SÁRVÁRI BERTALAN
1916. AUGUSZTUS 23. KASSA – 1994. MÁRCIUS 13. BUDAPEST
ANYJA NEVE: DOBOGA ERZSÉBET
APJA NEVE: SÁRVÁRI JÓZSEF
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POLGÁRI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Hat elemi

1922–1928

Három év tanonciskola

1931–1934

MUNKAHELYEK
N. a.

pincér

n. a.

KATONAI ISKOLÁK, VÉGZETTSÉG
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA) hadtáp tagozata

1953–1956

Katonai szakképzettsége

hadtáptiszt

KATONAI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁSOK
Magyar Néphadsereg (MN) Hadbiztosi Csoportfőnökség élelmezési
osztály

osztályvezető, majd csoportfőnökhelyettes

1957–1961

MN Hadtápfőnökség önálló élelmezési osztály

osztályvezető

1961–1971

Nyugállományba helyezve

1971. november 30.

PÁRTTAGSÁG
MKP

1945

MDP

1948

MSZMP

1956

KARHATALMI SZOLGÁLAT, BEOSZTÁS
3. (budai) karhatalmi ezred XI. kerületi század

1

századparancsnok

1956. november 10.–1957.
április 10.

KIEGÉSZÍTÉSEK
1956-ban Budapesten a 4. hadsereg hadseregtörzse hadbiztossági osztályát vezette, a forradalom kirobbanásakor lakásán tartózkodott, október
26-tól november 4-ig szolgálati helyén a kapott feladatokat látta el, majd november 9-ig ismét otthon volt.
1958. évi hivatásos tiszti minősítése szerint: „Az ellenforradalom alatt a hds. tö-ben dolgozott. A tiszti karhatalom megalakulása után a XI. kerületi
tiszti karhatalmi szolgálat [sic!] parancsnoka volt. Ebben a beosztásában keményen megállta a helyét. Több esetben életét kockáztatva szállt
szembe ellenforradalmi csoportosulással, vagy ellenforradalmároktól mentett meg embereket.”
Kitüntetési javaslata karhatalmi tevékenységéről: „A XI. ker. század parancsnoka volt. A század munkáját jól szervezte meg. A nagyobb akciók,
amelyeket vezetett: a Móricz Zsigmond körtéri tüntetések felszámolása, a Beloiannisz-gyár rendjének helyreállítása és ellenforradalmi csoportok
leleplezése. December elején élete kockáztatásával kimentett a tömegből egy rendőr századost, akit a csőcselék agyon akart verni. Bátor,
példamutató és harcos fellépésével a tömeget rajnyi erővel szétverte.”
1963. évi hivatásos tiszti alapminősítése szerint: „Életében nagy iskola volt – és ez nála ugrásszerű fejlődést idézett elő – az 1956-os
ellenforradalom leverésében betöltött szerepe. A XI. ker. tiszti karhatalmi szd. parancsnoka volt. Bátor fellépéséért, a fegyveres harcban tanúsított
személyes példamutatásáért megérdemelt megbecsülésben volt része mind szolgálati, mind pártvonalon.”
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