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Trócsányi László professzor, igazságügyi miniszter
előadásában Perbíró Józsefre, a jogi kar egykori
dékánhelyettesére, a szegedi forradalmi események
egyik meghatározó alakjára emlékezett.

Az 1956-os forradalom előzményeiről és helyi eseményeiről rendeztek
emlékkonferenciát csütörtökön a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) jogi karán. 
 
Trócsányi László professzor, igazságügyi miniszter előadásában Perbíró
Józsefre, a jogi kar egykori dékánhelyettesére, a szegedi forradalmi események
egyik meghatározó alakjára emlékezett. 
 
A miniszter úgy fogalmazott, Perbíró József szakmáját kiválóan művelő jogász,
nagyszerű szervező volt, aki felismerte, hogy a diákkövetelések mellett komoly
változásokat lehetne elindítani. Az, hogy ez nem sikerült, nem rajta múlt - tette
hozzá. 
 
Perbíró József az 1949/1950-es tanévtől oktatott a szegedi egyetem jogi karán,
1956-ban dékánhelyettesként is dolgozott. Október 13-án az orosz nyelv
kötelező tanulása ellen tiltakozó hallgatók vették fel vele a kapcsolatot. 
 
Október 16-án, a bölcsészkar Auditórium Maximumában rendezett
nagygyűlésen, amikor megalakult a Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Szövetsége (MEFESZ), a tanácskozás levezető elnöke volt. Október 20-án újabb
nagygyűlést tartottak Perbíró József elnökletével, akkor fogadták el a szervezet
szabályzatát és a hallgatók húszpontos programtervezetét. A szervezők ekkor
döntöttek arról, hogy a diákok képviselői a követelésekkel elindulnak
Budapestre, Pécsre, Miskolcra, Debrecenbe, Veszprémbe és Gödöllőre. Az
egyetem több vezetője - köztük Baróti Dezső rektor és Perbíró József is -
példamutatóan a kezdeményezés mellé állt - közölte Trócsányi László. 
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A professzort a következő napokban az egyetem forradalmi tanácsának
tagjává választották, majd a szegedi Városi Munkástanács, Néptanács, majd
Forradalmi Nemzeti Bizottság elnökeként dolgozott. November 6-án a
bevonuló orosz csapatok elfogták, de néhány nap múlva kiengedték. 
 
1957 februárjában újra letartóztatták, majd az ellene és társai ellen 1957
decemberében indult perben első fokon tizenöt évi börtönbüntetésre ítélték,
ezt később életfogytiglani szabadságvesztésre súlyosbították. Miután 1963-ban
amnesztiával szabadult, revizor volt, majd egy újabb diploma megszerzése
után műszaki-gazdasági tanácsadóként dolgozott nyugdíjazásáig. 1991-ben, 83
esztendős korában hunyt el. 
 
Trócsányi László elmondta, a forradalom után az egyetemen 124 fegyelmi
eljárást indult diákok és tanárok ellen, 16 oktatót elbocsátottak, 14 hallgatót
kizártak. A konferencia szünetében a Dóm altemplomában a tanácskozás 
résztvevői Perbíró József előtt tisztelegnek, délután pedig a joghallgatók
mutatják be pályamunkáikat.
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