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1. Előszó 
„Ősz és  ezen belül  október-november. Ilyen tájban elő-előjönnek közelmúltunk meg-

nyugtató módon még mindig nem tisztázott eseményei”  írja Szolcsányi János pécsi 

akadémikus „Az ’56-os szegedi szikra” című cikkében [1]. 

„Az 1956 évi forradalom és szabadságharc gyógyszerészi vonatkozásai”t 1993-ban  

első ízben és érdemben (!)  Nikolics Károly professzor dolgozta fel. Kiemelte, hogy „Az 

1956. októberi forradalom és szabadságharc legújabbkori történelmünk kiemelkedő ese-

ménye. Sokáig „ellenforradalom” címmel illették, később „népfelkelés” elnevezést ka-

pott. … Időszerű, hogy  közel négy évtized elteltével  a gyógyszerészi vonatkozásokat 

is összegyűjtsük …”  írta tehát mindezt 1993-ban [2]. 

És ez az, amit Nikolics prof. gondosan el is végzett: nevezetesen, hogy mik voltak az 

előzmények, mi történt Budapesten, a Minisztériumban, a két egyetemen, milyen harci 

cselekmények zajlottak, milyen volt a gyógyszerellátás és milyen a gyógyszerészek helyt-

állása, s aztán 1957-ben és utána  megyéről megyére  milyen „felülvizsgálatok” voltak 

és milyen megtorlások történtek ... [2]. 

1956 óta eltelt 60 év. Ma már az akkori elsőéves gyógyszerészhallgatók is 78 évesek. 

E téma egyes részleteiről  a III. éves hallgatók egyikeként és mint az események he-

lyi résztvevője  többször írtam. Most összefoglalom a két gyógyszerészképző város  

Budapest és Szeged  hallgatóinak részvételét, ezen belül érthetően a szegediekét bőveb-

ben, továbbá a szegedi és a csongrád megyei eseményeket, ill. nagyon érintőlegesen az 

országos történéseket is. 

 

 

2. Néhány rövidítés 
ÁEH   Állami Egyházügyi Hivatal 

ÁVH   Államvédelmi Hatóság, az ÁVO-ból alakították ki 

ÁVO   Államvédelmi Osztály, 1946 decemberétől 

BME   Budapesti Műszaki Egyetem 

DISZ   Dolgozó Ifjúság Szövetsége, 1950. június 18-tól 

ENSZ   Egyesült Nemzetek Szövetsége 

eü.   egészségügy(i) 

ÉIME   Építőipari Műszaki Egyetem 

KISZ   Kommunista Ifjúsági Szövetség, 1957. március 21-től 

KB   Központi Bizottság 

KV   Központi Vezetőség 

MASZOVLET Magyar-Szovjet Légiforgalmi Társaság, 2010-ig MALÉV 

MDP   Magyar Dolgozók Pártja, 1948-1956 között 

MEFESZ  1950-ig: Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, ill.  

   1956-ban Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 
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SZKP   a Szovjetunió Kommunista Pártja 

PB   Pártbizottság 

TDK   tudományos diákkör és 

TIK   Tanulmányi és Információs Központ. 

 

 

3. Események országszerte [3] 
• 1956. február 2: bemutatták a „Körhinta” c. filmet, 

• február 14-25: Hruscsov feltárta és elítélte a Sztálin személye körül kialakult kultuszt, 

• március 10-16: jeges árviz zajlott a Dunán, pl. Mohácsnál is, 

• március 17: találkoztak a volt MEFESZ-esek, 

• május 10: megkezdték a magyar-osztrák határon telepített műszaki zár eltávolítását, 

• június 13-tól a közép-európai szoc. országok állampolgárai útlevél nélkül utazhattak, 

• június 28: tüntetések és zavargások voltak Poznanban (Lengyelország), 

• nyáron Szombathelynél „eltérítettek” egy MASZOVLET utasszállító repülőgépet, 

• hírek szerint léggömbökön egész nyáron lázító röplapok érkeztek, 

• október 6: a Kerepesi temetőben − százezer ember néma tüntetése mellett − újra temet- 

ték Rajk László és három társa földi maradványait (akiket korábban egyszerűen elás-

tak egy gödöllői országút mentén), 

• október 15-22: az MDP KV küldöttsége Belgrádban tárgyalt, 

• október 20, Szeged: a József Attila Kör ismertette követeléseit. Hasonló körök más  

egyetemeken is alakultak, 

• október 22 (hétfő): Szegeden és a többi egyetemen nagy diákgyűléseket tartottak, 

• 1956. október 23 (kedd): Budapesten 15 órakor a Petőfi-szobornál és a Műegyetemen  

tüntetés kezdődött. A tömeg a Bem térre, aztán a Parlament elé vonult, ahol este 9-kor 

Nagy Imre beszélt. Fél órával később ledöntötték a Sztálin-szobrot. Utána a város 

több helyén tűzharc alakult ki. A helyzetet az MDP KV ellenforradalomnak nyilvá-

nította és segítségért fordult a szovjet csapatokhoz, amelyek éjfél után meg is jelentek 

az utcákon (de ez csak erő-demontráció volt) ... 

• október 24 (szerda): megalakult Nagy Imre kormánya. Országos statáriumot hirdettek. 

Az ÁVH egységei a Rádiónál − felsőbb parancs nélkül − a tüntetők közé lőttek, 

• október 26 (péntek): a sztrájk országossá vált. A Parlament előtt, ill. Miskolcon és Ma- 

gyaróváron is lőtték a tüntetőket. Részlet Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán c.  

költeményéből: 

 „… Piros a vér a pesti utcán, 

 munkások, ifjak vére ez, 

 piros a vér a pesti utcán 

 belügyminiszter, kire lövetsz? …” 

 

• október 28 (vasárnap): Nagy Imre bejelentette, hogy a szovjet csapatokat kivonják Bu- 

dapestről, s tárgyalni fognak az országból történő kivonásukról is. Megszüntették az 

ÁVH-t, 

• október 29 (hétfő): a szuezi válság kezdete, 

• október 30 (kedd): tucatnál több párt kezdte meg újjászerveződését. Kádár János a  

Nagy Imre kormány államminisztere lett, 

• október 31 (szerda): folyamatosan újjáalakulnak a volt koalíciós pártok. Mindszenty Jó- 
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zsef biborost kiszabadították és Budapestre érkezett. Hruscsov és a szovjet vezetés 

újabb katonai beavatkozás mellett döntött, 

• november 1 (csütörtök): Nagy Imre bejelentette hazánk semlegességét és kilépését a  

Varsói Szerződésből, s az ENSZ főtitkárhoz fordult segítségért. Kádár János − a Kor-

mánnyal való egyeztetés nélkül − tárgyalni indult a szovjet nagykövetségre, aztán a 

tököli szovjet parancsnokságra ment, végül Moszkvába távozott, 

• november 3 (szombat): Hruscsov Brioni szigetén Titóval tárgyalt, aki − félelmében −  

Hruscsov mellé állt. 

A magyarországi helyzet konszolidálódni látszott. Ugyanakkor tárgyalások kezdőd- 

tek a szovjet csapatok kivonásáról, ezeket este 10 órától Tökölön folytatják (volna) a  

szovjet parancsnokságon, ahol szovjet és ÁVH-s tisztek elfogták Maléter Pál vezér-

őrnagy, honvédelmi minisztert, 

• 1956. november 4 (vasárnap): éjjel elhangzott Mindszenty emlékezetes bíborosi beszé- 

de. Hajnalban a szovjet csapatok általános támadást intéztek a főváros és több vidéki 

város ellen. 5 óra 20 perckor Nagy Imre a Rádióban bejelentette: „Figyelem! Itt Nagy 

Imre beszél, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke! Ma hajnalban a szovjet csa-

patok támadást indítottak fővárosunk ellen …” [a teljes szöveg később olvasható]. − 

Néhány óra után a jugoszláv nagykövetségen kértek és kaptak menedéket. 

A kora reggeli órákban Kádár János is beszédet mondott a Szolnoki Rádióban: beje- 

lentette a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását. − Budapes-

ten a forradalmárok és a szovjet csapatok között hetekig tartó súlyos, majd csökkenő 

hevességű harcok bontakoztak ki. Az Üllői utat gyakorlatilag lerombolták! Novem-

ber 8-án Újpest és 11-én Csepel is elesett ... 

• november 7: a Kádár-kormány Budapestre érkezett, 

• november 12: az ENSZ közgyűlésén napirendre vették a „magyar kérdést”, 

• november 14: a Kormány ellen megalakult a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács, 

• november 19: számos fővárosi üzemben megkezdődött a munka, 

• november 22-én este a jugoszláv nagykövetségről Nagy Imrét és társait ígéretekkel ki- 

csalták, majd szovjet tisztek erőszakkal elfogták, másnap Romániába (Nagov) szállí-

tották őket, 

• november 22 – december 8, Melbourne: Nyári Olimpia, ahol a magyar sportolók (kö- 

zöttük Magay Dániel évfolyamtársunk) 10 aranyérmet nyertek. 

• december 8: Salgótarjában sortüzet adtak le a tüntetőkre (kb. 80 halott), 

• december vége: „hivatalosan” 163 361 magyar kért menedéket Ausztriában, 

• 1957. január 9: az ENSZ-ben megkezdődött a „magyar kérdés” vitája (hazánkat egy év- 

vel korábban, 1955. december 14-én vették fel az ENSZ tagállamai közé), 

• január 14: az egyetemeken folytatódott az oktatás (a második félév március közepén  

kezdődött), 

• január 17: indult a Lottó, 

• február 9: Estorilban (Portugália) elhunyt Horthy Miklós, volt kormányzó, 

• február 19: az Elnöki Tanács döntött a munkásőrség (párt-milícia) felállításáról, 

• február: a kormány szemében félelmetes lett a jelszó: MÚK (= Márciusban Újra Kezd- 

jük!), 

• március 21: Budapesten megalakult a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ), 

• május 1: a Hősök terén Kádár János kb. 400 százezres (?) tömeg előtt mondott beszédet, 

• 1956 vége és 1959 között 35 ezer ember ellen indult eljárás, közülük 22 ezret elítéltek  
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és 229 főt kivégeztek (voltak napok, amikor 10-12 ítéletet is végrehajtottak. Az  

akasztásokat egy Bogár nevű hóhér végezte). 

• 1958. június 16: kora reggel Nagy Imrét, Maléter Pál volt honvédelmi minisztert és Gi- 

mes Miklós újságírót kivégezték. Ezt a Kossuth Rádió késő este, „bátran” merte be-

mondani ... Nagy Imrét Vida Ferenc biró ítélte halálra [3]. 

 

 

4. Gyógyszerészek: fontosabb események [2] 

• 1956 tavaszán kezdeményezték az Országos Gyógyszerészeti Intézet létesítését. Kidol-

gozásával Zajta Eriket, a Minisztérium munkatársát és Bayer Istvánt, a Műszaki Fej-

lesztési Osztály vezetőjét bízták meg, 

• sor került számos államosított ingatlan (lakás) visszaadására. Néhány helyen a volt  

gyógyszertártulajdonos ismét egykori patikájában dolgozhatott, természetesen állami 

alkalmazásban, 

• a szakfelügyelők értekezletén kifogásolták a gyógyszertárak romló színvonalát, 

• 1956. október 23-án a Petőfi Kör „A magyar egészségügy helyzete” címmel vitafórumot  

rendezett a Trefort-kertben lévő Gólyavár teremben (dr. Pataky István, a Gyógyszer-

tani Intézet docense szervezte). Gyógyszerész résztvevői: Balogh Ferenc, Dávid 

Ágoston és Hartai Lajos. Dávid Ágoston szót is kapott, aki − többek között − követel-

te, hogy a Minisztériumban gyógyszerész-miniszterhelyettes irányítsa a gyógyszerel-

látást. 

• 1956. október 23-a után prof. dr. Babits Mihály urológust nevezték ki egészségügyi mi- 

niszterré. Megalakult a Minisztérium Forradalmi Tanácsa. A Gyógyszerészeti Főosz-

tály vezetője Lázár Jenő főgyógyszerész lett (korábban dr. Mészáros Ferenc orvos 

volt). Lázár Jenőt e pozíciójában 1957 után is megerősítették! 

• A Gyógyszertár Vállalat vezetése az intézkedési jogot átadta Dávid Ágostonnak, a Vál- 

lalat főgyógyszerésze Vértes Imre lett. 

• október 26-án Gyógyszerész Kamara felállítását követelték, 

• a Gyógyszertári Dolgozók Ideiglenes Forradalmi Tanácsa elnökéül Dávid Ágostont  

megválasztották, 

• október 31: a Vállalatok személyzeti osztályait megszüntették, vezetésüket a Tanács  

vette át, az MDP helyiségeit lefoglalták. 

• 1957-ben az eü. miniszter bizalmas rendeletben adott utasítást azonnali felülvizsgálat  

végzésére. Csak a Fővárosi Gyógyszertári Központnál 75 fő ellen intézkedtek (azaz 

felmondtak,visszaminősítettek, ill. eljárást indítottak). − Országszerte sokakat meg-

hurcoltak. 

 

 

5. Történelmi előzmények és kizárások [4] 
Az előzmények jól ismertek: bécsi döntések, részvétel egy − a németek oldalán elvesztett 

− világháborúban, holokauszt, békediktátum és hadisarc, 950 ezer magyar ember értel-

metlen halála, lerombolt ország, újjáépítés, példátlan infláció, nagy-nagy kitelepítések 

„baráti”nak nevezett szomszédos országokból, polgárosodást segítő politikai döntések, 

hatalomváltás, államosítások, téeszcsé-szervezés, padláslesöprés stb. 

Ugyanezek gyógyszerészi szemszögből: 298 (név és város szerint) dokumentáltan 

meghalt, kivégzett vagy eltűnt gyógyszerész [5-8], sokan kerültek hadifogságba, mások 
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külföldre menekültek; gyógyszergyárainkat már az ostrom elején kivétel nélkül földig 

bombázták, fővárosi patikáink zömét találat érte, a vidékiek jelentékeny része szintén 

megsérült vagy kifosztották. És természetesen gyógyszer sem volt … 

És itt is következett a patikák renoválása vagy újjáépítése, lassan hazakerültek a hadi-

foglyok is (sorsukat éppen Örkény István gyógyszerész írta meg: „Lágerek népe”), voltak 

munka nélküli gyógyszerészek (egy 1947-es jelszó: „Húzódjunk összébb a tára mellett, 

hogy elférjenek munka nélküli kartársaink. Nyakunkon a tél!”) [9], majd a gyógyszertárak 

1950-ben megalázó módon végrehajtott államosítása, azaz hatalmi úton történt elkobzása. 

Az ötvenes évek elején már megint sok gyógyszerész hiányzott. Emiatt indítottak 1952-

ben és 1953-ban a debreceni TTK-n, I. és II. éven képzést, akik a III. és IV. évet már 

vagy Pesten, vagy Szegeden folytatták [10]  

Evégett is indult Szegeden 1954-ben 176 fős évfolyam, amelynek tagjait kb. 550 je-

lentkező közül válogatták ki! Később − Szegeden és Budapesten 1959-ben és utána − 

összesen 136-an végeztünk, tízen kitüntetéses oklevéllel [11]. Egyébként az egyetemen a 

kitűnő vagy jeles eredményt elérő hallgatók tanulmányi és szociális ösztöndíja legfeljebb 

520 Ft volt, ebből fizettük a kollégiumot (50 Ft/hó) és a menzát (ebéd és vacsora 200 

Ft/hó), a füzeteket (mert tankönyv gyakorlatikag nem volt és jegyzetek is csak elvétve), 

költöttünk kultúrára és jegyeztettek velünk Békekölcsönt. Ha még maradt, volt lehetősé-

günk szüleinket szerényen támogatni ... − Mi, fiúk a Paprikafeldolgozóban, a Nagyállo-

máson és a Rókusi Állomáson vállaltunk vagon-kirakó munkát. − Ezek kimondottan ke-

mény évek voltak (bár többségünk nem nagyon törődött vele. Tudomásul vettük). 

Államvizsgás gyakorlatunkon mindannyian 1000 ft-ot kaptunk. A gyógyszerészek 

kezdő fizetése − vizsgaeredménytől függetlenül − egységesen 1400 Ft volt. 

 

Akadtak olyan társaink, akiket a hatalom megtorolt (ezt akkor is tudtuk, csak közben 

emlékeink megfakultak és az idő rostáján − sok mindennel együtt − ezek is kihulltak). 

Nevük belekerült a két új könyvbe [12, 13]. Így pl. „1954-ben a Szegedi Orvostudo-

mányi Egyetemről ‘adatelhallgatás fegyelmi vétségének’ (= származása elhallgatásának) 

elkövetése miatt többek között Wellish Judit I. éves gyógyszerészhallgatót zárták ki” [12]. 

„Csák László I. éves gyógyszerészhallgatónak is az volt a bűne, hogy elhallgatta szár-

mazását. Az ő apja az I. világháborúban volt katona és bátorságával kiérdemelte a vitéz-

ségi címet. Az idősebb Csák több, mint három évtizeddel korábbi vitézségéért fiának kel-

lett fizetnie ... Ezt a folyamatot akkor nem nevezték ‘numerus clausus’nak, ahogy ‘nume-

rus nullus’nak sem, miként indokolt lett volna ... [12]. 

„Az egyetemről való eltávolítások még 1956-ban is folytak. Osza Eszter gyógysze-

részhallgató volt Szegeden. Vétke az volt, hogy … apja földjeként csupán 30 hold körüli 

birtokot vallott be. Közben a vizsgálódások során − mert ilyenek is voltak − kiderült, 

hogy az akkor már 70. életévét jól túlhaladott apának 1945 előtt 45 hold földje volt, tehát 

így is, úgy is kuláknak számított, ráadásul egy ideig még falusi biróként is tevékenykedett, 

emiatt aztán a lányát azonnal kizárták … Bár az már a kor jele volt, hogy fellebbezések, 

utánajárások és igazolás beszerzése után Osza Esztert visszavették a gyógyszerészkarra 

[12]. − Megjegyzésem: a Tanács tényleg 30 hold földről adott igazolást! − Mindhárom 

hallgató évfolyamtársunk volt. 

Egyébként 1949 és 1956 között a munkás- és parasztszármazású hallgatók aránya „hi-

vatalosan” 40-50% körül volt. Az arányok más karokon is hasonlók lehettek. −Az 1954-
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ben indult évfolyamon 1958-ban ez az a arány a következőképpen alakult: értelmiségi 

17,5%, alkalmazott 18,4%, munkás 14,6%, paraszt 29,1% és egyéb 20,4% [14]. 

Hírek szerint szerint minden karon volt legalább 2-3 „tégla”, azaz besúgó. 

 

 

6. Megalakult a MEF(e)SZ 

A BBC History világtörténelmi magazin 2011. októberi számában Szolcsányi János pécsi 

akadémikus „Az ’56-os szegedi szikra” címmel írt, számos fényképpel dokumentált öt ol-

dalas nagy cikket címlapja alább. A dolgozat szerzője 1956-ban Szegeden volt egyete-

mista és a forradalmi szervezkedés résztvevője, ennélfogva az események személyesen is 

érintették. Írásában rámutat azokra a súlyos döntési hibákra, amelyeket az akkori párt-

vezetés október 23-a előtt és után elkövetett [1]. 

 

 
 

Szolcsányi akadémikus cikkének címlapja: „Az ’56-os szegedi szikra” 

 

A budapesti és szegedi férfi gyógyszerész- és orvoshallgatók 1956 nyarán is nyári ka-

tonai kiképzésen voltunk (Hódmezővásárhely), majd egy hónapos gyógyszertári gyakor-

laton vettünk részt. Így is maradt egy teljes hetünk pihenésre és szórakozásra! E mozgal-

mas hónapok története a korabeli sajtóból jól nyomon követhető. Szeptember 15-én meg-

indult az egyetemi oktatás. Mivel március közepén a Dunán levonult jeges áradás Mo-
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hács-szigeten is nagy károkat okozott, hamarosan − szeptember 23-tól, három héten át − 

tíz harmadéves gyógyszerészhallgató vett részt Homorúd község újjáépítésében, neveze-

tesen Cseh János, Erdős Sándor, Incze László, Kata Mihály, Pálfi István, Polgár József, 

Rósa István, Szentirmai Béla, Torma Sándor és Zsótér József (igazolásuk szerint „Mo-

hács-sziget építésében eredményes munkát végeztek”). Amint visszaérkeztünk, pótolnunk 

kellett a gyakorlatokat és az elméleti előadások szövegét (heti 40 óránk volt, szombaton 

is tanultunk, egyeseknek még plusz TDK, vagy gyógyszertári gyakorlat is). Közben hal-

lottunk gyűlésekről, amelyek akkoriban igencsak gyakran voltak ... 

 

 
 

A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége Szegeden az Auditórium Maxi-

mumban 1956. október 16-án, kedden alakult meg (MEFESZ, eredetileg MEFSZ, az „e” 

ejtéskönnyítő hangként került a rövidítésbe. Az előző Szövetség 1950. június 16-18-án, a 

DISZ megalakulásával szünt meg). Ebben a jogász hallgatók különösen aktívak voltak. 

Előző napi összejövetelen elhatározták, hogy a hat kar hallgatói 3-3 személyt választa-

nak az ún. 18 fős Intézőbizottságba, amelynek feladata a végleges Szervezeti Szabályzat-

tervezet és Program elkészítése volt. Erről 3 nappal később a Délmagyarország rövid hír-

ben számolt be [15]. A gyógyszerészhallgatókat Kádár Dezső IV., Nagy Imre és Varga 

Edit II. éves társunk képviselte. 

A MEFESZ szervezeti szabályzatának tárgyalása és elfogadás október 20-án, szom-

baton délután történt. Az Ady téri épület nagy előadója (Auditorum maximum) zsúfolásig 

megtelt; állóhely sem maradt, az ablakokban és a lépcsőkön is ültünk, sőt − kihangosítás 

után − a folyosókon és az utcán lévő tömeg is hallgató részese lehetett az eseményeknek. 
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A nagygyűlésen dr. Perbíró József professzor elnökölt, továbbá jelen volt dr. Baróti 

Dezső rektor és dr. Fodor Gábor akadémikus (kép alább). A gyűlésen a Magyar Rádió 9 

magnó-tekercsre felvételt készített, amelyek fenn is maradtak [13]! Kiss Tamás − akkor 

II. éves joghallgató − könyve ezt a 69.-131. oldalon ismerteti; ez alapján tudjuk, hogy a 

gyűlésen hozzászólt Szendrei Kálmán és Erdős Sándor III. éves hallgató − azaz évfo-

lyamtársunk − is, véleményüket a könyv szó szerint idézi (74-75. és 95. oldal). 

 

 
 

A kép középén dr. Perbíró József  levezető elnök, mellette jobbra Kiss Tamás (ülve) és 

Lejtényi András joghallgató (állva). − A nagygyűlésen részt vett dr. Baróti Dezső rektor, 

dr. Fodor Gábor akadémikus (nem láthatók) és Szendrei Kálmán (a kép felső sorában). 

 

Egyik orvostanhallgató lány kérdése kapcsán arról szintén döntöttek, miként kell el-

járni, ha két kar határozata ellentétbe kerülne egymással mondván: „éppen az orvosok és 

a gyógyszerészek között nem lehet − mondjuk úgy, hogy − érdekellentét, mert a két kar-

nak mások a problémái … és orvos-gyógyszerész problémák soha nem ütközhetnek”. 

(Taps) [13]. 

Egyébként 12 pontunkban mi, hallgatók − többek között − követeltük, hogy az 1949-

es címert váltsák fel a Kossuth-címerrel, március 15-e legyen nemzeti ünnep, adják vissza 

a déli harangszót, a hadifoglyokat hozzák haza, a Varsói Szerződést bontsák fel, a szovjet 

csapatokat vonják ki, a pünkösdhétfő legyen munkaszüneti nap, a Rádió sugározzon ma-

gyar nótákat, ne kelljen Békekölcsönt jegyezni, szüntessék meg a parasztság kötelező be-

szolgáltatását és a hallgatónők számára töröljék el a honvédelmi oktatást (ami első két év-

ben heti 2, harmadik évtől heti 3 óra volt) stb. 

Bill Lomax angol történész − aki akkor hazánkban tartózkodott és az eseményekről 

könyvet írt − állítja, hogy a forradalom Szegeden kezdődött. 

 

Részletek Nagy Istvánné Diviki Emma − 1956-ban mérnökhallgató − emlékiratából 

[16]: „A szegedi diákgyűlésről az egyik kollégista társamtól értesültem, akinek az udvar-

lója is kollégista volt és Szegedre való. A szegedi diákok nagygyűlésének híre futótűz-

ként terjedt a diákság körében. Másnap már az egyetemen is mindenki arról beszélt, hogy 

szinte minden városban, így a BME diákotthonában is nagygyűlés lesz. 
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Október 20. A BME központi diákotthona nagygyűlést szervezett. Olyan nagy volt az 

érdeklődés, hogy a rendezvényt az udvaron kellett megtartani. Pontokba foglalták követe-

léseiket, amelyeket a lelkes ifjúság az újságokban már másnap meg akart jelentetni, de er-

re nem volt lehetősége. Így lesokszorosították és az egyetem bejáratánál osztogatták a 

diákoknak. Más egyetemekhez is eljuttatták. 

Október 22. Amikor megtudtam, hogy az Építőipari Műszaki Egyetem (ÉIME) az 

Aulában tartja nagygyűlését – nem volt kétséges – nekem is ott a helyem. A Mária utcai 

diákotthonból szobatársaimmal, Évával, Icával és néhány kollégistával együtt indultunk 

el. Egész úton szinte rohantunk, mintha lemaradnánk valamiről, pedig idő még bőven 

volt a kezdésig. Mire odaértünk már majdnem zsúfolásig volt a Díszterem földszintje és 

karzata is. A gyűlés hírére más egyetemek és üzemek küldöttei is megjelentek. Olyan volt 

az Aula, mint egy felbolydult méhkas. Nekem a hideg futkározott a hátamon. Éreztem, 

valami fontos, valami történelmi jelentőségű eseménynek vagyok részese. Türelmetlenül 

vártuk a kezdést ... 

A gyűlés az Előkészítő Bizottság által összefoglalt javaslati pontok felolvasásával 

kezdődött. A türelmetlen ifjúság rögtön ezután Szeged képviselőjét akarta hallani, aki is-

mertette a szegedi hallgatók eddigi tevékenységét. Megkezdődött a diákparlament előké-

szítése. A DISZ (Demokratikus Ifjúság Szövetsége) Központi Bizottsága ekkorra már 

ülésezett, ahová a MEFESZ is elküldte képviselőit. 

Az ÉIME időközben megalakította a MEFESZ helyi szervezetét, megválasztotta kép-

viselőit és késedelem nélkül elküldte az ifjúsági gyűlésre. A szegedi diákok beszámoltak 

a lengyelországi reformok sikereiről és saját követelésüket is ismertették. A küldötteket 

hatalmas taps üdvözölte ...” [16]. 

 

Marosán György (1908-1992), az MDP KV és a PB tagja „egyetemi stricik”nek ne-

vezett bennünket. Rólunk, szegediekről az volt a véleménye, „ha kell, lemegyek, de egy 

feltétellel, ha  … tűzparancsra kapok felhatalmazást” [13]. 

Marosán György november 2-án a tököli szovjet parancsnokságra menekült ... 

 

 

7. „Mit kívánnak a szegedi gyógyszerészhallgatók?” 
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara 1955-ben létesült. 

Az 1956-os történések a szegedi gyógyszerészhallgatók körében is érdemi vitát és politi-

kai kezdeményezéseket váltottak ki. Karunk 1957-es megalakulásában valószínűleg je-

lentős szerepe volt a szegedi gyógyszerészhallgatók 1956-os 16 pontjának, amelyben – 

többek között – önálló Gyógyszerész Kar létesítését is követelték. – A következő írás ne-

kik állít emléket. Ezt igazolja a Délmagyarország 1956. október 21-i, vasárnapi számá-

ban megjelent fenti című kéthasábos cikk is [17-19]. – Kiss Tamás könyvében [13] a 188. 

oldalon olvasható: 

„Pénteken 1956. október 19-én délután a Szegedi Orvostudományi Egyetem ifjúsá-

gi nagygyűlésén a gyógyszerészhallgatók is pontokba foglalták azokat a követeléseket, 

amelyektől a gyógyszerészképzés megjavítását és a gyógyszerészek munkájának nagyobb 

megbecsülését várták. Szerkesztőségünkhöz eljuttatták a 16 pontból álló követelést  s 

mivel e követelés néhány pontjában foglaltakat Kónya Albert oktatásügyi miniszter” (17-

én tett) „kedvező nyilatkozata után máris megvalósulni látjuk  alábbiakban közöljük a 

gyógyszerészhallgatók további kívánságait. 
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Az orvoshallgatókkal közösen azt kérik, hogy a lehető legrövidebb időn belül állítsák 

vissza az egyetem autonómiáját. Programjukban emellett a következők szerepelnek: az 

Orvostudományi Egyetem mellett Szegeden is hozzák létre a független gyógyszerészkart, 

s addig is, amíg ez megvalósul, félévtől kezdve nevezzenek ki gyógyszerész dékánt. Az 

önálló gyógyszerészkar létrejöttével az illetékesek tegyék lehetővé, hogy a gyógyszerész-

hallgatóknak csak gyógyszerész képesítésű előadók adják elő a szükséges kollégiumokat. 

A gyógyszergyárakban és gyógyszerészeti intézetekben a laboratóriumi és kutató munkát 

gyógyszerész képesítésű emberek lássák el. A gyógyszerészek részére tegyék lehetővé a 

doktori cím megszerzését (ugyanis 1948 és 1957 között a doktorálás szünetelt). 

Vizsgálják felül a gyógyszerészképzés kollégiumait és töröljék a felesleges kollégiu-

mokat pl. Marxizmus-Leninizmus és Katonai oktatás. Az önállóan megalakuló gyógy-

szerészkar részére bocsássanak rendelkezésre olyan épületet, amelyben ez az egyetemi 

intézmény elhelyezkedhet. Tegyék lehetővé, hogy az egyetem elvégzése után hat hónapi 

gyakorlat elteltével államvizsga és approbációs vizsga nélkül megkapják a hallgatók a 

gyógyszerészi oklevelet, ha a gyakorlati idő alatt elfogadhatóan dolgoztak. Amennyiben 

arra ebben a tanévben nem kerülne sor, a következő államvizsga anyagából a Marxizmust 

máris töröljék. Emeljék fel a gyógyszerészek fizetését és a gyakorlati időt töltő hallgató is 

kapjon teljes fizetést. A falusi gyógyszerészeknek fizetésükön felül külön pótdíjat állapít-

sanak meg. A gyógyszerészek évi fizetéses szabadságát négy munkahétben határozzák 

meg. Rendezzék a gyógyszerészek nyugdíját. A gyógyszerész vállalatok igazgatói beosz-

tását gyógyszerészek töltsék be. Az egészségügyi közép- és alsókáderek fizetését emeljék 

fel. 

 A szegedi gyógyszerészhallgatók nevében: 

KÁDÁR DEZSŐ, IV. éves gyógyszerészhallgató, a gyűlés elnökségének tagja” [13]. 

 

Megjegyzés. A ma 78 éves és idősebb szépkorú gyógyszerészek és értelmiségiek átél-

ték  magam és évfolyamtársaim átéltük  ezeket a napokat, ennélfogva nekünk semmit 

sem szükséges magyarázni. A 16 pont döntő többsége mind szakmailag, mind emberileg 

indokolt volt (vannak közöttük olyanok, persze, amelyeket azóta megoldottak. Másokat 

az idő nem igazolt és olyanok is voltak, amelyek ma ismét időszerűek, pl. az egyetemi 

autonómia. A gyógyszertárak privatizációjáról nem volt szó).  Melléklet a következő ol-

dalon. 

Vezetőink. Kádár Dezső 1933-ban született Nagybányán, tagja volt az Orvoskari 

MEFESZ-nek és az Egyetemi Nemzetőr Zászlóaljnak, továbbá Thuránszky Károly tanár-

segéddel együtt a SZOTE Forradalmi Tanácsának. E tevékenységéért − 1957-ben, már tá-

vollétében − az akkori „független magyar bíróság” 7 évre ítélte, amiből 4-et a Szovjet-

unióban kellett volna letöltenie. Később Kanadában végzett és lett a Torontói Egyetemen 

a farmakológia méltán elismert professzora; ma már ő is nyugdíjas. Felesége, Czirbusz 

Babi  évfolyamtársa  intézeti gyógyszerészként ment nyugdíjba.  2006-ban dr. Só-

lyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével 

tüntette ki [13, 20-22]. Szaklapunk, a „Gyógyszerészet”  a „Gyógyszerészeink a nagy-

világban” sorozatban  elsőként őket mutatta be [22, 23]. 

Kádár Dezső és két társa már 1955 tavaszán  az egyik DISZ-vezető gyűlés után  

abban egyezett meg, hogy egy, „a hallgatók érdeklődésének megfelelő szervezetet kell 

biztosítani, ami a párttól elfogadja az utasítást, de a végrehajtást saját belátása szerint 

végzi.  A jogászok távol tartották magukat” [23]. 
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Nagy Imre II. éves hallgató 1919-ben született. A MEFESZ egyik alapítója és vezető-

je volt, akit utóbb 10 évre ítéltek [13]. 

Varga Edit szintén II. éves diáktársunk (később Székely Lászlóné) 1935-ben született; 

a 18 fős Intézőbizottság harmadik gyógyszerészhallgató tagja volt. 1960-ban Szegeden 

avatták gyógyszerésszé [13]. 

Dirner professzor által tehetségesnek minősített Thuránszky Károly gyógyszerész éle-

téről csak szűkszavú tudósítás jelent meg [Gyógyszerészet, 58(5), 324-325 (2014)].  

Dirner prof. szerint egy gyógyszerész-talentum egy-két ezer egyetemi hallgató közül ke-

rül ki. Elismerve és hangsúlyozva számos kiváló tanszékvezetőnk és oktatótársunk élet-

művét  önkényesen  a szegedi gyógyszerészképzés elhunyt tehetségei közé sorolom 

Széki Tibor akadémikust, Kedvessy György professzort, Thuránszky Károlyt és Rózsa 

Zsuzsannát. 

 

 

8. 1956. október 23-án forradalom született 
A „Fáklya” moziban [a Horváth Mihály utcában volt, azóta lebontották] a „Pármai kolos-

tor”t kezdték játszani, de a vetítést már Híradó után félbeszakították … − Cseh János év-

folyamtársunk írja: „október 23-án a moziban a „Hannibal tanár úr” filmet néztük, 

amelyben tüntettek az egyetemisták. Amikor kijöttünk a moziból, meglepetve láttuk, 

hogy Szegeden is tüntetnek a hallgatók” [14]. 

Az emlékezetes tüntetés ugyanis kedden este 6 óra tájban a Dóm térről (akkor: Belo-

jannisz tér) indult, ahonnan több száz − később sok ezer − egyetemista, közöttük számos 

gyógyszerészhallgató is vonult a Klauzál térre, ahol a Kossuth-szobornál elénekeltük a 

Himnuszt (ez akkor nem volt magától értődő. Felért egy zendüléssel)! Útba ejtettük a 

Szegedi Nemzeti Színházat, ahol Bitskey Tibor színművész elszavalta a Nemzeti dalt … 

Aztán végig jártuk a várost: Kossuth Lajos sgt., Nagykörút stb. Este kb. 10-re érkeztünk a 

Gyufagyárba (ma: Europe Match), ahol éppen műszakváltás volt, s ahonnan − és más 

gyárakból is − sok-sok munkás csatlakozott a demonstrálókhoz. Közben tüntetésekhez 

illő jelszavak hangzottak el: Éljenek a lengyelek! Úgy, mint a lengyelek! Jobban, mint a 

lengyelek! (Vegyük észre, miként forrósodott a hangulat jelszavainkban is) ... Továbbá: 

Ha magyar vagy, állj közénk! Vesszen az ÁVO! Munkás-diák szövetséget! 

Éjfél után − már ismét a Klauzál téren − elénekeltük a Szózatot, egy gyógyszerész ad-

junktus felkapaszkodott a Kossuth-szobor talapzatára és azt mondta: „Késő van, fáradtak 

vagyunk, gyerünk haza mindannyian lefeküdni. Jó éjszakát mindenkinek” [24]. 

A három hetes homorúdi társadalmi munka okozta kiesés pótlása miatt szinte sem-

mire sem volt időnk, pedig október közepe után a mozgolódás már egyre erősebb volt. 

Néha elmentünk a gyűlésekre, így az Auditorium maximumban is ott voltunk, ahol még 

az ablakok párkányain is ültünk! A tüntetés nem volt szervezett, az elégedetlenség vi-

szont érezhetően benne volt a levegőben (mert pl. nyáron a falvakban már hajnalban sor-

ba kellett állni fél kiló kenyérért egy napra és ezzel dolgozni. Persze, csak akkor, ha volt 

liszt és sütöttek is eleget)! Kedden reggel még fogalmunk sem volt arról, hogy este tün-

tetés lesz, aminek aztán a közepében találtam magam, s − másokkal együtt − eleinte in-

kább sodródtam. 

Növelte a feszültséget Gerő Ernő rádióban elhangzott felhívása, aki a felvonuló egye-

temi ifjúságot és a velük együtt tüntetőket csőcseléknek minősítette. 
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Az utcákon a rendre vigyázó kiskatonák között gimnáziumi osztálytársainkkal talál-

koztunk és beszélgettünk; miközben mi egyetemisták lehettünk, nekik katonának kellett 

menniük. Megmondták, ők − parancsra − sem lőnek ránk (október 26-án pl. a Takaréktár 

utcában nagy tüntetés volt a szovjet jelenlét ellen), s amikor parancsot kaptak, a levegőbe 

lőttek. Egy valószínűleg gellert kapott golyó Schwartcz Lajos fiatal munkás életét kiol-

totta [25]! … Török Pál gyógyszerész − aki korábban hívatásos katonatiszt volt − tárgyalt 

a város vezetőivel és így aktívan közreműködött abban, hogy a lakosságot nyugalomra 

intsék [2]. 

 

 
 

1956. október 23: Tüntetés Szegeden, háttérben Karunk épülete 

 

Másnap, szerdán elmaradtak az előadások és a gyakorlatok. Mindegyikünkben nagy 

várakozás volt, hogy most mi lesz ... Szeged utcáit a „baráti” Romániából érkező szovjet 

harckocsizó egységek özönlötték el a „Rákosi Mátyás híd”on át (ma: Belvárosi híd) és 

vonultak Pest felé. A Tiszáról azt hitték, hogy a Szuezi csatorna … A lakosság megtud-

ta, hogy már október 23-a előtt parancsot kaptak a Magyarországra történő bevonulásra! 

Este újabb tüntetés volt. Minket a Jancsó-kollégiumban Dirner docens úr (1957-től a 

Kar első dékánja) és − úgy emlékszem − Láng Imre professzor, orvoskari dékánhelyettes 

nyugtatgatott és nagyon kért, hogy ne akarjunk és ne menjünk tüntetni. − Kiss Tamás azt 

írja, hogy kollégiumunk diákjai is voltak a tüntetésen, de ½ 8-ra hazaérkeztek (miként 

azok is, akik a városban rekedtek) [13]. No, és a kutyás, fegyveres ÁVH-sok, akik kicsit 

később, úgy 8 óra után rontottak be a SZOTE Vörösmarty utcában lévő Kollégiumába, 

ahol „Kutyák! Ellenforradalmárok!” üvöltözés közben mindenkit az első emeleti „Tanu-

ló” előtérbe zavartak [a „Tanuló” a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara Hangverseny-

terme volt, 1896 és 1949 között]. A második emeleten lévőkbe pl. akkorát rúgtak, hogy 

némi „repülés” után a díszes falépcső 3-ik, 4-ik fokán találtuk magunkat ... Közben gép-

pisztolyokból vaktában lőttek a falépcsőbe és a mennyezetbe ... A golyók nyomairól évek 

múlva is csak mi tudtuk, hogy mik azok és miként kerültek oda … (a Jancsó-kollégium-

ból később Bartók Béla Művelődési Központ lett. Most {2016} a Szegedi Tudós Akadé-

miát helyezik el, amelyet képzési igazgatóként Bert Sakmann Nobel-díjas német fizioló-

gus vezet) [Gyógyszerészet, 60(3), 185 (2016)]. 
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Az előtérben 2-3 sorban feltartott kézzel, szorosan a falhoz és egymáshoz lapultunk, 

ahogyan csak képesek voltunk, mert erről a mögöttünk szájkosár nélkül vicsorgó és ugató 

farkaskutyák elég meggyőzően „gondoskodtak”. „Ide állnak a munkások, emide meg a 

parasztok!” − ordította a parancsnok. Egyikünk kivételével mindannyian − az alkalma-

zotti és az értelmiségi származású fiúk is! − „tudtuk, hol a helyünk”. Kivétel Szentirmai 

Béla szobatársunk volt, aki ott maradt középen. − Hát a te apád?! − üvöltött a parancs-

nok. − Tűzoltó − vallotta be Béla, halkan és szerényen. − Beismerem, valahogy nem volt 

kedvünk kuncogni ... Mivel a válasz valószínűleg meghaladhatta parancsolgatónk fantá-

ziáját és nem túl magas képzettségi szintjét, ettől ő is zavarba jött … Végül Béla talált 

magának helyet. 

Kari épületünk harmadik emeletén − kb. a Kedvessy Labor és a Tablettázó helyén egy 

kisebb és egy nagyobb szobában (amelyek eredetileg tantermek voltak) − emeletes vas-

ágyakon 35-40 hallgató szorongott. A diáknyelv találóan „Kocsedó”nak nevezte [ami egy 

távolkeleti sziget neve, ahol akkoriban borzalmas háborús dolgot történtek]. Több évfo-

lyamtársunk lakott ott és tüntettek is, de − mert nem volt kiírva, hogy „Kollégium” − így 

ők megúszták … 

Mindezekből okulva az Egyetem vezetői mindent elkövettek, hogy a fiatalokat lehe-

tőleg minél előbb hazautaztassák, amit kb. egy hét alatt nagyobbrészt sikerült is elérniük. 

Október 24-étől több forradalmi hangulatú gyűlés zajlott a városban. Az egyik fel-

szólaló a fiatal Kovács József volt, aki a Városi Forradalmi Bizottság tagja lett és 1958-

ban kivégezték [vele együtt prof. dr. Perbíró Józsefet is halálra akarták ítélni]. − Október 

25-én (csütörtökön) estefelé Szeged legnagyobb kivilágítható vörös csillagát az Egyetem 

Dugonics téren lévő épületéről eltávolították és vasszerkezetét a „Rákosi Mátyás híd”ról 

a Tiszába dobták. − A Szegedi Nemzeti Színházban G. B. Shaw: Orleansi szűz c. darabját 

játszották, amely nagyon megfelelt a közhangulatnak. A darab párhuzamai és a színészek 

rögtönzései tűzbe hozták a nézőket. Az egyetemisták magyar zászlóval jelentek meg és a 

nézők felállva elénekelték a Himnuszt [2]. 

 

 
 

1956. október 25: Tüntetés a Klauzál téren.  

A Kossuth-szobor talapzatán a Kossuth-címer 
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Asszonyok egy csoportja kijelentette: ha nem állítják le a szovjet tankok beözönlését 

és a városon való átvonulását, ők élő sövényt alkotva a tankok alá fekszenek és haláluk-

kal tiltakoznak a nemzeti önérzetet sértő hadi cselekmény ellen [26]. 

A fiatalok viselkedése a gyógyszerészek körében is nagy visszhangra talált. Ugyane 

napon a Klauzál téri gyógyszertárban − Szomolányi Gyula főgyógyszerész vezetésével − 

Munkástanács-ülést tartottak. Titkos szavazással megválasztották a Munkástanácsot, 

amelynek elnöke Hangay Levente, tagjai pedig Diener Eta, Frankó András, Keszthelyi 

Béla és Török Pál lett. A Munkástanács leváltotta a laikus igazgatót és más állásba he-

lyezte. Néhány antikollegiális vezetőt szintén leváltottak. A gyógyszertárak továbbra is 

működtek és a gyógyszerellátás november 4-éig zavartalan volt [2]. 

A hallgatóság mintegy 10%-a szegedi volt, ill. − közlekedés hiányában − itt rekedt; 

ők vagy gyógyszertárban dolgoztak, vagy az Egyetemi Nemzetőr Zászlóalj tagjai lettek, 

esetleg mindkettő (a másik − a munkás − zászlóaljjal együtt összesen kb. 1400-1500 fő 

öltözött be). A nemzetőrségbe minden hallgató beléphetett, aki Szegeden maradt, sőt, erre 

kértek is bennünket. − Nem hiszem, hogy volt olyan egyetemista, aki érzelmileg ellenezte 

volna 1956-ot [25]! Szegednek október 28-án már jól szervezett, fegyelmezett nemzetőr-

sége volt! Főparancsnokunk november 1-től Lazur Barna főhadnagy, a Honvédelmi Tan-

szék fiatal oktatója lett. A katonaruhás és géppisztolyos nemzetőrséget őrzésre és rend-

fenntartásra szervezték: 8-10 fős gyógyszerész-egységünkkel mi is ilyen feladatot láttunk 

el a Gogol utcai garázsnál és a Repülőtéren ... 

November 3-áról 4-ére − szombatról vasárnapra − virradó éjjel mi, a gyógyszerész 

nemzetőr-egység a Repülőtéren adtunk szolgálatot és eredetiben hallhattuk Mindszenty 

bíboros feledhetetlen beszédét, amelynek legalább két változata van: 1) ami elhangzott és 

2) amit azóta is annyira szeretnének elhitetni a lakossággal. − Majd hajnalban, 5 óra 20 

perc körül a miniszterelnök röved rádióbejelentését hallottuk: „Figyelem! Itt Nagy Imre 

beszél, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke! Ma hajnalban a szovjet csapatok tá-

madást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a 

törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a he-

lyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!” − E hír meg-

döbbentő volt! − A könyv Kádár Dezsőt név szerint említi mint az egyetemi nemzetőr 

zászlóalj tagját (ő másik egységben teljesített szolgálatot) [13]. − Lazur Barna főhadnagy 

minden egységnek kiadta a parancsot, hogy azonnal tegyük le a fegyvert. − Másnap, hét-

főn a város Forradalmi Nemzeti Bizottsága is felhívta a lakosságot, hogy a fegyvereket és 

lőszereket „legkésőbb november 6-án déli 12 óráig szolgáltassák be a Városi Rendőrsé-

gen”. Géppisztolyunkat és kézigránátjainkat a mai Tisza Szállóban lévő Városi Rendőrsé-

gen próbáltuk leadni és katonaruhánktól is megszabadulni … 

Szegedre november 5-én − 12 nap után − másodszor is bevonultak a szovjet páncélo-

sok; előtte már két nappal Makó környékén várakoztak. 

Ennek ellenére voltak néhányan, akik pl. a Szent István téren lévő Víztoronyról go-

lyószóróval tervezték megállítani a tankokat... Szerencséjükre, ettől hamaronsan elálltak. 

 

Évfolyamtársaim élményeiből ... Cseh János: „Egy éjszakai tüntetésen puskatussal 

fejbe vágtak és véreztem. A klinikai ügyeleten az orvostanhallgatók elláttak, másnap már 

fehér kötéssel a fejemen vonultam fel a Kárász utcán és a Széchenyi téren … Jelentkez-

tem nemzetőrnek is. Felszereltek és fegyvert is kaptam. Igazolványomat a mai napig 
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megőríztem. Egy szolgálaton vettem részt: november 3-áról 4-ére a Repülőtéren kellett 

őrködnünk” [14]. 

 

 
 

Cseh János nemzetőr igazolványa 

 

Dr. Cseh János: „November elején még felvonultunk a hídra, a szovjet tankok elé, de 

aztán már csak a félelem maradt, meg az éjszakai házkutatások …” [14]. 

Dr. Erdős Sándor: „1956 őszén évfolyam DISZ-titkárnak választottak, később évfo-

lyammegbizott lettem, egészen a KISZ megalakulásáig (amibe sohasem léptem be)” [14]. 

Dr. Csongor György: „Szeged egyetemi ifjúsága is felbolydult 1956. október 23-án és 

a következő hetekben. Gyűlések, tüntetések, oktatási szünet és fegyverosztás váltotta fel 

az egyetemi előadásokat. Csak december elején utaztam el Szegedről … 1957 tavaszán 

négy évvel fiatalabb öcsémet megvádolták állami rend elleni izgatással és április végén 

letartóztatták. A házkutatás során megtalálták néhány röpcédulámat az indigókkal együtt. 

1957. május 9-én engem is letartóztattak … és július 4-én öcsémmel együtt szabadultunk 

A történtek miatt tanulmányaimat a következő évfolyamon folytattam ...” [14]. 

Dr. Bogdányi Mária: „Mi még kaptunk katonai kiképzést 1956-ig. Vizsgára öt sze-

mély ment be egyszerre a szokásos előírás szerint. Az elsőnek jelentenie kellett: „Főhad-

nagy elvtárs jelentem, öt fővel vizsgára megjelentem.” Volt nagy derültség a csoportom-

ban, ugyanis pont úgy esett, hogy négy fiú kíséretében nekem kellett jelentenem” [14]. 

Dr. Lantos József és dr. László Olga: „1956 élménye örökre belénk ivódott. Megrázó, 

felemelő és feledhetetlen volt. Akkor felnőttek lettünk” [14]. 

Szegeden az OTI-patika (akkor 13/51. sz. Gyógyszertár, Lenin krt. 91, ma: Kabay 

Gyógyszertár, Tisza Lajos krt.) volt az, amely november 4-e után, azokban a valóban ne-

héz napokban is folyamatosan működött, amikor az összes többi bezárt (természetesen 

okuk volt rá)! Megesett, hogy a közeli lövöldözések hallatán, kezünkben patendulával a 

laborasztal mellett lekuporogva vártuk meg a csetepaté végét. November 4-e után este 5-

től természetesen kijárási tilalom volt. Mivel a város egyetlen működő patikáját este 5-ig 

nyitva kellett tartani, emiatt a − már egyedül maradt − záró gyógyszerészt mentőautó vit-
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te haza, a lakására. Ez történt Juszt Frici bácsival is, aki a közeli Petőfi S. sgt.-on lakott. 

A mentő a villamos sineken át betolatott egészen a bejárati kapuig, ajtaja onnan már csak 

pár lépés volt, ám eközben is rálőttek! 

 

 
 

1956. november 5: Szovjet tankok a Városháza előtt 

 

Külön szólok a gyógyszerészek helytállásáról. A rendkívüli események ellenére min-

den városban és szinte minden községben voltak kollégák, akik merték vállalni a nyitva-

tartást (a gyógyszertári dolgozók részére nem engedélyeztek sztrájkot). A Nyugatról érke-

zett gyógyszer- és kötszersegélyek elosztását és továbbítását a szakfelügyeletek végezték 

[2]. Olyan eset is volt, hogy a szállításhoz harckocsit vettek igénybe. Három elhunyt 

gyógyszerész nevét a Népszabadság is közölte (1989. június 10): Farkas Károlyné 35 

éves gyógyszerész, Budapest, XI. kerület, Hankus Lajos 56 éves gyógyszerész, VIII. ke-

rület és Thinagl Szerafina − az első magyar gyógyszerésznő − Budapest, Vörösmarty tér 

[ő természetes körülmények között hunyt el: Gyógyszerészet, 50(10), 654 (2006)]. 

E napok gyógyszerészetére általában a felelősségérzet, a higgadt vezetés és nem utol-

só sorban hivatásunk hű szolgálata volt jellemző. Vásárosnaményben egy tank − hibás 

manőverezés miatt − beleszaladt a gyógyszertár helyiségébe [2]. 

November 4-e után egy héten át teljes apátia volt. Közben Nagy Imre II. éves hallgató 

és egyik társa felvette a kapcsolatot a helyi munkástanácsokkal. Röplapokat készítetttek 

és terjesztettek. Ők még 1957 januárjában is részt vettek a MEFESZ budapesti megbeszé-

lésén. Március elején indult útjára az akkori hatalom szemében félelmetes jelszó: a MÚK, 

azaz a forradalmat Márciusban Újra Kezdjük! Tiltakozásul sok férfi szakállt növesztett. 
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November 22-én Melbourneban megkezdődtek az olimpiai játékok, ahol a magyar 

sportolók 10 aranyérmet nyertek, közöttük Magay Dániel (vívás) [27]. Vele volt Őrley 

Szabolcs; mindkettő évfolyamtársunk, akikkel tanulmányainkat 1954-ben együtt kezdtük. 

Vicc a korabeli Budapesten: „Miért győzött Vlagyimir Kuc a 10 ezer méteres síkfutás-

ban?” − Válasz: „Mert a második helyen Bütyök (= Kovács József) futott mögötte … 

Hruscsov (1894-1971) 1953-1964 között az SZKP KB első titkára volt, 1956 novem-

berében ő rendelte el a szovjet csapatok hazánkba történő bevonulását és Budapest ostro-

mát! Egyszerű sírja a Novogyevicsij kolostor és temető pantheonjában található ... 

 

November második felében sikerült hazautaznom: Orosházán az állomáson éjszakáz-

tam. A vonatról Mezőberényben szálltam le (oda értem jöttek és hazavittek) ... − Decem-

berben − amikor már valamelyest rendeződött a vonatközlekedés − felkerestem Csépán 

élő keresztszüleimet, ill. Budapesten lakó Ilonka nagynénémék családját és Anna nagy-

nénémet. − A fővárosban szörnyű látvány fogadott: az Úllői út, a Körút és a Rákóczi út 

házait tönkre lőtték és kiégtek. Pesti rokonaim szerint a város 1945-ben, az ostrom után 

nézett ki így (addig nem fogadták az ENSZ-delegációt, amíg a romok zömét el nem taka-

rították és az Üllői utat részben újjá nem építették)! ... − Délután 5-től kijárási tilalom 

volt és az Istenhegyi úton hangosan csörtettek a páncélozott harci járművek. Az ajtókat és 

ablakokat be kellett sötétíteni … A közelben lévő Rákosi-villát teljesen kifosztották … 

Eközben meggyőződtem róla, hogy családunk minden tagja átvészelte az eseménye-

ket. − Hadiözvegy édesanyámnak viszont már karácsony előtt igen erős fájdalomcsilla-

pító cseppeket kellett szednie (akkor még nem sejtettük, hogy tumora van) ... 

Megrendít bennünket mindaz, amit az 1956-57-es fővárosi helyzetről és a Pesti Kar-

ról a „Kedvessy” kötetben [19], a 210-211. oldalon olvashatunk. 

 

Egyébként a felsőoktatás 1957. január 14-én indult újra, az első félév március 2-ig, a 

második szemeszter június 8-ig tartott. Egyetemi indexünket 1957. májusa és 1958 feb-

ruárja között dr. Örsvári Lajos őrnagy írta alá (ő lényegében politikai tiszt volt, nem kan-

cellár). 

Akkoriban a két egyetemen kb. 1200 gyógyszerészhallgató tanult. − Szegeden száznál 

több egyetemista és főiskolás hallgató vált a megtorlások áldozatává; néhány gyógysze-

rész is, köztük említik Nagy Imre nevét [13, 14] és természetesen másokról is tudunk ... 

Kovács Józsefet 1958-ban kivégezték. 

1957. március 21-én megalakult a KISZ és évfolyamtársaink közül néhányan szintén 

beléptek; őket az akkor elitnek tartott „KISZ Kollégium”ban (régi Apáthy Kollégium) he-

lyezték el … 

Bennünket, a nemzetőrség gyógyszerészhallgatóit egyik szigorlatunk előtti napon, 

hallgattak ki a Rendőrség Kossuth Lajos sgt.-on lévő helyiségében … Este felé engem is 

behívtak és egy kiskatona kérdezgetett határozottan, de érezhető módon nem ellensége-

sen. Amennyire tudom, egyikünk sem okozott bajt vagy kellemetlenséget a többieknek. A 

kihallgatás mellett engem nagyon zavart, hogy másnap szigorlatom lett, amire így nem 

tudtam nyugodtan felkészülni, a vizsga előtti napon ugyanis mindig ismételni és memo-

rizálni szoktam [28] … 

Pozsgay Imre 1989. január végi emlékezetes bejelentéséig tanácsos volt ezekről hall-

gatni … 
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9. 1956 emlékének ápolása 

9.1 1990-ben és 1991-ben Emlékülés volt az Auditorium maximumban, amelyen Lazur 

Barna szintén részt vett. − Leslie B. Bain szerint „Az újkori történelem egyetlen esemé-

nyéről sem hazudtak annyit, mint 1956-ról”. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 

az, hogy szellemiségének kisajátítása azóta is folyamatosan tart. 

Sokan áldjuk sorsunkat, hogy e csodálatos napok részesei lehettünk! 

Kertész Ákos író: „Soha olyan egység nem volt Magyarországon sem azóta, sem az-

előtt, mint 1956 őszén. … Ötvenhat a szocialisták öröksége …” 

Dr. Perbíró József: „Történelmünk során még soha nem tapasztaltam ilyen egységbe 

forrottságot”. 

 

9.2 Az SZTE Szenátusa 2006. október 16-án − a MEFESZ megalakulása napjának 50. 

évfordulóján − „Mi, szegediek megtettük az első lépést …” címmel a „József Attilla” TIK-

ben ünnepi nyilvános űlést rendezett, amelyen részt vett Sólyom László, a Köztársaság el-

nöke. Előadásának címe: „Ifjúság és forradalom”, amelyben kifejtette, hogy „többen van-

nak itt, akik 50 évvel ezelőtt megalakították a MEFESZt, mint a mai fiatalok … ’56 most 

sincs a helyén” [29]. Nagy tetszés fogadta Kiss Tamás, a MEFESZ megszervezőjének és 

vezetőjének prezentációját. − A hallgatók színi előadást rögtönöztek, amelyen pl. Szend-

rei Kálmán szavait is idézték ... 

A jelenlévő valamikori egyetemisták és főiskolások között − akik 2006-ban már 68-

75 évesek voltunk − ilyen beszélgetések hangzottak el: 

− Te ki vagy? 

− (1956-ban) én harmadéves gyógyszerész voltam … 

Akkor még nem tudhattuk, hogy néhány nap múlva mi minden történik Budapesten. 

 

9.3 Prof. dr. Kádár Dezső kitüntetése és látogatása Szegeden 

Sólyom László, Köztársaságunk elnöke a Magyar Köztársaság Érdemrend középkereszt-

jével tüntette ki dr. Kádár Dezső professor emeritust. Mivel az elnök a „budapesti zavar-

gások” miatt „nem hagyhatta el posztját”, emiatt a kitüntetést − ünnepélyes keretek kö-

zött − Tomaj Dénes kanadai nagykövet Torontóban adta át [21]. 

Dr. Kádár Dezső professzor és felesége 2006. december 6-8-án Szegedre látogatott. 

Fogadta őket dr. Falkay György tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE Gyógyszerhatástani 

és Biofarmáciai Intézet) és dr. Révész Piroska tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE 

Gyógyszertechnológiai intézet). − Borcsa Botond fiatal gyógyszerész riportot készített 

vele a „Spiritus” olvasói részére [30]. 
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Prof. dr. Kádár Dezső és felesége 

 

9.4 Gloria victis! 
Prof. dr. Szabó László (1931-2011) emlékezése „azokból a napokból” [31]. 1956. decem-

ber 28: „ …Itt állunk az októberi szabadságharc véres halmán, amelyet egy nép reménye 

ostromol … A szabadság az életnél is fontosabb. A forradalom nem a jobblétért folyt, hi-

szen a gazdaság akkor viszonylag jobb állapotban volt, mint ma, mert bár majdnem min-

denki szegény volt, de nem voltak lezüllött koldusok …” 

Mindennek 2016. október 23-án lesz 60 éve … 

 

 

10. A hatalom „érdeklődése” … 

Közelmúltban áttanulmányoztam Kahler Frigyes történész „III/III-as történelmi olvasó-

könyv” című kötetét, amelynek alcime: „Adalékok az emberi jogok magyarországi hely-

zetéhez az 1960-as években” [32]. A munka azért is érdekes, mert lényegében felöleli az 

1963 előtti évtized titkosszolgálati tevékenységét ... 

Részletek a könyvből. A szerző „elévülhetetlen érdemeket szerzett az 1956-os sortü-

zek történetének feltárásában. … Ezek a dokumentumok olyan világba engednek betekin-

tést, ahol a privát szféra megszűnik. ... A félelem a diktatúra eszköztárába tartozott. … 

Aki fél, az félig él. … A félig élt életek országa voltunk 40 éven át. … Ellenséggé vált az 

értelmiség és az egész civil társadalom … Az ÁVO uralta országban … a nemzeti hagyo-

mányok értékrendje is szétzilálódott. …”. Mindszenty hercegprimás szerint az első „leg-

nagyobb csapás egyházi iskoláink államosítása” volt. … Az ügy érdekében bevethető 

eszközökben a párt nem válogatott … ” [32]. 

Néhány ezek közül. A „célszemélyek” általában − származás, vallásosság, bűnügyek, 

nőügyek és emberi gyengeségek − miatt megfigyelt és emiatt zsarolható emberek, gyak-

ran iskolások, gimnazisták, egyetemi hallgatók (inkább hallgatónők), értelmiségiek, s fő-

ként papok voltak, akik után a III/III-as besúgók nyomoztak, ők előbb informátorként 

„dolgoztak”, majd ügynökké léptek elő, de mindig fedőnév alatt (fn.) szerepeltek. … Egy-

egy fontos célszemélyre olykor 3-5 besúgót is ráállítottak. … A besúgó nem egyszer maga 

is besúgottá vált (olykor egy szobában is laktak), máskor pl. beszerelt lehallgató készülé-

ken (rádió-adó = 3/e rendszabály, „dió”) vett infó alapján ellenőrizték. Volt, hogy beszer-

vezett egyetemi tanár jelentett egykori hallgatójáról. … Máskor pap figyelte meg paptár-
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sát. … A 3/a rendszabály a telefonok lehallgatását, a „K” anyag a levelek ellenőrzését 

jelentette. … Kompromittáló leveleket is szövegeztettek, vagy környezettanulmányt (kt.) 

fogalmaztak. … A célszemély lakása vagy irodája kulcsairól lenyomatokat készítettek (a 

gyurma állandó használati eszköz volt). … „Fegyverrejtegetés” is előfordult. … Ezekből 

a politikai rendőrség „Op.” (operatív), „F” (figyelő) és „Cs” (csoportos) dossziét készí-

tett. A realizálás intézkedést jelentett. Voltak „kombinációs tervek”, „bevezetési és fog-

lalkoztatási tervek”, „operatív tervek”, „informátori és ügynöki jelentések”, „preventív 

őrizetek”, „házkutatások” stb. − 1961. február 6-áról 7-ére éjszaka kb. 300 papnál tartot-

tak razzia-szerű házkutatást ... 

„Magyarországon még 1989 húsvétján is jelentést készítettek az Állami Egyházügyi 

Hivatal ügynökei azokról a pedagógusokról, akik megjelentek a húsvéti istentiszteleken”. 

A titkosszolgálat tagjai általában jól kiképzett, „nagyon dörzsölt” szakemberek vol-

tak. A célszemélyek úgy védekeztek (konspiráció), míg a besúgók meg úgy támadtak (de-

konspiráció), ahogy éppen a „helyzet megkívánta”. Utóbbiak szervezettségére jellemző, 

hogy a politikai rendőrség − csak 1946 márciusában − 35 ezer embert tartóztatott le! 

A hatalom akkor is gondoskodott róla, hogy mindenki félelemben éljen. 

A kötet kiemelten foglalkozik az 1956-os magyar forradalom eseményeivel, „amikor 

… az USA, s az egész nyugati világ rettegett a Szovjetunióval való konfrontációtól …”. 

Erre az időre esik a papi békemozgalom kibontakoztatása, a békegyűlések kezdete és a 

békeívek bevezetése … 

A katolikus papok gyakran foglalkoztak egyetemi hallgatókkal. A kötet említi, hogy 

az egyik segédlelkészt „17 óra 10 perckor felkereste egy férfi és egy női egyetemi hall-

gató. Az illető személyek valószínű gyógyszerészhallgatók. Mindkét személy tagja volt 

az ellenforradalom alatt a MEFESZnek és ők is ki lettek hallgatva [sic!] tanúként a 

MEFESZ-ügyben” (174. oldal). 

Az említett segédlelkész „szoros kapcsolatban volt az őrizetbe vett egyetemi hallga-

tókkal … 1957 tavaszán szintén tartott részükre illegális lelkigyakorlatot. Közülük F. … 

Lajos gyógyszerész(hallgató) neve ismeretes. Három másik gyógyszerész(hallgató) neve 

ezideig ismeretlen” − áll az egyik jelentésben (172. oldal). 

Oktatóink közül „1958. január 9-én 19 óra 5 perckor” egy beszélgetésen (többek kö-

zött) „jelen volt D. … Lajos ny. professzor” (179. oldal). − Az 1959. nov. 15-én kelt je-

lentésből kiderül, hogy amikor ’Zentai’ ügynök felkereste a célszemélyt, „már el volt ké-

szítve a kávé a kávéfőzőben és azt feltette a spiritusz égőre. Közben arról beszélgettünk, 

hogy [a kávé] jó hatású bizonyos fokig … nemcsak koffein tartalmát nézve, de” … Dávid 

professzor [sic!] szerint „több más kellemes hatású anyag is van benne …” (242. oldal). 

Az előbb említett, „1958. január 9-én 19 óra 5 perckor” tartott beszélgetésen (többek 

között − D. … Lajos ny. professzorral együtt − „jelen volt Dávid Lajos Szaniszló rk. lel-

kész” is (179. oldal). Nevezett Kolozsvárott született, 1920. jan. 5, anyja neve: … apja 

neve: ... iskolai végzettsége: … foglalkozása: … működési helye, továbbá „nőtlen, pár-

tonkívüli, vagyontalan, magyar állampolgár, Szegeden lakik” (utca, házszám) (293. ol-

dal). 

Az 1958. július 25-én kelt „Operatív terv szerint aktívan fogunk foglalkozni az ún. 

’10 forintos mozgalom’ káros tevékenységének felderítésével. Hálózati ellenőrzés alá 

vonjuk Dávid Lajos Szaniszló rk. s. lelkészt, … aki a mozgalom egyik értelmi szerzője. 

Felkutatjuk, hogy kik azok a ’világi’ személyek, akikkel a Dávid családja [sic!] baráti 

kapcsolatban van. Az ellenséges tevékenység felderítésére és dokumentálására tanulmá-
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nyozzuk az ügyben a ’3/c rendszabály’ alkalmazását … Dávid Lajos szegedi rk. s. lelkész 

lakásán” (217. oldal). 

Dávid Lajos Szaniszló alsóvárosi káplán ugyancsak a begyükben lehetett, mert „részt 

vett egy megbeszélésen és rendszeresen foglalkozott az ifjúsággal”, s mert „1961. máju-

sára már vaskos dosszié gyűlt össze a nyomozó osztályon” (201-202. oldal). 

Az egyik „nyugalmazott rk. teológiai tanár gyűlésén ott volt Dávid rk. pap (184. ol-

dal). A 290-297. oldalon 1958. aug. 25 és 1961. május 7 között 4 ügynöki jelentés tár-

gyalja Dávid Lajos Szaniszló rk. segédlelkész tevékenységét ... 

Olvashatjuk még az ügynökök minősítését. Az egyik rk. segédlelkész vádiratát, a Sze-

gedi Járásbiróság 1963-ban, majd a Szegedi Megyei Bíróság 1964-ben hozott ítéletét, ill. 

a Legfelsőbb Bíróság 1991-es döntését (340-359. oldal) [32]. 

Összefoglalás. A kötet a hatalom és lényegében a rk. papság küzdelme a fiatalok − 

főként a nők − megnyeréséért, mindkét oldalon finoman kidolgozott és nagyon raffinált 

módszerekkel. A hatalom kezdeményezett, azaz támadt, a papság meg igyekezett véde-

kezni. Bel- és külpolitikai fejtegetéseikben számos, ma is elfogadott igazságuk van (340-

359. oldal), sőt, némelyek napjainkban is visszaköszönnek. A kötet egyrészt papokról és 

velük jól konspiráló, főként fiatalok hátborzongató történeteiről szól, másrészt olyan, zö-

mükben erre kiképzett, művelt ügynökökről, akik képesek voltak a papokat is megté-

veszteni ... 

A hatalom aljas módszerei nagyon sokat finomodtak, azonban lényegében nem vál-

toztak, gyakran a szavak, kifejezések és mondatok még ma is hasonlók ... 

Mi 1956-ban egyetemi autonómiát, gyógyszerész miniszter-helyettest és önálló 

OGYI-t követeltünk ... 

 

 

11. Befejezés 
Miről szól ez a dolgozat? 

Arról, hogy 1956-ban − meg egy kicsit előtte és utána − mi minden történt országunkban 

és Szegeden, a Gyógyszerész Szakon. − 1956-ban a magyar emberek forradalmat csinál-

tak. Álljon itt néhány idézet. 

Prof. dr. Nikolics Károly: „Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc legújabb-

kori történelmünk kiemelkedő eseménye”. 

Leslie B. Bain: „Az újkori történelem egyetlen eseményéről sem hazudtak annyit, 

mint 1956-ról”. − Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szellemiségének 

kisajátítása azóta is folyamatosan tart ... 

Sólyom László, a Köztársaság elnöke, 2006-ban: „Többen vannak itt, akik 50 évvel 

ezelőtt megalakították a MEFESZt, mint a mai fiatalok … ’56 most sincs a helyén”. 

Dr. Lantos József és dr. László Olga: „1956 élménye örökre belénk ivódott. Megrázó, 

felemelő és feledhetetlen volt. Akkor felnőttek lettünk”. 

Nagyné Diviki Emma (ÉIME): „Éreztem, valami fontos, valami történelmi jelentősé-

gű eseménynek vagyok részese. … Ha megkérdezed tőlem, mit jelentett nekem 1956-ban 

„’56”? – Azt felelném: „a reményt, a hitet, hitet az igazságban.” 

Albert Camus (Párizs, 1957 október): „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország töb-

bet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz eszten-

dőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyu-

gati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia”. 
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Helmut Kohl: „A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok 

mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki”. 

Prof. dr. Perbíró József: „Történelmünk során még soha nem tapasztaltam ilyen egy-

ségbe forrottságot”. 

Prof. dr. Szabó László: „… Itt állunk az októberi szabadságharc véres halmán … A 

szabadság az életnél is fontosabb. A forradalom nem a jobblétért folyt, hiszen a gazdaság 

akkor viszonylag jobb állapotban volt, mint ma, mert … nem voltak lezüllött koldusok”. 

Az 1956 októberében kezdődött forradalmi eseményeknek mint a Szegedi Orvostudo-

mányi Egyetem III. éves gyógyszerészhallgatója magam is részese lehettem. Október 23-

án jelen voltam a forradalom születésének óráiban. A forradalom 13 napját szimpati-

zánsként, majd a Nemzetőrség tagjaként kísértem figyelemmel. A forradalom leverését 

megrendüléssel éltük meg. A bukás után sok magyar szívébe keserűség és reménytelen-

ség költözött, amit évtizedeken át tartó némaság követett. 

A magyar történelemben évszázadonként adódik egy-egy ilyen jeles esemény; szerin-

tem sokan „áldjuk sorsunkat, hogy e csodálatos napok részesei lehettünk!” 
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