
VÍZY BÉLA: 

„ A SZEGEDI SZIKRA ROBBANTOTTA KI AZ 
OKTÓBER 23-1 BUDAPESTI FELKELÉST" 

A politika színeváltozására 1956. október 6-án, Rajk László és tár-
sai újratemetésén döbbent rá Vízy Béla, a szegedi egyetem hatod-
éves szigorló orvostanhallgatója. A vásárhelyi fiatalember kapcso-
latban maradt szegedi diáktársaival és a katonai ismereteket 
oktató tanárával. A szegedi eseményekről hozott hírével, az itteni 
mintával aktivizálta az akkori megyeszékhely, Hódmezővásárhely 
lakóit. Vízy Bélát a „szegedi kapcsolatról" kérdeztük. 

- Az orvostanhallgatók hogyan szereztek tudomást a szegedi 
MEFESZ megalakításáról? 
- A Szegedi Orvostudományi Egyetem VI. éves, szigorló orvostan-
hallgatójaként, az abszolutórium megszerzése után, kötelező egyéves 
kórházi gyakorlatomat töltöttem a hódmezővásárhelyi kórház bel-
gyógyászati osztályán. A Szegeden maradt, klinikán dolgozó évfo-
lyamtársaim telefonáltak, hogy az „audmaxban" (vagyis az 
Auditórium Maximumban) október 16-án diákgyűlés lesz. Ezen az 
összejövetelen nem tudtam részt venni, de a 20-án tartott gyűlésen ott 
voltam - ott akartam lenni - , mert értesültem a pontokba szedett kö-
vetelések tartalmáról - valamennyivel egyetértve. Az előadóterem 
zsúfolt volt az ekkor már MEFESZ-nek nevezett taggyűlésen, ahol -
évfolyamtársaim mellett - ott láttam a kar professzorai közül Láng 
Imrét a sebészetről, és Kelemen Endrét a belgyógyászatról. 

-A diákkapcsolatok még Szegedhez kötötték, de a szomszédos vá-
rosban élt. Mit tudott az 1956-os szegedi fejleményekről? 
- Az október 26-i Takaréktár utcai sortűz idején két évfolyamtár-
sammal együtt az utca elején, pontosabban a park szélén, a fák kö-
zött álltam. A lövések elhangzása után az összegyűlt emberek szét-
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futottak, a földön fekvő elesettekhez nem engedtek hozzáférni, 
csak a kiérkező mentőautó mehetett át a katonai kordonon. Jól lát-
tam: úgynevezett zöld ávósok, határőrök voltak, akik tüzeltek. Mi 
elindultunk az anatómiai intézet felé, ahol egy gépkocsi várt ránk, 
hogy visszavigyen Hódmezővásárhelyre. Amikor elhaladtunk a su-
gárúton álló, akkori AVH székháza előtt, a mögöttünk haladó pol-
gári ruhás ávósok megragadtak bennünket és behurcoltak az épü-
letbe, ahol kihallgattak bennünket. Velem volt Kási Gyula, Tóth 
György évfolyamtársam. Betuszkoltak egy „GYÚRÓ" feliratú he-
lyiségbe - egyenként, és néhány pofon közben arról érdeklődtek, 
mit kerestünk a téren. Kiderült, mindhármunktól külön-külön, de 
ugyanazt kérdezték: az erőviszonyokról akartak tájékozódni Hány 
tagja van a szegedi MEFESZ-nek? Kik a vezetők? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdéseket tettek föl. Egy óra múlva, fenyegetések köze-
pette engedtek el. Kora délutánra értünk Vásárhelyre. 

-Milyen szerepe volt a szegedi események formálásában? 
- Semmi szerepem nem volt a szegedi események formálásában. 
Október 23. és november 5. között összesen jó, ha négy ízben jár-
tam Szegeden, ahol a vásárhelyi eseményekhez szükséges informá-
ciót megkaptam Perbíró József professzortól, a Forradalmi Bizottság 
Elnökétől és Lazúr Barna főhadnagy nemzetőr parancsnoktól. 

-És a vásárhelyi történésekben? 
- Már Vásárhelyen voltunk, amikor fölhívtak telefonon, hogy a 
Hal téren gyülekeznek az emberek. Mi is oda mentünk a társaim-
mal. (A kórház egyik részlegében laktunk, négyen, mi, szigorló or-
vostanhallgatók.) Amikor megérkeztünk, valaki felkiáltott: itt van-
nak a szegedi egyetemisták! A kezünket szorongatták, s kokárdával 
a mellünkön az emelvény közepére tessékeltek. Valaki bejelentette: 
„Vízy Béla mond beszédet." A napi eseményekről beszéltem, nem 
tagadom, indulatosan... 

-A MEFESZ követelései közül melyeket érezte a leginkább saját-
jának? 
- Az ország függetlenségével, a többpártrendszerrel, egy polgári 
demokrácia megalkotásával, a szovjet katonai megszállás megszün-
tetésével értettem egyet leginkább. Ez utóbbi követelés érdekében 
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igyekeztem mindent megtenni a Nemzetőrség és a fegyveres ellen-
állás megszervezésével - Vásárhelyen. 

- Hogyan lett egy orvostanhallgatóból a forradalom katonája? 
- Csaknem kizárólag katonai vonalon működtem. Egyenruhát és 
fegyvert viseltem. Vásárhelyen elvállaltam a Nemzetőrség szer-
vezését. Ez - orvosi mivoltomhoz és képességeimhez képest - túl 
nagy feladatnak bizonyult. Október 27-én idegenek jelentek meg 
a városban, s kínálgatták a fegyvereket. Hogy megállítsuk az 
anarchiát, Gyáni Imre gimnáziumi igazgató, a helyi forradalmi 
bizottság elnökének tudtával bementem a laktanyába fegyvere-
kért. Ott letartóztattak, majd egy-két óra múlva elengedtek. Ok-
tóber 28-29-én Erdei István, a szociáldemokrata párt helyei veze-
tője kíséretében felutaztam Budapestre, ahol a Corvin közben 
találkoztam, tárgyaltam is Pongrátz Gergellyel. Vásárhelyre visz-
szatérve az időközben megszervezett katonai forradalmi bizott-
ság civil tagjának álltam. 

- Kapcsolatban maradt a szegedi MEFESZ szervezőivel? 
- Nem konzultáltam senkivel Szegeden, a MEFESZ vezetői közül 
még Gryneaus Tamással - évfolyamtársammal - sem. Ugyanis észre-
vettem: mögöttem ott lógatta nyelvét állandó „kísérőm", akit a bé-
késcsabai katonai elhárítás akasztott rám. Az elővigyázatosság a 
szegedi MEFESZ-esek érdekét szolgálta - noha szívesen megölel-
tük volna egymást, ha találkozunk. 

- Hogyan jellemezné az '56-os napok hangulatát? 
- Csodálatos, önfeledt, de egyben félelmetes is. A szegedi egyete-
mistákat a MEFESZ tagjait a középiskolások gond nélkül fogad-
ták, ugyanakkor súlyos gondokat raktak a vállunkra feltétlen bizal-
mukkal különösen ott, ahol fegyverekhez juthattak - például 
vásárhelyi gimnáziumban a IV/C diákjai. 

- Milyen volt a diákok és tanáraik kapcsolata? 
- Nagyon kevés, igazán aggódó tanáremberrel találkoztam annak 
idején. Az iskolaigazgatók bátrak és határozottak voltak - féltve ta-
nítványaikat. Ilyen embernek ismertem meg a vásárhelyi Bethlen 
Gimnázium igazgatóját, Gyáni Imrét. 
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- Miként terjedt városivá majd országossá a szegedi egyetemi 
megmozdulás? 
- A MEFESZ aktivistái október 21-én és 22-én eljutottak az ország 
valamennyi városába, ahol egyetemek, főiskolák működtek. Ott 
megszervezték a diákgyűléseket, létrehozták a helyi MEFESZ 
szervezeteket. Kiemelt területnek számított a főváros, ahol a mű-
egyetemre várt egy országos méretű összejövetel szervezése, és a 
MEFESZ magasabb szintű demokratikus legitimálása. Az ÁVH ál-
tal lehallgatott és „rossz helyen" megcsörrenő telefonok ellenére 48 
óra alatt tudomást szerzett az ország ifjúsága a szegedi szikráról, 
mely a 23-i felkelés kirobbanásához vezetett. Ehhez - tagadhatatla-
nul - Hruscsovnak a szovjet kommunista párt XX. kongresszusán 
elhangzott Sztálin ellenes beszéde ugyanúgy hozzájárult, mint a 
Magyar írószövetségbeli Petőfi Kör sajtóvitája, valamint Rajk és 
társainak október 6-i újratemetése. 

-Az orvosegyetem, illetve a medikusok milyen mértékben vett(ek) 
részt az 1956-os szegedi történésekben? 
- Nem tudom, mert 1956 augusztusában már Vásárhelyen laktam 
és az előkészületekről - érthető módon - semmi információ nem 
jött a vásárhelyi kórházba. Nem volt Szegeden olyan mélységű or-
vos-egyetemista tevékenység, mint amit én gyakoroltam Hódme-
zővásárhelyen. Ismereteim szerint Budapest és Pécs orvostanhall-
gatói lépték túl a forradalmi adminisztratív munka küszöbét. 

- Ön szerint miért éppen Szegeden kezdődött az 1956-os forradalom? 
- Rendkívüli, tisztességes, magasan minősített szakmai színvo-
nalú, és erkölcsi, humanista tulajdonságokkal megáldott profesz-
szori kara volt a tudományegyetemnek, az orvosegyetemnek, a 
főiskoláknak. Professzoraink az előadásaikban éreztették a he-
lyes irányt: a szakma tiszteletét és a haza szeretetét - anélkül, 
hogy az alantasabb-primitívebb gondolkodásúak észre vették 
volna. Amolyan „utolsó mohikánok" voltak előadóink, közülük 
is főleg az Erdélyből jöttek. Politikai éleslátásuk, tapasztalatuk, 
megfontolt tanácsaik és óvó viselkedésük különösen erkölcsi-eti-
kai értelemben vett példamutató életük, apai aggodalmuk irányí-
totta a szegedi diákság cselekedeteit - a tizenkét nap alatt ugyan-
úgy, mint a megtorlás idején. 
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- Hogyan tartóztatták le? 
- November 4-én a Románia felől érkező szovjet tankhadosztály a bé-
késcsabai honvéd laktanyába rendelte tárgyalásokra a potenciális el-
lenállási pontok, így a vásárhelyi nemzetőrség parancsnokait. A vá-
sárhelyi katonai küldöttségnek én is tagja voltam, de be se hívtak a 
tárgyalásra. Vásárhelyre visszatérve a laktanyában ismertettük a szov-
jet ultimátumot. A katonák sírva tették le a fegyvert... Én aznap este 
Budapestre indultam a hadműveleti tiszt nyílt parancsával Király Bé-
lához, a Nemzetőrség parancsnokához, hogy tájékoztassam a helyzet-
ről. Autónkat a Kerepesi úton szovjet katonák állították meg, s en-
gem hadifogolyként Ungvárra deportáltak, ahonnan decemberben 
vittek vissza a budapesti Fő utcai börtönbe... 

-Az ön ellen indított bűnügyben a vád: „állam és közérdeket veszé-
lyeztető'izgatás"- olvasható az előzetes letartóztatásról hozott, 1957. 
január 8-ra keltezett határozatban. A katonai főügyészség 1957. ápri-
lis 8-án őrizetbe vételét „foganatosította", ennek június 30-ig való 
meghosszabbítását kérte. Kik és hogyan ítélkeztek ön felett? 
- Végül a szegedi népbíróság ítélt el hat év börtönre, melyet később 
három évre csökkentettek. 1959-ben amnesztiával szabadultam, s 
három évig a Chinoinnál voltam segédmunkás. Hátra lévő szigor-
lataimat 1963-ban tehettem le... 

- Helyére került-e máig az emberek gondolkodásában, a történet-
írásban az, ami 1956-ban történt? 
- Úgy tapasztalom: 1956 emléke még túl közeli ahhoz, hogy törté-
nelmi távlatból gondolkozzunk róla. Nehéz eldönteni, hogy mely 
örökség kié a forradalomból. De azok, akiket ma leegyszerűsítve 
„reform-kommunistának" neveznek, joggal hivatkoznak arra, 
hogy az ő szellemi ellenállásukból, vitáikból, tiltakozásaikból szü-
letett a forradalom. Ezzel szemben mi, akik nem vagyunk sem 
kommunisták, sem szocialisták, csak egyszerűen még élő résztve-
vők, tudjuk, hogy a barikádokon és a Corvin közben harcolók nem 
a Petőfi Körből, vagy valamelyik értelmiségi klubból érkeztek. Né-
mely mai „mértékadó" történész - ki tudja miért - se nem objek-
tívnek, se nem távolságtartónak, se nem racionálisnak nem tűnik, 
amikor '56-ról nyilatkozik. Pedig a történelem velük együtt él és 
szemük előtt a bizonyosság! Mégis! 1956 traumáját a magyar társa-
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dalom nem tudta megemészteni, de ezzel egyidejűleg - észrevétlenül 
- kiölték magukból '56 emlékét is! 

-Méltó-e 1956-hoz az 50. évforduló? 
- Sajnálatos, hogy 50 év után az 1956-os magyar forradalom ügye 
aktuálpolitikai bunkóvá vált és a kérdést beárnyékolja a pártpoliti-
ka. Amíg ez az árnyék vetül az '56-os eseményekre, addig nem mél-
tó forradalmunkhoz az 50. évforduló! Ez a generáció nem akar szé-
gyenkezni apáik bűne miatt, de a még élők generációja nem óhajt 
együtt emlékezni apáik, nagyapáik hóhéraival. Ez természetes do-
log és érthető. Ám nem értem, miért mitizálja a média ezt a kér-
dést. Vagy talán nagyon is értem, és akkor végképp nincs más lehe-
tőség, mint várni...! 

Budapesten-Szegeden, 2006. augusztus 22.a 

„ H A T Á R O Z A T 
az előzetes letartóztatásról. 

Állam és közérdeket veszélyeztető izgatás büntette miatt Vizi 
Béla ellen indított bűnügyben. 
Vizi Béla a Hmvásárhely-i városi kőzkórház volt dolgozója, mint 
szigorló kit 1956. október 23. előtti hetekben helyeztek e munka-
helyre és az emiitett napon bekövetkező napon ellenforradalmi 
események aktiv szervezőjeként lépett fel. Részt vett a tüntetések 
megszervezésében a szovjet emlékmű ledöntésében nemzeti bizott-
ság létrehozásában, katonai forradalmi tanács létrehozásában, 
azokban aktivan tevékenykedett, utasításokat adott... 
Hódmezővásárhely, 1957. január 8." - három aláírás, melyből 
Százi Ferenc rendőrhadnagyé jól olvasható, a városi ügyészség 
pecsétje alatt: városi ügyész, mellette: a kapitányság vezetője, 
akinek neve fölött olvasható: „A határozattal egyetértek, jóváha-
gyom." 

62 E-mailben elküldött kérdéseimre Vízy Bélától posta fordultával kaptam 
választ és több dokumentumot, melyekből alább néhány részletet közlünk. 

301 


