
1956 SZEREPE AZ ÉRTELMISÉG ELETEBEN

Dr. Fazekas Mihály

Én így láttam ...*
- Elmélkedések az 1956-1957-es Naplóm és a mai gondolataim alapján -

„Szegény Magyarország, szegény édes honom,
De sokféle bilincs volt már lábaidon."

(Petőfi)

Bevezető gondolatok

1956 gyönyörű őszén III. éves magyar-történelem szakos egyetemi hallgató voltam
Debrecenben. Azon a nyáron töltöttem be a 22. évemet. Akkorra két éven át hallgattam az
egyetemi katonai tanszék honvédelem óráit, év végén eredményes vizsgákat tettem
honvédelemből, és két nyáron teljesítettem kötelező katonai szolgálatot. 1956 őszét
Kolozsváron és a gyönyörű Székelyföldön töltöttem, ahol oly csodálatos erejű és
mélységű magyarságot, ősi református keresztyén hitet, jellemformáló emberséget,
léleknemesítő, eszményi szép szerelmet tanulhattam.

1956 őszén a felnőttkor küszöbén voltam tehát, amikor az ember tanulékonysága,
értelmi és érzelmi élete a legerősebb, legérzékenyebb - és élete is a legszebb.

Ebben a csodálatos életkorban, az emelkedett szellemű, magyar hazafias Debrecen
egyetemén, kitűnő évfolyamtársak körében ért, szakadt rám 1956 fénye. Én egész
életemben kifej ezhetetlen ámulattal, le nem írható csodálattal tekintettem arra a történelmi
eseménysorra, amelynek részese, átélője, megfigyelője és leírója lehettem. 1956-ot
mélyen a lelkembe zártam és - ha hosszú ideig keményen tiltották is nagyságát - titokban
mindig rajongó hittel, reménységgel ápoltam emlékét, amit számomra soha senki és
semmi nem tudott elhomályosítani! Nekünk, akik akkor a legmagasabb iskolai
tanulmányok végzés során kicsiszolt elmével állhattunk a magyar függetlenségért síkra
szállók szent zászlaja alá - hallgatnunk kellett. Közülünk többen megjárták a börtön, a
kényszermunka poklát, sőt olyan is akadt, akit november 4-én deportáltak ... 1956
leverése után hosszú évtizedek következtek. Ez alatt a nagy idő alatt bőven volt lehetősége
a hatalomnak, hogy 1956 fényes eseményeit befeketítse. Szerintem nincs még a magyar
történelemnek másik ilyen szakasza, amelyet egy idegen hatalom követelménye szerint
ennyire meghamisítottak volna! Pedig akkor a kis magyar nemzet az egész világ
érdeklődésének középpontjában állott! A történelem tankönyvek azóta világszerte ezt az
eseményt írják le legbővebben hazánkról és méltatják, hogy egy kis nép milyen vitéz
bátorsággal kelt fel és harcolt hősiesen egy idegen nagyhatalom roppant túlereje ellen.

Végül itt jegyzem meg, hogy írásom nem komoly kutatáson alapuló történelmi munka.
Inkább az átélés, egyéni látásmód terméke. Ezért lett a címe: ÉN ÍGY LÁTTAM ...

További részleteket lásd: Fazekas Mihály: En így láttam ... című könyvében, amely 1996-ban Karcagon megjelent!
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Az előzményekről

„A történelem minden korszakának vannak előzményei, semmi sem igazán kezdet." -
írja Szerb Antal „A világirodalom története" című nagyszerű munkájának bevezetőjében.
Ez így is van.

Ha 1956 előzményeit vizsgáljuk, visszatekinthetünk az I. és a II. világháborúra. Nem
volt elég, hogy a legtöbb családban gyászolták az apát vagy fiút - az igazságtalan béke
(Trianon) családokat tett koldussá vagy szakított el közeli rokonokat egymástól...

A két világháború közötti Horthy-rendszernek is volt éppen elég hibája. Fennállott a
nagy társadalmi osztálykülönbség. Nagymértékű volt a dolgozó tömegek kizsákmányolása
- szegény emberek milliói éltek mélyen életszínvonal alatt. Másrészt a jobb módúak
körében általános volt az „úri gőg", a szegény fizikai munkás lenézése, ami létezett annak
ellenére, hogy hivatalosan a dolgozó embert tisztelni, becsülni kellett (volna!). Talán a
legkirívóbb példája az „úri gőgnek" az a gondolkodás, miszerint kétkezi munkás
gyermeke ne tanuljon tovább, ne menjen középiskolába, mert ott a matematika egyik
fejezete az algebra olyan nehéz, hogy azt paraszt gyerek nem is értheti meg - mert azt csak
az úri gyerek érti meg ...

Ugyanekkor a szegény emberek sokasága hallott egyet-mást a Szovjetunióban
bekövetkezett változásokról, ahol „nincsenek már urak", mert a nép a maga kezébe vette
sorsának irányítását ... No, de ez is propaganda volt! Csalóka fény. Mindazonáltal sokan
elhitték. Annyira, hogy amikor a II. világháborúban a front közeledett - sok szegény
ember reménykedett a szovjetek győzelmében és sorsuk jobbra fordulásában.

Ám a háború semmi jót nem hozott. Ismét lettek hősi halottak, a sírás, gyász, a
könnyhullatás vált általánossá a legtöbb családban. Egyformán sújtotta a középosztály
tagjait; sőt hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a zsidókkal, cigányokkal szemben.

A szovjet frontkatonák se bizonyították a szovjet társadalom kiválóságát! ... Bár az
1945-ben végrehajtott földosztás és ennek nyomán kibontakozó népi demokratikus
átalakulás örömöt okozott és teremtett ideig-óráig való gazdasági fellendülést. Az „új
gazdák" megkapták ugyan a néhány holdnyi kis parcellát, hiányzott azonban mellé a
gazdasági felszerelés (igavonó állat, gépek, vetőmagvak) és ezeken kívül az önálló
gazdálkodáshoz szükséges emberi szorgalom, gondoskodás, hozzáértés.

Majd az 1950-es évekre kelve arra kezdtek hivatkozni az akkori hatalom urai, hogy így,
ilyen lassú léptekben haladva sohasem érkezünk el a szocializmus megvalósulásáig; meg
kell hát gyorsítani az iramot! 1951-ben a párt II. kongresszusán határoztak az u.n.
„felemelt 5 éves tervről..." Ez óriási megterhelést jelentett a gazdálkodókra, akiket
teljesíthetetlen beszolgáltatási kötelezettséggel terhelték, de a kizsákmányolás valamennyi
réteget sújtott valamilyen formában. Folyton az osztályharc éleződéséről írtak, és Sztálin
1952-ben megírta a „Tartós Békéért Népi Demokráciáért!" című lapban, hogy a III.
világháború elkerülhetetlen.

Ettől a hírtől sokan megrémültek.
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Sztálin 1953. március 5-én meghalt. Rendszere azonban nem omlott össze mindjárt, hiszen
nagyszámú, kiépített „biztonsági" szolgálat vette körül a hozzá legközelebb álló elvű veze-
tőkkel az élen. így a sztálini rendszer tovább élt. A társadalom széles rétege nem tudta -
legfeljebb sejtette -, hogy a magyar legfelsőbb vezetőket Moszkvából irányítják, ahová
időnként „rapportra hívják" őket és kemény utasításokat adnak számukra. Főként Rákosi
Mátyás, Farkas Mihály, Révai József, Gerő Ernő voltak akkor az állam és a párt vezetői.

A reformgondolkodás
1956 nyarát és kora őszét a reformgondolkodás szakaszának nevezhetjük.
A Szovjetunióban megtartott, híressé vált XX. pártkongresszus után szabadabb

hangvételű írások jelentek meg és egyre bátrabbak, szókimondóbbak lettek az emberek.
Az egész országban teret hódított a reformgondolkodás. Egyre-másra új és új ötletek
jelentek meg, és tervezték a békés átalakulás módjait. Senki sem volt akkor forradalmár;
mindenki bízott a reformokban és a szocializmus „hibáinak" könnyű és egyszerű
kijavításában. Mi, egyetemi hallgatók (akiket vitatkozni is tanítottak) élenjártunk ebben a
megújulást érlelő mozgalomban. Mert ez széleskörű, egyre merészebb társadalmi
mozgalom volt! Azt gondolta az akkori egyetemi, főiskolai és középiskolai ifjúság, sőt az
egész értelmiség, mindazok, akik a szellemi életben élenjártak, hogy csak valami helytelen
irányvétel történt, és elég lesz szólni az ország vezetőinek, akik majd azon nyomban
rádöbbennek a tévedésekre, és rögtön hozzákezdenek minden baj orvoslásához. Senki nem
is álmodott arról, hogy itt majd véres forradalom és szabadságharc fog kibontakozni!

A kezdet
Az október 23-iki tüntetésen a reformok békés megvalósításáért indult az utcára a

tömeg. Annak, hogy Budapesten fegyveres felkeléssé változott a tüntetés, az uralmon lévő
párt- és államvezetők voltak az okozói! Ha Gerő Ernőéknek kellő politikai taktikájuk (több
ravaszságuk) van, soha nem került volna itt sor forradalomra! Csak engedni kellett volna
október 23-án este a rádióban beolvasni a követeléseket, mellé bejelenteni néhány, azonnal
hatályba lépő változást, mint például a hírhedt beszolgáltatás megszüntetése, a sertésvágás
engedélyhez kötésének eltörlése, meg az, hogy másnap összeül a Központi Vezetőség, és
döntő határozatokat fog hozni ... Akkor a tömeg csendben eloszlik — és másnap már a
hatalom birtokosai azt határoznak, amit jónak látnak ... A vérontásra nem került volna sor.

Ám a felvonulók sértegetése, a szovjet fegyverek gyors bevetése, az egész állam- és
pártvezetésben a tárgyalóképesség teljes hiánya, minden békés megoldásra vezető javaslat
merev elvetése szükségszerűen élezte a társadalom felháborodását. Ez a felháborítóan bűnös
mulasztás-sorozat a későbbi napokban is folytatódott. A felzaklatott állampolgárokban az
akkor sokat emlegetett „rend és béke helyreállítása" céljából közreadott közlemények
vészesen élezték a hangulatot. Akkor az egymást követő, iszonyú intézkedések egyre újabb és
újabb olajat öntöttek a tűzre! Ilyen volt az Országház előtti tömegmészárlás, a szovjet tankok
megjelenése az utcákon, az államvédelmi alakulatok viselkedése, az országszerte előforduló
sortüzek eldördülése stb. Mindezeket betetőzte a deportálás, ami aztán a végsőkig
felbőszítette a magyar lakosságot. Különben az már a szovjet politika nagy melléfogása is
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volt, és valószínű nemzetközi felháborodást váltott ki, mert egy hónap múlva megszüntették,
majd igyekeztek eltitkolni. Pedig azt, hogy megtörtént, évfolyamtársamtól, barátomtól, sőt
szobatársamtól Kertész Lászlótól tudom. Őt november 4-én hajnalban Dede Laci társával
bilincsbe verve vitték Ungvárra a forradalmat vezető társaival együtt. Ott az első két hétben
kegyetlenül bántak velük, de a második két hétben megváltozott a bánásmód. Egy hónap
múlva hazaengedték őket, azzal a szigorú paranccsal, hogy erről a hónapról ha bárkinek
bármit szólnak - minimum tíz év, de Szibériában! Erről a deportálásról szólva Kertész
barátom elmondta, hogy Pesten közrevettek egy-egy utcaszakaszt, és akit ott találtak,
deportálták.,,Péket papucsban, papot reverendában" mondta Laci.

Következtetések
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy mi ott az egyetemen gyermeki lelkű ifjak

voltunk, akik őszintén hittünk az általunk képviselt reformgondolkodásban. Egyáltalán
nem akartunk forradalmat. Úgy véltük, ha szólunk, igazat adnak majd nekünk. De a
felsővezetők sorozatos mulasztásai, és azok az okok, amelyek szinte napról napra olaját
öntöttek a tűzre, minket is a végsőkig felháborítottak. Azonnali, helyben végrehajtandó
bosszúállásra soha nem gondoltunk. Sőt, ha ilyen lett volna, igyekeztünk azt elhárítani. A
mi lakóhelyünk Debrecenben a Benczúr út 2. szám alatti diákszálló volt, ahol csaknem
éjjel-nappal gyűléseztünk, mert a mi állásfoglalásunkat várták a Debrecenben, sőt
majdnem az egész Tiszántúlon dolgozó emberek. A mi szerepünk központi helyet foglalt
el a vidék szándékaiban, akaratában. Hozzánk menekült pl. Ménes János, Debrecen
tanácselnöke, Egri Lajos író, Komócsin Zoltán DISZ megyei elnök, (később
miniszterelnök) és a mi közösségünk védelmezte őket a társadalom haragjától.

A vidéki, felnőtt lakosság azonban nem volt ilyen jólelkű. Egyre-másra felütötte a fejét
az emberek között a vélt vagy valóságos sérelem nyomán kibontakozó bosszúállás réme.
Úgy vélték többen, eljött az idő a leszámolásra. Állami és pártvezetők, különböző
ügynökök ellen indult támadás. Ezeknek volt ugyan a legtöbb esetben némi valóságalapja,
de a személyes azonnali bosszúállás mindenképpen jogtalan volt, amit az egyetem ifjúság
nem engedett végrehajtani - ha tehette. Nem látta be az ifjúság azt, hogy a felnőtt
társadalomban az emberek más okok és körülmények között élnek, de a nekik parancsoló
vagy őket elmarasztaló vezetők többnyire nem okai a visszásságoknak.

Összegezve: lényeges különbség volt az egyetemi ifjúság tisztalelkű szándéka és a
felnőtt társadalom cselekedetei között főleg a vidéki településeken.

ÉN ÍGY LÁTTAM (Részletek a Naplómból)
Debrecen, 1956. október 13. szombat
Ma délután a megyeházán a Kossuth-kör első gyűlését tartotta, valami kétezer ember előtt.

Ez a Kossuth-kör, mint Pesten a Petőfi-kör - a sztálini és a Rákosi-féle téves ideológiától
való eltérés orvoslását kívánja tenni, mégpedig olyan formában, hogy a tökéletes igazságot
hozta elő a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális élet minden területéről. Ez a
Kossuth-kör a parasztsággal és a munkássággal szoros szövetségben álló értelmiség vezetése
mellett az élén magyar írókkal küzdött a társadalmi igazságtalanság ellen.
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Eddig elképzelhetetlen nyíltsággal szólaltak meg a felszólalók ezen a gyűlésen. Ilyen
gyűlés nem volt Debrecenben több, mint 12 esztendeje! Most az értelmiség és az
egyetemisták a mozgatói mindennek.

Érezni lehetett a nép lélegzetvételét, érverését, amint él ezekben az eszmékben - végre,
oly sötét időszak után! ...

De miről is volt szó ezen a mai vitán?
Zsúfolvást volt a terem. Mi Lothringer Lacival kicsit késve érkeztünk, így már állóhely

is alig jutott - a folyosón is sokan álltak. Végül aztán (egy negyedóra múltán) Irinyi
Karcsival bementünk. Ő (tanársegéd egyébként) leült, én állottam. Meg aztán ültem is.

Négy órától tíz óráig tartott ez az összejövetel.
Hat óra hosszáig!
Az elnöki székben helyet foglalt dr. Koczogh Ákos tanszékvezető egyetemi docens, az

Alföld felelős szerkesztője mint elnök. A vitavezető Für Lajos egyetemi tanársegéd volt.
A legnagyobb megtiszteltetés azonban Losonczy Gézának jutott, a Magyar Nemzet felelős
szerkesztőjének. Benjámin László Kossuth-díjas költő is jelen volt, és felolvasott egy szép
verset.

Vitanyitó előadást Koczogh tartott, és utána lehetett hozzászólásra jelentkezni, vagy
kérdést feltenni szóban és írásban.

Hogy mennyi hozzászólás volt — elég, ha annyit mondok, hogy 6 óra hosszáig tartott a
gyűlés. Volt aki 15, volt aki 30, volt aki 45 percig beszélt.

Dr. Szabó Pál ideggyógyász orvos - 40-50 év közötti - elmondta, hogy az ő nemzedéke
mennyi rossz világot élt át! Világháború kettő, melyben apját vesztette el, majd a szörnyű
fasizmus tombolása, a még szörnyűbb sztálinizmus terrorja - minden apróbb és nagyobb
bűnével - talán ezt a generációt sújtotta legjobban! Tudta és akarata nélkül megtették
Sztálint az ő „apjának". A mai nemzedék a régi vallásos ideológián nevelkedett fel;
barbárság a vallás kérdéseit olyan egyszerűen elintézni, mint azt a kormány teszi.

Sokáig beszélt az orvos, de ki győzné felsorolni mind azt az értékes gondolatot,
amelyeket elmondott. Közben bekiabálások hangzottak el:

- Törvényszék elé Rákosit és társait! Feleljenek tetteikért!
- Nem! Mi nem akarunk harmadik Rákosi-pert!
- Úgy van! Nem akarunk! - kiáltotta a tömeg.
- Fosszák meg magyar állampolgárságától Rákosit!
- Éljen az Irodalmi Újság!
- Napilapot az Irodalmi Újságból!
- Több példányt belőle!
- Éljen Nagy Imre!
- Hallani akarjuk a déli harangszót a rádióban!
- Ünnepeljük meg méltó módon március 15-ét!
- Rendezzék az Erdély-kérdést!
- Le a régi kormánnyal!
- Mennyiben van sajtószabadság Magyarországon!
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Dr. Papp László egyetemi tanár a magzatelhajtási törvény hatályon kívül helyezését
kérte. Felszólalt még Losonczy Géza, Bata Imre, Für Lajos, Egri Lajos író, Kardos Pál
egyetemi docens, és állandó volt a tömeg bekiabálása.

De ki győzné elsorolni mindazt a rengeteg véleményt, melyet hallottam a hat órahossza
alatt! Mondhatatlan boldogsággal írom: Magyarország, ez az édes, drága, szent föld újra,
ismét elől lengeti az emberi haladás zászlóját. Kelet-Európa s talán Nyugat-Európa
országait is megelőzve! ...

Bátor hangok, szellemi forradalom! ...
Óh, Istenem, te drága magyar nép! Hol tartasz! Világ apostola vagy, pedig még ki se

heverted az elmúlt háború mártírságát ... Nemcsak a sportban, a művészetben, nemcsak a
tudományban jársz ilyen messze elöl, hanem a legnagyobbat akarod most. Hazám: a Kelet-
Európai haladás fáklyájává lenni! Nem kérdezem, sikerül-e vagy nem. Csupán annyit jegyzek
meg: a könny és a kacaj fojtogatja a torkom a nagy boldogságtól, ha minderre gondolok...

S mindez valóság! Istenem!
Magyarország a haladás élén! ...
Történhetne-e valami ezen a világon, ami jobban lelkesítene minket, mint ez? Soha

semmi!
És Debrecen meg a Tudományegyetem Budapest után elől van ebben a szellemi

forradalomban! Amely új, nagy kor küszöbén áll, boldogabb idő felé vezet. Olyan idő ez,
mint volt 1825 körül, de már több, mint 1825-ben volt. Hová fejlődik - nem tudom.
Óvatos vagyok, de nem félek attól, hogy elnyomják ezt a szellemi ébredést. És végül:
boldog vagyok, hogy ebben a korban élhetek!...

Debrecen, 1956. október 23. kedd
A mai nappal történelmi pillanatok kezdetéhez érkeztünk.
Reggel a városba indultam, mert úgy tudtam, hogy ma utaznak Pestre Istenes Violáék,

és siettem, hogy vegyek még neki egy szép könyvet. Ő is III. éves magyar szakos egyetemi
hallgató - csak Kolozsváron. Megvettem neki a „Hazádnak rendületlenül" című, hazafias
versekből álló szép kis könyvet. Beleírtam, hogy „Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem -
Véreim - magyarok! ..." Mire kiértem az állomásra, már elment a vonat. Csend volt,
szinte szokatlan csend és nyugalom az egész pályaudvaron. így a könyvet nem tudtam
átadni Violának. Visszamentem az egyetemre.

Délelőtt 11 órakor már hatalmas tömeg - a három egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói -
gyülekezett a Kossuth Lajos Tudományegyetem előtti téren, ünneplő arccal, ragyogó
szemekkel, forradalmi lelkesedéssel, kezükben kizárólag magyar nemzeti zászlókkal...
Felírások is voltak a táblákon, amelyeket a hallgatók vittek. Megjegyzendő, az ezekre írott
szövegek nem minden esetben voltak az ifjúság követelései, hanem jórészt csak a
diplomatikus gondolkozás megtartásáért, az alkotmányosság keretein belül való maradásért
vittük azokat. Rendkívül fegyelmezetten viselkedett az egyetemi ifjúság, ezzel is kimutatva
kezdeményezésének komolyságát. Vittük a Nagy Imre és a Marx arcképét, és olyan táblát,
amelyik demokratizmust, függetlenséget követelt, Nagy Imrét követelte a kormány élére.
Volt tábla, felírással: „Le a kapitalista restaurátorokkal!" „Éljen a Párt!" stb.
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Összegyűltünk tehát az egyetem előtti téren, ahol a már tegnap megalakult ún. „30-as
bizottság" egyik képviselője Székelyhídi Ágoston hallgató felolvasta az egyetemi ifjúság
20 pontban megfogalmazott követeléseit, amelyeket hatalmas lelkesedéssel fogadott az
ifjúság és valamennyire dörgő tapsvihar volt a felelet. Ezután 6-8-as sorokba álltunk, és a
városba indultunk, hogy követeléseinket külön kiadásban adja közre a Napló. Lelkesen
meneteltünk a Péterfia utcán, mintegy 300 méter hosszúságban. Leányok, fiúk karöltve,
énekelve és jelszavakat skandálva. A leggyakoribb a „Kossuth Lajos azt üzente ..."
kezdetű dal volt, és a Marseillaise. Jelszavaink voltak:

— Munkás, paraszt, értelmiség! Független Magyarország!
— Szabad sajtó, szabad nép, Visszahozzuk Nagy Imrét!
— Kossuth-címert akarunk!
— Vonják ki a szovjetet!
— Szűnjék meg a beadás!
— Csökkentsék az adókat!
— Nagyobb bért a munkásnak!
— Erdélyt vissza!
— Nem tanulunk oroszt!

Én egyik felől Keller Erzsivel, másik felől Csató Bandival, majd Tóth Bercivel meneteltem.
A délelőtti fátyolfelhők eloszlottak, ahogy haladtunk, ránk nézett a Nap is, de hűvösödön az
idő. Az úton kétfelől emberek, asszonyok tömege állott, akik nagy örömmel fogadtak
bennünket. Talán senki sem maradt a lakásában. Minden ember szemében ott csillogott a
biztatás, a tisztelet, a megbecsülés, ahogy ránk néztek. Ez jólesett nekünk. Csak így tovább -
mondták. Bátorság, fiatalok! Csináljátok, folytassátok! Ezeket lehetett kiolvasni, vagy hallani
a járda szélén álldogáló, csodálkozó emberek arcáról. Nemcsak a hétköznapi emberek
mondták ezeket, hanem a karhatalmi szervezet (rendőrség, katonaság) tagjai tekintetéből is a
biztatás, a szeretet, az igazi velünk érzés szikrája sugárzott felénk.

Nem lehetett lelkesedés nélkül haladni. így érkeztünk a Járműjavító Üzemhez, ahol arra
várakoztunk, hogy a munkások a műszak végén hozzánk csatlakozzanak. Onnan indultunk
a Szabadság Lapnyomda elé, ahol várakoztunk, hogy követelésünket a Hajdú-Bihari
Napló rendkívüli kiadásban jelentesse meg. Innen a Nyomdáig az első sorban haladtam.

Végre megjelent a 20 pont, amelynek teljes szövege a következő:

„Rendkívüli kiadás!

NÉPLAP
XIII. évfolyam, 250. szám. Ára: 20 fillér. 1956. oki. 23. kedd.
Ma délelőtt a Kossuth Lajos Tudományegyetem előtt a debreceni egyetemek és

középiskolások gyűlést tartottak. Ott hozták ezeket a határozatokat.
A debreceni egyetemi, főiskolai és középiskolás fiatalok követelik:
1. Vegyék komolyan és hozzák nyilvánosságra a fiatalság politikai és egyéb követeléseit.
2. Hívják össze a KV ülését azonnal, a sztálinista politikában kompromittáltakat váltsák

le. Elsősorban Andics Erzsébetre, Szálai Bélára és Friss Istvánra gondolunk.
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3. Nagy Imre elvtársat helyezzék vissza párt- és állami funkcióiba.
4. Farkas Mihály és társainak perét tárgyalják nyilvánosan, s az elmúlt évek pereinek

anyagát adják ki.
5. Rákosi Mátyást fosszák meg minden funkciójától, párttagságától és magyar

állampolgárságától.
6. Politikai perekben szüntessék meg a halálbüntetést.
7. Vezessék be az általános, titkos, személyre szóló választási rendszert.
8. A Magyar Népköztársaság címere a Kossuth-címer legyen, és sportolóink már

ezzel menjenek az olimpiára.
9. Nyilvánítsák piros betűs nemzeti ünneppé március 15-ét és a mártírok napjává

október 6-át.
10. Hozzák nyilvánosságra a magyar uránérc sorsát.
11. Emberibb életmódot követelünk a munkásoknak, emeljék a reálbéreket. A

parasztság érdekében csökkentsék az adót és töröljék el a beadást, hogy
megszűnjön a parasztság bizalmatlansága s fellendülhessen a termelés.

12. Csökkentsék a mamutfizetéseket, s emeljék a minimál fizetéseket.
13. Vizsgálják felül az eddigi államközi szerződéseket: feltételeiket hozzák nyilvános-

ságra és a jövőben ilyen szerződéseket csak az Országgyűlés jóváhagyásával kössenek.
14. Közöljék az eddigi jóvátétel összegeit, és ennek megoszlását.
15. A Magyar Népköztársaság külpolitikája minden országgal szemben a teljes

egyenjogúság és szuverenitás alapján álljon.
16. Illetékes nemzetközi fórumon foglalkozzanak a romániai és más külföldi államok-

ban élő magyarok ügyével.
17. A kormány lépjen érintkezésbe a népi demokráciák, Ausztria és Jugoszlávia

kormányával egy közép-európai konföderáció megvizsgálása céljából.
18. A magyar-szovjet kapcsolatokat, a szovjet hadsereg kivonásának ügyét, a belügyi

és gazdasági függetlenség kérdését, a Szovjetunióban lévő hadifoglyok hazahozata-
lának ügyét azonnal rendezzék.

19. Sajtószabadságot és a rádió zavarásainak megszüntetését.
20. Szolidaritásunkat fejezzük ki a lengyel nép, a Lengyel Egyesült Munkáspárt új

politikája iránt.
Meggyőződésünk, hogy e határozatokban és követelésekben a marxizmus-leninizmus

elvi alapján állunk, és nyilvánosságra hozatalával, tudatosításával az új, szocialista
politika, a demokratikus kibontakozás ügyét szolgáljuk.

Debrecen, 1956. október 23.

A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM
A DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
A DEBRECENI MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIA

A debreceni középiskolák diáksága, hallgatói, oktatói, dolgozói."

- 1 0 7 -



1956 SZEREPE AZ ÉRTELMISÉG ELETEBEN

Debrecen, 1956. október 24. szerda
- Forradalom van Budapesten!
Ezzel a szóval ébresztettek ma reggel engem, és én is így ébresztettem több szobát a

negyedik emeleten. Budapesten fegyveres felkelés bontakozott ki. A rendkívüli helyzetre
való tekintettel a rektor szünetet rendelt el. A fegyveres felkelés egész éjszaka tartott és
nagy eredményeket érhetett el, mert a rádió a reggeli órában azt mondta: „A helyzet
rendkívül veszélyes!"

Nem telt bele félóra sem, a következő szöveget mondta a rádió: „Az ellenforradalmi
reakciós bujtogatók ellen a Varsó Szerződés értelmében a hazánkban tartózkodó szovjet
csapatokat kérték fel." Őrületes! Példátlan hazaárulás történt! Nem is tudtunk szóhoz
jutni! Dr. Varga Zoltán rektor úr és dr. Rapcsák András rektorhelyettes úr a délelőtt
folyamán eljöttek a Benczúr úti kollégiumba, és megkérdezték az egyetemi ifjúságtól, mi
a véleménye az oktatás folytatásáról. Tiltakozó morajlás futott végig az elszánt arcokon.

- Miért? - kérdezte Rapcsák professzor úr.
- Amíg Budapesten magyar forradalmárok vére folyik a szabadságharcért, addig mi nem

kezdünk munkába ... És a munkások nélkül egy lépést se teszünk! - kiabálta be egy fiú.
Mennydörgő taps és éljenzés adta tudtul a rektornak és helyettesének, hogy nincs tovább

mit beszélni... El is ment mind a két professzor.

Debrecen, 1956. október 25. csütörtök
Szerte az egész világon hatalmas felháborodással és tiltakozással veszik tudomásul

mindezt a gyalázatos szovjet beavatkozást. Budapestről beszél ma az egész világ, ahol a
felkelők egyedül küzdenek a roppant túlerő ellen - példát adva más népeknek is.

Ma este a Benczúr úti diákszállóba látogatott Ménes János tanácselnök, Egri Lajos író
és Komócsin Zoltán DISZ megyei titkár; vitatkozni jöttek volna, de semmi eredményt nem
értek el.

Debrecen, 1956. október 26. péntek
Egész éjjel kemény vita folyt a régi pártvezetőség és az egyetemi ifjúság képviselői

között. A pártvezetők kérése az lett volna, hogy az ifjúság vegye rá a munkásságot a sztrájk
feladására, a munka felvételére. Erre viszont az egyetemisták semmiképpen sem
hajlandók! Nagy volt a forgalom a Benczúrban! Ez az épület most a központ az egész
Tiszántúlon.

Vámospércs, 1956. október 27. szombat
Reggel a megyeházára mentünk Laszkovszki Albin és Tóth Bertalan évfolyamtársaimmal.

Ott teherautóra ültünk, és a falvak felé indultunk. Híre jött ugyanis, hogy a falvak népe
nagyon háborog. A helyi pártvezetőség szétfutott, már egyes gazemberek lopni kezdenek,
sőt az egyéni bosszúállás réme is fenyeget. Ekkor már nekünk, egyetemistáknak komoly
tekintélyünk volt a köznép előtt: mindenhol és mindenben hallgattak szavunkra. Úgy
indultunk útnak, hogy mögöttünk egy másik autón fegyveres magyar katonák jöttek- a mi
védelmünkre.

Utunk Debrecenből Vámospércsen át Bagamér, Nyíracsád, Fülöp, Nyírmártonfalva
helységeken vezetett át.
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Befutni egy-egy faluba csodálatos látvány volt. A falvak szélén tűz égett: iratokat,
főképpen a beszolgáltatási papírokat tüzelték el. A lakosság fegyvert követelt. „Nem
tűrhetjük tovább, hogy az oroszok legyilkolják Pest felkelőit!" - kiáltották. No, de
kispuskával egy nagyérejű, tankokkal, villámgéppuskákkal felfegyverzett hadsereg ellen?
Beszédeket tartottunk, amelyben kiemeltük a szándék nemességét, de elmondtuk
gyakorlati képtelenségét is. Beszéltünk a törvényes rend helyreállítása után várható
jogszerű igazságszolgáltatásról is, tehát nem szabad most önkényesen ítélkezni ...
Vámospércsen töltöttük az éjszakát.

Debrecen, 1956. október 29. hétfő
Professzoraink együtt éreznek velünk. Itt időzgetnek a Benczúrban. Este arról jött hír,

hogy provokáció készül az egyetem ellen. Ezért bementünk, lányok, fiúk, hogy megvédjük
szeretett intézményünket. Fegyverek nélkül. Volt idő beszélgetésre, vitatkozásra.

Debrecen, 1956. október 30. kedd
Örvendetes hírt kaptunk. A forradalom képviselői és a szovjet parancsnokság

megegyezett a szovjet csapatok kivonulásáról. Óriási az öröm! Győzött a forradalom!

Debrecen-Karcag, 1956. október 31. szerda
Örömmámorban úszik az ifjúság a Benczúr úti diákotthonban. Nem folyt hiába a haza

függetlenségéért harcoló, dicső hősök vére!
Délután Oláh Sanyi IV. éves történész hallgató édesanyja érkezett Karcagról, és

összegyűjtötte a karcagiakat, hogy hazavigye. Egy kis teherautóval indultunk hazafelé,
azzal az indokkal, hogy a karcagiakra Karcagon van szükség ... ez szeretetből, féltésből
fakadó, szép anyai gondoskodás volt ugyan, amikor hazaérkeztünk és kiszálltunk az
autóból, akkor láttuk, hogy nem várt bizony minket senki!

Egy kisvárosi élet messze elmaradt a debreceni és főképpen a pesti gondolkodástól.
Karcagon, a Botonás tanyánkra mentem, szüléimhez, testvéremhez, akik nagyon aggódva

vártak már. Aztán ott is maradtam; ismereteket a szomszéd Háló-tanyán szereztem,
különböző rádióadókból. Ezeket is leírtam. Ezekből csak annyit, hogy világosan láttuk:
Budapesten szovjet-magyar háború dúlt, majd az 1957. január 1-jei Naplómban leírtam,
hogy „... mert tudom, és meginghatatlan bizakodásom az: nem omlott hiába a mártírjaink
vére - sírjukon kivirul még hamarosan a szabadság igazi szép virága... "

Az egyetemi tanulmányainkat csak 1957 februárjától folytathattuk. Az ezt követő
hetekben folytak a letartóztatások - és Budapesten a népbírósági ítéletek, kivégzések.
Hozzánk is eljutott a nyomozó gárda; éjszakánként kizavartak ágyainkból, fegyvert,
lőszert kerestek - bár nem találtak, csempésztek be, és elvitték azt, akinek az ágyában
effélét rejtettek el - ők, maguk. Ezeket a fiúkat egyből kizárták az egyetemről, és börtönre,
kényszermunkára ítélték.

Összegzésképpen hadd álljon itt Képes Géza verséből a következő nagyon is jellemző
két sor:

„Forradalom volt, nemzetmentő, tiszta,
Amilyet száz éve csak egyszer ha ad..."
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