
287   

 

HEGEDÛS ELEMÉR 
 

Elhunyt Molnár László (1924–

2012) 

 
Örökre eltávozott közülünk 2012. október 11-én Molnár László gyémántdiplomás 
bányamérnök, a Központi Bányászati Múzeum egykori igazgatója, Sopron város 
Pro Urbe díjas polgára, a helytörténész, a honvéd hagyományok egyik õrzõje, 
mindenekelõtt a katona, a nyugállományú alezredes. Tudtuk, hogy beteg, 
nehezen mozog, orvosi kezelésre szorul, de vártuk, reméltük, újra visszatér, az 
elõadásokon, beszélgetéseken hozzászól, kiegészít, felhívja a figyelmet más 
szempontokra is. Szikár alakja, kedélyes egyénisége része volt városunknak, szinte 
mindenkit ismert és Õt is mindenki ismerte. 

Molnár László 1924. június 15-én Zalaegerszegen született, erdélyi származású 
apját 1931-ben helyezték át Sopronba, rendõrfelügyelõ beosztásba. Katona akart 
lenni, ezért jelentkezett a II. Rákóczi Ferenc katonai fõreáliskolába, ahol sikeres 
felvételi vizsga után kezdte meg tanulmányait 1938–1942 között. Az érettségi után 
a Ludovika Akadémián tanult 1942–1944-ben. Gyalogos tisztként, hadnagyi 
rendfokozatba avatták fel 1944. augusztus 20-án Körmenden, az utolsó végzõs 
Ludovikások között. Zomborba vezényelték, majd indult a frontra, ahol 1944. 
október 6-án megsebesült, ezért alakulatához 1945 tavaszán tért vissza. A 
Nagyvárad környéki védelmi harcok után Ausztriába vonultak vissza, ott angol 
fogságba került. Klagenfurtból tért vissza Ma-gyarországra, katonai 
tevékenységét az Igazoló Bizottság elfogadta, de a hadseregbõl elbocsátották. 

Katona volt, szívében lelkében továbbra is katona maradt; aki felvette a tiszti 
egyenruhát, térképet rajzolt saját alakulatáról, szakaszt, századot vezényelt, 
érezte a fegyverolaj illatát; soha nem felejti el hol tanult, milyen iskolát végzett. A 
további életében ez a motívum kísérte. Beiratkozott az egyetemre, bányamérnöki 
karra, ahol jó eredménnyel végzett. 1951. szeptember 11-én kapta meg a 
diplomáját. Dolgozott Brennbergbányán, Tatabányán, Oroszlányban, majd 1953-
ban Várpalotára nevezték ki bányavezetõi beosztásba. Várpalotáról 1956-ban 
elbocsátották, ezt követõen 1958 tavaszán katonai rendfokozatától is 
megfosztották, honvéddé fokozták le. A Nógrád megyei szénbányánál tudott 
elhelyezkedni. A mérnöki beosztásokban fokozatosan haladt elõre, megszerezte 
1961–1964 között az ipari gazdasági szakmérnöki oklevelet, tervezési fõmérnökké 
nevezték ki. Sopronba újra 1975-ben érkezett, amikor megbízást kapott a 
Központi Bányászati Múzeum igazgatói tisztére. Ez idõtõl kezdve nagy munkát 
végzett. Irányította a rekonstrukciós építkezést, szervezte a gyûjtõmunkát, a 
feldolgozást, a kiállításokat, tanulmányokat publikált.  

Sopronnak közéleti személyisége lett, tagja volt a Bányászati Egyesület ve-
zetõségének, alelnöke a TIT Sopron városi szervezetének, elnöke a Honvéd 
Hagyo-mányõrzõ Egyesület soproni részlegének, tagja a Soproni Városszépítõ 
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Egyesületnek, és a Soproni Szemle Szerkesztõbizottságának. Kezdeményezte és 
szervezte a sopron-bánfalvi katonai (hõsi) temetõ rendbetételét. Együttmûködött 
a Német Hadisírgondozó Szövetséggel, tevékenységének elismerésül megkapta 
tõlük az „Ezüst tû” kitüntetést.  

A Honvédelmi Minisztérium felülvizsgálta korábbi határozatait, visszakapta 
rendfokozatát.  1995. március 3-án õrnagyi, majd 1998. október 2-án alezredesi 
rendfokozatba léptették elõ. Nyugdíjba 1999-ben vonult, 55 év szolgálati idõvel. 
Munkáját a város „Pro Urbe” díjjal (1998), „Sopronért” díjjal (2004) ismerte el. A 
Honvédelmi Minisztériumtól a „Honvédelemért” kitüntetõ cím (1995), az 
„Aranykor” kitüntetõ cím (2008) kitüntetéseket kapta. Számos nívódíj, 
emlékérem, oklevél méltatja életútját. 

 

 
 

 
Élete utolsó éveiben elkészítette munkásságának bibliográfiáját. Az 56 oldalas 

anyag megjelent könyveinek, könyvrészleteinek (58), folyóiratokban megjelent ta-
nulmányainak (179), napilapokban megjelent cikkeinek (73), nem nyilvános 
tanulmányainak, szakvéleményeinek (34) tárgyát, megjelenési idejét, helyét 
tartalmazza.  

Molnár László életének sok nehéz pillanata volt, melyen átsegítette hite. Élete 
végéig megõrizte a „Rákóczista”, a „Ludovikás” szellemet, ápolta, terjesztette a 
katonai hagyományokat. Emlékezett és emlékeztetett a múltra. Tudta, hogy 
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ennek ismerete nélkül nincs jövõ. Halála Sopron városnak, a katonai 
hagyományok õrzõinek nagy vesztesége. 


