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Szeged, október 16. (rövid részlet Kiss Tamás visszaemlékezéséből. Az interjút 
készítette: Molnár Adrienne 2000-ben, a teljes anyagot lásd: Szabad Net – Válogatás a 
korabeli sajtóból) 

 
Közben kiderült, hogy valamikor délután négy-öt helyen megjelentek 

kézzel írt kis plakátok, hogy október 16-án az auditorium maximumban – ez 
volt a bölcsészkar legnagyobb előadóterme – diákgyűlést hívnak össze. Aláírás 
nem volt. Ma már pontosan tudom, hogy a DISZ-bizottság találta ki, hogy 
összehívja a hallgatókat azzal a céllal, hogy elmagyarázzák: „Gyerekek, ez így nem 
jó, amiről ti itt sutyorogtok, majd mi megoldjuk a ti problémáitokat.”  

(…) Egyszerűen fölvonultunk az emelvényre. Csend. S akkor mondom, 
hogy mi ezt a diákgyűlést megnyitjuk, azért jöttünk össze, mert Lejtényi Andris el 
fogja mondani, hogy mit akarunk. Ez annyira spontánul jött, hogy egy-két órával 
korábban az agyunkban meg nem fordult, hogy mi nagygyűlést tartunk, és 
nyolcszáz egyetemi hallgató előtt el fogjuk mondani azt, amit elmondtunk. Így 
hozta a pillanatnyi helyzet. Meghallgatják az Andrist, aki elmondja, hogy mit 
akarunk nagyjából, tehát egy diákszervezetet, egy érdekvédelmi szervezetet, ami 
független a DISZ-től. Mire hangos ováció: „Úgy van, ezt kell csinálni, megcsinál-
juk.” És valaki megkérdezte, hogy mi lesz ennek a szervezetnek a neve. Akkor 
mondtuk, hogy Diákszövetség. Akkor mondták, hogy ez nem jó. És akkor abban 
maradtunk, hogy megalakítjuk a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. 
Hát ez így tetszett. Na hát akkor mit követeljünk? Hát, ugye automatikus volt, 
hogy az orosz nyelv fakultatív oktatását, a honvédelmi oktatás eltörlését, a 
menzát, a diákotthont, a szociális mit tudom én... Föl lehet sorolni, megvannak 
az akkori követelések. Egyik is mondott valamit, a másik is mondott valamit. 
Afféle levezető elnökként ott megadtam a szót mindenkinek. És egyszer csak 
föláll egy Putnik Tivadar nevű, nálunk három-négy évvel idősebb egyetemista – 
akit akkor, 56 őszén vettek vissza az egyetemre, előtte politikai okból rúgták ki 
a bölcsészkarról, a szerb származása miatt, tehát a jugoszláv kapcsolat miatt –, 
és elkezdi mondani: „hogyha már ti követelitek ezeket a tanulmányi és szociális 



dolgokat, akkor követeljük Rákosi megbüntetését, Nagy Imrének a kormányra 
kerülését” – és fölsorolt négy, öt, hat politikai követelést.  

Először döbbent csend lett, majd hurrázás. Akkor megeredtek a 
nyelvek, és  … 

 

Budapest, október 23. (a teljes szöveget lásd: Szabad Net – Válogatás a 
korabeli sajtóból, október 23.) 

 
A Budapesti Műszaki Egyetem délutáni gyűlésén részt vesznek az Építő-

ipari és Közlekedési Egyetem, a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola, a 
Testnevelési Főiskola, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, a Haditechnikai 
Intézet, a Petőfi Akadémia és a Zalka Máté laktanya képviselői is. Megvitatják a 
szegedi MEFESZ-küldöttek által ismertetett követeléseket. A vitán mint a mű-
egyetem esti tagozatos hallgatója részt vesz Szilágyi József is, aki támogatja a 
diákság követeléseit. A gyűlés egyhangúan csatlakozik a MEFESZ-hez. Az 
éjszakába nyúló tanácskozáson elfogadott, kezdetben tíz, majd tizenhat pontos 
határozat követeléseinek lényege:  

1. Vonják ki a szovjet csapatokat.  
2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben, válasszanak új 

KV-t, hívják össze a pártkongresszust.  
3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnösöket 

váltsák le.  
4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében, vonják felelős-

ségre Rákosit.  
5. Általános, egyenlő és titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyű-

lést, sztrájkjogot. 
6. Vizsgálják felül a magyar–szovjet, illetve a magyar–jugoszláv kapcsola-

tokat, a kölcsönös be nem avatkozás jegyében.  
7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet a hazai 

adottságok és a nép létérdekei alapján.  
8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket, a jóvátétel 

tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról.  
9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérkövetelé-

seket, állapítsák meg a munkás-létminimumot.  



10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg gazdál-
kodók kapjanak a termelőszövetkezetekkel egyenrangú támogatást.  

11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai és gazdasági pert, 
bocsássák szabadon az ártatlanul elítélteket, szállítsák haza a Szovjetunióba 
hurcolt foglyokat.  

12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ-újsá-
got, ismerhesse meg mindenki saját káderanyagát.  

13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot, helyére 1848–49-es emlékmű kerüljön.  
14. Új, nemzeti jellegű címert, a katonáknak új, a magyar hagyományok-

nak megfelelő egyenruhát, március 15. nemzeti ünnep, október 6. nemzeti 
gyászünnep és tanítási szünet legyen.  

15. Szolidaritás a lengyel néppel.  
16. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol meg-

vitatják a követeléseket. 
 


