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Péter áGnes

1956 emlékei szegeden – körséta képekben

Bevezetés

Az 1956. október 16-án a budapes-
ti bölcsészhallgatók felhívására (az orosz 
nyelv fakultatívvá tételéért) válaszul Szegeden 
nagygyûlést hirdettek a Bölcsészettudomá-
nyi Kar Auditórium Maximumában. Innen, 
Szeged városából pattant ki egy szikra, mely 
meggyújtotta az októberi események, a forra-
dalom kanócát. Itt fogalmazták meg elsõként 
a forradalmi követeléseket tizenkét pontban, 
itt indult el az a hallgatói mozgalom, mely 
aztán átterjedt az egész országra és végül 
Budapesten kitört a forradalom Emlékez-
zünk hát ötven év elteltével, és tegyünk egy 
körsétát Szegeden!

Auditórium Maximum

Képzeletbeli sétánk, Kedves Olvasó, 
kezdjük a Bölcsészettudományi Karon, az Au-
ditórium Maximumban, ahol a szegedi hall-
gatók 1956. október 16-ára nagygyûlést hív-
tak össze. Itt alakult meg a MEFESZ, vagyis a 
Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövet-
sége. A Délmagyarország a nagygyûlésrõl úgy 
számolt be, hogy egy szolid, a felsõoktatás 
reformjáról szóló gyûlés volt. Október 19-én 
itt ült össze a DISZ által a Petõfi Kör példá-
jára létrehozott József Attila Kör is. 1956. 
október 20-i MEFESZ ülésén már a hallga-
tók közül mintegy 1000-1500 fõ jelen volt 
s tanár-elnökéül Perbíró Józsefet kérték fel. 

A btk nAgy elôAdóterme, Ahol 1956 elkezdôdött
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Követeléseiket tizenkét pontban fogalmaz-
ták meg, oktatással kapcsolatos kérdésekrõl, 
illetve demokratikus 
változások sürgeté-
séért. Ez lett az alap-
ja a késõbb tizenhat 
pontként megismert 
követeléseknek. Kiss 
Ta más, Lejtényi 
András és Gönczöl 
Dezsõ voltak a moz-
galom vezetõi. 21-én 
az elõzõ küldöttek 
indultak az ország 
felsõoktatási intéz-
ményeibe, s október 
21–23. között az 
ország szinte min-
den egyetemének 
hallgatósága követte 
példájukat, csatla-
koztak követelésük-

A diákgyûléS meghívójA, melyet péter láSzló A gyûléS 
után eltett emlékbe

höz. A legkiemelkedõbb, az október 23-án 
megrendezett Mûegyetemi tüntetés is a sze-
gedi tizenkét pont alapján szervezõdött.

A Honvéd téri laktanya

A Bölcsészettudományi Karról kijõve a 
következõ úti célunk a Honvéd térre vezet, 
a mai Gazdaságtudományi Kar épületéhez. 
Itt megtaláljuk a Honvéd téri laktanyát, ahol 
Mogyorósi rendõr alezredes megkezdte a 
szegedi nemzetõrség szervezését. Plakátokon 
hirdették a nemzetõrség létrejöttét és így ver-
buválták munkásokból és egyetemi hallgatók-
ból. Elsõ vezetõi nem voltak alkalmasak, ezért 
pár nap elteltével Lazúr Barna fõhadnagyot, 
az egyetemi katonai tanszék oktatóját ne-
vezték ki parancsnoknak. A Nemzetõrség 
késõbb átköltözött a Tolbuhin (ma: Kálvária) 
sugárúti kollégiumba.
Az Aradi vértanúk tere

1956-ban a vonuló tömeg útvonalán 
haladva eljutunk az Aradi vértanúk teréhez, 
ahol ma kopjafa õrzi a forradalom és szabad-
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ságharc, valamint az azt követõ megtorlás 
áldozatainak emlékét. 

Rerrich Béla tér 

A Dóm tér bejáratánál álljuk meg egy 
percre és térjünk be a Rerrich Béla térre, ahol 
ötvenhat 1997-ben felavatott emlékmûve áll, 
egy hatalmas, csukott szárnyú pillangót a ma-

A rerrich bélA téren elsôre  
természettudományos  
témájúnAk tûnô szobor  
melocco miklós  
AlkotásA

gasba emelõ embercsoport, melyet Me locco 
Miklós szobrászmûvész és barátai alkottak. 
A szabadság szimbólumaként ábrázolt pil-
langót felülrõl nézve derül ki, hogy 1956 
emlékére készült. Az alakok közt a fekvõ alak 
Danner János a Mûszaki Egyetem hallgató-
ja, a budapesti harcok szegedi származású 
mártírja.

Dóm tér: Kováts József és Bibó István

A Dóm tér a forradalmi napokban Sze-
geden többször vált a tüntetõk útvonalának 
állomásává. Október 23-án este körülbelül 
kétezer hallgató indult innen útjára forra-
dalmi dalokat énekelve, különféle buzdító 
jelszavakkal csalogatva az embereket a csatla-
kozásra. Ezen a napon végigvonultak a Tisza-
parton, a Széchenyi és a Klauzál téren, ahol a 
téren lévõ Kossuth-szobornál álltak meg.

A Dóm téren található Kováts József és 
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Bibó István mellszobra. 
Kováts József egy magyar–jugoszláv 

határ menti településrõl származott. Az õ 
javaslatára hozták 
létre a forradalmi bi-
zottságot, október 
26-án többedmagá-
val próbálta meg-
fékezni a tömeget, 
visz szatartva a Taka-
réktár utcai sortüzet. 
Ko váts József tehát 
az 1956-os forrada-
lom egyik jeles sze-
gedi résztvevõje volt, 
akit a forradalomban 
vállalt szerepéért le-
tartóztattak, majd 
halálra ítéltek, és 
1958. október 6-án 
6 óra 15 perckor ki-
végeztek.

Bibó István a 
Magyar Tudomá- kovátS józSeF

nyos Akadémia tagja, 1946. júliustól 1950-ig 
a szegedi egyetem tanára volt. 1950-tõl 
könyvtárosként dolgozott az Egyetemi 
Könyvtárban. A forradalom alatt 1956. ok-
tóber 30-én részt vett a Nemzeti Parasztpárt 
újjászervezésében. November 2-án a párt 
Farkas Ferenccel együtt miniszternek jelölte 
az újjáalakuló Nagy Imre-kormányba, így 
november 3-án államminiszterré nevezték 
ki. November 4-én Tildy Zoltánnal együtt 
tárgyalt az Országgyûlés épületét megszálló 
szovjet csapatokkal, s még aznap kiáltványt 
fogalmazott meg, mint a törvényes kormány 
egyetlen képviselõje. Az épületet csak no-
vember 6-án hagyta el. Tisztsége alól Dobi 
István, az Elnöki Tanács elnöke mentette 
fel november 12-én, a Nagy Imre-kormány 
menesztésével. A Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács az õ tervezetét fogadta el tár-
gyalási alapnak. 1957. május 23-án letartóz-
tatták, és 1958 augusztusában életfogytiglani 
börtönre ítélték. Az 1963. évi amnesztiával 
szabadult. 1979. május 10-én halt meg Bu-
dapesten. Mindszenty József  és Nagy Imre 

mellett egyike a for-
radalom szimbolikus 
fõalakjainak.

A Dóm altemp-
lomában található 
Perbíró József pro-
fesszornak, a Forra-
dalmi Nemzeti Bi-
zottság elnökének sírja.

Klauzál tér

A Klauzál tér 
fontos helyszíne a vá-
rosban történt ese-
ményeknek. Októ-
ber 23-án a tüntetés 
végpontjául a tömeg 
a Kossuth-szobrot 
választotta. Itt is-
mertette a MEFESZ 
egyik tagja a pesti 
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A dóm tér. ezen helyrôl indult el október 23-án A tÜntetéS 

eseményeket. Elhangzott a Nemzeti dal és el-
énekelték a Himnuszt. Innen a színház elé vo-
nult a tömeg, majd a 10 órakor a mûszakjuk 
végeztével csatlakozó munkásokkal visszatér-
tek, hogy fellobogózzák és kitûzzék a színházi 
kellékesek által készített Kossuth-címert a 
Kossuth-szobor talapzatára. Ezen a napon 
történt, hogy az egyetem épületérõl a vörös 
csillagot eltávolították, majd a Tiszába dobták.

klAuzál tér 1956-bAn éS nApjAinkbAn. A koSSuth-SzoborrA rákerÜl A koSSuth-
címer

Szegedi Nemzeti Színház

A Szegedi Nemzeti Színház is közép-
pontjában állt az 1956. októberi események-
nek. Október 23-án este a Klauzál térrõl a 
Színházhoz vonult a tömeg, az erkélyrõl Bits-
key Károly elszavalta ismét a Nemzeti dal-t, 
majd tömeg a kendergyárhoz ment, ahonnan 
tíz óra után a végzõ munkások csatlakoztak, 
s mentek õk is a Színházhoz, késõbb pedig 

vissza a Kossuth-szo-
borhoz.

Stefánia

A Stefánia is 
igen fontos helyszín 
a szegedi forradalmi 
események szem-
pontjából. Itt állt 
a Délmagyarország 
szerkesztõsége. A 
Dél  ma gyaror szág 
1956. novemberétõl 
Szeged Népe címen 
jelent meg. A Ste-
fánián állt a Lenin–
Sztálin szobor, me-
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lyet egy éjszaka alatt tûnt el.

Széchenyi tér, Takaréktár utca – Schwartz 
Lajos halála

A legjelentõsebb 
1956-os szegedi események 
között tarthatjuk számon az 
október 26-án a Takarék-
tár utca Széchenyi tér felõli 
kijáratánál megesett sortüzet. A felkelõk a 
Dugonics térrõl indultak. A tömeg a Kárász 
utca és a Nagyposta irányából akarta megkö-

zelíteni a Széchenyi teret, de mivel útjukat 
állták, többen a Bajcsy-Zsilinszky, a Dózsa- és 
az Arany János utcákon keresztül kerülték 
meg a teret, majd befordultak a Takaréktár 
utcába. Az utca Széchenyi tér felõli kijáratát 
a kiskunmajsai 31. lövészezred 3. zászlóaljá-
nak kellett õriznie. A katonák három sorban 
álltak a villamossíneken. Többen, közöttük 
Kováts József, Baróti Dezsõ (az egyetem rek-
tora) megpróbálta a tömeg elõrenyomulását 
megakadályozni, egy emeleti lakás erkélyérõl 
is elhangzottak a figyelmeztetések, de a tö-
megre ez nem hatott. A tûzparancs ki volt 
adva, a ka tonáknak lõni kellett. A tömegben 
elõször pánik tört ki. Tizenhat ember sérü-

lésébe és egy emberéletbe 
került a sortûz. Egy asszony-
nak ellõtték a lábát, többeket 
kórházba kellett szállítani. A 
katonák állítólag a levegõbe 
tüzeltek, és egy visszapattanó 
golyó okozta Schwartz La-

jos halálát, de halálának körülményei máig 
vitatottak. Holttestét a jelenlévõk egy na-
pozóágyra tették, és el-
vitték a Széchenyi térre, 
majd teherautón az Ady 
téri sportpályára. Októ-
ber 31-én katonai gyász-
pompával helyezték örök 
nyugalomra.

Városháza

Október 27-én meg-
alakult a városi munkás-
tanács (október 29-tõl 
Forradalmi Nemzeti Bi-
zottság – FNB).

A hírhedt Sortûz 
 itt dördÜlt el:  
egy hAlott,  
tizenhAt SebeSÜlt
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A forradalom napjaiban Perbíró József, 
a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jog-
tudományi Karának dékánhelyettese volt a 
néptanács elnökségének választott elnöke. 
Szegedre 1956. november 5-én hajnalban 
vonultak be a szovjet páncélosok, de már két 
nappal hamarabb várakozó állásba helyezték 
magukat Makónál. Szeged belvárosába a 
régi hídon keresztül jutottak be. Mivel nem 
ütköztek ellenállásba, egészen a Városháza 
épületéig jutottak, ahol ágyúcsõvel az el-

nem engedték A tüntetõket átvo-
nulni A kiskunmAjsAi kAtonák

október 5-én hAjnAlbAn megérkeztek  
A szovjet páncélosok

nöki szoba felé céloztak. A 
néptanács ettõl függetlenül 
összeült, és úgy üléseztek, 
mintha a szovjet katonák ott 
sem lettek volna a teremben. 
A páncélosok körülvették 
a városházát, a tanácste-
rembe pedig katonák nyo-
multak, de Perbíró Józsefet 
továbbra is megbízták, hogy 
újra vegyen részt a város 
vezetésében a tanácselnök 
elsõ helyetteseként. No-
vember 6-án a városházán 
megkezdõdtek az elsõ le-

A Szovjet páncéloSok  mA-kó 
Felôl A belvároSi hídon át jutot-
tAk el A Széchenyi térre

tartóztatások: ekkor fogták 
le az FNB több tagját, töb-
bek között Kováts Józsefet, 
Fábián Ferencet, Szegedi 
Istvánt s az ott tárgyaló Fe-
jér Dénest, valamint Végh 
Joa chimot is.

Rákóczi tér, Nagy Imre-
szobor

A Rákóczi téren, sétánk 
utolsó állomásán áll Nagy 
Imre egykori miniszterelnök 
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2003 októberében felavatott bronzszobra, 
mely Lapis András helyi szobrászmûvész al-
kotása. A tér másik sarkában volt korábban a 
Lenin szobor. Nagy Imre volt, aki felmondta 
a Varsói Szerzõdést, kiállt a többpártrendsze-
ren nyugvó demokráciáért. November 4-én 
hajnalban a jugoszláv követségre menekült. 
November 22-én a Kádár-kormány menle-
velével hagyta el az épületet, ám a szovjetek 

õrizetbe vették, és Romániába deportálták. 
1957. április 14-én Sna govban letartóztatták, 
és Budapestre szállították. Az MSZMP KB 
1957. december 21-i döntése értelmében 
politikai pert indítottak ellene. A Legfelsõbb 
Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc 
elnökletével 1958. június 15-én szervezkedés 
kezdeményezése és vezetése, valamint haza-
árulás vádjával halálra ítélte. Az ítéletet június 
16-án az Országos Börtön udvarán végrehaj-
tották. A helyszínen jeltelen sírba temették, 
majd 1961-ben holttestét átszállították a 
rákoskeresztúri új köztemetõ legtávolabbi 

sarkában fekvõ 301-es parcellába. 1989. 
június 16-án mártírtársaival újratemették az 
új köztemetõ 301-es parcellájába. A gyászün-
nepség a magyarországi demokratikus átala-
kulás kiemelkedõ, jelképes eseménye lett.

(A mai fotók Péter Ágnes, Babiczki András és Kiss 
Gábor Ferenc felvételei. Az archív képek a Belve-
dere Meridionale gyûjteményébõl, a ME FESZ 
gyûjteménybõl és a SZTE Bölcsészettudományi 
Kar Gyûjteményébõl származnak.)
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