
’56-os utcanevek Győrött 

Békés tüntetésnek indult, de szigorú megtorlásokkal ért véget. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc a XX. század egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A kezdeti reményteljes 

küzdelmek és politikai változások után a Szovjetunió a megegyezés ellenére háborút indított 

Magyarország ellen. Így a szabadság ügye elbukott. – Hallhatjuk ma így, tömören 2013-ban az 

október 23-ai eseményeket történelem órán, és a médiában is. Szüleinkkel ellentétben mi már 

minden évben megemlékezünk róla, hiszen mindannyian tudjuk, nemzetünk hősiessége és kitartása 

példaértékű és követendő. 

Ennek ellenére úgy érzem, mégis keveset tudunk róla, még így az internet világában is, pedig a 

forradalom emléke a legszembetűnőbb nekünk, koleszosoknak. Tudtátok, hogy az utca, amelyen 

kollégiumunk épülete áll, kiről kapta a nevét? Természetesen mindenki azt a választ adja majd, hogy 

igen, Szigethy Attiláról. De azt tudja valaki, hogy ki volt ő, és mivel érdemelte ki, hogy városunkban 

egy forgalmas utca viselje a nevét? Vagy azt, hogy Tihanyi Árpád hogyan érte el, hogy szintén 

utcanévként szerepeljen? Esetleg azt, hogy Földes Gábor nem csak színészi pályafutása miatt szerepel 

ma Győr térképén? Mind a három személy az ’56-os forradalom egy-egy jelentős személyisége volt, a 

Nemzeti Tanács oszlopos tagjai, Szigethy pedig 1956 októberében ugyanennek a tanácsnak a 

vezetője. 

Szigethy Attila egész életében az ellenállás híve volt, már a világháború alatt is szállást nyújtott a 

menekülteknek. Több magas tisztséget töltött be az évek során, mint például a 

Hazafias Népfront elnökhelyettese, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei tanács 

elnökhelyettese. Nagy Imre politikáját támogatta a forradalom alatt, Kádár János 

többször is megpróbálta az oldalára állítani különböző magas pozíciók 

betöltésével, azonban Szigethy nem tágított. Előbb leváltották posztjáról, végül 

letartóztatták. Nem várta meg, hogy halálra ítéljék, inkább ő végzett önmagával, 

de emlékét forradalmi hősként őrizzük. 

Tihanyi Árpád, ahogy már korábban említettem, a Nemzeti Tanács tagja volt, 

emellett pedig történelmet és magyart tanított egy általános iskolában. Többször 

is beállt katonának, de a forradalomban nem harcolt, viszont megcsillogtatta 

szónoki tudását. Ugyanis október 25-én ő szavalta el Győrött a Nemzeti dalt, azt 

ezt követő napon pedig szintén lelkesítette az összegyűlt tömeget. 1957 

decemberében elfogták, először életfogytiglani börtönre, majd halálra ítélték. 

Földes Gábor a harmadik olyan személy, akinek a neve szintén ismerősen cseng 

nekünk, hiszen a róla elnevezett utca sem nyúlik távol kollégiumunktól. Színész-

rendezőként dolgozott, a Nemzeti Tanács tagja volt, és ő alakította meg a győri 

Petőfi Kört. Október 25-én, amikor Győrbe is elért a forradalom híre, Földes Gábor 

több beszédet is tartott, amelyben Nagy Imre politikáját támogatta. Szigethyhez 

hasonlóan ő is a békés megmozdulások híve volt, ahol csak lehetett, próbálta 

megakadályozni a vérontást. 1957-ben több cikket is írt, ezen kívül pedig színházi 

rendezvényekkel próbálta buzdítani a lankadó tömegeket arra, hogy a szabadságért érdemes 

küzdeni. 1957 májusában letartóztatták, majd halálra ítélték, és annak ellenére, hogy színésztársai 

kiálltak mellette, az ítéletet végrehajtották. 
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