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1956 eseményei a szegedi karon 

D1: Kata Mihály 

Ös.\";,efoglalá.v 

Az elmúlt évtizedekben sokféle - gyakran ellen
tétes - vélen1ényt fogalrnaztak 1neg 1956 valóságát 
illetően. Nlost két könyv is rnegjelent, a111eiyek hite
lesnek tekinthetők, 111ível a kéziratban szereplők és e 
cikk szerzője is - kisebb-nagyobb niértékben - szintén 
szen1lélöje és résztvevője volt az esen1ényeknck. 

1. lrodalnzi e/ii-;.uzénJ'Ck 

Lassan évtizede, hogy a Gyógyszerészet hasábjain 
1\'iko/ics professzor reprezentatív dolgozatot publikált, 
a1nciynek szerzője akkor-1nég élő szen1tanúk vélcn1é
nye •ilapján - feldolgozta az 1956-os l'orrada!on1 és 
szabadságharc hazai gyógyszerészi vonatkozásait [ l]. 
.A. Gyógyszerészi etika egyete1ni jegyzet szerzői -
köze!Jnúltunk e jeles történeln1i ese111ényének ben1u
tatásúra - szintén szántak egy fejezetet [2]. 

Időközben két gondosan szerkesztett könyvet is 
kiadtak; hitelességüket a Magyar Rádió niagnófelvétc
le és a visszaen1lékezök él111ényei igazolják [3-4]. 

2. Eliiznzények és lii;.úrások 

A történelrni előzn1ények jól is111ertek: részvétel 
egy - a nén1etek oldalún elvesztett - értehnetlen világ
háborúban, békediktátun1 és hadisarc, hozzúvetöleg 
900 ezer n1agyar en1ber esztelen halála, lero111bolt 
ország, újjáépítés, polgárosodást segítő politikai dön
tések. hatalon1váltús, állan1osítások stb. 

Ugyanez a gyógyszerészek szen1pontjúbó!: 266 -
doku1nentúlhatóan - n1egha\t, kivégzett vagy eltlint 
gyógyszerész [5-7], sokan kerültek hadifogságba, 
n1Ósok külföldre nien(ekül)tek, fövúrosi gyógyszer
túraink zön1ét találat érte, a vidékiek jelentékeny része 
szintén rnegsérült vagy kifosztottúk, nen1 volt gyógy
szer és terrnészetesen gyógyszeriparunk is 1negse1n
n1isült. Itt is következett az újjáépítés, lassan haza
kerültek a hadifoglyok is (sorsukat hitelesen éppen 
Örkény István írta 1neg: Lágerek népe), voltak n1unka
nélküli gyógyszerészek (egy 194 7-es jelszó: ,, f-flí:óll
junk összébb a tára 111e//e!!, /zagy e{(é1jcnck n1u11ka11é/
kUli kortársaink. 1\~i·akunkon a tél.'°') [8], 111ajd a 
gyógyszertárak úllan1osítúsa. Az ötvenes évek elején 
111egint sok gyógyszerész hiányzott. 

1954-ben pl. a szegedi karra kb. 550-en jelentkez
tek és az első évfolyamra 176 röt vettek fel (közülük 
1959-ben Szegeden és Budapesten összesen 1l3-an 
végeztek, tizen kitüntetéses oklevéllel) [9]. Egyébként 
az egyeternen kítünő vagy jeles erec.ln1ényt elérő hall-

gatók tanulrnányi és szociúlis ösztöndíja kb. 520 Ft 
volt; ebből fizették a kollégiumot (50 Ft), a menzát 
(ebéd és vacsora 200 Ft), a füzeteket (mert könyv és 
jegyzet alig volt), ebből kellett telnie müvelődésre, ter-
111észetesen jegyeztek Békekölcsönt és ha rnég 111aradt, 
tudtak segiteni szüleiken is. Ezek ki1nondotlan ke111ény 
évek voltak (búr a többség nen1 nagyon törödött vele: 
tudon1ósul vette). 

Olyanok is akadtak, akiket a hatalon1 niegtorolt (ezt 
akkor is lehetett tudni, csak az e1nl~kek n1egfakultak és 
az idő rost{~án - sok niinc.lcnnel együtt - ezek is kihull
tak). Az ö nevük belekerült a két új könyvbe [3, 4]. Így 
pl. ,.195../-bcn a Szegcc!i Or1·ostudo111ányi Egyetcn1rö/ 

'ac/are!hallgarás .f'egve/111i i·étségének' s:ár111o:ása 
c!ha/lgatásának) elköretése nziatt többek között ff'e//ish 

Judit/. ércs gyógrs:erészho!/gatót zárták ki" [3]. 
„Csák László I. éves gyógyszerészhallgatónak is a::: 

1·olt u bz'ine, hogv c!ha//gaua s:::árn1a:::ását. A: ő a11ja az 
/. 1·i/ágháhorziha11 ,·olt katonC/ és hátorságára/ kiérde-
111e!te a 1·iré:ségi cinzct. Az id/isebh C'sák több, 11Ii11t há

rrn11 é1'ti:eddel korábbi 1'ité:::ségéért .fiának kel/e!! Ji:::et-
11ie ( .. .). E:t a.fO/ya1natot akkor 11e!J111eve:ték '11un1eru.r.,· 
clousus'-11ak, ohog_1' '11u111erus nu//us'-nak se111, n1iként 
i11dokolt le11 1·0/11a „. "[3]. 

,.A: egyeten1ekrő/ való e!rÓl'olítások n1ég 1956-ban 
is .loZ1·tak. Os:o f"szter g1·ógyszerészhC///gató i·o!t 

Szegeden. Fétkc a::: 1·0/1, hogy (. . .) a1~ia J'ölc/jcként 
csupán 30 holcf körii/i birtokot 1·al!o!! be. Kő::ben a 
i·izsgá/!Jdások során - 1nerl iZ1·c11ek is voltak- kiderii/t, 
hogy o:::: okkor llh'Ír íO. élcté1·ét jól uílhalallott apának 
19-15 e!ó't! 45 ho!djCilc(je i·o!t. !ehót ig_v is, zigv is ku/ók

nok s:ánzito!!. ráadásul egy ideig n1égji:.J/u:::i bíróként is 
te1'éke11ykedett, enliatt aztán a lányát a:onna/ ki:::árták 
( .. .). Bár az 111ár a kor jele i·o!t, hog1' .le//ebbezések, 

utánqiárások és igazolás beszer::.ése után Os::.a Es:::tert 
1·iss:s:a1·ették a gyógrs:erés:karra" [3]. ivlegjegyzé
sen1: a tanács tényleg 30 hold földről adott igazolást! 

Egyébként ( 1949-töl 1956-ig) a munkás- és pa
rasztszánnazúsú diákok aránya kb. 50-551/(i között 
volt; ill. kb. 30()/;i értcliniségi. kb. l 5-20r~.·;i alkalinazott 
és egyéb szúnnazású hallgató tanult. .A.z arányok 111ús 
karokon is hasonlók lehettek. - A hírek szerint n1inden 
karon volt legalúbb 2-3 besúgó. 

3. Megalakult a MEF(e)SZ 

1'.\ J'0rfí gyógyszerészhallgatók 1956 nyarún is nyüri 
katonai kiképzésen \'Oltak (Hódrnczővúsúrhely). E 
niozgahnas hónapok története a korabeli sajtóból jól 
nyoinon követhető. Szcptcn1ber közepén n1cgindult az 
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cgyctc1ni oktatás. i'v'livel a Dun.:ín n1árcius közepén le
vonult óradás rvlohúcs-szigeten is nagy károkat oko
zott, han1arosan - szepten1ber 1.3-tól, húron1 héten út -
tíz hannadévcs hallgató vett részt I-Ion1orúd község 
újjáépítésében; nevezetesen Cseh .lá11os, Erd6s 
Sándor. lnc::e Lás::lá, Kata Alihály, Pá(fi Istl'án, 
I)o/gár .lá::sej; l?ósa Js11·áJ1. S::e11tirn1ai Béla, Torn1a 

Sándor és Zsótér Jó:se._/(igazolásuk szerint „Alohács
s::iget épitésChen erec/!nényes n1unkát \'ége:tek''). 
An1int visszaérkeztek, pótolniuk kellett a gyakorla
tokat és az eln1életi clöadúsok szövegét (heti 40 órúnk 
\'Olt. egyeseknek plusz gyógyszertári gyakorlat is). 
!(üzben hallani lehetett gyülésckröl. an1e!yek akkori
ban ug_yancsak gyakran voltak. 

i\. :\!agyar I:.„-gyc1e11Iisták és l·~áisko!ások S::("jrersége 
Szegeden az A11dirori11n1 :·\faxi11111111ban 1956. október 
16-án alakult meg (MEFESZ. eredetileg MEFSZ, az 
•. e„ cjt~skönnyitö hangként került a rövi<lítésbe). 
Ebben különösen a jogúsz hallgatók voltak aktívak. 
Elözö napi összejövetelükön 1núr elhatúroztúk, hogy a 
hat kar hallgatói 3·-3 szen1élyt vúlasztanak az ún. 18 
f'ös intézöbizottsúgba, ainclynck fCladata volt a végle
ges szer\·czeti szabúlyzattervezet és progran1 clké
szítCsc. Erröl húron1 nappal késöbb a Déhnagyorors:ág 
rövid hírben szú1nolt be [ 1 O.J .. A gyógyszerészhall
gatókat J\ádár J)e::s6 I\7., 1Vugy Jn1re és f'llrga !~dit II. 
éves diúk képviselte. 

,;\. !'\:·IEFESZ szervezeti szabúlyzatúnak 111egtúr
gyalúsa és elfoga<lúsa október 20-án volt. .;.\z .A.dy téri 
épület nagy clöadója zsú!O!úsig n1cgtclt: úllóhc!y sen1 
1naradt. söt - kihangosítás utún - a folyosókon és az 
utcún állók is részesei lehettek az esen1ény·cknck. 

i\ gyülés elnöke ch: Pcrhiró ./ó::s(f/professzor volt, 
tovúbbú jelen volt ch: Baróti f)c::sii rektor és d1: Fodor 
Gáhor akadén1ikus .. ;.\ nagygyü!ésen a i'v1ngyar Rúdió 9 
111agnótckercsrc fel vételt készített [ 4]. f{iss To11uís 

könyvéböl tudjuk. hogy n gyülésen hozzúszólt S:cndrei 
l\.áln1ún és E'rd<is Sándor 1 [!. éves hallgató is. /\rról 
szintén döntöttek, hogya11 kell c!j~trni, ha két kar hatá
rozata ellentétbe kerülne cgyn1ússal. 

Egyébként a diúkok -- többek között - követelték. 
hogy az 19..J.9-cs cín1ert vúltsúk fel a I<.ossuth-cí111crrcl. 
a hadif'og!yokat hozzúk )1aza. adják vissza a déli 
harangszót. a hallgatónök szún1ára töröljék cl a hon
\'édehni oktatúst és n1úrcius 15-c legyen ncn1zeti ünnep. 

Bill Lo1J10.r angol történész -- aki akkor hazánkban 
tartózkodott és az esen1ényckröl tényfeltáró könyvet irt 
~ állítja, hogy a forradalo1n Szegeden kczclödött. 

A.Jarosún Gyc"i1~r;.1·. a PB tagja „egyete1ni stricik''-nek 
nevezte a fiatalokat. ;\ szegcdickröl az volt a 
vé!en1ényc. ,.ho kell. le111egyek, e/e e,!J,I' ./e/tétellel, ha 
r ... ) u'i:paruncsru kapok_/L'lharalnu1::ás(· !.4J. 

../. „:tlit kh·á111u1k a s-;.egedi gyÓ,lfJ'·"'·-;.erés;.lurllgatók'! '·' 

Október 19-én a SZOTE gyógyszerészhallgatói 
nagygyülést tartottak, ainc!ynek egyik szervezője és a 

rendezvény elnökségének tagja r.:ádár De:sö negyed
éves diák volt [3]. .A.z összejövetel rnúr annak tudatúban 
zajlott

1 
hogy J\.án)·a .'liberi oktatúsügyi 1ninisztcr két 

nappal korábban Szegeden júrt és ígéretet tett az egyete-
1ni ifjúság több követelésének teljesítésére. Ez tünik ki 
a gyógyszerészhallgatók últal ell'ogadott, 16 pontból 
{illó kövctc\éscson1agból is, an1elyben többnyire a 
gyógyszcrészképzést és szakn1út érintő problé1núkra 
kerestek n1egoldúst. K„öveteléscik az alábbiak: 

- a lehető legrövidebb idön belül állítsák vissza az 
egyetcn1 autonó1niójút; 

- Szegeden is hozzanak l~tre független gyógysze
részkart: 

-- addig is. an1íg ez 1nagvalósul. ne\·ezzenek ki 
gyl·Jgyszcrész dékánt: 

-- í.!Z önúlló kar részérc bocsússanak rendclkezésre 
épü!ctet: 

- vizsgúljúk t'elül a gyógyszerész kollégiurnokat és 
a J~lcslcgesekct töröljék: 

-~ gyógyszcrészhal!gatóknak csak gyóg;'szerész 
képesítésü okt~itók adjúk clö a szükséges ko!légiu
n1ukat: 

- az úl!anivizsga anyagúbó! türüljék a nuirxizn1us
l e11 i ni zn i ust: 

- a gyógyszergyúrakban és !!\ O!!\ ~LCI eszet1 
intézetekben a laboratóriu1ni és kutató n1unkút gyógy
szerész képesítésü oktatók lússúk el; 

a gyógyszertúri központok igazgatói beosztúsút 
gyógyszerészek töltsék be: 

- gyógyszerészek részére is tegyék lehetóvé a dok
tori cin1 inegszerzését: 

-·tegyék lchetövé. hogy az egycte1n elvégzése utún 
a hallgatók - hathónapi gyakorlat elteltével. üllan1vizs
ga és approbúciós vizsga nélkül -- 111egkapjúk a gyógy
szerészi oklevelet. ha a gyakorlati idö alatt cl fogad
hatóan dolgoztak: 

·- e1ne!jék a gyógyszerészek fizetését és a gyakorlati 
idöt tültö lla!lgató is kapjon teljes fizetést: 

falusi gyógyszerészeknek fízett'.sükün fe!ül -
külün pótdíjat úl!apítsanak n1eg: 

- a gyógyszerészek évi fizetéses szabadságót négy 
111unkahétbcn hatúrozzák n1cg: 

- rendezzék a gyógyszerészek nyugdiját: 
- az egészségügyi közép- és alsó káderek fiz~t<!sét 

cn1cljék !Cl [ 11]. (Szcrzó egyrészt nen1 tartja fc!adatú
nak, hogy n főként stiláris pontat!ansúgokat énékelje. 
n1úsrészt azokban a;,-: esen1é11ydús napokban ezeket cl
nézhetönck \·éli). 

5. Olaúher 23. és a toi·úbhi esen1ények 

:\z cn1\ékczctes október 23-i tüntetés este (í órakor 
a l)ó111 térről indult, ahonnan több ezer cliúk - közöttük 
sok gyógyszerészhallgató is -- vonult ~1 J<..lauzú! térre . 
ahol elénekelték a I·Ii11111uszt.. l~jfél körül, is1nét a 
I(lauzúl téren. egy gyógyszerész adjunktus felka
pnszkodott a Kossuth-szobor talapzatúra és azt 1nond-
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ta: ,J{ésií l'Oll, jára,/1ak ''agyunk, gyerünk ha::n 11Iind
n.1·l-Ua11 lej'ekiid11i . .Iá djs::akát 111incle11ki11ek!'" [12]. 

~vlásnap eln1aradtak az elöadúsok. Szeged utcáin 
Ron1ániúból érkezö szovjet harckocsizó csapatok 
vonultak út. Este újabb tüntetés volt; később (este S 
után) kutyás fegyveres Á \!I-I-sok rontottak be a 
SZOTE \1örösn1arty utcában lévö kollégiun1ába: ahol 
,.K.uzrák. el/e1?/Órrculal111árok" kiúltások közben gép
piszto!yokbó! vaktában Jöttek a 1nenynyezetbc és a 
l~dépcsökbc. „ Ebböl is okulva az egyeten1i vezetők 
1nindent 111egtettek. hogy n fiatalokat 111inél előbb haza
utaztassúk. a1nit kb. egy hCt alatt nagyobb részt sikerült 
is l'.!érniük. 

,Azonban a hallgatóság n1integy 1 o(;/;)-a Szegeden 
rekedt: ök vagy gyógyszertúrban dolgoztak. vagy a 
150~200 [(_)s cgyeten1i nernzetör-zúszlóalj tngjai lettek. 
Szegednek október 28-ún éjjel n1úr jól szer\·ezctt. fel
fegyverzett nen1zetörsége volt. F öparancsnoka llO\'CI11-

bcr 1-töl Ln:ur Barna föhndnagy lett. .A ne111zetőrség 
rend !i:nntartúsra szervczödött: a 8-1 0 fös gyógysze
rész egység is ilyen feladatokat látott cl a Gogol utcai 
garúzsnúl és a repülőtéren. 

No\·e111bcr 3-4 éjjelén ők eredetiben hallottúk 
Afinll.\·:enty bíboros beszédét. n1ajd hajnalban a 111inisz
tcrclnök rövid rúdióbejelentését: „Fig_1·ele111f Itt 
,·Vagy l!nre hes::él. a A/agyar 1Vépkii:társaság niinis::
rcrtnnácsának elnöke! A/a lzc{inalhan a s::o1jet csapa-
1ok flÍtnodást indítottak JC'i1·árosu11k ellen o:::al a nyil
\'lÍ!ll'ol<í s:úndl;kkal. hogy !l1egd611tsék a törvényes 
111ug_1·ar de1nokratik11s korouí11)·f. Csa1Ja/af!1k harcban 
lÍ/lnak ..J kor111á11y i::1 helyén ran. E:! kö::lö111 a: ors:ág 
11épé1·cl l;S a l'ilág k6::1·éle111éJiyé1·el.'„ - La:zrr Barna 
n1inden egységnek kiadta a parancsot, hogy azonnal 
tegyék le a fCgyvert. . .:.\ köny\· [4] f(állár l)e:sá't név 
szerint cn11íti inint a nen1zctürség tagjút. 

Noven1ber .?:2-én i\/[elbourne-ban n1cgkezdödtek az 
( i \i1npiai j útékok. ahol a 111agyar sportolók 10 aranyénnet 
nyertek. közöttük \'Olt :\/ngay f)ániel (vívás). \'elc volt 
()r/cy S:uholcs: l 954-ben inindkcttcn gyógyszerészhall
ga1óként kezdték tanuhnányaikat Szegeden. 

No\·cn1bcr 4. utún. egy héten út teljes apútia \·olt. 
Küzbcn :\'agy hnre Il. éves hallgató és egyik túrsa fcl
\'Cttl'. a kapcsolatot a helyi 111unkústanúcsokkal. 
Röplapokat is készítettek és tc1jcsztcttek. Ök 1nég 1957 
januúrjúban is részt vettek a MEFESZ budapesti 
rnegheszélésén. ;--vtúrcius elején indult útjúra az akkori 
hat:.ilo1n szcn1ébcn félcln1ctes jelszó·. a :vIÚI(, az:;iz a 
rorrada\111at „~f,írciusha11 L(ira f{c::l{iiik! Sokan politikai 
indok alapján szakúllt növesztettek. 

6. /Jef'eje-;,és 

N~húny 111ondat a gyógyszerészhallgatók veze
tliirl'd: hún.J111 fiatal. húron1 sors. /\.á,fár Dc:s/i I\'. t..'.vcs 
hal!gatú ! 933-ban született. Tagja volt az orvoskari 

lvlEFESZ-nek és az Egyetetni Nen1zetör Zúszlóaljnak, 
tovúbbú Thuráns:ky /\.árnZ1· tanúrscgéddel együtt a 
SZOTE Forradalmi Tanúcsúnak [4]. Kádár Deosd Ka
nadúban végzett és a Torontói Eg;1ctcn1en lett a Hinna
kológia professzora. 

/\fagy f!nrc II. éves hallgató 1919-bcn született. ;\ 
MEFESZ egyik vezetője mit. Utóbb 10 évre ítélték [4]. 

1 (1rgn Edir II. éves hallgató ! 935-ben született; a 18 
fős intézöbizottsúg hannadik gyógyszerészhallgató 
tagja volt. Szegeden 1960-ban avatták gyógyszerésszé. 

Egy·ébként a felsöoktatús 1957. januúr 14-én indult 
újra: az c\sö félév n1i:Írcius 2-ig. i.I !!. rélév június 8-ig 
tanott. r'\kkoriban a két egyetcn1cn inintegy 1200 
gyógyszerészhallgató tanult. 

1957. n1úrcius 21-én incgalaku!t a KISZ. Néhúnyan 
a gyóg~yszcrészha\lgatók közül is beléptek. 

Szúznúl több szegedi cgycteinista és föiskolús hall
gató vúlt a n1egtorl{1s úldozatávú: néhúny gyógyszerész 
is. köztük e1111itik . .\1agy l111re nevét r-q és n1úsokró! is 
tudunk. Po::sgay l!nre 1989. januúr ,-égi en1\ékezetcs 
bejelentéséig t;u1.úcsos \'ült czekröl hallgatni! 

1990-ben és 1991-ben emlékülés mit az 
/-\uditoriu1n ivtaxi111u111ban. an1clyen La::ur Barna is 
részt vett. 

Les/ic B. Boi11 szerint ,.u: újkori törtéJie/en1 
e,r;,retlcn cscn1<..:11yéró'I sen1 ha:udrak annyi!, 111i11t 1956-
ról". Jelentöségét n1i sen1 bizonyítja jobban. n1int az. 
hogy szc\le111iségénck kisajú!itúsa azóta is tart. 

Sokan úldjúk sorsukat. hogy e cso<.lú!atos napok 
résztvcvöi lehettek. /(ertés: .·fkos író: „Soha olyan 
egység 11e111 volt A!agyarors::ágon senz a:eliitt. se1n 
a::ótu. nzinr !956 iis::éJI„ Öt1·e11!1C1t a s:ocialisták 
iir6ksége .. f)r. [Jerhiró Jó:: se.:/· „16rté11eltniink 
során n1ég sn/Jo nc111 tapas:ral! ilyen egységhe jár
rotrsúgo(· 
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