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Az 1956-os forradalom nyíregyházi vonatkozású eseményeit az elmúlt harminc évben 

számos kötetben, tanulmányban, forráselemzésben és újságcikkben dolgozták már fel. A 

rendszerváltás után a téma két legnagyobb kutatója, dr. Fazekas Árpád és dr. Némethné dr. 

Dikán Nóra a legátfogóbb feltárást végezték, akiknek köszönhetően megismerhettük a 

forradalom mindennapjait, a hősökké váló hétköznapi embereket és a különböző sorsokat. 

Ezeket a szakirodalmakat egészíti ki dr. Takács Péternek a 2016-ban megjelent „Közelítések 

Szabolcs-Szatmár megye 1956-os hőseihez” című munkája is, így ezeknek a mozaikoknak az 

összeillesztésével kaphatunk egy komplexebb képet, amelynek segítségével megérthetjük, 

hogy mi történt 1956 őszén Nyíregyházán. 

Szabolcs-Szatmár megye területe nem esett az 1956-os forradalom gyújtópontjába, 

mégis három nap alatt „amatőr politikusok” teljesen át tudták venni a hatalmat – 

természetesen ez elképzelhetetlen lett volna a lakosság széleskörű támogatása nélkül. 

Nyíregyházán a lényegesebb mozgalmak háromnapos késéssel, 1956. október 26-án, pénteken 

kezdődtek el. Addigra Budapesten lezajlott a rádió ostroma, s október 24-én, szerdán 9 órakor 

a győztes felkelők elengedtek kb. 400 államvédelmi tisztet.1 A rádió környékén lelték 

halálukat egy lövéssorozattól a nyíregyházi Tárnok-fivérek: Tárnok Ferenc (1933-1956) 

frissen diplomázott mérnök és Tárnok Tamás (1936-1956) egyetemi hallgató. Édesapjuk ment 

értük, s hazaszállított holttestüket még a forradalom megbecsülésével és nagy tömeg 

együttérzése mellett helyezték örök nyugalomra.2  

Ezen a napon vesztette életét a nyíregyházi születésű Hegedűs István (1924-1956) 

öttusázó bajnok is.3 Az idősebbek még emlékezhetnek a kék húszforintos bankjegy hátoldalán 

látható, jobbjában kalapácsot, bal kezében búzakalászt tartó atlétára. Bár a figura fejét 

stilizálták, mert nem akarták, hogy a modell felismerhető legyen, de a testét Füle Mihály 

grafikus Hegedűs Istvánról mintázta, aki nem volt forradalmár, s nem volt munkástanácsnak 

vagy forradalmi bizottságnak sem tagja, csupán áldozat. 1956. október 24-én, hajnali 4 órakor 

elindult lakásáról a margitszigeti Sportuszodába, hogy edzést tartson tanítványainak. Csak 

néhány lépést tett meg a lakásától, amikor halálos lövés érte. Átmenetileg az épület udvarán 
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hantolták el, s csak 1957. február 13-án temették el a Kerepesi úti temetőben. Halálhírét a 

harcok miatt, csak négynapos késéssel közölte a Népszava.4 2011 óta Nyíregyházán, a 

Rákóczi utcai szülőházán emléktáblát helyeztek el.  

1956. október 25-én, a „véres csütörtökön” megtörtént a Parlament előtti vérfürdő, 

melynek eredménye 200 halott és több száz sebesült volt. És így érkezett el 1956. október 26-

a, a mosonmagyaróvári sortűz napja, amelynek mérlege: 108 civil és 3 fő halott az 

Államvédelmi Hatóság (ÁVH) soraiból – közte a pócspetri születésű nyíregyházi Stefkó 

József (1933-1956) határőr főhadnagy, valamint több száz sebesült.5 A Kertvárosban található 

Csalitos utca 1959 és 1990 között az ÁVH-s tiszt nevét viselte.6 

Az október 23-i budapesti megmozdulásokat követően a nyíregyházi középiskolák 

diákjai is elhatározták, hogy tüntetést szerveznek Nyíregyháza különböző pontjain, amit a 

budapesti harcokban elesett nyíregyházi Tárnok testvérek iránti kegyeletből kezdtek el 

szervezni. A Kossuth Lajos Gimnázium tanulói a Városháza előtti Kossuth-szobornál, a 

Vasvári Pál Gimnázium IV. osztályosai pedig a – vasútállomás mellett lévő Petőfi-szobornál 

akartak koszorúzni. A nagyobb vállalatokhoz, így a Villanyszerelő Vállalathoz is befutottak a 

diákság tervezett felvonulásával kapcsolatos értesülések. A többi nyíregyházi középiskola és 

diákotthon sem volt mentes a forradalmi hangulattól, ezért október 25-én és 26-án az ÁVH-s 

tisztek, továbbá párt-, tanácsi és ifjúsági vezetők végigjárták ezeket a diákintézményeket és 

próbálták lebeszélni a tanulókat a tüntetésről. A középiskolák igazgatói pedig utasításban 

kapták, hogy sehol sem engedélyezhetik a diákoknak a felvonulást.7  

A pesti fejleményekkel azonosulók aktivistáit visszafogta az is, hogy Varga Sándor 

MDP megyei titkár és Fekszi István megyei tanácselnök a Sztálin tér 21. szám alatti 

pártházban8 október 24-én létrehozta a Honvédelmi Tanácsot. Az MDP országos központja 

ennek a Tanácsnak a hatalma alá rendelte a Damjanich laktanyában szállásoló magyar 

katonaságot, a városi és megyei rendőrséget, azt a 40 államvédelmist, akik három 

tehergépkocsi lőszerrel, fegyverekkel és élelemmel befészkelték magukat a rendőrség 

központi épületébe. Nekik engedelmeskedett az a tucatnyi pártiskolás is, akik az itteni 
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rádióadó berendezéseit fegyverrel védték. Felsőbb parancsra az itt szállásoló szovjet 

páncélosoknak is teljesíteniük kellett Fekszi elvtársnak a „népi demokratikus államrend 

védelme céljából” előterjesztett kéréseit. A Honvédelmi Tanács – felsőbb sugalmazásra – 

október 24-én szovjet-magyar katonai kordonnal vetette körül a várost, megakadályozandó 

idegen agitátorok és fegyveresek bejutását. 1956. október 25-én és 26-án a szovjet páncélosok 

akcióra élesített készültségben átvonultak a városon. A tankokat kísérő gyalogságot 

tehergépkocsi szállította, a vonuló osztagok pedig mindkét alkalommal érintették az 

érdeklődő emberekkel zsúfolt Kossuth teret. A Hadkiegészítő Parancsnokság decemberi 

jelentése szerint a páncélos konvojt a főtéren ácsorgók október 25-én kővel dobálták meg. 

Ekkor az egység parancsnoka a levegőbe leadott lövésekkel még baj nélkül oszlatta a 

csoportosulókat.9  

A Kossuth Lajos Gimnázium tanulóinak küldöttsége 1956. október 26-án délelőtt a 

Megyei Tanácson átadott Fekszi István megyei tanácselnöknek és Varga Sándor MDP megyei 

titkár jelenlétében Molnár Jenő megyei tanácselnök-helyettesnek egy 22 pontos 

követeléslistát.10 A diákok ezután az iskola udvarán tartottak megemlékezést az elesett Tárnok 

fiúkról. A Vasvári Pál Gimnáziumban az első órát még meg lehetett tartani, a többit azonban 

már nem. A Megyei Pártbizottság utasítására bejött az iskolába a megyei oktatási osztály 

akkori vezetője, Orosz Ferenc, aki osztályról osztályra járt, hogy meggyőzze a fiúkat, álljanak 

el a tüntetéstől, de nem járt eredménnyel. A diákok forrongtak, nem akartak engedni 

elhatározásukból, hogy kivonuljanak a Petőfi szoborhoz. Az igazgató utasítására az iskolát 

bezárták, a diákokat pedig hazaküldték.11 

Október 26-án, pénteken fizetésnap volt a vállalatoknál. Szentmártoni Sándor (1927-

2001) a 6. számú Mélyépítő Vállalat egyik részlegvezetője és Tomasovszky András (1923-

1958) ugyanezen vállalat villanyszerelője bejöttek a mátészalkai, illetve a fehérgyarmati 

építkezésekről, hogy felvegyék a bérüket. A Mélyépítő Vállalat szakipari részlege a 

vasútállomáshoz közel eső Vasgyár utcában volt. Délelőtt fél 10 lehetett, amikor 

Tomasovszky a Széchenyi utcai villamosmegállónál összetalálkozott Szentmártoni Sándorral 

és együtt indultak el gyalog a városközpont felé, ahová özönlött a tömeg. Menet közben 

látták, hogy a Megyei Pártbizottság munkatársai a Sztálin tér 21. alatt lévő székházukról 
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éppen akkor szerelik le a vörös csillagot. A délelőtt folyamán megállt egy tehergépkocsi a 

Benczúr-szobor előtt, és kb. 25-30 fegyveres szovjet katona futott be rohamléptekkel a 

pártbizottság épületébe, ami önmagában is azt az érzést keltette a járókelőkben, hogy itt 

valami készülőben van. Az MDP megyei titkára, Varga Sándor tanácsolta Végh György 

ÁVH-őrnagynak, a rendőrkapitányság megbízott vezetőjének, hogy kövessék a Megyei 

Pártbizottság példáját és szereljék le a rendőrség épületének tetejéről is a vörös csillagot, hogy 

ezzel is elejét vegyék az esetleges atrocitásoknak. A Szabolcs-Szatmár megyei Építőipari 

Vállalat Széchenyi utcai épületéről Körösi László gépkocsivezető, az 1956. október 29-én 

megalakult vállalati munkástanács tagja szerelte le a vörös csillagot. A vállalat vezetése pedig 

piros-fehér-zöld karszalaggal ellátott őrséget állított a bejárathoz, hogy a tüntetőkkel való 

együttérzésüket kinyilvánítsák. A Megyei Kórház épületén lévő csillagot a tanácsi felügyeleti 

szervek vetették le a kórház főkönyvelőjével, Blanár Mihállyal, aki október 29-étől a Megyei 

Nemzeti Bizottság titkára volt.12 

Tomasovszky és Szentmártoni a Kossuth térre érve megfigyelhették a 

kéményseprőket, amint a József Attila kultúrház13 tetejéről dobálják le a vörös csillag utolsó 

darabjait. A volt Kossuth étteremből14 ezzel egyidőben repült ki egy Sztálin szobor, amely a 

kövezetre hullva darabokra tört. Ezután betértek a Beloiannisz térre15 néző Vesszős étterembe, 

amelynek ablakán át azt is láthatták, hogy a tüntetők az 1954-ben átadott Irodaház tetejéről 

szintén szerelik le a csillagot, ezért kijöttek az étteremből és a bámészkodók közé vegyültek.16 

Október 26-án a délelőtti órákban Tokaj felől három tehergépkocsi érkezett a városba 

felfegyverzett diákokkal és fiatal, bányászruhás munkásokkal, kezükben nemzetiszínű 

zászlókkal. A tokaji útelágazásnál a ki- és bejövő járműforgalmat ellenőrző rendőrök – akik 

igazoltatni akarták a gépkocsikat – jelzéseit figyelmen kívül hagyva robogtak a város felé, s 

közben kiabálták, hogy a rendőrök a sapkájukról távolítsák el a csillagot. Miután a miskolci 

gépkocsik a Rákóczi úton át a Búza teret érintve befutottak a Megyei Tanács elé, a gépkocsin 

                                                             
12 Némethné Dikán Nóra: Egy dokumentum-sorozat megszületésének története – Az 1956. október 26-i 

nyíregyházi tüntetés. In. Jósa András Múzeum Évkönyve 43. Nyíregyháza, 2001. 367. 

13 A Korona Szálló épületében működött 1981-ig 

14 A Korona Szállót ideológiai okokból 1950 és 1961 között Kossuth Szállónak, míg éttermét Kossuth 

Étteremnek nevezték át. Ennek ellenére a népnyelv ebben az időben is Korona Szállónak nevezte az épületet. 

15 A Hősök tere 1952 és 1969 között Nikosz Beloiannisz görög kommunista mártír nevét viselte. 

16 Némethné Dikán Nóra: Egy dokumentum-sorozat megszületésének története – Az 1956. október 26-i 

nyíregyházi tüntetés. In. Jósa András Múzeum Évkönyve 43. Nyíregyháza, 2001. 367. 



lévő miskolciak egy rögtönzött gyűlést tartottak. Ismertették jövetelük célját és a borsodi 

munkástanács követeléseit, s a jelenlévőket arra biztatták, hogy velük együtt menjenek fel a 

tér északi oldalán lévő Irodaház tetejére és szereljék le a hatalmas vörös csillagot. Az Irodaház 

előtt hamarosan csoportokba verődtek az emberek. 

Az Irodaház tetején egy nagyméretű csillag volt, aminek ledöntésével a tetőre 

felkapaszkodók első próbálkozásra nem boldogultak, ezért az épület előtt álldogáló nézőket 

hívták segítségül. Budai András segédmunkást – aki abban az időben a Lenin téren17 lévő 

börtön épületén dolgozott különféle építkezési munkán – azon a napon munkatársaival együtt 

hazaküldték, így alkalma kínálkozott arra, hogy csatlakozzon a börtön épületétől alig néhány 

száz méterre álló Irodaház előtt gyülekező emberekhez, akik hangosan követelték az épület 

tetején lévő nagyméretű vörös csillag eltávolítását. Budai nemcsak a bámészkodók közzé állt, 

hanem fel is ment az épület tetejére és segédkezett a csillag leszerelésében. Miután az 

Irodaház tetejéről a csillagot ledobták, a fent lévők lekiabáltak, hogy vigyen fel valaki egy 

nemzetiszínű zászlót.18 Ekkor lépett a színre Tomasovszky András, aki önvallomásában az 

alábbi módon emlékezett vissza: 

„Fél 12-kor lehetett az idő, a Korona Étterem tetejéről akkor még általam ismeretlen 

egyének 3 vagy 4 csillagot szereltek lefelé és dobálták a kövesútra. Én és a fentebb említett 

egyén erre továbbmenve az irodaház felé, bementünk a Vesszős-féle vendéglőbe, ahol 

megittunk 3-3 deci bort és úgy indultunk el a tömeg közé, ahol találkoztunk Szilágyi 

Lászlóval, aki többedmagával beszélgetett. Akkor már a csillagot odafent lebontották és 

fentről kiabálták, hogy vigyünk fel egy nemzeti színű lobogót. Nem tudva és nem számolva a 

következményekkel, láttam, hogy az első emeleti erkélyen van egy szép nagy nemzeti színű 

lobogó, felvittem a tetőre, ahol kb. vagy 20-25 fő lehetett jelen, köztük visszaemlékezve az 

arcára, Kabai, Budai és egy Budapestre való fiatalember is ott volt, a többiek mind inkább 

fiatal gyerekek, vagy főiskolások lehettek.”19 

Tomasovszky még fent tartózkodott az Irodaház tetején, amikor befordult a 

Beloiannisz térre a Sóstó felől érkező villamos. A tömeg megállította a villamost a Rákóczi út 

sarkán lévő festékbolt előtt, majd a villamos tetejére felkapaszkodott Barát Istvánné 

                                                             
17 Ma a Szabadság tér. 

18 Némethné Dikán Nóra: Egy dokumentum-sorozat megszületésének története – Az 1956. október 26-i 

nyíregyházi tüntetés. In. Jósa András Múzeum Évkönyve 43. Nyíregyháza, 2001. 369. 

19 Részletek Tomasovszky András önvallomásaiból. In. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 1992/3. 267. 

 



háztartásbeli20 egy magas, barna férfival, s a nő a villamos tetejéről elszavalta a Nemzeti Dalt. 

A villamos tetején volt egy „Világ proletárjai egyesüljetek” feliratú deszkatábla, amelyet a 

villamoskalauz leszerelt, majd a szavalat után a tömeg elénekelte a Himnuszt.21 

Ekkor jelent meg az események másik főszereplője, a Tomasovszky által is említett 

Szilágyi László (1924-1958), aki 1956-ban a Villanyszerelő Vállalat tervelőadójaként 

dolgozott. Miután október 26-án délelőtt hivatalos ügyeit a Megyei Tanácsnál elintézte, 10 

óra körül munkahelyére igyekezett, amely kb. 500 méterre volt a Kossuth tértől. Útközben 

betért munkatársaival a Takarékpalota földszintjén lévő 1. számú Csemege boltba, hogy 

megigya a délelőtti kávéját. A hozzájuk csatlakozó Szűcs Sándor, a Megyei Tanács 

kereskedelmi osztályának dolgozója hívta őket az utcára megnézni, mi is történik a 

Beloiannisz téren. Szilágyi ekkor vette észre Szentmártoni Sándor és Dékmár Miklós 

villanyszerelőt, hozzájuk csatlakozott és együtt figyelték a csillag eltávolítását az Irodaházról.  

Szilágyi Tomasovszkyt is ismerte, mert Tomasovszky – mielőtt a Mélyépítőkhöz került – a 

Villanyszerelő Vállalatnál dolgozott Szilágyival együtt.22 

Fél tizenkettő lehetett, amikor Tomasovszky András lejött az Irodaház tetejéről, és a 

kisállomásnál csatlakozott Szilágyi Lászlóhoz és Szentmártoni Sándorhoz, akikkel 

megbeszélték, hogy nem engedik szétszéledni a tömeget és egy felvonulást szerveznek. Az 

Irodaház előtt összegyűlt tömegben közben elterjedt a hír, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium 

felsős diákjait bezárták és az ÁVH-sokkal őriztetik. Ezért a tömeget Tomasovszky, Szilágyi, 

Budai és Szentmártoni sorokba rendezték és a gimnázium felé irányították. Az iskola felé 

igyekvő tüntetők először Kossuth-nótákat énekeltek, majd a Luther-ház elé érve el kezdték 

skandálni a „Mars ki, ruszki!” és az „Aki magyar velünk tart!” jelszavakat.  

A rendvédelmi szervek azonban továbbra is tétlenül nézték az eseményeket, ahogyan 

az a Tomasovszky önvallomásában is említett Kabai Dezsőnek (1926-1992) a 

visszaemlékezéséből is kiderül: „Vártuk a karhatalom megjelenését. Az ÁVH nem mert 

kijönni az utcára, féltették a bőrüket. Számíthattak arra, hogy több, korábbi áldozatuk tüntet a 

rendszer ellen. Úgy gondolták, ha már összecsapás lesz, viselje tehát a rendőrség. A 

főosztályvezető parancsára össze is szedtek 30-40 rendőrt, felfegyverezték őket puskával, és 
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egy fiatal tiszt parancsa értelmében kordont képzett embereiből a katolikus templom előtt és 

várta a tömeg közeledését. Várta, de nem kívánta, hogy jöjjenek. Látszott, hogy nem érzi jól 

magát a bőrében, még soha nem állt szemben ezernyi tüntetővel és a pesti eseményeket is 

ismerte.”23 Amikor a tüntetők lassan, de feltartóztatatlanul közeledtek, és már csak 100 

méterre voltak a kordontól, az egyik rendőr hóna alá vette a fegyverét és ellopakodott a 

sorból. A mellette álló bajtársa érzékelte a mozgást, majd gyors elhatározással követte a 

távozót. Nem sokkal ezután ugyanígy reagált a többi rendőr is, míg végül csak a 

parancsnokuk maradt egyedül, aki kisvártatva szintén elsietett a rendőrkapitányság irányába.  

Ezen a napon a szovjet harckocsik  is folyamatosan vonultak a Bocskai utca irányából a 

Debreceni utca felé, érintve a város központi részét. 

Közben a felvonulók egy része a hátsó kapun beözönlött a Kossuth Lajos Gimnázium 

udvarára, majd miután meggyőződtek róla, hogy az emeleti termekbe nem csuktak be senkit, 

a tömeg immár több „kossuthos” diákkal és Tomasovszky vezetésével elindult Malinovszkij 

lovas szobrához24 a „Menjünk döntsük le a büszke kozákot, menjük, döntsük le a szobrot!” 

felkiáltással. Miután a tömeg 12 órakor megérkezett az emlékműhöz, a szobor lábánál lévő 

koszorúkat az asszonyok és gyerekek szétdobálták, míg a férfiak a szobor ledöntésével 

próbálkoztak. Ekkor az Eötvös utca irányából befutott három miskolci tehergépkocsi, melyről 

a leugráló miskolci munkások a magukkal hozott szerszámokkal nekiestek az emlékmű 

márványtábláinak, majd egy, a Debreceni utca irányából érkező csörlős kocsit megállítottak 

és annak segítségével elkezdték lehúzatni a szobrot. Tóth Mihály orosi lakos az utcán álló 

Lovas Kovács András fuvaros szekeréről szerzett kötelet, azonban mire visszatért a 

szoborhoz, addigra már mások drótkötelet és létrát kerítettek. Bakti Károly a létrát a 

szoborhoz támasztva tartotta, s biztatására Farkas János felmászott a szobor talapzatára és 

ráerősítette a drótkötelet. A szobor másik oldalán pedig Tóth Mihály kapaszkodott fel és 

segített Farkas Jánosnak a kötelet a szoborra tekerni, amit egy csörlőgéppel a teherautóhoz 

erősítettek. Ilyen módon sikerült a bronzból készült lovas szobrot a teherautóval a földre 

dönteni. Bakti Károly egy nagy kalapáccsal többször ráütött a szoborra, úgyhogy annak feje 

letört, majd a jelenlévők kalapáccsal szétverték a szobor többi részét. Ezután a szobor 

talapzatának felépítményét ugyancsak Farkas János és Tóth Mihály közreműködésével a 

teherautó lehúzta a földre. A talapzat alsó részének elmozdításával viszont nem boldogultak, 
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ezért az épségben maradt. Bakti Károly megkísérelte még annak a márványlapnak a 

lefeszítését is, amelyre az elesett szovjet katonák neve volt felvésve, azonban ez sem járt 

sikerrel.25 

Koroknay Gyula (1918-2003) művészettörténész, a borbányai 10. sz. Általános Iskola 

tanára is jelen volt a szobor ledöntésénél, aki így emlékezett vissza a pillanatra: „…hazajövet 

a szobornál éppen belebotlottam a tömegbe. Nem voltak sokan. Akkor készültek egy ZIL-lel, 

s egy kötéllel lehúzni a „Kozák lovas”-t a helyéről. Az első próbálkozás nem sikerült. A két 

irányító szakember egyike egy munkás volt, ő irányította a drótkötelet. A másikban, aki a 

teherkocsi motorházán ült terpesztett lábbal, s a gépkocsit vezérelte, egy volt kedves 

Kossuthos tanítványomat ismertem fel. (A megyei tanács egyik vezető funkcionáriusának volt 

unokaöccse, de attól függetlenül leülte a magáét.) A második próbálkozásra, ahogy ment hátra 

a ZIL, lejött a szobor, eséskor a feje különvált, s mintha jel lett volna, lábam elé gurult. Nem 

gondolkoztam sokáig, felvettem, jó fogás esett a fej üregében, s meg sem álltam hazáig. Ebéd 

után aztán bevittem a múzeumba Csallány Dezső bácsinak.26 Ma is a múzeumban van ez a 

szép Pátzay-fej. Hogy ne felejtsem, akkoriban a fényképezőgép mindig a vállamon lógott, 

most is ott volt, és bár nem fényképeztem, mégis bajt hozott rám.”27   

A megmaradt talapzatra felállt Tomasovszky András és felolvasta a Borsod megyei 

munkástanács sztrájkbizottságának ötpontos határozatát tartalmazó röplapot. Tomasovszky 

után az egyik teherautó gépházának tetejéről Dandos Gyula (1938-1957), a Kossuth 

Gimnázium negyedikes tanulója olvasta fel a nyíregyházi középiskolások kiáltványát, majd 

pedig egy debreceni egyetemista a debreceni diákság követeléseit. Végül Tomasovszky 

kitűzött egy nemzetiszínű zászlót a talapzaton, a tömeg pedig elénekelte a Himnuszt és 

elindult a nyomdához. 

Hubicska Zoltán (1924-1992) őrnagy, ezredparancsnok, a nyíregyházi helyőrség 

parancsnoka is ekkor tért vissza Budapestről Nyíregyházára, a Damjanich laktanyába. 

Visszaemlékezésből kiderül, hogy milyen kaotikus állapotok uralkodtak akkor az országban 

és a városban: „Visszajöttem azonnal az alakulatomhoz. Felhívtam telefonon a megye 

vezetőit, így Varga Sándort, az MDP megyei titkárát, Fekszi Istvánt, a megyei tanács elnökét 

és Végh őrnagyot, a belügyi szervek vezetőjét. Elmondtam nekik, mit láttam Budapesten, 
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mire közölték, ők is értesültek a történtekről. Azt mondták, készüljünk fel a legrosszabbra. 

Mondtam, hogy nekem csak egy úgynevezett B-alakulatom van, alig 600-700 fővel, amely az 

itt kiképzendő egyetemistákból, főiskolásokból áll. Ezután összehívtam a tiszti gyűlést és 

közöltem velük, mit láttam Pesten, s utasítást adtam arra, hogy a laktanyát senki nem 

hagyhatja el. Ha jól emlékszem. Nyíregyházán felvonulás volt október 26-án, amikor a kozák 

lovasszobrot döntötték le. Akkor a pártbizottsággal telefonösszeköttetésem volt, ugyanúgy, 

mint a rendőrség épületével. És volt egy külön vonalam Budapesttel. Ez a vonal akkor még 

működött, ezen kerestem a Honvédelmi Minisztériumot, utasítást kértem, de ott minden 

órában más vette fel a telefont, sűrűn változtak a személyek, a beosztások. Varga Sándor azt 

mondta nekem szó szerint – amikor a szobordöntés idején megkérdeztem, mit csináljak, 

megakadályozzuk? –, egy szobrot újra lehet önteni, de embereket föltámasztani nem lehet.”28 

A szobordöntés után, a három miskolci teherautó és a hozzájuk csatlakozott 

csörlőskocsi továbbhaladt a Dózsa György úton és temető felé indult, ahol ledöntötték a 

szovjet síremléket. Ezt követően Kelemen József vezetésével a TEFU dolgozói néhány 

teherautóval a tüntetők közé álltak és visszaindultak a Dózsa György úton a Kossuth térre, 

hogy ott is ledöntsék az 1944 őszén elesett szovjet tisztek díszes síremlékeit. A fekete 

obeliszkek ledöntése után a Városi Tanács előtt lévő hirdetőtáblák szétverése következett. A 

síremlékek leborongatása után érkezett meg a tűzoltóság egy magas létrával a Városháza 

elé.29 

1956. október 26-án a nyíregyházi nagy tüntetésen a tűzoltóság nem vett részt, ugyanis 

a szolgálat a laktanyában tartózkodott. A miskolci tüntetők azonban délután megérkeztek egy 

teherautóval és a kihúzós létrát követelték a csillagok és címerek eltávolításához. A 

szolgálatparancsnok Virányi András főhadnagy volt, aki nem adta át a szert, az egyre 

fenyegetőbb követelés hatására azonban a szolgálat néhány tagjával – Jáczku Miklóssal, 

Maroda Péterrel, Sulyom Mihállyal, Kotricz Józseffel, Czirják Mihály gépkocsivezetővel – a 

Városháza elé vontatta a létrát, s a homlokzaton lévő nagyméretű gipsz államcímert tűzoltó 

baltával leverték, majd bevonultak a laktanyába. Az ekkor készült fotón a címer leverőjeként 

Jáczku Miklós törzsőrmestert míg a tetőn Virányi András főhadnagyot azonosították a 

Belügyminisztériumban. A tűzoltóságon később megalakult a Munkástanács, melynek Posta 
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László alosztályparancsnokon kívül tagja volt Olman Pál és Kotricz József, utóbbit a város 

forradalmi tanácsába is delegálták.30 

Október 26-án, 14 órakor már 4000 ember tartózkodott a Kossuth téren. A nyomda 

előtt gyülekezők között volt Rácz István (1904-1966), a Vasvári Pál Gimnázium magyar-

francia szakos tanára is. Mikor Tomasovszky vezetésével a tüntetők a nyomdához érve 

követelték, hogy „a nép nevében, adják át a nyomdát”, az őrt álló rendőrtisztek csak néhány 

főből álló küldöttséget engedtek be: Estók Béla asztalost, Tomasovszky András 

villanyszerelőt, Áchim András földmunkást és Szilágyi László tervelőadót. A nyomda 

vezetőjével a küldöttség megállapodott a röplap szövegében, amely kis változással – a 

nyomdaigazgató értelemszerűen Borsod megyét Szabolcs-Szatmár megyére javította – a 

miskolciak ötpontos követeléseit tartalmazta. A nyomdában Szécsényi István és Szabó 

György újságírók javasolták Szilágyi Lászlónak, hogy küldjenek táviratot Nagy Imrének és 

biztosítsák támogatásukról a kormányt. Szilágyi megszövegezte a táviratot és átvitte a József 

Attila kultúrházba, ahol a jelenlévők előtt felolvasta a hangosbemondó mikrofonjába.31 

A röplapok kinyomtatása után a tömeg egy része a rádióstúdió felé vette az irányt, 

hogy beolvassák a röplapon szereplő követelési pontokat. Miután a rádió munkatársai 

közölték, hogy a nyíregyházi rádió budapesti adásának zavarása miatt csak este 6 órától 

sugározhat, a tüntetők elvonultak a stúdió épülete elől és egy részük a három miskolci 

teherautóval a Damjanich laktanyához ment és fegyvereket követelt. Tomasovszkyt 

motorkerékpáron vitték a tüntetők után. Délután 3 óra körül a 300-400 fős tömeg megérkezett 

a laktanyához, ahol Hubicska Zoltán ezredparancsnok és Puskás Dezső elhárító tiszt csak egy 

ötfős bizottságot engedett be. Ennek vezetője, Tomasovszky követelte a honvédség átállását 

és kérte a parancsnokot, hogy gépkocsival küldjön ki fegyvertelen tiszteket és katonákat a 

Városházára, és hozza nyilvánosságra, hogy a honvédség támogatja a forradalmat. Hubicska 

utasítására Ombódi Károly százados jelölte ki a felvonulókat, akik között ott volt Tóth Ernő 

főhadnagy, Bíró Imre főhadnagy, Faragó Lajos főhadnagy, Tóth Ferenc százados, Visnyik 

József hadnagy és Gulyás István főhadnagy. A kijelölt tisztek mellett számos honvéd is 

felugrált arra a teherkocsira, amelyik a katonákat vitte be a városba. A katonák csillag helyett 

nemzetiszínű kokárdát tűztek a sapkájukra. Mikor a 20-25 főnyi katona a tüntetőkkel együtt a 

teherkocsival megérkezett a Városi Tanács elé, éppen Rácz István tanár beszélt az épület 

                                                             
30 Bene János: 115 éves a nyíregyházi tűzoltóság. Nyíregyháza, 1999. 136. 

31 Némethné Dikán Nóra: Egy dokumentum-sorozat megszületésének története – Az 1956. október 26-i 

nyíregyházi tüntetés. In. Jósa András Múzeum Évkönyve 43. Nyíregyháza, 2001. 377. 



erkélyéről.32 A Városháza ekkor már „gazdátlan” volt, mert nem sokkal korábban az 1954 óta 

hivatalában lévő Botrágyi Zoltán tanácselnököt elzavarták.33 

Rácz István (1904-1966), a Vasvári Pál Gimnázium magyar-francia szakos tanára óva 

intette tanítványait, hogy ne avatkozzanak be semmibe. Örült, hogy végül is 1956. október 26-

án, 12 órakor a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője elrendelte az iskolák 

ideiglenes bezárását. Rácz István is hazatért a Damjanich utca 3. szám alatti lakására, s 

kertjének ásásába fogott. Nemsokára azonban: „Egyik tanítványom anyja, özv. Szuhayné 

sírva jött át, mert nem érkezett haza a fia. Jaj, mi lesz vele, ha ezt is agyonlövik. Nevezetesen 

az apját 1944 őszén vitték el az oroszok, mint mozdonyvezetőt, sohasem jött haza, sok ezer 

társa sem. Na, mondom, felmegyek, szétnézek és haza terelem, ha diákot látok a 

sokadalomban. Hát, hát furcsa kis sokadalom volt ez. Kb. 10 000 ember szorongott a 

városháza előtt... Ekkor szólalt meg a városháza erkélyéről egy hang: mi vagyunk a 

Forradalmi Bizottság és egymás után bemutatkoztak. Ekkor láttam először szerencsétlen 

Szilágyi Lacit.” Egy volt tanítványa, Dandos Gyula, a Kossuth Gimnázium IV. b. osztályos 

tanulója leszólt az erkélyről: „Rácz Tanár úr! Tessék feljönni! Segítsen, nem bírunk a néppel. 

Hát ami igaz, igaz, belém nyilallt, fuss innen – székely támad, székely bánja, jutott eszembe. 

De mint mindig, most is, mint a villám csapott belém: Hát hagyod ezt a szerencsétlen 

gyereket? Állampolgári kötelességed, ha elolthatod a tüzet, oltsd el.” Felment tehát a 

Városháza erkélyére, s 3 perc alatt csend lett a tömegben. Ezután beszédet mondott, amelynek 

lényege a következő volt: „Amit keserves véres verítékkel felépítettünk, ne tegyétek tönkre. A 

lehullt rabláncot ne emeljétek ütésre, mert a testvér kiontott vére csak átkot, nyomorúságot 

szül. Ne legyetek kegyetlenek, mint a megdöntött hatalom. Legyetek urai és ne zsarnokai a 

hatalomnak. Aki itt van, legyen büszke, hogy zsarnok-uralmat döntött meg, ne legyen 

embertelen. Ember embernek a hóhéra, se fenyegetője, se elnyomója ne legyen többé!”34  

Így került Rácz István a Városi Tanács erkélyére, aki éppen beszédet tartott, amikor 

Tomasovszky vezetésével befutott a tisztekkel és honvédekkel a teherautó. Az erkélyen 

megjelent Tóth Ferenc százados, kommendáns és közölte, hogy „míg a felvonulás békés lesz, 

a hadsereg veletek van.” A tömegből valaki felismerte Visnyik József főhadnagyot és őt is 
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felhívták az erkélyre, hogy szóljon egy pár szót. Eközben egy munkásruhába öltözött svájci 

sapkás férfi az erkélyről egy újságárus táskából a Szabolcs-Szatmár megyei sztrájkbizottság 

követeléseit tartalmazó röpcédulákat szórta le.35 

A tömeg éppen oszlani kezdett a Városháza előtti téren, amikor Fenyvesi József, a 

MEZŐKER felvásárlója kiment az erkélyre és a jelenlévőket arra biztatta, hogy szabadítsák ki 

a rabokat a börtönből. A tömeg teherautókra ült és a Soltész Mihály utca déli oldalán lévő 

börtönhöz vonult. A rendőrség és a vele szemben lévő börtön közötti részt mintegy 2000 

ember lepte el, s a tömeg fenyegető magatartást tanúsított. Rácz István egy Harangi János 

nevű vasutassal, Dandos Gyulával és Pintér István volt honvéd alezredessel együtt 

bebocsájtást nyert a rendőrkapitányságra, mint a tárgyaló küldöttség tagjai. A rendőrség 

részéről Végh György ÁVH-őrnagy a rendőrkapitány helyettes vezetője, Oláh Sándor rendőr 

százados, Petényi József rendőr százados és még néhány rendőrtiszt vett részt a 

megbeszélésen.  

Rácz István így emlékezett vissza az esetre: „A börtönnel szemben lévő rendőrségi 

palotát 160 rendőr és még 250 állig felfegyverzett ávós védte. Mikor a nevemet mondtam, 

beengedtek. Esti tanfolyamra járó tanítványaim voltak. Halálsápadtak és kétségbeesettek. Hát 

itt volt fegyver: gépágyú, géppisztoly, gépfegyver, golyószóró, kézigránát vagonszámra. Alig 

tudtam a második emeletre felmenni. Itt egy ávós őrnagy, Végh fogadott. Szemükre hánytam, 

látják a tömeg felelőtlenségét, és nem avatkoznak bele. Hát csak akkor van kötelesség, ha 

szalad a nép, most nincs?”36 

Végh őrnagy elmondta, hogy politikai fogoly nincs a főosztályon. Egy személy van 

őrizetben, de az is köztörvényes. A küldöttség a tárgyalásra magával hozta a debreceni 

egyetemisták 12 pontos követelését, ennek az elfogadásáról tárgyaltak, majd a tárgyaló 

csoport tagjai kivonultak a kapitányság épületének erkélyére és bejelentették, hogy a 

rendőrség támogatja a forradalmat. Elsőnek Oláh százados beszélt, figyelmeztette a 

tüntetőket, hogy a főosztály épületébe senki be nem mehet, ők nem lőnek a népre, de ne 

próbáljanak provokálni. Beszéde kezdetén a tömegből valaki felkiabált, hogy ha átálltak, 

akkor miért van Oláh százados sapkáján csillag, mire Oláh sapkájáról a csillagot leszakítva 

ledobta. Amikor a rendőrség épülete elé érkeztek a tüntetők sem az ÁVH-sok, sem a rendőrök 
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sapkáján már nem volt vörös csillagos jelvény, helyére nemzetiszínű kokárdát tűztek. Ezt még 

Végh őrnagy rendelte el, ő szerezte be a kokárdákat is. Oláh százados után beszédet mondott 

Rácz István és Dandos Gyula is. Rácz az erkélyen bejelentette, hogy a rendőrség teljes 

létszámmal a forradalom mellett áll és hogy az illetékes államvédelmi és rendőrségi 

vezetőkkel megállapodtak, hogy felül fogják vizsgálni a börtönben lévő politikai foglyok 

ügyét és kifogják őket engedni. A foglyokkal kapcsolatos tárgyalásokra azonban nem került 

sor, mert a beszéd közben a tömeg megrohanta a börtönt. Ott néhány méterre egy civil ruhás 

rendőr százados agitálta a tüntetőket, hogy alakítsanak egy bizottságot, amelyik megvizsgálja, 

vannak-e a börtönben politikai foglyok és csak azokat engedjék ki, míg a bűnözőket tartsák 

továbbra is bent. A tömeg azonban berontott a börtönbe és onnan válogatás nélkül mindenkit 

kiengedtek. A 147 elítéltből állítólag csak 3 volt politikai fogoly.37 

A rabok kiszabadítása után a tüntetők részben szétszéledtek, részben visszatértek a 

Városi Tanácshoz. A Városháza erkélyén Szilágyi László bejelentette, hogy győzött a 

forradalom, majd Rácz István bejelentette a rendőrség átállását és felszólította a jelenlévőket, 

hogy a rend fenntartása érdekében jelentkezzenek nemzetőrnek. Ennek hatására 20-25 

személyt írt össze Rácz a Városi Tanácson, akik vállalkoztak a polgárőri szolgálatra és ellátta 

őket ideiglenes megbízólevéllel. A polgári személyek már október 26-án este a rendőrök 

mellett járőrszolgálatot láttak el, igaz ekkor még fegyvertelenül. Rácz a polgárőrök 

parancsnokának Kabai Dezső kútfúrómestert jelölte ki.38 

Miután a rabokat a börtönből kiszabadították és ezt Szilágyi és Rácz bejelentették a 

Városi Tanács erkélyén, az ideiglenes munkástanács tagjai közül többen külön csoportokban 

elindultak a rádióhoz, ahol 18 óra 30 perckor elhangzott az Ideiglenes Munkástanács Intéző 

Bizottságának felhívása, amelyet a másnapi Szabolcs-Szatmári Néplap is közölt. 

Tomasovszky alig tette be a lábát a stúdióba, ahol Szilágyiék szövegezték a rádióban 

beolvasandó felhívást, mikor jött egy telefon Hubicska Zoltán ezredparancsnoktól, hogy a 

tömeg fegyvert követelve körülvette a Damjanich laktanyát. Hubicska arra kérte a 

munkástanács vezérkarát, hogy gondoskodjanak a tömeg szétoszlatásáról. Tomasovszkyt erre 

motorkerékpárral kivitték a laktanyához, hogy a stúdió épületéhez vezesse a tüntetőket arra 

való hivatkozással, hogy fontos közleményt fognak beolvasni, s azt meg kell hallgatniuk. A 
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tüntetők egy kisebb része el is ment Tomasovszkyval. A rádió elé érve azonban berontottak a 

stúdió helyiségébe, itt hangosan fegyvert követeltek. Jaross Károly ügyvéd a Városi Tanácson 

szerveződő polgárőrségbe irányította őket azzal, hogy ott fegyvert is adnak. A zavargás miatt 

a rádióadást beszüntették és Szilágyiék is visszamentek a Városi Tanácsra. Tomasovszky még 

maradt, s az ott lévőket tájékoztatta arról, amit a laktanyánál látott. Még ki sem lépett a kapun, 

amikor telefonhoz hívták. Hubicska őrnagy közölte vele, hogy újra ott vannak a tüntetők és be 

akarják törni a kaput, és kérdezte, hogy mit csináljon. Tomasovszky javasolta, hogy állítson 

elő vagy 20 katonát fegyverrel, de töltény nélkül és küldje a tömeg közé, majd indítsa el őket 

a Városi Tanácsra. Hubicska azonban ezt nem helyeselte. Tomasovszky ismét elindult a 

laktanya felé, de alighogy elhagyta a rádió épületét, már hallotta a lövöldözéseket, és a 

robbanásokat. Mire a motorkerékpárral a laktanyához érkezett, már csak a sebesülteket 

konstatálhatta, köztük Budai Andrást, akit lábszáron lőttek. A laktanyában rekedt Kabai 

Dezső is, aki Rácz megbízásából Hubicskával tárgyalt arról a 20 katonáról, akiket a rend 

fenntartásához kértek segítségül. Kabai, mivel már kijutni a laktanyából nem tudott, 

megpróbált a kapun belülről szót érteni a tüntetőkkel és távozásra bírni őket. Telefonon 

Rácztól is segítséget kért, s látta, amint Pintér István, a MOKEP igazgatója, a laktanyán kívül 

próbálta csendesíteni a tömeget, szintén eredménytelenül. Rövidesen Rácz István is 

megérkezett a laktanyához, de már nem tudta befolyásolni a történéseket, sőt majdnem 

inzultusba keveredett. Hubicska Zoltán laktanyaparancsnok először ködgyertyával és 

könnyfakasztó gyertyával próbálkozott, mivel ez hatástalan maradt, tüzet nyitott és 

kézigránátot dobatott a mintegy 500 főre duzzadt tömeg közé. A tüntetők szétoszlottak, a 21 

könnyebb és 4 súlyosabb sebesültet a közeli kórházba szállították.39 Hubicska Zoltán őrnagy 

Fekszi Istvánnak (1920-1990), a Megyei Tanács elnökének a tűzparancsát teljesítette,40 

amelyet Fekszi visszaemlékezése is megerősített: „Este jelzések jöttek a Damjanich 

laktanyából, hogy mintegy 4-500 fős tömeg megtámadta a laktanyát és fegyvert követelnek. 

Határozott álláspontom volt, hogy fegyvert nem adni ki, s ha szükséges (betörnek a 

laktanyába) fegyveresen kell őket visszaverni. Ez meg is történt.”41 

Kabai Dezső visszaemlékezésében részletesen szerepel a Damjanich laktanya ostroma: 

„A kapunál egyre jobban kiéleződött a helyzet. Az összecsődült tömeg arra számítva, hogy a 
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honvédség nem akarja vagy nem meri fegyverét használni, megkísérelte erőszakkal betörni a 

kaput. A kapu már veszélyesen recsegett. Az őrparancsnok könnygáz gránátot dobatott a 

kődobálók közé. Ez sem segített. Visszadobálták, nekem is hullottak a könnyeim. 

Megállítottak egy teherautót, azzal akarták benyomni a kaput. Hubicska Zoltán egy 

rohamlöveget állított a kapu belső oldalára. A teherautó erre visszahúzódott és eltűnt a város 

irányában. Mivel figyelmünket csak közvetlenül a kapu előtt lejátszódó eseményekre 

fordítottuk, nem vettük észre, hogy a támadók egy része levált a kapu előtt összegyűlt 

tömegtől és a laktanya hátsó részén lévő bejárathoz lopakodott. Mi csak arra riadtunk fel, 

hogy diadalmas ordítással zúdult be egy nagyobb csoport a laktanya udvarába. Benyomták a 

hátsó kaput és elvették az őrt álló kiskatona géppisztolyát. Már csörömpölve hullottak a 

parancsnoki épület kivilágított ablakának üvegei, géppisztoly-sorozattól széttörve az udvarra. 

Kritikussá vált a helyzet – most már életről vagy halálról volt szó – lőtték az épületet. 

Hubicska Zoltán tüzet vezényelt a csőcselék feje felé. Nem használt semmit. Ellenfeleink úgy 

gondolták, hogy katonák nem lőnek rájuk attól tartva, hogy az egész város dolgozói 

támogatják az akciót. Az alkoholtól gátlásait elvesztett tömeg ordítva rohant tovább az épület 

irányába. A mellettem álló Gulyás János főhadnagy kérdezte: Dobjak kézigránátot? Ez 

használt. Állati üvöltés közepette hagyták el a támadók a laktanya udvarát. Utána hallottuk a 

kórház orvosaitól, hogy 21 könnyű sebesültet kötöztek be. A legsúlyosabban egy nő sérült 

meg, neki egy ízét tépte le a kisujjáról a kézigránát szilánkja.”42  

Hubicska Zoltánnal, az egykori parancsnokkal 1989 júniusában a Kelet-Magyarország 

című napilap akkori főszerkesztője, Kopka János készített egy interjút, amelyben a 

parancsnok az alábbi módon emlékezett vissza az eseményekre: „Október 26-án délután Rácz 

István tanár egy 150-200 fős diákcsoporttal jött a laktanya elé. Ott éljenezték a honvédséget. 

Majd Brandt századostól, az ezred tüzérparancsnokától – akit kiküldtem hozzájuk – tudtam 

meg, hogy fegyvert kértek. A százados azt válaszolta, hogy innen fegyvert nem kapnak, mire 

ők elmentek. Ezt követően jelent meg egy nagyobb tömeggel – akik között már a börtönből 

kiszabadult rabok egy része is ott volt – Tomasovszky és még két civil. Én mentem ki 

közéjük, mert hangosan követelték a fegyvert. Beszéltem velük, ott főleg azok voltak a 

hangadók, akik a börtönből frissen szabadultak, hogy majd leszámolnak azokkal, akik miatt a 

börtönbe csukták őket, s hogy a honvédség menjen velük és a többi. Én két teherkocsira 

felraktam néhány honvédet. hogy menjenek a tömeggel, s így vigyék el ezeket az embereket a 

laktanya elől. A tömeg szerencsére elvonult, a katonák visszajöttek, minden a legnagyobb 
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rendben ment. De estefelé még többen jöttek fegyvert követelni. Közöttük többnyire 

miskolciak voltak, akik közül néhányat megismertem, mert én is Diósgyőrben éltem le a fiatal 

koromat, sokáig futballoztam Miskolcon. Néhányan a nevemen is szólítottak. Arra 

hivatkoztak, hogy földiek vagyunk. A velük lévő, fogságból kiszabadult rabok közül sokan 

már eléggé ittas állapotban voltak. Olyan 700-800 főre becsültem a tömeget, akik közül 

többen vészjóslóan követelték a fegyvert. Egy öttagú küldöttség bejött hozzám a laktanyába, 

előttük is megtagadtam a fegyver kiadását. Mi lenne, ha odaadnám? – mondtam, s akkor 

erőteljesen megfenyegettek. Értsék meg – közöltem velük – engem az esküm kötelez, hogy a 

laktanyából a fegyvert ki ne adjam, s az ezredemet megvédjem. Amikor kimentek, szóltak a 

tömeghez, amely zúgolódott és megrohamozta a laktanyát. Ásókkal, drótvágó ollókkal 

kezdték elvagdalni a kerítést, s akik bejöttek, az egyik tisztemet bántalmazták. Volt, aki 

benzines palackot, volt, aki ködgyertyát dobált be a laktanyába. Ezt követően adtam 

parancsot, hogy 25-30 tiszt álljon az iroda elé. Újra figyelmeztettem a tömeget, oszoljon szét. 

Jó néhányan gyalázkodtak és jöttek tovább. Leadtam egy riasztólövést a levegőbe, de mivel 

semmit nem használt, közöltem, hogy ha tovább jönnek, tüzet nyittatok. Lábra céloztattam. 

Ekkor a tömeg eloszlott, nem maradt ott egyetlen sérült sem. Csak később tudtam meg, hogy 

a kórházban van néhány sérült, aki ott sebesült meg a laktanyánál.”43 

A 21 db 1956-os sebészeti kórlap nagyon sok mindent tisztázott. Mindenekelőtt az 

1956. október 26-án felvett 4 súlyos sebesült felvételi időpontjából megállapítható, hogy a 

Damjanich laktanyánál a sortűz kb. 19 órakor dördült el, ugyanis a felvételi időpontok: 19 óra 

20 perc, 19 óra 15 perc, 19 óra 20 perc és „este” voltak. Az elsőként említett és a közeli 

kórházba is mentővel beszállított F. I. 19 éves helybeli géplakatos anamnézise a következő: 

„Ma este bejövetele előtt néhány perccel a Damjanich laktanya közelében meglőtték” (a 

szerencsétlenül járt fiatalembernek megsérült a jobb sípcsontja is, s 63 napi kezelésre 

szorult).44   

A Városi Tanács nagytermében már sötét volt, amikor Szilágyi Lászlóék este 7 óra 

után a stúdióból megérkeztek. Szilágy felhívta a Megyei Tanácsot és a Megyei 

Pártbizottságot, hogy jöjjenek át a Városházára és tárgyaljanak. A Megyei Tanács igenlő 

választ adott, a Pártbizottság azonban a helyszínt kifogásolta. Indoklásul felhozták, hogy 

náluk rendelkezésre áll a K-vonal, innen könnyebben tudnak Budapesttel vagy Miskolccal 

kapcsolatot teremteni, ezért a Pártbizottság Sztálin téri épületét ajánlották a megbeszélésre. 
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Szilágyi ekkor felkérte a Városházán tartózkodó Máthé István vb-elnökhelyettest, Ördögh 

János vb-titkárt és néhány forradalmi bizottsági küldöttet, hogy kísérjék el őt a 

Pártbizottságon tartandó tárgyalásra. Szilágyi mintegy húszadmagával indult el a Sztálin téri 

székház felé. A Pártbizottság előtt 5-6 egyenruhás rendőr állt a kapuban. A küldöttséget Varga 

Sándor MDP első titkár fogadta, akinek az volt a véleménye, hogy egy ilyen nagy tömeggel 

nem lehet tárgyalni, ezért kérte az érkezőket, hogy válasszanak egy kisebb bizottságot. A 

várostól Szilágyin kívül tízen, a tanács és a párt részéről Ördögh János vb-titkár, Máthé István 

vb-elnökhelyettes, Szatmári Béla, a Városi Tanács pénzügyi osztályának vezetője, 

Gyebróvszki László városi első titkár, a munkásság részéről Veress József a textil ktsz 

dolgozója, Ádámszki István tűzoltó és Dandos Gyula negyedikes gimnazista, a rádió 

képviseletében Vass Ottó, a sajtótól pedig Szécsényi István és H. Szabó József újságírók 

vettek részt a megbeszélésen. A Megyei Tanácsot Fekszi István, a rendőrséget Oláh Sándor 

százados, a honvédséget Unatenszki Pál alezredes, kieg. parancsnok képviselték. Jelen voltak 

még a pártapparátus tagjai, velük együtt összesen kb. 30 fő. Az emeleten fogadták a 

küldöttséget egy kis teremben. A hangulat barátságos volt. Szilágyi kérte a Pártbizottság 

segítségét és kijelentette, hogy a párttal együttműködve kívánják a további tennivalókat 

megoldani. Megállapodtak, hogy egymás nélkül nem intézkednek semmiben. Fekszi István 

bevezetőjében közölte, hogy ő és a pártvezetőség egyetért a forradalommal és örömmel 

üdvözli az ideiglenes munkástanácsot, együtt akar vele dolgozni. Fekszinek az volt a 

véleménye, hogy ez a megbeszélés válasszon egy vezetőséget, amely irányítja a további 

munkát. A városi munkástanács elnökének – amely pozíció tulajdonképpen a városi 

tanácselnöki funkciónak felelt meg – Szilágyi Lászlót javasolták, helyettesnek Szatmári Bélát, 

a városi tanács pénzügyi osztályának vezetőjét. Titkárnak Kollonai Bélát, a megyei 

pártbizottság ipari osztályának vezetőjét akarták a jelenlévők, de Varga Sándor és Fekszi 

István javaslatára végül is Ördögh Jánost, a városi tanács vb-titkárát hagyták jóvá.45 

A megbeszélésen Dandos Gyula volt az, aki javasolta, hogy Rácz István tanárt 

mindenképpen válasszák be akár pótlólag is a bizottságba, mert a diákság ragaszkodott az 

intézőbizottságban való részvételéhez. Szilágyi javasolta Fekszit a munkástanács elnökének, 

de ezt a megyei tanácselnök nem vállalta. Abban maradtak, hogy csak egy ideiglenes 

intézőbizottságot választanak, s az üzemi munkástanácsok küldötteiből kiegészítve fogják 

véglegesíteni a munkástanácsot. Rögzítették a tárgyalás célját, miszerint a pártbizottságnak, a 
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tanácsnak és a városi munkástanácsnak együttesen kell biztosítania a rendet. Kijelölték az 

intézőbizottság tagjait. Elnöke Szilágyi László, titkára Ördögh János, tagjai: Magyar Pál 

rendőr hadnagy, Hubicska Zoltán honvéd őrnagy, Vass Ottó a rádiótól, Rácz István a diákság 

követelésére, Dandos Gyula az ifjúság részéről, dr. Salamon István főorvos a kórház részéről 

és Gyebróvszki László a városi PB képviseletében. A szakszervezet, az ipar és a 

mezőgazdaság részéről nem tudtak kit jelölni, s abban állapodtak meg, hogy majd a 

szakszervezettel és az illetékes tanácsi osztályokkal ezt utólag pótoltatják. Jegyzőkönyvben 

rögzítették, hogy a munkástanácsot az üzemek dolgozóinak küldötteivel – összesen 47 fővel – 

ki fogják 60 tagúra egészíteni. Megállapodtak, hogy a rendőrség fellép a rendzavarókkal 

szemben, s hogy Fekszi István megyei tanácselnök és Varga Sándor megyei PB első titkár 

felveszi a kapcsolatot a szovjet parancsoksággal, hogy a város területére csak akkor jöjjenek 

be, ha a segítségüket kérik.46 

Másnap, október 27-én a Kossuth tér a forradalom központjává vált. Azonban az 

elhangzott követelésekkel, beszédekkel teljesen ellentétes volt a távozásra felszólított szovjet 

páncélosok állandó vonulása. A szovjet tankok és teherautók áradata a Bocskai utca felől a 

Kossuth tér érintésével részben a Malinovszkij utca47 felé, részben pedig akkor még 

egyenesen haladva a Görögkatolikus templom felé igyekezett. A térhez közelítő élcsapat 

mindig lelassult, megtorpant, sőt meg is állt. Ráadásul a diákok az útkereszteződésben 

elfordították az irányjelző táblákat, s így azok rossz irányba mutattak. A tanácstalanság miatt 

a járművek és a tankok olykor összetorlódtak vagy egymáshoz ütődtek, a magyar tüntetők 

nagy tömege és közelsége pedig külön is zavaró volt. A nehéz tankok lánctalpa ugyanakkor 

felszántotta az úttestet és sok-sok aszfaltdarabot kidobott oldalra. E körülmények és a 

fegyvertelen tömeg félelmet nem ismerő bátorsága eredményezte a kődobálást. Mindenki 

maga szedte fel a Római katolikus templomot szegélyező járda kockaköveit, illetve a tankok 

által felszakított aszfaltdarabokat. Sokaknak tetszett, hogy az acél kolosszusokon a kődarabok 

nagyot koppantak, a szovjet katonák pedig olykor kiugráltak a járművekből és meg voltak 

zavarodva. Csupán a teherautók platóján ülő katonák illetve a vezetőfülkében utazó tisztek 

tudtak géppisztolysorozatokat vagy pisztolylövéseket leadni. A kövek elhajítása után a 

templom mögötti épület kapubejáratába menekülő Hajósi Mihály az egyik álló teherautó 
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platóján ülő szovjet katonától kapott géppisztolylövést.48 Ugyanakkor kapott az Állami 

Áruház bejáratánál gerinclövést M. P. 21 éves fiatal, akinek az anamnézise nagyon precíz: 

„bejövetele előtt röviddel az Állami Áruház előtt megsebesült!” Gerincoszlopa ágyéki 

részének jobb oldalán rekedt meg a lövedék, amelyet szovjet katona géppisztolyából kapott. 

Az Állami Áruház előtt vonuló szovjet gépkocsik ugyanis megálltak, s M. P. odalépett az 

egyikhez, kiáltozva: „Ruszkik! Menjetek haza!” Egy felbőszült szovjet katona kiszállt, és lőtt 

a tüntetőkre.49 

Ezzel egy időben a Kossuth tér és a Malinovszkij utca sarkában az összetorlódott 

szovjet tehergépkocsik egyikének jobb oldali ajtajához fellépett Gabulya Mihály (1898-1956) 

földmunkás, aki tirpák nyelven kiabált és gesztikulált. Ennek hatására az ott ülő szovjet 

őrnagy közvetlen közelről fejbe lőtte, s ezzel ő lett Nyíregyházán a forradalom első mártírja. 

Holttestét bevitték az udvarra, nemzeti színű zászlóval leterítették és elénekelték a Himnuszt. 

A lánya, Melich Jánosné Gabulya Erzsébet szerint 1956. október 29-én, hétfőn a Városi 

Tanácson jelentették a halálesetet. Szilágyi László munkástanácsi elnök intézkedésére első 

osztályú temetést kapott, míg október 30-án, kedden Balczó András evangélikus lelkész 

temette el. Az Északi temető XXII. parcellájának 98. sírhelyén a sírfelirat nem is sejteti, hogy 

hős fekszik ott, aki a halála előtti napon, október 26-án a Megyei Tanács épülete előtt már 

szovjet tank elé feküdt.50 

Nagy meglepetéssel szolgáltak október 27-én a sebészeti osztályra felvett további 

sérültek adatai is: 1. Gadnai József 31 éves, tsz-tag; Oros, Nyírjestanya, bal combjának lőtt 

sebével (eltört a combcsont is) 11 óra 45 perckor került a kórházba. 2. Sz. F. 28 éves vállalati 

dolgozó nő mindkét combjának lőtt sebével ugyancsak 11 óra 45 perckor került a sebészetre 

és 3. T. M. 14 éves fiú bal oldali tüdőlövése miatt 12 órakor került felvételre. Mind hármójuk 

anamnézise azonos: „bejövetele előtt röviddel meglőtték.” Gadnai József elmondta, hogy a 

Kossuth téri tömegre a Kossuth Szálló51 padlásáról lőttek az ÁVH orvlövészei. A tüntetők 

bemenekültek a Római katolikus templomba, s ő már majdnem beért, amikor hátulról, 

oldalról bal térde fölött géppisztolyból lövés érte. Sógora, Petrilla Sándor telefonált nyomban 

a mentőkért, s az ugyanekkor megsebesült Sz. F. 28 éves nővel együtt szállították kórházba.52 
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Megfigyelt ekkor Török János munkástanácsi tag egy elhagyott szovjet teherautót, amelyről 

két tüntető fiatal egy-egy géppisztolyt elemelt, s zsákmányukkal boldogan elfutottak a Dózsa 

György utcába.53 

A Damjanich laktanyánál is október 27-éről 28-ára virradó éjjel zajlott le igazi tűzharc. 

Erről a Megyei és Városi Munkástanács lapja, a Szabolcs-Szatmár Népe 1956. október 30-i 

számának 2. oldalán az alábbi módon számolt be: „Számtalan rémhír kering a városban a 

szombat éjjel lezajlott tűzharcról. Ezzel kapcsolatban kértük a város és a megye lakosságának 

részére konkrét tájékoztatást a Városi Munkástanács tagjaitól, valamint a Damjanich laktanya 

tisztjeitől. A következőkben foglalhatjuk össze a szombatról vasárnapra virradó éjszaka 

lezajlott tűzharc történetét. A Damjanich laktanya honvédei szombaton a késő esti órákban 

fegyvereztek le egy oda érkező vontatón tartózkodó csoportot. Később ismét megjelent két 

gépkocsi, körülbelül 70 fővel. A honvédség ezeket is visszaindította. Éjfél körül a Kállói útnál 

riasztólövést adott le egy ismeretlen személy, akit ezután rakétával világítottak meg. Az illető 

lefeküdt, mire az ott lévő őrségek tüzet nyitottak. Közben egy szovjet gépkocsi érkezett oda, 

amelyikről azt hitték, hogy az előbbiek jöttek vissza a laktanya megtámadására, valamint 

fegyverek szerzése céljából. A gépkocsira különben először ismeretlen egyének nyitottak 

tüzet. A laktanyában elhelyezett honvédség nem látott tiszta képet, tüzelt a gépkocsira, s az 

egyik szovjet tiszt lábát vesztette, egy szovjet személy eltűnt. A szovjet gépkocsi teljesen 

tönkrement a tűzharc következtében. A laktanyában lévő magyar alakulattól is életét vesztette 

egy tiszt. Több szovjet csoport is kivonult a tűzharcra, azonban hamar megtudták annak okát, 

s elkerülték a beavatkozást.” A tűzharc hevességét jelzi, hogy a Kórház sebészeti osztályának 

adatai szerint 1956. október 27-én hét és október 28-án négy súlyos sebesült került lőtt sebbel 

felvételre. Az október 28-án felvettek között szerepelt Pjotr Fedorovics Kosztyin 29 éves 

szovjet katona mindkét combjának lőtt sebével és a jobb combcsont törésével (sebészi ellátás 

után még aznap elszállították; nyilván ő vesztette el a lábát). Az életét vesztett magyar tiszt 

Csályi Ferenc (1928-1956) főhadnagy volt, aki 1956. október 27-én éjjel fejlövést kapott. 

Temetése október 31-én, hétfőn délben történt, a laktanyából ágyútalpon vitték a temetőbe, s 

dr. Balogh Antal katonaorvos mondott búcsúbeszédet. Az eredeti nyughelyéről csak 1957 

őszén hozták előre a jelenlegi díszsírhelyre posztumusz századosként.54 A Kállói út 1957 és 

1990 között a hősi halált halt katonatiszt nevét viselte, s bár őt nem sorolják 1956 negatív 
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szereplői közé, nevét a rendszerváltás után mégis eltörölték, és a városból kifelé vezető útnak 

visszaadták a korábbi elnevezését.55 

Tény, hogy a nyíregyházi forradalmárok 1956. október 28-án teljesen átvették a 

hatalmat, mert sikerült megnyerniük a fegyveres testületeket. Először a honvédség állt át a 

forradalomhoz. Már együttműködésnek kellett tekinteni azt a tényt is, hogy Hubicska Zoltán 

parancsnok október 26-án a déli órákban Tomasovszky András felhívására egy teherautónyi 

tisztet és honvédet kiküldött a tömegtüntetésre. A döntő fordulat azonban október 28-án 

következett be, amikor Szilágyi László, a Megyei Munkástanács elnöke katonai gépkocsin 

Ormos László főhadnagy kíséretében kiment a Damjanich laktanyába, s az átállásról 

megállapodott Hubicska Zoltán őrnaggyal. Eszerint a honvédség fegyveresen biztosítja az 

1956-os forradalom hatalmát: a laktanyában megalakították a Katonai Forradalmi Bizottságot, 

részt vállaltak a nemzetőrség munkájában és Hubicska Zoltán őrnagy tagja lett az új megyei 

vezetésnek. Ettől kezdve Hubicska ezredparancsnok a Megyeházán a Megyei Nemzeti 

Bizottságnál vagy pedig a rendőrkapitányság épületében székelő Honvédelmi Bizottmánynál 

tartózkodott. Tény, hogy az őrnagy és a megyei munkástanács elnöke rövid idő alatt közeli 

barátságba is kerültek. Ráadásul Hubicska őrnagy Puskás Dezső százados titkos iratait a 

Damjanich laktanya Forradalmi Katonai Tanácsának ülésén nyilvánosságra hozta, s a 

századost ki is záratta ebből a tanácsból.56 

Az Államvédelmi Hatóság jelenléte október 28-ig hatott bénítólag a többi fegyveres 

testületre, azonban a forradalom elsöpörte a karhatalmat. Petényi József akkori rendőr 

százados elmondta, hogy az ÁVH-s tisztek ekkor nagyon féltek, s ezért Végh György ÁVH-

őrnagy, főosztályvezető utasítására Nagy Zsigmond rendőr százados lezáratta a Megyei 

Rendőrfőkapitányság egész épülettömbjét. A Hunyadi utca felőli kapualjat befalaztatták, az 

udvaron pedig tartalékoltak két teherautónyi lőszert és fegyvereket, amelyeket a Damjanich 

laktanya parancsnokától, Hubicska Zoltán őrnagytól kértek. A harcot azonban nem vették fel, 

mert egy ismeretlen személy telefonon felszólította az ÁVH-sokat, hogy 1956. október 28-án, 

vasárnap déli 12 óráig hagyják el az épületet. Az átállt rendőrök maradhattak. Petényi József 

elmondta, hogy az ÁVH főosztályvezető államvédelmi helyettese ekkor Branovics Ferenc 

ÁVH-százados és a rendőrségi helyettese pedig Antal Pál rendőr őrnagy volt. Utóbbi azonban 

„fejtágító” tanfolyamon volt Budapesten, a helyettesítésével pedig Petényit bízta meg, s ezért 

ővele közölte Végh főosztályvezető vasárnap 11 óra tájban a következőket: „Úgy határoztunk, 
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Jóska, hogy elmegyünk! Vigyázz mindenre, nehogy az ügynöki hálózat névsora kijusson a 

közönség köré!” Ezek az iratok az irodák páncélszekrényeiben voltak elzárva, de Petényi nem 

kapott és nem vett át semmit: sem kulcsokat, sem bélyegzőket, sem iratokat. Ez a megbízás is 

csak szóban történt. Nem közölték, hogy merre mennek. Szinte rohantak ki az épületből. 

Tény, hogy 4-5 Pobeda személygépkocsival és 1 teherautóval Ungvárra menekült kb. 40 

személy, köztük családtagok is.57  

A rendőrkapitányság épületének második emeletén is furcsa dolgok történtek. Ugyanis 

„ismeretlen” rendőrök feltörték a páncélszekrényt, a hálózati iratokat kiszedték és átadták File 

György századosnak, aki „annak tartalmát a rendőrségi Forradalmi Bizottság intéző bizottsági 

ülésén, annak tagjai kívánságára ismertette. Ennek következtében a rendőrség épületében lévő 

egyének közül széles körben közismertté váltak a belső elhárítók nevei, s ennek ismeretében 

követelték ezeknek a személyeknek eltávolítását a rendőri állományból, akik kénytelenek is 

voltak a rendőrség épületét elhagyni.” File György elnöke volt a rendőrségi Forradalmi 

Bizottságnak és a Honvédelmi Bizottmánynak, mely utóbbi Kabai Dezső irányítása alatt állt.58 

Nyíregyháza közbiztonságáért a forradalom idején a nemzetőrség felelt. 1956. október 

26-án Rácz István tanár alakította meg a polgárőrséget. Ezen a napon a börtön megnyitása és 

a rendőrpalota erkélyéről mondott beszéde után hívta fel erre Végh György ÁVH-őrnagy. 

Rácz István Önéletrajzának 26. oldalán erről így írt: „Igen, én alakítottam meg a 

polgárőrséget, melynek Kabai Dezső lett a parancsnoka. Így kerültem én bele a 

forradalomba.” Már 1956. október 31-én Szilágyi László, a megyei forradalmi munkástanács 

elnöke rendeletére hirdetményeken jelentek meg: „Az új nemzetőrség szolgálatának 

ideiglenes irányelvei.” E 7 pontból álló szabályzatot Nagy Zsigmond rendőr százados, a 

közrendvédelmi osztály vezetője és beosztottjai dolgozták ki, de a szerkesztésébe 

bekapcsolódott Hubicska Zoltán őrnagy, a nyíregyházi Damjanich laktanya parancsnoka is. 

Eszerint a nemzetőrség feladata: a közrend, a közbiztonság fenntartása. Ezt állandó ügyeleti 

szolgálattal, illetve rendszeres járőrözéssel biztosították. Nyíregyházán a nemzetőrség 

székhelye a Malinovszkij utca 13.59 alatti épületben, a volt belterületi rendőrőrsön volt, ahol a 

Járási Tüdőgondozó Intézet is működött. A fegyverzetük puska és pisztoly volt, amelyeket a 

Forradalmi Munkástanácsok által kijelölt parancsnokok tartottak számon. Figyelemre méltó 

rendelkezés volt, hogy a polgárőrök csak a szolgálati időben tarthatták maguknál 
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fegyvereiket, különben azokat le kellett adni a nemzetőrség parancsnokánál. Kezdettől fogva 

Kabai Dezső volt a parancsnok – eleinte csak Nyíregyházán, majd 1956. november 2-től 

Szabolcs-Szatmár megye egész területén. Nyíregyházán Ormos László főhadnagy volt a 

helyettese, a Járási Nemzetőrség, illetve Járási Honvédelmi Bizottságok szervezésében Boros 

András rendőr százados és Mikula főhadnagy volt a segítségére. A forradalom érdekében 

fegyelmet és egységes cselekvést kívántak meg a nemzetőrségtől, amelynek kötelességévé 

tették, hogy „minden munkájában támaszkodjon a lakosságra.” A nemzetőrség a tetteseket 

aktív nyomozással őrizetbe vehette és bíróság elé állíthatta. A diákoknak a polgárőrségbe való 

jelentkezésében Dandos Gyula, a mártír diákvezér nyújtott nagy segítséget.60 Kabai nagy 

segítsége volt Dandos, ugyanis a diákok adták az őrszolgálatot a városi és megyei forradalmi 

bizottságok mellé, s igazoltattak az épület bejáratánál.61 

Megmaradt a nyíregyházi Jancsó Pál igazolványa, mely szerint a „polgárőrség tagja a 

rend fenntartása érdekében jogosult rendőri intézkedésre.” Ezen igazolványt 1956. október 

27-én állította ki a Városi Munkástanács, s azért is értékes, mert két pecsétet is tartalmaz: a 

„lyukas” tanácsi körbélyegzőt, illetve a jobb felső sarkában a „Nyíregyháza Forr. Tanács” 

körfeliratú, kis Kossuth címeres felülbélyegzést, hitelesítést. Ezt a forradalmi bélyegzőt Rácz 

István faragta krumpliból. Nyíregyházán a nemzetőrség legnagyobb tette az MDP Megyei 

Bizottsága Sztálin tér 21. szám alatti épületének fegyveres elfoglalása volt 1956. október 29-

én Kabai Dezső parancsnok vezetésével.62 Másnap elfoglalták a Pártoktatók házát és a Sóstói 

úton lévő pártiskola épületét. Néhány pártember nehezen tudott megbarátkozni a megváltozott 

helyzettel, továbbra is szervezkedett és fegyverkezett, s végül a Városi Munkástanács 

telefonkérésére a Szentmihály úti Vorosilov laktanyában állomásozó szovjet egység egy erős 

páncélos alakulata fegyverezte le őket október 30-án minden atrocitás nélkül, s a két 

teherautónyi hadianyagot átadta a város vezetőinek. Minden bizonnyal ekkor még a szovjetek 

nem láttak tisztán, s nem tudtak különbséget tenni a volt városi tanács és a munkástanács 

között.63 

Rácz István a Városi Munkástanács elnöke a Forradalmi Diáktanács működésének 

elősegítésére átadta a Dózsa György utca 25. szám alatt álló Úttörő Házat, ahol röplapokat 

készítettek és sokszorosítottak nyomda és stencilgép segítségével. Rácz tanár úr a röplapokat 
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terjesztő diákok részére gépkocsikat biztosított, hogy a szomszédos megyék diákságával is 

tarthassanak kapcsolatot. Szilágyiék vidékre ún. járási brigádokat küldtek ki a nemzetőrségtől 

a községi valamint járási forradalmi bizottságok és nemzetőrségek támogatására.64 

1956. október 29-én, Nyíregyházán az üzemi munkástanácsok küldöttei 

megválasztották a végleges munkástanácsot Városi Forradalmi Tanács néven 116 taggal, 

valamint ennek 43 tagú végrehajtó bizottságát, illetve a Megyei Nemzeti Bizottságot 60 taggal 

és ennek 15 tagú intéző bizottságát, s november 2-án közölték a 13 tagú Megyei Forradalmi 

Bizottság névsorát. A Városházán Rácz István tanár volt a vezető, míg helyettese Izsák István 

volt. 65 A városi szakvezetés tagozódása a következő volt: 1. Pénzügyi osztály: Budai Zoltán, 

2. Mezőgazdasági osztály: Kósa András, 3. Lisztellátás: Székely József, 4. Gépkocsielőadó: 

Verdes Miklós, 5. Rádió: Szűcs Károly és Barota Mihály, 6. Sajtó irányítása: Lengyel Antal, 

7. A Rádió műszaki ellenőrzése: Sándor Géza, 8. FMSz raktárak ellenőrzése: Havasi Mihály, 

9. Kereskedelmi szervek irányítása: Varga Zoltán, 10. Lakáshivatal vezetése: Kelemen József 

és 11. a Városi és Megyei Ipari Osztályt irányította és ellenőrizte: Demján János és Csépány 

Tibor. A közös városi és megyei Közellátási bizottságot Vityi Zoltán vezette. 

A Megyei Forradalmi Bizottság elnöke Szilágyi László lett, míg a tagjai: Demeter 

János, File György, Hubicska Zoltán, Izsák István, Kabai Dezső, Kósa András, Dr. Lupkovics 

György, Nádasy József, Rácz István, Tomasovszky András, Várkonyi Elemér és Vitéz 

Viktor.66 Mind a Városházán, mind a Megyeházán az új forradalmi vezetés birtokba vette az 

ún. káderanyagot, s a nem kívánatos tanácsi dolgozóknak egyszerűen nem adtak belépési 

engedélyt.67 Az új rend vezetői nem követtek el erőszakot, de a következő személyeket 

letartóztatták: 1956. október 30-án Unatenszki Pál alezredest, kiegészítő parancsnokot és négy 

katonai elhárító tisztet, november 1-jén Varga Sándor MDP megyei első titkárt és Fekszi 

István megyei tanácselnököt, november 2-án Kriston László MDP megyei bizottsági 

munkatársat, november 3-án Simon Lajos ÁVH-főhadnagyot.68 

A forradalom ezen időszakának egyik fontos szereplőjévé lépett elő dr. Babicz Béla 

(1908-1993) is, akinek tevékenysége az 1956. október 30. és november 2. közötti négy napra 
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esett, s az értelmiségi nagygyűlésen, illetve a munkástanácsokban valósult meg, teljesen 

szabályos körülmények között. 1956. október 30-án, Nyíregyházán, a Zsdánov utca 24. 

szám69 alatti SZOT Székházban Demjanovics Arnold 500 résztvevővel összehívta az 

értelmiségi nagygyűlést ahol dr. Babicz Béla a szervező felkérésére kapcsolódott be, s 

felszólalásként pompás beszédet mondott. Ekkor az elhangzott javaslatok továbbvitele 

érdekében intéző bizottságot választottak, s ennek is tagja volt dr. Babicz Béla. 

Tulajdonképpen ez a beszéd rendkívül mértéktartó volt, óvott a személyes bosszútól, s így 

akármelyik pártfunkcionárius is elmondhatta volna. A baj mégis abból eredt, hogy Babicz 

doktor használta egy helyen a „nagy szabadságharc” kifejezést és felhívott a munkástanácsok 

választására, illetve támogatására.70 

A beszédek és javaslatok elhangzása után 10 tagú Értelmiségi Forradalmi Bizottságot 

választottak, melynek tagjai a következő személyek lettek: Horváth Sándor, Dr. Babicz Béla, 

Schmidt Lehel, Demjanovics Arnold, Barota Mihály, Demeter János, Debreceni László, 

Bencs Károly, Dr. Lupkovics György, Dr. Sziklai István. Ennek keretében belül létrejött egy 

ún. 5-ös albizottság is, melynek elnöke Horváth Sándor, a Kossuth Lajos Gimnázium 

igazgatója lett, míg titkára Demjanovics Arnold volt. Az Értelmiségi Forradalmi Bizottság, 

valamint a Megyei Nemzeti Bizottság között Barota Mihály volt az összekötő.71 

1956. november 2-án a Megyei Kórházban az egészségügyi forradalmi bizottsági 

ülésen (bírósági iratokban Vegyes Forradalmi Bizottság néven szerepel az összejövetel) dr. 

Babicz Béla rövid megnyitó után előadta, hogy a letűnt Rákosi-rendszer idején vezető 

szerepet betöltő és nem megfelelő emberek leváltásának megbeszélésére jöttek össze. Ezért 

később a megyei bíróság B 1111/57. aktaszámú 125 oldalas jegyzőkönyvében a népi 

demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedéssel vádolta meg dr. Babicz Béla 

SZTK körzeti orvost és társait, dr. Dohnál Jenő kórházi gyermekgyógyász főorvost és dr. 

Gábriel Aurél kórházi szülész főorvost. Jellemző az ilyen koncepciós perre, hogy már a helyi 

indulatoktól, elfogultságtól független, Budapesti Legfelsőbb Bíróság is „törvénysértően 

aránytalanul súlyosának minősítette a Babicz-perben kiszabott büntetéseket.72 A Luther utca 

3. szám alatt álló egykori lakóházán 1993 óta emléktábla őrzi Dr. Babicz Béla emlékét. 
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A másik fontos szereplő a fiatal Bán István (1931-2006), aki papi vizsgáinak letétele 

után két héttel – felkérésre – egyházi beszédet tartott a Magyar Rádió nyíregyházi stúdiójában 

1956. október 31-én, a Reformáció emléknapján és november 2-án, Halottak napján, a 

forradalom hősi halottainak, így a mártír református teológusok emlékezetére is. Ezeket, 

magas színvonalára való tekintettel a Borsodi Rádió és a Szabad Európa is ismertette. Az első 

rádióbeszédében az alábbiakat hangsúlyozta: „Semper reformari debet... Újra reformálni kell. 

A régi elavult, újat kezdett az Isten. Közelmúltunk fájdalmas tapasztalatait igen bölcsen 

mérték fel, akik a követeléseink pontjait megfogalmazták. Magam részéről csak egyet 

szeretnék ezekhez és a Forradalmi Tanácsok munkájához fűzni: a történelem Uráról el ne 

feledkezzetek: Isten nélkül reménylett jövőnk romhalmazzá válik. Az egyház szívesen, 

örömmel segít.” Bán István, a nyíregyházi bokortanyák segédlelkésze nem volt tagja 

semmiféle forradalmi testületnek. Gyönyörű rádiós istentiszteleteit azonban a szovjet 

segítséggel visszaállított önkényuralom államrend elleni igazgatásának minősítette, mert az 

ún. békepapok (Péter János debreceni püspök, Békefi Benő nyíregyházi esperes stb.) 

leváltását követelte és ugyanakkor egyházi megújulást is sürgetett. Bán Istvánt a pufajkások 

már 1957. február 7-én a Sóstói út 4. szám alá, a „megszűnt” ÁVH nyíregyházi börtönébe 

vitték, majd a Megyei Bíróságon 1957. május 5-én 5 évi börtönre ítélték, amelyet 

fellebbezéskor felemeltek 8 évre és teljes vagyonelkobzásra. Feltételesen 6 év múlva „papíron 

szabadon engedték, azonban továbbra is „ellenforradalmi banditaként” kezelték.73 A Szent 

István utca 42. szám alatt látható, egykor a Magyar Rádiónak is otthont adó épület falán 2006 

óta emléktábla őrzi Bán István emlékét. 

1956. november 4-e hajnalán a szovjet hadsereg a „Forgószél” nevű hadművelet 

keretében országszerte megkezdte a magyar forradalom leverését és a főváros megszállását. 5 

óra 20 perckor Nagy Imre utoljára szólt a nemzethez. Miután a szovjet alakulatok megszállták 

Nyíregyházát, megérkezett Debrecenből a szovjet katonai elhárítás ezredese két, Nyíregyházát 

jól ismerő államvédelmis tiszttel, akiket a debreceni fogdából szabadítottak ki. Az ezredes a 

Szentmihály úton lévő Vorosilov laktanyában székelő szovjet parancsnokságra rendelte a 

megyei rendőrkapitányság vezetőjét, Petényi Józsefet, és a katonai helyőrség elhárító tisztjét, 

Puskás Dezső századost, hogy a nyíregyházi forradalmi mozgalom legaktívabb szereplőiről 

tájékozódjon. Ezt követően a megyei rendőrkapitányság épületében rendezkedtek be, és 

megkezdték azoknak az államvédelmis beosztottaknak a behívását, akik nem menekültek el a 

Szovjetunióba. November 5-én a megyei rendőrkapitányságon működő honvédelmi 
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bizottmány tagjai még az új nemzetőrségen dolgoztak, de a szovjet katonaság hamarosan 

lefegyverezte a rendőrséget és a legénység tagjait kizavarta az épületből. Az üresen maradt 

kapitányságot az időközben a Szovjetunióból visszatért volt államvédelmisekkel foglalták el 

Végh György volt ÁVH-őrnagy vezetésével. Végh minden itthon maradt személlyel, így 

Petényi József rendőr századossal is leíratta az 1956. október 23. és november 4. közötti 

időszakban történteket. Az ÁVH-tisztek tehát ott folytatták, ahol abba kényszerültek hagyni, 

de még kegyetlenebbül. Főtanácsadójuk Micu ezredes, a moszkvai kémelhárító osztály 

vezetője lett. Nemsokára Petényit is letartóztatták, s 4 hónapig „élvezte” a Sóstói u. 4. szám 

alatti börtön 1. számú fogdájában a „megszűnt” ÁVH vendégszeretetét.74 

A Megyei Nemzeti Bizottság utolsó ülése 1956. november 4-én reggel a Megyeháza 

nagytermében volt. Izsák István elnökölt, s felkérte Szilágyi Lászlót az átadási beszámoló 

megtartására. Ez kb. 10 percig tartott. Amikor kifelé mentek a földszinti előtérben már ott 

álltak a szovjetek és az „új” elvtársak – Benkei András, Oláh László –, akik csak rámutattak 

egyesekre, s a szovjetek nyomban félreállították, „lekapcsolták”.75 

A forradalmi vezetőit, Pintér Istvánt, Rácz Istvánt, Szilágyi Lászlót, Dandos Gyulát, 

Lengyel Antalt, dr. Lupkovics Györgyöt és Kabai Dezsőt november 8-án Ungvárra 

szállították a szintén letartóztatott nyírbátori vezetőkkel együtt. Innen november végén hozták 

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

1957 elején megkezdjék büntetőjogi felelősségre vonásukat.  

Nyíregyháza azon kevés város közé tartozik, ahonnan viszonylag nagy számban 

maradtak fenn fényképek az 1956-os forradalom időszakából. A Szilágyi László és társai 

ellen lefolytatott eljárások iratai között, a nyomozati anyagban 53 fénykép található az 

október 26-i tömegtüntetésről. A fotók megtalálhatók a Szilágyi-per iratai között, valamint az 

MSZMP megyei bizottságának anyagában is. A forradalom nyíregyházi eseményeinek 

közismert képi reprezentációi ezek, amelyek rendszeresen megjelennek a kiállításokon és a 

korszakkal foglalkozó munkákban. A képeket felhasználták a forradalom utáni megtorlás 

folyamatában, sőt jelenleg ez tekinthető azok elsődleges kontextusának, hiszen a fotók a 

forradalom megyei és városi vezetői elleni eljárások iratai között maradtak fenn. Azt nem 

tudjuk biztosan, mikor és milyen úton-módon – házkutatás révén, fotólaborból elkobozva, 
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esetleg az MTI-től (vagy más szerkesztőségtől) kikérve – került a megyei politikai rendőrség 

birtokába a fotósorozat.76 

A Szilágyi László és társai elleni büntető per 45 napig, 1957. október 24. és december 

13. között tartott. A vádirat száma B. III, 390/1957. Jogi nyelven ún. „00” azaz dupla nullás 

ügy volt ez is, ami a legszigorúbb titkosságot és ellenőrzést jelentett. A perben a fegyveres 

testületek tagjai ellen indított eljárást összevonták a forradalom polgári vezetőinek ügyével, 

így a forradalom civil vezetői felett is katonai bíróság ítélkezett. A vádlottak, a többi 

forradalmár és az együttérző tömegek megfélemlítése céljából a két legfőbb vezetőt – Szilágyi 

Lászlót és Tomasovszky Andrást – szemrebbenés nélkül kötél által végrehajtandó halálra 

ítélték. Az ítéletet 1958. május 6-án hajtották végre. Rácz István tanár II. rendű vádlott volt, s 

az ún. népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny 

részvétellel elkövetett bűntett miatt 5 évi börtönre, mint főbüntetésre, 1000 Ft 

vagyonelkobzásra 15 és az egyes jogok gyakorlásától való 5 évi eltiltásra, mint 

mellékbüntetésre ítélték. A honvédelmi bizottmány két tagját, Hubicska Zoltán honvéd 

őrnagyot 1 év letöltendő, míg File György rendőr századost 1 év felfüggesztett 

börtönbüntetést kapott. Ormos László honvéd főhadnagy 6 hónap felfüggesztett börtönnel, 

míg Petényi József rendőr százados 10 hónap felfüggesztett börtönnel sújtották. Szentmártoni 

Sándort és dr. Lupkovics Györgyöt 15-15 év börtönre ítélte a bíróság.77 Budai Andrást 2 év és 

6 hónap börtönbüntetéssel sújtották, mert részt vett az Irodaház tetején lévő vörös csillag 

leszerelésében és a szovjet hősi emlékmű, Pátzay Pál kozák lovast ábrázoló szobrának 

ledöntésében. Kabai Dezső nemzetőrparancsnok a megtorlás elől 1957-ben Jugoszlávián át 

előbb Franciaországba, majd Németországba menekült. Sajnos Dandos Gyula azonban nem 

volt ilyen szerencsés, ugyanis ő Svájcba akart visszajutni. Szakorvosi javaslattal a 

szentgotthárdi szanatóriumba került, ahonnan kétszer kísérelt megszökni, a határőrök a 

második szökésekor azonban lelőtték. Holtestét a mai napig nem találták meg. 
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