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ELÕSZÓ

1956 mitikus évszám. Az elhallgatott, letagadott és elhazudott
szabadságharc mítosza családi emlékekben, baráti beszélgetések-
ben, elejtett utalásokban maradt meg, s maradt a közbeszéd elõtt
évtizedekig rejtve. Megbújt a tekintetek néma összekapcsolódásá-
ban és a vélt gyõztesek kedélyes összekacsintásaiban.

A végtelen elkeseredés, az elkeseredett hõsiesség, és a megtor-
lás, a megfélemlítés mohóságának kritikai feldolgozása csak 1989
után, a hazugság mindent átszövõ, seszínû rendszerének lassú fel-
fejtésével együtt indulhatott meg. A figyelem ekkor érthetõen a
politikai események, a forrongás, az elégedetlenség robbanása és
az összecsapások rögzítése és történeti elemzése felé fordult. ’56
történetének persze számtalan egyéb részlete van, számtalan
nézõpontból juthatunk el lényegében ugyanoda: egy nép merész-
ségének, elszántságának és szervezettségének színes, káprázatos
látványához.

Az ország egészségügye számára ’56 mindenekelõtt mintegy 23
ezer sérültet jelentett néhány nap leforgása alatt. A harci sérülé-
seken kívül (amelyek jobbára lövésekbõl vagy gránátszilánkokból
adódtak) tömeges volt a pszichiátriai, szülészeti, belgyógyászati és
kardiológiai esetek száma is. A hatalmas beteganyag zöme sürgõs-
ségi eset volt, akiket az alig 400 jármûvel felszerelt, 930 fõs
Országos Mentõszolgálat igyekezett részben ellátni, de fõleg
hamar kórházba szállítani. Precíz adatokkal még mindig nem ren-
delkezünk a sérültek és az elesettek számáról. A feldolgozásokból
úgy tûnik, hogy az elhunytak száma magyar részrõl (amelybe a
szabadságharcosok, a Néphadsereg és az ÁVH fegyveresei, vala-
mint a civil áldozatok is beleértendõk) 3700 fõ körül lehetett, az
idegen megszállók oldaláról kb. 700 katona. Az orvosi kezelést
igénylõ, felépült sérültek számát 20–22 ezer fõre becsülik. Megfe-
lelõ orvosi ellátás nélkül a halottak száma többszöröse is lehetett
volna a végleges számnak.

Paradox módon a Rákosi-rendszer elvakult, központosító mono-
mániája a sürgõsségi betegellátás terén alapvetõen hozzájárult az
Országos Mentõszolgálat sikeres helytállásához. A korábbi mentõ-
szolgálatok egyesítése, a felszerelés, a kiképzés egységesítése,
amelyhez a korábbi évtizedek szakmai odaadásának, tartásának
megõrzése járult, az ’50-es évek közepére olyan mentõszolgálatot
eredményezett, amely – ha végletesen túlterhelve is, de – megol-
dotta a világháború óta Európában nem látott számú sérült ellátá-
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sát és kórházba szállítását. S az egészségügy következõ vonalán, a
kórházak mûtõiben fegyelmezett, elszánt munkával ezrek életét
mentették meg. S tették mindezt politikai alapállástól függetlenül,
egyedül a beteg érdekére figyelve.

A magyar történeti tudat általában a hõsiességre, a fellelkesült-
ségre, a merészségre érzékenyebb. Színesebbek, így érthetõ
módon imponálóbbak a harcok, konfliktusok leírásai: a nemzet
története vakmerõ harcok színes képeskönyve. Innen adódik
gyakran a hibás következtetés, hogy tehetségünk inkább a felke-
lésben, a harcban, a merészségben és a szenvedélyességben
mutatkozik meg. Nem látjuk, hogy mindeközben az ország alkal-
masint milyen szervezési kvalitásokkal rendelkezik, az egyes
szakmák – így esetünkben az egészségügy képviselõi – milyen
hihetetlen fegyelemmel, szakmai tudással és higgadtsággal tud-
nak súlyos helyzetekben reagálni. 1956 egészségügyének ez a
legmarkánsabb vonása, s egyben a szabadságharc egyik legjelleg-
zetesebb rajza: egy polgári szakma képviselõi a súlyos, óránként
változó polgárháborús helyzetben rendületlenül végzik munkáju-
kat, vezetõik pedig eltökélt szervezéssel képesek fenntartani az
ellátórendszer mûködését.

Sem a Múzeum kiállítása, sem a tudományos konferencia
elõadásai nem kívánják összemosni a szabadságharcosok és a
zsarnokság fegyverhordozóinak szerepét, céljaikat és eszközei-
ket. A szabadságharc igazak és hamisak összecsapása volt, és a
tét a közösség, a nemzet jövõje volt, amiért lehetett harcolni,
vagy különb-különb kifogásokat keresve el lehetett árulni azt.
Az orvosok, mentõtisztek, ápolónõk, a gyógyítás és az egészség-
ügy szempontjából azonban a sérültek egyszerûen segítségre
szoruló betegek voltak, s az erkölcsi gyõzelem és a szakmai
kiválóság éppen a sérültek egyöntetû ellátásán fordult meg. S
mindeközben õk is a szó szoros értelmében áldozatokat hoznak:
a szétlõtt mentõautók, a betegek mellett lemészárolt orvosok
sorsa jelzi egy szenvedélyeiben is higgadt nép büszke harcát.

Nekik állít emléket a kiállítás, és õket idézi a konferencia.

Jelen kötet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár és a Kresz Géza Mentõmúzeum A szabadság vére. Mentõ-
sök az ’56-os szabadságharcban címû közös idõszaki kiállításához
kapcsolódik, egyben a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi
Tudományok Osztályán tartott A szabadság vére. A fõváros egész-
ségügye az 1956-os forradalomban és szabadságharcban címû
ünnepi ülés tanulmányait is tartalmazza. Az elemzések számos
eddig ismeretlen forrás (hazai, szovjet és lengyel levéltári doku-
mentum, fotó, újság és röplapgyûjtemény) feldolgozásán alapul-
nak, s a szabadságharc olyan aspektusára hívják fel a figyelmet,
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amely jobbára csak elnagyolt figyelmet kapott. Külön köszönet
illeti a Magyar Tudományos Akadémiát és a Semmelweis Egyete-
met, amelyek a kiállítás és a konferencia nélkülözhetetlen támo-
gatói voltak, s a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumát,
amelynek segítsége nélkül a kiállítás és jelen kötet nem jöhetett
volna létre.

Varga Benedek fõigazgató-helyettes
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,

Könyvtár és Levéltár
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TANULMÁNYOK

Kapronczay Károly

Betegellátás, veszteségek az 1956-os
forradalom és szabadságharc idején1

Elõtörténet: az ’50-es évek
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeibõl ténylege-
sen kiemelkedik – mai szóhasználattal – a sürgõsségi betegellátás, a társa-
dalom önzetlen összefogása a sérültek megsegítésére. Az utcai harcok alatt
is – a tûzvonalban, vagy annak közvetlen közelében – ott voltak a mentõau-
tók, szirénázva vitték a fegyvertûzbõl kimentett sérülteket, nem véve figye-
lembe, hogy a barikád melyik oldalán szerezték sebesülésüket. A mentõk
valóban mindenütt ott voltak, a harcok színterén és a sortüzeknél, de hoz-
zájuk hasonlóan emberfeletti munkát végeztek a kórházak orvosai, ápoló-
nõi, valamennyi egészségügyi munkatárs. A megtorlás idõszakában az
egészségügy területén is – mint mindenütt – megvizsgálták a forradalom
idején kifejtett tevékenységet, de egyetlen olyan ügyet sem találtak, amely
a kötelesség elmulasztását, a sérültek elhanyagolását bizonyította volna.
A politikai leszámolás a megbújó „ellenforradalmárok” felkutatása során
sokszor azokat érte el, akik október 23-tól november 8-ig (a fõvárosi har-
cok befejeztéig) szinte megszakítás nélkül szolgálatban voltak, napi 16–18
órát mentettek, operáltak, sebesültet láttak el, dolgoztak a betegágy mel-
lett, vagy azt tették, amire éppen szükség volt. Emellett a „normál” beteg-
ellátás is mûködött, a kórházak minden más jellegû betegség ápolására
szakosodott osztálya is élte mindennapi életét, gyermekek születtek, króni-
kus betegeket gyógyítottak, civileket mûtöttek stb. Természetesen – fõként
a fõvárosban – a figyelem a harcokban megsebesültekre összpontosult.

A magyar egészségügy – a szerkezeti változtatások után – hozzávetõleg
az 1950-es évek derekán lábalt ki a II. világháború által okozott veszte-
ségeibõl, körvonalazódtak az állami irányítás elõnyei és hátrányai. A leg-
súlyosabb károk a beteggyógyító intézmények épületeiben keletkeztek.
A hazai kórházak hálózata 1939-ben 304 gyógyintézetbõl állt és 46 922
betegággyal rendelkezett, amelyet a háború évei alatt 25 ezer katonakór-
házi, és 90 ezer légoltalmi betegágy egészített ki. A háború befejezésével
csak 28 ezer kórházi betegágy maradt „mûködõképes”, a visszavonuló
német csapatokkal együtt ugyanis mintegy 40 ezer kórházi ágy mûködte-
téséhez szükséges felszerelést hurcoltak ki az országból. A kórházi épüle-
tek vonatkozásában 70%-os volt a pusztulás, Budapesten 60%-os volt a
teljes rombolás. 1945–46-ban ideiglenes jelleggel elhagyott épületeket,
hadikórháznak átvett középületeket – ha megmaradtak – jelöltek ki vég-
leges kórházaknak, miközben a romossá vált gyógyító intézmények hely-
reállítása azonnal megkezdõdött. Az ún. hároméves terv (1947–1949)
egyik feladata lett a kórházak helyreállítása, amely kiegészült az eredeti-

9

1 Készült az OTKA T049194 sz. kutatási program keretében



leg más célokat szolgáló épületek (államosított kastélyok, vidéki kúriák)
kórházzá való átalakításának folyamatával. 1947-ben államosították a
még mûködõ magánkórházakat és gyógyintézeteket, a betegbiztosítók
államosításával egységes társadalombiztosítási rendszert hoztak létre, ezt
követõen pedig 1950-ben az egyházi fenntartású és mûködtetésû kórhá-
zakat államosították. Megkezdõdött a szanatóriumi rendszer kialakítása
is, amelyrõl meg kell jegyezni, hogy európai színvonalú intézményekké
váltak.

1949-ben a gyógyintézeti ágyak száma közel 50 ezer volt, ami meghaladta
az 1939. évi számadatokat. Viszont – politikai okok miatt – súlyos torzulás
következett be, amikor az 1950-es évek mindent felülmúlni szándékozó
szemlélete a kórházügy területén is kampányfeladatokra ösztönzött: a kór-
házi infrastruktúra lehetõségeit figyelmen kívül hagyva növelték a kórházi
ágyak számát, sokszor elviselhetetlen zsúfoltságot teremtve a kórtermekben.
Az újonnan szervezett kórházak és gyógyintézmények az adottságoknak, a
kórházi gyógyító munka feltételeinek megfeleltek, míg a régebbi építésûek-
kel egyszerûen csak megsokszorozták az ágyak számát. A kórházak felsze-
reltsége – kivéve a fegyveres testületek központi, a párt és az állami appará-
tus vezetõit ellátó kórházakat – közepes szinten volt, ugyanakkor az orvosi és
az egyéb gyógyító szakszemélyzet képzettsége, szakmai tudása világszínvo-
nalúnak volt mondható. A magyar orvosképzés is kiváló volt, ezen a politikai
„ráhatások” sem rontottak, az egészségügy irányításában résztvevõk kivá-
lasztásában azonban sok esetben nem a szakmai tudás, hanem a „pártszem-
pontok” voltak az irányadóak.

A háború az orvostársadalom létszámára is befolyásoló hatással volt,
sokan meghaltak a frontokon, fogságba estek, eltûntek, a zsidó szárma-
zásúak közül sokan pusztultak el munkaszolgálatban, koncentrációs
táborokban. A háború után jelentõs számban távoztak a Közel-Keletre,
vagy távolabbi kontinensekre. 1938-ban 10 559 orvos szerepelt a nyil-
vántartásokban, 1945 õszén nem volt eredményes a kormány létszám-
felmérése, 1948-ban 8000 körüli orvost sikerült nyilvántartásba venni.
Tekintettel az egészségügy elõtt álló feladatokra, 1947 õszétõl nagyobb
létszámú évfolyamokat indítottak az orvosi karokon, bár itt is érvénye-
sült a felsõbb tanulmányokra jelentkezõkre vonatkozó politikai megkü-
lönböztetés gátló hatása. Az orvosi karok szigorú követelményrendsze-
rének és a tanári karnak köszönhetõen az oktatásban nem következett
be minõségi hanyatlás. Erdélybõl és a Felvidékrõl is számos orvos tele-
pedett át Magyarországra. Az elsõ valós képet az 1950. évi statisztika
adta, amely szerint hazánkban 10 229 orvos dolgozott, ebbõl 4503
Budapesten, 5625 vidéken.

1956-ban már 14 153 volt az orvosok létszáma, ebbõl 6530-an dolgoztak
a fõvárosban, a hamarosan pályára lépõ medikusok száma pedig 4815 volt.
Hasonlóan emelkedõ tendenciát mutatott a szakképzett ápolónõk létszáma
is, amely 1956-ban meghaladta a 100 ezer fõt. Az egészségügyi ellátás kiter-
jesztésének programját már az 1930-as években kidolgozták, de a szocializ-
mus építésének korszakában – sajátjukként – nagy propagandával népszerû-
sítették. Tagadhatatlan szakmai eredményeket értek el a népbetegségek,
elsõsorban a tuberkulózis elleni küzdelemben, viszont a betegellátás „inf-
rastruktúrája” közepes, vagy még annál is alacsonyabb szinten állt. Tény,
hogy a II. világháború elõtt a tényleges, rendszeres ellátásban nem részesü-
lõk számaránya magasabb volt a biztosítottakhoz képest, 1945 után pedig
ingyenesen jutottak a szolgáltatásokhoz. Kedvezõen alakult a születési sta-
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tisztika, igaz 1950-ben Ratkó Anna egészségügyi miniszter bevezettette az
ún. abortusz-törvényt, amely a népesség még nagyobb növekedése érdeké-
ben csak kivételes esetekben (szinte soha) engedélyezett magzatelhajtást. Ez
az intézkedés ugrásszerûen megnövelte a népszaporulatot, s sajnos ezzel pár-
huzamban arányosan emelkedett az állami gondozottak száma is.

Az 1950-es évek elején az egészségügyben is érvényesült az ún. káderpo-
litika. A felsõbb vezetésbe és az irányításba képzetlen munkáskádereket
vontak be (maga a miniszternõ is szövõnõ volt korábban), akik az éberség
hangoztatásával szakmai és személyi kérdésekbe is beavatkoztak. Közép-
szinten a párt (Magyar Dolgozók Pártja) hatása volt igen erõs, vezetõ beosz-
tásba csak MDP tagok kerülhettek. Szovjet „mintára” gyarapodtak a koholt
vádakon nyugvó perek, a hadseregbõl és a fegyveres testületekbõl eltávolí-
tották a régi katonaorvosokat. (Kivégezték Merényi Gusztáv orvostábornokot,
több nemzetközi hírû orvost évekre börtönbe vetettek.) A bizalmatlanság, a
félelem lett úrrá az egészségügyi szakterületen, amit csak súlyosbított az ala-
csony bérezés. Betiltották a magánpraxist, de elnézték a „borravalót”, ami-
vel kapcsolatban cinikus magyarázatot adtak: mivel borravalót kapnak, ezért
kevesebb bérre számítsanak.

Követendõ példa lett az „élenjáró szovjet orvostudomány”, viszont a fia-
tal orvosok többsége sem tudott oroszul, így a kötelezõen beszerzett orosz
szakkönyveket, folyóiratokat csak kevesen használták. A nemzetközi kap-
csolattartás még a szocialista országokon belül is nehézségekbe ütközött,
nem beszélve a nyugati, kapitalista országok vonatkozásában. Az 1945
utáni igazolásokkal, majd a különbözõ indokú tisztogatásokkal ugyan „meg
lehetett szabadulni” az egyetemek, kórházak, vezetõ gyógyító intézetek
kiváló tudású orvosaitól, de mégsem tudták õket eltiltani a gyógyító tevé-
kenységtõl. Kisebb, eldugott helyen lévõ kórházakba nemzetközi hírû
szakemberek kerültek beosztottként, kárára a kutatásoknak, nyereségére a
gyógyításnak.

Amolyan tudathasadásos állapot uralkodott, amit talán a következõk
példáznak: az országban mindenütt elvtársnak szólíttattak a diplomások is,
de ebben a szakmában a ’fõorvos úr’ és ’doktor úr’ volt az általános, elfoga-
dott megszólítás. Ekkor lett igazi tekintélye a fehér köpenynek, jelképezve
az embertelenségben az emberséget, valamint azt, hogy ez a hivatás bárhol
és bármikor kivételessé teszi mûvelõjét.

A hazai betegellátás nagy nyeresége volt, hogy 1948-ban – több vidéki
és városi szervezet egyesítésébõl – létrehozták az Országos Mentõszolgála-
tot, azt a mobil szervezetet, amely a korabeli viszonyokhoz képest gyorsan
kórházba juttatta a beteget, a szülés elõtt álló anyát, tehát ténylegesen éle-
tet menthetett. Ez és az elõbb felsoroltak biztosítékot jelentettek a rendkí-
vüli helyzetekben a betegellátás érdekében. Ez a „rendkívüli helyzet”
1956 októberében a budapesti felkelés és az utcai harcok idején követke-
zett be, amikor emberségrõl, szaktudásról és kitartásról kellett tanúságot
tenniük.

A forradalom elsõ órái
A Rádió Bródy Sándor utcai épületénél kirobbant harc elsõ perceiben
riasztották a fõvárosi központi mentõállomást, ahonnan mentõkocsik indul-
tak a Nemzeti Múzeum felé. A napi hivatalos szolgálat megsegítésére azon-
nal jelentkeztek az önként szolgálatot vállaló orvosok, ápolók, külön hívás-
sal nem kellett senkit berendelni.

Betegellátás, veszteségek az 1956-os forradalom és szabadságharc idején
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Figyelemre méltóak az ügyelet bejegyzései

1956. október 23-án 20 óra után:

Idõpont Sérülés jellege Sérült neme Kora Helyszín

20.43 AVH-s katonát
megdobtak kõvel férfi 27 éves Bródy S. u.

21.55 könnyfakasztó-gáz
mérgezés civil férfi 16 éves Szentkirályi u.

21.37 lövés, halálos ffi 40 éves Vas u. Kórház

21.40 gépkocsival
feldöntötték ffi. katona 23 éves Múzeum krt.

21.12 lövés civil ffi. 18 é. Bródy S. u.

21.13 lövés civil ffi. 33 éves Bródy S. u.

21.25 lövés civil ffi. 18 éves Bródy S. u.

22.15 5 lövéses férfi Bródy S. u.

22.14 lövéses AVH-s
katona ffi. 29 éves Bródy S. u.

22.13 lakásban ért lövéses
sérülés civil nõ 27 éves Bródy S. u.

22.36 lövéses sérülés katona ? Bródy S. u.

21.13 lövéses sérülés civil 18 éves Bródy S. u.

21.13 lövéses sérülés civil 38 éves Bródy S. u.

22.20 lövéses sérülés civil ? Bródy S. u.

22.25 lövéses sérülés civil 18 éves Bródy S. u.

22.25 lövéses sérülés civil 33 éves Bródy S. u.

22.25 zúzódásos sérülés AVH-s katona 21 éves Bródy S. u.

22.25 lövéses sérülés civil 24 éves Bródy S. u.

22.25 lövéses sérülés civil 20 éves Bródy S. u.

22.45 lövéses sérülés civil 17 éves Bródy S. u.

22.48 lövéses sérülés civil 18 éves Bródy S. u.

22.50 lövéses sérülés civil 22 éves Bródy S. u.

23.39 lövéses sérülés katona 30 éves Bródy S. u.

23.50 lövéses sérülés civil 20 éves Bródy S. u.

22.50 lövéses sérülés civil 58 éves Bródy S. u.

Október 24.

00.10 zúzódásos sérülés civil ffi. Bródy S. u.

00.10 zúzódásos sérülés civil ffi. ? Bródy S. u.

00.25 lövéses sérülés civil ? Bródy S. u.
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Idõpont Sérülés jellege Sérült neme Kora Helyszín

00.25 lövéses sérülés civil ? Bródy S. u.

00.25 lövéses sérülés civil ? Bródy S. u.

00.30
lövéses sérülés,
a kocsiban meghalt civil 23 éves Bródy S. u.

01.17 lövéses sérülés civil ffi 27 éves Bródy S. u.

01.17 lövéses sérülés civil 23 éves Bródy S. u.

02.31 zúzódások civil 22 éves Bródy S. u.

02.30 lövéses sérülések, a helyszint megközelíteni nem lehet

02.30 lövéses sérülés civil ffi 18 éves Bródy S. u.

03.10 3 lövött sérült civilek Bródy S. u.

06.25 sérülések tûzharcban, a helyszínt megközelíteni
nem lehet Bródy S. u.

A fegyveres felkelés kirobbanásának helyszínérõl készített „szállítási
napló” sok értékes adatot tartalmaz: a kivonulás idõpontjai nem mindig
sorrendben követik egymást, több –néhány perces eltérést mutató – utó-
lagos bejegyzést történt. Többször nem nevezik meg a sérült nemét,
illetve életkorát, ami a feszült légkört, a sietséget tükrözi. A sebesülés
helyszíne csaknem végig azonos, a sebesülteket a közeli Vas utcai
Balassa János Kórház sebészetére, valamint az Üllõi úti Sebészeti Klini-
kák valamelyikébe szállították. A sérülések súlyosságára utal, hogy a
szállítási naplóba nem történt név szerinti bejegyzés, mutatva az idõvel
való versenyfutást. A késõbbi napokban sem jegyeztek fel neveket, csu-
pán az életkort, majd ez is elmaradt és csupán a sérülések súlyosságát, a
szállítások számát jelzik, hiszen a kivonuló egység útközben is felvett
sérülteket, vagy a célba érkeztetés után önállóan is végzett szállításokat,
így gyakran csak következtetni lehet az egyes egységek útvonalaira.
A mentõk valóban életük kockáztatásával dolgoztak, az egyik mentõorvos
1989-ben így emlékezett vissza:

„A forradalom elsõ 24 óráját túléltük. Már hozzászoktunk a döbbenet-
hez, hogy tizenegy évvel a háború után ismét dörögnek az ágyúk és a fegy-
verek, agyonlõtt emberek hevernek Budapest utcáin. Tudomásul kellett
venni, hogy a mentõkre vadásznak, azt gyanítva, hogy az ellenfelet szol-
gálják, legyen bár szó forradalmárokról, vagy az ÁVH katonáiról, már
megtanultuk, hogy ne mutassunk félelmet, ha az utcakeresztezõdéseket
elzáró orosz páncélosok között kell átmennünk a mentõautóval. Volt, aki a
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Klimkó Dezsõ professzor úr, a Vas utcai Balassa János kórház Forra-
dalmi Tanácsának vezetõje így nyilatkozott errõl a napról:
„A pesti szabadságharc kitörésének óráiban, október 23-án este ide-
bent valamennyien elfoglaltuk helyünket, s a Rádió elementáris erejû,
24 órás ostroma alatt mintegy 120–140 sebesültet láttunk el. Négy
mûtõasztalon operáltunk egyidejûleg, szakadatlanul, szinte alvás,
pihenõ nélkül.”



FIAT oldallépcsõjére állva két kézzel a tetõbe kapaszkodott, volt, aki a kocsi
elõtt gyalogolva, karjait összefonva ment, hogy békés szándékát mutassa a
tankokban ülõ katonáknak, miközben fegyvereiket folyamatosan a mentõ-
autóra irányították.”

A mentõk „válogatás nélkül” szedték össze a sebesülteket, felkelõket, a
szembenálló államvédelmi fegyvereseket, orosz katonákat, s a legközelebbi
vagy a sérülésnek leginkább megfelelõ kórházba szállították õket, a
könnyebb sebesülteket a polgári lakosság segítette az elsõ orvosi rendelõbe.
A tömeges szállítást két szakaszra lehet osztani: az október 30-ig tartó, majd
a november 4-e utáni idõszakra, amíg a fõváros legkülönbözõbb pontjain vol-
tak még fegyveres összecsapások. A mentõszolgálat munkatársait többször
érte fegyveres támadás, ezek közül a legsúlyosabb 1956. október 25-én,
amikor az Andrássy út és Bajza utca keresztezõdésében szovjet páncélosok
sorozatot lõttek ki a Hõsök tere felé robogó mentõautóra.

Az esetre így emlékezett az egykori bajtárs: „…Az Andrássy út Bajza
utca keresztezõdése körüli utcákban orosz tisztek, szakértõk laktak csa-
ládjaikkal, ezért ezt a területet erõs védelem vette körül. A ködös éjszaká-
ban lámpával közeledõ mentõautótól egy páncélos õrség megijedt és a
kocsit egy lövéssorozattal megállították. Rónafalvi Ödön mentõtiszt a
megtorpanó kocsiból kiugrott, talán abban bízva, hogy a fehér köpeny és
feltartott kézzel megvédheti önmagát és bajtársát. Kecskés Sándor gépko-
csivezetõ is követte õt. A következõ sorozat mindkettõjüket leterítette.
Rónafalvi Ödönt szinte kettévágta a nehéz géppuska 9 lövedéke. Kecskés
Sándor máj és tüdõlövést szenvedett, másnap meghalt. Hegedûs bajtárs
váll-lövést kapott.” Néhány nappal késõbb a Bakáts téren vették tûz
alá az egyik mentõautót és Káldor Éva mentõorvost súlyosan megsebesí-
tették.
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Népszava, 1956. október 26.

Összefogás a sebesültekért
A forradalom elsõ napjaiban a fõvárosban csak a kórházak, a rendelõk és
a betegellátás mûködött folyamatosan, vállalva a rendkívüli helyzetet, a
sokszor áttekinthetetlen állapot gyors döntéssel való megoldását. A fõvá-
rosban a rendkívüli állapot kihirdetése miatt csupán a közellátást biztosí-
tották, különben minden megbénult. A rendkívüli helyzetben a kórházak,
beteggondozó intézmények zavartalan mûködtetése komoly erõfeszítése-
ket kívánt. Az elsõ napokban – tekintettel a szokatlanul hûvös idõre – a
fõváros környéki bányákból szenet szállítottak a budapesti kórházakba,
az élelmiszer szállítmányok is rendszeresek voltak. Ez önként vállalt
segítség volt a vidék részérõl, sokszor az elsõ, útba esõ kórházban lerak-
ták a szállítmányt, különösebb szervezettség nélkül zajlottak ezek az
akciók. A nemzetközi segítõ szervezetek is az elsõ napokban mondhatni
„vaktában” hoztak gyógyszert, kötszert, vért, sebesülteket segítõ felszere-
léseket.

A betegellátást irányító Egészségügyi Minisztérium személyi állomá-
nyának egy része 1956. október 24-én nem tudta felvenni a munkát, az
október 24-én éjszaka megalakult kormányban nem volt egészségügyi
miniszter, elsõ helyettese külföldrõl nem tudott hazatérni (Komáromnál a
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Babics Antal visszaemlékezése
minisztersége napjaira

„Akkor ez engem is meglepetésként ért. Azt is meg kell mondanom,
elõzményképpen – és ezt nem is titkolom -, hogy egyszer,
1952-ben, a párt akkori vezetõje egy órán át keresztül foglalkozott
velem. Az volt az érzésem, hogy minisztert szeretne belõlem csi-
nálni, de ez elõl igen határozottan és ügyesen kitértem. 1956-ban
azután a következõ meglepetés ért. Itt voltam bent a klinikán, mert
a feleségem külföldön tartózkodott, és nem akartam egyedül ott-
hon lenni. Hallottam a rádióban, hogy állítólag miniszter vagyok.
Felhívtam a Parlamentet, ahol elõzõleg még soha életemben nem
jártam, és a telefonos kisasszonyt megkértem, hogy kapcsoljon
össze valakivel, akivel beszélni tudnék, mert állítólag miniszter
vagyok, és szeretném tudni, hogy ez hogy lehet? Akkor aztán össze-
kapcsolt valakivel, azután megint mással, majd egy harmadik sze-
méllyel is. Én tiltakoztam, mondván, hogy ehhez én nem értek,
sohasem foglalkoztam egészségügyi szervezéssel, pedig országos
jelentõségûnek tartanám ezt a kérdést. Ennek ellenére közölték
velem, hogy azért csak fogadjam el a miniszterséget. Mondtam,
hogy kérem szépen, én ezzel a miniszterséggel nem tudok semmit
sem csinálni, mert részben nem tudnék innét elmenni, még ha akar-
nék se, mert háború van az Üllõi úton, itt harcok folynak. Felajánlot-
ták, hogy menjek be páncélkocsival eskütételre. Mondtam, hogy én
páncélkocsival nem közlekedem Budapesten, én azt nem szeretem.
Legfeljebb villamossal megyek, úgy pedig nem tudok elmenni, tehát
én semmit sem teszek, és nem is megyek esküt tenni. Nem is men-
tem, nem is tettem esküt. Azután úgy 10 nappal az ellenforradalom
kitörése után mégis bementem a minisztériumba, ahol elég nagy
zûrzavar volt. Minden a feje tetején állt, mindenki azt mondta, hogy
nem tudják, mit kezdjenek. A minisztériumban kétszer is voltam
bent pár órát és ez alatt semmit sem csináltam.”



szovjet katonai parancsnokság nem engedte be az országba). Így október
25-tõl Drexler Miklós – az addigi másik miniszterhelyettes – kormány-
biztosként irányította az egészségügyet. Hivatalviselése elõtt sebész volt,
így rendkívül jó szakmai érzékkel irányította a sebesültellátást, szervezte
a külföldrõl bejövõ segélyszállítmányok elosztását. 1956. október 27-én
átalakították a kormányt: Babics Antal professzort nevezték ki egészség-
ügyi miniszternek, aki azonban ténylegesen át sem vette hivatalát, bár
egyik nyilatkozatát közreadta a ’Szabad Nép’ október 28-i száma. Ebben
az ötnapos harc sebesültjeinek megmentésérõl nyilatkozik. „Kórházaink
személyzete, orvosok, ápolók nagy erõt fejtenek ki ötnapos harc sebesültjei-
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Népszava, 1956. október 31.

nek életét megmentsék. A kórházakat gyorsan átrendezték, fekvõhelyeket
biztosítottak. Legsúlyosabb a helyzet talán az Üllõi úti klinika környékén
volt.” Az újság hozzáteszi: „Az egészségügyi miniszter elmondotta
továbbá, hogy 3500 sebesültet gyógykezelnek, s 250-en haltak meg a kór-
házakban a harcok áldozatai közül. (Ez csak a kórházakra vonatkozik,
nem a teljes szám. – szerk.) Tájékozatott bennünket Babics miniszter arról
is, hogy 600 ágyat szereltek még fel, s további 600 ágy beállítása lehetsé-
ges, ha újabb áldozatokat követelnek a harcok.”

A ’Szabad Nép’ október 29-i számában Drexler Miklós miniszterhe-
lyettes ezt nyilatkozta: „Az elmúlt néhány nap alatt több mint 3500
sebesültet kellett ellátni, igen nehéz körülmények között. (…) Több mint
1200 mûködõképes kórházi ágytartalékunk van, és biztosítani tudjuk a
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lakosság orvosi és gyógyszertári ellátását, valamint a csecsemû- és gyer-
mekintézmények tápszer- és tejszükségletét is.” Ugyanebben a számban a
Szövetség utcai kórházról írják, hogy „a VII. kerületi Légoltalmi
Parancsnoksággal karöltve a Dob utca 85. szám alatti iskolában 80
ágyat állítottak fel”.
1956. november 4. és november 18. között ismét Drexler Miklós – mint
felmentett kormánybiztos, de kinevezett egészségügyi miniszterhelyettes
– irányította a minisztériumot. 1956. november 19. és 1957. május 15.
között Simonovits István kinevezett elsõ miniszterhelyettes állt a tárca
élén. Az 1957 tavaszán megindult minisztériumi tisztogatás tényleges
áldozatai éppen azok lettek, akik október–november folyamán éjt nap-
pallá téve dolgoztak, szervezték a segítséget, biztosították az ellátás
zavartalanságát.

Pontosan ma sem lehet felmérni az országba behozott gyógyszerszál-
lítmányok mértékét, mert a Nemzetközi Vöröskereszten kívül más euró-
pai emberbaráti szervezetek is jelentõs mennyiségben hoztak különféle
segélyszállítmányokat. A gépkocsis szállítás útvonalai sem voltak meg-
határozva, az elsõ kórháznál lepakolták az adományokat. Általában a
fõváros, illetve a Duna vonalánál tovább nem mentek, az is igaz, hogy az
ország középsõ és keleti vidékein számottevõ volt a szovjet katonai
jelenlét, így vagy a szovjetek állták útjukat, vagy meg sem kísérelték a
továbbhaladást.

Lengyel vér
Az 1956-os magyar forradalom eseményeirõl az elsõ lengyel híradások már
1956. október 24-én megjelentek a napilapokban, és nagy visszhangot vál-
tottak ki a lengyel társadalomban. 1956. október 25-én hangzott el a len-
gyel rádióban az a felhívás, amely véradásra buzdította a lengyeleket a
„magyar testvérek megsegítésére”. A felszólítás elhangzása után az embe-
rek országszerte tömegesen keresték fel a véradó állomásokat, olyan nagy
létszámban, hogy a kórházi és vöröskeresztes véradó állomások éjjel-nap-
pal üzemeltek, külön szabályozni kellett a véradás rendjét. Híressé vált
Piotrkow város kiáltványa 1956. október 26-án:

„Csatlakozva az egész országra kiterjedõ, a harcoló magyarok megsegítését
célzó széleskörû akcióhoz, felhívással fordulunk minden üzemhez, miden közép
és általános iskolához, valamint Piotrkow város minden lakosához: mindenki,
akitõl nem idegen a szabadságukért harcolók ügye, ajánljon fel egy bizonyos
összeget gyógyszerek vásárlására, a sebesült magyarok megsegítésére!”

A véradásban a varsói és a krakkói egyetemisták jártak az élen, a had-
sereg szervezetten ment el vért adni, hasonló akciókat szerveztek a gyá-
rakban és egyéb munkahelyeken is, amit a hatóságok nem akadályoztak
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A Magyar Vöröskereszt jelenti

Igen jelentõs mennyiségû vérszállítmány érkezett hazánkba. Lengyelor-
szágtól, Belgiumtól, Hollandiától és Dániától összesen hét és fél tonna
vért kapott a Magyar Vöröskereszt. A szállítmány egyharmadát Len-
gyelország küldeménye teszi ki.

Szabad Ifjúság, 1956. október 30.

meg. Zielona Górában a Lengyel Egyesült Munkáspárt helyi vajdasági
(megyei) bizottsága úgy kezdte október 27-i ülését, hogy a résztvevõk
elõbb testületileg elmentek vért adni a magyaroknak. Gyári kollektívák,
szakszervezetek, ifjúsági-, egyetemi- és cserkész-szervezetek jelentõs
pénzösszegeket ajánlottak fel, utcán kihelyezett kosarakban gyûjtötték a
pénzadományokat.

Az újságok naponta beszámoltak a felajánlásokról, üzemek, gyárak
faárut, építõ anyagokat ígértek a budapesti helyreállításokhoz. A Len-
gyel Szakszervezeti Szövetség 1 millió z³otyt ajánlott fel a Lengyel
Vöröskeresztnek, hogy ezen a pénzen gyógyszereket juttassanak el
Budapestre. Az elsõ lengyel vér- és gyógyszerszállítmány 1956. október
26-án érkezett meg, mennyiségileg ez volt a legtetemesebb külföldi
segítség.
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Lengyelek adományokat gyûjtenek gyógyszerekre.
(A lengyelek és a magyarok 1956 õszén egyaránt ezt skandálták:

„Függetlenség, szabadság, lengyel–magyar barátság”)



Lengyel orvosok és ápolónõk jelentkeztek magyarországi ingyenes szolgá-
latra, bár ezt már a hatóság sem támogatta. 1956. november 9-én a Lengyel
Vöröskereszt a következõ tájékoztatást adta ki:

„1956. október 27-e és november 9-e között a Lengyel Vöröskereszt a len-
gyel társadalom segítségnyújtása keretében a következõket küldte a Magyar
Vöröskeresztnek: légi úton 795 liter vért, 4l5 liter plazmát, 16 500 kg mes-
terséges vért, szérumot, gyógyszereket és kötszert; 4 ezer kg ablaküveget, 3
ezer kg különbözõ élelmiszert teherautóval, valamint 4 ezer kg tejport, 8 ezer
kg különbözõ gyógyszert és kötszert. Elõkészületben van egy 24 tonnás szál-
lítmány, amely 15 mázsa lisztet, 2 ezer kg füstölt sonkát, 500 kg almapürét,
5 ezer kg különbözõ gyógyszert és kötszert tartalmaz. A legközelebbi szállít-
mányban – a gyógyszerek és kötszerek mellett – 52 ezer kg lisztet, 15 ezer kg
gyümölcslét, befõttet és lekvárt, valamint 20 ezer kg heringet küldenek
Magyarországra.”

Lengyel adatok szerint november 19-én 2 millió amerikai dollár értékû
szállítmány érkezett Budapestre.
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A forradalom veszteségei
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc áldozatainak számát még
ma is csak megközelítõ módon dokumentálhatjuk, hasonlóan ahhoz, hogy a
fegyveres harcokban hányan vettek részt, miként alakult az egyes csopor-
tok létszáma és harci ereje, mennyire voltak szervezettek, mekkorák voltak
a veszteségek. A forradalom halálos áldozatai a harcolók és a fegyvertelen
lakosság körébõl kerültek ki.

A korabeli sajtó adatai nem mindig pontosak, az utólagos felméréseket
csak néhány évtized távlatából lehetett megkísérelni. 1956–57-ben a
gyõzteseknek nem állt érdekükben a veszteség teljes meghatározása,
fõleg a halálos áldozatok adatainak elemzése, hiszen könnyen kiderülhe-
tett volna, hogy a felkelõk és a polgári áldozatok nem elvetemült bûnö-
zõk, deklasszálódott elemek voltak. A késõbbi kutatást akadályozta, hogy
1956 legvégén és 1957 elején a belügyi hatóságok összegyûjtötték az
elesettekre, a polgári áldozatokra vonatkozó dokumentumokat, gondosan
lefoglalták a kórházak, rendelõk október 23-a és december 31-e közötti
nyilvántartásait, a nevek és címek alapján vizsgálatok, büntetõ eljárások
kezdõdtek. Az adatgyûjtés kiterjedt a boncjegyzõkönyvekre is, hiszen
világosan kiderült, hogy az elhunytat mely irányból és hány lövés érte. Ez
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az adatgyûjtés fõként azokra a bonctermekre és hullaházakra terjedt ki,
ahová pl. a sortüzek áldoztait szállították be. Sok a bizonytalanság a
temetõi és halotti anyakönyvi nyilvántartásokban, amelyekben a halál
okát pontatlanul vagy egyáltalán nem jelölték. A dátumokból és az élet-
korból ugyan lehet bizonyos következtetéseket levonni, de teljes bizony-
ságot nem mindig adnak. A sortüzek áldozatait egészen más helyen anya-
könyvezték, temették el, gyakran nyomozói tehetséget igényelt az
áldozatok utólagos felderítése.

A harcokban elesettek számáról különös diszkrécióval hallgattak az
„ellenforradalom krónikásai”, pontos adatokat csak saját veszteségeikrõl
hoztak nyilvánosságra. A „szigorúan titkos” és mindössze 100 példányban
készült, 1957. május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott
jelentés – a „sebesültek és halottak” címû fejezetben – 1956. október 23.
és 1956. december 31. között legalább 2500 polgári halottról és kb. 20
ezer sebesültrõl tesz említést. Ez a számadat azután több feldolgozásban
szerepelt, nem kívánták pontosítani. Jeney Károly 1990-ben végzett kuta-
tása szerint 3700 körül mozog az áldozatok száma, az elesettek többsége
20–30 éves fiatal, kb. 10%-a 30 év feletti, 5–6%-a 20 éven aluli. Ebben a
statisztikában már számbavételre kerültek a sortüzek áldozatai, valamint a
megtorlás halálra ítéltjei is.

A sebesültek számát megközelítõleg 20 ezerben adták meg, ebbõl 61%
hosszabb-rövidebb idejû kórházi ápolásra, kb. 40% csupán elsõsegélyre és
kötözésre szorult. A kórházi ápoltak 10%-a halt meg a sérülés következté-
ben. A könnyebb sérültek 75%-a az alsó és felsõ végtagján szenvedett
sebesülést géppisztolytól vagy kézi fegyvertõl, míg 25%-a mellkasi vagy
hasi sebet kapott, elsõsorban aknától és ágyúrepesztõl. 10%-uk volt fejsé-
rült. A kórházban elhunytak elsõsorban fejsérülést szenvedtek, de sokan
szállítás közben véreztek el.

Lényegesen kevesebb adat áll rendelkezésünkre a szovjet vesztesé-
gekrõl. Zsukov tábornok 1956. november 9-én keltezett és Hruscsovnak
címzett 3. sz. jelentésében az alábbiakat közli: „…elõzetes adataink
szerint a szovjet csapatok vesztesége 1956. október 24. és november 6.
között 377 halott és 888 sebesült. A tisztek száma az elesettek között 37, a
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sebesültek között pedig 74.” A hazai adatok szerint a magyar kórházak-
ban 47 katona halt meg, illetve már halottként szállították oda, a buda-
pesti kórházakban ápolt orosz katonák száma 173 volt. Az oroszok sebe-
sültjeiket általában maguk látták el, kisebb arányban – általában
az igen súlyos eseteket, fõként a fej és mellkasi sérülteket – magyar
kórházakban kezelték, s 1956 végén szállították át õket szovjet katonai
kórházakba. A hivatalos szovjet közlemények veszteségeikrõl szám-
adatokat nem hoztak nyilvánosságra, az elsõ adatközlések csak
1989–1990-ben történtek meg. Részben Zsukov jelentéseit ismételték
meg, majd 1991-ben Valerij Muratov tábornok, hadtörténész a ’Novoje
Vremja’ c. folyóiratban – saját levéltári kutatásaira hivatkozva – az
1956-os hadmûveletben elesettek számát 669-ben, a sebesültekét
1450-ben, az eltûntekét 51-ben jelölte meg. Igaz, hogy Muratov ezt a
létszámot az 1956. október 23–28-a közötti idõszakra teszi, míg
Malasenko altábornagy az egész hadmûvelet idõszakában elesetteket
670 fõben, a sebesülteket 1520-ban és az eltûnteket 51 fõben határozta
meg, egy Gosztonyi Péterrel folytatott beszélgetés során.

Ugyancsak az 1980-as évek végén nyílt lehetõség az 1956-os forradal-
mat követõ bírósági perek áldozatainak számszerû megállapítására. Ezeket
a pereket évtizedekig olyan titok övezte, hogy még az elsõ hivatalos feldol-
gozásokban sem hoztak nyilvánosságra adatokat, legfeljebb egy-egy „külö-
nösen fontos” perrel kapcsolatban ismertettek közelebbi tényeket. Berecz
János 1969-ben megjelent ’Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956’ c.
könyvében 1956. november 4. és 1957. július 31. között 60 fõ kivégzésérõl
szól, amit az 1989-ben tett nyilatkozatában 244 fõre módosított, ezen kívül
kb. 400 „köztörvényes” kivégzésérõl talált adatokat. Radványi János
washingtoni magyar nagykövet 1968-ban 453 kivégzésrõl kapott tájékozta-
tást Budapestrõl. A magyar emigráció felmérései is – Mérey Tibor
1978-ban 2–2,5 ezer, 1989-ben Krassó György kb. ezer személyt szám-
lált– alapos eltéréseket mutatnak. 1989-ben az elsõ levéltári feltárások
kb. 400, a pontosítások után 367 fõ kivégzését bizonyították, de az 1956-os
Intézet által végzett kutatások a bírósági ítéletekre támaszkodva
1956–1959 között 341 halálos ítélet végrehajtását találták bizonyítottnak;
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ebbõl forradalmi cselekményért 229 fõt, a forradalomhoz csak részben köt-
hetõ eseményekért 112 fõt végeztek ki. Bármelyik adatot vesszük figye-
lembe, újabbkori történelmünk legvéresebb politikai bosszúja történt.
Összehasonlításként: 1849 õszén a Haynau táborszernagy által irányított
császári hadbíróság ugyan közel 850 halálos ítéletet tervezett, ebbõl azon-
ban végül 123 személyen hajtották végre azt.

A könyörtelen megtorlás szándékát bizonyítja a bírósági ítéletek száma.
A forradalmi eseményekkel összefüggésben 21 668 fõt ítéltek el, ebbõl
4961 esetben vagy felfüggesztették az ítélet végrehajtását, vagy a vizsgálati
fogsággal azonos idõtartamban szabták meg a büntetést. A hosszabb idõre
bebörtönzöttek száma 16 443 fõ volt, az 1956–1958 között elítéltek között
329 fiatalkorú elítélésére került sor a peranyagok vizsgálata szerint. Meg-
döbbentõen magas a „közbiztonsági õrizetesek” és az internáltak száma,
utóbbi az adott idõben 16–18 ezer volt, de ebben már a rendõrségi felügye-
let alá helyezettek is beszámításra kerültek. A megfigyelésekre, a hivatalos
büntetõeljáráson kívüli ügyekre nincs konkrét statisztikai adat, pedig ez
felülmúlja a bírói eljárások mennyiségét. Szinte felbecsülhetetlen azoknak
az ügyeknek a száma, amelyeket 1957 tavaszán munkahelyi vezetõk a sze-
mélyzetisekkel közösen „bonyolítottak” le. Minden munkahelyen – a kar-
hatalmi és rendõrségi megbízottakkal együtt – megvizsgálták a dolgozók
1956 októberi–novemberi magatartását, különösen azokét, akik ebben az
idõszakban felvették a munkát, tagjai voltak a forradalmi bizottságoknak,
munkástanácsoknak, esetleg felszólaltak a munkásgyûlésen, hozzátartozó-
juk külföldre távozott, közvetlen vagy tágabb családjukban valaki ellen
büntetõeljárást indítottak. Különös figyelemmel kísérték a MÁV, a TEFU
és egyéb szállítási vállalatok dolgozóit, hiszen pl. a tehergépkocsi vezetõk
közül sokan szállítottak felkelõket, vagy átengedték gépkocsijukat, szere-
pet játszottak a sebesültek szállításában, s az élelmiszerellátásban.

Különösen ellenszenvesnek mondható a kórházakban, rendelõkben vég-
zett nyomozás, ahol a betegellátás dokumentumait szedték össze, a késõbbi
„politikai megnyilatkozásokat” tették vizsgálat tárgyává. Ilyen esetekben
ugyan nem bocsátották el a dolgozókat, de „népgazdasági érdekbõl” áthe-
lyezték egyik kórházból a másikba, rosszabb esetben vidéken biztosítottak
számukra munkahelyet. A „bizonyíthatóan ellenforradalmi magatartásért”
büntetõeljárást indítottak. Nagyjából 200 körül volt a bírósági eljárás alá
vont egészségügyiek száma.

1957. július 1-jétõl fogva bevezették a felelõs munkakörben dolgozók
részére az erkölcsi bizonyítvány kötelezettségét, amit a rendõrség adott ki.
Nehéz akárcsak megközelítõ adatot is mondani, hogy hányan lehettek olya-
nok, akik éppen az erkölcsi bizonyítvány hiányában vesztették el állásukat
vagy „népgazdasági érdekbõl” tették õket más, alacsonyabb beosztásba.
Az alkalmasságot a politikai „megbízhatóság” szemszögébõl ítélték meg,
az 1956 októberi–novemberi magatartást vették figyelembe. Középszinten
senki sem maradt vezetõ, hirtelen ugrásszerûen megnõtt a fizikai dolgozók
között az állásukat vesztett tanárok, jogászok, közgazdászok száma.

Menekültek
Az 1956-os magyar forradalom szomorú következménye a közel 200–240
ezer magyar menekült, akik az ’56-ot megelõzõ tíz éves diktatúra remény-
telensége és az újabb megtorlásoktól való félelem miatt inkább az emigrá-
ciót választották. A menekültek nagy része az életét mentette, illetve a bör-
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tön elõl menekült, mert részt vett a fegyveres harcokban vagy tagja volt
valamilyen forradalmi bizottságnak. A menekülés Ausztria és késõbb Jugo-
szlávia irányába történt. A semleges Ausztria már 1956. október 28-án
megnyitotta a határát, november 4-e után naponta több ezren lépték át a
határt, november 22–26-a között 46 ezer menekültet regisztráltak. A lélek-
ben összetört ország tükörképe lett ez a menekülés.

Az osztrák belügyminisztérium adatai szerint 1956. december 10-ig
126 496, december 31-ig összesen 165 361 magyar menekültet vettek
nyilvántartásba. Számuk 1957. május 1-jére 174 000, 1958. május 1-jére
178 900 fõre emelkedett. A magyar–osztrák határ átlépése 1956. novem-
ber 4-ére megnehezedett, hiszen a szovjet katonai erõ lezárta a határ felé
vezetõ utakat, a határvonal mentén csapatokat vontak össze. 1956. novem-
ber 9-én a szovjetek ellenõrzésük alá vonták a hegyeshalmi határátkelõt.
Ezzel megszûnt az országúton való menekülés lehetõsége, erdõkön, mezõ-
kön keresztül, leginkább éjszaka lehetett a határt megközelíteni. 1957
tavaszán már olyan szigorúvá vált az ellenõrzés, hogy alig lehetett a
magyar–osztrák határ közelébe jutni. Ezután lett a menekülés iránya Jugo-
szlávia, ahol szintén befogadták a menekülõket. Ide kb. 40 ezer magyar
érkezett. Mintegy 40 országba került a több mint 200 ezer magyar emig-
ráns.2

Az 1956-os magyar emigrációs hullám sokáig érezhetõ veszteséget oko-
zott a hazai szellemi életben. A menekülõk 22–24%-a értelmiségi volt,
akiknek a többsége nemcsak a forradalomban való részvétel miatt válasz-
totta az emigrációt, hanem a szellemi szabadságra vágyva hagyták el az
országot. Ennek legékesebb bizonyítéka, hogy az amerikai egyetemeken
tevékenykedõ egyetemi tanárok, kutatók, oktatók között az 1960-as évek-
ben 362 magyar volt, ennek 70%-a 1956–57-ben emigrált. A menekült
magyar értelmiség zöme mûszaki végzettséggel rendelkezett, de szép szám-
mal voltak közöttük orvosok, tanárok, jogászok is. 80%-uk 20–40 éves
volt, 8452 még egyetemista, illetve fõiskolai hallgatóként hagyta el hazán-
kat. Végül az akkori magyar egyetemi ifjúság egynegyede hagyta el az
országot örökre.

A hivatalos ENSZ-nyilvántartások szerint 1956 novembere és 1957
áprilisa között Ausztriában 6812 menekült diákot vettek nyilvántartásba.
Jugoszláviában további 1362 egyetemistát regisztráltak. Ezt az adatot erõ-
sítette meg a genfi székhelyû Egyetemista Diákok Nemzetközi Irodája is.
A diákok zöme egyetemista és fõiskolás volt (95%), csekély hányadban
középiskolás és tanulmányait valamilyen okból (pl. kizárás) megszakító.
A Szabad Magyar Diákok Szervezete 1957-ben alakult meg Párizsban,
amelyhez 7984 magyar egyetemista csatlakozott. A szervezeten belül a leg-
nagyobb csoportot a Sopront elhagyó erdõmérnöki hallgatók (640) alkot-
ták, de jelentõs számban érkeztek emigráltak Budapestrõl a Mûegyetemrõl
is. Az egyetemisták többsége Európában maradt: Németország 1200,
Ausztria 534 ösztöndíjast fogadott be. Sokan mentek Svájcba, Hollandiába,
Svédországba, Norvégiába, Angliába, Olaszországba, Franciaországba, az
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2 Egyebek között az Egyesült Államokba 35 240-en, Kanadába 24 588-an, Nagy-Britan-
niába 20 640-en, Nyugat-Németországba 14 289-en, Svájcba 11 975-en, Franciaor-
szágba 10 237-en, Ausztráliába 9 663-an, Svédországba 5 823-an, Olaszországba
3 849-en, Hollandiába 3568-an, Belgiumba 3 419-en érkeztek, s kértek letelepedési
engedélyt, míg 17 500-an Ausztriában maradtak, ott telepedtek le. Az osztrák menekült-
táborokból Magyarországra 11 175 személy tért vissza.



Amerikai Egyesült Államokba és Kanada is méltányos ösztöndíjas helyeket
biztosított számukra (a Rockefeller Alapítvány az Ausztriában tanulók
költségeit egészítette ki).

Közülük a magyar medikusok száma 350 volt, akik közül kb. 200-an
hajóztak át az Egyesült Államokba: Nyugat-Ontario egyetemén 25, a
hamiltoni orvosi karon 30 magyar medikusnak adtak ösztöndíjat. Kanadá-
ban 130 medikus kapott lehetõséget a továbbtanulásra. Néhány évre rá az
amerikai kontinensen végzett magyar orvosok száma 200 fõt tett ki, többsé-
gük – oklevelük elismertetése után – gyakorló orvos lett Európában, illetve
az amerikai kontinens különbözõ országaiban. 1956 õsze magyarországi
egészségügyi elemzéséhez hozzátartozik a jelentõs szakember veszteség is.
Az eltávozottak ugyan külhonban öregbítették a magyar medicina jó hírét,
viszont sokáig érezhetõ volt hiányuk a hazai egészségügyben.
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Debrõdi Gábor

Az Országos Mentõszolgálat
helytállása 1956-ban

Húszezer sérült
A még csak nyolc éve mûködõ Országos Mentõszolgálat (OMSZ) 1956
õszén rendkívül súlyos helyzetbe került az órák alatt kibontakozó fegyveres
összecsapások kialakulásakor. A helyzet súlyosságára való tekintettel a
budapesti mentést személyesen Orovecz Béla, az OMSZ alapító-fõigazga-
tója irányította.3 A Markó utcai Központi Mentõállomáson senki sem
adhatta le a szolgálatát, Orovecz fõigazgató vészriadót rendelt el, a bejárati
kapu fölé kitûzték az ekkor használatos vörös zászlót. A harcok állandósu-
lását követõen az OMSZ összes elérhetõ dolgozóját kötelezte az azonnali
szolgálatfelvételre.

Az 1956. október 23-ai délutáni tömegtüntetéseken már esetkocsik
követték a közel 200 ezres fõvárosi emberáradatot. A városligeti szobor-
döntéshez is mentõegységeket vezényelt ki a budapesti mentésirányítás, a
mentõkocsik a tömeggel együtt vonultak tovább a Magyar Rádió székháza
elé. A vezetõség minden olyan helyszínre igyekezett mentõkocsit küldeni,
ahol tömeges sérülések elõfordulására lehetett számítani.
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A Markó utcai mentõközpontba lõtt sérülteket szállítanak be

3 Orovecz Béla (1909–1966) orvosszázados 1944-ben, az Országos Légoltalmi Parancs-
nokságon és a Magyar Vöröskereszt Mentésügyi Osztályán orvos-elõadóként dolgozott.
Csatay Lajos hadügyminiszter õt bízta meg Budapest Székesfõváros Hatósági Légoltalmi
Mentõszolgálatának megszervezésével, a fõváros mentõerõinek integrációjával. Az új
szervezet 1944. május 1-jén kezdte meg mûködését, vezetõje Bisits László, Budapest
tiszti fõorvosa lett. Az Orovecz–Bisits vezette Hatósági Légoltalmi Mentõszolgálat és
annak segélyhelyekkel üzemelõ fõkörzetei a budapesti ostrom idején kimagasló szerve-
zettséggel mûködtek.



A betegellátást dokumentáló esetnaplók szerint a Rádióhoz 20 óra 43
perckor vonultak ki az elsõ mentõegységek. A kibontakozó fegyveres har-
cok következményeként 43 sérültet láttak el, közülük két személy még a
helyszínen életét vesztette. Az eseményekrõl értesülve sok mentõdolgozó
önként jelentkezett szolgálattételre.

Október 23-án éjszaka a fõvárosi kórházak hamar megteltek. Több olyan
helyszín is volt, melyet már nem tudtak megközelíteni a mentõk.4 Pap Zoltán
nyugdíjas mentõ-fõorvos is errõl számolt be: „A Rákóczi út feketéllett az
emberektõl. A Vas utca sarka szabad volt, de néhány méterrel a befordulás
elõtt embercsoport állított meg bennünket. Követelték, hogy átvizsgálhassák a
kocsit. Tudomásuk szerint az ÁVO egy mentõkocsival lõszer és katona utánpót-
lást vitt a Rádióhoz. Továbbengedtek, de figyelmeztettek, hogy a Vas utcát a
Bródy utca felõl válogatás nélkül tûz alatt tartják. Akkor próbáltam ki hirtelen
kiagyalt módszeremet, melyet aztán rendszeresen alkalmaztam. A kocsi elé
álltam, két kezemet a fejemre tettem, elindultam az utca közepén.” 5

A fõvárosi perem-mentõállomások kocsiparkjának jelentõs részét a Köz-
ponti Mentõállomás állományához rendelték, s ún. „portyázásra” vezényel-
ték ki õket, a kocsik a tûzharcok közvetlen közelében állomásoztak. A men-
tõk állandó életveszélyben teljesítettek szolgálatot, a korábban begyakorolt
és megszokott munkarend órák alatt felbomlott: „A formális fegyelem nem
volt fenntartható. Megszûnt a »sorosság« azaz a hazaérkezés sorrendjét tekin-
tetbe vevõ kivonulási sor. Az irányítók beszóltak az orvos-mentõtiszti társal-
góba, elmondták, hol, mi történt. Valaki felállt, vette a sapkáját, kabátját és
kiment az ápoló-gépkocsivezetõi társalgóba. Bajtársak, van két lövés itt meg
itt! Ki jön velem? Mindig felállt egy pár, és kiballagtak a kocsihoz…” 6
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Népszava, 1956. november 1.

4 Az esetnaplók feljegyzése szerint az este 21 óra 08 perckor a Magyar Rádióhoz riasztott
Puszter Magdolna mentõorvos irányításával kivonuló rohamkocsi a helyszínt a heves tûz-
párbaj miatt már nem tudta megközelíteni, de mintegy negyed órával késõbb, a harcok
elültével, már tömegével látták el az OMSZ mentõegységei a sérülteket.

5 Pap Zoltán (szerk.): Jubileumi Évkönyv az Országos Mentõszolgálat megalakulásának
ötvenedik évfordulójára. Bp., 1998. Országos Mentõszolgálat. p. 92.

6 Jubileumi Évkönyv, 1998. p. 93.

A mentõk hozzáállására jellemzõ volt, hogy a helyszíni betegellátás és a
betegszállítás során – politikai meggyõzõdésüktõl függetlenül – mind a
szovjet katonák és a belügyi alakulatok tagjai, mind a szabadságharcosok
ellátása részrehajlás nélküli volt. A sérültek mellett talált fegyvereket nem
vitték el a sérültekkel együtt a helyszínrõl, és nem engedték meg azok
mentõállomásokon való elhelyezését sem.

Rendkívül felingerelte az embereket az a plakát, miszerint az ÁVH-sok
lõszereket, kézifegyvereket szállítanak a mentõkocsikban. A tömeg eleinte
megállította és átkutatta a mentõautókat. Valószínûleg egy ilyen betegszállító
kocsit láthatott Lengyel Balázs író október 30-án: „Amint az utcát elálló
sokadalomhoz értünk, közeledik felénk egy mentõautó. Ketten-hárman is, fia-
talok, elébe ugranak és integetnek neki, hogy álljon meg. S akkor a mentõau-
tóból egy géppisztolysorozat, rájuk és ránk, akik lentebb álltunk, szélén a
tömegnek. Mészöly is, magam is ledobtuk magunkat a füves rézsûre. Az asszo-
nyok és Jékely állva maradtak. Alaine-t lerántotta Miklós, én Ágnest. Jékely
Zoli tétován álldogált. A géppisztoly tovább kelepelt. – Feküdj! – ordítottuk.
Erre esetlenül leguggolt. Nem volt háborús gyakorlata. A mentõautó rákap-
csolt, a szétspriccelt tömegen, a sebesülteken át, lefutott a dombról. A bariká-
don azonban felborult.” 7

Október 23-án este Csepelen, a II. Rákóczi Ferenc úton már incidensre
került sor egy szülõ nõt szállító mentõegység tagjai és a feldühödött tömeg
között. „Ti is ÁVH-sok vagytok és lõszert visztek!”. Miután átkutatták a men-
tõautót, végül elismerték, hogy „igazi” mentõkrõl van szó, és a jármûvet
továbbengedték. Az OMSZ Forradalmi Munkásbizottsága a magyar írók
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Csepeli Újság, 1956. november 1.

7 Lengyel Balázs: Két Róma. Esszék. Bp., 1995. Balassi. p. 72.



lapjában, az ’Irodalmi Újság’-ban határolódott el a minden alapot nélkü-
lözõ vádaktól. „Évek óta tudtuk, hogy az ÁVH-nak aljas céljai elérésére
mentõgépkocsijainkkal teljesen azonos külsejû jármûvei vannak. Éveken át
hiába emelték fel az Országos Mentõszolgálat vezetõi és dolgozói tiltakozó
szavukat ez ellen, az akkori bûnös felsõ vezetés nem intézkedett.” 8 Ezzel az
esztelen ötlettel egyesek súlyos veszélybe sodorták a mentést.

A szovjet beavatkozást követõen arra is volt példa, hogy a mentõállomások
dolgozóit a katonai egységek kizavarták szolgálati helyiségeikbõl és ott ide-
iglenes katonai táborokat alakítottak ki maguknak. A Szigethalmi Mentõállo-
mást kétszer is kiürítették. A késõbb Tökölre visszavonult szovjet katonai
egységek a repülõbázis felé tartó utakat lezárták, így a mentõk betegeikkel
járhatatlan dûlõutakon próbáltak meg eljutni a fõvárosi kórházakba.

A budapesti harcok eszkalálódása során egyre több mentõautót ért táma-
dás, több mentõgépkocsi szovjet katonai jármûvel ütközött. Az elsõ ilyen
kocsi a 999-es háziszámú IFA Garant rohamkocsi volt, mely üzemképte-
lenné vált még a harcok elején. Kiesése igen súlyosan érintette a fõvárosi
betegellátást, mivel ez a rohamkocsi a Központi Mentõállomás egyik legmo-
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Mentõszolgálatunkról

Még október 23-án este elterjedt a hír, hogy az ÁVH a mentõszol-
gálat autóin szállít lõszert a Bródy Sándor utcába. Egyesek a hír hal-
latára a mentõket ÁVH-s bérenceknek minõsítették.
Íme az igazság: hamis címre, eldugott utcákba csalták a mentõautó-
kat, s ott röviden végeztek a személyzettel.
Több orvos, ápoló, sofõr esett a merényletek áldozatául.
Köszönettel tartozunk népünk nevében a mentõknek, mert életük
veszélyeztetésével is szállították a harc sebesültjeit, békés lakos-
ságra lövõ orosz tankok áldozatait, kiknek száma értesüléseink sze-
rint Kispesten nyolc halott és mintegy félszáz sebesült.

Kispesti Figyelõ, 1956. november 2.

Harckocsi-tûz alá vett mentõautó

8 Irodalmi Újság 7 (1956) No. 43.

dernebb mentõkocsija volt. Orovecz fõigazgató rövid rádióközleményben
kérte a lakosság segítségét: „Az Országos Mentõszolgálat felkér mindenkit,
hogy munkájában a legmesszebbmenõkig nyújtson segítséget, mert csak ebben
az esetben tudja emberbaráti kötelességét gyorsan elvégezni. A sebesültekért
kiinduló és a sebesülteket kórházba szállító mentõautók feltûnõ jelzésûek és
útjuk során a szabad utat minden körülmények között biztosítsák!” 9

A mentõmunkát statisztikai adatokkal is alátámasztó októberi–novemberi
esetnaplók hiányosak. A hiányosságok a fáradtsággal és az életveszélyessé
vált helyszíni körülményekkel magyarázhatóak. Nincsenek minden esetben
feltüntetve a mentõhívások idõpontjai, a betegek adatai részben vagy egyál-
talán nem szerepelnek. Elõfordult, hogy a sérülés helyszínét sem rögzítették.
Felkai Tamás az 1954-ben alakított rohamkocsi-szolgálat fõorvosa így emlé-
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Harci jármûvekkel karambolozott eset- és rohammentõ

9 A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23. – november 9.
Összeáll.: Varga László, szerk.: Kenedi János, Gyurgyák János. Bp., 1989. Századvég –
Nyilvánosság Klub. p. 55. (Századvég füzetek 3.)



kezik: „…amikor egyszerre kellett több sérültet ellátni, méghozzá sietve, mert
vagy lõttek bennünket is, vagy újabb sérülthez hívták õrségünket. Ilyenkor
elfelejtõdhetett az adatok felvétele, volt, hogy eszünkbe sem jutott adminiszt-
rálni.” 10 Amikor egy-egy gócponthoz küldtek mentõkocsit, a tömegével ellá-
tott sérültek esetében kivitelezhetetlen volt a dokumentáció precíz szabálya-
inak betartása. Nyomon követhetõ a Központi Mentõállomás irányító és
naplózó személyzetének fáradtsága is, a már említett esetnapló-dokumentá-
ciók tucatnyi hibát tartalmaznak. A fentiek mellett érdemes megemlíteni,
hogy a fõigazgató hallgatólagosan utasította az OMSZ kivonuló és naplózó
személyzetét, hogy a fegyveres harcok sérültjeinek nevét ne is rögzítsék, így
egy késõbbi felelõsségre vonás esetén a hatóságok képtelenek lesznek a har-
cokban részt vevõk kilétét megállapítani. Elõrelátásának köszönhetõen szá-
mos szabadságharcos menekült meg a késõbbi megtorlástól.

Pincerendszer a Markóban
A fõigazgató október 24-e reggelén az éjszakai harcok láttán elrendelte a
Markó utcai légoltalmi pincerendszer üzembe helyezését és a várható
tömeges sérültek ellátásához szükséges egészségügyi felszerelések beszer-
zését. Az ideiglenes sebesültellátó kórházat a dolgozók „Pincekórháznak”
nevezték. A kórház elindítását megkönnyítette a fõigazgató II. világháborús
légoltalmi tapasztalata, továbbá nagy segítséget nyújtott a kórház beindítá-
sában az Egészségügyi Minisztérium, mely a tartós betegellátás kívánalma-
inak megfelelõen nagyobb egészségügyi szállítmányt utalt ki a mentõknek.
A Fõvárosi Autóbusz Vállalat önkéntes sofõrjei szállították ki a matracokat,
kötszereket és gyógyszereket autóbuszaikon. 11

A vidékrõl Budapestre érkezõ élelmiszerszállítmányok kerületek közötti
elosztását a Fõvárosi Tanács VB. Szociálpolitikai Csoportja végezte.
A helyi élelmiszerosztást a kerületi forradalmi tanácsok a Magyar Vöröske-
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Kórházi felszerelések érkeznek a Pincekórházba

10 Felkai Tamás: Fehér kocsin piros vér. Dokumentumgyûjtemény az Országos Mentõszol-
gálat ’56-os munkájáról. Bp., 1993. Sokszorosított gépirat. 8. lev.

11 Késõbb a buszvezetõk jármûveikkel a tömeges baleseti helyszínek sérültjeinek szállítá-
sában is segítséget nyújtottak a mentõk szakmai felügyelete mellett. A vállalatnál alakult
munkástanács a forradalom elsõ napjaitól kezdve biztosította a fõvárosi egészségügyi
intézmények gyógyszerkészletének utánpótlását. A mátyásföldi Ikarus Jármûgyár 15–20
db autóbusszal vállalta a fõváros élelmiszerellátását.

reszt kerületi bizottságaival együtt végezték. A külföldrõl érkezõ segély-
szállítmányokat a Közellátási Kormánybizottság fogadta. Az osztrák határra
érkezõ segélyszállítmányok továbbszállítására a Gyõr megyei forradalmi
tanács elnökét kérték fel.

Az egészségügyi alapfelszerelések és az élelmiszer gyûjtése még idõben
lezajlott, mert ekkor már harcok voltak a Markó utca közelében is. Orovecz
fõigazgató elõrelátásának köszönhetõen ezekben a napokban több száz súlyos
sérült állapotát sikerült stabilizálni. A Mentõszolgálat ideiglenes kórházát
rendszeresen kiürítette, a harcok szüneteiben betegeit továbbszállította a már
megközelíthetõ kórházakba.

Szerencsére megmaradt a telefonösszeköttetés a Központi Mentõállomás
és a perem-mentõállomások között, így a késõbbiekben az újabb tömegsze-
rencsétlenségekhez viszonylag rövid idõ alatt lehetett a mentõkocsikat
riasztani. A pesti belvárosban szolgálatot teljesítõ mentõegységek nem
maradtak magukra, a tömeges helyszíneket egyszerre több kocsi is le tudta
fedni. A mentõk mobilitásához szükséges üzemanyag-ellátást az ÁFORT
budapesti kirendeltségei folyamatosan biztosították.

Óriási segítséget jelentett az élelmezés megszervezésében a vidéki és a
városi lakosság önzetlen adakozása. A mentõknek szánt élelmiszeradomá-
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IFA rohamkocsi és autóbusz kivonulásra készen

A Markó utcai telefonközpont



nyokat a Központi Mentõállomáson helyezték el, így a szolgálat önerõbõl
láthatta el élelmiszerrel kivonuló állományát és az épület pincéjében fekvõ
betegeit. A fõigazgató a mentõk tartalékaiból (élelmiszer, egészségügyi fel-
szerelés) nemcsak az elérhetõ kórházaknak szállíttatott, hanem még a Cor-
vin-köz forradalmi csoportjának is juttatott az élelmiszerkészletekbõl.

Figyelve az esetstatisztikákat, feltûnik, hogy a forradalom alatti esetki-
vonulások és betegszállítások jelentõs hányadát képezték a szülésekkel,
nõgyógyászati esetekkel kapcsolatos mentõfeladatok. A fenyegetettség és a
stressz-állapot sok nõnél kiváltotta a szülés idõ elõtti megindulását. Az
állandó rettegés, a jövõ bizonytalansága a nem harcoló városi lakosság
körében akut belgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai tünetek kialaku-
lásához vezetett. Ezen esetek és a tömeges sérültek, haldoklók ellátása és
elszállítása soha nem látott megterhelést jelentett a Mentõszolgálat szá-
mára. Ezekben a napokban a fizikai és pszichés terhelés mellett számos
sérültje és halottja is volt a Szolgálatnak.

Akik életüket adták
Október 24-én több mentõdolgozót ért lövési sérülés. Puszter Magdolna
mentõorvos a Rákóczi úton szenvedett comblövést, bajtársai a legközelebbi
lakóházba menekítették. A házban lakó orvosok operálták meg, az orvosnõ
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Fekvõbeteg ellátása a Pincekórház kórtermében

sérülései ellenére késõbb tovább teljesítette szolgálatát a Markó utcai
„Pincekórházban”.

Az újabb megdöbbentõ hír a nap végén érte a mentõtársadalmat. Róna-
falvi Ödön mentõorvos segéd, Kecskés Sándor mentõápoló és Hegedûs
Miklós gépkocsivezetõ utcai lõtt sérülthez vonult ki a Központi Mentõállo-
másról. A mentõegység a helyszínrõl a budapesti MÁV Kórház sebészeti
osztályára indult, de az Andrássy úton, a Bajza utcai keresztezõdésnél a
ködös éjszakában egy szovjet katonai alakulat a reflektorral közeledõ men-
tõkocsit géppuskatûz alá vette. Rónafalvi Ödön mentõorvos-segéd a hely-
színen életét vesztette, holttestét bajtársai szállították be a Markó utcába.
Kecskés Sándort súlyos életveszélyes sérülésekkel vitték a MÁV Kór-
házba, ahol másnap, október 25-én belehalt sérüléseibe.

Hegedûs Miklós gépkocsivezetõ vállsérülésébõl hónapok múlva gyógyult fel.
A mentõket ért támadások még október 26-án is hátráltatták a mentést, errõl
egy rádiófelhívás tudósít: „A tüntetések során ismételten elõfordult, hogy tüzet
nyitnak a sebesültszállító gépkocsikra, a kórházakra, a klinikákra. Ezek a
szervek az életmentés áldozatos munkáját végzik. Ne lõjön senki a mentõkre, a
kórházakra, a segélyhelyekre, a sebesültszállító gépkocsikra!” 12

Sortûz a Parlamentnél
Másnap, október 25-én a Parlament elé vonuló békés tüntetõ tömegre sor-
tüzet zúdítottak, a Kossuth téren több mint száz halott és megszámlálhatat-
lanul sok sérült maradt, a sortüzet követõen fõváros szerte ismét fellángol-
tak a harcok. A Parlament elõtti sortûz után a belvárosi kórházak hamar
megteltek, de a Központi Mentõállomás épületébe is tömegével szállították
be a sérülteket. Számuk a mai napig is csak hozzávetõlegesen állapítható
meg, mert a Mentõszolgálaton kívül sok laikus és egészségügyi önkéntes is
részt vett a sérültek, haldoklók ellátásában és elszállításában. Teljes mér-
tékben érthetõ, hogy az akkori betegdokumentáció elmaradt, a tömegével
érkezõ sérültek ellátását a lehetõ leggyorsabban biztosítani kellett, másra
nem maradt idõ. A harcok fokozódásával az összes elérhetõ jármûvet
igénybe vették a hivatásos és az önkéntes mentõk. Használatba vettek
oldalkocsis motorkerékpárt, személygépkocsit, teherautót, autóbuszt. Az
OMSZ több ízben csatasorba állította a Fõvárosi Autóbusz Vállalat autóbu-
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Hõsi halott mentõk temetése

A szabadságunkért vívott hõsi harcok során éjjel-nappal helytállva
önfeláldozó munkát végeztek a mentõk. Ellenségeink õket sem kímél-
ték. Számtalan esetben elõfordult, hogy mentõkocsira tüzeltek, sõt a
Köztársaság téri ütközetben a téren fekvõ sebesültek mentése közben
is rájuk lõttek. A mentési munka két hõsi halottját, Rónafalvi Ödön
mentõorvos-segédet és Kecskés Sándor mentõápolót ma délután
három órakor temetik a hõsöket megilletõ végtisztességgel a Farkasréti
temetõben.

Kis Ujság, 1956. november 3.

12 A forradalom hangja, p. 82.



szait, kötszereket, kórházi felszereléseket, vért szállított velük. A Vállalat 3
db autóbuszával az önként jelentkezõ buszsofõrök mentõorvosok és mentõ-
tisztek irányításával keresték fel a tömeges sérülések helyszíneit.

A segélyszállítmányok
Az OMSZ a segélyszállítmányok szállításában is közremûködött. Fontos
kiemelnünk a Gyõri Mentõállomás szerepét, közeli fekvése a nyugati határ-
hoz lehetõvé tette, hogy a Hegyeshalomba érkezõ segélyszállítmányokat
fogadja. A mentõk az életveszélyessé vált utakon a helyi és a fõvárosi kór-
házakba szállították a vért, kötszereket, orvosi mûszereket, élelmiszert,
takarókat. Az egyik Lengyelországból érkezõ vérszállítmányt Maráky Zsu-
zsa mentõorvos vette át, a Központi Mentõállomásról vonult ki a Fõvárosi
Autóbusz Vállalat egyik jármûvével.
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Halottak a Kossuth téren

A Mentõszolgálat helytállásával nemcsak a lakosság, hanem az Egészség-
ügyi Minisztérium elismerését is kivívta. Drexler Miklós egészségügyi minisz-
terhelyettes október 28-án az MTI munkatársának adott interjúban külön
kitért a mentõkre: „A mentõszolgálat dolgozói hõsies helytállással biztosították
a sebesültek kórházba szállítását. Gyakran a legnagyobb pergõtûzben, napokon
át, váltás nélkül dolgoztak, hogy teljesítsék nehéz hivatásukat.” 13

Teljesítményük a korabeli jármûállomány állapotának ismeretében érté-
kelõdik fel. A fõigazgató 1956 februárjában részletes jelentést küldött a
mentõk helyzetérõl Román József egészségügyi miniszternek, melyben a
jármûállomány halasztást nem tûrõ, azonnali modernizálását kérte. A 393
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db-os kocsiparkból 169 db, a teljes jármûállomány 43%-a selejtezésre szo-
rult. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az évtized közepére a legnagyobb
szériában rendszeresített Fiat 1100-as típusú mentõgépkocsik alkatrészel-
látása – megfelelõ devizakeret hiányában – megoldhatatlanná vált.

Önkéntes segítõk a Honvéd Kórházban
és az I. sz. Sebészeti Klinikán

A fõvárosban és a vidéki események helyszínein – az Országos Mentõszol-
gálat mellett –orvostanhallgatók, kórházi dolgozók és laikusok is segédkez-
tek a sérültek szállításánál, sokhelyütt önkéntes mentõcsapatok alakultak.
Ezek a csapatok többnyire orvosok vagy orvostanhallgatók irányításával
tevékenykedtek.

Radó György, a fõvárosi Központi Honvéd Kórház parancsnokának kez-
deményezésére a kórház több katonai mentõgépkocsit is forgalomba állí-
tott. A 12 személyes szállítójármûvek igen hatékonynak bizonyultak a
tömeges szerencsétlenségek helyszínén, mivel több tucat sérültet lehetett
velük kimenteni. Személyzetük katonasofõrökbõl és egészségügyi szakdol-
gozókból, medikusokból állt. Kivonultak a Kossuth téri vérengzéshez, de a
Köztársaság téri helyszínrõl is számos sérültet sikerült kimenteniük.
Ennek a szolgálatnak a valódi jelentõssége mégsem a helyszíni sérültellá-
tás, hanem a minél több sérült azonnali kórházba juttatása volt. Hegedûs
László, az orvossegédképzõ tanfolyam hallgatója, az egyik ilyen jármû
parancsnoka, betegszállítása kapcsán az alábbiakat jegyezte meg egy ide-
iglenes szovjet sebesült gyûjtõhelyen tapasztaltakról: „Végtelen nyomort
találtam. Az egészségügyis lelkem, hogy úgy mondjam, megszólalt és azt
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Magyar Honvéd, 1956. október 31.

mondtam magamban, hogy vinni kell õket. Kopasz fejû tizenéves srácok, ott
feküdtek koszosan, véresen, szemmel láthatóan minden lényeges ápolás nél-
kül. Úgy, ahogy az utcáról behozták õket.” 14

Kondor Endre, az I. sz. Sebészeti Klinika önkéntes gépkocsivezetõje,
aki mentõkocsijával számos ellátatlan, súlyosan összeroncsolódott szovjet
közkatonát is szállított, szintén megerõsíti a fenti állításokat. Az intézetben
önként jelentkezett medikusok és medikák a közeli gócpontok sebesültjeit
gyûjtötték össze és szállították a klinikára, hol az alagsorban folyt tovább a
betegellátás. A harcok szüneteiben a szovjet egészségügyi erõk saját erõik
biztosítása mellett szállították el sérültjeiket, a legnagyobb titoktartásra
kötelezve a körülöttük dolgozókat, a betegkartonokat is magukkal vitték.

Constantin Miklós, „doktorka” az I. sz. Sebészeti Klinika mûtõse, az
elsõk között szervezte meg mentõcsapatát: „…Leakasztottunk egy ajtót,
arra fektettem fel a sebesültet. Mivel az ajtót nem lehetett messzire elvinni,
ezért kiszaladtam az utcára, ahol állt egy munkásszállító jármû, egy Csepel
márkájú, fa-karosszériás, úgynevezett »fakarusz« teherautó. Egy férfi jelent-
kezett, hogy õ ugyan órás, de el tudja vezetni. Valami szöggel be is indította.
Egy nõ – foglalkozására nézve varrónõ – jelentkezett, hogy õ is velünk jön
mentõzni. A sebesülteket úgy találtuk meg, hogy a kapualjakból irányítottak
minket az emberek.” 15 Constantin Miklós október 25-én szolgálatteljesítés
közben a Kilián-laktanya közelében kézfej, tüdõ- és fejlövést szenvedett.
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14 Balázs Piri László id. mû p. 125.
15 Balázs Piri László: Emberek fehérben, 1956. Bp., 1993. FSP Literátor. p. 47.



Önkéntes segítõk a Péterfy Sándor utcai kórházban
Az önkéntes segítõk között külön meg kell említenünk a Péterfy Sándor
utcai kórház mentõ tevékenységét. Az igazgatóság felismerve a kórház köz-
ponti fekvésének jelentõségét, kezdeményezte egy, a kórház orvosai által
irányítandó önkéntes mentõszolgálat felállítását. A kórházi mentõk kivo-
nuló személyzetének nagy részét a közeli Állatorvosi Fõiskola önkéntesen
csatlakozott hallgatói adták. A mintegy húsz hallgatót Kómár Gyula pro-
fesszor, a sebészeti tanszék vezetõje irányította a kórházba. A hallgatók
nappal a kivonuló szakorvosok kíséretében segédkeztek a sérültek ellátá-
sánál és a beszállításban, éjszaka a fõiskola elõadótermeiben leterített
szalmazsákokon aludtak. Meg kell emlékeznünk az intézmény hõsi halott-
járól, Tatai Zoltán állatorvostan-hallgatóról, aki elsõként jelentkezett a kór-
ház által indított mentõcsapatba. Az október 25-i Parlament elõtti véreng-
zésben veszítette életét, sérülteket kutatott fel a téren, amikor agyonlõtték.
Holttestét csak két nap múlva tudták diáktársai kimenteni a folyamatos
tûzharcból, ideiglenesen a fõiskola területén, a kémiai tanszék bejárata
mellett temették el.
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Igazság, 1956. október 30.

Interjú dr. Lambrecht Miklóssal,
a Péterfy Sándor utcai kórházban mûködõ

önkéntes mentõszolgálat vezetõjével16

(…) 30-án délelõtt egyszer valamelyik folyosón összetalálkozom Radó Sán-
dor igazgatóhelyettessel, azt mondja: „Nagyon jó, hogy találkoztunk, Mik-
lós, tudniillik mûködik a kórház területén egy önkéntes mentõszolgálat, de
semmi kapcsolatunk nincs velük, légy szíves, vedd át a kórház részérõl
ennek a vezetését.” Mi azokban a napokban tényleg tapasztaltuk, hogy
többségben civil fiatalemberek személyautókon sebesülteket szállítanak be
a kórház területére. A személyautókra lepedõk voltak borítva, azokon fes-
tett vörös kereszt. (…)

– Össze lehetett számolni, hogy hányan vannak az alakulatban?
– Igen, hogyne, mert én aztán szerkesztettem egy névsort, és körülbelül

150-160 ilyen önkéntes mentõlegényem volt, akkor azok név szerint és
aránylag pontos adatokkal be lettek vezetve egy füzetbe, még azt hiszem, a
kocsikat is megszámoztuk külön-külön, ilyen-olyan típusú kocsi, 55-ig ter-
jedt ez a sorszámozás. Hát ezt, mondjuk, szükségesnek tartottam, hogy
valami rendet teremtsek, és tudjam azt, hogy kik vannak ott, kikre lehet
számítani, és milyen munkára. A késõbbi napokban volt ennek jelentõ-
sége, mert november 4-e után megindult az orosz támadás. 30-án egyetlen
nevezetes esemény volt, de az épp elegendõ. A délelõtt folyamán zajlott le
a budapesti pártbizottság székházának az ostroma a Köztársaság téren.
Azonnal kaptunk friss információkat arról, hogy hogyan alakult ki ott az
ostromállapot. Részben az önkéntes mentõinktõl, részben a beszállított
sebesültektõl meg járókelõktõl. (…)

– Válogatás nélkül szállították a sebesülteket?
– Természetes, mindenkit felkapkodtak. Így biztos behoztak egypár ávós

sebesültet is, akik valószínûleg könnyebben sérültek, mert ezek egy-két
nap múlva mind megszöktek a kórház területérõl. Féltek, nyilvánvalóan
féltek, mert akkor már a hangulat rendkívül ellenséges volt minden ávóssal
szemben. Érthetõ módon, hiszen azokban a napokban nagyon sok orvlö-
vészakció is lezajlott, az utcán járókra valahonnan egy házból csak úgy
belelõttek, a mentõautóra is, a hivatásos mentõszolgálati mentõautókra is
lõttek, a mi önkénteseinkre is lõttek. (…)
Fõleg oroszok lõttek mentõautókra, tehát hivatásos, hatalmas mentõko-
csikra. Nem volt vitás, hogy az mentõautó, mégis rálõttek. Ismerek egy kol-
léganõt, aki súlyos, rettenetes súlyos medencesérülést szenvedett pont egy
ilyen orosz támadás következtében. Szóval ezt nem gyõzték volna, és pláne
hogy annyira szétszórtan, a városnak minden területén zajlottak összeütkö-
zések vagy lövöldözések, ezt nem is tudta volna gyõzni az adott kapacitású
mentõszolgálat. Több önkéntes mentõszolgálat volt, azt hiszem, hogy a
miénk volt a legnagyobb, ebben semmi érdemem nincsen, mert ezt már
készen kaptam Tóth Pistától, aki aránylag elég jól megszervezte. Õ ott volt
velünk végig, és valamikor november közepén tért haza, aztán õ is bekerült
egyébként a nagy „fogászatba”, és úgy tudom, a katonai bíróság ítélte el
'57 folyamán. Aránylag jól megúszta, 8 évet kapott.
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Aktív ellenállás országszerte
Természetesen az események nemcsak a fõvárosra lokalizálódtak, a
magyar társadalom országszerte aktív ellenállásba kezdett. A nagyobb
városok közül Gyõr és Miskolc lettek a forradalom központjai. Október
26-án a vidéki városokban is dörögtek a fegyverek. Gyõrött, Mosonmagya-
róváron, Esztergomban, Miskolcon, Oroszlányban egyre több sérültet látott
el és szállított kórházba az OMSZ. Mosonmagyaróváron 55 ember életét
követelte a hatalom sortüze, a mentõk 30 sérültet szállítottak a helyi kórhá-
zakba. Vadászrepülõgépekbõl lõttek a felvonulók közé Tiszakécskén (18
halott), Nyárlõrincen, Csongrádon. Miskolcon a megyei rendõrkapitányság
épülete elõtt lõttek a védtelen tömegbe, a feljegyzések szerint a miskolci
mentõegységek 33 sérültet szállítottak el, 27 halott maradt a helyszínen.
A kecskeméti sortûz alkalmával a Kálvin téren történt szolgálatteljesítés
közben érte az egyik mentõkocsit találat. A Dunaújvárosi Mentõállomás
esetnaplóiból kitûnik, hogy október 24-e és 27-e között 67 helyszíni sérül-
tet láttak el és szállítottak be az OMSZ dolgozói. A Szeged környéki
Mórahalmon a helyi esetnaplók tanúsága szerint ezen a napon 8 lõtt sérül-
tet látott el és szállított el a Mentõszolgálat.

Mentõ-tragédiák
Október 27-én az utcai frontok mintha érzékelték volna a magaspolitika
változásait, ezen a reggelen a harci események érezhetõen alábbhagytak.
Az OMSZ fõvárosi kocsijai a reggeli órákban a békeidõben megszokott
mindennapos esetekhez vonultak ki. Délelõtt ismét tragédia történt. Lövöl-
dözés tört ki a Közraktár utca környékén, a helyszínrõl 9 óra 50 perckor
lõtt sérültrõl érkezett bejelentés, az a hír terjedt el, hogy sok a halott és a
sebesült. A Központi Mentõállomásról vonult ki Lehõcz Vera mentõorvos
az MA 369 rendszámú rohamkocsival a Közraktár utcába, ahol gerinc

– és tüdõlövést szenvedett. A rohamkocsi a Közraktár utcából a Bakáts
utcába kanyarodott, amikor egy szovjet harckocsi a mentõkocsit váratlanul tûz
alá vette: „A sofõr és az ápoló elöl ültek, én hátul ültem a beteg mellett. Õ is
kapott még egy lövést, én meg kettõt. A gépkocsivezetõ, ahogy meghallotta, hogy
lõnek, rögtön a járda mellé kanyarodott és leállt, s akkor abbamaradt a lövés.
Az elsõ, a mellkasi lövésnél az volt a gondolatom, hogy szíven lõttek, meghalok.
A következõ másodpercben – nem tudom, mennyi idõ telik el két lövés között – a
gerincemet ért lövés pokoli fájdalmat okozott a két lábamban. Azonnal lebénul-
tam, és deréktól egy igen erõs, zsibbadásos idegfájást éreztem.” 17

A mentõ-tragédiák megtörténte után különösen elismerésre méltó az a
magatartás, ahogyan a mentõk a késõbbiekben is tudásuk legjavát adva
látták el a sérült ÁVH-sokat, szovjet közkatonákat és tiszteket. A pártatlan
segítségnyújtás egyik legnemesebb példájaként a Markó utcai „Pincekór-
házban” az utolsó vérpótszert egy szovjet katonának adták be. A másik
oldalról ezt a lojalitást még saját katonasérültjeik ellátásáról sem lehetett
elmondani. Pap Zoltán mentõ-fõorvos az alábbi közállapotokkal szembe-
sült egy szovjet katonai elsõsegélynyújtó állomáson: „A segélyhely két iro-
dahelységbõl állt, egyikben íróasztal és szék, itt tanyázott a szovjet orvos.
A másikban semmi bútor, a lámpa sem égett. A földön 11 orosz sebesült, a
legkülönbözõbb lövési sérülésekkel, sebeik néhány pólya menettel fedve,
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17 Felkai Tamás id. mû, 80. lev.

alvadt vérrel átvérezve, sebbe ragadva. Nyögtek, jajgattak, szemlátomást
semmilyen érdemi ellátást nem kaptak. Az orvosról kiderült, hogy fogszakor-
vos, napokkal elõbb hívták be, elvileg »zászlóalj orvosi« feladatkört töltött be.
Egyetlen felszerelése egy kötszer doboz volt, valamint 5 liter 96%-os alkohol,
ebbõl rögtön meg is kínálta a két mentõegység tagjait.” 18

Nemcsak a fõvárosi OMSZ mentõegységeket érte sérülés szolgálattelje-
sítés közben, hanem a vidéki mentõegységek munkáját is ellehetetlenítet-
ték a fegyveres támadások. Október 31-én 12 óra 10 perckor a taksonyi
Duna hídnál fegyveres harc bontakozott ki, ahová Záhonyi Zoltán szigorló
orvos vezetésével önkéntes mentõegység vonult ki. Az eset helyszínén,
betegellátás közben ismét tragédia történt, Záhonyi Zoltán és A. Nagy
József gépkocsivezetõ súlyos fej- és haslövéseket szenvedtek. Szerencsét-
lenségükrõl még idejében sikerült értesíteni bajtársaikat, így a sérültekhez
a Ráckevei Mentõállomásról küldtek mentõkocsit, mely az orvost és a gép-
kocsivezetõt 14 óra 45 perckor adta át a budapesti István Kórházban.

A Pártház ostrománál
Október 30-án a fõvárosban a közbiztonság és a törvényes hatalom biztosí-
tására Nemzetõrség alakult, fõparancsnoka Király Béla lett. Az új fegyve-
res alakulat a forradalmat elismerõ rendõrök és a felkelõk alakulataiból
verbuválódott. Az események jogos követeléseinek engedve a hazai törté-
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18 Jubileumi Évkönyv, 1998. p. 92.



nelmi pártok is újjáalakultak, ennek köszönhetõen léphetett hivatalosan
ismét a nyilvánosság elé a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata
Párt és a Nemzeti Parasztpárt.

A fõvárosi szovjet katonai egységek vezetõi a kapott utasításnak megfe-
lelõen kivonták erõiket Budapestrõl, feladva az eddig oly hevesen védett
belvárosi stratégiai pontokat. Az eseményeket figyelve az ország lakossága
ismét bizakodóbb lett. Mégsem a politikai változások fogják beírni ezt a
napot a forradalom kronológiájába, hanem a VIII. kerületi Köztársaság
téren a Magyar Dolgozók Pártjának székháza elõtti tüntetés, majd tömegbe-
lövetés és az erre válaszul kirobbanó lincselés.

A Markó utcai mentõközpontba az elsõ segélykérés délelõtt 10 óra 26 perc-
kor futott be. Rendkívül feszült volt a légkör, mindenki tisztában volt azzal,
hogy megismétlõdhet október 25-e, a mentõközpontból folyamatosan küldték a
mentõegységeket. A helyszínen az indulatok akkor szabadultak el, mikor az
egyik önkéntes mentõt, Hegedûs Zoltán orvostanhallgatót agyonlõtték. A fehér
köpenyes fiatalember halálát több korabeli filmfelvétel is megörökítette, amint
a sérülteket hordágyon cipelõ önkéntesek mellett fut, majd elesik és többet
nem mozdul. Csököly Sándor, az Országos Mentõszolgálat szolgálatot teljesítõ
mentõápolója szintén jelen volt a Köztársaság téri helyszínen, a Markó utcából
vonult ki mentõegységével: „A Köztársaság téri Pártház ostrománál jelen vol-
tam. Egy kék busszal mentünk a helyszínre egy mentõtiszt és három ápoló a
szaktanfolyamról. Midõn a térrõl összeszedtük a sérülteket a kárhelyparancsnok
kiadta a parancsot a kórházba indulásra. Én a helyszínen maradtam… Kb. 20
embert kötöztem be, illetve vitettem el az épületbõl.” 19

A Nyugathoz fûzött alaptalan remények november elejére megrendültek,
sokakon a kiábrándultság és a mély depresszió lett úrrá. A folyamatos ágyú-
zás, a tömeggyilkosságokról keringõ hírek a civil lakosság idegállapotát megvi-
selték. A vészesen közeledõ szovjet ellentámadás réme páni félelmet váltott ki.

Az OMSZ és a Magyar Vöröskereszt
A harcok sérültjeinek láttán a Magyar Vöröskereszt (MVK) vért, gyógysze-
reket és kötszereket kért a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságától (IKRK).
Európa megértette a magyarok segélykiáltását, az IKRK felszólítására 26
tagországa indította útnak az általuk gyûjtött vérkészítmények, kötszerek,
gyógyszerek, antibiotikumok és nem romlandó élelmiszerek szállítmányát
az ausztriai fogadóbázisokra. Október 27-én megindultak az elsõ teherau-
tó-konvojok Budapestre és a nagyobb vidéki városokba. Még ugyanezen a
napon Bécsben ezer ember jelentkezett véradásra, a Nyugatnémet Vörös-
kereszt külön segélyvonatot küldött Bécsbe.

A segélyszállítmányok egy részét a soproni egyetemisták rakodó brigád-
jai rakták át a magyarországi tehergépkocsikra. Október 28-án a MALÉV
két repülõgépe szállította Bécsbõl Ferihegyre a Nemzetközi Vöröskereszt
adományait, október 29-én Bécs és Budapest között légihíd létesült: „Éle-
lem és gyógyszer – ez a legfontosabb ma Budapesten. Ki tudja a sebesültek
számát? Ki olvasta meg az üzletek elõtt sorba állókat? Kell az élelem és kell
a gyógyszer – és a világ szíve, segítõ keze megmozdult. A szürke, rideg szá-
mok csak annyit mondanak: tegnap 8 repülõgép szállítmány érkezett. Len-
gyel, belga, román, bolgár gyógyszerekkel, kötszerekkel. Ma egy jugoszláv
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19 Felkai Tamás id. mû, 142. lev.
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Hétfõi Hírlap, 1956. október 29.

Szabad Nép, 1956. október 28.



gép érkezett, s minden percben várnak egy svéd repülõgépet. Állandó ingajá-
rat van Budapest és Bécs között. 3 magyar és 1 svájci gép hozza szünet nél-
kül az életmentõ küldeményeket.” 20 Ennek köszönhetõen október 30-án a
fõváros ellátása gyógyszerekkel és vérkészítményekkel már biztosítottnak
tûnt. Késõbb a szovjet erõk Ferihegyet, majd az ország többi repülõterét
körülvették, ezt követõen egyetlen gép sem kapott leszállási engedélyt.

1956. október 31-én megható esemény játszódott le az Orvoskari Ideig-
lenes Forradalmi Bizottság központjában. Egy lengyel pilóta jelentkezett,
akit a magyar forradalomért aggódó honfitársai küldtek Poznañ-ból, ahol a
helyi munkások tömegesen adtak vért a magyarországi sérülteknek. Kétfe-
deles repülõgépével 8 sérültet szándékozott magával vinni, akiket Poznañ,
Lódz vagy Varsó városaiban szeretnének a lengyel orvoskollégák az ottani
nyugodt viszonyok között kezelni. Az óránként változó katonai események
miatt azonban a Bizottság orvosai nem merték kiadni a sérülteket. A vérpa-
lackokat a budapesti célkórházakba szállították. A Lengyel Népköztársa-
ság kormánya már a forradalom elsõ napjaiban 700 kilogramm vérplazmát,
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20 A forradalom hangja, p. 291.

gyógyszert és kötszert küldött Budapestre. Varsóból és Prágából három-há-
rom repülõgép szállított vért Budapestre.
Az OMSZ országos mentõállomás-hálózatának folyamatos üzemeltetéséhez
jelentõs támogatást kapott a külföldi és hazai segélyszállítmányok révén.
Országszerte érkeztek vagonszám kórházi felszerelések, kötszerek és mûsze-
rek Budapestre, a Sopronkõhidai Szövõgyár 60 ezer méter pólyát ajánlott fel
a fõvárosi sérültek ellátására, több ezren jelentkeztek véradásra.
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Varsó, 1956. október 29. Díszõrség a Magyar Intézet elõtt, a zászlón
a felirat: „Tisztelettel fejet hajtunk a magyar nép elõtt”

Vér a sebesülteknek

A Vöröskereszt a rádión keresztül felhívással fordult a fõváros lakossá-
gához: adjanak vért, jelentkezzenek a vöröskereszt véradó szolgálatá-
nál… A felhívásra száz és ezer ember indult meg, hogy segítsen a har-
cok sebesültjein.

Ki tudná most felsorolni azoknak a nevét, akik egy nap alatt 57 liter vért
adtak a Honvéd Központi Kórházban elhelyezett sebesülteknek.

Vért adnak a katonák, akik között órákkal ezelõtt még a halál aratott.
Életet ment vérével az orvos, a diák, az esztergályos, a paraszt…

És vért adnak azok, akiknek szintén erre lenne szükségük: a betegek, a
sebesültek is.

Néphadsereg, 1956. október 28.



Orovecz fõigazgató szervezõképességének köszönhetõen kezdettõl fogva
szoros együttmûködés alakult ki az OMSZ, a Polgári Védelem, a Magyar
Vöröskereszt és az Egészségügyi Minisztérium között, hatalmas mennyi-
ségû kötszert és gyógyszert szerzett így a Mentõszolgálat. Az OMSZ a társ-
szervezetek segítségét kórházak evakuálásával, segélyek szállításával tudta
viszonozni, közel 400 jármûbõl álló kocsiparkjával az életfontosságú mobi-
litást biztosította.
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Szabad Nép, 1956. október 26.

Népszava, 1956. október 31. A cikk fõcíme: Öt világrész lenyûgözõ
segítsége a szenvedõ és harcoló magyar népnek

Október utolsó napjaiban, a túlzsúfolt „Pincekórház” tehermentesítése
céljából, a minél hatékonyabb betegellátás és az esetleges kiújuló belvárosi
harcok sérültjeinek veszélytelenebb elhelyezése érdekében a fõigazgató a
VII. kerületi Szobi utcai szembetegeket kezelõ, ún. Trachoma Kórház átvéte-
lérõl állapodott meg Constantinovits Milán szemész fõorvossal, az intézmény
vezetõjével. Miután az OMSZ november 2-án átvette az épületet, elõször egy
betegszállító mentõkocsi és személyzete, majd másnap, november 3-án egy
orvossal szolgálatot teljesítõ mentõkocsi települt át a leendõ Mentõkórházba.
A kórház betegeinek zöme még a forradalom elsõ napjaiban otthonába távo-
zott, az épület második emeletén maradt betegeket Pap Zoltán irányításával
a mentõk a fõvárosi Tömõ utcai Szemészeti Klinikára szállították.

Még a november 4-i második szovjet támadás elõtt sikerült az épületet a
mentõk sürgõsségi betegellátó tevékenységének megfelelõ fogadóképes
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Magyar Függetlenség, 1956. október 31.

Magyar Honvéd, 1956. október 31.

Igazság, 1956. november 1.



állapotba hozni, így a korábbinál is súlyosabb harcok sérültjeit a kórház
fogadni tudta. Induló eszközeinek, felszereléseinek nagy részét a külföldi
segélyszállítmányokból állították össze a mentõk. Ugyan a forradalmat
követõen Constantinovits Milánt állásából elbocsátották, tudományos kar-
rierjét kettétörték, a mentõk mégis megtarthatták kórházukat, mely a Fõvá-
rosi Tanács 1956. évi november 20-i jóváhagyásával immár hivatalosan is
az OMSZ tulajdonába engedett át. Az induló Mentõkórház elsõ igazgatója
Stumpf Imre, a belgyógyászati osztály fõorvosa lett, a sebészeti osztályt Mór
Henrik, a röntgenosztályt Zoltán Géza fõorvos irányította. A Mentõkórház,
Lamboy László, késõbbi igazgató szavaival: „a sürgõsségi progresszív
betegellátás csírája lett”. 21

November 4.
November 4-én, vasárnap hajnali 4 órakor megindult a „Forgószél” nevû
hadmûvelet Magyarország ellen, melynek fõ célpontja Budapest volt.
A hadmûvelet erejérõl statisztikai kimutatások tanúskodnak, a fegyverte-
len polgári lakosság egyre súlyosabb veszteségeket szenvedett. A halálese-
tek 51,2%-a a november 4-ét követõ napokban történt. Az események
viharos gyorsasággal peregtek: november 5-én elesett a Kilián-laktanya,
7-én a budai Citadella. A dorogi, tatabányai és pécsi ellenálló fegyveres
csapatokat november 11-ével számolták fel. Magyarországra halálos csönd
borult.

Az OMSZ irányítása a fõváros szerte kirobbanó harcokhoz folyamatosan
mentõegységeket küldött, de a sérültek ellátásának és szállításának bizto-
sítása lassan kezdte elérni a szolgálat kapacitásának végsõ határait. Az
órák alatt kibontakozó válsághelyzetben ismét nagy segítséget nyújtottak az
önkéntes mentõk. Mûtõsfiúk, ápolónõk, kórházi orvosok csoportjai dolgoz-
tak az összecsapások helyszínein. Ezekben a napokban esetdokumentáció
alig készült. A sérültek személyazonossága és elszállításának helye sok
esetben kideríthetetlen marad.

Azt tudjuk, hogy november 4-e és 10-e között a Központi Mentõállomá-
son felállított segélyhelyen a nyilvántartás szerint 65 beteg fordult meg.
Közülük 52 lõtt sérült, a többi nem a harcokban megsérült beteg volt.
A harci sérültek között igen sok szovjet katona is volt. A kõbányai Mázsa
térrõl az OMSZ mentõegységei összesen 40 sérültet mentettek ki, ebbõl 14
sérültet a Központi Mentõállomás kocsijai szállítottak el. A Sárbogárdi
Mentõállomás esetnaplójában 8 sérült szerepel, a Pécsi Mentõállomás nap-
lójában két helyszínrõl szintén 8 sérült lett feltüntetve. Leggyakrabban a
„több lõtt sérült” szerepel az esetnaplókban.

Nagyon sok helyszínen nem történt dokumentáció, vagy a dokumentu-
mok mind eltûntek. Ilyen sorsra jutottak a Móricz Zsigmond körtéri, a Gel-
lért téri, a Déli pályaudvari csaták sérültjeirõl készült esetfeljegyzések.
Ugyanez mondható el a nagyobb fõvárosi és vidéki kórházak, elsõsegély-
nyújtó helyek dokumentumairól is. Az eseményekkel késõbb szembesülni
nem akaró adminisztráció az összes elérhetõ betegkartont, dokumentációt
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21 Az alig száz ággyal üzemelõ intézmény több mint negyven éves mûködése során közel
egymillió beteget látott el. A Mentõkórház 2001-ben financiális és szervezési okok miatt
az Országos Traumatológiai Intézetbe költözött, mely intézménnyel együtt megalakította
az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézetet.

elszállíttatta belügyi szerveivel. Ugyanezt tették a szovjet biztonsági erõk
katonasérültjeik beteg-dokumentációival is.

A fõbb csomópontokat, utakat és egyes határszakaszokat lezáró szovjet erõk
a segélyszállítmányokat feltartóztatták. A genfi konvenciók nyilvánvaló meg-
sértése komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, amire a szervezõdõ hatalom
a korábbi évek frazeológiájával érvelt: „A Munkás Paraszt Forradalmi Kor-
mány november 4-vel ideiglenesen beszüntette a nyugatról érkezõ segélyek foga-
dását, mert a nov. 2-án érkezett 30, a 3-án érkezett 70 repülõgépen vöröskereszt-
tel jelzett szállítmányok részben fegyvereket tartalmaztak, továbbá a kísérõk
között nyugatnémetországi hortysta csendõrök és katonatisztek voltak.” 22

A segélyszállítmányok akadályoztatásának hírére a Nemzetközi Vörös-
kereszt vezetõi azonnal a legfelsõbb moszkvai vezetéshez fordultak, köve-
telték az életmentõ szállítmányok akadályoztatásának megszûntetését, de
csak november 11-étõl, a fegyveres harcok megszûntével engedélyezték
újra a szovjet katonai hatóságok a VKNB szállítmányainak a határátlépést.
A fehér teherautó-konvojok ettõl kezdve folyamatosan szállították a
magyarországi segélyeket.

A Központi Mentõállomás személyzete november 5-én 29 sérültet látott
el, közülük 11 szovjet katona volt. A Pesterzsébeti Mentõállomás ezen a
napon 22 sérültet szállított el, akik között szintén voltak szovjet közkato-
nák. Az Újpesti Rendõrkapitányság körül kialakult tûzharcban 8 személy
sérült meg. Komló és Pécs ekkor összesen 14 lõtt sérültet jelentett. A har-
cok hevességét mutatja, hogy a komlói lövöldözés 6 sérültje közül 4 beteg a
helyszínen életét veszítette. Mezõkövesden 6 polgári személy szenvedett
lövési sérülést. November 8-án az Üllõi úton lõttek agyon egy sérültekhez
tartó, kötszerekkel felszerelt ismeretlen orvost.

A mentõkocsik mozgását és a sérültek megközelítését megnehezítette,
hogy a szovjet alakulatok a fõbb útszakaszokat lezárták. Ennek ellenére az
OMSZ folyamatosan gyûjtötte és látta el a helyszínek sérültjeit.

Az egyre súlyosabbá váló harcok közepette az orvoskari hallgatók forra-
dalmi bizottsága az utcára vonult, a segélyezés mellett a mentés megszerve-
zése felé fordultak. A hozzájuk legközelebb található helyszínre, a Cor-
vin-köz sérültjeihez igyekeztek eljutni: „Ahogy a Körútnak nekivágunk,
félelem száll meg bennünket: lõnek – nem lõnek? De mi megyünk. Valami
nálunknál nagyobb erõ visz tovább, nem lõttek ránk, bejutunk a Corvin-közbe.
Iszonyú rombolás, pusztítás képe mindenütt. A híres ágyú összetörve hever a
kapuban. A fõépület pincéje, ahová az alacsony félablakokon keresztül hato-
lunk be, a pusztulás valóságos infernója. Egy-két ágy, szétszórt fegyverek,
fegyverroncsok, vastagon borítva kõporral, szeméttel; emberi testrészek, cafa-
tok, támolygó, heverõ sebesültek, haldoklók. S aki jobban bírja magát még
mindig fegyverét szorongatja. A két hordágyra két súlyos sebesültet teszünk,
pokróccal letakarjuk õket: hideg is van, biztonságosabb is így. Megint összeáll
csoportunk: a két pár sebesültvivõ, elöl E. a zászlóval s megyünk vissza ugyan-
azon az útvonalon, a sebészeti (Rubányi) klinikára.” 23

Az ekkor kiújuló harcokban veszítette életét Magyar Katalin mûvészeti
gimnazista, aki önkéntes ápolónõként vett részt a mentésben. A diáklány a

Az Országos Mentõszolgálat  helytállása 1956-ban

51

22 Csillag Zoltán: Adatok a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (IKRK) és a Magyar Vörös-
kereszt (MVK)1956–57-es tevékenységérõl. Bp., 1992. Magyar Vöröskereszt. p. 6.

23 Prágay Dezsõ: Orvoskari fiatalok a forradalomban. Beszélgetés Prágay Dezsõvel.
A beszélgetést lefolytatta E. B. 1986 nyarán Amerikában. In: Magyar Füzetek 17. Párizs,
1986. Malakoff, Dialogues Européens. p.79.



Tétényi úti kórház betegszállításra kialakított mentõkocsiján vonult ki a
pesti belvárosba Katona Sándor kórházi gépkocsivezetõvel egy kilencéves
kisfiúért. A közelben kirobbanó harcok elõl egy mellékutcába hajtottak,
ahol egy velük szemben megjelenõ tank tüzet nyitott rájuk. A kocsiban a
gyermek és ápolónõje életét veszítette.

Sérültek és halottak
A harci cselekmények sérültjeinek és halottainak adatnyilvántartását, kor-
rekt feldolgozását lehetetlenné tette a beteg-dokumentációk elkallódása,
eltüntetése. Tény marad azonban az, hogy az Országos Mentõszolgálat
1956-ban 25 680 mentõfeladattal többet végzett az elõzõ évhez képest.
Jármûállománya pedig óriási veszteségeket szenvedett.
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IFA Phänomen roham- és IFA Gazant esetkocsi a Markó utcában

Az új politikai adminisztráció finomított adatközlésén túl elkészíttetett
egy valós adatokon alapuló statisztikát is. A Központi Statisztikai Hivatal
Az október 23-i és az azt követõ eseményekkel kapcsolatos „sérülések és
halálozások” címû kiadványa 1957. május 15-én látott napvilágot mind-
össze 100 példányban. A jelentés a „szigorúan titkos” címkét kapta, tar-
talma államtitoknak minõsült. A munka az 1956. október 23. és december
31. közötti adatokat dolgozza fel.

Megállapítja, hogy az állami egészségügyi szolgálat közel 20 ezer, a har-
cokban megsérült személyt részesített ellátásban. A sérültek 61%-a kór-
házi ellátásra szorult, 8%-uk meghalt. A fõvárosi harcok súlyosságát
mutatja, hogy az ellátott sérültek 83%-a Budapesten sérült meg (16 700
fõ). A sérülteknek majdnem 1/4-e 18 éven aluli, s közel a fele 19–30 éves
volt, mely a változásokra elsõként reagáló fiatalság szerepét bizonyítja a
forradalom idején.

Kézifegyverektõl származott a lövési sérülések több mint 75%-a, a töb-
bit nehézfegyverek, ágyúk, tankok és gránátrobbanások okozták. A sérülé-
sek 57,3%-a végtagsérülés, 27,8%-a hasi és mellkasi sérülés, 14,9%-a
fejsérülés volt.

A harcok következtében Magyarországon közel 2700 ember, ebbõl csak
Budapesten 1945 fõ veszítette életét. A fegyveres gócpontokat az egyes
belvárosi kerületekben történt hirtelen nagyszámú halálozás mutatja.
A VIII. kerületben 435 személy halt meg, mely a fõvárosi esetek 26,8 %-a,
a IX. kerületben 234, ez az esetek 14,4%-a, a VII. kerületben pedig 176
személy veszítette életét, mely az összes fõvárosi haláleset 10,8%-át tette
ki. Vidéken Pest, Bács-Kiskun, Gyõr-Sopron, Komárom-Esztergom, Nóg-
rád és Fejér megyében volt a legmagasabb a halálozási arány.

Országos átlagot tekintve megállapítható, hogy a harcokban a huszon-
éves korosztály vett részt a legaktívabban, s így a halálozási statisztikában
is e korosztály számaránya a legmagasabb. A meghaltak 22,2%-a 20-24
éves, 17,8%-a pedig 15-19 éves volt. Idõpontjukat tekintve a halálozások
43,4%-a október 23 és 31 között, 51,2%-a novemberben, a második szov-
jet invázió idején történt.
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Foglalkozásuk szerint az elhunytak közel 60%-a fizikai dolgozó vagy
annak eltartottja, továbbá jelentõs hányadát képezték a szellemi dolgozók
(12,3%), katonák (10,6%) és a tanuló foglalkozásúak (10,5%). A mindkét
oldalon jelentkezõ feltûnõen sok halott és sérült mellett Magyarország
ismét elveszítette lakosságának egy jelentõs részét, mely a tömeges kiván-
dorlással érte el csúcspontját.

A harcok alatti pihenés nélküli munkavégzés, az egymásra utaltság, az
életveszélyes helyszíneken együtt dolgozó személyzet összetartása erõs tes-
tületi szellemet alakított ki a mentõknél, mely megalapozta az Országos
Mentõszolgálat életképességét. Pap Zoltán mentõ-fõorvos szavai nemcsak a
forradalom idején szolgáltak a mentõ-társadalom mottójául, napjainkban is
érvényesek: „Az OMSZ feladata, hogy kiváltó októl, feltalálási helytõl, faji,
társadalmi, vallási hovatartozástól függetlenül, minden rászoruló számára
a túlélés és gyógyulás esélyegyenlõségét biztosítsa!”. 24

Összefoglalás
Az 1948-ban alapított Országos Mentõszolgálatra a forradalom idején rend-
kívül súlyos nyomás nehezedett. 930 fõnyi személyi állományával és 400
darabból álló gépkocsiparkjával az országosan kibontakozó harcok alatt a
több mint 20 ezer sérült jelentõs részét az állami mentõszolgálat látta el és
szállította kórházba. A mentõk tevékenységének ismertetésekor azt is
figyelembe kell venni, hogy a forradalom idején, a polgári lakosság köré-
ben az állandósuló feszültség hatására pszichiátriai, belgyógyászati, szülé-
szeti és nõgyógyászati esetek is tömegesen léptek fel, melyek ellátása a
szolgálat számára addig nem tapasztalt túlterhelést, a mûködés végsõ hatá-
rait súroló erõfeszítéseket követelt.
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Molnár László

Õsz – tél – megtorlás
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen

1956 õszén a budapesti orvosegyetemiek, hallgatók és oktatók, követve a
többi egyetem példáját, ugyancsak részt vállaltak a forradalom sorsdöntõ
eseményeiben. Az SZKP XX. kongresszusa, a sztálinizmus elítélése 1956
tavaszán és az ezzel meginduló politikai változások, a Magyar Egyetemi és
Fõiskolai Egyesületek Szövetsége 25 (MEFESZ) újjáalakulása október 16-án
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen (BOTE) is politikai erjedést indí-
tottak el. Az október 23-ára meghirdetett felvonuláson az orvosegyetemi
hallgatók is tömegesen vettek részt. Ugyanaznap este rendezték meg a Petõfi
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legsürgõsebb követelései. Röplap.

25 Magyar Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövetségét épp a háború után berendezkedõ
kommunista hatalom számolt fel.



Kör úgynevezett „orvosvitáját” ’A fiatal orvos és a társadalom’ címmel. 26

A hallgatók különbözõ csoportjai részben a DISZ-en belül, részben évfo-
lyamgyûléseken pontokba szedett követeléseket állítottak össze, melyek az
egyetemi oktatás és élet átalakításán túl politikai reformokat is tartalmaztak.

Hamarosan forradalmi bizottságok alakultak az egyes tanszékeken,
illetve szervezeti egységekben. Megszervezõdött a Központi Orvosi Forra-
dalmi Bizottság, valamint a BOTE Ideiglenes Nemzeti Bizottsága Pataki
István, Prágay Dezsõ és Jankó Béla vezetésével.

Az egyik fõ feladat a gyógyszer- és kötszerellátás megszervezése, illetve
a mentési munkákban való részvétel volt. Fontos szerepet játszott ebben a
mindvégig mûködõ Egyetemi Gyógyszertár, valamint a bizottság által szer-
vezett szállítások. 11 teherautóval egyenesen a nickelsdorfi lerakóhelyrõl
hozták el a Nemzetközi Vöröskereszt adományait, és juttatták el közvetle-
nül a klinikákra, kórházakba.

A hatékonyságra jellemzõ, hogy az Ortopédiai Klinikán a helyzet norma-
lizálódása után az adományoknak köszönhetõen még többlet is mutatkozott
a mûszerek, gyógyszerek és fehérnemû vonatkozásában. Raktárakat alakí-
tottak ki, például a feloszlatott Testnevelési Tanszék tornatermében az
Üllõi út 26. szám alatt. Ezek õrzését felfegyverzett diákokból alakult nem-
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Magyar Függetlenség, 1956. október 31.

26 Lásd: Népszava, 1956. október 24. p. 6.

zetõrség látta el. Fegyvereket az egyetem Katonai Tanszékérõl és az ELTE
Lenin Intézetébõl kaptak, illetve szereztek. A IX. kerületi pártházat diák-
szálló céljaira foglalták le.
Megszüntették a Marxista-Leninista Tanszéket, ami helyett – néhány oktató
megtartásával – Társadalomtudományi Intézetet szerveztek. Ugyanígy szün-
tették meg az Orosz Lektorátust, amelyet Idegen nyelvi Lektorátussá alakí-
tottak át. Jogutód nélkül oszlatták fel a Katonai Egészségügyi Tanszéket, a
Testnevelési Tanszéket és a Tanulmányi Osztályt. A röpcédulák elõállításá-
ban a szomszédos Pátria Nyomda dolgozói segítettek.
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Egyetemi Ifjúság, 1956. október 31.

Orvostanhallgatók!

Felhívjuk az Orvostudományi Egyetem valamennyi hallgatóját, hogy
azonnal jelentkezzenek a Budapest, Üllõi út 26. szám alatti Gyógyszer-
tani Intézetben szolgálattételre.
Budapest, 1956. október 31.
Budapesti orvostudományi Egyetem
Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottsága

Népakarat, 1956. november 1.



Sebesültek, mentés
A hallgatók egy része tevõlegesen is bekapcsolódott a fegyveres küzde-
lembe, de az egyetem és az egyetemi oktatók, hallgatók legfontosabb fel-
adata mégis a mentés és a sebesültek ellátása maradt. Egyedül a Baross
utcai II. sz. Sebészeti Klinika 378 sebesültet látott el az október 23. és
november 9. közötti idõszakban, köztük 37 orosz katonát. A 378 sebesült-
bõl 205-en 25 év alattiak voltak. Hasonló idõszakban a Tûzoltó utcai II. sz.
Gyermekklinikán 80 civilt, 14 felkelõt és 12 szovjet katonát láttak el, majd
küldtek tovább sebészeti osztályokra. Az ellátás színvonalával egy odaláto-
gató törzstiszti rendfokozatú szovjet orvos is meg volt elégedve. Az Üllõi
úton lévõ Urológiai Klinikán kb. 170 sebesültet láttak el a harcok alatt,
mindössze 4-6 orvossal és az ápolószemélyzettel. Az Ortopédiai Klinikáról
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Létrákon mentették az emeletekrõl a gyermekkórház apróságait

az oda beosztott dr. Szelényi Ferenc járt ki teherautóval a környékbeli
sebesültekért. A nagyszámú behozott sérült ellátása komoly nehézségekbe
ütközött, mivel a harcok és közlekedés bizonytalansága miatt a személyzet-
nek sokszor csupán harmada jutott el a klinikára, de a környéken lakók
segítségével sikerült úrrá lenni a helyzeten.
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A forradalmi bizottság

A forradalom napjaiban megindult változások még jóval november 4-e után
is folytatódtak. Így még december 6-ig mûködött az egyetem forradalmi
bizottsága. A hatalomba visszasegített kommunisták helyzete lassan meg-
szilárdult, ami jól nyomon követhetõ a forradalomban spontán megalakult
hatalmi szervekhez és az eseményekben szerepet vállalókhoz való viszo-
nyukon. A november 12-én kiadott 6/1956 (IX. 12.) kormányhatározat még
politikai tanácskozó szervként eltûrte ugyan a forradalmi bizottságokat, de
hatáskörüket már igyekezett korlátozni. December elején azonban már egy
újabb rendelettel feloszlatták õket, valamint felhívást tettek közzé, hogy az
általuk a forradalom idején eltávolított vezetõk haladéktalanul térjenek
vissza beosztási helyükre.

Az 1957. január 9-i rektori tanácsülés határozott az egyetemi vezetõ-
ség lemondatásáról és új tisztségviselõk választásáról, melyet a másnapi
egyetemi tanácsülésre készítettek elõ. Gegesi Kiss Pál rektor azonban,
szembeszegülve a tanács határozatával, nem volt hajlandó megválni tiszt-
ségétõl. Ezt megelõzõen az egyetemi forradalmi bizottság és több promi-
nens tanár 27 már november 1-jén kísérletet tett az egyetemi tanács össze-
hívatására azzal a céllal, hogy új egyetemi vezetõséget válasszanak. Ezt
azonban a rektor – aki ezekben a napokban meg sem jelent hivatalában,
hanem azzal csak telefonkapcsolatot tartott – megakadályozta. Az egye-
tem sztálinista típusú átalakítását levezénylõ Gegesi Kiss Pál eltávolítása
a rektori székbõl szinte természetes igényként merült fel a forradalom
napjaiban. Bár ezt nem sikerült elérni, de megszüntették a Személyzeti
Osztályt, és november 13-án rádiófelhívást intéztek a hallgatósághoz: a
felsõbb éveseket kórházi és gyógyszertári munkára, az alsóbb éveseket
romeltakarításra mozgósítva.

Baló József vetette fel az egyszemélyes vezetés kontra testületi felelõs-
ség kérdését. A tanács egyértelmûen az egyetemi tanács és a kari taná-
csok prioritása mellett döntött. Az ún. relatív autonómia 28 kérdésében
még sikerült egyetértésre jutni, de a tudományegyetemhez való visszaté-
rés és ezzel kapcsolatban a fõhatóság ügyében már nem volt összhang az
egyetemen. Haynal professzor indítványát, mely az egyetemistákat és
fõiskolásokat érintõ amnesztiarendeletet sürgetett volna, maga a rektor
vetette el azzal, hogy „létezik már amnesztia, de nem a bûncselekmé-
nyekre.”
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Medikusok! Egy emberként álltatok helyt a barikádokon, a mûtõkben
és kórtermekben, egyként álltatok legtöbben az újjáépítés élére. Keze-
tekbe ragadtátok a vezetést, a hatalmat, ne engedjétek megbontani
soraitokat, meghiúsítani a forradalom vívmányait!

Forradalmi Orvosegyetem, 1956. november 3.

27 Baló József, Nónay Tibor, Földvári Ferenc, Haynal Imre és Petényi Géza.
28 Relatív autonómia alatt a szabályalkotás jogát, a költségvetési kereteken belüli szabad

forrásfelhasználás jogát és a munkatársak alkalmazásának jogát értették.

Kérések, követelések
A MEFESZ és a NÉKOSZ még decemberben is kéréseket, követeléseket
fogalmazott meg, melyek 1957 januárjában kerültek az egyetemi tanács elé.
Ezekben kiemelt helyet kaptak a diákszociális kérdések, a szabad pro-
fesszorválasztás párhuzamos tanszékek megléte esetén, a magántanári kollé-
giumok visszaállítása, a pszichológia bevezetése,29 a nem szakmai tárgyak
fakultatívvá tétele és a szabad idegen nyelv választás. Az egyik sarkalatos
pont az egyetemi autonómia és oktatási szabadság visszaállítása volt.
A diákok arra buzdították a tanácsot, hogy ennek érdekében a „legerélye-
sebben harcoljon.”30 A tanári kar nemcsak az autonómiával, hanem az
egész egyetem jogállásával foglalkozott egy 1956. december 12-én tartott
tanári értekezleten. Megtárgyalták az önállóság vagy az ELTE-hez való
visszatérés, valamint a fõhatóságok (Egészségügyi vagy Oktatásügyi
Minisztérium) kérdéseit.

Az egyetem átalakítása, különös tekintettel az autonómia visszaállítá-
sára, nem sokáig maradhatott napirenden. A Mûvelõdésügyi Miniszté-
rium 1957. január 8-i felhívásában, melyet az egyetemek újraindítása
érdekében tett közzé, még mindezen követelések teljesítését megígérte.
Az önmagát forradalminak nevezõ Kádár-kormány, helyzete megszilárdu-
lásával, korábban tett ígéreteirõl, miszerint megõrzi a forradalom vívmá-
nyait, sorra megfeledkezett. Marosán György államminiszter nyilatkozata
a ’Népakarat’ címû lap január 29-i számában már elõre jelezte ezt a vál-
tozást: „…az ellenforradalmi és reakciós elemek az egyetemeket újból fel
akarják használni reakciós nézetek terjesztésére és itt-ott néha fegyveres
összeesküvésre is. Legújabban az egyetem autonómiájának jelszavával
hadakoznak. Erre a régi értelembe (sic!) vett autonómiára azonban nincs
szükség, mert nem szükséges, hogy a tudományt ilyen módszerekkel akar-
ják megvédelmezni. A népi demokratikus állam ugyanis nemcsak egysze-
rûen biztosítja, hanem minden módon serkenti a tudományok fejlõdését. Az
egyetemi ifjúságot a marxizmus-leninizmus szellemében kell nevelni, ezért
az egyetemeken továbbra is lesz marxista-leninista nevelés. Azokkal szem-
ben, akik az egyetemeken a rendet és a fegyelmet meg akarják bontani,
ugyanúgy járunk el, mint más rendbontókkal szemben.”31

A február 2-án tartott tanári értekezleten elhangzottak ugyancsak nyil-
vánvalóvá tették, hogy az engedményeket a párt és a kormány csak átme-
neti fogásnak tekintette. Kállai Gyula, az MSZMP Központi Ideiglenes
Intézõbizottsága tagja, dr. Simonovics István egészségügyi miniszterhe-
lyettes és dr. Király Kálmán egészségügyi minisztériumi osztályvezetõ
nem hagytak kétséget afelõl, hogy szûkítik az ösztöndíjak körét, megtart-
ják a tanrendben a marxizmus-leninizmus oktatását, és az autonómián
nem a legszélesebb önállóságot értik. Véleményük szerint a rehabilitáció
kérdése jól áll, sõt a legtöbb eltávolítást törvényesnek ítélték. A forradal-
mat már kifejezetten ellenforradalomnak minõsítették, és kemény fellé-
pést helyeztek kilátásba a zavarkeltõkkel, például a sztrájkolókkal szem-
ben.32
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30 Semmelweis Egyetem Levéltára (SE Lt.) 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzõkönyvek. 6.
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31 Uo. p. 112.
32 Uo. p. 137.



Megtorlás
A novembertõl meginduló letartóztatások, illetve megtorlás mellett komoly
veszteséget jelentett az egyetemnek (is) a kivándorlás. Januárra már a mérle-
get is fel lehetett állítani. 104 orvos és 76 egyéb alkalmazott távozott az egye-
temrõl. A hallgatóság soraiból is sokan hiányoztak.33

Tekintettel a felsõoktatás akkori szervezeti széttagoltságára, az összes
intézménybõl hiányzó hallgatók száma ennél jóval magasabbra tehetõ. Saj-
nos a BOTE-n nem készült ilyen felmérés. 1957. április 30-án dr.
Simonovits István, az egészségügyi miniszter elsõ helyettese hozzájárult,
hogy az egyetemek betöltsék a külföldre ment hallgatók helyét. Ám ezek-
ben az esetekben is meg kellett vizsgálni, hogy nem kerültek-e közéjük
politikai vagy egyéb szempontból „nem kívánatos” személyek. Ugyanez
vonatkozott a forradalom idején felvettekre, illetve visszavettekre is.34

A hallgatók letartóztatását már novemberben megkezdték. Prezmeczky
László IV. éves fogorvostanhallgatót 14-én az egyetem udvarán vették õri-
zetbe a bõrkabátosok, és tartották fogva 74 napig, majd vádemelés nélkül
elengedték. Március elején újabb hullám indult, feltehetõen a 15-i nemzeti
ünnepre való felkészülésként. Réffy Antal II. éves és Vígh József III. éves
medikust például a diákotthonból hurcolták el a karhatalmisták. Ezt már-
cius 11-i adásában a rádió is közölte, hozzátéve, hogy a vizsgálat során
fegyvereket és nagy mennyiségû lõszert is lefoglaltak. Ez azonban légbõl
kapott híresztelés volt, ezért Illyés Mihály kollégiumi igazgató levélben
kérte a rektor cáfolatát.l 35 Palkovics Miklós V. évest 12-én vitték be, majd
kihallgatás után egy idõ múlva szabadon engedték. Az õ ügyében így az
egyetemi fegyelmi bizottság vizsgálódott tovább.

Haynal Imre vetette fel, hogy az egyetem fogadjon ügyvédet a letartózta-
tottak megsegítésére. A rektor ezzel a feladattal az egyetem jogi osztályve-
zetõjét bízta meg. A letartóztatott, majd késõbb kivégzett szigorló orvos,
Tóth Ilona ügyében Haranghy László és Nyírõ Gyula professzorok vettek
részt a vizsgálat igazságügyi orvosi részének elbírálásában. Ennek során
döbbenten tapasztalták, hogy az egyetemista lányt kínvallatásnak is aláve-
tették. Május végén rajta kívül még öt hallgató volt letartóztatásban (Ágos-
ton Miklós V. éves, Böjthe Lajos I. éves, Domonkos Mihály III. éves, Kol-
lár László III. éves és Rácz József II. éves). Mindez részét képezte a
forradalomban kulcsszerepet játszó egyetemi ifjúság megfélemlítésének.
Ennek során Tóth Ilonát egy koncepciós perben halálra ítélték, és 1957.
június 27-én kivégezték. 36 Issekutz Béla rektorhelyettes elnökletével
külön bizottság alakult azzal a céllal, hogy az egyetemi dolgozók és hallga-
tók felmerülõ ügyeiben eljárjon, illetve tájékozódjon a hatóságoknál.37
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33 A külföldre távozott hallgatókra vonatkozóan csak a Mûvelõdési Minisztériumhoz tartozó fel-
sõoktatási intézmények összesítõ adata ismeretes, miszerint 1957 februárjáig a tudomány-
egyetemekrõl 335, a mûszaki egyetemekrõl 947, a pedagógiai fõiskolákról 59 hallgató hiány-
zott, lásd: Országos Levéltár (OL M-KS-288. fond, 5. cs. 29. õe. p. 43. (MSZMP Intézõ
Bizottságának ülése 1957. jún. 14-én). A BOTE 3085 hallgatójából 315 vándorolt ki.

34 A forradalom alatt felvettek olyanokat, akiket korábban elutasítottak, illetve kizártak. Így
a Fogorvosi Karra 26 fõt vettek fel, illetve további 2 fõt vissza, míg az Általános Orvostu-
dományi Karra 52 felvétel és 21 visszavétel történt.

35 SE Lt. 3/c c Rektori Hivatal iratai 945/1957 R.sz.
36 A Semmelweis Egyetem 2001. november 4-én szobrot állíttatott egykori növendékének a

Nagyvárad téren.
37 SE Lt. 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzõkönyvek. 6. köt. 1956/57. p. 56.

Fegyelmi eljárások
Az április 27-én a Mûvelõdésügyi Minisztériumban a rektoroknak és déká-
noknak tartott értekezleten már fegyelmi eljárásokat is kilátásba helyeztek
„az ellenforradalomban részt vettekkel és rendbontókkal” szemben. Az
autonómiával kapcsolatban is visszakozott a minisztérium, a kérdés végsõ
rendezését a késõbb megalkotandó egyetemi törvényre hagyva, amire azon-
ban csak a helyzet teljes normalizálása után kerülhet majd sor. Jelezték
továbbá, hogy a törvényt a minisztériumok készítik elõ, vagyis kérdésessé
vált, hogy az egyetemeknek lesz-e egyáltalán beleszólásuk.38

Az egyetemeken lefolytatott fegyelmi vizsgálatok elõkészítését a
0019/1957. MM. sz. titkos jelzésû rendelet írta elõ 1957. április 19-én.
Ennek értelmében a rektor kötelezte minden szervezeti egység vezetõjét,
hogy május 15-ig jelentésben adjon számot arról, „hogy az októberi ellen-
forradalomban és az utána következõ hónapokban intézetében, klinikáján
milyen cselekmények zajlottak le. Az események milyen ok és okozati össze-
függését látja, (milyen károsodás történt intézetének állagában az ellenfor-
radalmi cselekmények következtében) és személy szerint, adjunktusi mun-
kakörig bezárólag (adjunktus, tanársegéd, gyakornok, egyéb dolgozó)
kiknek a felelõsségre vonását tartja szükségesnek.” 39

A hallgatókra vonatkozó adatokat az illetékes dékánokhoz kellett meg-
küldeni. A professzorokkal és docensekkel szemben a felügyeletet ellátó
minisztérium járt el, így róluk Doleschall Frigyes egészségügyi miniszter
külön levélben közvetlenül a rektortól kért jelentést május 25-ig. Hang-
súlyozta, „rendkívül szûk azoknak a köre, akiket felelõsség terhel a kom-
munisták eltávolításáért, káros politikai tevékenységért vagy ellenforra-
dalmi cselekményekért”. Ugyanakkor nem tartotta indokoltnak, hogy az
egyetem vezetõinek (rektor, rektor-helyettes, dékánok) ügyét kivizsgál-
tassa, mivel nem volt tudomása arról, hogy a kritikus idõben kifogásol-
ható magatartást tanúsítottak volna. A háború utáni idõszakhoz hasonló
igazoló eljárások kezdõdtek tehát, de ezúttal nem mindenkire kiterje-
dõen, valamint sokkal mérsékeltebb társadalmi részvétellel és fõleg
„sikerrel”. A beérkezett jelentéseket értékelõ egyetemi vizsgáló bizottság
június 4-i ülésén „sajnálattal állapítja meg, hogy a professzorok jelentése-
inek döntõ többsége semmi segítséget nem nyújt az októberi események
felülvizsgálatához. Ezért a bizottság egyéb helyekrõl, személyektõl vagy
társadalmi szervektõl kapott jelentések alapján tudja a munkáját megkez-
deni.” 40

Az adatgyûjtést követõ úgynevezett felülvizsgálat irányelveit
Doleschall miniszter egy szigorúan titkos minõsítésû rendeletben
(0044/1957) határozta meg 1957. május 31-én valamennyi, a miniszter
közvetlen felügyelete alá tartozó egészségügyi és szociális intézmény
vezetõje számára. Ebben kötelezte az érintett vezetõket vizsgálat és
fegyelmi eljárás lefolytatására mindazokkal szemben, akik a forradalom-
ban szerepet, vagy fõleg vezetõ szerepet vállaltak, illetve az azt követõ
idõszakban „káros politikai tevékenységet fejtettek ki”. Elõírta a büntetõ
feljelentés kötelezettségét, ha a vizsgálat során bûncselekmény gyanúja
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38 SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 1395/1957.
39 SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 003/1957 R. sz. körlevél (1957. máj. 6.)
40 SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 003-2/1957. sz. jegyzõkönyv a bizottság 1957. jún. 4-i
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merült volna fel. Végül felül kellett vizsgálni a forradalom alatti elbocsá-
tásokat, kinevezéseket és elõléptetéseket a korábbi állapot helyreállítása
jegyében. A vizsgálatok eredményérõl és a hozott intézkedésekrõl szóló
jelentést július 10-ig kellett megtenni.41

Június 14-i ülésén az MSZMP Intézõ Bizottsága is foglalkozott a fel-
sõoktatási intézményekben indított fegyelmi ügyekkel. Felvetõdött,
hogy az eljárások kedvezõ alkalmat kínálnak arra, hogy a párt megsza-
baduljon a vele korábban is szembenálló tanároktól, függetlenül attól,
hogy miképpen viselkedtek 1956-ban. Végül a mérsékelt álláspont
érvényesült, miszerint hasznosabb lenne a professzorok megnyerése,
fõleg mert – különösen az orvosi szakmában – nehéz megfelelõ szinten
pótolni õket. 42

A BOTE-n két bizottságot állítottak fel. Az egyiket dr. Zoltán Imre, a
II. sz. Nõi Klinika professzora, a másikat dr. Liebner Ernõ, az Országos
Bõr- és Nemikórtani Intézet igazgatóhelyettese vezette. A bizottságok
nem foglakoztak azok ügyeivel, akik esetében a hatóságok folytattak vizs-
gálatot, kizárólag ezen vizsgálatok lezárása és az illetõ szabadon bocsá-
tása után. Ilyenformán öt, átmenetileg õrizetben volt hallgató került a
bizottságok elé, közülük kettõt (Víg József, Matkovics András) felmentet-
tek. Az eljárások során a bizottságok gyakran nem a vizsgált személy
tevékenysége, hanem kifejezetten politikai nézetei vagy egyes aktuális
eseményekhez való viszonyulása iránt érdeklõdtek. Bevett gyakorlatuk
szerint nem a bûnösséget, hanem az ártatlanságot kellett bizonyítani, ez
azonban beleillett a kor jogszolgáltatási gyakorlatába.

Kizárások, megrovások
A vizsgálatok eredményeként egy gyógyszerészhallgatót (Zilahy Tibor IV.
éves) kizártak az egyetemrõl, hármat (Baksa József V. éves, Palkovits
Miklós V. éves és Réffy Antal II. éves) 4 félévre, újabb hármat (Naszlady
Attila IV. éves, Prezneczki László II. éves fogorvoshallgató, Szidon Gyula
IV. éves) 2 félévre eltiltottak a tanulmányok folytatásától. Szigorú megro-
vásban részesült végsõ figyelmeztetéssel Kulin Sándor IV. éves, megro-
vásban Gulyás János IV. éves orvostanhallgató. Június 13-án az újonnan
szervezõdõ KISZ is megnyilvánult az ügyben, 15 fõs listán sorolva fel
azon hallgatókat, akik ellen fegyelmi indítását javasolják a rektornak.
Hasonlóképpen fegyelmit kértek mindazon hallgatók ellen, akik tagjai
voltak a forradalmi bizottságoknak. Fegyelmi nélküli kizárást kértek az
õrizetben lévõ Tóth Ilona, Rácz József és Kollár László, valamint mind-
azok esetében, akik disszidáltak, és a megadott határidõre nem tértek
vissza. Levele végén a KISZ-titkár jelezte, hogy további bejelentésekre is
készülnek.

Az orvosok közül elbocsátották dr. Kokas Ferenc adjunktust (I. sz. Sebé-
szeti Klinika) és dr. Khoór Ödön tanársegédet (Ortopédiai Klinika). Írás-
beli megrovásban részesült dr. Horányi Mihály tanársegéd (I. sz. Belkli-
nika), dr. Molnár Lajos tanársegéd (I. sz. Sebészeti Klinika), dr. Pataky
Zsigmond adjunktus (I. sz. Sebészeti Klinika) és dr. Zombori József tanár-
segéd (Biokémiai Intézet). Szóbeli feddést kapott dr. Sipos József és dr.
Vargányi Márta tanársegéd, mindketten a II. sz. Belklinikáról. Egyéb
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41 OL XIX-C-2-4 B3 044/1957. sz.; SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 005/1957 R. sz.
42 OL 288. fond, 5. cs. 29. õe. p. 43. (MSZMP Intézõ Bizottságának ülése 1957. jún. 14-én)

alkalmazottak közül elbocsátották Diebl György diákotthoni segédgondno-
kot. További nyolc fõt racionalizálás címén áthelyeztek, amibõl hat eset
kifejezetten visszaminõsítésnek számított.

A minisztérium a BOTE-n nyolc egyetemi tanár és docens ellen indított
eljárást. Közülük három tanszékvezetõ professzorral (Baló József – I. sz. Kór-
bonctani Intézet, Bálint Péter – Élettani Intézet, Kiss Ferenc – Anatómiai
Intézet) szemben terhelõ körülmények hiányában az eljárást megszüntették.
Pataki István docenst, az Egyetemi Forradalmi Bizottság titkárát azonnal
elbocsátották. Kudász József professzort (IV. sz. Sebészeti Klinika) 1 fõ eltá-
volításáért írásbeli megrovásban részesítették. Hasonló büntetést szabtak ki
Nyírõ Gyula professzorra (Elme- és Idegkórtani Klinika) a forradalom mel-
letti kiállása miatt, illetve mert politikai jellegû perekhez nem biztosított
orvos-szakértõket a bíróság megkeresésére. Szóbeli feddésben részesült
Hedri Endre professzor (I. sz. Sebészeti Klinika) egy azóta elbocsátott tanár-
segéd elõléptetéséért, illetve mert beleegyezett egy kommunista orvos házas-
pár eltávolításába. Szintén szóbeli feddést kapott Horay Gusztáv szemész
professzor, amiért elnökölte azt a szakszervezeti gyûlést, melyen javasolták
az Orvosi Kamara felállítását. A négy orvosegyetemen összesen 12 pro-
fesszort és docenst részesítettek fegyelmi büntetésben. A BOTE-ról két
további tanszékvezetõ külföldre távozott: Littmann Imre professzor (Sebész-
továbbképzõ Intézet), valamint Moldoványi István, utóbbi a forradalom ide-
jén megszüntetett Testnevelési Tanszék vezetõje.

A kormány határozata értelmében az egészségügyi miniszter 1957.
július 19-én újabb névsort kért be az orvosegyetemekrõl, illetve a miniszté-
rium közvetlen felügyelete alá tartozó valamennyi intézménytõl mindazok-
ról, akik ellenforradalmi tevékenység miatt valamilyen elmarasztalásban
részesültek és korábban kormány, illetve miniszteri kitüntetést kaptak.
Õket e kitüntetések viselésére érdemtelennek nyilvánították, és azokat
tõlük megvonták. 43

Augusztus közepén a minisztérium külön vizsgálatot kezdeményezett a
gépkocsivezetõk vonatkozásában: vajon részt vettek-e a forradalom alatt és
után államellenes akciókban. Az érintett munkahelyi vezetõktõl október
1-jéig kértek javaslatot „akinél ez indokolt /politikailag megbízhatatlan
elemek, volt horthysta katonatisztek és hasonló elemek/ a gépjármûvezetõi
engedély elvonására”. 44

Haynal hasad
Szeptember közepére lezárult a politikai felülvizsgálat. Dr. Bartha Ferenc,
az Egészségügyi Minisztérium fõosztályvezetõje errõl levélben értesítette a
BOTE rektorát, felhívva a figyelmet, hogy csak súlyos és újonnan felme-
rülõ ügyben lehet újabb személyeket felelõsségre vonni, a még függõben
lévõket pedig mielõbb zárják le: „Célunk ezzel az, hogy mindenki biztonsá-
gosan tovább dolgozzon, és a felelõtlen híresztelések, intrikák ne zavarhassák
a munka menetét.” 45

A megtorló eljárások során sajátosan keveredtek a hatalmi érdekek, a
politikai bosszúvágy, valamint személyes indítékok. E folyamatnak egyik
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43 0064/1-1957. TÜK. sz. Eü. Min. rendelet.
44 SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 018/1957 R. sz. Dr. Keresztes László,

az Egészségügyi Minisztérium személyzeti osztályvezetõjének felhívása.
45 OL XIX-C-2-4 B3 044/4/1957. sz.; SE Lt. 3/c Rektori Hivatal iratai 005-2/1957 R. sz.



kései eleme volt Haynal Imrének, a II. sz. Belgyógyászati Klinika legen-kései eleme volt Haynal Imrének, a II. sz. Belgyógyászati Klinika legen-
dás hírû professzorának eltávolítása az egyetemrõl 1958 elején. A fenn-
álló politikai rendszerrel elvi okokból nem rokonszenvezõ Haynal,
valamint Gegesi Kiss Pál rektor közötti viszony már 1956 elõtt sem volt
felhõtlen, de Haynal akkor még szakmai okok miatt – paradox módon – a
politikai vezetés bizonyos védelmét élvezte. A politikai elit forradalom
utáni változásával ez megszûnt, így a pozíciójára különösen érzékeny
Gegesi Kiss elõtt új lehetõség nyílt. Az Általános Orvoskar 1958. január
22-i ülésén egy szóbeli provokációt követõen éles szóváltás alakult ki
Haynal professzor és Gegesi Kiss rektor között, melynek során a pro-
fesszor többek között forradalomnak nevezte 1956-ot és a rektor szemére
hányta akkori bujkálását. A történtek után a Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Kormány 1958. február 13-i ülésén határozott Haynal azon-
nali nyugdíjaztatásáról, ami rögtön szélesebb összefüggésbe helyezi az
ügyet. 46 Az ellenforradalom leverésében és az ország gazdasági rendjé-
nek helyreállításában kifejtett tevékenysége elismeréséül viszont Gegesi
Kiss Pál rektor 1958 januárjában megkapta a Magyar Szabadság Érdem-
rend bronz fokozatát.

Pártatlanul
A forradalom leverését és a megtorlást követõ kiábrándultság és passzív
ellenállás tükrözõdött a párt létszámának alakulásában. Egy 1958 elején
készült jelentés szerint a 2260 orvostanhallgató közül mindössze 71 fõ
(3,14 %) volt tagja az MSZMP-nek és 178 fõ (7,8%) a KISZ-nek. A 271
fogorvoshallgató között nem volt párttag, a KISZ-nek 31 tagja volt
(11,4%). Az 583 gyógyszerészhallgató között csak 1 párttag (0,2%) és 47
KISZ-tag (8%) volt található. 47 Támogatásukra hozták létre 1958
augusztusában az ún. Népköztársasági Ösztöndíjat, amelyre csak párt
vagy KISZ-tagokat lehetett jelölni, kezdetben 29 fõt. 48 Sokatmondó adat,
hogy az 1956-ban mûködött tanszékvezetõk közül hányan újították meg
párttagságukat a forradalom után. A 40 fõbõl 9 párttagságára vonatko-
zóan nem maradt fenn adat, de közülük ketten külföldre távoztak.
További 9 fõ 1956-ban, és azt követõen is pártonkívüli volt. A 22
MDP-tag tanszékvezetõ közül mindössze négyen léptek át az MSZMP-be,
egyikük csak 1958-ban.49

Felhasznált források
Semmelweis Egyetem Levéltára

Egyetemi tanácsülési jegyzõkönyvek
Rektori Hivatal iratai
ÁOK Kari tanácsülési jegyzõkönyvek

Személyzeti Osztály iratai
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46 SE Lt. 5/a ÁOK Kari tanácsülési jegyzõkönyvek. 2. köt. 1957/58. p. 92. Az 1958. január
22-i I. rendes kari ülés jegyzõkönyve. A történtekrõl Haynal utóbb levelet váltott Kádár
Jánossal, melyet Antalóczy Zoltán közölt: Antalóczy Zoltán: Egy klinika élete a Ráko-
si-korszakban. Emlékeim a Haynal-klinikáról. Bp., 1997. Heraldika. pp. 143–148.

47 SE Lt. 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzõkönyvek. 7. köt. 1957/58. p. 255.
48 SE Lt. 3/a. Egyetemi tanácsülési jegyzõkönyvek. 8. köt. 1958/59. p. 14.
49 SE Lt. 13. fond. Személyzeti Osztály iratai. A 9 pártonkívüli közül 7 korábban sem volt

tagja az MDP-nek, kettõt pedig már korábban kizártak.

Országos Levéltár (OL)
M szekció anyaga (MSZMP Intézõ Bizottságának ülései)

Az államigazgatás felsõ szervei (XIX. fondfõcsoport), C-2 iratcsoport: az
Egészségügyi Minisztérium iratai

Antalóczy Zoltán: Egy klinika élete a Rákosi-korszakban. Emlékeim a
Haynal-klinikáról. Bp., 1997. Heraldika. 160 p.

Szollár Lajos (összeáll.): Történelmi tanulságok. Babics Antal és az 50-es
évek. In: 85 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája. Szerk.:
Romics Imre, az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter, a bevezetõ tanulmányt
írta: Szállási Árpád, sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. – Piliscsaba, 2005.
Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája – Illyés Géza Alapítvány –
MATI. pp. 66–82. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 52.)
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Utószó
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A hazugságok ideje lejárt

Nincs felkelés indulatok és szenvedélyek nélkül. Nincs halált vállaló
áldozatkészség eszmék nélkül. S a napjainkban lezajló nagy nemzeti
népfelkelést, csakúgy mint történelmi elõdeit, valaminek a szenvedé-
lyes gyûlölete lobbantotta lángra.
Az egyikrõl: a haza, a nemzet, a magyarság szenvedélyes szeretetérõl
már sok szó esett. S ha azt kutatjuk, hogy az elmúlt években mit gyûlölt
legjobban ez a nép: elsõ helyen kell mondanunk – a hazugságot.
Igen, errõl van szó. A hazugság pohara csordultig telt, minden hazafi-
nak elege volt belõle. A helyzet ismeretében nyugodtan állíthatjuk,
hogy nem elsõsorban a rossz gazdasági helyzet, a szûkölködés, az élet-
színvonal korlátozottsága vezetett a nemzet felkeléséhez, nem ezek a
dolgok izzították fel a magyar szíveket, hanem egyebek mellett, de
talán mindenekelõtt: a hazugság gyûlölete. Nem akarjuk ezzel azt mon-
dani, hogy nem háborította fel az embereket a nemzeti vagyon bûnös
tékozlása, a gazdasági egyenlõtlenség és az, hogy ez a gazdag ország
nem tud nyugodt megélhetést biztosítani fiainak. De abból a ténybõl,
hogy az anyagi követelések a tüntetések és a felkelés idején háttérbe
szorultak, valamint abból, hogy senki nem tört más tulajdonára, követ-
kezik a tény, hogy a tüntetés és a felkelés politikai jellegû volt. A nép
felkelt és kimutatta felháborodását a hazugságokkal szemben. (…)
Hagytuk, hogy a hazugság pókhálója szõje be közéletünket és magán-
életünket. A hazugság fertelmes pókhálója, amely elborította a parla-
ment gyönyörû, díszes üléstermét csakúgy, mint a gyárak kultúrtermeit.
A költségvetést egyhangúlag szavazták meg, a miniszterelnök expozé-
ját egyhangúlag fogadták el, a választók 90,99 százalékban szavaztak a
kormány mellett. Ezek voltak a nagy hazugságok. És aztán jöttek a
kicsik, mert a hazugság is osztódással szaporodik. Ha több bevételt
akart az állam, kiadta a másodosztályú árut elsõosztályú áruként, új
néven, és azt mondta, hogy minõségváltás. Ha bányaszerencsétlenség
történt nálunk, az fatális véletlen volt, ha Belgiumban történt, az a tõkés
vállalkozók profitérdekei miatt volt. És így tovább.
Hányszor hangzott el s kérdés az elmúlt években: „hát hülyének nézik
az népet?” És hiába volt minden kérés, kérdés, figyelmeztetés s tiltako-
zás, s a végén már követelés – nem okultak belõle. Nem okultak belõle
még a tragikus órákban sem, mikor a nemzet már fegyvert ragadott
kezébe, hiszen a rádión keresztül ellenforradalmárnak, csõcseléknek és
ki tudja még mi mindennek bélyegezték azokat, akiknek nem volt más
bûnük, mint hogy magyarok akartak lenni és igazságot követeltek.
De hisszük és reméljük, akárhogy fejlõdnek is a dolgok, a hazugságok
ideje lejárt.

Magyar Nemzet, 1956. október 30.


	1956cimlap
	A szabadság vére_9-71 másolata
	Tar ta lom
	TANUL MÁ NYOK 9
	Dr. Kapronczay Kár oly: Beteg el lá tás, vesz te sé gek
	Dr. Debrõdi Gábor: Az Orszá gos Men tõ szol gá lat
	Dr. Mol nár László: 1956 Œ 57: õsz Œ tél Œ meg tor lás
	Utó szó 69
	KIÁL LÍ TÁS 71
	A sza bad ság vére Men tõ sök az ™56-os sza bad ság harc ban
	A SOMKL és a KGMM közös kiál lí tá sá nak ismer te tése
	A kiál lí tás tárgy jegy zéke 73









