
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC A 
MŰEGYETEMEN

A pontokba foglalt egyetemi követelések október 23-án városszerte futótűzként terjedtek, 
a röplapokat, plakátokat a hallgatók több felsőoktatási intézménybe és a gyárakba is 
eljuttatták. A diákok a tilalom ellenére a délutáni tüntetésre készültek, a műegyetemi 
oktatók pedig azonosultak hallgatóik mozgalmával. A műszaki egyetemisták és a hozzájuk 
csatlakozottak menete 15 óra körül csendben, zárt, egymásba karoló sorokkal indult el a 
Budafoki úti kaputól a Bem-szobor felé. Ide jószerivel be sem jutottak, mivel a tér annyira 
megtelt a korábban érkezett tüntetőkkel. A beszédek és koszorúzás után a műegyetemi 
szervezők igyekeztek a hallgatókat az előre kihirdetett útvonalon visszairányítani az 
egyetemhez, ez azonban csak részben sikerült, a többség a folyamatosan növekvő 
tömeghez csatlakozva folytatta a felvonulást a Margit hídon át a Kossuth térre, majd a 
Petőfi -szoborhoz vonultak. A demonstráció után a diákok többsége békésen hazatért, 
miközben a tüntetés 24-ére virradó éjjel súlyos összecsapásokba torkollott, másnap pedig 
a tanítás is félbeszakadt.
Az első műegyetemi fegyveres egységek a diákszállókban jöttek létre. Az október 
23-án kitört harcokból többségükben kimaradó diákok részben a rendőrség által 
rendelkezésükre bocsátott fegyverekkel, részben fegyvertelenül, rendőri irányítással 
és részvétellel megkezdték a rendfenntartó szolgálatot, amibe saját diákotthonaik és 
az egyetem, de más közintézmények őrzése is beletartozott. Néhány nappal később a 
műegyetemi nemzetőrség szervezése és irányítása visszakerült magára az egyetemre, 

és ettől kezdve elválaszthatatlan volt Marián István alezredes személyétől. A 22–23-
i események békés menetében döntő szerepet játszó kommunista katonatisztet a 
hallgatók többsége elfogadta vezetőjének. A Műegyetem november elejére az egész 
budai oldal egyik legfontosabb fegyveres központja lett. Marián a november 4-én 
hajnalban megkezdett szovjet támadás hírére a Műegyetemen és a diákszállókban 
tartózkodó nemzetőröknek az ellenállás helyett a harc elkerülését javasolta, amit a 
többség elfogadott, így a Műegyetem épületeit ellenállás nélkül foglalhatták el a szovjet 
csapatok. 
Az egyetemisták társadalmi megbecsülését mutatja, hogy a harcok kitörésétől kezdve 
részt vettek a közrend biztosításában, valamint eredményesen kapcsolódtak be a 
közellátás és a lakossági szolgáltatások biztosításába forradalmi bizottsággá átalakult 
diákbizottságaik révén, oktatóik segítségével. 
Az október 23-án félbeszakadt félév folytatására 1957 februárjában kerülhetett sor. 
Sok kompromisszum árán, de sikerült szinte az összes diák számára biztosítani, hogy 
évveszteség nélkül folytathassák tanulmányaikat. Az oktatók emellett sokaknak segélyt 
biztosítottak, a kari fegyelmi bizottságok pedig igyekeztek kibújni a szigorú büntetések 
meghozatala alól. A szigorúbb ítéletek mögött a legtöbb esetben a pártbizottság és a 
felettes szervek fellépése állt. A vezető oktatók esetében azonban központilag lefolytatott 
eljárásokkal és fegyelmi ítéletekkel a többi oktatónak üzent a hatalom.

Az 1956/57-es tanév rendkívül feszült légkörben indult, a diákok szerte az országban évfolyamgyűléseken, kollégiumi 
összejöveteleken vettek részt, ahol elsősorban szociális és tanulmányi követeléseiket fogalmazták meg. 
1956. október 22-én azonban a kortársak számára korábban elképzelhetetlen, egyben katartikus események zajlottak a Műegyetem 
központi épületének aulájában. Az eredeti javaslatban szereplő diákjóléti követelések mind kimaradtak, a pontok a politikai 
berendezkedést alapjaiban érintő változtatási igényt tartalmazták, vagyis a gyűlésen hozott határozattal a mérnökhallgatók – együtt 
a többi egyetemistával és főiskolással – a társadalom elégedetlenségének, a változások iránti igényének megfogalmazóivá váltak. A 
résztvevők elhatározták, hogy csatlakoznak a lengyelországi változások nyomán több felsőoktatási intézmény és szervezet részéről 
kezdeményezett másnapi felvonuláshoz is, amely egyben az 1956-os forradalom nyitányát jelentette.
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A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

MOSONYI Emil (1910-2009) egyetemi tanár

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
elbocsátották az egyetemről. „Menekülési útvonalként” fel-
ajánlották neki, hogy hivatalos nyilatkozatban tagadja meg 
a forradalmat, mivel szakértelmét nem nélkülözhették, de 
ő erre nem volt hajlandó. 1964-ben elfogadta a karlsruhe-i 
egyetem meghívását, haláláig ott tanított. Itthon távollété-
ben elítélték, valamint megfosztották akadémiai tagságától 
is, amit 1991-ben kapott vissza. 

A forradalom tanévének két műegyetemi rektorát,
GILLEMOT Lászlót és CHOLNOKY Tibort
1957. július 31-én leváltották tisztségükről. 

KORÁNYI Imre (1896-1989) egyetemi tanár

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
az egyetemi fegyelmi bizottság szükségesnek tartotta eljárás 
megindítását, de a minisztérium nem találta elegendőnek az 
összegyűjtött adatokat. 1959-ben mégis nyugdíjazták politi-
kai okokból, ezt követően még közel 20 évig tevékenykedett 
az Uvaterv szakértőjeként. 

A MŰEGYETEM OKTATÓI
A FORRADALOM
NAPJAIBAN
Az oktatók forradalmi bizottsága
1956. október 31-én létrejött az oktatók átmeneti önkormányzati szervezete, amely a rektori és dékáni apparátusokkal együttműködésben a 
feszültség csillapítására, a hallgatók segítésére helyezte a hangsúlyt. A felelős cselekvés jegyében ellenezték a személyes leszámolásokat, 
kifejezték, hogy a rend helyreállítása érdekében kívánnak bekapcsolódni az ország építésének munkájába, illetve a szükséges tanrendi 
változtatásokkal elősegíteni az oktatás mihamarabbi újraindítását, valamint mindenáron meg akarták akadályozni, hogy az egyetem katonai 
célponttá váljon. Céljuk volt a korábban hatalmi szóval kettéválasztott Műegyetem újraegyesítése is. A forradalmi bizottság tevékenységét 
mindvégig a konszolidáció sikere és a Műegyetem iránt érzett felelősség határozta meg.
Az oktatók mellett az egyetemi adminisztratív és fi zikai dolgozói is létrehozták saját munkástanácsukat, amely elsődleges feladatának az 
egyetemen található értékes berendezések megőrzését tekintette. A testület a szakszervezeti bizottság szociális jellegű feladatait is végezte 
(fogadták a beérkező élelmiszer- és ruhasegélyeket, gondoskodtak azok szétosztásáról a dolgozók és a diákszállók lakói között), ezt a 
tevékenységüket a szovjet bevonulás után is folytatták.

„Nekünk a dolgunk az, hogy az egyetemen megőrizzük a rendet, megőrizzük a fegyelmet.”

KERKÁPOLY Endre (1925-2003) adjunktus

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
az egyetemi fegyelmi bizottság nem tartotta szükségesnek 
eljárás megindítását. 1995-ben történt nyugdíjba vonulá-
sig oktatott a Műegyetemen, majd ezt követően professzor 
emeritusként. 

KOLLÁR Lajos (1926-2004) adjunktus

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
írásbeli megrovásban részesítették és elbocsátották. Az ipar-
ban helyezkedett el. Amikor 1976-ban egyetemi tanári pá-
lyázatot nyújtott be a BME-re, jelentkezését politikai okokból 
elutasították. Végül 1991-ben nevezték ki a Magasépítési 
Tanszékre egyetemi tanárnak, ahol 2000-es nyugdíjazásáig 
oktatott, majd az egyetem professor emeritusa lett. Első elnö-
ke volt a Műegyetem 1956 Alapítvány kuratóriumának, amely 
1992-től szervezi az egyetem 1956-os megemlékezéseit.

FEKETE Tamás  (1928-) tanársegéd,
a forradalmi bizottság titkára

A forradalom leverését követően Kanadában folytatta szak-
mai pályáját. Taky professzorral annak haláláig levelezett. A 
bizottság egyetlen még élő tagja.

SINAY Gábor (1926-1998) tanársegéd 

Őt jelölték ki a nemzetőr hallgatókkal való kapcsolattartásra. 
Az oktatók egyike volt, aki október 22-én este visszatartot-
ta a vári kollégistákat az elhamarkodott akcióktól. 1957-ben 
elbocsátották az egyetemről. Gillemot László professzor se-
gítségével a Fémipari Kutatóintézetbe került, ott dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig. 

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

HELLER László (1907-1980) egyetemi tanár

A korábban soha nem politizáló oktató úgy érezte, ott a helye 
a bizottságban. A forradalom leverése után nem érte megtor-
lás, alkotó munkásságát egészen haláláig folytathatta.

TAKY Ferenc (1905-1968) egyetemi tanár,
a forradalmi bizottság elnöke

A felelősségre vonások során elbocsátották az egyetemről, 
áthelyezték az Erőműtervező Irodába. Az ellene felhozott vá-
dak közül a két legsúlyosabb az volt, hogy az elnökletével 
működő bizottság eltörölte a marxizmus–leninizmus oktatá-
sát (és megszüntette a tanszéket), valamint a bebörtönzött 
hallgatóknak nyújtott segítséget.

MESTER László (1918-1986) adjunktus

A forradalom leverését követően, 1957-ben külföldre távo-
zott, a Sorbonne professzoraként, majd a francia Nemzeti 
Tudományos Kutató Tanács kutatási igazgatójaként folytatta 
pályáját.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

LÁNYI Béla egyetemi tanár

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
szigorú megrovásban részesítették, leváltották a tanszéke 
éléről és hamarosan nyugdíjazták.

GÖRÖG Jenő (1920-1978) egyetemi docens 

Hallgatói nagyon szerették, már 30 éves korában is Jenő 
bácsinak szólították. A forradalom leverését követő felelős-
ségre vonások során az egyetemi fegyelmi bizottság nem 
tartotta szükségesnek eljárás megindítását. Haláláig oktatott 
a Műegyetemen, előléptetés nélkül.

DÉRI Márta (1918-2000) egyetemi docens 

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
az egyetemi fegyelmi bizottság nem tartotta szükségesnek 
eljárás megindítását. 1963-ig oktatott a Műegyetemen, majd 
a Veszprémi Vegyipari Egyetem tanszékvezető egyetemi ta-
nára, majd professzor emeritája lett.

SOMOGYI László (1910-?) egyetemi docens

A felelősségre vonások során fegyelmi eljárás alá vonták, 
majd azonnali hatállyal elbocsátották az egyetemről. 

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

CSONKA Pál (1896-1987) egyetemi tanár

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
elbocsátották az egyetemről, nyugdíjba vonulásáig az MTA 
szilárdságtani kutatócsoportját vezette. Amikor 1967-ben 
akadémikussá választották, a párt nem járult hozzá, csak 
1990-ben ismerhették el akadémiai tagságát.

RADOS Jenő (1895-1992) egyetemi tanár 

1957-ben nyugdíjazták a forradalmi események alatt tanú-
sított politikai magatartása, a forradalmi bizottság tagjaként 
kifejtett tevékenysége, valamint „az ellenforradalom után ki-
fejtett nézetei” miatt.

FECSKÉS Tibor (1919-2016) adjunktus

A forradalom leverését követően külföldön folytatta szakmai 
pályáját, közel 50 éven át dolgozott sikeres építészként Ka-
liforniában.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

SVÁB János (1920-2007) egyetemi tanár

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
az egyetemi fegyelmi bizottság nem tartotta szükségesnek 
eljárás megindítását. 1963-ban tanszékvezető egyetemi ta-
nár lett, majd a Műegyetem professzoraként oktatott élete 
végéig. 

SIMONYI Károly (1916-2001) egyetemi tanár

1956-ban megválasztották a Központi Fizikai Kutatóintézet 
forradalmi bizottsága elnökének is. A forradalom leverését 
követően 1957-ben az intézet elhagyására kényszerült, majd 
1970-ben műegyetemi tanszékvezetői posztjáról is távoznia 
kellett, beosztott egyetemi tanárként folytatta a tanítást.

TÖRÖK Béla (1923-2009) adjunktus

Három oktatótársával együtt őt kérték fel az ELTE forradalmi 
bizottságával való kapcsolattartásra. 1956-ig oktatott a Mű-
egyetemen, majd 1960-tól a Magyar Rádió és Televízióhoz 
került. Itt, a televíziónál dolgozott egészen 1985-ös nyugdíj-
ba vonulásáig.

RETTER Gyula (1922-2012) adjunktus

A forradalom leverése után megtorlás nem érte, végig a Mű-
egyetem vezető oktatójaként, 1963-65 között rektorhelyette-
seként, majd professzor emeritusaként tevékenykedett. Ala-
pító kuratóriumi tagja volt a Műegyetem 1956 Alapítványnak.

BÁLINTFFY József adjunktus 

A bizottságba távollétében, „közismert politikai nézetei mi-
att” választották be. Az első ülésen ő vetette fel az orosz 
nyelv, illetve a marxizmus-leninizmus oktatásának megszün-
tetését. A forradalom leverése után elhagyta az országot, az 
Amerikai Egyesült Államokban lett egyetemi tanár. 

KÁDAS Kálmán (1908-1985) egyetemi tanár 

A forradalom leverését követő felelősségre vonások során 
az egyetemi fegyelmi bizottság szükségesnek tartotta eljá-
rás megindítását, de a minisztérium nem találta elegendő-
nek az összegyűjtött adatokat. Egyetemi pályafutása így 
nem szakadt meg, dékán, majd rektorhelyettes is volt. 

KÖZLEKEDÉSI
ÜZEMMÉRNÖKI KAR

Az oktatók kormányhoz intézett deklarációja 1956. október 30-án
Állásfoglalás a forradalom mellett, a hallgatók követeléseinek és 
cselekedeteinek támogatása
A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem együttes 
tanácsülésének tagjai az ifjúság oldalán hitet tesznek a független, demokratikus és szocialista 
Magyarország felépítése mellett. 
A tanácsülés tagjai ünnepélyesen kijelentik, hogy a magyar nép szabadságharcával, annak 
megindulásától teljesen egyetértenek és ezért a felelősséget az egyetemi ifjúsággal együtt 
ország-világ előtt vállalják. 
Ebből az ünnepélyes deklarációból kiindulva az egyetemi tanácsülés Nagy Imre 
miniszterelnökhöz a következő egyetértésben és közösen hozott határozatait és javaslatait 
terjeszti elő. Kívánságai felsorolása előtt nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ennek a 
nyilatkozatnak a pontjai a magyar nép döntő és legsürgősebben megoldandó problémáit 
tartalmazzák: 
1.  Követeljük a szovjet csapatoknak Budapest területéről támaszpontjaikra való azonnali és 

teljes visszavonását. 
2.  Követeljük, hogy a szovjet csapatok Magyarország területét záros határidőn belül hagyják 

el. Minthogy a varsói szerződés szerint itt tartózkodó szovjet csapatokat a magyar nép 
ellen használták fel, felkérjük a kormányt a varsói szerződés egyoldalú felmondására, mely 
egyedül biztosítja a szovjet és a magyar nép további barátságát. 

3.  A két Egyetem Tanácsa, számítva az egyetemi ifjúság teljes támogatására, a szovjet 
csapatok Budapestről történő teljes kivonása után minden szellemi, fi zikai és anyagi erejét 
felajánlja az újjáépítésre, és felhívja az ifjúságot, hogy erre készüljön fel. 

4.  A szabadságért hősi halált halt ifjúság, munkásság és honvédség hozzátartozóinak, 
továbbá a szabadságharcért súlyos sebeket szenvedett ifjúság, munkásság és honvédség 
hozzátartozóinak gyors megsegítésére a két Egyetem Tanácsa 200.000.- forintot 
ajánlott fel. A tanácsülés a további megsegítés kérdésében a már megindult országos 
mozgalomhoz való csatlakozást javasolja. 

5.  A kormány helyezze a székhelyét a parlamentbe és helyezze magát a budapesti és vidéki 
ifjúság, munkásság, bányászság és honvédség együttes fegyveres alakulatainak védelme 
alá. Csak ilyen módon látjuk biztosítva azt, hogy programját külső és visszahúzó belső 
erők befolyásától mentesen a nép érdekeinek megfelelően tudja végrehajtani. 

6.  A kormány sürgősen gondoskodjék arról, hogy az összes külképviseleteink – beleértve 
az ENSZ képviseletet is – mindenütt a világon a most vérrel kiharcolt eredményeket és 
kitűzött nemzeti célokat képviseljék.  

7.  Kérjük a kormányt, hogy bátor kezdeményezéssel álljon az események élére, és ne 
kövesse azt a halogató, a követeléseket utólag teljesítő politikát, amely hazánkat ebbe a 
szörnyű állapotba hozta. Ne az események áradata sodorja a kormányt, hanem a kormány 
vezesse a magyar életet a kibontakozás felé. 

8.  A nemzeti kormány készítse elő az általános titkos szavazást több párt részvételével. 
9.  Kívánjuk az ifjúság felfegyverzésének és a felfegyverzett munkásalakulatokkal való 

egyesítésének halogatás nélküli gyors végrehajtását az ország rendjének biztosítása 
érdekében. 

10. Minthogy a munka megindulásához fent felsoroltakat alapfeltételeknek tekintjük, 
nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az egyetemi munka, a romok eltakarítása, az 
oktatás megindulása csakis a szovjet csapatoknak Budapestről való teljes elvonulása után 
kezdődhetik meg. 

11. A fenti követelmények a legsürgősebb és legfontosabb lételemei egyfelől annak, hogy 
Nagy Imre bizalmat kapjon és ez a bizalom megszilárduljon, másfelől annak, hogy minden 
téren, tehát a mi egyetemi oktatási és tudományos munkánk terén is, az élet meginduljon. 
Éppen ezért nem kívánunk itt az egyetemi oktatás terén most részletkérdésekkel 
foglalkozni, mindez a későbbi konszolidált időszak munkája lesz, egyetlen kérdést 
azonban mégis fel kell vetnünk: követeljük az egyetemi autonómia teljes visszaállítását. 

Végül a tanácsülés tagjai ünnepélyesen felemelik óvó szavukat, hogy ha akadna valaki, aki az 
egyetemi ifjúsággal szemben akár csoportos, akár egyénenkénti felelősségre vonást akarna 
megkísérelni a szabadságharcban történt bárminemű részvételért, akkor a két Tanács tagjai 
ünnepélyesen kijelentik, hogy ilyen felelősségre vonás esetén teljes közösséget vállalva a 
szabadságharcos ifjúsággal, a saját egyetemleges felelősségre vonásukat is követelik. 

A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tanácsai 
Dr. Gillemot László sk. 
Cholnoky Tibor sk.
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A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

A MŰEGYETEM
HŐSI HALOTTAI
A kilenc név jól reprezentálja a forradalom történetét. Egyikük a Rádiónál esett el október 23-án, más a parlamenti vérengzésnél két 
nappal később, hárman a Műegyetemen nemzetőrként. Ketten a Corvin közben haltak meg, ketten pedig a megtorlás áldozatai lettek. 
Hű keresztmetszetét adják a Műegyetem forradalmi ifjúságának is: van köztük két építész, két építőmérnök, egy vegyész, két gépész, 
két villamosmérnök. Hárman nappali tagozatos másodévesek, ketten nappali tagozatos ötödévesek, ketten pedig esti tagozatos má-
sodévesek voltak, illetve ketten már végeztek vagy félbeszakították tanulmányaikat. 

BARTÓK József 
1937. április 4 – 1956. október 23.
másodéves villamosmérnök 
hallgató

Október 23-án este a Magyar Rádió 
elé vonuló tüntetők között volt. Az 
épületből a karhatalmisták a tömeg 
közé lőttek, néhány társával együtt 
egy, a közelben lévő cipész üzlethe-
lyiségébe igyekezett bemenekülni, 
közben érte a halálos tüdő- és szív-
lövés. A Trefort utcai kórház egyik 
ápolónője szerint nemcsak fegyve-
re nem volt, hanem piros-fehér-zöld 
szalagot is ő adott neki. A kórház 
kertjében temették el több társával 
együtt, majd véglegesen 1956. de-
cember 23-án a székesfehérvári re-
formátus temetőben. 

RÖSSLER János
1932. január 15 – 1956. október 28.
ötödéves villamosmérnök 
hallgató

Nagyon szegények voltak, édes-
anyja egyedül nevelte. Bár pari 
tanulóból a kommunista párt se-
gítségével, párttagként került az 
egyetemre, az akkori társadalom 
fonákságait hamar felismerte. Tár-
sai rendkívül jó szándékúnak is-
merték. Október 25-én édesanyját 
féltve, elkísérte őt munkahelyére, 
visszafelé jövet pedig benézett az 
egyetemre, ahonnan egy csoporttal 
elment tüntetni. Így került a Parla-
ment elé, ahol a sortűzben többek 
között fejlövést kapott, a Péterfy ut-
cai kórházban hunyt el három nap-
pal később. 1956. november 16-án 
hantolták el a Rákoskeresztúri te-
metőben. Maradványai ma abban 
a parcellában nyugszanak, ahol az 
1956-osok jelképes és nem jelké-
pes sírjai vannak.

DANNER János 
1929. május 12 – 1956. november 2.
negyedéves esti tagozatos
építészmérnök hallgató

Már a középiskolában az átlagost 
messze meghaladó olvasottságra 
tett szert. Érzékeny, lírai alkat volt, 
szívesen olvasott fel, illetve mondott 
verseket. Egyetemi tanulmányai 
mellett műszaki szerkesztőként dol-
gozott az egyik tervezőintézetnél. 
A forradalom idején a Műegyetem 
katonai parancsnoka mellett dol-
gozott, akivel gyakran idéztek egy-
másnak verseket, versrészleteket is. 
November 1-jén késő este a Hon-
védelmi Minisztériumból jött vissza-
felé a Műegyetem autójával, amikor 
a Szabadság hídon ávósok vették 
üldözőbe, majd a központi épület 
főbejárata előtt az autóból kiszállni 
már nem tudó hallgatót szitává lőt-
ték. Holttestét másnap az aulában 
ravatalozták fel, nemzetőr hallgatók 
álltak mellette díszőrséget. Novem-
ber 15-én helyezték végső nyuga-
lomra a Farkasréti temetőben. 

LAJOS Ferenc 
1937. június 26 – 1956. november 4. 
másodéves építőmérnök hallgató 

Rokonszenves, csendes fi ú volt. 1956. no-
vember 4-én az egyetemen még fegyveres 
őrszolgálatot teljesített. Édesanyja úgy tud-
ta, hogy fi át a Műegyetem pincéjében lőtték 
agyon. Bár november 4-én délelőtt az egye-
temet a nemzetőrség kiürítette, valószínűleg 
később Móricz Zsigmond körtéri felkelők, 
köztük műegyetemisták jártak be az ott ma-
radt fegyverekért, illetve aludni. A szovjetek 
többeket ott értek, illetve másokat oda gyűj-
töttek be. További sorsáról semmi biztosat 
nem tudni.

ALBRECHT Márton
1936. november 3 – 1956. november 3.
másodéves építőmérnök hallgató 

Kifejezetten társaságkedvelő fi ú volt, 
barátaival sokat kirándult, barlan-
gászkodott, színházba járt, verseket 
írt, klasszikus zenét hallgatott. Sze-
retett táncolni, egy lánynak komo-
lyan udvarolt. Nagy tudásvágy volt 
benne, tervező mérnöknek készült. 
Október 22-én részt vett a mű-
egyetemi nagygyűlésen. Mélysé-
gesen hitt a forradalom győzelmé-
ben, műegyetemi nemzetőr volt. 20. 
születésnapján szolgálat közben a 
Díszteremben egy évfolyamtársá-
nak, jó barátjának falhoz támasz-
tott géppisztolya sült el véletlenül, a 
benne maradt egyetlen golyó pedig 
szíven találta őt. A könyvtárban ra-
vatalozták fel. Először a Műegyetem 
kertjében temették el, 1957 tava-
szán helyezték végső nyugalomra a 
Farkasréti temetőben.

HAVAS József
1929. december 31 – 1956. november 7.
ötödéves vegyészmérnök hallgató

Nagykőrösről került a Műegyetemre. A Leo-
nardo utca 46. szám alatt, tehát a Corvin közi 
harcokban hunyt el lőtt sérülésben. Az ide-
iglenesen elhantolt holttestet 1956. decem-
ber 29-én temették el a Kerepesi temetőben, 
ahonnan 1982-ben az Új Köztemetőbe került. 

SZILÁGYI József 
1917. április 24 – 1958. április 24.
jogász, másodéves esti tagozatos 
gépészmérnök hallgató

1938-tól volt a kommunista párt tag-
ja, 1956 tavaszán csatlakozott Nagy 
Imre köréhez. Vállalati osztályveze-
tőként dolgozott, 1956. október 22-
én is esti óráira jött a Műegyetemre, 
ahol végül ő is beszélt a nagygyű-
lés résztvevői előtt, akik nagydarab, 
tekintélyes, mackós, baritonos férfi -
ként emlékeznek rá. Október 23-án 
a műegyetemistákkal együtt vonult 
fel, este pedig az egyetemisták kül-
döttsége az ő közvetítésével tud-
ta átadni a műegyetemi követelési 
pontokat Nagy Imrének. Október 
25-ig a felkelők közt volt, majd Nagy 
Imre titkárságvezetője lett. Szilágyi 
József november 4-én családjával 
együtt a jugoszláv követségre me-
nekült, amit november 22-én azzal 
a garanciával hagytak el, hogy nem 
esik bántódásuk. Ám a szovjetek el-
fogták, és Nagy Imréékkel együtt a 
romániai Snagovba hurcolták őket. 
1957-ben visszaszállították Magyar-
országra. A Nagy Imre-per nyolcad-

rendű vádlottjaként 1958. április 22-én halálra 
ítélték, majd két nap múlva, a születésnapján, 
kivégezték. Díszsírhelyben nyugszik Nagy 
Imre sírjánál.
A műegyetemi Forradalmi Bizottság egy tagja 
szerint „ha volt ’56-nak szürke eminenciása, 
akkor ő volt az...A megtorlók nem tévedtek, 
mikor őt végezték ki, az első naptól az utol-
sóig ő az aktív szervező, éleslátásával, bátor-
ságával és megnyerő egyéniségével.” 

VEDRÁL Vilmos 
1930. április 4 – 1956. november 8.
1953-ban végzett építészmérnök

Az egyetem elvégzése után a Váro-
sépítési Tervező Intézethez került. 
Éppen 1956. október 22-én írt alá a 
munkahelyén egy szerződést meny-
asszonyával közösen szolgálati la-
kás építésére. Október 24-én csat-
lakozott a Corvin közi felkelőkhöz, 
ahol „Szőke Vili” néven vett részt a 
harcokban. Vedrál Vilmos társaival 
együtt a legelszántabb harcosok 
közé tartozott, a Corvin köz eleste 
után az Üllői út 64. számú házba vo-
nult vissza, innen telefonált utoljára 
családjának. Valószínűleg novem-
ber 8-án halt meg egy tankbelövés 
következtében. Minderről a család 
csak 1957 januárjában értesült és 
azonosíthatta tetemét az Új Közte-
metőben. Jelenleg a Kerepesi teme-
tőben nyugszik. 

PÉCH (Eckhardt) Géza 
1930. május 7 – 1958. április 22.
harmadéves esti tagozatos gépészmérnök, 
megszakított tanulmányokkal 

Az elárvult, majd örökbe fogadott fi ú segéd-
munkásként lett műegyetemista. 1956-ban 
tanulmányait megszakítva az Ikarus gyár-
ba került. Egy fi a született, akivel édesanyja 
1956 telén külföldre ment. Kedves mosolyú, 
nyílt tekintetű, bátor fi atal férfi  volt, aki októ-
ber 25-től a Péterfy Sándor utcai kórházban 
vállalt esti önkéntes mentős ügyeletet, mivel 
a hivatalos mentőszolgálat nem győzte a sok 
sebesült ellátását. Egy kórházi razzia során, 
amikor a sebesültek között felkelőket keres-
tek, őt is letartóztatták, de akkor szabadon 
engedték. Ezt követően az ellenállók közé 
tartozott: röpcédulákat készített, igyekezett 
információkat gyűjteni a Szovjetunióba hur-
colt fi atalokról. 1957. január 13-án kijutott 
Ausztriába, de visszajött, hogy sebesülteket 
mentsen ki Magyarországról. Péch Gézát 
1957 februárjában társaival együtt letartóztat-
ták, perét szeptemberben tartották. Először 
életfogytiglanra, majd halálra ítélték, 1958 ta-
vaszán végezték ki. Utolsó mondata ez volt: 
„Keresztény, szocialista Magyarországot!”  
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