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Műegyetem ’56: szűk körű jelenléti megemlékezés és videóközvetítés 300 középiskolába 

 

Budapest, 2020. október 22. – Hasonlóan az országos és önkormányzati 

megemlékezésekhez, a járványügyi óvintézkedésekkel összhangban idén elmaradt az 

1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulójához kapcsolódó, hagyományosan 

népes részvételű műegyetemi ünnepség. A Rákóczi Szövetség az idei rendkívüli 

körülményekre tekintettel október 22-én, csütörtökön 11 óra után közösségi oldalain 

közvetítette megemlékezését amelybe több mint 300 Kárpát-medencei középiskola 

többezer diákja kapcsolódott be az iskolai megemlékezések keretében. 

 

Józsa János rektor, Kotán Attila kancellár, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Szili 

Ákos, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke 2020. október 22-én szűk körben koszorúzták 

meg a műegyetemi emlékhelyeket és fejezték ki tiszteletüket 1956 hőseinek.  

A Rákóczi Szövetség megemlékező összeállításában elhangzott Józsa János, a Műegyetem 

rektorának videóüzenete is. 

 

Beszédében Józsa János rektor kiemelte: „Emlékezzünk a forradalom egykori 

kulcsfontosságúvá vált előestéjén itt a Műegyetemen hazafiként, feltételek nélkül bátran 

helytálló egyetemi hallgatóságra és oktatóikra, köztük kiváló professzoraikra, akik a 64 évvel 

ezelőtt itt induló eseményekben a diákoknak atyai támogatói, egyúttal védői voltak. Szerepükért 

’56-ot követően aztán sokuknak különféle meghurcoltatásban volt részük, és elismerést, 

rehabilitációt csak több mint három évtized után kaptak.” Hozzátette: „64 évvel ezelőtt az itt 

nagygyűlést tartó egyetemi ifjúságban a fölszabadulás autonóm gondolata érett meg, és tört az 

egész nemzetre kiterjedően utat magának. Rájuk emlékezzünk tisztelettel, ünnepélyesen, a 

békés nagygyűlésen a lelküket és tudatukat feszítő érzéseiket kifejezőkre, részben még 

formálódóan, részben már pontokba szedve.” 

 

A 64 évvel ezelőtt a Műegyetem aulájában tartott diáknagygyűlésen fogalmazódott meg 

végleges formában az a 16 pont, amely a forradalom politikai programját alapozta meg. 

Másnap, október 23-án délelőtt az intézmény hallgatói több ezer példányban sokszorosították 

a követeléseket tartalmazó szórólapokat és terjesztették a városban. A Műegyetemről indult 

október 23-án délután az a néma tüntetés, amely estére forradalommá dagadt, és a Sztálin-

szobor ledöntése, a Magyar Rádió ostroma, valamint a szabadságharc kitörése követett. 

 

Az akkori eseményekről további részletek olvashatók a műegyetemi honlap 1956-os aloldalán. 

A Rákóczi Szövetség megemlékezése ezeken az oldalakon tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/user/RakocziSzovetseg  

https://www.facebook.com/rakocziszovetseg 
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