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A Magyar Felsõoktatási Levéltári Szövetség
kiadványainak soron következõ, Osváth Zsolt
és Zsidi Vilmos szerkesztésében, 2007-ben
megjelent, harmadik kötete a Magyarországi
felsõoktatási intézmények az 1956-os forrada-
lomban és szabadságharcban címet kapta. 
A könyv bemutatójára 2008 októberében ke-
rült sor az ELTE Egyetemi Könyvtárban. 

Az összeállítás újabb bizonyíték arra, hogy
1956 még ma is velünk élõ történelem, hiszen
ezer szállal kötõdik a rendszerváltozáshoz, és
a kellõképp fel nem tárt – emiatt le nem zárt –
saját politikai, történeti eseményeinkhez, ame-
lyek egészen napjainkig vezetnek. 1989-et 
követõen más-más politikai szereplõk hatal-
mukat, küldetésüket legitimálandó tõkeként
megpróbálták kisajátítani ’56-ot. A huzavona
elején, a ’90-es években – a jelenünkhöz ké-
pest – élénkebb megemlékezésekbõl hamar ki-
koptak a vezéregyéniségek (Nagy Imre, Bibó
István), és egyúttal hangsúlyosabb lett a meg-
torlás áldozataiban (Tóth Ilona, Mansfeld 
Péter) tetten érhetõ vereség – veszteség. 
A megmozdulás nagyszerûsége, jelentõsége
elszürkült, mert a politika az egynemûsítõ
„negyvenévezéssel” a történelem egyszerû
epizódjává lényegítette a Rákosi-korszak ter-
rorját, majd a forradalom utáni apátiát, a hiá-
bavalóságot képviselõ Kádár-korszak jólétisé-
get imitáló „gulyás-kommunizmusát”. Most
viszont a forrásokból újból szembesülnie kell
az olvasónak, kutatónak azzal, hogy kik és mi-
lyen módon bosszulták meg átmeneti hata-
lomvesztésüket, szemben a demokráciát, füg-
getlenséget, hazafiságot hirdetõ forradalmá-
rokkal és a velük szimpatizálókkal.

Vida István áttekintõ történeti bevezetõje
után tizenkilenc levéltáros ad a különbözõ fel-
sõoktatási intézményekben 1956–1957-ben
történtekrõl összefoglalót, kronológiát, bibli-
ográfiát, illetve ízelítõt a vonatkozó, hozzáfér-
hetõvé tett levéltári forrásokból. 

Tyekvicska Árpád a könyvbemutatón négy
pontban jelölte meg a levéltáros munkáról szá-

mot adó, bemutatkozó forráskiadvány újszerû-
ségét: 1. Eddig dokumentálatlan volt az egye-
temi ifjúság ’56-os szerepe. 2. Kirajzolódik a
Magyar Egyetemisták és Fõiskolások Szövet-
ségének megalakulása, tevékenysége. 3. Ér-
zékletes az egyetemi ifjúság helyben játszott
szerepe. 4. Megelevenedik, mit akartak a ma-
gyar felsõoktatás oktatói és hallgatói.

Elmondható valamennyi felsõoktatási in-
tézményrõl, hogy a forradalom mellett, illetve
a diákokat védelmezõn foglalt állást, mint
ahogy az a Budapesti Mûszaki Egyetem és az
Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem
közös nyilatkozatában is áll: „Végül a tanács-
ülés tagjai ünnepélyesen felemelik óvó szavu-
kat, hogy ha akadna valaki, aki az egyetemi 
ifjúsággal szemben akár csoportos, akár egyé-
nenkénti felelõsségre vonást akarna megkísé-
relni a szabadságharcban történt bárminemû
részvételért, akkor a két tanács tagjai ünnepé-
lyesen kijelentik, hogy az ilyen felelõsség-
revonás esetén teljes közösséget vállalva 
a szabadságharcos ifjúsággal, a saját egyetem-
leges felelõsségrevonásukat is követelik” (78. o.).
Az egyetemek vezetése józan helyzetértéke-
léssel bírt, amelyre a legjobb példát az ELTE
1956. október 23-ai, Világhy Miklós rektor el-
nökletével megtartott rektori tanácsának jegy-
zõkönyve szolgáltatja (132. o.). A Budapesti
Orvostudományi Egyetem vezetésére árnyé-
kot vetett a rendszerhû Gegesi Kis Pál és
Haynal Imre személyes ellentéte (108. o). Az
évekig elfojtott indulatot, a sértett igazságér-
zet intenzitását jól érzékelteti a Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem 1956. októ-
ber 22-ei diáknagygyûlésének jegyzõkönyve,
amelyben érzelemdúsan keverednek a szemé-
lyes történetek a közügyekkel (180–190. o.). 

Vidéken a felsõoktatási intézmények a helyi
körülmények, gazdasági, politikai szereplõk
érdekeivel, meggyõzõdésével átitatva kapcso-
lódtak a fõvárosi eseménysorhoz. Míg a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyetemet is magá-
ban foglaló Észak- és Kelet-magyarországi
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Nemzeti Tanács elismerte a kormányt (305. o.),
addig a soproniak kijelentették: „a jelenlegi
országgyûlést és kormányt személyi összeté-
telénél fogva nem tartják alkalmasnak az ál-
lam vezetésére” (221. o.). Pécsen a helyi poli-
tikai viszályok élezõdtek ki, folyamatosan
egyeztettek Budapesttel, a szegedieket az
orosz harckocsik tartották sakkban. A jelentõ-
sebb fegyveres összeütközésekrõl és a halálos
áldozatokról is szólnak a dokumentumok
(Keszthely, Veszprém, Debrecen, Mosonma-
gyaróvár). A mosonmagyaróvári vérengzés
kegyetlensége sem tartotta vissza a büntetõpe-
rekben kijelölt véresszájú ügyész kíméletlen-
ségét (292. o.).

A megtorlás rávilágít a hatalom (azaz a for-
radalom alatt trónfosztott pártfunkcionáriu-
sok, karhatalmisták) természetére, arra a kö-
zépszerûségre, a középkáderek személyes
bosszúját kielégítõ kisszerûségre, amelyek 
önmagukban nevetségesek, de presztízsrestau-
rációs ürügyként tragikusak. A jelentések ki-
terjedtek arra is, aki éppen rossz idõben, rossz
helyen volt („Vegyész, tehetséges és igen
szorgalmas, de kalandos természetû ember.
Szerelmes volt egy német lányba …”, 58. o.),
vagy a szakálla miatt is meghurcoltak egy fia-
tal vegyészhallgatót (385. o.). A diákokat, ta-
nárokat sújtó büntetések zöme megrovásból, az
intézménytõl való eltiltásból állt, ám voltak
börtönbüntetések, elhurcolások is. A hallgatók
többsége késõbb be tudta fejezni tanulmányait.

A puhafedelû, vaskos kiadvány borítójának
(Ghyczy György munkája) alján a szürke hát-
térszínbõl kiválnak a fekete háztetõkontúrok,
amelyek az egyetemeket és a helyet adó váro-
sokat szimbolizálják. A vörös betûk utalnak a
rendszer ellen lázadóktól – és végsõ soron, bár
össze sem hasonlítható módon a diktatúra ki-
szolgálóitól – követelt élet- és véráldozatra. 
A kötet arra inspirálja az érdeklõdõt, hogy a
források olvasása után felmerülõ kérdéseknek
utána eredjen, s a hiányzó információkat, ma-
gyarázatokat megtalálja.

Magyarországi felsõoktatási intézmények az
1956-os forradalomban és szabadságharcban,
szerk. OSVÁTH Zsolt, ZSIDI Vilmos, 
Bp., MFLSZ, 2007 (A Magyar Felsõoktatási
Levéltári Szövetség kiadványai, 3.)

Új „SZIN-tér”: 
Könyvtár a partfürdõn

SZIN-re lépett a Somogyi: „agysejt-regenerá-
ló” sátorral jelent meg a városi könyvtár a Sze-
gedi Ifjúsági Napokon, ahol érdekesebbnél ér-
dekesebb feladatokkal és programokkal várja
az érdeklõdõket.

„Tavaly õsszel egy olyan pályázatot írtam
ki, amelynél projektben, csapatmunkában gon-
dolkodhattak a kollégák. Tudtam ugyanis,
hogy a munkatársak fejében rengeteg olyan
kreatív és újító gondolat születik, melyekbõl
egyet-egyet idõrõl idõre érdemes megvalósíta-
ni” – mondja Palánkainé Sebõk Zsuzsanna, a
Somogyi-könyvtár igazgatónõje. „Az élethez
alkalmazkodnia kell a könyvtárnak, ha a SZIN-
en elérhetjük a fiatal, fiatal felnõtt korosztályt,
akkor meg kell tennünk ezt a lépést” – indokol-
ja az igazgatónõ az alapvetõen inkább a popu-
láris kultúra platformjaként emlegetett feszti-
válon való megjelenést. S valóban: a fõ ötlet-
gazdáknak, Papp Tímea, Oros Sándor és Berta
Márta könyvtárosoknak, illetve az összesen öt
fõt számláló szervezõcsapatnak sikerült szá-
mos olyan pontot találnia, amely a fiatalok szá-
mára érdekes, informatív programot jelenthet
„retro dizájnban” és „Woodstock-feelingben”:
sok játék és csapatépítõ feladat várja a vállal-
kozó kedvûeket minden SZIN-nap 12-tõl 18
óráig. „Talponálló Megálló – Irodalmi kocsma-
túra” – hangzik az egyik érdekes ötlet: alkohol
a szegedi irodalomban, avagy itt üldögélt egy
pohár bor mellett Juhász Gyula, amott József
Attila – magyarázza Oros Sándor a programot.
A Somogyi-könyvtár a városismereti túrákban
már amúgy is nagy tapasztalatra tett szert, a
kocsmatúra keretében olyan vendéglátóipari
egységek mentén járják végig a várost, ame-
lyeknek van irodalmi kötõdése, vagy a SZIN-
nel valamilyen módon kapcsolatba hozhatók. S
a kocsmatúra után jöhet a „Másnap-játék” és a
„Receptek a másnap ellen!”, melyek keretében
többek között egy „macskajajos beszélgetésre”
invitálnak a szervezõk, ahol a hazai katzem-
jammerológia jeles képviselõje, Darida Bene-
dek a “Jaj a legyõzötteknek, avagy Süssünk-
fõzzünk másnaposan” címû kötet társszerzõje
beszél irodalom és másnaposság kapcsolatáról.

SZIN-történeti kiállítást is megtekinthetünk
a sátor elõtt: szegedi rocktörténet dióhéjban,
kultúrtörténeti háttérrel, 1967-tõl 1989-ig . S
ha mindez nem elég, a „Fesztiválozz
külföldiül!” program keretében gyorstalpalót
kaphatunk olasz, lengyel, spanyol és horvát
nyelvbõl. „Azt kellett megtalálnunk, hogy a
populáris kultúra mely elemei férnek bele egy
könyvtár arculatába” – ecseteli Papp Tímea.

(Forrás: szegedma.hu – Arany Mihály)




