk nem volt! A katonai tanszék pontosan az ország és a MN képét mutatta: 

október 23-a előtt a tanszékvezető tisztet továbbképzésre rendelték (hasonlóan a 

helyőrségparancsnokokhoz!), a tanszékvezető helyettes szeptember végén 

tartalékállományba került, a feladatokat (Gados László főhadnagy) tanszéki főelőadó vitte, aki 

az őszi átszervezésekről keveset, de inkább semmit sem tudott. (Egyetemi Tanács 

jegyzőkönyvei, 1957., KLTE, Debrecen) Az ottani viták már október elején körvonalazódtak. 

Mai szóhasználattal azonban a résztvevők „elbeszéltek egymás mellett”. Mindkét félnek 

becsületére legyen mondva, hogy vitájukat az egyetemi vezetés előtt sem titkolták. Az ősz és 

az október már egyébként is előrevetített sok dolgot, amik a későbbiek során valóságot 

öltöttek. (Kossuth Kör vitadélutánja, MDP nyílt párttaggyűlése, megyei MDP nyílt 



4 
 

szembefordulása bármiféle reform gondolattal, MEFESZ megalakulása előbb Szegeden, 

aminek hatására Debrecenben is megérlelődött a szándék hasonló lépésre.) Meglepő, hogy 

szinte percnyi pontos kronológiát tudunk összeállítani a történtekről. Egy ideje nagyon erős 

forrásbőségről is beszélhetünk, mégsem látjuk a Debrecenben történteket világosan kb. 22-

én este 10 órától kezdődően. Akkor egy egyetemi hallgató Budapestről telefonált Debrecenbe 

(Benczúr utcai diákotthonba). Mondanivalója szerint 23-án Pesten egyetemisták és a Petőfi-

kör tüntetést szervez. Lehetőség szerint Debrecenben is tüntetni kellene… Így aztán 23-án, 

kedden délelőtt 11 óra tájban a három egyetem mintegy 1500 hallgatója elindult a megyei 

pártbizottság felé. Ekkor még forradalomról, szabadságharcról szó sem esett. 

 
Forrás: Filep Tibor: A debreceni forradalmi események 1956. magyarforum.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyei pártbizottság Perényi utcai 

székháza 1956. október 23. 

Forrás: Föltámadott a tenger – virtuális 

kiállítás az 1956-os forradalom 50. 

évfordulója tiszteletére dbvk.hu 
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 Miként kerültek ebbe a sodorba katonák? Részben már eleve benne voltak. Több mint 

ezer egyetemi hallgató töltötte esedékes sorkatonai szolgálatát a városban. Sorkatona ugyan 

csak kimenő engedéllyel hagyhatta el a laktanyát, vagy laktanyákat, mégis módot és 

lehetőséget találtak a külvilággal való kapcsolattartásra. Olyannyira, hogy a későbbi 

pereljárások során sem sikerült pontosan meghatározni ki, mikor, miképpen keresett, talált 

kapcsolatot az egyetemisták közül a hadsereggel? Legalábbis hivatalosan. Könnyítette a 

kapcsolatfelvételt, hogy a katonai állomány tekintélyes része szabadságon volt. (Akad olyan 

forrás, amelyik az étkezési létszám felét (!) szabadságon levőnek tudja.) A katonák már délelőtt 

az egyetem előtt gyülekező hallgatóknak hangosító berendezéssel segítettek. Ezt a 8. számú 

katonai tanszék párttitkára (Perey főhadnagy) telefonon kérte a MN. 9127. sz. Technikai 

tiszthelyettes képző tanezredtől. A tanezred minden ellenvetés nélkül állt rendelkezésre. A 

továbbiakban is. Úgy látszik, az ilyen segítség szinte szokványos volt az érintettek között. 

Vagyis a történteknek a katonák szerves részét képezték. Tartalmilag, formailag, kívülről és 

belülről is. Különösen azért, mert talán még vonultak valahol a városban a felvonulás(?), 

tüntetés(?) résztvevői, amikor az MDP első titkár fegyveres beavatkozást követelt katonáktól, 

legalábbis az estére várható(!) tömeges megmozdulással szemben. Komócsin Zoltán ezek 

szerint látnok is volt első titkári beosztása mellett! A már ismertetett körülmények okán ez a 

felkérés, vagy inkább parancs Garab Imre főhadnagyhoz, az MN 9127 alakulat 

ezredtörzsfőnökéhez érkezett, ami alapos szakmai indoklás mellett azonnali visszautasításra 

talált a főhadnagy részéről. (Megjegyzendő, hogy ez parancsmegtagadás. Különösen 

szélsőséges válsághelyzetben. Katonák körében szó szerint „halálos bűn”. Az azonnali retorzió 

mégis elmaradt. A későbbi vádemelés és tárgyalások során ez az epizód soha szóba sem került. 

A Garab-féle bűnlajstromba sok dolgot emeltek bele. Parancsmegtagadást azonban sohasem!) 

Ezen okból került képbe parancsvégrehajtóként az ÁVH a későbbiek során. (Vékony Imre a 

lövészezred politikai főnöke, aki hasonló parancsot kapott, a Honvédelmi Minisztériumból kért 

utasítást. Hasznavehető válasz hiányában a lövészek sem kívántak a bontakozóban levő 

eseményekbe fegyverrel beavatkozni.) 

 Már 23-án dél körül Debrecenben az egyetemek delegációi, a megye és a város 

pártbizottságainak vezetői, hasonlóan a megyei és városi tanácsi vezetőkhöz közös 

kompromisszumot kerestek a kialakult helyzetre. A katonák bevonására tett kísérletet már 

említettem. A helyzet egyre komolyabbra fordult. Állítólag már 15 óra táján lövések dördültek 

az Alföldi palota közelében, ahol az MDP megyei és városi vezetői laktak. A belvárosban 

koraestére a tömeg egyre duzzadt. Vannak, akik 30.000 főnyire becsülik az összegyűltek 

számát. Tagadhatatlanul történtek agresszív cselekmények is. Kövek dobálása, kísérlet 

villamos borogatásra, közeli épületeken levő vörös csillagok eltávolítása. Tény, hogy 

tömegkezelést, tömegoszlatást a helyi ÁVH ezred ma nem ismert létszámú csapaterőben, 

parancsra (Komócsin?) készült végrehajtani. Nem teljesen értelmezhető, de elsődleges 

feladatuknak objektumvédelmet lehet körvonalazni. Ez az (objektum) épület a Kossuth utca 

20. szám, ahova a tömeg behatolni kívánt. Az épület nagysága századnál nagyobb erő 

bevetését feltételezi, fekvése miatt pedig több utcában kell gondolkodni. A csapaterő 

felállítása kordonszerű lehetett. Fegyverzetük kézi fegyverzet. Több olyan szemtanú is akad 

azonban, aki gépkocsikon elhelyezett gépfegyverekre, golyószórókra emlékezik. Helyben 

ketten (Ács Zoltán és Gorzsás András), míg október 27-én egy fő (Ádám Mihály) az itt 
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bekövetkezett fegyverhasználat áldozata lett. A klinikán további négy sérültet láttak el. 

Közülük hármat lövedék által okozott sérülés miatt. Nem zárható ki további személyek 

sérülése sem, de kórházi ellátást más nem kapott. Biztosak lehetünk benne, hiszen a 

betegellátás 1956-ban is kartonrendszerhez volt kötve (az elhaltakat pedig alapos, az 

előzményekre lehetőleg mindenben kiterjedő boncolási jegyzőkönyv is megörökítette), 

amiket bizonyos ideig megőrizni kötelező volt és ma is az. Mindenképpen szükséges 

leszögezni, hogy a helyszínre később érkezett Garab főhadnagy úgy emlékezett, hogy a már 

említett épületen belülről is lőttek valakik.  

 Október 24-től, szerdától, mindezek miatt a Hajdú-Bihar megyei Honvédelmi Tanács 
csoportosulási tilalmat rendelt el a megye egész területére, kiegészítve azt 17 órától 06 óráig 
tartó kijárási tilalommal. Annak megszegői ellen pedig a karhatalom részéről 
fegyverhasználatot helyezett kilátásba, illetve engedélyezett. Az egyetemeken előadások nem 
voltak, ott a szervezkedés tovább folyt (tízes bizottságok). Tragikomikus, hogy Komócsin 
Zoltán erősen bizonygatta, hogy az ÁVH előző nap vaktöltényeket használt… A „katonák” 
laktanyáikban elrendelték az összetartást. Mindenkinek kötelessége szolgálati helyét a 
legrövidebb időn belül elfoglalni, kapun sem be, sem ki nem lép senki engedély nélkül1, 
további utasításokat pedig a Honvédelmi Minisztériumtól vártak. De nem kaptak. A telefonok 
elnémultak, a hírközlés nehézkessé vált, majd megszűnt. A szovjet tanácsadók pedig 
egyszeriben rémesen tanácstalanná váltak! Abban a véletlen esetben, amikor sikerült végre 
Budapestet kapcsolni, a feltett kérdésekre a válasz így hangzott: 

- „Cselekedjen belátása szerint!” 
A későbbi perekben mindez gyakran jól jött volna, azonban a beszélgetésekről hangfelvétel 

nem készült! Kiegészíthetjük még mindezt azzal, hogy a debreceni alakulatok fegyvert 

senkinek sem adtak, fegyverrel senkivel szemben nem léptek fel. A termelő üzemek 

mindegyike erre a napra már az egyetemi hallgatók mellé állt. A „Benczúrban” és a Szülészeti 

Klinika tantermében tanácskozók között fiatal katonatisztek is feltűntek. A város és megye 

állami és pártvezetése együttműködött az egyetemek küldötteivel és a Magyar Néphadsereg 

helyi alakulataival. Az ÁVH belső karhatalma - érthető módon - nagyot vesztett az amúgy sem 

létező népszerűségéből. A lövész és lokátoros katonák vezetői nem teljesen bíztak egymásban, 

de az ÁVH-val szembeni magatartásukban közös platformon voltak. Az ÁVH ezred sámsoni úti 

laktanyájában egyébként sem volt teljes a nyugalom. A sorkatonák nem mindenben értettek 

egyet tisztjeikkel. A tisztikar is elbizonytalanodott. Ennek az eredményeként bizony 

rendfokozattól és beosztástól függetlenül önkényesen kezdtek távozni a testületből. 

(Szöktek.) A katonák információhoz nem, vagy csak áttételeken keresztül jutottak. A 

pártbizottság un. K vonala működött. A városban történtek elsősorban Komócsin Zoltán 

tálalásában jutottak a megfelelő személyek és szervezetek tudomására.  

                                                           
1 Ennek ellentmond: „Végzős egyetemistaként a három hónapos kiképzésen volt a Kossuth laktanyában 
Garami Gyula magyar–orosz szakos tanár. A rádióból tudták meg, mi történt október 23-án Pesten. Aki akart, 
hazamehetett a századból, de ő nem merte vállalni az utat Magyarbólyra a bizonytalan közlekedés miatt. Az 
egyetemisták közül 15-en maradtak s a ténylegesek (a katonaidejüket töltők). Forrás: A Debreceni Egyetem 
Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségcentrum c. lapja melléklete III. évfolyam 3. szám • 2006. ősz 
1956, ötven éve. Esetleg keveri a későbbi leszerelés tényét??? 
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 A szerda és csütörtök a katonák részéről szervezőmunkával telt. A kialakult állapotok 

miatt a közrendet és köznyugalmat biztosítani kellett. A Budapestről visszatért Csorba László 

alezredes, helyőrségparancsnok mellett egyre kiemelkedőbb szerep jutott a helyőrség 

legjobban képzett tisztjének, Garab Imre főhadnagynak. Megdöbbenve vették tudomásul, 

hogy az eseményeket a kormány és az MDP is ellenforradalomnak minősítette. Nagy részben 

a katonáknak köszönhetően a városban rend és nyugalom volt. Minden oldalon 

megfogalmazódott annak gondolata, hogy közös döntéshozó szervezetre van szükség a 

további ügyvitel érdekében. Mintegy saját közigazgatást kell szervezni a széthullott helyett.  

                
Garab Imre         Csorba László Forrás: dbvk.hu 

Felmerült a közellátás biztosításának igényétől az üzemek munkástanácsainak 

megszervezésén keresztül a más városokkal való kapcsolatfelvétel szükségessége és 

lehetősége is. Csorba alezredes a későbbiekben két alkalommal is egyetemi hallgató „követet” 

küld Miskolcra (Mata János, DOTE III. éves hallgatót), hogy az ott történtekről tájékozódjon. 

Rajta keresztül tudatta azt a szándékot is, hogy a debreceni magyar katonai alakulatok nem 

fognak fegyverrel szembefordulni a szovjet csapatokkal.) Közben kapcsolatba léptek a 

repülőtéren levő szovjet alakulattal, a GÖCS gyárterületen levő szovjet tiszti lakásokhoz pedig 

magyar katonai őrséget szerveztek az esetleges atrocitások megelőzése érdekében. 

Közintézmények és kulcsfontosságú intézmények védelmére is gondolni kellett. (Bár ezt a 

feladatot korábban a belső karhatalomra ruházták…) Kimondatlanul ugyan, de „szemmel 

tartották” az ÁVH ezredet is. Amennyiben jól értelmezem, a városban a Magyar Néphadsereg 

kettő alakulata valamelyest (vagy egészében) pótolta a megbénult közigazgatást. A párt nélkül 

a város és a megye is meglett volna valahogy, de közigazgatás hiányában…  

 Október 25-én csütörtökön a tárgyalások (városi, megyei pártvezetés és állami vezetés, 

egyetemisták, üzemi tanácsok, katonák) addig jutottak, hogy közös döntéshozó szervezetüket 



8 
 

létre is hozzák. Az MDP megyei bizottság székházában hajnalra megállapodtak a Debreceni 

Szocialista Forradalmi Bizottmány megalakításának szükségességéről (itt már a Forradalmi 

Bizottmány előtt szereplő jelző is hangsúlyt kapott!). Megszövegezték annak kiáltványát is. 

Már 24-től általános sztrájk volt a városban, így mindenképpen lépni kellett a helyzet 

stabilizálása érdekében. A megalakítás gondolata és a szervezet neve is Für Lajostól 

származott, amit Komócsin elvtársnak terjesztett(ek) elő a Perényi utcán (MDP székház), amit 

az érintett örömmel fogadott és messzemenően támogatott. Ekkorra az összes termelőüzem 

megfogalmazta a maga „pontjait”, amikből kitűnik, hogy a követelések nem voltak 

összehangolva. Azok inkább nagy vonalakban mutattak hasonlóságot. Városunkon szovjet 

erők (különösen páncélosok) özönlöttek szinte folyamatosan keresztül. Pedig azokat nem 

hívta senki… Éjszakába hajlóan tartott a bizottmány megalakítása és a szekciók felállítása. 

(Nagy számban találunk benne katonatiszteket. Az elnök Csorba alezredes lett. A szekciókban 

kiemelendő Garab főhadnagy, a Karhatalmi szekció vezetője. Talán nem is lehetett volna 

másként.) Ide kívánkozik, hogy Debrecen 1956 folyamatában majdnem mindenütt fél lépéssel 

előzte meg a mindenkor „hivatalos hatalom” lépéseit. Kiemelkedő szerep jutott ebben a 

felelősen gondolkodó katonáknak. A szekciók mellett összekötők dolgoztak. Később a 

propaganda- és tájékoztató munkát rádióadók is segítették. Az egyik a Gábor Áron laktanyából 

működött kb. 200 km (!) elvi hatótávolsággal. A katonák ezt a rádióadót (oktatási céllal) még 

tavasszal építették. A debreceni szocialista forradalmi bizottmány megalakulását a megye 

településein hasonló bizottmányok létrehozása követte. Ezekhez nagyrészt nemzetőrség, 

kisebb részben polgárőrség megalakulása csatlakozott.2 Ezzel a megyében teljesen új 

forradalmi közhatalmi szervezet(ek) jött(ek) létre, ami(k) október 23.-a közvetett eredményét 

képezték. Debrecen mintegy tematizálta a megyét. Ez pedig lehetőséget teremtett (volna) a 

hatalmi szervezet építésében való továbblépésre. A megye minden településén néhány nap 

eltolódással megalakultak a szocialista forradalmi bizottmányok és megfogalmazták céljaikat. 

(A célok között unikumnak számít a szabad pálinkafőzés követelése. Hajdúszoboszló.) 

 Október 26-án pénteken Komócsin Zoltán és köre még a helyén volt. A különböző 

üzemekben, termelő egységekben is megalakították a bizottmányokat, munkástanácsokat, 

egyes üzemek pedig biztonságuk érdekében üzemi őrségeket szerveztek. (Ezek az üzemi 

őrségek nem tévesztendők össze a későbbiekben életre hívott Munkásőrséggel!) A 

Nagyállomás építkezése is folytatódott, miközben szembeszökően nagy szovjet erők vonultak 

át zavartalanul a városon. A megalakult Karhatalmi szekció egyik fontos feladata volt, hogy 

kordont álltak a különösen veszélyesnek látszó helyeken a várható atrocitások elkerülése 

érdekében. Még így is történt baleset (Kápasznyák Sándort október 27-én harckocsi ütötte el). 

Továbbra is folytatni kellett középületek őrzését, gondoskodni kellett a közellátás 

zavartalanságáról, biztosítani kellett a közrendet. Ennek egyik érdekes vetülete, hogy a kijárási 

tilalmat és a köznyugalmat szovjet erők is ellenőrizték. A helyi őrjáratokat egy-egy katona, 

rendőr, és egyetemista alkotta. Mind a munkástanácsokban, mind az egyetemi hallgatók egy 

részében egyre gyakrabban fogalmazódott meg, hogy a további biztonság érdekében 

                                                           
2 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai Varjasi Imre: Az 1956-os forradalmi bizottmányok tevékenysége 
és dokumentumai Hajdú-Bihar megyében - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 42. (Debrecen, 2010) 
Forradalmi bizottmányok és nemzetőrségek Hajdú-Bihar megyében 
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fegyverekre van szükségük. Ezt az igényt majd csak a Nemzetőrség megszervezése elégíti ki a 

későbbiek során. Az is inkább csak látszólag, hiszen az egyetemi nemzetőr alakulatnál a 

fegyverek egy éjszakányi ideig vannak kézben. Az ÁVH szervezete adott okot a legtöbb 

aggodalomra. A város kettő katonai alakulata közül az egyik tanezred. Nem csak a nevében. A 

híradó tanezred katonái harcászatban biztosan nem jártak az élen. Feltöltöttsége sem volt 

teljes. A lövészezredről sem lehet sokkal többet elmondani. Egyik zászlóalja egyetemi 

hallgatókból állt. Fiatalos vérmérsékletük inkább aggodalomra adott okot, ezért azt a 

későbbiekben leszerelték, állományát pedig szó szerint hazaküldték. Ezzel aztán beállt az az 

állapot, hogy az ÁVH ezred kiképzettsége, létszáma, fegyverzete egyedül is jobb volt a kettő 

másik ezredénél, még a már említett megindult dezorganizációjuk ellenére is. Szerencsére az 

egymással nem túl baráti viszonyban levő lokátorosok és lövészek (egymás közötti vitáik 

ellenére) kifele egységesen és határozottan léptek fel. Ha szükséges volt, akkor a lakossággal 

szemben is. Bár mindig azok érdekében! 

 Nagy port vert fel, amikor Komócsin Zoltán és holdudvara (ebek harmincadjára hagyva 

a Perényi utcai székházat is) a repülőtéren levő szovjet alakulathoz távozott. Nehéz időkre 

készülhettek, mert előtte a megyei Élelmiszer-kiskereskedelmi Vállalatnál bevásároltak. A 

bevásárlás tételei között nagyon feltűnő az a 107 liter pálinka, ami bizony 8007 Forintba 

került… Ettől az időponttól a volt MDP székház védelme is katonákra hárult. Adódott belőle 

bonyodalom is. Az őrök alkoholt is találtak, fogyasztották is. El is kellett járni velük szemben. 

Valamiképpen egy vaskazetta aranygyűrű, karkötő és nyaklánc is előkerült. (Akkoriban az egy 

személy által birtokolható nemesfém mennyiséget is törvény szabályozta.) Alighanem az őrök 

nem mindenben álltak a helyzet és feladatuk magaslatán… Ezt a megállapítást a pártatlan 

megközelítés is megköveteli. A zéró (alkohol) tolerancia ekkor ismeretlen volt. Szolgálatban, 

vagy gépjármű (ne adj’ Isten harcjármű) vezetés közben sem. A szovjet hadsereg ebben nem 

járt előttünk, náluk is hasonló volt a helyzet… Ennek csak az a szépséghibája, hogy 

alkoholtilalom volt érvényben! 

 A helyben életre hívott különböző szervezetek tagjai között rendre megtaláljuk a 

katonákat is. Lassan az itt levő katonai szervezetek (nem csak alakulatok!) szinte 

mindegyikéből. A Tiszti Klubnak is van szerepe. Tiszti gyűlések helyszíneként nagyobb 

horderejű dolgokban döntöttek ezen a helyen. Komolyan merült fel például az a kérdés is, 

hogy az apafai lőszerraktárt felrobbantják (!), nehogy az ott tárolt hadianyag szovjet kézre 

kerüljön. Szerencsére az a döntés született, hogy az ott tárolt anyagokat „széthordják”. Hova? 

Miképp? Az nem ismert. (Legalábbis számomra nem.) Ugyanez a helyszín fegyverbegyűjtés 

helye is volt. Kétszer is. A Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány is megpróbálta 

begyűjteni a lakosság kezében levő fegyvereket. Honnan, mikor, miképp kerültek fegyverek 

polgárok kezébe? El kell fogadni, hogy az MDP és a társadalmi vezetés (városi- és megyei 

tanács funkcionáriusai) rendelkezhettek fegyverrel. Engedéllyel is! Kérdés viszont, hogy 

engedéllyel tartott fegyver miért fűrészelt csövű? Erre is akadt példa. Netán már kifejezetten 

fűrészelt csővel kapott rá engedélyt az illető? Nem életszerű állítás. Értelmetlen butaság! 

 A Szocialista Forradalmi Bizottmány igyekezett eljárni minden ügyben, ami a 

közigazgatás tárgyában felmerült. Tagsága, vezetői cserélődtek is. Kezdetben részt vettek a 

munkában a város és megye párt és állami vezetői közül is. Amikor nem jutott el hozzájuk 
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központi irányelv, akkor saját józan belátásuk szerint tevékenykedtek. Központi 

iránymutatásokat pedig követni igyekeztek. Általában sikeresen. Október végére kezdtek az 

egész megye Szocialista Forradalmi Bizottmányává lenni. Szükség esetén a megye 

településeinek is segítséget nyújtottak, akár közbiztonság tárgyában is. A szekciók mindegyike 

uralni tudta saját területét. Segítették az üzemi munkástanácsokat, az üzemőrségeket, 

polgárőrséget, később pedig felelősen viseltettek a nemzetőrség megalakításánál is. 

Megszerveződtek a katonatanácsok is. (Forradalmi Katonai Tanács alakult a BM Főosztályon, 

sőt a belső karhatalom (ÁVH ezred) is alakított egyet. A debreceni áldozatok temetését, mint 

hősi halottak temetését, katonai tiszteletadással végezték. Novemberben egyébként már a 

pártok és szakszervezetek alakítása is megkezdődött. Sor került a Magyar Kommunista Párt 

alapító értekezletére is. A KLTE hallgatói körében pedig felmerült egy radikális értelmiségi párt 

alakításának lehetősége. (Ízlelgetem a szóösszetételt: RADIKÁLIS ÉRTELMISÉGI. Isten tudja… 

Egyik alighanem kizárja a másikat. Szerencsére nem jött létre.) A KLTE-n merült fel az is, hogy 

az összes egyetemi hallgatót fel kell fegyverezni. Rémhír is segítette ezt a törekvést, miszerint 

egy felfegyverzett budapesti ÁVH alakulat (ezred) a Szovjetunióba szeretett volna távozni, út 

közben Debrecen felé tart. (?) Nem volt az ÁVH a legjobban tájékoztatva, de ennyire - 

szerintem - még annak sem ment el az esze… A Budapesten történtek miatt komoly 

segélyszállítmányokat indítottak és juttattak el a fővárosba. Az élelmiszer és gyógyszer 

szállítmányok mellett pénzadományokat is továbbítottak. Csorba alezredes a nemzetőrség 

felfegyverzése során külön figyelmet fordított arra, hogy fegyvert 18 év feletti kiképzett 

emberek okmányok mellett kaphassanak. Ezt a KLTE-n a katonai tanszék dolgozói ellenőrizték. 

Az üzemekben pedig a karhatalmi szekció. A fegyverfelvétel és azok leadása a városháza 

pincéjében történt. A mai Mikrofilm Adattár egy része fegyverszobaként szolgált. (Jól zárható, 

jól őrizhető.) A későbbi Csorba per(ek)ben mintegy öt és félszáz fegyver jogosulatlan kiadása 

volt a legsúlyosabb vádpont. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy 1957-ben több helyen is 

fegyvereket találtak.  A belső karhatalmat feloszlatták. A korábbi városi és megyei párt- és 

államvezetés egyes tagjait őrizetbe vették. A lépésre az érintettek alapot szolgáltattak. A 

Szocialista Forradalmi Bizottmány - saját szóhasználata szerint - szocialista forradalmukat 

szinte győztesnek tekintette. A jelen levő szovjet katonákat (repülőtér) és a Szovjetuniót nem 

tekintette ellenségnek, de azok későbbi és szervezett távozását szükségesnek tartotta. 

Előrelátásra vall az a felhívás is, ami a megye parasztságát az őszi vetés haladéktalan 

megkezdésére szólította fel.  

 November 1-jén csütörtökön tényleg úgy tűnt, hogy csak a további békés munka 

megszervezése lesz hátra. Debrecenben nyugalom - a kijárási tilalom pedig érvényben -  volt. 

Az illegális lakásfoglalók okoztak kisebb fejtörést. Félig (sem) kész épületekbe is önkényesen 

költöztek nem kevesen. Az alapellátás biztosított, és a közrend sem szenvedett különösebb 

csorbát. Szovjet szövetségesünk nagy számban hozta át határainkon katonai alakulatait. A 

„Forgószél” hadművelet térnyerése zavartalanul történt részükről. Felkészültek voltak. A 

stratégiai pontokat régen kijelölték, meghatározták a művelet készenléti időpontját. Csak a 

megindulási területek elfoglalása volt hátra, hogy „Mennydörgés” jelszóra fegyveres 

műveletük meginduljon. Mennydörgéssel kezdődik a Forgószél. Már majdnem költői… 

Fájdalmas, hogy Debrecen híre Moszkvában (többféle okból) nem volt jó. A szovjetek 
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feltételezték, hogy a város ellent fog állni. Ennek megfelelő erejű és számú katonai erőt és 

láncos technikai eszközt szántak példa statuálásra.  

 Amire nagyon készülnek, az általában bekövetkezik. A helyi katonai erő már régebben 

elhatározta, hogy nem vállal fegyveres konfliktust. Részben a lakosságot is szerették volna 

kímélni, no meg alighanem világosan látszott az ellenállás hiábavalósága is. A november 2-i 

szovjet csapatmozgás eredménye már 3-án jól kivehető záró gyűrűt mutatott a város körül. 

Szovjet fegyvertársunk kezdett barátságtalanul viselkedni. A város ki és bemenő forgalmát 

ellenőrizte, illetve korlátozta. November 3-án szombaton ezen a biztonsági gyűrűn kívülre 

került a Sámsoni úti (volt ÁVH) laktanya és a Gábor Áron laktanya is. Vagyis mindkettőt 

elfoglalták szovjet egységek. Minden ellenvetés nélkül. Olyan visszaemlékezők is vannak, akik 

a Kossuth laktanya körülzárását is szombatra teszik. Für Lajos több alkalommal megfogalmazta 

azon véleményét, miszerint Csorba alezredesnek lehettek olyan információi, amiket másokkal 

nem osztott meg. Természetesen voltak ilyenek, de nem tartoztak másokra. Még a híradó 

tanezredre sem. Ugyanis a karcagi, kunmadarasi és szolnoki magyar katonai alakulatok vezető 

beosztású tisztjei megbeszélést folytattak a katonai ellenállás lehetőségéről. Ebbe a tervezett 

tiszántúli magyar haderőben a tüzérség, légierő és harckocsi egységek mellett lövészalakulat 

szerepe is szükségesnek látszott. Szolnok, Mezőtúr, Karcag, Debrecen és Kunmadaras 

honvédalakulatainak összevonására is születtek tervek. November 3-án a karcagi helyőrség 

parancsnoka több száz kézifegyvert szállíttatott Debrecenből Karcagra. Azokat a nemzetőrség 

között mégsem osztatták szét, mivel az ellenállást ekkor már értelmetlennek tartották. Ebben 

az összevonásban - más mellett - parancsnokként Csorba alezredes neve is felmerült. Vagyis a 

legendák körébe kell sorolni a feltételezést, hogy a Magyar Néphadsereg egyes alakulataiban 

(beleértve a debreceni alakulatokat is) az ellenállás lehetősége fel sem merült. Ez a lehetőség 

valósan megfogalmazódott, azonban a rendelkezésre álló információk birtokában más utat 

választottak. 

 November 4-én hajnalban megszólalt a „Mennydörgés” Debrecenben. Már elfoglalt 

pozíciókból a szovjet hadsereg támadást indított a Városháza, MÁV Igazgatóság, Főposta 

épülete és a Kossuth laktanya ellen. A MÁV Igazgatóság épületéből állítólag sortüzet 

zúdítottak rájuk. A választ harckocsi ágyú adta. Két falat is áttörve a lövedék tüzet okozott az 

udvarról nyíló Állami áruház raktárhelyiségében, amit az ott levő kettő tűzőr és egy fő éjjeliőr 

a később megérkező tűzoltókkal tudott csak megfékezni. (3 millió Ft kár keletkezett.) A 

Főposta épületénél a szovjet tűzrajtaütésnek halálos áldozata volt. Jelentős anyagi kár mellett.  

Forrás dbvk.hu 

 

Az itteni tűzcsapást egy épületvédelemre kihelyezett, de 

már kezelők nélkül levő (!) löveg elleni fellépés váltotta ki. 

A Kossuth laktanya kapuügyeletese és ügyeletes tisztje 

tárgyalt (?) az egyesek szerint a laktanyát kettő, míg 

mások szerint három oldalról körülfogó szovjet katonák 

parancsnokával. A kapuhoz közel levő épületbe felszólítás 

nélkül és teljesen váratlanul lőttek bele szintén harckocsi 

ágyúval. Lövöldözés is kialakult. Magyar katonák fegyvert nem használtak, így a tűzpárbajt 
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(amennyiben csakugyan volt) szovjetek vívták egymással. Ez későbbi szovjet jelentés szerint 

áldozatokkal is járt. Magyar részről biztosan. Fegyvertelen, pihenő időben levő katonáink közül 

négyen helyben meghaltak. Egy katona később sérülései miatt halt meg. Sebesültjeink is 

voltak. 

 A továbbiak során szövetségesünk a Kossuth laktanyát is kezelésében tartotta. Át 

akarták venni a Debrecen, Varga u. 2. alatti ingatlant is. 

(Az épületet kiegészítő parancsnokság és nőtlen tiszti 

szálló céljára használta akkor a Magyar Néphadsereg.) 

Ennek átvétele azonban meghiúsult. A Tiszti klubban 

katonai parancsnokságot rendeztek be. Ismételten 

megindult a fegyverbegyűjtés, aminek helyszínei a 

Gábor áron laktanya, a Kossuth laktanya és a már 

említett Tiszti klub volt. A „Forgószél” haladt tovább. 

Gyorsan és hatásosan végezte munkáját. Olyannyira, 

hogy 1956 december közepére, végére az ideiglenesen 

hozzánk vezényelt szovjet állomány nagyobb része már 

nem tartózkodott hazánkban. Más országban, más 

helyen, más feladatot végeztek. Közigazgatásunk 

gyorsan helyreállt. 1956 december 23-án a debreceni 

megyei börtönben már akasztást hajtottak végre a város 

halotti anyakönyvének tanúsága szerint. A szovjet 

harcosok 1958 tavaszán adták vissza magyar kezelésbe 

a Kossuth laktanyát. Gyakorlatilag romos állapotban. Az elsődleges becslés szerint 150.000 Ft 

volt szükséges csak az épületkárok helyreállítására. 

 Ahogy az eddigiekből is látszik, 1956-ban Debrecenben a Magyar Néphadsereg 

alakulatai, katonai szervezetei és azok parancsnokai katonai esküjük szellemében és kellő 

körültekintéssel jártak el. A szocialista forradalom kezdetekor jól mérték fel helyzetüket. Mivel 

szükségesnek látszott, a forradalomnak élére álltak. Megszervezték és működtették a 

közigazgatást. Biztosították a közrendet és köznyugalmat. Magyarország egyik legnagyobb 

vidéki városában, később az egész megyében segítettek a szervezőmunkában és oltalmazták 

az állampolgárokat. Fegyverrel a kézben az ötödik parancs legnagyobb védelmezőivé lettek. 

Ehhez a feladathoz egyéni képességeiken túl a szervezet (humán és technikai) erőforrásait is 

rendelkezésre bocsátották. Nagy szerep jutott nekik abban, hogy városunkban az események 

erősebb kilengések, atrocitások nélkül mentek végbe. Talán az is nekik köszönhető, hogy a 

személyi áldozatok száma (hozzátéve, hogy egy áldozat is sok!), - különösen, ha figyelembe 

veszünk más magyar településeket -, mérsékelt. Nemrégiben egy beszélgetés során kaptam 

egy furcsa kérdést: melyik oldalon állt Garab Imre 1956-ban? Nagyon egyszerű lenne az 

életünk, ha csak azt kellene eldönteni, melyik oldalon állunk? Garab Imre és katonatársai 

ezekben a napokban alighanem a tiszti- és a katonabecsület oldalán álltak. Esküjüket híven 

teljesítve látták el feladatukat. Másképpen talán nem is történhetett volna! Megalapozták azt 

a magas társadalmi presztizst és bizalmat, ami még ma is körbeveszi a Magyar Honvédséget. 

Ennél többre meg nincs is szükség: az állampolgárok bízzanak saját hadseregükben! 

Csákvári Sándor 


