
Debreceni felsőoktatási intézmények

A z  1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a 
debreceni felsőoktatási intézményekben

- Összeállította Tóth Agnes -

1950-1953 között nem volt jellemző, hogy a hatalommal szemben bármiféle 
szervezkedés indult volna meg Debrecenben, annak ellenére, hogy a hatalom részéről érték 
támadások az értelmiség képviselőit, egyetemi tanárokat. Ennek eklatáns példája volt a 
világhírű idegsebész, Sántha Kálmán228 ellen indított hajsza. Támadások érték Szabó 
István történész professzor tanítványait is (Módy György, Borosy András stb.).

Sztálin halálát követően egy enyhébb légkör kezdett kialakulni az egyetemeken. 1954- 
ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen egyfajta mozgolódás indult meg, aminek a 
magját a harmad- és negyedéves bölcsészhallgatók jelentették. A kör hangadói Für Lajos 
és Irinyi Károly történészek, Kovács Kálmán és Kiss Ferenc irodalmárok, Varga Gyula 
néprajzos és Boda István voltak. Faliújságot szerkesztettek, újságcikkekben fejezték ki a 
rendszerrel szembeni kétségeiket. 1954. március 15-én az egyetemi iljúság nemzeti színű 
zászló mögött felsorakozva vonult az egyetem elől a Kossuth- szoborhoz, ahol Irinyi 
Károly mondott beszédet. A Petőfi szobornál Kovács Kálmán emlékezett meg Petőfiről. 
Este az egyetem aulájában tartották a díszünnepséget, ahol Mensáros László színművész 
szavalta el a Szózatot. Az egyetemi pártbizottság természetesen betiltotta a faliújságot, 
fegyelmi vizsgálatok indultak. A KLTE pártbizottsága a nacionalizmus és narodnyikizmus 
melegágyának tartotta az egyetem történelmi és irodalmi intézetét. 1956. februárja után 
újabb lendületet vett a diákmozgalom. A bölcsészek újra útjára indították a faliújságot, 
illetve az Egyetemi Élet egyetemi újság mellékleteként, Fáklya címmel egy „irodalmi 
folyóiratot Jelentettek meg. Ismételten felvetődött az MDP-től független egyetemi, 
főiskolai szervezet, a MEFESZ újjászervezésének igénye. Egyre inkább hangot adtak azon 
követeléseiknek, hogy töröljék el a honvédelmi és marxista oktatást, reformálják meg a 
tanárképzést.(Ekkor az egyetemen nyugati nyelveket nem is oktattak). 1956. október 13-án 
került sor Debrecenben a Kossuth Kör első nyilvános vitaestjére a Vármegyeházán. A 
fórum vendége volt Losonczy Géza. A bevezetőt Koczogh Ákos, a világirodalmi tanszék 
fiatal oktatója tartotta, a vitát Für Lajos vezette. A következő napokban ez a vitaest volt a 
téma városszerte. Az egyetemi hallgatók is hozzá akartak járulni a szellemi élet 
megújításához, egy önálló, egyetemi irodalmi lap megindításával. A kezdeményezők Buda 
Ferenc első-, Bényei József, Kertész László, Tóth Bertalan, Rózsa András másod-, 
valamint Simon Zoltán, Székelyhídi Ágoston harmadéves bölcsészek voltak. A 
főszerkesztő Julow Viktor egyetemi oktató lett.229 A lap első száma márciusban jelent meg. 
Két tendencia érezhető az irodalmi lap szerkesztésében, egyrészt a romániai magyar 
irodalom felé fordulás, illetve nyitás a világirodalom felé. Mindkét vonulat ellentétes volt 
az akkori hivatalos irodalmi oktatás irányvonalával.

Október 22-én Az Orvostudományi Egyetemen a Szülészeti Klinika nagy termében 
ifjúsági gyűlést tartottak. Két szegedi MEFESZ küldött is megjelent a gyűlésen, ahol 
közölték a szegedi MEFESZ megalakulásának tényét és ismertették annak programját. A 
résztvevők úgy döntöttek, hogy másnap délutánra a KLTE aulájába nagygyűlést

228 Májerszky Klára:Dr. Sántha Kálmán (1903-1956) Debrecen, 1996, Kiss József: Sántha Kálmán debreceni 
évei (1944-1956) in. Debreceni Szemle 1993. l .sz 109-118.

229 Filep Tibor: Forradalom a debreceni egyetemeken 1956, Debrecen, 2006. 15.
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szerveznek, ahová meghívják a Mezőgazdasági Akadémia, a KLTE és DOTE ifjúságát. A 
téma a MEFESZ debreceni szervezetének megalakítása lett volna. Határoztak arról is, 
hogy 29 pontos követelésüket, amelyet a felszólalások és javaslatok alapján állítottak 
össze, eljuttatják a megyei pártlap, a Néplap szerkesztőségéhez, hogy az közölje le 
következő számában.230 A szegedi egyetemisták délután tovább beszélgettek a hallgatókkal 
és megállapodtak abban, hogy este a Benczúr utcai diákotthonban ifjúsági gyűlést 
szerveznek. Itt a szegediek a MEFESZ megalakulásának szükségességét bizonygatták, 
amelynek feladataként az egyetemi reformok elindítását jelölték meg. A gyűlés kimondta, 
a KLTE ifjúsága megalakítottnak tekinti a MEFESZ-t, és eldöntötték, hogy másnap az 
egyetem aulájában tartott gyűlésen megválasztják a debreceni MEFESZ vezetőségét. 
Budapesten is napirenden volt a MEFESZ megalakítása, ezért a debreceniek küldöttsége is 
felutazott a fővárosba.(Schulek Mátyás, Kertész László és Vajó Péter). Október 22-én este 
Kertész László telefonált a Benczúr utcai kollégiumba, hogy Budapesten másnap az 
egyetemi ifjúság kivonul az utcára azonnali politikai változásokat követelve. Felvetette, 
hogy a debrecenieknek is csatlakozni kellene a pestiek kezdeményezéséhez. Az eddig 
meghatározó szerepet vivő bölcsészhallgatók mellé csatlakoztak a természettudományi kar 
hallgatói is. Megállapodtak, hogy másnap nemcsak a MEFESZ vezetőségét választják 
meg, hanem az egyetemisták politikai követeléseit is pontokba foglalják.

Október 23
A reggeli órákban a Kossuth egyetemen, Székelyhídi Ágoston, Für Lajos, Kiss Ferenc 

és mások közreműködésével megfogalmazták az ifjúság politikai követeléseit. Az MDP 
megyei titkára, Kulcsár Ferenc leállíttatta a DOTE röplap nyomtatását, ezért az 
orvostanhallgatók a Kossuth egyetem előtti térre vonultak. A Mezőgazdasági Akadémián 
reggel Sári Gyula olvasta fel az iljú mezőgazdászok pontokba szedett követeléseit. A 
gyűlés azonban félbeszakadt, mert a Kossuth egyetemről hívták őket, hogy jöjjenek az 
egyetem előtti térre. A gazdászok Kozák József negyedéves hallgató vezetésével egy 
nemzeti színű zászlóval érkeztek az egyetem elé.231 Fél tíz körül az egyetemi ifjúság már 
együtt volt a Kossuth egyetem előtti téren. Az egyetemek képviselői az egyetem aulájában 
egyeztették követeléseiket és végül egy 20 pontból álló memorandumot fogadtak el. 
Javasolták a hallgatóknak, hogy együtt vonuljanak a megyei pártbizottság elé és 
követeljék, hogy memorandumukat azonnal hozzák nyilvánosságra a megyei pártlap, a 
Néplap külön kiadása formájában. A pontokat az összegyűlt egyetemisták előtt Székelyhídi 
Ágoston olvasta fel, azokat a hallgatók egyenként megszavazták, majd a tüntető menet 11 
órakor elindult a belváros felé.

A három egyetemen 10-10 tagból álló ideiglenes vezetőséget un. tízes bizottságot 
választottak, akik a forradalom napjaiban az ifjúság vezetői voltak. A tízes bizottságok 
tagjai a következőek voltak:

KLTE: Dede László, Dékány Gábor, Für Lajos, Lázár Imre, Kertész László, Scholtz 
László, Simon Zoltán, Brüchner Ernő, Dede Miklós, Szász Kálmán, Székelyhídi 
Ágoston
DOTE: Kövesházi Géza, Nagy-Bozsoky József, Lábos Elemér, Szűk Béla, Barna 
Béla, Török József, Krasznai László, Zsadányi Ottó, Nagy Mihály, Horváth Éva, 
Csüllök Ferenc

230 Kiss József: Az 1956-os októberi forradalom helyi eseményei a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 
in. Rákositól Kádárig. Debrecen, 1998. 112-123

231 Filep Tibor: Forradalom a debreceni egyetemeken 1956, Debrecen ,2006. 23.
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Mezőgazdasági Akadémia: Újhelyi Károly, Nagy György, Nagy Tibor, Czeglédi 
László, Kozák József, Sári Gyula, Perge István, Márton László, Laczkó Tibor, 
Szekeres György232

Az egyetemisták tüntetéséhez csatlakoztak a középiskolások és nagy számban a város 
polgárai is. A tüntetők a megyei pártszékház elé vonultak, ahol képviselőik tárgyaltak a 
párt vezetőivel, akik beleegyeztek, hogy a követeléseket tartalmazó különkiadás a délutáni 
órákban megjelenjen. Ezután a tüntetők a város nagyüzemei felé indultak (MÁV 
Járműjavító, MGM stb.), hogy csatlakozásra szólítsák fel az üzemek dolgozóit. A Néplap 
különkiadása 35 000 példányban készült el. A délutáni órákban már mintegy 40 000 ember 
volt a belváros utcáin. Az esti órákban került sor a hatalom és a tüntetők közötti első 
konfrontációra, amikor a város főbb épületeiről a tüntetők leverték a vörös csillagot. 
Válaszul a Kossuth utcán belelőttek a tüntető tömegbe. Ez volt az országban a kommunista 
hatalom védelmében eldördült első, halálos áldozatokkal is járó sortűz. Debrecenben kitört 
a forradalom. Az áldozatokat is követelő sortűz után rendkívüli állapot, statárium, kijárási 
és gyülekezési tilalom bevezetésére került sor. Október 24-én változatlanul az egyetemi 
ifjúságé volt a kezdeményező szerep. A forradalmi központtá vált Benczúr utcai 
kollégiumban az egyetemek képviselői már nem a MEFESZ megalakulásával foglalkoztak, 
hanem azzal hogyan segíthetnének a fővárosban harcoló fiataloknak, hogyan lehetne 
folytatni a 23-i követelések megvalósításáért folytatott harcot. Az egyetemisták 
radikalizálódtak, azonnali fegyverszünetet és változásokat követeltek. Délelőtt kis 
csoportokat indítottak a nagyüzemekbe, bár az ÁVH igyekezett ezt megakadályozni. Az 
akció sikerrel járt, a déli órákban Debrecenben már általános sztrájk volt. A MÁV 
Járműjavító Vállalat, Magyar Gördülőcsapágy Művek, a Biogal Gyógyszergyár, a 
Dohánygyár, a Medicor dolgozói is keresték a kapcsolatot az egyetemistákkal. 
Csatlakozásukat jelezték a híradósezred katonái is. Az egyetemeken szünetelt a tanítás. A 
forradalom első napjaiban a DOTE Szülészeti Klinikája is forradalmi központ volt. Az 
egyetemisták szerették volna elkerülni a véres összecsapásokat a városban, ezért 
delegációjuk tárgyalt a párt, a megye és a város vezetőivel, Komócsin Zoltánnal, Kulcsár 
Ferenccel, Ménes Jánossal.

Október 25-ről 26-ára virradó éjjel az egyetemisták képviselőit tárgyalásra hívták a 
pártszékházba. Az egyetemi ifjúságot Dede László, Székelyhídi Ágoston, Kertész László, 
Lázár Imre és Dede Kálmán hallgatók képviselték. A tárgyaláson közös elhatározás 
született a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány megalapításáról. A közösen 
elkészített dokumentum szövege- a Kiáltvány és a néhány pontos program megjelent a 
megyei lap október 26-i számában.233

Október 26-án megtartották a városi forradalmi bizottmány alakuló ülését a városházán. 
A levezető elnök Székelyhídi Ágoston volt. A város irányítására elnökséget, titkárságot 
választottak és több szekciót hoztak létre. Az elnökség titkára lett Für Lajos, Dede Lászlót 
pedig a forradalmi bizottmány titkárává választották meg. A szekciók tagjai a KLTE 
részéről Kertész László, Székelyhídi Ágoston, Szász Kálmán, Simon Zoltán, Horl Csaba. 
A Mezőgazdasági Akadémiát Kozák József, Sári Gyula, Nagy Tibor képviselték. Az 
Orvostudományi Egyetemről Zsadányi Ottót választották be. Lázár Imrét később 
választották meg a bizottmány sajtófőnökének. A városi forradalmi bizottmány 27-én és az 
azt követő napokban a megye városaiba és falvaiba küldötteket delegált. Az 
orvostudományi egyetemről három teherautóval indultak hallgatók vidékre, de náluk is

232 HBML. XXVI. 9/b 9. Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957. Beszámoló a debreceni Mezőgazdasági 
Akadémia tanárainak és dolgozóinak az ellenforradalmi események alatt tanúsított magatartását felülvizsgáló 
bizottság munkájáról

233 Néplap, 1956. október 26.
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aktívabbak voltak a KLTE és Mezőgazdasági Akadémia hallgatói. A forradalmi 
bizottmány legfőbb bázisa az egyetemi ifjúság volt.

Október 28-án úgy döntött a városi forradalmi bizottmány, hogy szükség van egy 
rádióra, amelyen keresztül a lakosságot tájékoztatni lehet Október 30-án Kiss Ferencet 
bízták meg a Csokonai rádió vezetésével. Az adó október 31-én a déli órákban kezdett 
adást sugározni a Klinika telepről. Kiss Ferenc a KLTE oktatóit hívta a rádióhoz Julow 
Viktort, Jakab Lászlót, Durkó Mátyást, akik jegyzeteket írtak és szerkesztették az adást. 
Kettessy Aladár és Kulin László is többször megjelent a szerkesztőségben német, angol 
nyelvre fordították le a bemondandó szöveget. A rádió november 3-án éjfélig működött.

A Benczúr utcai kollégiumban Brüchner Ernő és Schulek Mátyás végig ügyeletet 
tartottak és mindig tudtak hallgatókat küldeni, ha szükség volt rájuk a bizottmánynak. Az 
első napokban még igen aktív orvostanhallgatók némileg visszahúzódtak. A DOTE-n 
egyedül a TBC Klinikán került sor munkástanács megválasztására.234 Ennek tagjai 
Székessy Margit orvos, egy beteg és egy klinikai dolgozó lettek. A munkástanács 
semmiféle működést nem folytatott, mert időközben a klinika orvosai értesültek róla, hogy 
az egyetemen más intézetekben munkástanácsok nem alakultak. Kulin László rektor a 
hippokratészi esküre és az orvosi humánumra hivatkozva megakadályozta, hogy az 
egyetem területére fegyvereket, lőszert hozzanak be. Megakadályozta azt is, hogy az 
orvostanhallgatók fegyveres alakulatot szervezzenek.235 Már szakadatlanul vonultak a 
szovjet tankok Debrecenen át Budapest irányába, amikor Dede László megjelent és 
felszólította az orvostanhallgatókat, hogy csatlakozzanak az egyetemi zászlóaljhoz. Akkor 
a hallgatók nem csatlakoztak. Néhány nappal később Dede a Nagyerdei körúton lévő 
kollégiumban kereste fel az orvostanhallgatókat, akkor egy kb. 30 főből álló egység 
szerveződött közülük. Ők csak azt vállalták, hogy esetleges rendfenntartásnál segédkeznek. 
Egy alkalommal láttak el ilyen feladatot, amikor kordont álltak a szovjet tankok átvonulása 
idején, hogy megakadályozzák a lakosság esetleges meggondolatlan cselekedeteit. Sem 
akkor, sem más alkalommal fegyverrel nem rendelkeztek. A KLTE és Mezőgazdasági 
Akadémia hallgatói megőrizték vezető, kezdeményező szerepüket. Október 27-től kezdve 
vállaltak fegyveres, nemzetőri szolgálatot, majd november 2-án megalakult az egyetemi 
nemzetőr zászlóalj is mintegy 300-350 hallgató részvételével.

Dede László igyekezett felvenni a kapcsolatot a miskolci egyetemi ifjúsággal. Két 
alkalommal is küldött delegációt a miskolci Műszaki Egyetemre Mata János 
orvostanhallgató vezetésével. A kapcsolat azonban megállt a kölcsönös tájékoztatás 
szintjén. A budapesti és szegedi egyetemistákkal a forradalom napjaiban nem volt 
kapcsolatuk a debrecenieknek. A KLTE-n október 29-én megalakult a 15 tagú forradalmi 
bizottmány, amelynek elnökéül Szabó István történészprofesszort választották meg. A 
tagok névsora: Barta János, Imre Lajos, Bata Imre, Szabó István (géplakatos), Borbély 
András, Nagy István, B. Nagy Sándor, Alföldi András, Eördögh Béláné, Kelemen Lajos, 
Vitéz Sándor, Kónya Károly. Póttag: Bán Imre. A követeléseiket tizenkét pontban 
határozták meg.236 A másik két egyetemen nem alakítottak forradalmi bizottmányt.

Október 30-án a debreceni forradalmi bizottmány küldöttséget indított Budapestre a 
kormányhoz, ahol Losonczy Géza fogadta őket. Zsadányi Ottó orvostanhallgató, Simon 
Zoltán bölcsész, Für Lajos tanársegéd képviselték az egyetemi ifjúságot a delegációban.

234 Kiss F. József: Az 1956-os forradalom eseményei a Debreceni Orvostudományi Egyetemen in. Rákositól 
Kádárig. Fejezetek a legujabbkori magyar történelemből. KLTE Történelmi Intézet Új és Legújabbkori 
Magyar Történelmi Tanszéke Debrecen, 1998. 119.

235 Uo. 118.

236 Debreceni Hírlap 1956. november 2.
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A forradalom bukása utáni idők
A Kádár kormány megalakulása után Debrecenben azonnal megkezdődött a politikai 

restauráció. A szovjet alakulatok több embert letartóztattak, többek között a forradalmi 
bizottmány vezetőit is, és a szovjet katonai repülőtéri fogdába zárták őket. Az egyetemi 
zászlóalj tagjai a Mezőgazdasági Akadémián és a KLTE-n a reggeli órákban, a szovjet 
páncélosok megérkezése után harc nélkül letették a fegyvert. Beláthatatlan ideig tartó 
tanítási szünetet rendeltek el, a diákszállókat bezárták. A diákvezetők közül letartóztatták 
Für Lajost, Dede Lászlót, Kertész Lászlót, Kozák Józsefet és Székelyhídi Ágostont. Dede 
Lászlót, Kertész Lászlót és Golenya Józsefet Ungvárra deportálták. Őrizetbe vették többek 
között Koczogh Ákost, Julow Viktort és Kiss Ferencet is. December közepére a 
letartóztatottak- Dede László kivételével- átmenetileg kiszabadultak. A legkeményebb 
ellenállást az „agrárosok” tanúsítottak. A Mezőgazdasági Akadémia rektora, Bencsik 
István december 10-re behívta a hallgatókat, hogy megkezdődjék a tanítás. Határoztak 
arról is, hogy a MEFESZT-t újjászervezik. A volt tízes bizottság néhány tagja, Kozák 
József, Nagy Tibor, Perge István, Schlett Frigyes és Szabó Zsuzsanna kezdtek el dolgozni 
a programon és a szervezeti szabályzaton. Próbálták felvenni a kapcsolatot az igen 
keményen ellenálló debreceni munkástanácsokkal is. 1957 január elején a küldöttség 
Budapesten a MEFESZ Ideiglenes Intézőbizottságával tárgyalt, magukkal hozták a 
szervezeti szabályzatot is. Február 4-én hivatalosan is megalakult a Mezőgazdasági 
Akadémia MEFESZ intézőbizottsága. Az akadémia rektora azonnal betiltotta a szervezet 
működését azzal az indokkal, hogy a szervezet programja ellenállást fejez ki a Kádár 
kormánnyal szemben, illetve nem ítéli el az „ellenforradalmaf’.Ezt követően február 13-án 
a szervezet vezetősége lemondott. A letartóztatási hullám elérte a mezőgazdasági 
akadémiát is. Őrizetbe vették Nagy Tibort, Kozák Józsefet. Voltak azonban olyan 
hallgatók, akik ebben a reménytelen helyzetben sem adták fel a küzdelmet. Hevessy József 
és Papp József fizikus tanársegédek a letartóztatott és deportált társaik kiszabadítása 
érdekében kezdtek el szervezkedni. Stencilezett formában röpcédulákat készítettek, és 
azokat terjesztették a városban. Tiltakoztak a fiatalok Szovjetunióba történő deportálása 
ellen, támadták a Kádár kormány politikáját, követelték a letartóztatottak 
szabadonbocsátását. Azonban a rendőrség a nyomukra bukkant és 1957. március végén 
letartóztatták őket. Később perbe fogták őket, Szűcs László és társai ellen a demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával indult eljárás.237 A per vádlottjai 
közül Hevessy József, Papp József egyetemi tanársegédek, F. Tóth István (KLTE), M. 
Nagy Imre (Mezőgazdasági Akadémia) és Balázsy Sándor (DOTE) egyetemi hallgatók 
voltak, Sarkadi Ibolya pedig a nyelvészeti intézet gépírónőjeként került a vádlottak 
padjára. Valamennyien súlyos börtönbüntetést kaptak.

A KLTE-n 1957. február elején kezdődött meg a tanítás. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 
megtorlás folyamata felgyorsult. Házkutatások, letartóztatások, már fényes nappal is. 
Február 22-én este fél tízkor a Benczúr utcai kollégiumban, illetve a DOTE nagy 
diákszállójában házkutatást tartottak a karhatalmisták. Ezeknek az akcióknak egyértelműen 
a megfélemlítés volt a célja. Az egyetemeken az „ellenforradalmi” cselekmények 
kivizsgálására fegyelmi bizottságok alakultak. A bizottság tagjait gyakran a tények nem is 
érdekelték. Például az Orvostudományi Egyetemen Székessy Margit orvos 
munkaviszonyát megszüntették a korábban említett, valójában nem is működő, 
munkástanács megalakítása miatt. Filip Géza belgyógyászt egy szóvicc miatt távolították 
el a klinikáról.(1957. junius) Ugyanis azt a tréfás kijelentést tette, hogy ne foglalkozzanak 
az Apró Antal problémával, hanem azon kis apróságokkal, amelyek helyileg hozzájárultak 
a helyzet kialakulásához. A kormány a Kossuth egyetem rektorát, Varga Zoltán professzort

237 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Irattára, B 431/1957.
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1957. március elején felmentette a rektori tisztsége alól és helyére Barta Jánost nevezte ki. 
A másik két egyetem élén nem történt személyi változás, bár a forradalom alatt tanúsított 
magatartása miatt Kulin László orvostudományi egyetemi rektort nem tartották 
„megbízható238” elemnek. A rendőrség áprilisban több oldalas jelentést készített azokról az 
egyetemi oktatókról, akik valamilyen szerepet játszottak a forradalmi eseményekben.239

A megtorlás első áldozata Dede László tanársegéd volt. Pere 1957. májusában 
kezdődött, és 15 év börtönbüntetésre ítélték. Nem sokkal később Hevessy Józsefet, Papp 
Józsefet, M. Nagy Imrét, F. Tóth Istvánt, Balázsi Sándort ítélték börtönbüntetésre. Később 
fogták perbe Buda Ferencet, Schulek Mátyást, Kiss Ferencet, Mata Jánost és velük együtt 
még jó néhány egyetemi hallgatót.

Áprilisban kapták meg a debreceni felsőoktatási intézmények az egyetemi fegyelmi 
bizottságok felállítására vonatkozó miniszteri utasítást. Mindhárom intézményben 
rövidesen lefolytatták a fegyelmi tárgyalásokat és meghozták a határozatokat.240

A DOTE-n azok ellen, akik a forradalmi eseményekben aktívan részt vállaltak már 
korábban rendőrségi vizsgálat és bírósági eljárás indult. Papp József tanársegéd és Balázsi 
Sándor IV. éves orvostanhallgató a Szűcs László és társai ellen a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés miatt indult eljárásban hoztak ítéletet. 
Balázsi Sándort 2 évi szabadságvesztésre és 1 évi közügyektől való eltiltásra, illetve 500 Ft 
értékű ingóvagyon elkobzásra ítélték. Varsányi Ferenc disszidált Ausztriába, de mivel ott 
tanulmányait nem folytathatta tovább 1957. januárban hazatért. Később ismét megkísérelte 
a szökést, de sikertelenül, ekkor már szabadságvesztésre ítélték, illetve kizárták az 
egyetemről. Az egyetemen megalakult fegyelmi bizottság 1957. június 3-6. között 9 
egyetemi oktató és 3 egyetemi hallgató ellen indított fegyelmi eljárást. A korábban már 
említett Filip Géza, Székessy Margit és Bölöni Ferenc mellett, Kövér András, Szentiványi 
Mátyás, Szűcs Ernő, Nagy Béla, Ablonczy Pál és Szomolányi Ernő, valamint a hallgatók 
közül Mata János, Balázsi Sándor mellett Bán Zoltán II. éves orvostanhallgató ellen folyt 
eljárás. A hallgatókat kizárták az egyetemről. Az oktatók ekkor még csak megrovást 
kaptak. Az egyetemem 1958-ban tovább folyt a „tisztogatás”. Ebben az évben 12, 1959- 
ben már 15 személy elbocsátása hozható összefüggésbe az 1956-os magatartásukkal.

A Mezőgazdasági Akadémián két fegyelmi bizottságot állítottak fel. Itt 29 hallgatót és 
két oktatót marasztaltak el. Szabó Margit Zsuzsannát és Kozák Józsefet kizárták az 
akadémiáról. Kizárták M. Nagy Imrét is, akit már korábban az ellenállási perben 
börtönbüntetésre ítéltek. Perge Istvánt négy, Sári Gyulát 2, Simái Terézt 2, Gyuricza Imrét 
2, Schlett Frigyest 2, Zsupos Lajost 2 félévre zárták ki. Szigorú megrovás végső 
figyelmeztetéssel és ösztöndíj megvonással büntetést kapták: Garabuczi István, Kamocsai 
József, Szekeres GyörgyNagy György, R. Fehér Etelka és Kuklai Ferenc. Megrovásban 
részesült Csemány Béla, Gyarmati Erzsébet, Tamasi Mátyás, Révész László. Megintés 
fegyelmi büntetést kapták Berecz József, Csuka János, Pásztor István, Kocsis Gyula, 
Márton László, Perzse Magdolna, Kálmán Emőke, Simái Irén, Németh Piroska és Dóka 
Gabriella.241 Az oktatók közül Kovács Gyula és Kovács Béla szóbeli megrovást kaptak. 
Azokat a hallgatókat, akik emigráltak kizárták az ország összes egyeteméről. Nagy Tibor

238 HBML. 1. fond 9. fcs.19. őe. Feljegyzés Kulin László orvos egyetem rektoráról

239 Uo. Rendőri jelentés egyetemi oktatókról 1957. április 13.

240 Fegyelmi iratokra lásd. DOTE irattára 1957; HBML. XXVI. 1 KLTE Rektori Iratok 1957; HBML XXVI. 
9/b Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957

241 HBML. XXVI. 9/b 9. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957. Jegyzőkönyv, 1957. május 21.
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előadó ellen rendőrségi vizsgálat folyt, őt utána bocsátották el, hasonlóképpen Nagy 
Györgyöt és Papp Dezsőt is.242

A Kossuth Lajos Tudományegyetemen Dede László és Hevessy József tanársegédeket, 
Koczogh Ákos docenst, Julow Viktor adjunktust, Sarkadi Ibolya adminisztrátort azonnali 
hatállyal elbocsátották. Hasonlóképpen Für Lajos tanársegédet is. Bata Imre könyvtárost, 
Pákozdy Ferenc tudományos kutatót írásbeli figyelmeztetésben részesítették, míg Imre 
Lajos professzor és Durkó Mátyás adjunktus szóbeli feddést kaptak. Az ország minden 
egyeteméről kizárták: Scholtz László, Buda Ferenc243, Schulek Mátyás, Simon Zoltán, 
Vass László hallgatókat. Székelyhídi Ágostont két félévre tiltották el. Szigorú megrovást 
kaptak: Barta István, Dede Kálmán, F.Tóth István, Kertész László,Rózsa András, Horváth 
Károly, Dominyák Imre, Kaiser István és Lázár Imre. (Lázár Imrét később 3 év börtönre 
ítélte a bíróság244 és kizárták az ország minden egyeteméről, hasonlóképpen Schulek 
Mátyást is.) A 23 emigrált hallgatót az ország valamennyi egyeteméről kizárták.

A megtorlás nem zárult le azonbanl957-ben. Sok esetben a hatalom a figyelemmel 
kísérte a résztvevők útját, és megnehezítette későbbi életüket is.

242 HBML. XXVI. 9/b 9. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957. Bíróság által elítélt akadémiai 
hallgatókról jelentés 1957. október 8.

243 HBM Bíróság irattára B176/1957 Buda Ferenc pere, HBML. XXV. 23/b3. 1957. Bül 54

244 HBM Bíróság irattára B 622/1957 Lázár Imre pere, HBML. XXV. 23/b 11. 1957. Bül 466
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Kronológia
Debreceni felsőoktatási intézmények 

1956. október 13. -  1957. december 30.

1956

október 13. A megyeháza tanácstermében megtartották a Kossuth Kör első vitáját. 
Előadók: Losonczy Géza és Csatári Dániel.
október 22. Debrecenbe érkeztek a szegedi egyetemisták küldöttei, hogy az önálló ifjúsági 
szervezet, MEFESZ megalakítására ösztönözzék az itteni hallgatókat. Délután a 
Mezőgazdasági Akadémián és az Orvostudományi Egyetemen, este a KLTE Benczúr utcai 
kollégiumában tartottak gyűlést.
október 23. Délelőtt 11 órakor a Kossuth egyetem előtti térről elindultak az egyetemisták 
tüntetni a Perényi utcai Pártszékház elé. Az esti órákra az addig egyetemisták által 
szervezett és irányított tüntetés tömegdemonstrációvá vált.
Este a karhatalmisták belelőttek a Kossuth utcán a politikai foglyok szabadonbocsátását 
követelő tömegbe (2 halott és több sebesült).
A három egyetemen 10-10 tagból álló ideiglenes vezetőséget, un. tízes bizottságokat 
választottak.
október 24. Kijárási tilalom elrendelése éjjelre, csoportosulási tilalom bevezetése. ÁVH-s 
járőregységek cirkáltak a városban az utcákon, őrizték a fontosabb épületeket.
Az egyetemisták értesülve a budapesti fegyveres felkelésről a fővárosiak támogatására és 
általános sztrájkra szólították fel az üzemek dolgozóit. Délutánra általános a sztrájk a 
városban.
október 25. Éjjel a Perényi utcai pártszékházban megszületett a megállapodás az MDP 
vezetői, katonák, diákok és munkások képviselői között.
október 26. A Néplapban megjelent kiáltvány forradalomként értékelte az eseményeket. 
Megalakul a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány. Elnöke Csorba László 
alezredes, a helyőrség parancsnoka lett. Az operatív ügyek intézésére előbb három, majd 
még három szekciót hoztak létre.
október 27. Feloszlottnak nyilvánították az MDP megyei, járási, városi bizottságait. 
Küldötteket, elsősorban egyetemistákat, indítottak a megye városaiba és falvaiba a 
demokratikus átalakulás segítésére. Megyeszerte sorra alakultak a forradalmi 
bizottmányok.
október 28. Ettől a naptól kezdve a Néplap a Debreceni Szocialista Forradalmi 
Bizottmány lapjaként jelent meg.
október 29. A KLTE -n megalakult a 15 tagú Forradalmi bizottmány, amelynek elnökévé 
Szabó István történészprofesszort választották. A Debreceni Forradalmi Bizottmány 
elrendelte Ménes János városi tanácselnök és Tatár Kiss Lajos megyei tanácselnök 
letartóztatását.
október 30. A Debreceni Forradalmi Bizottmány küldöttséget indított Budapestre, a 
kormányhoz. Losonczy Géza fogadta őket. Megkezdődött a Nemzetőrség felállítása 
Debrecenben.
október 31. A Csokonai Rádió megkezdi sugározni adását. A rádió november 4-ig 
működött.
november 1. A Debreceni Forradalmi Bizottmány lapja új címmel jelenik meg: Debreceni 
Hírlap. Eltemetik a debreceni sortűz áldozatait. A búcsúztatót Koczogh Ákos egyetemi 
docens és Mensáros László színművész mondta.
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november 4. A szovjet csapatok hajnali négy órakor támadást indítottak Debrecen ellen és 
elfoglalták a középületeket. Lefegyverezték a magyar katonai alakulatokat. Őrizetbe vették 
a Debreceni Forradalmi Bizottmány vezetőit. Kijárási tilalmat rendeltek el. A debreceni 
üzemek munkástanácsai a sztrájk folytatása mellett döntöttek.
november 5. A községekben alakult forradalmi bizottmányok egy része feloszlatta 
önmagát, míg mások működésük folytatása mellett döntöttek. Az újság ismét Néplap 
fejléccel jelent meg.
november 5-16. A debreceni munkástanácsok tovább folytatták a sztrájkot. Küldötteik
Budapestre utaztak a Kádár kormánnyal tárgyalni. Eredmény nélkül tértek vissza.
Megalakult az MSZMP megyei és városi szervező bizottsága.
december 10. A Mezőgazdasági Akadémián megkezdődik a tanítás.
december 13. A sztrájk befejeződött, a legtöbb üzemben felvették a munkát.
december vége Karácsony előtt a Kádár kormány lemondását követelő röpcédulák
jelentek meg az utcákon.

1957

február eleje A KLTE-n megindul az oktatás. Házkutatásokat tartottak a felsőoktatási 
intézmények diákszállóiban.
március eleje Megkezdődnek a letartóztatások. Felmentették tisztségéből varga Zoltánt, a 
KLTE rektorát és helyére Barta János irodalomprofesszort nevezték ki. 
április Az egyetemeken megkezdődnek a fegyelmi eljárások a forradalomban részt vett 
oktatókkal, hallgatókkal szemben.
május 14-18. Nagy érdeklődés mellett zajlott Dede István tanársegéd pere. Első fokon a 
megyei bíróság 15 év börtönre ítélte.
június 27-július 3. A Megyei Bíróság ítéletet hoz az ún. debreceni ellenállási perben. 
Többek között Hevessy Józsefet 6 évi börtönre ítélték.
november 20. A Debreceni Katonai Bíróság tárgyalta a Debreceni Szocialista Forradalmi 
Bizottmány vezetőinek ügyét.
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Dokumentumok, 1956
Debreceni felsőoktatási intézmények

1.
[Debrecen, 1956. október 23. után]

Az Orvostudományi Egyetem követelései
/röplap/

Követeljük:
1. A legrövidebb időn belül hívják össze az MDP KV ülését, amely hozzon határozatot 

a IV. pártkongresszus összehívására, legkésőbb 1957. év tavaszán.
2. Az egyetemi ifjúság követeli Szálai Béla politikai bizottsági és központi vezetőségi, 

valamint országgyűlési képviselői mandátumától való megfosztását. Andics 
Erzsébetnek Központi Vezetőség tudományos és köznevelési osztályáról való le
váltását.

3. Farkas Mihály és társaik perének nyilvános tárgyalását, az elmúlt év pereinek, Rajk- 
per stb. anyagának kiadását.

4. Rákosi Mátyás megfosztását Minden funkciótól, párttagságától és magyar állam- 
polgárságától.

5. Halálbüntetés megszüntetését politikai perekben.
6. Követeljük az általános, titkos, személyre szóló választásokat.
7. Nagy Imre teljes rehabilitálását, a Központi Vezetőségbe és a Politikai Bizottságba 

való visszavételét.
8. Követeljük a szovjet csapatok kivonását Magyarország területéről és így 

Magyarország szuverenitásának biztosítását. Vizsgáljuk felül az eddigi kormányközi 
szerződések szövegét, feltételeit, hozzák nyilvánosságra és a jövőben ilyen szerző
déseket csak az Országgyűlés jóváhagyásával kössenek.

9. A Magyar Népköztársaság külpolitikája minden országgal szemben a teljes 
egyenjogúság és a szuverenitás alapján álljon.

10. Hozzák nyilvánosságra, mi a magyar uránérc sorsa?
11. Közöljék az ország által eddig fizetett jóvátétel összegét és megoszlását.
12. Vizsgálják felül a II. ötéves terv irányelveit s a magyar adottságoknak megfelelően 

módosítsák.
13. A kormány lépjen érintkezésbe a népi demokráciák és Ausztria kormányával, egy 

dunai konföderáció tervének megvizsgálása céljából.
14. A Magyar Népköztársaság címere a Kossuth-címer legyen.
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2.
Debrecen, 1956. november 4. 

Feljegyzés Kónya Albert kormánybiztos részére

Feljegyzés
Kónya Albert kormánybiztos elvtársnak

A debreceni Tudományegyetem Bölcsészeti -és Természettudományi Karáról november 4- 
e után a Debrecenben működő hatóságok a következő személyeket tartoztatták le, de az 
Egyetemi tanács és a Forradalmi Bizottság közbenjárására azonban néhány napi fogság 
után szabadon is engedték:

Für Lajos tanársegéd 
Koczogh Ákos docens 
Durkó Mátyás tanársegéd 
Kiss Ferenc aspiráns 
Julow Viktor adjunktus
Pákozdy Ferenc, az Egyetemi Könyvtár tisztviselője

Jelenleg is letartóztatásban van /legjobb tudomásunk szerint az orosz hatóságoknál a 
repülőtéren/:

Dede László tanársegéd 
Kertész László egyetemi hallgató

Budapest, 1956. november hó 4-én

/Gunda Béla/ 
Egyetemi tanár 

az Egyetemi Tanács tagja

(HBML. KLTE MSZMP Szervezete 1957. évi iratai 15 fcs. 2 Se.)
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3.
Budapest, 1957. április 12.

A F öldm űvelésügyi M inisztérium  tájékoztatója a D ebreceni M ezőgazdasági A kadém ia  
igazgatójának az ellenforradalm i esem ényeket vizsgáló b izottságok m űködéséről

Földművelésügyi Minisztérium 
Sajátkezű felbontásra!

Budapest, V. Kossuth Lajos tér 11

Címzett: Bencsik István 
Főiskolai tanár, igazgató
____________ Debrecen

Böszörményi u. 104.

Budapest, 1957. IV. 12.

Az októberi ellenforradalmi események a felsőoktatási intézményekben is felszínre hozták 
az eddig megbújt, népi demokráciánk ellen alattomosan tevékenykedő ellenforradalmi 
elemeket. Ezek az elemek megmutatták igazi arculatukat: demagóg módon uszítottak a 
Magyar Népköztársaság és a szocializmus ellen, a kormány, a párt és a Szovjetunió ellen. 
Magukat hazafiaknak álcázva letépték a munkásosztály nemzetközi összefogását jelképező 
vörös zászlót, leverték a vörös csillagot és egyes helyeken nyíltan vagy burkoltan hajszát 
indítottak a párthoz és a néphez hű vezetők és dolgozók ellen.
Az ellenforradalmi elemek tevékenységük alátámasztására káros és ellenséges nézetek 
terjesztésével igyekeztek megmérgezni a politikai légkört, megtéveszteni a becsületes 
dolgozókat és hallgatókat.
Az ilyen kártékony elemek nem egy intézményben ma is zavarják a békés alkotó munkát, 
lazítják a munkafegyelmet. Összefognak egymás bűneinek takargatására, és különböző 
intrikákba kezdenek, becsületes embereket rágalmaznak, hogy eltereljék magukról a 
figyelmet.
A politikai tisztulás folyamatát és megerősödést napjainkban leginkább az gátolja, hogy az 
ellenforradalmi időszakban szerepet vállalt, vagy éppen súlyosan kompromitált személyek 
tevékenységének kivizsgálása, illetve tisztázása mindezidáig nem történt meg. Emiatt 
egyes intézményekben feszült légkör uralkodik, sok alapjában becsületes embert visszatart 
az építő munkától, bizonytalanságot okoz a helyzet megítélésében, nyugtalanítja a dolgozni 
akaró becsületes szakembereket. A dolgozók és hallgatók egyrésze ma már határozottan 
követeli is ezeknek a problémáknak a kivizsgálását és megnyugtató lezárását.
A felsőoktatási intézmények előtt álló növekvő feladatok elvégzéséhez szükséges nyugodt 
légkör és szilárd munkafegyelem megteremtése érdekében Rektor/Igazgató/ elvtársat az 
alábbiak végrehajtására utasítom:

1, Az ellenforradalmi eseményeknek az intézmény viszonylatában történő hiteles tisztázása 
céljából két bizottság létrehozását rendelem el, az alábbi összetétel szerint:

A, oktatók és más dolgozók ügyeinek kivizsgálására:
Bencsik István igazgató, elnök 
Siroki Zoltán föisk. tanár, alelnök 
Petrikás Árpádné vez.lektor 
Tóth Mihály föisk.tanár
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Zsamóczsai Sándor tanszékvez. docens 
Lehoczki Margit tanársegéd 
Kovács Andrásné főkönyvelő 
Vadász László adjunktus 
Tóth András szakmunkás 
Kelemen Gábomé szem. főelőadó

B, hallgatók ügyeinek kivizsgálására:
Kellerman Márton docens, alelnök 
Újhelyi Károly tanársegéd 
Vizler Ernő adjunktus 
Róna Tamás III. éves hallgató 
Mágori József II . éves hallgató 
Postás Sándor I. éves hallgató 
Helmeczi Balázs tanársegéd 
Kelemen Gábomé szem. főelőadó

2, A bizottságok felhasználva az 1956. október 3-át megelőző és követő időkből található 
írásos anyagokat, szemtanuk elmondását, területi és helyi tanácsok, és pártszervek 
észrevételeit, személyes tapasztalataikat stb . Körültekintően és tárgyilagosan írásban 
foglalják össze az eseményeket. Szükség szerint térjenek ki részletesebben egyes 
személyek ténykedésére is, azokkal a személyekkel is foglalkozzanak, akik 
letartóztatásban voltak vagy vannak. A kompromitált személyeket illetően külön-külön 
alapos indokolással foglaljanak állast a tekintetben is, hogy fegyelmi vétségeikhez képest 
számukra milyen büntetést javasolnak kiszabni. Az egyes személyek magatartását 
kizárólag az elkövetett cselekedeteik alapján lehet elbírálni és semmilyen körülmények 
között nem szabad megengedni, hogy személyi ellentétek, intrikák vagy a valóságnak meg 
nem felelő egyéni vélemények az egyes személyek megítélésében szerepet játszhassanak.
A bizottságok vizsgálják meg azt is, hogy 1956. október 3. és 1957. január 25. között -  
amikor lényegében személyzeti munka nem volt, az intézményeknél személy szerint mely 
dolgozók és hallgatók kerültek felvételre, illetve visszavételre és milyen körülmények 
között. Az ilyen személyek alkalmazását, illetve visszavételét csak minisztériumi 
jóváhagyás után lehet véglegesnek tekinteni.

3, Az elkészített írásbeli anyagokat meg kell tárgyalni az oktatószemélyzet esetében az 
MSZMP, a hallgatók esetében pedig az MSZMP és KISZ teljes létszámú 
intézőbizottságának bevonásával tartott tanácsülésen. A tanácsülésen elkészített írásos 
anyag 1 példányát a Szakoktatási és Kisérletügyi Főigazgatósághoz meg kell küldeni.
A vizsgálatot lehetőség szerint olyan ütemben kell lefolytatni, hogy a munka a bizottságok 
megalakításától számított egy hónapon belül befejeződjék.

4, Az ellenforradalmi eseményekben súlyosan kompromitált személyeket, amennyiben az 
még nem történt meg, az intézményből fegyelmi úton el kell távolítani. Rektor /igazgató/ 
elvtárs a kinevezési jogkörébe tartozó személyek esetében a bizottság javaslata alapján a 
fegyelmi eljárás lefolytatásáról külön intézkedjen. A részletes indokolással ellátott 
fegyelmi határozatot a szokásos eljárás alkalmazása mellett jól látható helyen közszemlére 
függesszék ki. [...]

(HBML. XXVI. 9/b 9. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957./Sz.69-3-1957./)
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4.
Debrecen, 1957. május 22.

K ozák  J ó zse f  m ezőgazdasági akadém iai hallgató feg y e lm i határozata

Hf-2-2-1957.
Kozák József

Helyben
7.V.22

Kozák József az akadémia III. éves hallgatója / született Derecske, 1934. február 23., anyja 
neve: Vida Margit/ ellen az Oktatásügyi Miniszter 81/1955. számú utasítása értelmében 
fegyelmi eljárást indítottam és az alábbi határozatot hoztam.

Határozat

Vétkesnek mondom ki Kozák József III. éves hallgatót az akadémiai és főiskolai hallgatók 
fegyelmi szabályzatáról szóló 81/1955. O.M. utasítás I. fejezet I/b, I/c. pontjában 
meghatározott fegyelmi vétség elkövetése miatt, ezért az idézett utasítás II. fejezet 2.§ e. 
pontjában feltüntetett büntetésben

r é s z e s í t e m .
k i z á r á s  az a k a d é m i á r ó l

Indokolás

Kozák József tevékenyen részt vett az október 3-i események előkészítésében. Kihasználta 
azt a népszerűséget, amit október 23-a előtti demagóg fellépésével kivívott. Az u. n. 
„Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány „tagja és a felfegyverkezés egyik fő 
szószólója volt. Nagy Tiborral együtt ő képviselte a Munkástanács előtt azt az álláspontot, 
hogy Kiss Sándort és Erdei Katalint el kell távolítani az akadémiáról, mert sztálinisták. 
November 4-e után tevékenysége nem csökkent, hanem fokozódott. Noha a közelben 
/Derecskén/ lakik, a diákszállóban maradt, hogy az ellenforradalmi szervezkedést 
folytathassa. Ebben az időben szerkesztették Nagy Tibor irányítása mellett azt az 
ellenforradalmi MEFESZ programot, amit a február 4-i MEFESZ alakuló gyűlésen Kozák 
József olvasott fel. Ezt akkor már a másik két debreceni főiskolán is olyan ellenségesnek 
találták, hogy az előzetes megállapodás ellenére már fel sem léptek vele. Ez a program és 
az ellenzéki MEFESZ megalakításáért Kozák József vezetésével vívott harc ismét hamis 
eszmékkel tévesztette meg az ifjúságot.

Súlyosbító körülmény, hogy Kozák József az igazgató, a párttagok az ifjúság józan elemei 
meggyőzése ellenére makacsul kitartott pártellenes, Kádár- kormány ellenes, Szovjetunió
ellenes magatartása mellett és az ifjúságot ilyen irányban befolyásolta és szervezte.

Jelen határozat ellen 8 napon belül hozzám beadott és a Földművelésügyi Miniszterhez 
címzett fellebbezéssel élhet.

/Bencsik István/ 
akadémiai igazgató

(HBML. XXVI. 9/b 9. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957)
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5.
Debrecen, 1957. június 19.

Jegyzőkönyv a D ebrecen i O rvostudom ányi E gyetem  Tanácsának  
1957. jú n iu s  19-én tarto tt VII. rendes üléséről.

/részlet/

1561/1956-57.
[...]
Dékán jelenti, hogy az Egészségügyi Minisztérium rendeletére az ellenforradalmi 
cselekmények kivizsgálása céljából bizottságot alakított. A bizottság tagjai a dékán 
elnöklete mellett: Dr. Went István, Dr.Szodoray Lajos, Dr.Kesztyűs Lóránt egyetemi tanár, 
Dr. Fülöp Tamás az MSZMP megbízottja, Kövesi Ervin gazdasági igazgató, Tóth Imre 
személyzeti csoport megbízott vezetője, Lengyel Lajos Tanulmányi Osztályvezető, Molnár 
Gyula revizor.
[...]
Dr.Bölönyi Ferenc fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:” A Bizottság a felvett 
jegyzőkönyvek alapján megállapítja, hogy Bölönyi Ferenc egyetemi adjunktus 
ellenforradalmi cselekményt nem követett el. Megállapította a bizottság azt is, hogy 
Bölönyi Ferenc december elején a Kádár kormánnyal kapcsolatban az akkori bizonytalan 
és nehezen áttekinthető helyzetben is meggondolatlan kijelentéseket tett...
A jegyzőkönyvi adatokból leszűrhető politikai magatartását a bizottság helyteleníti.

Határozat

A fentiek alapján kifogásolható magatartás miatt Bölönyi Ferencet a Bizottság meginti.

Dr.Filip Géza egyetemi adjunktus fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti: ...ezek a 
kijelentések teljes mértékben alkalmasak voltak arra , hogy az akkori feszült légkörben, a 
nagy erőfeszítéssel fenntartott viszonylagos nyugalmat felborítva, erőszakos 
cselekményekre vezessenek. Súlyosbító körülménynek tekintette a bizottság, hogy Filip 
Géza a Párt és állami szervek bizalmába férkőzve, különböző előnyöket szerzett magának, 
s amikor úgy érezte, hogy ilyen előnyökre addigi állásfoglalásának gyökeres 
megváltoztatása által számíthat, teljes elszakadását akarta demonstrálni a fenti inkriminált 
cselekményével. Az a politikai előny, amelyet Filip Géza eltávozása jelent, lényegesen 
meghaladja az ebből származó szakmai veszteséget.

Határozat

Fentiek alapján a Bizottság egyhangúan megállapítja, hogy dr. Filip Géza cselekedetei 
kimerítik az M.T.112§-ának 2. bekezdésében foglalt fegyelmi vétséget, amennyiben olyan 
magatartást tanúsított, melyből kitűnt, hogy szemben állott a népi demokrácia állami és 
társadalmi rendjével. Ennek alapján a bizottság a Munka Törvénykönyv 113 § 2. 
bekezdésének d. pontjában foglalt fegyelmi büntetésként azonnali hatállyal elbocsátja.

Dr. Szentiványi Mátyás, dr. Szűcs Ernő tanársegéd és dr. Kövér András adjunktus 
fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
A bizottság megállapítja, hogy súlyosabban kifogásolható cselekmény nem merült fel. 
Ugyanakkor a bizottság az akkori kritikus időponthoz méltatlan magyarkodási tendenciát 
lát abban, hogy az Élettani Intézet orvosai ilyen vagy olyan indoklással, de lényegében
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munkaszünetet tartottak. Az április 4-vel kapcsolatos cselekményeket a bizottság teljesen 
tisztázottnak látja.

Határozat

A bizottság a Dékán hatáskörébe utalja, hogy nevezetteket szóbelileg figyelmeztesse, hogy 
az általuk tanúsított magatartás azzal a veszéllyel járhat, hogy amennyiben ezt tovább 
folytatják, mint oktatók nem működhetnek az egyetemen.

Mata János III. éves orvostanhallgató fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
A bizottság Mata János ügyében arra az egyhangú megállapításra jutott, hogy az októberi 
napokban Mata János cselekményeiben ellenforradalmi ténykedést nem lát fennforogni.

Határozat

Fentiek alapján a bizottság Mata János orvostanhallgatót az ellenforradalmi cselekmények 
vádja alól felmenti. Meggondolatlan aktivitásáért azonban indokoltnak látja őt dékáni 
figyelmeztetésben részesíteni.

Nagy Béla V. éves orvostanhallgató fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
A bizottság véleménye szerint közismert Nagy Béla különleges meseszövési 
képességekkel rendelkezik és ennek érdekében az eszközökben, sem válogat. A bizottság 
nyilvánvalónak látja, hogy Nagy Béla érdekessé akarva tenni személyét azokat az 
eseményeket, amelyeket saját személyére vonatkoztatva Debrecenben előadott, kitaláltak 
vagy másoktól hallottak Minthogy a confabulálás ténye az ellenforradalmi cselekmény 
hiányában nem tartozik a Bizottság által kivizsgálandó és elbírálandó ügyek közé, a 
kérdésnek ezt a részét illetően a bizottság hajlandó napirendre térni. Sokkal súlyosabban 
esik latba az a körülmény, hogy az ilyen confabulálások adott viszonyok között alkalmasak 
lehetnek a közvélemény káros és kiszámíthatatlan következményekkel járó felizgatására.

Határozat

Fentiek alapján a Bizottság a hallgatók fegyelmi szabályzatának I. fejezetének l.§-a d. 
pontjában foglalt fegyelmi vétségben elmarasztalja, minthogy a szocialista erkölccsel 
ellentétes magatartást tanúsított és ezért a II. fejezet 2. §. C. pontja szerinti fegyelmi 
büntetésként” szigorú megrovásban „részesíti.

Székessy Margit tanársegéd fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
Juhász Lajoshoz intézett levelét elemezve egyhangúlag megállapítottuk,hogy bár a levél 
tartalmaz politikailag kifogásolható kitételeket, annak ellenforradalmi jellege nincsen.... A 
levelet Ő magánlevélnek szánta.

Határozat

Mindezek ügyében a bizottság Székessy Margit ügyében a következő határozatot hozta. 
Székessy Margit ügye nem tartozik az ellenforradalmi cselekményeket kivizsgáló bizottság 
ügykörébe. Megállapítja azonban, hogy a levél kitételei etikai szempontból 
helytelenítendők és javasolja a dékánnak, hogy az ügyben saját hatáskörében járjon el.
Dr. Ablonczy Pál tanársegéd fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
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A bizottság megállapítja, hogy Ablonczy Pál félreértésre alkalmas kijelentést tehetett a fent 
említett gyűlésen, azonban intentióit és humánus beállítottságát az ugyanazon gyűlésen 
elhangzott második felszólalása teljesen tisztázta.

Határozat

A bizottság egyhangúlag megállapítja, hogy Ablonczy Pál egyetemi tanársegédet 
ellenforradalmi cselekmények elkövetésében nem találta vétkesnek.

Szomolányi Béla főkönyvelő fegyelmi ügyéből az alábbiakat ismerteti:
A bizottság egyhangúlag megállapítja, hogy Szomolányi Béla ügyében ellenforradalmi 
cselekmények nem állapíthatóak meg. Világosan megállapítható azonban az is, hogy 
Szomolányi Béla nem híve a jelenlegi rendszernek, ami a főkönyvelőségen bizonyos 
csoportosulásokra vezetett, ami a főkönyvelőség normális munkamenete szempontjából 
előnytelennek tekintendő, és amely a hivatal politikai állásfoglalásának kialakulására 
zavarólag hat

Határozat

Mindezek alapján a bizottság megállapítja, hogy Szomolányi Béla magatartása az 
ellenforradalmi cselekmények kritériumait nem meríti ki. Ugyanakkor a dékán hatáskörébe 
utalja, hogy a főkönyvelőségen kialakult kedvezőtlen helyzettel kapcsolatban a felsőbb 
fórumokkal érintkezésbe lépjen.

A disszidált egyetemi hallgatók és egyetemi dolgozók fegyelmi ügyéből az alábbiakat 
ismerteti: A bizottság sajnálattal és elítélőleg veszi tudomásul nevezetteknek az ország 
területéről engedély nélkül való távozásukat, akik ezen cselekedetükkel elárulták azt, hogy 
nehéz helyzetben lévő országunk problémáival semmiféle közösséget nem vállalnak és itt 
dolgozni nem kívánnak.

Határozat

A bizottság megállapítja, hogy a hallgatók és egyetemi dolgozók a Hallgatók Fegyelmi 
szabályzatának I. fejezet l.§. 2. pontjában foglalt fegyelmi vétséget elkövették, azaz olyan 
magatartást tanúsítottak, amelyből kitűnt, hogy szemben állottak a népi demokrácia állami 
és társadalmi rendjével, ezért fegyelmi büntetésként velük szemben az egyetemről való 
kizárást, illetve a dolgozókkal szemben a Munka Törvénykönyve 113. §-ában foglalt 
fegyelmi büntetést, az azonnali elbocsátást alkalmazta.

(HBML. XXVI. 8/a Jegyzőkönyv a Debreceni Orvostudományi Egyetem Tanácsának 
1957,jún. 19-én tartott VII. rendes üléséről)
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6.
Debrecen, 1957. július 27.

Scholtz László tudom ányegyetem i hallgató vádirata

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÜGYÉSZSÉG. 
___________ 1957. Bfll, 149.-__________

Vádirat

SCHOLTZ LÁSZLÓ debreceni lakos ellen népi demokratikus államrend elleni izgatás 
bűntette miatt indított bűnügyben.

A nyomozás adatai alapján az alábbi tényállás álapítható meg:

Scholtz László gyógyszerész szülők gyermeke, apjának 1950-ig saját gyógyszertára volt 
Karancsságon, melyet államosítottak. Terhelt az érettségi letétele után a zagyvaapálfalvai 
gépgyárban dolgozott, mint segédmunkás, majd vasesztergályosként. 1953 szeptemberétől 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem kémia-fizika szak hallgatója volt letartóztatásáig.

1956 októberét megelőzően különböző rágalmazó és becsmérlő kijelentéseket tett a Párt és 
a kormány vezetőire. 1956. október 27-én nemzetőr lett és a Forradalmi Bizottmány 
épületében élelmiszer raktáraknál teljesített szolgálatot, előbb fegyver nélkül, majd 
fegyveresen. Futárként járt Miskolcon, ahol a rádióhoz vitt híreket. Az iskolai év 1957. 
január 21-én történt megkezdése után Debrecenben a Benczúr utcai diákszállóban lakott, 
ahol szobatársai előtt kijelentette, hogy nem ért egyet a kormány összetételével, mert abban 
olyanok is vannak, akik a Rákosi-Gerő kormányban is részt vettek. Hangoztatta, hogy az ő 
véleményét 1945-től nem sikerült megváltoztatni, most is megtartja régi véleményét. 
Kifejtette, hogy ez nem demokrácia, hanem „szovjet Imperializmus”. Becsmérlő 
kijelentéseket tett a hallgatók előtt a vöröscsillagra is.

Az országgyűlés által elfogadott új címert becsmérelve kijelentette, hogy az a „baszom 
vöröscsillag már megint ki van téve.”

1957. április 20. és 25. között szobatársai előtt kijelentette, hogy: „ha mégegyszer 
eljönnének olyan napok, mint az októberiek voltak, akkor tudná, kiket kell kinyírni.” 
Ugyancsak több hallgató előtt Vajó Péterről, akit a Párt elnökségébe beválasztottak és erről 
a terhelt sajtó útján értesült, megjegyezte: „hogyha találkozik vele, szembe fogja köpni.”

A fenti tényállás alapján
Az 1957. évi június 5-től előzetes letartóztatásban léve:
SCHOLTZ LÁSZLÓ, nőtlen, magyar állampolgár, büntetlen előéletű, egyetemi hallgató 
terheltet

vádolom
a BHÖ. 2. pont b. alpontjában meghatározott izgatás bűntettével, mert:
1957. január 21-től a Benczúr utcai diákszállóban szobatársai előtt a nép demokratikus 
államrendre kijelentette, hogy ez nem demokrácia, hanem „Szovjet Imperializmus”. 
Becsmérlő kijelentéseket tett a vöröscsillagra, valamint a Magyar Népköztársaság új
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címerére. 1957. április 20. és 25-e között kijelentette, hogy ha mégegyszer eljönnének az 
októberi napok, tudná kiket kell kinyírni. Vajó Péterre is kijelentette, hogy ha találkozik 
vele, szembeköpi, mert beválasztották a pártelnökségbe.

A bírói eljárás lefolytatására a Bp. 23.§., valamint a 24.§./l/b alapján a megyei bíróság bír 
hatáskörrel és illetékességgel.
Indítványozom, hogy a megyei bíróság Scholtz László előzetes letartóztatását az érdemi 
határozatáig hosszabítsa meg.
A tárgyaláson részt kívánok venni.
Védő kirendelését indítványozom.

Debrecen, 1957. évi július hó 27. napján.

Megyei Bíróság Büntetőtanács Elnökének,-

Helyben.

Megjegyzés: A debreceni Megyei Bíróság 1957. szeptember 18-án bűnösnek találta népi demokratikus 
államrend elleni izgatás bűntettében, ezért 1 év 10 hónap börtönre, mint főbüntetésre, továbbá 2 év jogoktól 
való eltiltásra és 600 Ft értékű ingóvagyon elkobzásra ítélte.

(HBML. XXV. 23/b5. 1957. Bül 149.)

7.
Budapest, 1957. augusztus 28.

S zig e ti József, az ok ta tásü gy i m in iszter első’ helyettesének levele  dr. Janusz B élának, 
a debreceni tu dom ányegyetem  rektorának Julow V ik tor egyetem i adjunktus 

feg ye lm i ü gyén ek  fe lü lv izsgá la táró l

Oktatásügyi Minisztérium 
Budapest, V., Szalay utca 10-14.

Címzett:
Dr. Jausz Béla Rektor Elvtársnak Tárgy:Fegyelmi felülvizsgálat

Értesítem Rektor Elvtársat, hogy Julow Viktor egyetemi adjunktus ellen a 006/3-1957. 
szám alatt hozott fegyelmi határozatot - mivel azt törvénysértőnek tartom -  hatályon kívül 
helyezem és Rektor Elvtársat új határozat meghozatalára hívom fel.

A fegyelmi határozat felülvizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:
Julow Viktor részt vett a „Csokonai Rádió” műsorának szerkesztésében. Erre a feladatra 
önként vállalkozott. Aktuális cikkeket és kommentárokat írt, valamint részt vett 
sajtószemlék összeállításában. A cikkek eszmei mondanivalója nem volt helyes, cikkei a 
forradalom győzelméről szóltak. Új kitüntetések adományozását javasolta bevezetni, így 
pl. „Október 23. Érdemrendet”, „Magyar Becsületrendet” és ennek különféle fokozatait a 
polgári érdemek jutalmazására. Jellemző, hogy a cikkeiben leírt és a rádióban elhangzott, 
általa javasolt utcanevek között szerepelt a Duclos utca, és a Rosenberg házaspár utca más 
névre való megváltoztatása. Az ellenforradalom ideje alatt kifejtett tevékenységén 
határozott polgári restaurációs szándék vonult végig. Október utáni időkre- cikkeiről

256



Debreceni felsőoktatási intézmények

megállapíthatóan -  polgári demokratikus kibontakozásra számított. Saját vallomásában is 
hangsúlyozta, hogy a „mozgalommaF’egyetértett. A nyugatról jövő véradományok 
köszöneté tárgyában tartott beszéde is azt bizonyítja, hogy- véleménye szerint- az október 
23-át követő „szabadságharc” a világ népeinek elismerését vívta ki és ebben a magyarság 
megsegítésére irányuló nemzetközi összetartást látott. Az ellenforradalom időszakában kint 
járt az egyetem diákotthonában és ottani magatartásával a hallgatók jobbra tolódását 
mozdította elő. Megállapítható az is, hogy az egyetemen belül Julow Viktor korábban sem 
tartozott az ideológiailag szilárd , elvhű emberek közé. Korábbi magatartásánál és az 
ellenforradalom időszakában kifejtett cselekményei alapján azt a következtetést kell 
levonni, hogy a hallgatók nevelésére nevezett nem alkalmas.

A fentiekből tehát megállapítható, hogy Julow Viktor ügyében hozott fegyelmi határozat 
enyhe.

Megküldöm továbbá Kovács Kálmán adjunktus és Balázs Sándor diákotthoni igazgató 
ügyében lefolytatott eljárásról készített jelentését. Felhívom Rektor Elvtársat, hogy Kovács 
Kálmán és Balázs Sándor ügyében -  mint illetékes elsőfokú fegyelmi hatóság -  a 
szükséges intézkedéseket /esetleg bizonyítás kiegészítése, fegyelmi határozat hozatala/ 
tegye meg.

A hallgatói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban Schulek Mátyás, Simon Zoltán, Horváth 
Károly, Lázár Imre és Tóth Bertalan fegyelmi anyagának megküldését kérem. Mivel 
fegyelmi vétség elkövetése látszik fennforogni Kertész László, Bodó Elemér, Scholtz 
László, F. Tóth István, Barta István, Székelyhídi Ágoston és Rózsa András hallgatók/ 
Medve Zsigmond decensnek/ a esetében, az ezekről szóló fegyelmi felülvizsgálati jelentést 
megküldöm a szükséges intézkedések megtétele végett. Tájékoztatásul közlöm, hogy 
azoknak a hallgatóknak az esetében, akik előzetes letartóztatásban vannak, vagy akiket 
közbiztonsági őrizetbe vettek, a fegyelmi eljárás megindítható, de a jogerős büntetésüknek 
meghozataláig azt fel kell függeszteni.

Dr. Szigeti József s.k.
A miniszter első helyettese

(HBML.KLTE MSZMP Szervezete 1957.évi iratai)
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8.
Debrecen, 1957. október 8.

A D ebreceni M ezőgazdasági A kadém ia  igazgatójának je len tése  a 
Földm űvelésügyi M in isztérium  K ísérletügyi és Szakokta tási F őigazgatóság  

A grárfelsőoktatási O sztályának a bíróság á lta l elitéit 
akadém iai hallgatókról

Földművelésügyi Minisztérium 
Kísérletügyi és Szakoktatási Főigazgatóság 
Agrárfelsőoktatási Osztályának 
Budapest 
V. Kossuth tér 11.
Tan.107-1957.
Bíróság által elitéit 
akadémiai hallgatókról jelentés 
1957. X. 8.

Németi László elvtárs által 1957. október hó 7-én telefonon adott utasításra a debreceni 
Mezőgazdasági Akadémia hallgatói közül bíróság által elítéltek adatait az alábbiakban 
teijesztem elő:

1, M. Nagy Imre I. éves hallgató

Részt vett a Szűcs László által vezetett népi demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedésben, s ezért a bíróság 1 évi börtönre, mint főbüntetésre, 1 évi 
törvényben meghatározott aktív és passzív választójogának gyakorlásától való eltiltásra, 
500 Ft értékű ingóvagyon elkobzásra, mint mellékbüntetésre lett ítélve.
/Megyei bíróság B- 473/1957. -21. sz. ítélete/

2, Nagy György 111, éves hallgató

Bűnös a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre való izgatás bűntettében. A Megyei 
Bíróság 4 évi börtönre, mint főbüntetésre, 5 évi a törvényben meghatározott egyes jogoktól 
való eltiltásra és 400 Ft értékű ingóvagyon elkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte. 
/Megyei Bíróság B.I. 804/1957-5. sz ítélet/

3, Papp Dezső III. éves hallgató

Bűnös két rendbeli, a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre való izgatás 
bűntettében. A megyei Bíróság összbüntetésként 5 évi börtönre, mint főbüntetésre, 6 évi 
törvényben meghatározott egyes jogoktól való eltiltásra és 600 Ft értékű ingóvagyon 
elkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte.
/Megyei Bíróság B. I. 804/1957.-5. sz ítélet/
A 2, és 3, alattiak mindketten Szádeczki István külföldre szökött volt akadémiai 
hallgatóval állottak levelezésben és részére a kémkedés tényét is kimerítő, valótlan 
adatokat szolgáltattak ki, úgy az iskola életéről, mint a városban történtekről, amely 
adatokat aztán a Szabad Európa adásaiban használtak fel nyugati megbízóik.

4, Pataki István III. éves hallgató
[...]
Mint I. éves hallgatót 1955. január 20-án kelt fegyelmi határozattal lerészegedés és durva 
viselkedés miatt az akadémia igazgatója „szigorú megrovásban „részesítette.
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Pataki István 1957 nyarán a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János MTSZ-nél volt 
gyakorlaton, onnan szeptember 5-én eltávozott azzal, hogy Debrecenbe utazik, mert a 
Honvéd Kiég. Parancsnokságnál kell jelentkeznie. Oda azonban nem jutott el, mert még 
aznap este az állomáson lerészegedett és ott a katonák előtt dicsőítette az ellenforradalmat, 
valótlan dolgokat beszélt az ő ellenforradalom ideje alatti tevékenységéről. Többet között 
olyat is állított, hogy” ő látta, hogy az oroszok sok értéket és uránércet kivittek az 
országból, de nem küldtek mást helyette, csak szarvasmarhát.” [...] Ezek után a katonák 
értesítették a rendőrséget, és nevezettet letartóztatták. Jelenleg a Szegedi Megyei 
Ügyészség börtönében van.
Az ügyésztől helyszínen kapott tájékoztatás szerint nevezett izgatás büntette miatt 2-10 év 
közötti büntetést kaphat, ügyét a napokban fogják tárgyalni.

/Bencsik István/ 
akadémia igazgató

(HBML. XXVI. 9/b 9. Debreceni Mezőgazdasági Akadémia iratai 1957.)

9/a.
Debrecen, [1957]

Buda Ferenc bölcsészhallgató  és társa vádirata

Hajdú-Bihar Megyei Ügyészség 
1957. Bül. 54.szám

Letartóztatott!

Vádirat

Buda Ferenc és társa debreceni lakosok ellen népi demokratikus államrend elleni izgatás 
büntette miatt indított bűnügyben.

A nyomozás alapján az alábbi tényállás állapítható meg:

Buda Ferenc 1956. november havában több izgatásra alkalmas verset írt. így „Rend „című, 
„15-20 éves halottak „ és „Pesten esik a hó ,,.A verseket 1956. december hó folyamán 
bevitte a Bessenyei úti diákszállóba és ott Vass László egyetemi hallgató asztalára tette 
azzal a céllal, hogy azt olvassa el.

Vass László az izgató tartalmú verseket lemásolta és azt Ózdon, valamint Miskolcon több 
személy előtt felolvasta, majd ugyancsak átadta lemásolásra Csépányi Valéria ózdi 
lakosnak.

A fenti tényállás alapján az
1957. február 21-től előzetes letartóztatásban levő:

I. r. Buda Ferenc /sz. 1930. november 3-án Debrecenben .... II. éves egyetemi hallgató, 
magyar állampolgár, magyar nemzetiségű, büntetlen előéletű /

Az 1957. február 16-tól előzetes letartóztatásban lévő
II. r Vass László /sz. 1930.szeptember 9-én Ózdon,... III. éves egyetemi hallgató, magyar 
állampolgár, elvált, büntetlen előéletű/ terhelteket

vádolom
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a BHÖ. 2. pont b/alpontjában meghatározott népi demokratikus államrend elleni izgatás 
bűntettével, mert:
Buda Ferenc 1956. november havában több izgató tartalmú verset írt, míg Vass László a 
verseket Ózdon és Miskolcon terjesztette.

A bírósági eljárás lefolytatására a Bp.23.§, valamint a 24.§. l.bek. alapján a megyei 
bíróságnak van hatásköre és illetékessége.
Indítványozom, hogy a megyei bíróság terheltek előzetes letartóztatását a bíróság érdemi 
határozatáig hosszabbítsa meg.
A tárgyaláson részt kívánok venni.

Tárgyalásra idézendők: terheltként: Buda Ferenc, HBM Bírósági, börtön
Vass László, FIBM Bírósági börtön

Megyei Bíróságnak, - Helyben

(HBML. XXV. 23/b 1957. Bili. 54. Az ítélet HBM Bíróság irattára B. 176/1957 szám alatt).

9/b.
Debrecen, 1963. június 18.

B uda F erenc volt bölcsészhallgató  iratainak fe lterje szté se

Művelődési Minisztérium Titkársága 
Fellebbviteli Csoportjának 
Budapest

Tárgy: Buda Ferenc volt bölcsész- 
hallgató iratainak felterjesztése 

Hív. szám: 1982/1963

A Művelődésügyi Minisztérium fenti számú felhívása alapján csatoltan 
felterjesztem Buda Ferenc volt II. éves magyar- latin szakos hallgatónk személyi iratait. A 
nevezettet a debreceni Megyei Bíróság 1957-ben államellenes izgatás büntette miatt 
börtönbüntetésre ítélte, majd ezt követőleg a Művelődésügyi Minisztérium 1957. július hó 
13-án kelt 847/855-B43/1957. sz. fegyelmi határozatával az ország összes egyeteméről és 
főiskolájáról kizárta.

Tekintettel arra, hogy Buda Ferenc igen tehetséges, költői adottságokkal is 
rendelkező, jó szándékú hallgatója volt karunknak,- aki fiatalos meggondolatlanságból 
elkövetett ellenforradalmi cselekményéért börtönbüntetést szenvedett el, majd ezt követően 
családjával együtt súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül / éveken át segédmunkásként 
dolgozott, s csekély jövedelméből tartotta el beteg feleségét és gyermekét/, a 
Bölcsészettudományi kar dékánjával és az MSZMP Tanári Alapszervezet vezetőségével 
egyetértésben javaslom, hogy egyetemi tanulmányai folytatását engedélyezni szíveskedjék.

Debrecen, 1963. június hó 18.

(HBML. XXVI. 1. I909-IV/I963 etsz)

/Dr. Sulán Béla/ 
rektor
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10.
[Debrecen], keltezés nélkül

F eljegyzés K ulin  Lászlóról, a D ebrecen i O rvostudom ányi E gyetem  rektoráról

[•••]

1, Kulin László az ellenforradalom előtt is rektor volt, így az ellenforradalmi események e 
tisztségében érték.
2, Az ellenforradalom alatt a professzori karral megegyezett: felénk humanista arculatot 
mutat, azonban ha az ellenforradalom győz a professzori kar őt ezért a magatartásáért 
igazolni fogja.
Ennek tudható be az, hogy az ellenforradalom alatt megalakult Forradalmi Bizottmány 
egyik tisztségének betöltésére felkérték, de Ő ezt nem fogadta el.
3, Az ellenforradalom alatt az egyetemi diákokkal kint járt a vagongyárban, ahol 
jelenlétében a diákok uszító beszédet mondtak
Ennek következtében a város közvéleményében, mint politikai megbízhatatlan szerepel.
4, Az ellenforradalom után a Kormány határozatait végrehajtotta, azonban a szükséges 
intézkedéseket ott ahol lehetett halogató politikával késleltette. 1957 első felében az 
országos megállapodásokkal ellentétben gátolta, hogy az egyetemi pártszervezet egyes 
egyetemi vezető testületben részt vegyen.
5, Jelenleg is kétarcú politikát folytat.

(HBML. 1. f  9.fcs 19 őe.)
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11.
Debrecen, 1956. október 23.

A „N ép lap” rendkívü li kiadása
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12.
Debrecen, 1956. november eleje 

R öplap
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13.
Debrecen, 1957. május 21.

A D ebrecen i M ezőgazdasági A kadém ia  Fegyelm i B izottsága  
1957. m ájus 21. ü lésének  jegyzőkön yve
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