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MOZAIKOK A FORRADALOM 
ÉS A MEGTORLÁS TÖRTÉNETÉHEZ: 

1956 A BUDAPESTI KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI FŐISKOLÁN 

A főiskola elődjét Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet néven 1853-ban 
alapította dr. Entz Ferenc orvos, aki hivatását az 1848-49-es szabadságharcban való 
részvétele miatt nem gyakorolhatta. Az iskola 1860-tól 1880-ig Vincellér- és Kertész-
képző Gyakorlati Tanintézet, 1880-1894 között Budai Vincellér Iskola néven műkö-
dött, majd Kertészeti Tanintézetté alakult át. Az intézményben elért magas szakmai 
színvonalat bizonyítja, hogy 1900-ban a világkiállításon nagydíjat nyert. Az első vi-
lágháborút követő román megszállás alatt az iskola épületei leégtek. Az újjáépítés 
után a tanintézet gyorsan fejlődött, 1939-től Magyar Királyi Kertészeti Akadémia né-
ven működött. 1943-tól a tanulmányi idő négy évre nőtt, az intézmény elnevezése 
pedig Magyar Királyi Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára változott. A második világ-
háborúban a főiskola tangazdasága és felszereléseinek nagy része tönkrement. Az 
újjáépítéssel egy időben jött létre az Agrártudományi Egyetem, ennek Kert- és Szőlő-
gazdaság-tudományi Kara volt az intézmény 1953-ig. A kar 1953-ban levált az Agrár-
tudományi Egyetemről. Ekkor alakult meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, amely 
1968-tól egyetemként működött tovább. A Kertészeti Egyetem (1986-tól Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetem) volt a világ első önálló, független kertészeti egyeteme.1 

1956. október 22-én a főiskolán - mint a legtöbb budapesti egyetemen - meg-
alakult a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége.2 A főiskola hallgatói ott 
voltak az október 23-ai tüntetésen, de a fegyveres felkelőcsoportokhoz csak néhányan 
csatlakoztak. Legtöbben a főiskolai nemzetőrség vagy a forradalmi bizottság tagjaként 
vettek részt a forradalomban. Az október végén megalakult forradalmi bizottság és 
nemzetőrség elsődleges célja a forradalom politikai követeléseinek támogatása és az 
oktatási és szervezeti reformok mellett az intézmény javainak megóvása volt. A forra-
dalmi bizottság működése során mindössze két fontos politikai döntést hozott. Az 

1 A Kertészeti Egyetem 1853-1978. Budapest, 1978, az intézmény kiadványa. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége 1945-ben alakult. Első választott veze-
tőjét, Jónás Pált 1948-ban letartóztatták, és Recskre internálták. A szervezet irányítását a kommu-
nisták erőszakkal kisajátították. 1948-1950 között Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövet-
sége néven működött. 1950-ben beolvasztották a DISZ-be. 
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egyik a leginkább kompromittált sztálinista tanárok ideiglenes kitiltása a főiskola 
területéről, a másik a Nagy Imre-kormánynak tett hűségnyilatkozat volt. November 
4-e után a bizottság tanácsadóként működött a főiskola igazgatója mellett, december 
4-én bejelentett feloszlásáig. Mértéktartó működése ellenére tagjait 1957 tavaszán 
fegyelmi úton felelősségre vonták, és forradalom alatti tevékenységüket kíméletlenül 
megtorolták. Az október 25-én megalakult főiskolai nemzetőrség az intézmény épüle-
teinek védelmén kívül a Ferihegyi repülőtérre érkező segélyszállítmányok kíséretét 
biztosította, fegyveres harcban sem a forradalom alatt, sem november 4-e után nem 
vett részt. A forradalom katonai leverése után a politikai ellenállás a főiskolán 1957 
tavaszán ért véget, ekkor kezdődtek meg a felelősségre vonások. Áthelyeztek, elbo-
csátottak oktatókat, dolgozókat, a hallgatók kilenc százaléka nem folytatta tanulmá-
nyait, sokan Nyugatra menekültek. A megtorlás megtörte a hallgatóság és a tanári kar 
ellenállását. A Kádár-kormány hívei 1957 őszére felszámolták a MEFESZ-t, meg-
szervezték a KISZ-t és az MSZMP-t, és az általános apátiára támaszkodva a megfé-
lemlítettség légkörében „konszolidálták" a főiskolát. 

A FORRADALOM KÖZVETLEN ELŐZMÉNYEI 

Az ötvenes évek elején a főiskolát a sztálinista felsőoktatás követelményeinek megfe-
lelően alakították át.3 A változások egyik leglényegesebb eleme az volt, hogy az elő-
menetel alapja a szaktudás helyett a politikai megbízhatóság lett. Ez alaposan vissza-
vetette az oktatás színvonalát. „Jellemző volt a helyzetre egy társamnak a megjegyzé-
se másodéves korunkból: Mire elvégezzük a főiskolát, egy almában meglátjuk 
az osztályharcot, de hogy hogyan kell megtermelnünk, ahhoz semmi közünk."4 A me-
zőgazdaság erőszakos kollektivizálása, a kolhozosítás során a kertésztársadalmat, 
köztük a főiskola tanárait is súlyos sérelmek érték. A tanári kar nagy része a szakma 
szempontjait képviselve szembekerült a kommunista párt politikájával. Az őket ért 
sérelmek és igazságtalanságok tovább fokozták az ellenszenvet a vidéket és a paraszt-
ságot tönkretevő sztálinista vezetők iránt. A több szempontból kivételnek számító 
Nagy Imrét az agráregyetem tanáraként többen személyesen is ismerték. Az iparosítás 
ütemének fékezését ígérő 1953-as miniszterelnöki reformprogram ébresztette remé-
nyeket azonban 1955-ben elsöpörte a sztálinista fordulat. 

1956 tavaszán a XX. kongresszus hatására újraéledtek a remények az egyeteme-
ken és főiskolákon, így a kertészeti főiskolán is. Az országos kérdéseken kívül termé-
szetesen az oktatás, az egyetemi élet problémái foglalkoztatták leginkább a tanári kart 
és a hallgatóságot. A DISZ monopóliumának megtörése, a főiskolai autonómia meg-
teremtése mellett a pártszervezet nyomasztó befolyásának megszüntetése, az orosz-
oktatás fakultatívvá tétele, az ideológiai tárgyak súlyának csökkentése, a „liszenkóis-

3 A sztálinista felsőoktatásról lásd ifj. Beck Tibor és Germuska Pál Forradalom a bölcsészkaron 
című tanulmányát. 

4 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Nemzetőrségének parancs-
nokhelyettesével. Oral History Archívum, 458. számú interjú (ifj. Beck Tibor, 1992) 113. o. 
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ta" Örökléstani és Növénynemesítési Tanszék5 átalakítása és a személyzeti osztály 
átszervezése állt a közvélemény érdeklődésének középpontjában. 

Október 20-án a MEFESZ október 16-ai megalakulásának hírére egy csapat bu-
dapesti egyetemista indult autóbusszal Szegedre, köztük a főiskola hallgatói is. Mire 
megérkeztek, a MEFESZ gyűlése már befejeződött, a megválasztott vezetőséggel 
azonban találkoztak, megismerték a programokat és a követeléseket.6 Másnap a fő-
városba visszaérkezők kezdeményezésére a kertészeti főiskolán is megalakult a 
MEFESZ. Október 22-én este a hallgatók közül sokan részt vettek a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen tartott nagygyűlésen, s hozzászólásaikkal a DISZ ellen léptek fel. 
A tizenhat pont megfogalmazása után néhányan a gödöllői agráregyetemre mentek. 
Közöttük voltak a Szegedről visszaérkezettek, a frissen megalakított MEFESZ szer-
vezői, többek között Jenser Gábor tanársegéd, Baróti János és Beck Tibor harmadéves 
hallgatók, akik a szegediek küldöttségét támogatva az agráregyetem MEFESZ-
szervezetének megalakítására szólították fel a gyűlés résztvevőit. Az éjszaka folyamán 
megalakult a gödöllői agráregyetem MEFESZ-szervezete. 

A DIÁKTÜNTETÉSTŐL A FORRADALOM KITÖRÉSÉIG 

Október 23-án délelőtt még folytak ugyan az előadások a főiskolán, de a legtöbb szó 
már az előző esti diákgyűlésekről, a tizenhat pontról és a délutánra meghirdetett tünte-
tésről esett. „[...] Nagyon keveset beszéltünk szakmai kérdésekről. Én még tudtam 
valamit mondani arról, hogy mi volt a MEFESZ. Ezzel el is telt az idő. A szünet előtt, 
mielőtt kimentem volna, két lány feljött a katedrára, és feltűzött a köpenyemre egy 
kokárdát, amit nagy taps követett."7 Közben az izgalmat fokozta, hogy a rádió be-
mondta: a Belügyminisztérium betiltotta a tüntetést. Amikor a felvonulást mégis en-
gedélyezték, a főiskola tanárai és hallgatói rendezett sorokban, az intézmény nemzeti-
színű zászlajával az élen levonultak a budai egyetemisták gyülekezési helyére, a mű-
szaki egyetem kertjébe. Három órakor innen indultak tovább a többi egyetem hallga-
tóival a Bem-szoborig. „Vittük a főiskola zászlaját és a koszorúkat. Nagyon csendben, 
nagyon fegyelmezetten vonultunk a Duna-parton végig. Az egész egyetemista mene-
tet egy oldalkocsis motoron két rendőr kísérte. Ők is kaptak egy kokárdát, megkö-
szönték, és azzal tovább is mentek."8 A Bem téren a hatalmas tömegtől már alig fértek 
el, s mivel hangerősítés nem volt, a szónokokat csak félig-meddig értették. A hangulat 
ekkor már felforrósodott, többen szemzőkéssel segítettek a nemzeti zászlókból a Rá-
kosi-címert kivágni. Nagy Imre parlamenti beszéde után fokozatosan világossá vált, 

5 Trofim Gyenyiszovics Liszenko szovjet agrárbiológus és növénynemesítő, a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának tagja, Micsurin elméleteinek továbbfejlesztője. Tagadta a gének létezését, 
szakmai nézeteit politikai úton, erőszakkal terjesztette, óriási károkat okozva a szovjet mezőgazda-
ságnak. A magyar kertészek nagy többsége szemében a sarlatánság megtestesítője volt. 

6 A MEFESZ megalakulásáról lásd A forradalom előjátéka. A szegedi. MEFESZ dokumentumai 
1956. október 16-tól. Szerk. Jenei Károly. Budapest, 1994. 

7 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 73. o. 
* Uo. 74. o. 
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hogy a tüntetés forradalomba torkollik, ez az első pillanatokban sokuk számára hihe-
tetlennek tűnt. „Érkeztek már olyan hírek, hogy a Rádiónál lőnek, hogy a Sztálin-
szobrot ledöntötték. Hát én ezt abszurd dolognak tartottam. Még rá is szóltam az 
egyik hallgatóra, aki lelkendezett, hogy ne beszéljen hülyeségeket, nem megy az 
olyan egyszerűen, egy ekkora szobrot csak úgy ledönteni. Nem hittük. Nem hittük; 
aki ott állt a környéken, senki nem hitte. Mint hogy azt sem hittük el, hogy a Rádiónál 
lőnek."9 A hírek ellenére (vagy éppen azért) a Nagy Imre-beszéd után a hallgatók 
többsége visszament a kollégiumba. Néhányan azonban a Rádióhoz,10 a Sztálin-szo-
borhoz, illetve a Móricz Zsigmond körtérre mentek.11 Arról, hogy a forradalom első 
napján a kertészeti főiskola hallgatói szervezetten részt vettek volna a fegyveres har-
cokban, nincs tudomásunk.12 

A főiskola a forradalom alatt központi politikai vagy katonai szerepet nem ját-
szott, a budai egyetemi iíjúság forradalmi centrumához, a Műegyetemhez csatlako-
zott. Voltak távlati elképzelések a többi egyetemmel és a forradalmárokkal való 
együttműködésről, de ezekből az idő rövidsége miatt kevés valósulhatott meg. 
(Valószínűleg nagyobb súlya lett volna az intézménynek, ha a forradalom alatt a hall-
gatók mintegy kétharmada nem az őszi gyakorlatokon vesz részt vidéken.) Ugyanak-
kor mindaz, ami a forradalom alatt és a megtorlás idején a főiskolán történt, párhu-
zamba állítható a többi felsőoktatási intézményben történtekkel. A forradalom történe-
te, mint a többi egyetemen vagy főiskolán is, elsősorban az intézmény forradalmi 
bizottságának és nemzetőrségének története. 

A FORRADALMI BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGE 

A főiskola Ideiglenes Forradalmi Bizottsága október 31-én alakult meg. Az alakuló 
ülést november l-jén a sztálinista oktatókat a főiskoláról ideiglenesen kitiltó gyűlés 
követte. November 3-án az Ideiglenes Forradalmi Bizottság átalakult „végleges" for-
radalmi bizottsággá, majd november 12-én visszaadta a hatalmat az igazgatónak, de 
tanácsadó testületként november 21-én megerősítette kitiltó határozatát. December 
4-én a bizottság bejelentette feloszlását. 

Az említett üléseken kívül a forradalmi bizottság vezetői naponta összejöttek, 
napi három-négy órát töltöttek a főiskolán. „A gyűléseket dr. Okályi Iván elnökként 
vezette, a jegyzőkönyveket pedig Koczogh Piroska. Ezekre a forradalmi bizottsági 
ülésekre és a hangulatukra az volt a jellemző, hogy nem hangzottak el véresszájú 

9Életútinteijú dr. Jenser Gáborral, 76. o. 
10 Egyikük, Hegyi Lajos ötödéves hallgató, sebesültszállítás közben lövést kapott a térdén. Bár ezt 

követően a forradalom alatt kórházban volt, a megtorlás során mint fegyveres felkelőt vonták fele-
lősségre. Tóth Imre kertészmérnök szóbeli közlése. 

11 Egy csoport Jenser Gábor tanársegéddel a Móricz Zsigmond körtéren maradt, és az arra haladó 
mentőautókat állította meg, hogy megakadályozza az ÁVH állítólagos fegyverszállítását a Rádió-
hoz. Szerencséjükre, ha volt is ilyen mentőautó, az nem arra közlekedett. 

12 Kovács József harmadéves hallgató a fegyelmi jegyzőkönyv szerint „október 23-án éjszaka már 
fegyvert szerzett". Az állítást nem tudjuk sem cáfolni, sem megerősíteni. 
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beszédek, hangoskodások, rendkívül higgadt, megfontolt megbeszélések voltak, me-
lyeknek egy volt a lényege: megváltoztatni mindazt, ami addig az egyetemen történt, 
és egy tisztességes, európai normák szerinti oktatást létrehozni. Olyat, ahol nincs 
megkülönböztetés a származás miatt, ahol szabadabb és korszerűbb az oktatás. [...] 
Ez a forradalmi bizottság zömében Széchenyi-típusú vagy -gondolkodású emberekből 
állt; forradalmi a név, de a gondolkodásmódja és törekvései nem romboló, pusztító, 
hanem építő, reformáló jellegűek voltak. Nyugodtan mondhatnánk, hogy reformbi-
zottság volt."13 A bizottság elnöke, Okályi Iván állandó kapcsolatot tartott a Földmű-
velésügyi Minisztériummal. Az Oktatásügyi Minisztériumban (OM) a főiskolát Pro-
bocskai Endre képviselte.14 Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság az egyik nagy előadó-
teremben tartott október 31-i alakuló ülésén mintegy százan vettek részt. A huszonöt 
tagú bizottság elnökéül egyhangúan Okályi Iván professzort választották, aki a köz-
hangulatnak engedve elvállalta a tisztséget. A bizottságban öt párttag is helyet kapott. 
Az ülésen meghozott határozatokat és a bizottság tájékoztatóját röplap és plakát for-
májában teijesztették a főiskolán és a kollégiumokban.15 

A megalakulást követő első ülésen (november l-jén) hozta az Ideiglenes Forra-
dalmi Bizottság egyik sarkalatos politikai döntését a leginkább kompromittált sztáli-
nista oktatók ideiglenes kitiltásáról.16 A kitiltottak (akik többségükben a személyzeti 
osztály, a Marxizmus-Leninizmus Tanszék és az Örökléstani és Növénynemesítési 
Tanszék oktatói, dolgozói közül kerültek ki) a Rákosi-uralom prominens képviselői-
ként a hallgatóság forradalmi hevének első számú célpontjaivá váltak. (Különösen 
igaz volt ez Halász Bélánéra, a személyzeti osztály vezetőjére.) A politikai változások-
tól sokan azt várták, hogy ezek a tanszékek és a személyzeti osztály megszűnnek, 
vagy jelentősen csökken a befolyásuk, s reményüknek több-kevesebb indulattal han-
got is adtak. A kitiltó határozat célja az esetleges incidensek elkerülése volt. A köz-
hangulat ellenére a két legtekintélyesebb professzor, Okályi Iván és Domokos János,17 

valamint az oktatók egy része (köztük Mőcsényi Mihály tanársegéd) felszólalásában a 
kitiltás ellen foglalt állást. A hallgatóság nyomására azonban kénytelenek voltak sza-

13 Életútinterjú dr. Mőcsényi Mihállyal, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola forradalmi bizottságának 
tagjával. Oral History Archívum, 583. számú interjú (ifj. Beck Tibor, 1994) 87. és 93. o. 

14 „Itt a következő kérdések merültek fel: az egyetemi munka központi koordinálásának szükséges-
sége, az oktatási és szervezeti reformok közeli végrehajtása, az autonómia biztosítása. Ezzel kap-
csolatban az alábbi intézkedések szükségesek: a dolgozók fizetését ki kell adni; az egyetem vezetői 
a Forradalmi Bizottmány kérésére ideiglenesen vezessenek tovább; önbíráskodás, azonnali elbo-
csátás ne legyen; a főiskola tárgyalja meg az OM-hez való kapcsolódás lehetőségét, és foglaljon 
állást a kérdésben; a kizárt hallgatók rehabilitációját folyamatosan végezni kell. A szoros együtt-
működés érdekében szükséges, hogy a minden főiskola forradalmi bizottmánya az összes intézke-
déséről tájékoztassa az OM-et." Feljegyzés az Oktatási Minisztériumban a felsőoktatási intézmé-
nyek küldötteivel november 3-án tartott értekezletről. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
irattára, a Főigazgatói Hivatal iratai, 1957. 

15 Lásd az 1. és 2. számú mellékletet. 
16 Lásd a 3. számú mellékletet. 
17 A Dísznövény-termesztési és Dendrológiai Tanszék vezetője. 
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vazásra bocsátani a kérdést. Nem nagy többséggel ugyan, de megszületett a kitiltó 
határozat. Érdekes, hogy a főiskola párttitkára nem szerepelt a kitiltandók sorában. (A 
bizottság vezetőinek fellépése a kitiltás ellen előrelátónak bizonyult. A megtorlások 
során a bizottság tagjai ellen az addigra „halállistává" átalakult kitiltó határozat volt az 
egyik fő vádpont.) E legfontosabb döntés mellett a bizottság a helyzethez mérten 
a régebbi sérelmeket, törvénysértéseket próbálta meg orvosolni. Ilyen sérelem volt az, 
hogy a személyzeti osztály káderanyagába az érintettek nem tekinthettek be. Elha-
tározták a káderanyagok kiosztását, de ez a szándék csak félig-meddig teljesült. Vol-
tak, akik megkapták jellemzésüket, voltak, akik üres vagy hiányos dossziékat kaptak, 
állítólag sok dossziét kiosztás helyett elégettek. Az eleinte fontosnak tűnő probléma 
azonban a forradalom előrehaladtával mind érdektelenebbé vált. 

November 3-án az Ideiglenes Forradalmi Bizottság nagygyűlésén, ahol Okályi 
Iván vezetésével megválasztották a „végleges" forradalmi bizottságot, más egyetemek 
példáját követve mindenfajta pártszervezést megtiltottak a főiskolán. További intéz-
kedéseket hoztak az intézmény rendjének biztosítására, illetve megerősítették egyes 
régebbi határozataikat.18 A legfontosabb íij intézkedés a főiskoláról politikai okok 
miatt kizárt hallgatók ügye felülvizsgálatának elrendelése volt, végrehajtására azonban 
már nem maradt idő. 

Ekkor került be a Forradalmi Bizottságba a főiskola telephelyi dolgozóinak 
képviselőjeként Poltári Vilmos, akinek állítólagos csendőr múltja a későbbiekben a 
bizottság vezetésének reakciósságát bizonyította a főiskola pártszervezete szemében. 
Poltári a forradalom alatt az élelmiszersegélyek kiosztását végezte a főiskola kerté-
szeti telephelyén, a politikai eseményekben nem vett részt. Távollétében választották 
be a Forradalmi Bizottságba, Okályi Iván nem is ismerte. Bizottságba választásánál, 
melyből utólag kreált a pártszervezet „politikai ügyet", sokkal fontosabb volt az, hogy 
az általános helyzetnek megfelelően a főiskola Forradalmi Bizottsága felszólította az 
intézmény oktatóit, dolgozóit és hallgatóságát a munka felvételére. Pedig a vidéki 
gyakorlatokról megérkező hallgatók beszámolói nem sok jót ígértek. „Komoly aggá-
lyaink voltak. Latolgattuk, ha hétfőn indul az oktatás, akkor csináljuk rendesen. Volt 
egy-két megjegyzés, hogy igen, ha addig nem történik semmi. Olyan hallgatóktól, 
akik gyakorlatról jöttek vissza, tudtuk, hogy Záhonynál jönnek be a szovjetek."19 

A feszültség és az aggodalmak ellenére a főiskola a munka november 5-i felvételére 
készült. Ezt azonban megakadályozta a második szovjet intervenció. 

A harcok alatt az oktatók otthon, a hallgatók a kollégiumban húzódtak meg. 
Csak a fegyverropogás megszűntével, november közepére élénkült meg újra a főisko-
la. A kialakult drámai helyzetre a legkülönfélébb reakciók születtek. „Az egyik kollé-
gára emlékszem, aki répanemesítéssel foglalkozott. November 4-e után mérte a répák 
hosszát, szélességét. Rákérdeztem: Te egy okos ember vagy, hogy tudsz ilyenekkel 
foglalkozni? Azért, mert most mondtad, hogy én egy okos ember vagyok."20 Sokan 
még ekkor is reménykedtek, de teljes volt a bizonytalanság. Senki sem tudta, mi is fog 

1S Lásd a 4. számú mellékletet. 
u Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 103. o. 
20 Uo. 87. o. 
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történni. A Forradalmi Bizottság november 12-én adta vissza a hatalmat a főiskola 
igazgatójának, de vele egyetértésben „tanácsadó testületként" működött tovább. Ezen 
az ülésen foglalta össze és értékelte a bizottság tevékenységét Okályi Iván. Értékelé-
sével, amely szerint a bizottság vállalt feladatait sikerrel teljesítette, a főiskola igazga-
tója, a forradalom alatt otthon meghúzódó Ormos Imre is egyetértett, és köszönetet 
mondott a bizottság tagjainak tevékenységükért.21 A Forradalmi Bizottság célja ez-
után az volt, hogy próbálja megőrizni és legalizálni befolyását. Tagjai nem könnyen 
adták fel a harcot, ezt a november 21-én megtartott ülés is bizonyítja,22 amikor a meg-
változott politikai helyzet ellenére is megerősítették a korábbi határozataikat, valamint 
támogatták a Nagy-budapesti Központi Munkástanács által meghirdetett általános 
politikai sztrájkot. Hamarosan azonban tarthatatlanná vált a helyzet, ezért december 
4-én a Forradalmi Bizottság feloszlott.23 A forradalomhoz hű tanárok és hallgatók 
számára az egyetlen lehetőség a passzív politikai ellenállás és az egyetemi autonómiá-
hoz végsőkig való ragaszkodás maradt. 

A NEMZETŐRSÉG TEVÉKENYSÉGE 

A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán a honvédelmi oktatás a Budapesti Műszaki 
Egyetem Katonai Tanszékéhez tartozott, ezért amikor október 25-26-án a főiskola 
hallgatói megszervezték a nemzetőrséget, szinte magától értetődően csatlakoztak a Mű-
egyetem nemzetőrségéhez. Főparancsnokuk Marián István lett. A nemzetőrség gyors 
megalakulását „elősegítette"az egyre erősödő AVH-ellenes közhangulat. A hallgatók 
radikalizálódásában komoly szerepet játszott, hogy Anda László harmadéves hallgató 
október 25-én fényképeket készített a Parlament előtti mészárlásról, és azokat kifüg-
gesztette a főiskolán és a kollégiumban. „Úgy menekült meg, hogy a Rákóczi-szobor 
és egy halott vagy sebesült közé került, és ott nem érte a golyó. A fényképezőgépében 
új film volt, mind a harminchat kockát elfényképezte. Még aznap elő is hívták. Nagy 
híre volt ezeknek a fényképfelvételeknek. Nagyon erősen alakította a hangulatot."24 

(Anda a forradalom leverése után Nyugatra menekült.) 
A főiskolai nemzetőrség parancsnoka Baráth Zoltán, helyettese Jenser Gábor 

volt. A két fiatal tanársegéd mellé a hallgatók Sipos Jenő és Beck Tibor negyed- és 
harmadéves hallgatókat választották ki maguk közül szervezőknek. A csoport kis 
létszámú volt, mintegy 35-40 diákból állt. „A Forradalmi Bizottság azt kérte, hogy 
csináljunk rendet a fegyveres diákoknál. Ez abból állt, hogy a diákszállóban feljegyez-
tük, kinek milyen fegyvere van, nemzetőr-igazolványokat állítottunk ki, a hozzá tarto-
zó karszalagokat kiosztottuk. Csináltunk egy beosztást, hogy a fiúk őrséget adjanak a 
főiskola épületeinek bejáratánál, az üvegházaknál és a diákszállóknál. Lekötöttük 
ezzel az embereket, és védtiik saját értékeinket. Csináltunk egy másik beosztást is, 
hogy mikor ki van bent a tanársegédek közül, akit felelős személynek tartunk, aki fel 

21 
Lásd az 5. számú mellékletet. 

22 Lásd a 6. számú mellékletet. 
23 Lásd a 7. számú mellékletet. 
24 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 82. o. 
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van ruházva bizonyos jogokkal, és bizonyos kötelességeket el kell látnia. Ez novem-
ber negyedikéig funkcionált is."25 A Somlói úti fegyveres csoport, ahogyan később a 
fegyelmik során nevezték, fegyveres harcban nem vett részt. Tevékenysége a főiskola 
épületeinek védelme, a vöröskeresztes segélyszállítmányok fegyveres kíséretének biz-
tosítása, a falvakból a kollégiumokba küldött élelmiszerek szétosztása, kenyér beszer-
zése és még számos, a főiskola és a kollégiumok működését biztosító feladat elvégzé-
se volt. Fegyvereik egy részét a XI. kerületi rendőrségtől, másik részét és a ruházatu-
kat a honvédségtől kapták. Laktanyaként a Ménesi úti hadkiegészítő parancsnokság 
épületét használták. Állandó kapcsolatot tartottak műegyetemi társaikkal, és igyekez-
tek összeköttetést teremteni a többi nemzetőr- és felkelőegységgel is. Képviselőik 
(többek között Sipos Jenő, Beck Tibor és Fekete László) részt vettek a Forradalmi 
Karhatalmi Bizottság október 31-én, a Kilián laktanyában tartott ülésén, ahol a felke-
lőcsoportok, a honvédség, a rendőrség és az egyetemi nemzetőrségek képviselői hatá-
rozatot hoztak az egységes nemzetőrség megalakításáról. 

A segélyszállítmányok ferihegyi kirakodásának és közintézményekbe szállításá-
nak fegyveres biztosítására feltehetőleg az Országos Légoltalmi Parancsnokság kérte 
fel a főiskola nemzetőrségét. November l-jén, amikor a szovjet csapatok körülzárták a 
Ferihegyi repülőteret, éppen ott tartózkodott a főiskolai nemzetőrség egy része. A szov-
jetek hangszórókon keresztül szólították fel őket a fegyverletételre, majd lépésről 
lépésre megszállták a repülőteret. „Éppen a főiskolán voltunk, amikor telefon jött a 
többiektől, hogy az oroszok bekerítették a repteret. Ez megdöbbentő dolog volt szá-
munkra, hiszen mi, naivak, bizakodóak voltunk, hogy a kormány tárgyal, az oroszok 
kivonulnak. Akkor a Sipos Jenő barátommal, a nemzetőrség választott vezetőjével 
beültünk a főiskola rozoga Pobjeda gépkocsijába, egy öreg Csepel teherautó jött mö-
göttünk, és lóhalálában kimentünk Ferihegyre. A szovjet parancsnoknak elmagyaráz-
tuk, hogy a mi embereink adják itt az őrséget. A szovjetek nem fegyverezték le őket, 
de harcba nyilvánvalóan nem bocsátkozhattak, hiszen tankokkal, 152-es típusú ta-
rackágyúkkal és 120-as aknavetőkkel állták körül a repülőteret. A szovjet tiszt közöl-
te, hogy a repülőtér őrzését a szovjet csapatok átveszik, és ránk nincs szükség. A fiúk 
felszálltak a teherautóra, és eljöttünk." 1 Az incidens hatására a főiskola Forradalmi 
Bizottsága november 3-án úgy intézkedett, hogy a hallgatók külső fegyveres szolgála-
tot nem teljesíthetnek. 

A nemzetőrség tevékenységének legkritikusabb napja november 4-e, a második 
szovjet intervenció napja volt. Ekkor a Ménesi úti laktanyában tartózkodott az épüle-
teket őrző hallgatókon kívül a nemzetőrség nagy része. „Fegyverzetünk önvédelmi 
fegyverekből állt. Kettő darab golyószóró, néhány géppisztoly, meg »dióverő« pus-
kák, amik már a második világháborúban is elavultak voltak. [...] A szovjet egysége-
ket az éjszaka felvezették a Gellérthegy tetejére, a Citadellára. Nyilván értesültek róla, 
hogy ahol vagyunk, az egy laktanya, és ott fegyveres csapat van, ezért körülvettek 
aknavetőkkel, és tüzelőállásba helyezkedtek. Sipos Jenőtől a kollégiumban váltunk 

25 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 90. o. 
26 Életútinterjú Beck Tiborral, a főiskola Forradalmi Bizottságának és nemzetőrségének tagjával. 

Oral History Archívum, 525. számú interjú (iij. Beck Tibor, 1993) 69. o. 
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el, ő fölment a Citadellához, én lementem a laktanyába tájékozódni. Őt a szovjetek 
rögtön elfogták, és deportálták a Szovjetunióba. Két hónap múlva került haza. [...] 
A laktanyánál tűzharc nem volt, a kaput nem zárták le, de az utca másik oldalán ott 
hasaltak a szovjet katonák. Volt, aki azt mondta, hogy kezdjük el őket lőni. Muníció 
annyi, amennyi a zsebünkben volt, ilyen harcra nem voltunk felkészítve. Szerencsére 
velünk volt Baráth Zoltán tanársegéd, az egység parancsnoka, aki a világháborúból 
katonaviselt, tapasztalt ember volt. Fölvettük a kapcsolatot a műszaki egyetem katonai 
vezetésével. Telefonáltunk és futárt is küldtünk. A szovjetek nem kezdeményeztek 
lövöldözést, így november 4-e délelőtt azzal telt, hogy farkasszemet néztünk. A mű-
szaki egyetemnek és a központi egyetemi nemzetőrségnek az volt az álláspontja, hogy 
a harcot felvenni nem szabad. Ezek után eldugtuk a fegyvereket a laktanyában. [...] 
A velünk lévő katonák, katonatisztek ugyanezt tették. Átöltöztek civilbe, és elhagyták 
a laktanyát. Mi pedig maradtunk a kollégiumban és a főiskolán."27 A kollégiumban 
még meglévő, elrejtett, vagy itt-ott talált, maradék fegyvereket a későbbiekben vissza-
adták a rendőrségnek. A főiskolai nemzetőrség tehát a főparancsnokság utasítását 
teljesítve, harc nélkül feloszlott. 

Két hallgatóról feltételezhetjük, hogy részt vett a harcokban. Szőke Tibor és 
Gedő Erzsébet harmadéves hallgatók a főiskolán lefolytatott hallgatói fegyelmik jegy-
zőkönyve szerint a Corvin közben harcoltak a szovjet csapatok ellen. A forradalom 
vérbe fojtása után mindketten Nyugatra menekültek, további sorsukról nem tudunk. 
A főiskola oktatói, hallgatói közül azonban nem mindenki állt a forradalom oldalán, 
és voltak, akik aktív módon is segítették a megszállókat. „A Gellérthegyre a páncélo-
sok a Somlói úton vonultak fel. Mire bárki észbe kapott, a szovjetek már ott voltak. 
Egy volt évfolyamtársamtól, aki ÁVO-s tiszt volt, tudom, hogy ő ült abban a páncé-
losban, amelyik elsőként ment föl a Ménesi út-Somlai úton, fel a Gellérthegyre, mert 
ő, mint volt kertészhallgató, jól ismerte a terepet. Mire a nemzetőrök észrevették, hogy 
egy súlyosabb támadásról van szó, a szovjetek már túl voltak rajtuk. Baráth Zoli sze-
rencsére le tudta beszélni őket arról, hogy a később felvonuló szovjet csapatokra tüzet 
nyissanak."28 

A POLITIKAI ELLENÁLLÁS 

„A harcok befejeztével a hallgatóság jelentős része hazament a szüleihez vidékre, így 
lassan elnéptelenedett a főiskola, elnéptelenedett a kollégium is. [...] Illegális összejö-
veteleken tanácskoztunk meg szavaztunk, én a kertészeti főiskola képviseletében, de 
az igazság az, hogy már csak néhányan voltunk, akik ott maradtunk."29 A legfonto-
sabb akció a deportálások megakadályozására tett kísérlet volt. Okályi professzor és a 
körülötte csoportosuló hallgatók minden tőlük telhetőt megtettek, de igyekezetük nem 
járt sikerrel. „Naivak voltunk, a stratégiához pedig nem értettünk. Megszerveztük a 
budapesti pályaudvarok figyelését, azután kapcsolatot teremtettünk a vasutasokkal. 

27 Életútinterjú Beck Tiborral, 72. és 74-75. o. 
Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 92. o. 

29 Életútinterjú Beck Tiborral, 75. és 79. o. 
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Röplapokat is terjesztettünk. Szedjétek fel, vasutasok, [a] síneket! Erre mit csináltak 
az oroszok? Teherkocsiban kivitték a foglyokat Isaszegre, mi pedig figyeltük a buda-
pesti pályaudvarokat! Az Okályi professzor úrral a magyar hatóságoknál és az indiai 
nagykövetségen próbáltunk valamit elérni a deportált Sipos Jenő ügyében."30 

A diákok szervezkedése tehát nem járt eredménnyel, ráadásul az akció résztve-
vői közül a későbbiekben többeket felelősségre vontak. A röplapokhoz a papírt biz-
tosító Bálás Piri Lászlót, az agráregyetemen azokat elkészítő Csávás Imrét és a kerté-
szeti főiskolán a szétosztást megszervező Beck Tibort később fegyelmi és bírósági 
úton is felelősségre vonták.31 „A kertészeti főiskolán 1956 novemberében terjesztett 
röplapok az alábbiakat tartalmazták: a »Nem, nem, nem« kezdetű röplap, mely no-
vember 17-én kelt, és a Forradalmi Egyetemi Ifjúság aláírású egyrészt a kapitalista 
magántulajdon visszaállítása ellen, másrészt a szovjet csapatok Magyarországon való 
tartózkodása, a Kádár-kormány és az ÁVH ellen, a sztrájk támogatása mellett foglalt 
állást. A »Magyarok, vasutasok, munkások« kezdetű röplap a magyar iijúságnak 
Oroszországba történő deportálása ellen tartalmaz felhívást, azok szabadon bocsátását 
követeli, és a vasutasokat felhívja a sínek felszedésére."32 Az említett röplapokon 
kívül a diákok sokszorosították és terjesztették az írószövetség és más szervezetek 
politikai ellenállásra buzdító felhívásait is. 

A röplapkészítés és a vasutak megfigyelése mellett folytatódott a MEFESZ 
szervezése is. „November közepén alakult egy diákbizottság, titokban tartottunk egy-
két értekezletet. Az ELTE boltíves épületében [ma Piarista köz 1.] tartottunk egy 
megbeszélést. Tudomást szereztek erről a szovjetek, és négy tankkal körülállták az 
épületet. Ott töltöttük azt az éjszakát a tantermekben. Szerencsére nem tartóztattak le 
bennünket. MEFESZ-vezetők voltak ott különböző egyetemekről. Tartottunk még 
megbeszélést a Várban, a Hess András téren, ott volt a műszaki egyetem kollégiuma. 
Amit november-december közepéig csináltunk, azt mi komolyan vettük, csak nem 
volt hatékony. Próbálkoztunk, ameddig lehetett, de sem bázisunk nem volt, sem esz-
közeink nem voltak."33 A folyamatosan erősödő politikai nyomás végül mindenkit 
meggyőzött az ellenállás kilátástalanságáról. Karácsonyra teljesen kiürült a kollégium. 

1957 februárjában indult meg a főiskolán újra az élet, és furcsa, keserédes hely-
zeteket is teremtett. „Rengeteg csomag, segély érkezett annak idején. Ötkilós dobozos 
sajt és rengeteg gyertya. Amikor megindult az oktatás, kiosztottuk a hallgatóknak a 
sajtot meg a gyertyát, mert már égett a villany. Amikor először mentem be előadást 
tartani, elsötétítették a termet, s minden hallgató előtt ott volt a doboz sajt, és rajta öt 
szál gyertya égett. Lehet, hogy viccnek indult az egész, de ahogy ott ült egy évfolyam 
a sötétben a gyertyák mögött, annyira furcsa és komoly hangulat lett, én nem szóltam 

30 Életútinterjú Beck Tiborral, 76. o. 
31 A Fővárosi Bíróság 1958. június 26-án Bálás Piri László és társai perében Bálás Piri Lászlót há-

rom év hat hónap, Csávás Imrét két év két hónap, Beck Tibort egy év hat hónap börtönbüntetésre 
ítélte. 

32 ítélet Bálás Piri László és társai ügyében. Fővárosi Bíróság, B XII 1824/1958/10. 
33 Életútinterjú Beck Tiborral, 81. o. Az országos MEFESZ-gyűlésről lásd ifl. Beck Tibor és 

Germuska Pál Forradalom a bölcsészkaron című tanulmányának VI. fejezetét. 
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egy árva szót se, ők se szóltak semmit, pár percig néztük egymást. Aztán valamelyik 
hallgató fölállt, és követte mindenki. Ötperces néma csend, és talán sose mondtuk 
ki, hogy ez emlékezés volt a forradalomra."34 Február végére már kezdtek megszer-
veződni-megerősödni a régi-új hatalom, a Kádár-kormány hívei. Megalakult az 
MSZMP, majd márciusban ifjúsági tagozata, a KISZ. „A főiskolán november köze-
pén indult meg az MSZMP szervezése. A munkát Tóth Mihály elvtárs kezdeményez-
te, de kivették részüket a pártszervezésből Tamássy István, Kádár Gyula, Födelmesi 
János, Makiári Béláné, Bodor Elek, Hajdú Imre és az azóta meghalt Császár Leó 
elvtársak, a hallgatók részéről Molnár György és Pásti Béla elvtársak. Később kapcso-
lódtak be Dezső Imre és Sinkó Flórián elvtársak. Pártszervezetünk 1957. január 16-án 
lépett ki az illegalitásból a nyilvánosság elé, akkor 20 tagja volt. Állandó agitációt 
folytattunk a volt MDP-tagok körében. Az ellenforradalmi bizottságot ugyan rende-
letileg megszüntette a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, gyakorlatilag azonban 
nagyon erős volt, és az egyetemi autonómiába igyekezett hatalmát átmenteni, szerve-
zetét pedig a Vöröskeresztbe. Baráth Zoltán, Mőcsényi Mihály, valamint Martinovich 
Valér hallgató bevonult [sic!] a Vöröskeresztbe, Molnár János hallgató és Jenser Gá-
bor tanársegéd pedig a MEFESZ-ben tevékenykedett. A szakszervezeti bizottság 
vezetője is ellenforradalmár volt Németh József testnevelő tanár személyében."35 

Az intézményben megkezdődött a rendteremtés. A főiskolán és a hozzá tartozó 
kollégiumokban különleges rendszabályokat léptettek életbe. A zárt kapuk mögött 
ügyelő portások az intézmény területére csak a személyi igazolvány bemutatása után 
engedték be az oda igyekvőket. Az órákat két tanárnak kellett megtartani, akiknek a 
szünetekben a váltás megérkeztéig a hallgatók között kellett maradniuk. Az oktatók 
délután is ügyeletet tartottak a kollégiumban. Ezáltal a hallgatóság folyamatosan el-
lenőrzés alatt állt. Megkezdődhetett az oktatók és a hallgatók politikai ellenállásának 
megtörése. 

Mindezek ellenére folytatódott a MEFESZ szervezése. Február végére a hallga-
tók egy része már csatlakozott, volt egy kis MEFESZ-iroda is. A pártszervezet már a 
MEFESZ puszta létében is a főiskola autonómiájának demonstrálását és a párt befo-
lyásával való nyílt szembeszegülést látta. Az 1957. április 12-én tizenkét taggal meg-
alakult, egyre erősebb központi politikai támogatással szerveződő KISZ sikertelenül 
próbálta meg a MEFESZ-titkárokat és a tagságot elcsábítani. Kiderült, hogy a KISZ 
megszervezésének előfeltétele a MEFESZ megtörése. „Márciusban kezdtük érezni, 
hogy itt a MEFESZ szervezésének nem sok lehetősége és értelme van. A négyből két 
évfolyamban megvolt már a MEFESZ-szervezet, de a többi évfolyamon már nem 
csináltunk nagy toborzást. Amikor mi abbahagytuk, legnagyobb meglepetésemre a 
marxista tanszék emberei, történetesen Hajdú Imre tanársegéd mentek MEFESZ-t 
szervezni. Kezdték összeírni, kik azok az emberek, akik hajlandók belépni a 

34 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 113.0. 
35 A Magyar Országos Levéltár (MOL) MSZMP-gyűjteményének a XI. kerületi pártbizottságra, s 

ezen belül a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára (KSZF) vonatkozó dokumentumai. Jelzetük: 
BB/16 f/1957-58/1., 2., 45., 46. ő. e. Jegyzőkönyv a KSZF MSZMP-szervezetének 1958. október 
10-i üléséről. MOL MSZMP-gyűjtemény BB/16/1958/46. ő. e. 
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MEFESZ-be. Itt még annyit lehetett csinálni, hogy mint MEFESZ-titkár elkértem ezt 
a jegyzéket, és elvesztettem."36 Megpróbálták a MEFESZ-t belülről átalakítani, de a 
hallgatók ellenálltak, és a hivatalos elképzelés is időről időre változott. „Január 21-én 
jött a kertészeti főiskolára a szovjet városparancsnokság politikai osztályának vezetője 
és helyettese. Jellemző, hogy a »független« Magyarországon egy »autonóm« főisko-
lán szabályszerűen kihallgattak, hogy mi a hallgatóság hangulata, vannak-e fegyverek 
stb. Adtak nekünk egy tanácsot, hogy szervezzük a MEFESZ-t. Mert ez úgy fog ki-
nézni, mint a szakszervezet. A MEFESZ lesz a tömegszervezet, és lesz majd efölött 
később egy kommunista ifjúsági szövetség az elitnek. Ez a kettő jól megfér majd 
egymás mellett. [...] Március 7-e körül jött újra ugyanaz a két tiszt. Kérdezik, miért 
szervezzük a MEFESZ-t. Mondom, nem egészen másfél hónappal ezelőtt arról volt 
szó, hogy szervezzük a MEFESZ-t. Nem, mert ez egy jobboldali szervezet. Mondjuk, 
sajnáljuk, de mi már elkezdtük. Hány ellenforradalmár van maguk között? Mondom, 
nincsen ellenforradalmár, csak megtévedt emberek vannak. Azt mondja erre nekem a 
múltkor oly barátságos tiszt, hogy Kronstadtban annak idején ugyancsak mindenki 
megtévedt ember volt. Mindenkit felakasztottunk. És felmutatott a csillárra. [...] 
Március 7-én hét vagy nyolc oktatót »őrizetbe vettek«. Nem a főiskoláról vitték el 
őket, hanem éjszaka a lakásukról."37 

1957. május 1-jére nyilvánvalóvá vált mindenféle ellenállás reménytelensége. 
„Régen láttam akkora nyomást, amit akkor gyakoroltak a hallgatókra, oktatókra egya-
ránt, hogy részt vegyenek a felvonuláson. A »lelkes kommunisták« szétszóródtak a 
csoportok között, összeírták ki van és ki nincs ott. Volt egy olyan elképzelésünk, hogy 
fekete szalagot viselünk majd. Még ez is elmaradt. Nagyon féltek már az emberek."38 

A MEFESZ szervezése is abbamaradt, nem kellett feloszlatni sem, magától elhalt. 
A politikai és karhatalmi támogatást élvező pártszervezet egyre harciasabban fo-

galmazta meg a megtorlás céljait: „Támadó politikát kell folytatni. A főiskola vezető 
rétege osztályidegen. Politikailag igen tapasztaltak. Meggyőzéssel, átneveléssel nem 
lehet eredményt elérni. Legkézenfekvőbb ezeknek az eltávolítása. Össze kell állítani a 
főiskolai Fehér könyvet. Ki kell pellengérezni azokat, akik az októberi események 
alatt kimutatták igazi arcukat."39 Megkezdődött a forradalomban vezető szerepet vál-
laló tanárok, hallgatók elleni megtorlás. Baráth Zoltán tanársegédet, a nemzetőrség 
parancsnokát a Kádár-kormány rendelete alapján bírósági ítélet nélkül egy évre inter-
nálták, majd eltávolították a főiskoláról. „Senki nem szólt semmit, fogták, és elvitték. 
A főiskola pártszervezete mindent elkövetett, hogy bírósággal ítéltesse el, de nem 
lehetett. Annyira nem tett végül is semmi elítélhetőt. De az a szellem, ami a Zoli körül 
kialakult, az bőszítette őket."40 

36 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 139. o. 
37 Uo. 129. o. 
3S Uo. 140. o. 
39 Jegyzőkönyv a KSZF MSZMP-szervezetének üléséről. 1957. április 2. MOL MSZMP-

gyűjtemény BB/16/1957/45. ő. e. 
40 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, I31.o. 
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A tanári kar és a hallgatóság gyűjtést indított felesége és három kisgyermeke ré-
szére. „Nem volt ez formális szervezkedés. Ha valaki találkozott egy másik olyannal, 
akitől megkérdezhette: no és küldtél valamit a Zoli feleségének? - megtette. Kiderült, 
hogy komoly számban érkeztek a postai küldemények álnévvel, álcímmel."41 A főis-
kola pártszervezete a gyűjtésből „Fehér Segély" néven politikai ügyet kreált, és a 
megfélemlítés eszközéül használta fel. A nemzetőrparancsnok internálása és a család-
jával szolidaritást vállalók figyelmeztetése egyértelmű üzenet volt mindenkinek. A fő-
iskolán Baráth Zoltán és Okályi Iván tönkre tételével statuált példát a kommunista 
párt, annak ellenére, hogy a fegyelmi vizsgálat során egyikük esetében sem tudtak 
valódi vétséget felmutatni. A megfélemlítést szolgáló „bűntett" nélküli felelősségre 
vonások hozzátartoztak a kádári megtorlás természetéhez. „Megállás nélkül éreztették 
mindenkivel, hogy jön a leszámolás. És akinek a legkisebb oka is volt arra, mindenki 
azon gyötrődött, hogy ki mit látott, hol készültek felvételek, amiken be lehet igazolni, 
hogy ezt vagy azt csinálta. Rettenetes lelkiállapot volt. [...] Istenigazában nem is kel-
lett megfélemlíteni az oktatókat, hallgatókat, mert többségük elég józan, reális gon-
dolkodású ember volt ahhoz, hogy belássa, itt nincs mit tenni. A többség tisztában volt 
ezzel, pár eseten keresztül pedig megmutatták, milyen komolyan veszik a megtor-
lást."42 A büntetés mértéke valójában nem a Forradalmi Bizottság vagy a nemzetőrség 
tagjainak forradalom alatti tevékenységével, hanem a bosszúvágyó sztálinisták szemé-
lyes és politikai indulataival függött össze. A kínálkozó lehetőséget többen saját cél-
jaikra, karrierjük építésére használták ki. 

A felelősségre vonás elől sokan emigráltak. Legtöbbüknek azért kellett külföldre 
menekülnie, mert kiállt a forradalom mellett, de voltak, akik a jobb élet reményében, 
az egyszeri lehetőséget kihasználva távoztak. A főiskola veszteségeinek mértékét (ará-
nya az országos átlaggal megegyező, a hallgatói létszám kilenc százaléka) egy a 
Földművelésügyi Minisztériumnak küldött jelentésből ismerhetjük meg.43 A hazatéré-
sekről nem rendelkezünk adatokkal. 

41 Életútinterjú dr. Mőcsényi Mihállyal, 100. o. 
42 Uo. 108. és 115.0. 
43 A MOL Jelenkori Gyűjteményében levő, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolára vonatkozó doku-

mentumok, Szakoktatási Főigazgatóság XIX-K-l-mm-70-264/1957. Jelentés az 1957. év munká-
járól, 1. számú melléklet. A dokumentum szerint a hallgatók közül az első évfolyamból tizenketten 
(Bódi Tamás, Gergely Éva, Gosztonyi Alajos, Hizden Sándor, Makra Imre, Szabó Gyula, Tamás 
Tamás, Varga Sándor, Vida Judit, Zakó István, Ziegelhoffer Pál, Zsindely János), a második évfo-
lyamból tizennégyen (Bajor György, Bálint Bulcsú, Bors Ernő, Borsos Lajos, Dallos Ferenc, 
Fendrik István, Hári Péter, Laczkó András, Pogány Dénes, Prokoj Ágoston, Rétey János, Szvetkó 
Dénes, Tóth László, Viczkó Bertalan), a harmadik évfolyamból tizenöten (Anda László, Baróthy 
János, Buzgó Imre, Fekete Károly, Garazsi Mihály, Gedő Erzsébet, Greff Gyula, Ivanov Demeter, 
Kertész Ferenc, Kovács Gyula, Mészáros Béla, Ölvedi Ágnes, Rábel Ilona, Szőke Tibor, Vadász 
Péter), a negyedik évfolyamból ketten (Horváth Mária és Szarka László), az ötödik évfolyamból 
heten (Bálint Attila, Kovács Árpád, Kurusa József, Marx Győző [1954-ben zárták ki], Tóth And-
rás, Tóth Pál, Zsíros János), Összesen ötvenen menekültek Nyugatra. Az intézmény oktatói, dolgo-
zói közül kilencen: Cserépfalvi László adjunktus, Kosztarab Mihály tanársegéd, Károly György 
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A FEGYELMI ELJÁRÁSOK 

A főiskolán 1957 májusában kezdődtek el a fegyelmi tárgyalások.44 A hallgatókat 
vizsgáló fegyelmi bizottság a személyzeti osztály vezetőjéből, a párttitkárból, a 
KISZ-titkárból és a KISZ-vezetőség tagjaiból állott. A Földművelésügyi Miniszté-
rium oktatói fegyelmi ügyeket tárgyaló fegyelmi bizottságának tagjai Kovács Ala-
dár, dr. Gáspár Jenő, Németi László, Sinkó Flórián, Elek László és Szendrői Pál 
voltak.45 A bizottsági tagok lelkesedése a feladat végrehajtása iránt változó volt, at-
tól függően, hogy kényszeredetten, „parancsra cselekedtek", vagy vélt, illetve valós 
személyes sérelmeikért akartak bosszút állni. „Bennem folyton az volt, hogy végül 
is oktató társak között, majdnem hogy barátok között vagyok. Először próbáltam ba-
ráti hangot megütni. Azután nagyon gyorsan figyelmeztettek rá, hogy ez egy ellen-
forradalmi tevékenységet vizsgáló bizottság. [...] Megkérdezték: október 23-án a 
Parlamentnél ki állt melletted? Erre rámutattam a bizottság egyik tagjára. Ezzel nem 
mentek semmire."46 A fegyelmi határozatok legtöbbször mondvacsinált okokon, 
eredeti értelmükből kiforgatott felszólalásokon, egy feszült pillanatban elhangzott, 
durvább vagy fenyegetőnek tekinthető megjegyzésen, vagy egyszerűen a forrada-
lomtól megrettent és félelemmel teli, rossz lelkiismeretű sztálinisták utólagos bele-
magyarázásain alapultak. Iskolapéldája ennek Baráth Zoltán esete. „Állunk a főis-
kola bejáratánál, jön a Hajdú Imre marxista tanársegéd. Úgy nézel ki, Zoli, mint aki 
a frontra indul. Oda is, hogyha kell. Akkor írd is meg gyorsan a végrendeletedet! 
Megírom én majd minden büdös moszkovitának!"47 A kijelentés - amely a vissza-
emlékezők szerint igen népszerű Baráth Zoltán „legszélsőségesebb" megnyilvánu-
lása volt - az ellene folytatott fegyelmi eljárásban már mint a kommunisták ellen 
szerveződő terror előjele szerepelt. Néha - mint például egy harmadéves hallgató 
esetében - egészen abszurd és komikus vádak is elhangzottak az imperialista szer-
vezkedés bizonyítására: Kovács László „Október 20-án felkereste az amerikai 
nagykövetséget, hogy anyagi segítséget kérjen a Szegedre utazáshoz, abból a cél-
ból, hogy az ottani MEFESZ-gyűlésen részt vehessen."48 

Ormos Imre, aki a fegyelmi határozatokat aláírta, igyekezett nem részt venni a 
megtorlásban. „Beteget jelentett, elment vidékre, amit el lehet képzelni, mindenféle 
trükköt alkalmazott, hogy ne kelljen a dologba aktív módon beavatkoznia. Igyekezett 

technikus, Kosztarab Mihályné főelőadó, Vincze Lászlóné laboráns, Issekutz László laboráns, 
Nyeste Zoltánné adminisztrátor, Fritzenschaft Anna nyilvántartó, Sike Sándor gépkocsivezető 
emigráltak 1957 tavaszáig. 

44 A fegyelmi eljárások megkezdésére a felsőoktatási intézményekben Szigeti József miniszterhelyet-
tes adta ki az utasítást 1957. április 19-én. 

45 Jegyzőkönyv az oktatók és más alkalmazottak ellenforradalmi tevékenységét felülvizsgáló bizott-
ság 1957. június 27-én megtartott üléséről. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem irattára, a 
Főigazgatói Hivatal iratai, 1957. 

46 Életútinterjú dr. Jenser Gáborral, 136. o. 
47 Uo. 90. o. 
4X Jegyzőkönyv a KSZF Fegyelmi Bizottságának 1957. július 10-én felvett üléséről. MOL Legújabb-

kori Gyűjtemény XIX-K-l-mm 85 71 572. 
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mindentől távol tartani magát. Ezt tudomásul is vették azok, akik mellette, helyette 
intézték a dolgokat."49 Emiatt a főiskolai pártszervezet tagjai Ormos eltávolítását 
szorgalmazták. „Felmentésre javasoljuk dr. Ormos Imre igazgatót, a kertművészeti 
tanszék vezetőjét. Párttag volt, de ma nem az. A pártszervezet nem tud együttműködni 
vele, mivel széles körű családi és egyéb kapcsolatai vannak a főiskola osztályidegen 
elemeivel. [...] Elgondolásunk, hogy a felülvizsgáló bizottság munkájában vegyen 
részt, utána pedig javasolni fogjuk Somos Andrást főiskolánk igazgatójának, aki jelen-
leg is párttag, és harcolni fog főiskolánkon a proletárdiktatúra megvalósításáért."50 

(Törekvésüket végül nem koronázta siker, Ormos Imre 1960-ig az intézmény igazga-
tója maradt.) 

Az oktatók és dolgozók ellen indított fegyelmi eljárások közül a következőkről 
tudunk beszámolni: felmondtak Lehoczky János, Baráth Zoltán, Kozma Jenő, Mészá-
ros József és Peregi Sándor oktatóknak, felfüggesztették Okályi Iván professzort, 
írásbeli megrovást kapott Marossy Kálmán, Kárpáti Zoltán, Bálás Géza, Jenser Gábor, 
Németh József, Nyeste István és Rapai Imre oktató, szóbeli feddésben részesült 
Mohácsy Mátyás oktató és Somogyi Péterné adminisztrátor.51 A hallgatók közül Ma-
rossy Mihályt, Kovács Józsefet, Szőke Tibort, Anda Lászlót, Rétéi Jánost, Baróti Já-
nost és Gedő Erzsébetet az ország összes egyeteméről és főiskolájáról kizárták, Beck 
Tibort két félévre eltiltották tanulmányai folytatásától, Sipos Jenőt szigorú megrovás-
ban részesítették.52 A fegyelmi eljárások jegyzőkönyvei, határozatai és a forradalom 
után készített tanári minősítések csak töredékesen maradtak meg, ezért a felelősségre 
vonásról nem tudunk teljes képet alkotni. Sokakat - köztük Mőcsényi Mihályt -
„csak" szóban figyelmeztettek, másokat informális úton távolítottak el az intézmény-
ből mint Jenser Gábort.53 (A legtragikusabb, de teljesen különálló eset Illéssy Gábo-
ré.) A megtorlás természetrajzát azonban így is megismerhetjük a fegyelmi bünteté-
sek és azok indoklásának vizsgálatával.55 

49 Életútinteijú dr. Mőcsényi Mihállyal, 112. o. 
50 Levél a XI. kerületi MSZMP-pártbizottság titkárának, Balogh Sándornak, 1957. június 20. MOL 

MSZMP-gyűjtemény BB/16f/l 957/45. ő. e. 
51 Jegyzőkönyv a KSZF Fegyelmi Bizottságának 1957. július 10-én felvett üléséről. MOL Legújabb-

kori Gyűjtemény XIX-K-l-mm 85 71 572. 
52 Uo. 
53 Ez úgy történt, hogy a személyzeti osztály vezetője vagy a párttitkár négyszemközt felhívta az 

illető figyelmét, hogy jobb, ha „önként" távozik az főiskoláról, és nem váija meg, míg eljárást 
kezdeményeznek ellene. Jobb esetben felajánlott egy vidéki állást a termelésben, hogy az illető 
bizonyíthassa a szocialista építés iránti elkötelezettségét. 

54 1937-ben született Szikszón. Édesapja orvos, édesanyja tanítónő. 1957-ben végzett a főiskolán, 
utána a Hungarofruct exportvállalatnál dolgozott. A periratok szerint 1955-ben ismerkedett meg az 
amerikai diplomatával, Welwyn Dallam ezredessel, akinek 1957 márciusáig repülőterekről gyűj-
tött adatokat. Ezért 8000 forintot és egyéb ajándékokat kapott ellenszolgáltatásként. 1957 szep-
temberében bíróság elé állították, és október 5-én a Budapesti Országos Börtönben kivégezték. 

55 Lásd a 8. számú mellékletet. 
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A megtorlás első számú célpontja Okályi Iván professzor, a Forradalmi Bizott-
ság elnöke volt. Meghurcoltatásával, az oktatásból való végleges eltávolításával ér-
demes bővebben foglalkoznunk, mert tipikus példája a forradalom utáni megfélemlí-
tést szolgáló megtorlásnak, és mert róla lényegesen több információval rendelke-
zünk,56 mint Baráth Zoltánról. Okályi Ivánt a megtorlás során „a főiskolai ellenforra-
dalmi cselekmények eszmei irányítójának"57 tekintették, és a következő fegyelmi 
határozat alapján eltávolították az intézményből: „[...] Okályi Iván tanszékvezető 
egyetemi tanár az ellenforradalmi események alatt a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
»forradalmi bizottságának« elnöke volt. Elnöksége alatt a »forradalmi bizottság« hatá-
rozatot hozott tizenhat népi demokráciához hű oktató és dolgozó Főiskoláról való 
kitiltásáról, valamint ezen személyek fegyelmi és bírósági úton való felelősségre-
vonását helyezte kilátásba. A kitiltási határozatot nyilvánosan kifüggesztették, és 
fegyveresen akadályozták meg a kitiltottaknak a főiskola területére való belépését. 
Ezen névsort az Agrártudományi Egyetem fegyveres őrségéhez is eljuttatták. A fe-
gyelmi, illetve bírói felelősségre vonást még az 1956. november 21-i ülés határozatá-
ban is fenntartották. Kooptálás útján nevezett biztosította egy volt csendőrtábornoknak 
a »forradalmi bizottságba« való bekerülését. Dr. Okályi Iván az ellenforradalmi ese-
mények alatt tanúsított magatartásával alkalmatlanná vált arra, hogy a szocialista 
rendszerünkben az ifjúságot nevelje." A fegyelmi eljárás során a fentieken kívül a 
következő vádakat hozták fel ellene: a főiskola Forradalmi Bizottságának elnökeként 
köszönetét fejezte ki a főiskola hallgatóinak, hogy részt vettek a „magyar nép hősi 
szabadságharcában". Vezetésével a főiskola Forradalmi Bizottsága csatlakozott a 
Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának követeléseihez. Hűségnyilatkozatot tett 
a Nagy Imre-kormánynak, amelyet a szovjet csapatkivonáshoz kötött. Kooptálta a 
Forradalmi Bizottságba a főiskoláról kizárt osztályidegen hallgatók képviselőit is. 
A legaktívabb tizenhat kommunistát a főiskoláról kitiltó listát eljuttatta a Nemzeti 
Forradalmi Bizottmányhoz. A további vádak szerint a káderanyagokat utasítása alap-
ján politikai szempontok szerint osztották ki: a kommunisták anyagát egy készülő per 
céljaira visszatartották. A Központi Munkástanács november 21-i sztrájkját javaslatára 
a Forradalmi Bizottság határozatban támogatta. Utasítására a főiskola nemzetőrsége a 
Ferihegyi repülőteret a szovjetek ellen, az intézményt a kommunisták ellen fegyvere-
sen védte. Az intézmény igazgatóját félreállította, a hatalmat csak november 21-én 
adta vissza. A jutalmazási keret szétosztásával megpróbált tömegbázist teremteni az 
ellenforradalomnak. Tóth Mihály párttitkárt figyelmeztette, hogy hagyjon fel a párt-
szervezéssel az intézményben. Hatására a tanszékén lévő öt MDP-tag közül egy sem 
kérte átigazolását az MSZMP-be. Mikor ezért figyelmeztették, kijelentette: „Ezek 
legalább nem pribékek."58 

A fegyelmi vizsgálat során az Okályi professzor ellen felhozott vádak csúsztatá-
son, a történtek szándékosan rosszindulatú értelmezésén alapultak, és az intézmény 

56 Lásd a 9. számú mellékletet. 
57 Dr. Okályi Iván jellemzése. MOL Legújabbkori Gyűjtemény XIX-K-l-mm 85 71 572. 

Dr. Okályi Iván jellemzése. Az idézetek nem szó szerintiek. A jelentést Terpó András, a főiskola 
párttitkára írta 1958-ban. 
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rendjének fenntartására tett sikeres törekvéseit figyelmen kívül hagyták. Az volt a cél-
juk, hogy kompromittálják a Forradalmi Bizottság vezetőjét, ezáltal magát a Forra-
dalmi Bizottságot, amely a főiskola pártszervezete szerint a reakciós, jobboldali befo-
lyás növelésén fáradozott, és a Horthy-fasizmus (sic!) visszaállítását tervezte. Az Oká-
lyi Iván elleni fegyelmi eljárás és gyors eltávolítása az intézményből - összefüggésben 
a többi hasonló intézkedéssel - hathatósan hozzájárult a főiskola „pacifikálásához". 
Ő így értékelte az eseményeket egy évtizeddel később, betegen, reményvesztetten írt 
rehabilitációs kérelmében: „Méltatlanul bántak el velem, mikor 1956 után jogerős 
fegyelmi határozat nélkül egyetemi tanári állásomból felfüggesztettek, és népgazda-
sági érdekből áthelyeztek tudományos munkatársnak egy kutatóintézetbe, lényegesen 
kisebb fizetés megállapításával. Indokolatlanul fosztottak meg egyetemi tanári címem-
től, erkölcsileg megbélyegeztek. Az elmúlt 12 év alatt a Pártközpont és a volt FM 
[Földművelésügyi Minisztérium] többször is hivatalosan foglalkozott ügyem rendezé-
sével, de a mai napig nem történt semmi. A jogtalanul elvett fizetéskülönbözetről már 
lemondtam, de mindig reméltem, hogy egyetemi tanári címemet, és ennek megfelelő 
emelt nyugdíjamat megkapom. 12 évig reméltem, mert legalább egészséges voltam. 
Ma már az sem vagyok. 

A fegyelmi eljárások hazugságait, féligazságait, rosszindulatú megállapításait 
vizsgálva szükséges, hogy a teljesség igénye nélkül néhány szót szóljunk arról, hogy 
milyen célok vezették a főiskola oktatói karát és diákságát a forradalom alatt. A forra-
dalom kitörése - mint az országban szinte mindenkit - őket is váratlanul érte. Sem a 
Forradalmi Bizottság vezetése, sem a reformokért tüntető diákság nem akart forra-
dalmat, de az események hatására kisebb-nagyobb mértékben mindnyájan radikalizá-
lódtak. A diákság lelkesen csatlakozott a tüntetéshez, de nem akarta a szocializmust 
megdönteni. (Ma már tudjuk, hogy illúzióik voltak a rendszer békés reformálhatósá-
gát illetően.) Az idősebb oktatók átélték az első és a második világháborút, illetve 
megtapasztalták már az elsőt követő forradalmakat, ellenforradalmakat. Ők tapasztal-
tak, óvatosak és abban az értelemben konzervatívak voltak, hogy úgy érezték, min-
denféle káosz, felfordulás, zűrzavar, ami egy forradalommal együtt jár, idegen tőlük. 
A Forradalmi Bizottság vezetői népszerű és nagy tekintélyű tanárok voltak, ezért a 
diákok többsége hallgatott rájuk. A Rákosi-diktatúrát a szocializmussal azonosító 
sztálinisták a diktatúra ellen fellépőket azonban a „kapitalista reakcióval" azonosítot-
ták, ezért volt sokkal súlyosabb a forradalmat követő megtorlás, mint amelyet az in-
tézményben történtek indokoltak volna. Célja a megfélemlítés, kiváltó oka a politikai 
és a személyes bosszú volt. A főiskolai karrieristák felismerték a kínálkozó alkalmat. 
Azokat a polgári beállítottságú szakembereket, akiket addig sem szakmailag, sem 
politikailag nem tudtak olyan mértékben kompromittálni, hogy az intézményből eltá-
volíthatók legyenek, és így a helyük szabaddá váljon, most kitehették a főiskoláról, 
vagy háttérbe szoríthatták. A velük szimpatizáló fiatalabb oktatók, tanársegédek, diá-
kok ezáltal „vezető" nélkül maradtak. Ennek következtében a főiskola pártszervezeté-
vel szembeni addig meglévő informális ellenállás szinte teljesen megszűnt. 1957-ben 

5 ; Levél Dimény Imre földművelésügyi miniszterhez, 1968. VII. 5. MOL Legújabbkori Gyűjtemény 
XIX-K-l-mm 85 90 006. 
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egy talán a „fordulat évei" óta zajló küzdelem dőlt el az intézmény pártszervezete 
javára. 

A KONSZOLIDÁCIÓ 

1957 őszén megindult a főiskola konszolidálásának folyamata. Első lépésként a főis-
kolai pártszervezet a kádárista vezetés utasításainak megfelelően az eseményeket 
értékelte. „Az ellenforradalmi uszítás csak fokozta a meglévő eszmei zűrzavart a főis-
kolán, az amúgy is fejletlen [sic!] oktatói kar körében. Az oktatók nagy része megsza-
vazta a hűségnyilatkozatot a Nagy Imre-kormánynak azzal a fenntartással, ha támo-
gatja a szovjet csapatok kivonulását az ország területéről. Nem tiltakoztak a főiskola 
igazgatójának félreállítása ellen, valamint a Horthy-rendszer csendőrtábornokának 
[sic!] a főiskola Forradalmi bizottságába való kooptálása ellen. Egy-két kivételtől 
eltekintve oktatóink hozzájárultak a legaktívabb tizenhat kommunista kizárásához, és 
a későbbiekben kilátásba helyezett felelősségre vonásukhoz. [...] Az ellenforradalmi 
cselekmények leleplezése nem hozta meg az eszmei zűrzavar tisztulását a főiskolán. 
A dolgozók-oktatók nagy részének ideológiai képzetlenségét és idealista-humanista 
szemléletét egyesek az ellenforradalmi cselekményekért letartóztatott Baráth Zoltán 
részére való, illegális Fehér Segély gyűjtésére használták fel. A hallgatók is megte-
remtették a maguk »ellenállási« mozgalmát, amikor 1957. május l-jén levették a vö-
rös zászlót a diákszálló épületéről, és a Fehér Segély gyűjtésében is tevékeny részt 
vállaltak."60 

A második lépés, a követendő irányvonal kijelölése nem volt nehéz. Elsősorban 
az MSZMP XI. kerületi pártszervezete, valamint a Földművelésügyi Minisztérium 
Szakoktatási Főigazgatósága és az Agrár-felsőoktatási Igazgatóság utasításait kellett 
figyelembe vennie a főiskola pártszervezetének. A konszolidációt szolgálták a külön-
böző propaganda-előadások, szabad pártnapok és egyéb rendezvények is. A propa-
ganda mellett az ideológiai oktatásra is nagy hangsúlyt helyeztek - az oktatási időn túl 
tartott „kötelező jellegű" marxizmus-leninizmus órák beiktatásával - , és a szükséges 
„adminisztratív" lépéseket is megtették. „Az oktatókkal szemben meg kell követelni a 
Párt [sic!] és a kormány politikájával való legteljesebb lojalitást. Az új felvételek ese-
tében szigorú követelményeket kell támasztani."61 Minderre azért volt szükség, mert 
sem az oktatók, sem a hallgatók nem voltak elég „fejlettek" és „öntudatosak". Ezeket 
az intézkedéseket kényszerként, a megtorlások folytatásaként fogta fel, és csak kellő-
en megfélemlítve fogadta el mind a hallgatóság, mind a tanári kar. Aki a főiskolán 
akart maradni, az nem tehetett mást, elfogadta a helyzetet, és hallgatott. A hangadók, 
az „ellenforradalmárok" eltávolítása után azok, akik az intézményben maradtak, örül-
tek, hogy a forradalom alatti tevékenységüket hivatalos vagy informális figyelmezte-
téssel megúszták. A politikai helyzet sem tett már lehetővé semmiféle - akár a leg-

60 Beszámoló a KSZF oktatói és kutatói kádermunkájáról. MOL MSZMP-gyűjtemény BB/16/ 
1957/45. ő. e. 

61 Munkaterv. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem irattára, a Főigazgatói Hivatal iratai, 1957. 
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enyhébb formájú - ellenállást vagy kritikát. 1958-59-re a főiskola élete visszatért a 
„normális" kerékvágásba. 

A Kádár-rendszer összeomlása után, 1992-ben az 1945-90 között politikai okok 
miatt eltávolítottakat - köztük az 1956-57-es megtorlás áldozatait is - rehabilitálták a 
budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. A rehabilitációt előkészítő bizott-
ság által összeállított hosszú lista (több mint ötven nevet tartalmaz) a fél évszázados 
kommunista uralom szomorú tanúbizonysága. 

MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

Ideiglenes Forradalmi Bizottságának határozatai 

1. Csatlakozunk az Egyetemi Forradalmi Tanács követeléseihez. 
2. Külön kihangsúlyozzuk, hogy mindaddig támogatjuk teljes lelkesedéssel a forra-
dalmi nemzeti kormányt Nagy Imre vezetésével, amíg a szovjet csapatoknak az ország 
egész területéről történő kivonásáért, ill. a nemzet teljes szuverenitásáért harcol. 
A továbbiakban a szuverén nemzet döntését fogjuk magunkra nézve kötelezőnek tar-
tani. Azt a tökéletes nemzeti egységet, amelyet a magyar nép forradalma hozott létre, 
minden erőnkkel megvédjük, nem engedünk éket verni semmilyen címen soraink közé. 

A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek, a hadsereg és egyetemi ifjúság maga a 
Nemzet. Ezt az egységet szolgáljuk akkor, amikor a f orradalmi kormányt támogatjuk. 

Budapest, 1956. október 31-én 
A Kertészeti Főiskola Ideiglenes 

Forradalmi Bizottsága62 

2. számú melléklet 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

Forradalmi Bizottsága 
Tájékoztató 

Október hó 31-én megalakult a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Ideiglenes Forra-
dalmi Bizottsága. Az ülést dr. Okályi Iván egyetemi tanár nyitotta meg. Megnyitójá-
ban köszönetét f ejezte ki a Főiskola harcos hallgatóinak, akik bátor kiállásukkal ré-
szeseivé váltak a magyar nép hősi szabadságharcának. Javaslatára a résztvevők egy-
hangúlag elfogadták az idemellékelt határozatban foglaltakat, mellyel a Kertészeti és 

62 Az 1-7. számú mellékleteket lásd Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem irattára, a Főigazgatói 

Hivatal iratai, 1957. 
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Szőlészeti Főiskola ifjúsága és hallgatói a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsá-
gának felhívásához csatlakoznak. Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésen a Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskola dolgozóinak csak mintegy 40%-a vett részt, Ideiglenes Forra-
dalmi Bizottságot választottak. A munka felvételével alakul meg a Főiskolán a végle-
ges forradalmi bizottság. Az alakuló ülésen részt vett dolgozók titkos szavazással az 
Ideiglenes Forradalmi Bizottságba az alábbi dolgozókat jelölték: 

1. dr. Okályi Iván, 2. Szekér László, 3. Baráth Zoltán, 4. Mészáros Ferenc, 5. 
Domokos János, 6. Mőcsényi Mihály, 7. Csák Béla, 8. Probocskai Endre, 9. Miskey 
József, 10. Valastyán György, 11. Galamb Ferenc, 12. Tamási János, 13. Lehoczky 
János, 14. Incze Ferenc, 15. Karikás László, 16. Nagy Pál, 17. Csepregi Pál, 18. Zila-
hi János, 19. Mohácsy Mátyás, 20. Marossy Kálmán, 21. Kozma Jenő, 22. Tarjáni 
Ferenc, 23. Pető Ferenc, 24. Kárpáti Zoltán, 25. Németh János, 26. Veress Arpádné, 
27. Kovács Géza, 28. Dobray Endre, 29. Molnárné, 30. Gurdon Károly, 31. Rátkai 
László, 32. Berényi Lajos, 33. Jenser Gábor, 34. Kerényi Elek, 35. Siménfalvi Sz., 
36. Poltári Vilmos, 37. Soós I, 38. Konráth Jánosné, 39. Katona Zsolt, 40. Fekete K, 
41. Tóth László, 42. Mezei Ferenc, 43. Dávid Sándor, 44. Virág J., 45. Sike Sándor, 
46. Arvai Sándor, 47. Kozma Jenőné, 48. Kovács S., 49. Rima Sándor, 50. Szombathi K. 

Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság 21 rendes és hat póttagból áll. A bizottság 
elnököt tagjai sorából maga választ. Az első ülését november hó l-jén tartja 10 óra-
kor az igazgatói fogadóban. 

Budapest, 1956. október 31. 
Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság 

3. számú melléklet 
Tájékoztató 

A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Ideiglenes Forradalmi Tanácsának [sic!] 1956. 
november 1-jei határozatai: 1956. október hó 31-én megalakult a Kertészeti és Szőlé-
szeti Főiskola Ideiglenes Forradalmi Bizottsága. Ideiglenes azért, mert a főiskola 
dolgozóinak mintegy 40%-a és a hallgatóságnak csupán töredéke vett részt a válasz-
táson. Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság mindaddig ellátja funkcióit, amíg vagy a 
főiskola dolgozóinak és hallgatóinak plénuma által választott végleges Forradalmi 
Bizottságnak, vagy az időközben létrejövő autonóm Kertészeti Főiskola hatóságának 
tisztét át. nem adja. Az október 31-ei ülés határozatot hozott, melyet mellékelten csato-
lunk. A határozatot az Ideiglenes Forradalmi Bizottság juttassa el a Nemzeti Forra-
dalmi Bizottsághoz és a Minisztérium Tanácsához. Határidő: ma. Az eljuttatást végzi 
Beck Tibor és Tamási János a Minisztertanácshoz. Az ülésen részt vett dolgozók tit-
kos szavazással a Forradalmi Bizottságba a következő dolgozókat választották be: 
Dr. Okályi Iván, Szekér László, Baráth Zoltán, Mészáros József, Domokos János, Mő-
csényi Mihály, Csák Béla, Probocskai Endre, Miskei József, Valastyán György, Ga-
lamb Ferenc, Tamási János, Lehoczky János, Incze Ferenc, Karikás László, Nagy 
Pál, Csepregi Pál, Zilahi János, Mohácsy Mátyás, Marossy Kálmán, Kozma Jenő. 
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Az Ideiglenes Forradalmi Tanács teljes tanácstagi jogkörrel behívta még a kö-
vetkezőket: Dr. Dobray Endre, Kárpáti Zoltán, Poltári Vilmos, Kozma Jenőné. 

Az ifjúságot képviselő hallgatói küldötteket felhívta a bizottság, hogy sürgősen 
válasszák meg két hallgatói küldöttüket, és küldjék be a bizottságba. Ezzel az Ideigle-
nes Forradalmi Bizottság 27 fővel megalakult. 

A Kertészeti Főiskola minden dolgozója az alábbiak kivételével [a] beosztásá-
nak megfelelő funkciót végzi. Minden olyan kérdésben, amely jelentőségénél fogva 
súlyosabb felelősséget jelent, intézkedés csakis a Forradalmi Bizottság elnökének, ///. 
távollétében egy professzor és egy más beosztású tagnak az ellenjegyzésével történhet. 

Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság határozata értelmében az alábbiak további 
intézkedésig nem léphetnek a Kertészeti Főiskola területére: Tamássy István, Halász 
Béláné, Tétényi Péter, Tétényi Péterné, Dezső Imre, Kopcsó lst\>án, Kádár Gyuláné, 
Kádár Gyula, Terpó András, Elek Lászlóné, Erdei József né, Hajdú Imre, Kapás Sán-
dor, Gyulai lstvánné, Gál Pá Iné, Péter Erzsébet. Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság 
3 szavazat ellenében, 18 szavazattal Okályi Ivánt választotta elnökéül. 

A hallgatói személyi ügyeket tartalmazó helyiség és páncélszekrény kulcsai egy 
példányban Marossy Kálmán, egy példányban pedig ijj. Mohácsy Mátyás kezeihez 
tétettek le. A jőiskola személyzeti osztályának és a pártiroda helyiségének egy-egy 
példány kulcsa ugyancsak Marossy Kálmán megőrzésében marad. Ijj. Mohácsy Má-
tyás gondoskodjék, hogy miután a helyiségek kulcsainak másodpéldánya nincs a bir-
tokunkban, a jőiskola műhelye a zárakat megfelelő módon kinyithatatlanná tegye még 
a mai napon. 

A Kertészeti Főiskola összes épületeinek és telepeinek őrzésére fegyveres őrséget 
kell szervezni. Ennek érdekében megkeressük az illetékes nemzetőri parancsnokságot, 
hogy hallgatói és dolgozói nemzetőrségünket elsősorban erre a célra rendelje ki. Ezt a 
határozatunkat a hallgatóság képviselői haladéktalanul eljuttatják az illetékes helyre. 

Megbízza a Forradalmi Bizottság Tamási Jánost, járjon el a Földművelésügyi 
Minisztérium Forradalmi Bizottságánál, hogy a főiskolát érdeklő teljes káderanyagot 
a főiskola Forradalmi Bizottságának adja ki. Nemcsak a minisztériumban kezelt pro-
fesszori szintű káderanyagot, hanem a jőiskola minden dolgozójára, sőt esetleg hall-
gatóira vonatkozó káderanyagot is kérjük. A főiskola hallgatóinak káderanyag-
átvizsgálására a MEFESZ vezetőségét kérjük fel. A jőiskola dolgozóinak káderanya-
gát Németh József vegye át. A jutalmazási kereten rendelkezésre álló összeget az ala-
csony bérkategóriába tartozó dolgozók között, bérükkel fordított arányban ki kell 
osztani. 

Budapest, 1956. november hó l-jén 
Forradalmi Bizottság 
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4. számú melléklet 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Forradalmi Bizottságának nagygyűlése 

melyet a Magyar Szabad Rádió útján meghirdetett, november hó 3-án szombaton 
délelőtt 10 órai kezdettel a következő határozatokat hozta: 

1. Az Ideiglenes Forradalmi Bizottság beszámol eddigi munkájáról, és alábbi 
határozatait kéri, hogy a megválasztandó végleges bizottság fogadja el. 

a) Az elmúlt 8 év alatt politikai okokból sérelmet szenvedett, elbocsátott dolgo-
zókról Peregi Sándor tanszékvezető készítsen listát, hogy az országos rendelkezések 
alapján majd az autonóm főiskola az orvoslást azonnal megkezdhesse. 

b) A főiskoláról kizárt hallgatók diplomához juttatása ügyében a főiskola profesz-
szori értekezletet hív össze, mely értekezlet megállapítja a lezárt félévek alapján, mi-
lyen feltételek mellett szerezhetik meg diplomájukat. Tekintve, hogy a főiskola diplo-
máját bel- és külföldön egyaránt értékelik, kihangsúlyozza, hogy tanulás, képzés nél-
kül diplomához senki nem juthat. 

c) A főiskolára való belépést egyes személyeknek megtiltotta a Forradalmi Bi-
zottság. Ügyük tárgyalását az illetékes bíróság jogja végezni, és a perrendtartás sze-
rint ítélkezni. 

d) A november 7-ére előirányzott jutalmazási összeget a kis fizetésű dolgozóknak 
fizetésükkel fordított arányban kiosztja. 

e) A főiskola őrzésének ügyében intézkedett, eszerint hallgatóink külső nemzetőri 
szolgálatot nem teljesítenek, hanem főiskolánk védelmét látják el. A hallgatók őrsége 
mellett az oktatók inspekciót tartanak az igazgatói hivatalban. 

A nagygyűlés szavazat útján megválasztott végleges Forradalmi Bizottmánya: 
Tagok: dr. Okályi Iván, Szekér László, Baráth Zoltán, Mészáros József, Domo-

kos János, Mőcsényi Mihály, Csák Béla, Probocskai Endre, Miskey József Valastyán 
György, Galamb Ferenc, Tamási János, Lehoczky János, Incze Ferenc, Karikás 
László, Nagy Pál, Csepregi Pál, Zilahi János, i f j . Mohácsy Mátyás, Marossy Kálmán, 
Kozma Jenő, dr. Dobray Endre, Kárpáti Zoltán, Poltári Vilmos, Kozma Jenőné, Tóth 
Lóránd, Szalay Emil; 

Hallgatók: Molnár János, Kalmár Imre, Máté Miklós, Sipos Jenő, Beck Tibor, 
Katona István, Bors Jenő, Tóth György; 

Póttagok: Tarjáni Ferenc, Pethő Ferenc, Németh József Veress Arpádné, 
Kovács Géza, Molnár Gyuláné, Gurdon József Rátkai László, Soós István, Arvai 
Sándor. 

A nagygyűlés a végleges Forradalmi Bizottmány és az Ideiglenes [Forradalmi] 
Bizottság eddigi határozatait elfogadja, és további határozatban mondja ki, hogy: 

1. Főiskolánkon az ország szuverenitásáig semmiféle pártoskodásnak, pártszer-
vezés n ek h elye n in cs. 

2. A főiskola - [a] később rendeletileg szabályozandó oktatási munkától elte-
kintve - minden dolgozója azonnal megkezdi a munkát. 
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A Kertészeti Főiskola Forradalmi Bizottmánya elnökéül egyhangúlag dr. Okályi 
Iván egyetemi tanárt választotta meg. 

Budapest, 1956. november hó 3-án 
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

Forradalmi Bizottmánya 

5. számú melléklet 
Jegyzőkönyv 

Felvétetett a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Forradalmi Bizottságának 
1956. november hó 12-én tartott ülésén. 

Okályi Iván: A Forradalmi Bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy azokat a 
feladatokat, amelyeket annak idején vállaltunk, mely szerint, a főiskolán felhalmozott 
szellemi, erkölcsi, és anyagi ja vakat a forradalmi időkben minden rendelkezésre álló 
eszközzel átmentjük, bizottságunk szinte teljes mértékben teljesítette. Megakadályoztuk 
a különböző irányú turbulenciákat, biztonságba helyeztük a még ki nem osztott káder-
anyagot, a f őiskola növény- és kísérleti anyagának állagát a dolgozók önfeláldozásá-
val sikerült veszteségmentesen átmenteni, a könyvtár és a tanszékek felszerelése érin-
tetlen. 

A jelenlegi helyzetben elérkezettnek látom az időt, hogy javasoljam a bizottság-
nak, hogy igazga tási funkcióit a főiskola igazgatóságának adja át. Egyben javasolom, 
hogy a továbbiakban Forradalmi Bizottságunk minden olyan esetben álljon a főiskola 
igazgatójának rendelkezésére, amely esetekben az igazgató főhatósági intézkedések 
hiányában egyénileg a felelősséget vállalni nem tudja. Javasolom egyben a főiskola 
igazgatójának, hogy a bizottságunk által hozott határozatoknak mindazon rendelkezé-
seit, melyek időszerűségüket el nem vesztették, szíveskedjék végrehajtani. Ezekhez a 
javaslatokhoz kérem a bizottság szíves hozzájárulását. 

Bizottság: Egyhangúlag hozzájárul. 
Okályi Iván: Határozatikig kimondom, hogy a bizottság a javaslatokat magáévá 

tette, ezennel az igazgatási funkciókat a főiskola igazgatójának átadom. 
Ormos Imre: Az államigazgatás nevében köszönetet mondok főiskolánk bizottsá-

gának megfontolt intézkedéseiért, amelyekkel a legnehezebb napokban sikeresen hárí-
tott el minden olyan megrázkódtatást, amely főiskolánk jövő munkáját érintő kártéte-
leket jelentett volna. 

Forradalmi Bizottság 
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6. számú melléklet 
Jegyzőkönyv 

Több oldalról olyan kérdéseket vetettek fel, amelyből arra lehet következtetni, hogy a 
főiskola dolgozói a Forradalmi Bizottság hatásköréről és ügyintézéséről nem bírnak 
biztos tudomással. A bizottság hatásköre változatlanul az, amit november 3-án meg-
tartott ülésünkön leszögeztünk. Az igazgatási funkciókat a főiskola igazgatási szervére 
átruháztuk, mint tanácsadó szer\> működünk. Kétségek merültek fel, hogy a november 
hó 1-jéri hozott kitiltó rendelkezés érvényben van-e. Miután az első napok bizonyta-
lansága megszűnt, a kitiltó rendelkezés automatikusan időszerűtlenné vált. Változat-
lanul fennáll viszont bizottságunknak az a határozata, hogy minden olyan személlyel 
szemben, aki múltbéli magatartása alapján erre rászolgált, a leendő autonóm főiskola 
fegyelmi hatósága, ill. az illetékes bíróság által lesz elbírálva [sic!]. Ugyancsak kérdé-
sek merültek fel a főiskolai káderanyag megőrzésének és kiosztásának kérdésében. 
Változatlanul fennáll az a korábbi rendelkezésünk, mely szerint a káderanyagot hozzá-

férhetetlenül kell megőrizni, és minden dolgozónak, ill. hallgatónak, aki nem kapta 
meg, saját káderanyagát ki kell adni. Éppen ezért a személyzeti osztály helyiségeit, 
ami mint osztály ez idő szerint és várhatóan a jövőben sem jog működni, a káder-
anyagok megőrzésére kell felhasználni. 

1. számú melléklet 
Jegyzőkönyv 

A dolgozók nagygyűlésén a Forradalmi Bizottság választása alkalmából hozott hatá-
rozat értelmében a Forradalmi Bizottság hatáskörét az autonóm főiskola illetékes 
szerveinek fogja átadni. Ugyanez a határozat megállapította, hogy a Forradalmi 
bizottság a rendkívüli helyzetben köteles gondoskodni, hogy a főiskolán felhalmozott 
szellemi, erkölcsi és anyagi javak lehetőség szerint veszteségmentesen szálljanak át az 
autonóm főiskolára. Miután főhatóságunk felhatalmazása alapján, Igazgató Úr meg-
bízásából az Állatorvos-tudományi Főiskola igazgatójával az autonómia alapjára 
való helyezkedést illetőleg tárgyaltam, arra az álláspontra jutottunk, hogy a főiskola 
tanácsa mint az autonómia letéteményese immár működik, a Forradalmi Bizottság 
feleslegessé vált. Kérem az Igazgató Urat, szíveskedjék tudomásul venni azon bejelen-
tésemet, hogy a főiskolánkon 1956. november 3-án alakult Forradalmi Bizottság a 
mai nappal megszűnik, és helyét a főiskola önkormányzatának átadja. 
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8. számú melléklet63 

1. Lehoczky János adjunktus (felmondás) 
Politikai magatartását 1956-ig a passzivitás és visszahúzódás jellemezte, ami az ellen-
forradalom idején a legnagyobb aktivitásba csapott át Közreműködött a Lenin-
Sztálin-képek [sic!] eltávolításában, a főiskoláról kitiltandó kommunisták jegyzékének 
összeállításában. a Forradalmi Bizottság létrehozásában. A kitiltási jegyzék összeállí-
tását ő erőszakolta ki. Ő vette és továbbította telefonon az utasítást, hogy a Forra-
dalmi Bizottság fegyveres hallgatókat küldjön a Ferihegyi repülőtérre. Az ellenforra-
dalom iránti rokonszenvének erős kifejezést, adott. 

2. Baráth Zoltán tanársegéd (felmondás) 
A Forradalmi Bizottság szervezése során a hallgatókkal szoros kapcsolatot tartott, s 
amikor felfegyverkezésükre sor került (nemzetőrség), köztük mintegy parancsnoki he-
lyet foglalt el. Parancsnoki minőségében fegyveres harcra uszítást kétségkívül nem 
végzett, sőt egyes heveskedő ifjakkal szemben csillapítókig lépett fel. Magatartása a 
kommunista elvtársakkal szemben barátságtalan, megnyilatkozásai, célzásai fenyege-
tő ek voltak. 

3. Kozma Jenő adjunktus (felmondás) 
Kiváló előadókészségét arra használta fel, hogy cinikus szemléletét és a rendszerrel 
való fenntartásait ültesse el a hallgatókban, akik között nagy népszerűségnek örven-
dett. Október után nyílt ellenállásba csapott, át, és olyan kijelentéseket tett, hogy az a 
párt, amely 12 év leforgása alatt tönkretette az országot, az a nép ellensége, és tagjai-
val úgy fognak elbánni, mint a nép ellenségeivel. Az ellenforradalom alatt, tanszéke 
dolgozóinak káderanyagát ő vette át. A tanszéken dolgozó kommunisták káderanyagát 
állítólag elégette, másokét viszont, úgy szortírozta ki, hogy a kommunistákra nézve 
kompromittáló feljegyzések maradjanak a káderanyagban. 

4. Mészáros József tudományos intézményvezető (felmondás) 
Mint állományon kívüli dolgozót, három éven keresztül foglalkoztatott a vezetése alatt 
álló területen, a telephelyen egy csendőrtábornokot. Az elbocsátására vonatkozó uta-
sítást egy év múlva sem hajtotta végre, mert a tábornokot kiváló munkaerőnek tartot-
ta. Kiemelte, és adminisztratív munkakörben f oglalkoztatta. A tábornok úr az ellenfor-
radalom alatt tagja volt a főiskola Forradalmi Bizottságának. 

63 Az idézetek két dokumentumból származnak. Az oktatók és más alkalmazottak ellenforradalmi 
tevékenységét felülvizsgáló bizottság 1957. június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
(MOL XIX-K-l-mm 85 72) és a főiskola fegyelmi bizottsága 1957. július 10-én megtartott ülésé-
nek jegyzőkönyvéből (a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem irattára, a Főigazgatói Hivatal ira-
tai, 1957). 
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5. Marossy Kálmán adjunktus (írásbeli megrovás) 
Az ellenforradalom alatt javaslatot tett, hogy a kitiltott elvtársak feleségeit is tiltsák ki, 
és közreműködött a Lenin-Sztálin-szobrok eltávolításában. Eljárását azzal indokolta, 
hogy a jéleségeket meg akarta kímélni az esetleges inzultusoktól, s az utcáról látható 
szobrokat a kártételtől kívánta megóvni. 

6. Bálás Géza tanszékvezető egyetemi tanár (írásbeli megrovás) 
Elítélte a múlt rendszer társadalmi viszonyait, de az ellenforradalom alatt más által 
készített gépelt szöveget terjesztett, melyben a főiskola igazgatójának leváltását köve-
telte. Ezen cselekedetével pedig megsértette a szocialista munkajegyelmet, és támogat-
ta az ellenforradalmat. 

7. Jenser Gábor tanársegéd (írásbeli megrovás) 
A főiskolai nemzetőrség parancsnokhelyettese, a MEFESZ oktatói titkára. A fegyelmi 
jegyzőkönyv szerint részt vesz a Lenin- és Sztálin-képek eltávolításában, szakáll vise-
lésével tüntet a szovjet csapatok magyarországi jelenléte ellen. 1957-ben informális 
módon távolítják el az intézményből. 

8. Németh József testnevelő tanár (írásbeli megrovás) 
A szakszervezetben képviselte a Forradalmi Bizottságot. 

9. Nyeste István adjunktus (írásbeli megrovás) 
Nyeste elvtárs törvénytelennek minősítette a kommunista júnkcionáriusok eltávolítá-
sát, de egyetértett egy-két olyan dolgozó, oktató eltávolításával, akik szerinte nem 
képviseltek megfelelő színvonalat. Nem értette meg, és ezen a fegyelmi bizottsággal is 
vitatkozott, hogy más ilyen kérdést konszolidált viszonyok között áthelyezéssel elin-
tézni, és más ellenforradalom idején a tömegszenvedélyek felkeltésével végrehajtani. 

10. Bibó Irén64 könyvtáros 
1956. október 23-án röplapot sokszorosított a főiskola könyvtárában, majd terjesztette 
az intézményben. 1957-ben eltávolították a főiskoláról. 

11. Mohácsy Mátyás tanársegéd (szóbeli feddés) 
Egyes „ kompromittált" dolgozók káderanyagát önhatalmúlag visszatartotta. 

12. Somogyi Péterné pénztáros (szóbeli feddés) 
Az ellenforradalom során a népi demokrácia egyes intézkedéseivel szemben tanúsított 
nézeteltérésének adott kifejezést, és egyéb helytelen politikai kijelentést tett. 

64 Nem rokona Bibó Istvánnak, a Nagy Imre-kormány államminiszterének. 
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13. Marosi Mihály harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Az ellenforradalom ideje alatt uszított az AVH és a kommunisták ellen. [...] Részt vett 
a december 6-án rendezett kommunista tüntetésen, ahol a tüntetőkre lövöldöztek, és 
saját bevallása szerint nála is volt fegyver. [...] röplapok terjesztéséért és készítéséért 
több társával együtt letartóztatták, és 10 hónapi börtönbüntetésre ítélték. 

14. Kovács József harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Az ellenforradalom napjaiban és azt követően uszító tevékenységet fejtett ki. Párt- és 
szovjetellenes kijelentéseivel kitűnt a hallgatók közül. [...] Részt vett a tüntetés előké-
szítésében. Október 23-án éjszaka már fegyvert szerzett. Egyetértett azzal, hogy a főis-
koláról kommunista oktatókat és dolgozókat zárjanak ki. Párttagsági könyvét nyilvá-
nosan elégette. November 7-én levelet írt Kádár elvtársnak, amelyben hazaárulónak 
és szovjet imperialista ügynöknek nevezte. Ezt a levelet a diákotthonban fel is olvasta. 
A bizottság súlyosbító körülményként értékeli azt a tényt, hogy Kovács József párttag 
volt, szakérettségi után került a főiskolára, és hathatós támogatást élvezett. 

15. Beck Tibor harmadéves hallgató (kitiltás a főiskoláról két félévre) 
Mint a MEFESZ titkára vezette és irányította azt az ifjúsági munkát, amely akkor 
népidemokrácia-ellenes jelleggel bírt. Részt vett a Forradalmi Bizottság ülésein, he-
lyeselte a kommunista oktatók és dolgozók főiskoláról való kitiltását. A kitiltásról 
szóló határozatot és listát a diákotthonban kijüggesztette, szovjet- és pártellenes kije-
lentéseket tett. [...] November 4-e után nem ismerte el a kormányt és a pártot. [...] 
Részt vett a MEFESZ országos bizottságának azon az ülésén, ahol a MEFESZ-t az 
ellenforradalom legális szervévé kíván ták tenni. Ezeken az üléseken többször is felszó-
lalt, és a MEFESZ-ben dolgozó kommunista elvtársak szerint [sic!] párt- és kor-
mányellenes kijelentéseket tett. Beck Tibort a fegyelmi eljárástól függetlenül a már 
említett Bálás Piri László és társai perének harmadrendű vádlottjaként a népi demok-
ratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétet5 

vádjával 1957-ben egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélték. 

16. Sipos Jenő negyedéves hallgató (szigorú megrovás) 
Az ellenforradalom második jelében a fegyveres őrség parancsnoka volt. Párt- és 
szovjetellenes magatartást tanúsított. Kapcsolatban volt felsőbb ellenforradalmi pa-
rancsnokságokkal. Enyhítő körülményként veszi a bizottság figyelembe, hogy tevé-
kenysége október 28-tól november 4-ig korlátozódott, és tudomásunk szerint Sipos 
Jenő fegyveres akcióban nem vett részt. A szovjet csapatok november 4-én letartóztat-
ták, és december 4-én bocsátották szabadon. Ezután semmilyen ellenséges tevékeny-
séget nem folytatott. 

65 ítélet Bálás Piri László és társai ügyében. Fővárosi Bíróság, B XII 1824/1958/10. 
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17. Szőke Tibor harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Szőke Tibor III. éves hallgató részt vett a Corvin közi harcokban, bejárt a diákotthon-
ba, és az ÁVH-sok elleni vadászatra agitálta a hallgatókat. A most megjelent Fehér 
könyv III. kötetében az egyik képen felismerhető a Corvin közi fegyveres banditák 
között. 

18. Anda László harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Anda László III. éves hallgató az ellenforradalom idején uszított, lázított és fénykép-
felvételeket készített az ellenforradalom terrorakcióiról, és ezt hamis megvilágításban 
úgy állította be, mintha a gyilkosságokat az AVH követte volna el. A fényképeket kira-
gasztotta forgalmas helyeken, ami a tömeghangulatot nagymértékben befolyásolta. 
Ilyen fénykép került a Móricz Zsigmond körtéri büjé ablakába az alábbi felirattal: így 
gyilkolnak az ávósok. 

19. Baróti János harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Mint az egyik MEFESZ-vezető a leg\>adabbul támadta a DISZ-t, annak vezetőit és a 
pártot. Követelte a főiskolán a párt- és hivatali vezetők felelősségre vonását, uszító 
kijelentéseket tett a Szovjetunió és az A VH ellen. A gödöllői agráregyetem nyilvános 
gyűlésén [október 22-én a MEFESZ alakuló gyűlésén - a szerző] lázító beszédet tar-
tott. 

20. Rétéi László harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Párt- és szovjetellenes uszító tevékenységet fejtett ki, aktívan tevékenykedett az ellen-
forradalom oldalán. 

21. Gedő Erzsébet harmadéves hallgató (kizárás az ország valamennyi egyeteméről és 
főiskolájáról) 
Gedő Erzsébet III. éves hallgató Szőke Tibor hallgatóval együtt, az A VH ellen uszított. 
A Fehér könyv III. kötetében ő is felismerhető a fényképen. 

9. számú melléklet 
Okályi Iván (1900-1968) életrajza 

Okályi Iván 1900. április 10-én született Gádoroson evangélikus lelkészi családban. 
Orosházán élt tízéves koráig, akkor a család Pozsonyba költözött. Középiskolai ta-
nulmányait a pozsonyi evangélikus líceumban végezte. 1918-ban érettségizett, majd 
bevonult katonának. Először a Monarchia hadseregében harcolt, majd a Vörös Hadse-
regben a Felvidékért folytatott hadjáratban. Feltehetően részt vett a „ludovikás" láza-
dásban is. A budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézetben 1923-ban kitűnő 
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rendű oklevelet szerzett. A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Jogi és Államtudo-
mányi Karán megkezdett tanulmányait 1939-ben Pécsett fejezte be. 1925-től 1927-ig 
a Földmívelésíigyi Minisztérium ösztöndíjával Francia- és Németországban, majd 
Olaszországban, a Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján tanulmányozta a gyümölcs-
termesztést. 1927-től a Budapesti Magyar Királyi Tanintézet Gyümölcstermesztési 
Tanszékén gyakorlatvezető, 1928-1932 között magyar királyi kertészeti segédintéző. 
1936-tól a Balatoni Kertészeti Felügyelőség vezetőjeként célja a filoxéravészben ki-
pusztult szőlők helyén a mandulatermesztés meghonosítása volt. 1927-től tanárával, 
id. Mohácsy Mátyással a magyar télialma-termesztés fellendítésén dolgozott. Össze-
sen 750 kat. hold gyümölcsöst telepíttetett Szatmár, Szabolcs, Zemplén, Fejér és Zala 
megyében. 1940-től a Magyar Királyi Kertészeti Akadémia Gyümölcstermesztési 
Tanszékén tanszékvezető 1957-ig. A Márciusi Front németellenes köreihez tartozott; 
a Györffy-kollégium nevelőtanára volt. 1945 után tagja az újjáépítési bizottságnak és 
a Nemzeti Parasztpártnak, amelynek baloldalához tartozott. Családi kapcsolata volt 
Bibó Istvánnal, aki feleségének a másod-unokatestvére volt. 1949 után sorozatos poli-
tikai támadások érték, mert helytelenítette a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálá-
sát. 1952-ben megvédett doktori disszertációja miatt újabb támadások érték, mert dol-
gozatában a városi és város körüli kiskertek szükségességét hangsúlyozta. 1953-ban 
igazgatóként szembeszállt a főiskolán zajló politikai tisztogatásokkal, ezért leváltot-
ták. 1956-ban a Petőfi Kör Kert-Magyarország vitájában a mezőgazdaságban alkal-
mazott erőszakos módszerek ellen szólalt fel. Októberben a főiskola Forradalmi Bi-
zottságának elnökeként mindent megtett a rend fenntartásáért, a szélsőséges akciók 
megakadályozásáért. Ennek ellenére mint ellenforradalmárt állásából felfüggesztették, 
és „népgazdasági érdekből" a Balatonakaiiban levő Kiliántelep Kutatóintézetbe he-
lyezték, ahol nyugdíjazásáig (1960) beosztott kutatóként dolgozott. Egyetemi tanári 
címétől és az ezzel járó illetményektől megfosztották. Kiliántelepen végzett kutató-
munkája mellett részt vett a Mezőgazdasági Lexikon és a Kertészeti Lexikon elkészíté-
sében. 1968-ban hunyt el. 

1992-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rehabilitálta. 




