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B'ólecz Béla

M a g y a r n ak  lenni

Őrölnek,
- érzem - 
Amerika 
fogai;
nagy zápok 
rám marnak, 
angol köd
lehelettel 
töltik tüdőmet.

A gyomrom kavarog, 
mert magyar 
ízre vágyik 
nyelvem; 
fuldoklok, 
mert a 
szaknyelv 
megakadt 
torkomon; 
kényszer
zubbonyt 
nyújtanak, 
ha nyilatkozom; 
felrobbanok, 
ha angol 
hidegvér 
álcájába 
rejtett 
tudálékos 
tudatlanság 
a victoriai 
farizeusokat 
bölcs Platónként 
tálalja elém; 
másodrangú 
szupermenek

s



vállveregetése 
az Assisi 
Szent Ferenc 
remete 
köpenyét 
adja rám.

Orgyilkosság, 
mert tőrbe
estünk és 
elvárják, hogy 
tagadjuk meg 
önmagunk; 
ne használjuk 
a nyelvünk, 
mert illetlenség, 
ha testvér 
testvérhez 
anyanyelvén 
szól; 
felejtsd 
dalodat, 
mert dalolni 
primitív; 
mosd lelkedet, 
hisz van már 
mosógép; 
törd el a 
szemed fény
tengelyét, 
ha átlátsz 
az angol 
célzaton; 
tiporj a 
szívedre, 
ha ringatja 
bánatod.

A miért tedd 
ezt magyar, 
hogy hízelegj,



vagy kapjál 
alázatért olcsó 
tányémyalást; 
vagy elsőrangú 
utcaseprő legyél 
a tudomány 
szennyes útjain; 
vagy izmoddal 
támogasd 
Amerika 
gyengülő 
Atlaszát; 
vagy magoddal 
nemesítsd 
e nép
albínó faját?!

(Vancouver, 1963) 
Amerikai és kanadai magyar költők hitvallása, 1998.
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E lőszó

Az Erdészettörténeti Közlemények különszámai 1996-tól 
foglalkoznak az 1956-os forradalom és szabadságharc soproni 
történetének egyetemi eseményeivel. A sorozat nehezen indult, ami 
részben a hosszú időn át tartó tilalommal, részben a félresikerült 
rendszerváltást követő kiábrándultsággal magyarázható. Amikor a 
visszaemlékezések megírását próbáltuk elindítani, felkerestem egy 
prominens személyt, aki részese volt a múltnak, és kértem az ügy 
támogatását. „Ne bolygassuk a múltat” megjegyzéssel utasított el. 
Hasonló elzárkózással találkoztunk egyéb területen is. Álláspontunk 
az volt, hogy 1956 témája ma már történelem, a közelmúlt története, 
amelynek megírására mi, a korszak túlélői vagyunk képesek. Vétek 
lenne reagálás nélkül hagyni azt a sok valótlanságot és rágalmat, 
amelyet a letűnt rendszer szekértolói a soproni egyetem ifjúságára 
szórtak. Sokat lendített az ügyön az, hogy egy visszaemlékezést 
sokszorosítva elküldtünk azoknak, akik — ismereteink szerint — az 
események résztvevői vagy szemlélői voltak, publikálási lehetőséget 
ígérve. Számításunk bevált, az emberek emlékezni kezdtek. Az eltelt 
idő alatt több mint 30 visszaemlékezés, levéltári anyag és egyéb 
dokumentum került közlésre, hazai és külföldi szerzőktől egyaránt.

A visszaemlékezések nem csupán az 1956. őszi eseményeket 
ölelik fel, hanem a XX. század közepének majd’ három évtizedét. 
Azokat a viharos éveket, amelyek az 1956-os megmozdulásokhoz 
vezettek, és azokat is, amelyeket — a tragikus végkifejlet után — 
messze földön éltek meg a szülőföldjüktől elszakadt honfitársaink.

Gondoljuk, hogy a kései emlékiratkészítés ellenére is összeállt 
egy tárgyilagos, az eseményeket jól átfogó sorozat, amely minden 
eddiginél teljesebb képet nyújt az 1956-os soproni forradalom és 
szabadságharc történetéről. A tárgyilagosságot a vallomást tevők 
népes tábora garantálja. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem az egyik 
Kanadából hazatért, egykori hallgató sorait: „1956 története sok 
egyéni sorson keresztül írható meg. Azért vállalom a vallomást, hogy 
ne csak 1-1 vélemény álljon az utókor rendelkezésére. Másként élte 
meg a történetet a családjával együtt eltávozott professzor, és bizony 
másképpen a 19-20 éves diák, aki egyedül maradt, távolból aggódik 
otthon maradt szüleiért, elveszítve barátot, barátnőt, bizonytalan 
továbbtanulási lehetőséggel számolva” (André Béla, 1997).

Egyre nagyobb az érdeklődés az Erdészettörténeti Közlemények 
iránt. Most már bizonyosak lehetünk abban, hogy a visszaemlékezése
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két tartalmazó kötetek kiadása nem volt hiábavaló. Az utókoron a sor, 
hogy elemezze, értékelje a soproni diákok küzdelmét, és levonja a 
szükséges tanulságot.

E helyütt kell köszönetét mondani az 1956-os cselekmények 
résztvevőinek és szemtanúinak fáradozásukért, azért, hogy vállalták a 
kései emlékirat elkészítésének a nyűgeit. Köszönet illeti Mészáros 
Gyula kollégánkat a gazdag levéltári anyag rendelkezésre 
bocsátásáért. Elismeréssel és hálával tartozunk mindazoknak, akik a 
szerkesztést és a kiadást intézték és anyagilag támogatták.

Sopron, 2001 szeptemberében

Dr. Vancsura Rudolf 
erdőmérnök



E m lék eim

a Bá n y a -, K o h ó - és E r d ő m ér n ö k -h a llg a tó k  
Ifjúság i K öre

VÉGNAPJAIRÓL ÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL 

Zsigó László

A „selmeci” Ifjúsági Kör az egyetem egészét összefogó 
szervezet volt. A kör eszmei célja: a hazafiasság, a bajtársiasság, a 
testvériség és a jókedv ápolása. Ezeket az eszméket a kör mindenkori 
tagjai az évszázados hagyományok ápolásával és megtartásával 
teljesítették. A diákok közötti szoros kapcsolatot a „mindenki egyért -  
egy mindenkiért” gondolata határozta meg. Az alapszabály szerint az 
Ifjúsági Kör tagsága tisztségviselőit évenkint választotta meg, az 
elnök személyében a három szak rotációban látta el az elnöki 
feladatot. Az alapeszmék mellett a választott hivatás szeretete és az 
igaz szívből fakadó jókedv alkotta a „selmeci szellemet”

A kör a tiszta és áldozatos hazafiságon túl, minden időben távol 
tartotta magát minden politikai pártirányzattól, -befolyástól. A 
főiskola hallgatói ugyan részt vettek a szabadságharctól kezdve 
minden harcban, a nyugat-magyarországi felkelésben, a Felvidék 
visszacsatolásával kapcsolatos szabadcsapat-tevékenységben és a 
második világháborúban is, de az Ifjúsági Kör egésze a különböző 
politikai irányzatokhoz való csatlakozástól elzárkózott. Ennek az 
elhatározásnak csak a legújabb kori példái: 1936-ban alakult meg az 
egyetemisták Turul Bajtársi Szövetsége, szélsőségesen nacionalista 
célokkal, antiszemita beállítottsággal. A soproniak a felszólítás 
ellenére is kitértek a csatlakozás elől. Vagy amikor a német 
Anschlusst követően megalakultak a magyar Volksbund-szervezetek, 
kizárták az Ifjúsági Körből azt a három egyetemistát, akik a 
Volksbund jelvényét egyenruhájukon nyilvánosan viselték. A nyilas 
erőszak idején a kör akkori elnöke a hallgatók névjegyzékét eltüntette, 
hogy az egyetemistákat intézményesen ne hajthassák el a harcterek 
vágóhídjára.

Az Ifjúsági Kör a második világháború után is tovább élt. 1945- 
ben MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) néven 
színre lépett az új korszak ifjúsági szervezete, de egyértelműen 
politikai töltéssel és a kommunisták szellemi vezetésével. A 
soproniakat is felszólították a szervezethez való csatlakozásra, de a
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selmeci hagyományokon alapuló Ifjúsági Kör ennek a felszólításnak is 
ellenállt. Nem csatlakozott. Tiltakozásunkkal kapcsolatban a 
Műegyetem keretében némi vihar keletkezett, és Sébor János 
professzor Mersich Endre erdőmémök-hallgatóval Budapestre utazott 
a helyzetet tisztázni, megvédeni az Ifjúsági Kör létét. A tárgyalásról 
ugyan a kör további működésének engedélyével tértek vissza, de 
Sébor professzor aggodalmasan jelezte a politikai erőszak jelenlétét, 
amely szerint a kommunisták szándékait hosszú távon nem lehet 
megakadályozni. Ennek első, de konkrét jele volt Rajk László 
belügyminiszter 1946. július 4-i rendelete, amellyel betiltotta a 
Magyar Cserkészszövetséget és az összes vallási alapon működő 
ifjúsági szervezetet.

A riasztó jelek ellenére 1946 szeptemberében az oktatási év a 
hagyományok szerint kezdődött el Sopronban. Meg volt a 
balekfogadás, s aztán a hagyományok szerint éltünk -  balekok és 
firmák -  az egyetem és Ifjúsági Kör egységében. Választott elnökünk 
ebben az évben Igmándy Zoltán erdőmémök-hallgató volt. Rendben 
lezajlott az 1946-47. oktatási év, s folytattuk -  a selmeci 
hagyományok szellemében -  a háborítatlan soproni diákéletet.

Aztán 1947 őszén, az új oktatási év kezdetén, újra feszültté vált 
a helyzet. Megalakult a MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Egyesületek Szövetsége), teljesen, egyértelműen kommunista politikai 
irányzattal, s a soproni Ifjúsági Kör is felszólítást kapott a 
csatlakozásra. Távol maradni nem lehetett, mert az egyenlő lett volna 
a politikai hatalommal való szembeszegüléssel, de mi, soproniak, úgy 
gondoltuk, a MEFESZ-en belül megtartjuk továbbra is az Ifjúsági Kör 
egységét, önállóságát. A rendes őszi választáson a kör elnöke 
Ruhmann Jenő kohómémök-hallgató lett. És mint önálló ifjúsági kör, 
továbbra is minden éles politikai állásfoglalástól igyekeztünk távol 
maradni. Ekkorra már nem József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem volt a nevünk, hanem a Budapesti 
Műszaki Egyetemhez tartoztunk. A pesti műegyetemisták 
szükségesnek látták politikai hatalmukat Sopronban is fitogtatni, ezért 
hát 1948 tavaszán a helyzet értékelésére „ellenőrző” bizottságot 
küldtek Sopronba. (Ruhmann Jenő ekkor már Csepelre állásba ment, a 
körelnöki tisztet Schmidt Ernő erdőmémök-hallgató vette át.)

Az egyetem ifjúságában óriási felháborodást keltett, hogy a 
budapesti bizottság vizsgálódását azzal a kinyilvánított véleményével 
zárta, hogy a soproni Ifjúsági Kör „egy reakciós banda, akiket fel kell 
robbantani” Dühödt magatartásukból látszott, hogy ezt meg is fogják
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tenni. Az Ifjúsági Kör vezetősége 1948. május 5-re a Soproni Sörgyár 
kertjébe szakestélyt hívott össze, hisz’ selmeci hagyomány, hogy a 
gondokat, a problémákat szakestély keretében kell megvitatni. 
Csodálatosan szép, tavaszi, holdfényes este-éjszaka volt, és a 
szakestélyen megjelentek a professzorok és tanársegédek is. Mi, az 
ifjúság mintegy kétszázötvenen lehettünk. A szakestély a szabályok 
szerint kezdődött, elhangzottak a himnuszok, megválasztásra kerültek 
a szakestély tisztségviselői. A szokásos, vidám csipkelődés és tréfás 
szónoklatok helyett azonban most komoly volt a hangulat. Azt kellett 
megvitatni, hogy mi legyen az Ifjúsági Kör sorsa. A MEFESZ- 
delegáció nyilatkozatából egyértelmű volt, hogy a MEFESZ a Bánya-, 
Kohó- és Erdőmémök-hallgatók Ifjúsági Körét, mint egységes 
szervezetet, soha nem fogja befogadni.

Csak két lehetőség látszott:
megvárni, amíg megérkezik a megszégyenítő feloszlatás; 
saját elhatározásból, önként megszüntetni magunkat.

A vélemények megoszlottak: a vérmesebbek a mellett 
kardoskodtak, hogy ne adjuk be a derekunkat, nézzünk a harc elébe, 
jöjjenek és verjenek szét bennünket, de mi is ott leszünk. A 
mérsékeltebbek azt mondták: őrizzük meg a selmeci szellem 
tisztaságát, hagyományainkat, s ne engedjük, hogy a kommunisták 
belerondítsanak az évszázados, szép hagyományainkba, azaz 
oszoljunk fel önként. Megegyezés persze nem születhetett, de azt 
mindnyájan tudtuk, hogy az utolsó selmeci szellemű szakestélyen 
vagyunk jelen, s talán soha nem hangzott ilyen szépen a két búcsúzó 
dal: „Mindnyájan voltunk egyszer...” és a „Ballag már a vén diák!”

Az Ifjúsági Kör vezetősége május 7-re közgyűlést hívott össze. 
A matézis terem zsúfolásig megtelt, s az Egyetemi Tanács 
képviseletében Sébor János professzor is jelen volt. A gyűlés komolz 
felelősségtudattal és atrocitások nélkül zajlott le. Talán az egyetlen 
felszólaló Gombás László kohómémök-hallgató volt, aki a helyzetet 
drámai összefoglalóban ismertette, vázolta a várható jövőt, és 
elismételte a döntési lehetőségeinket. A teljes értékű felszólaláshoz 
senki sem fűzött további kommentárt. Szavazni kellett! Az Ifjúsági 
Kör szabályai szerint a feloszlatáshoz a jelenlévők 80%-ának „igen” 
szavazatára volt szükség. A szavazás néma csendben zajlott le, és az 
eredményhirdetést is döbbent csend követte: a jelenlévők 88%-a az 
önkéntes feloszlás mellett döntött. Évszázados hagyomány 
elmúlásáról döntöttünk, s nem volt vigasztaló számunkra Sébor
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professzor elismerése sem, aki dicsérte a gyűlés komolyságát és a 
megfontolt döntést.

Megszűnt tehát a Bánya-, Kohó- és Erdőmémök-hallgatók 
Ifjúsági Köre. Megszűntek a köri tisztségek, jelvények. Tiltottá váltak 
a szokások is: a balekfogadás, az oktatás és a vizsga, a szakestélyek, a 
hagyományos bálok. A gruben és a valden túlélte a kommunista 
gorombaságot: az emberekről ezt az egyetlen ruhadarabot nem lehetett 
lehúzni!

És hát a szívekben tovább élt a selmeci szellem is! Immár 
titokban, de amikor csak lehetett, összejöttünk, s végül is mi 
kiharcoltuk a hagyományos ballagást, sőt a valétabált is, igaz, hogy 
nem a művelődési házban, ahogy a kaszinót elkeresztelték, hanem az 
egyetem tornatermében és előadótermeiben.

Aztán elkoptak a régi grubenek, valdenok, s hosszú időre eltűnt 
a hagyományos egyenruha. Az erdészek Sopronban magukra 
maradtak, mert a bányászok és kohászok Miskolcra, az új egyetemre 
költöztek át. És aztán előbb Sopronban, az erdőmémök-hallgatók 
között, majd később Miskolcon is újra megjelentek az ősi egyenruhák 
és visszatért a valétálás szokása is. Mert az Ifjúsági Kör szellemét, 
erkölcsi erejét, a barátságot, bajtársiasságot, szeretetet és a jókedv 
ápolását erőszakkal sem lehetett kiölni a szívekből, ahol továbbra is 
élt a „selmeci szellem”

A kör jelvényei, értékei láthatatlanná váltak, eltűntek az Ifjúsági 
Kör Rákóczi utcai székházából. A kör zászlójáról azonban külön kell 
megemlékeznünk.

Zászló már az Árpád-korban, sőt talán már a rómaiak idejében is 
volt. Az együvé tartozás jelképe elsősorban a harcban, de a békében 
is. A zászló alá tartozók „összetartoznak” A három színű magyar 
zászló igazán a magyar szabadságharcban gyökeresedett meg, s a 
kiegyezés után terjedt el, hogy az együttélőknek, összetartozóknak 
zászlajuk legyen.

Az Ifjúsági Kör történelmi zászlóját a Selmecbányái asszonyok, 
lányok szeretete hímezte, és a zászlószentelési ünnepség 1879-ben 
volt. A kör zászlaja azóta jelképezte az ifjúság összetartozását. A 
nemzetiszínű zászló egyik oldalán a bányász és erdész szakok címere 
volt, a címerek felett a Szentkorona képével, a másik oldalon a felirat: 
„Selmeci Akadémia Ifjúsági Köre”

Az Ifjúsági Kör önfeloszlását az Egyetemi Tanács 1948. május 
11 -én tartott dékáni értekezlete hitelesítette. Megszűnt a hivatalos 
ifjúsági köri élet, megszűntek a kör helyiségei, ereklyéi, emlékei.
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Később, amikor létrejött a Központi Bányászati Múzeum, annak 
vezetősége kísérletet tett a régi köri emléktárgyak összegyűjtésére, de 
az eredmény nagyon csekély volt. Úgy gondolom, akik az ereklyéket 
elvitték, a múzeumnak nem félelemből adták oda, hanem a 
hagyományokhoz hűen őrizték Selmec emlékét.

Az Ifjúsági Kör zászlója a köri szoba faliszekrényéből tűnt el. 
Nem lehetett nyomára akadni. Aztán 1977-ban Barsi Károly 
bányamérnök jelentkezett Tatabányáról, hogy a zászlót ő őrzi, és 
immáron átadja a Központi Bányászati Múzeumnak. Harminc éven át 
őrizte a szent zászlót, és harminc évig tartotta a szent titkot.

így hát a zászlónk visszakerült Sopronba! Az eltel évszázad, 
meg a hányattatások ugyan megviselték, de ő volt, a maga eredeti 
valóságában. És él a mi szívünkben is! Jelképe a hazafiasságnak, a 
bajtársiasságnak, a szeretetnek, az együvé tartozásnak, amint azt 
eleink a „selmeci szellemmel” reá ruházták.

Budapest, 2001. január 1.
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Az 1950. ÉVI ÁPRILISI VALÉTÁLÁSUNKHOZ 
VEZETŐ RÖGÖS ÚT

—  E g y  ERŐSEN ÉRDEKELT VALLOMÁSA —

Németh Ferenc

2000. február 4-én került kezembe „Sopron nem ereszt el”, 
az Erdészettörténeti Közlemények XL1V kötete. Az első 
megemlékezés Zsigó Laci évfolyamtársam müve, melyben a Firinc 
alatt szereplő személy én vagyok. A második Wisnovszky Karcsi 
vallomása. A kettő úgy lesz egész, ha az én visszaemlékezésem 
közéjük kerül, amely rövidebb náluk, mert sok mindent nem kell 
leírni, mivel ismétlés lenne. Ami hiányzik, azért írom le, mert most 
elérkeztünk valétálásunk és mérnökké válásunk 50 éves 
évfordulójához, és végiggondoltam, hogyan is volt csak.

Talán ott kezdem, hogy miért és hogyan kerültem Sopronba. Ez 
ugyan csak egyéni gondom, de talán érdekes lehet.

Édesapám jogvégzett postatisztviselő volt, de szakképzettségét 
családi okok miatt nem Budapesten, a vezérigazgatóságon 
kamatoztatta, amire készült, hanem Esztergomban, a postán forgalmi 
beosztottként dolgozott -  szerencsémre. A Magyar Turista Egyesület 
Esztergomi Osztálya oszlopos tagja volt, részt vett a városunk 
körzetéhez tartozó turista útjelzések létesítésében és fenntartásában, 
ezért a turistautak helyét és járhatósági idejét a területileg illetékes 
erdőgondnokokkal ő egyeztette. így sok erdőmérnök, erdész ismerőse 
volt. Hét éves koromban abba a házba, amelyben laktunk, költözött 
Schmidt Ernő, nyugdíjas főerdőtanácsos, két fiúunokájával. A fiúk 
édesapja, Riedl László erdőgondnok volt a Börzsönyben, Kemencén, 
ezért gimnáziumi tanulásuk miatt a nagypapa volt a két fiú kosztos 
szállásadója. A fiúkkal hamar barátságot kötöttem, s tőlük, de főleg a 
nagyapától, aki 1903-ban valétált Selmecen, ismertem meg a selmeci 
diákélet hagyományait, rejtelmeit. A fiúk öt, illetve két évvel 
idősebbek voltak nálam, hamarabb letett érettségijük után -  
értelemszerűen -  továbbtanulásuk Sopronban folytatódott, hiszen 
amíg az ősöket vissza tudták követni, mind erőmémökök voltak. 
Apámat turistaútjain, ha csak tehettem, mindig elkísértem, ezért 
számomra az erdőjárás nem volt idegen. Tehát a szakmaválasztásom 
nekem is előre be volt programozva, bár édesapám a háború előtt 
szerette volna, ha jogot tanulnék.

17



1946-ban érettségiztem, de a szovjet hódoltság kissé 
összekuszálta az elképzeléseimet. Édesapámat 1945. április 30-án 
hamis vádak alapján letartóztatták, a fizetését felfüggesztették, ott 
álltunk édesanyámmal és két húgommal pénz nélkül. Anyám azt 
mondta, ezt az iskolaévet fejezzem be, úgyis csak két hónap van hátra, 
de azután el kell mennem dolgozni, hogy valamiből megéljünk. Nagy 
szerencsémre édesapámat a népbíróság augusztus 10-én -  
bűncselekmény hiányában -  felmentette, másnap már az eredeti 
íróasztalánál dolgozhatott, így tanulhattam tovább. Az utolsó 
gimnáziumi év, az 1945-46-os tanév számomra elég zűrös volt. Az 
érettségin -  tetejében az elnöklő Fodor Ferenc tankerületi 
főigazgatóval szemben -  különvéleményt hangoztattam történelemből, 
mert az általam akkor olvasott Szekfű Három nemzedék c. könyve 
szerint feleltem, a hivatalos állásponttal ellentétben. Ebből vita lett, én 
nem engedtem, s a vitának ő úgy vetett véget, hogy megbuktatott. A 
tanáraim azonban valahogy átráncigáltak, elégségesen érettségiztem. 
Ilyen előzmények után nem gondoltam továbbtanulásra.

Ekkor jött Riedl Ernő jó barátom levele Sopronból (mert 1944 
decemberében áttelepültek a rokonokhoz Sopronba, s ott is ragadtak), 
hogy küldjem már a felvételhez szükséges papírokat, mert -  mint írta
-  „Anyuka volt bent Lichner úrnál és elintézte a felvételedet, de 
kérvény nélkül nem tud kiértesíteni” A barátom édesanyja Csiby 
Lőrinc, selmeci tanár unokája volt, s lánykorában bejárt az 
akadémiára, Lichner urat és Valikát jól ismerte. A kocka el volt vetve. 
A küldött nyomtatványokat kitöltöttem és elküldtem. A kedvező 
válasz is megérkezett, augusztus 17-i dátummal. így rendeződött a 
továbbtanulásom - az évekkel előbb elképzelt formában.

Sopronban Lichner irodaigazgató úr 1946. augusztus 30-án 
igazolta a felvételemet, és szeptember 2-án iratkoztam be, s Proszt 
Tata e. i. dékán e napon iktatott be a rendes hallgatók közé. Teljesen 
tanácstalan voltam, mert egyesek szerint a dékáni kézfogáskor egy 10 
forintost kell átcsúsztatni a dékán markába, míg mások szerint meg ne 
próbáljam. Győzött a takarékos megoldás. Az első félévi tandíjjal 
együtt a beiratkozás így is 1+1+60= 62 forintomba került. A tandíjam 
aztán, ahogy javultak a tanulmányi eredményeim, lassan csökkent. A 
második és harmadik félévben 53 Ft, a negyedik és ötödik félévben 48 
Ft volt a tandíjam, végül a három utolsóban tandíjmentes voltam. Az 
elégséges érettségim miatt a menzára nem vettek fel, ezért több listás 
és szigorló hallgatóval a Szentháromság téren, a Stomó-ház melletti 
pincében lévő népkonyhára, diáknevén Operába, mentünk ebédelni.
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Egy leves 30 fillér, egy üres főzelék 70 fillér volt, így a komplett 
menü 1 Ft-ba került. Egy hónap múlva a menzát újra 
megkérvényeztem. A felülvizsgálatot az Ifjúsági Körben valamilyen 
lótusz-faktuszságot betöltő Pammer Laci erdőmémök-hallgató 
végezte. Érdeklődött szüleim helyzete felől. Válaszoltam, hogy 
édesapám postafőfelügyelő, s erre a viselkedése mindjárt 
megváltozott. Mondta, hogy az ő édesapja is postafőfelügyelő 
Szombathelyen. Tovább nem is kérdezősködött, hanem felvett. Ettől 
kezdve végzésemig én is menzás lettem.

A kezdeti nehézségeket leszámítva, egyetemi éveim aránylag 
simán teltek. Mivel az egyetemi tanulmányi- és főleg vizsgarendszerre 
nem tudtam egyből átállni, az első év végén a vizsgáimat elszúrtam. 
Három utóvizsgát hoztam össze, mert földtanból Szádeczky kirúgott, 
és elkeseredésemben a vizsgahónap vége előtt egy héttel hazautaztam. 
Pedig még legalább két vizsgát letehettem volna, annál is inkább, mert 
a Sopronban maradtak szeptemberben mondták, hogy az elutazásom 
utáni másnap Szádeczky kiírt újra vizsgára. Ezután a továbbiakban 
már csak egy uv-t szedtem össze, Fehér Daninál, növény I-ből. Sőt 
1948. július 3-án -  a másodévet befejezve -  leszigorlatoztam, teljesen 
egyenesbe kerülve, meg voltam magammal elégedve.

Közben azonban 1947-ben számomra, de az egész évfolyam 
számára is, szakmai érdeklődési körünket alapvetően befolyásoló 
esemény történt.

Az egyetemre eljött Budapestről a MALLERD Központi 
Igazgatóságától egy „valaki”, akit — akkori nevén — Iby Gábor 
kísért. Az első két évfolyamot a tornaterembe hívták össze. Rövid 
üdvözlés után Iby — újdonsült elvtárs — rövid bőrkabátban és 
fehérzsinóros fekete kalapban közölte velünk, hogy Felvidék és 
Erdély erdőterületei nem kerülnek vissza, s az országnak a jövőben 
nem lesz ennyi erdőmémökre szüksége, és ő még jó időben szól, hogy 
más pályát válasszunk. Kijelentése egy erdőmémök szájából 
megdöbbentő volt, de az erdészeti tanulmányok folytatásában 
egyikünket sem ingatta meg. Hatása azonban mégis megnyilvánult 
abban, hogy az érdeklődési körünket a biológiai szaktárgyakról 
fokozott mértékben a műszaki ismeretek, az Erdészeti Földméréstani 
és az Erdészeti Szállítóeszközök és -berendezések Tanszékek tárgyai 
felé irányította. Nem véletlen, hogy a később, 1950-ben valétáló 
évfolyamtársaink közül csupán nyolcán helyezkedhettek el 
erdőgazdasági vonalon, de ehhez még más is hozzájárult. Sőt, az 
idősebb, tapasztalt erdőmémököknek is -  politikai okokból -  a „B-
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lista” jutott osztályrészül. Az évfolyam zöme így térképészeti, 
geodéziai, közlekedési, különböző tervezőintézeti és mélyépítés 
kivitelezői stb. munkakörökben találta meg élethivatását, és kiválóan 
megállta a helyét. Megjegyzem: Iby Gábor később Pankotai néven a 
magyar erdőfeltárási munkák elismert megteremtője és az egyetemünk 
Erdőfeltárási Tanszékének kiváló professzora lett. Ez azonban nem
1947-ben volt.

Visszatérve 1948-ra, a nagy erőpróba ezután következett: 
harmadév a Győrfi-féle állattannal. Firmáink tucatjai ezen véreztek el. 
Nem volt mit tenni, a leadott anyagot azonnal elkezdtem tanulni, főleg 
a sok latin állatnevet. Ilyent más tárggyal nem csináltam. Ahogy az 
előadásoknak vége lett, jelentkeztem vizsgára és egyből lementem. Az 
egész félévi tanulás tehát nem volt hiábavaló. A többi tárgy már 
könnyedén ment. Igaz, az erdőművelés közbenső részvizsgáit 
kihagytam. Ennek két oka volt. Egyrészt Magyar Pali bácsi 
kijelentette, hogy a harmadik félévi záró részvizsgáján mind a három 
részből kérdez, gondoltam, felesleges. Másrészt Pali bácsit régóta 
ismertem, mert jó barátom édesapjának évfolyamtársa volt, és 
keresztkomák is voltak. Többször járt Esztergomban, s ott már 
gimnazistaként találkoztam vele. Sopronban pedig egymás melletti 
házban laktunk -  a Pázmány Péter zsákutcában. Ezért sokat 
találkoztunk és beszélgettünk, s kilátásba helyezte, hogy engem külön 
ki fog forgatni, mert nála csak negatív protekció van.

Harmadév végén az Erdőmüveléstan III. vizsgára nagyon 
felkészültem, és Pali bácsi kezét dörzsölve várt. Vagy 10-en 
vonultunk be egyszerre, engem a sor végére állított, s a sor elején 
megkezdte a vizsgáztatást. Ha az illető valamit nem tudott, a 
következőt kérdezte, s így tovább. Először nem figyeltem, gondoltam, 
hogy rám majd csak egy-két óra múlva jut valami kérdés. De 
tévedtem, mert már az első kérdéssel vészes gyorsasággal hozzám ért, 
alig tudtam a mellettem lévőtől megkérdezni, hogy mi is volt a kérdés. 
Aztán válaszoltam és jó volt. Ezután már figyeltem, s rendszerint 
majdnem mindent én válaszoltam meg. Igaz, nagyon különleges 
kérdések voltak, de magánbeszélgetéseink során megismertem Pali 
bácsi észjárását, s tudtam, hogy mire gondol. így mindent meg,tudtam 
válaszolni. Végül csak ketten beszélgettünk, a többiek nem tudták, 
hányadán állnak. Végül mindenki átment, nekem csak jelest adott, 
mert ellógtam a két részvizsgát. Minden vizsgát leraktam a 
vizsgahónapban, kértem tehát Sébor professzor úrtól erdészeti 
földméréstani szigorlati tervezőfeladatot, és 1949. július 16-án
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letettem a II. szigorlatot. Néhány komikus jelenet is volt, mert ultra, 
szupra veteranisszimiuszokkal szigorlatoztam, és ők nem akartak 
beengedni az írásbelire, mondván, hogy egy harmadéves mit keres itt. 
Végül a felügyelő tanársegéd felolvasta a szigorlatozok névsorát, s 
erre engedtek be a terembe. írásbelin aztán az öreg hadfiaknak sokat 
segítettem, mivel a tárgyakból alig pár hete vizsgáztam, bennem 
minden frissen élt. Sőt többeknek megcsináltam a földmérési írásbeli 
példáját. A harmadik nap végére aztán megbékéltek a taknyos 
balekkal, és az eredményhirdetéskor a jelenlétemet már 
természetesnek vették.

Ezekről azért írtam bővebben, mert a továbbiak így érthetők 
meg. Egy kicsit kanyarodjunk még azért vissza a félévre. Mindszenty 
József hercegprímást közvetlen 1948 karácsonya után tartóztatták le. 
Másnap utaztam vissza Sopronba. Januárban jön hozzám Király 
Sanyi, hogy őt bízták meg a Mindszenty elítélését kérő iromány 
aláírásának gyűjtésével. Teljes lelki válságba került, mert mélyen 
vallásos katolikus volt. Mondtam, várjunk, a vizsgahónapban úgysem 
lehet találkozni mindenkivel, majd februárban. Sanyi februárra a belső 
lélekmarcangolás miatt teljesen lesoványodott. A feladatot meg nem 
tagadhatta, mert kirúgják, viszont lelkiismerete szerint nem 
csinálhatta. Próbáltam megnyugtatni, hogy az aláírásgyűjtésnek 
semmi jelentősége sincs, mert az ítéletet már régen meghozták, a per 
csak komédia, és ha mindenki a szabadon bocsátását követelné, akkor 
is elítélnék. írjuk alá, Sanyi, nehogy kirúgjanak! Aláírtuk, majd a 
többiek is aláírták. Két hét múlva jön Sanyi: nem adta le, vár, hogy 
kérjék. Újabb két hét után mondja: az egészet összetéptem és 
lehúztam a WC-én, ahová való volt, nem adtam le. Teljesen 
megnyugodott. Nem is kérték, mert akkor már teljesen más 
foglalkoztatta a politikai kiskutyákat.

1949 tavaszán, tehát az előadások közben, Budapestről jött egy 
küldött, Kontra György, aki Kontra Laci szigorló erdőmémöknek volt 
az öccse. (Édesapjuk Dunabogdányban volt orvos.) A tanulmányi 
reformot ismertette, vagyis azt, hogy ezentúl vizsgázás nélkül nem 
lehet folyamatosan hallgatni. S akinek sok elmaradt vizsgája van, és 
azt záros határidőn belül nem tudja letenni, azt kizárják az egyetemről. 
Nagy vita lett volna, sokan hozzá akartak szólni, de Kontra Gyuri 
mindenkibe belefojtotta a szót azzal, hogy megkérdezte, mennyi 
elmaradt vizsgád van. Hogy előrejussunk, szót kértem. Nekem is 
feltette Gyuri a kérdést, mire nagy nevetés támadt. Az előzőekből 
ismert, hogy nekem nem volt elmaradt vizsgám, ezért engem nem

21



tudott letorkollni, én pedig elmondtam mindazt, amit a többiek nem 
tudtak elmondani. Gyuri belátta, hogy Sopronban mást kell kitalálni, 
hogy a vizsgák terén egyenesbe jöjjünk. Ez a más rendszer abból állt, 
hogy aki lehallgatott, az köteles volt folyamatosan vizsgázni, az 
elmaradt vizsgák letételére pedig évfolyamonként más-más időpontot 
szabtak meg. Mindenesetre a júniusi vizsgahónapot 
meghosszabbították egész nyárra, és a nehéz tárgyakból vizsga
előkészítő tanulóköröket szerveztek.

Még mielőtt a nyári nagyüzem megkezdődött volna, újabb 
budapesti küldöttek érkeztek. Most a nemrégen alakult Erőközpontból 
jött ki két erdőmémök. A menza mellett, az udvari szárnyon, az 
olvasóteremben tartották az ismertetést a negyedévesek (Schmidt Ernő 
évfolyama) részére vacsora után. Mivel kevesen gyülekeztek, 
kijöttek a vacsorázok közé, kérve, hogy a harmadévesek is menjenek 
be. Éppen ettem, hát bementem. A megbeszélést fél nyolckor kezdték. 
A magasabbik a sokak előtt ismert Madas András volt, én is láttam 
még a háború alatt — tiszti egyenruhában — Esztergomban, a helyi 
erdőmémökök társaságában. Az alacsonyabbik ismeretlen volt 
előttünk, s erdészmivoltát túlhangsúlyozta; erdész egyenruha volt rajta 
és a kabáthajtókájába tölgyfalevelet tűzött. (Kiléte később sem 
tisztázódott, s azóta sem tudom a nevét.) Vagy egy órát beszéltek, és a 
lényeg az volt, hogy lépjünk be a kommunista pártba, és ha sokan 
leszünk, akkor mi fogunk dirigálni. A negyedévesek, Schmidt Ernő 
vezetésével, diplomatikusan mellébeszélve, kitértek. Végül Beély 
Micu megunta a huzakodást, s kijelentette: hülyék vagytok, nem 
megyünk janicsárnak, velünk végeznétek el a piszkos munkát, amit 
most mindenféle jött-ment vasmunkás, üveges, kőműves, esetleg 
favágó, nagyritkán alerdész csinál. Ezután a hallgatóság kezdett 
oszladozni. Az alacsonyabbik küldött a tölgyfalevelet dühösen földhöz 
vágta. Azt hittük, ezzel az ügyet lezártuk, de nem így történt, mert 
folytatása lett. (Csak zárójelben jegyzem meg, mert időrendben nem 
ide tartozik, hogy Schmidt Ernőt és a mi évfolyamunkból Budapesten, 
a központban munkára jelentkezőket nem vették fel. Csak azok 
kerültek erdészeti intézményekhez, akik vidéken, a helyi igazgatóknál 
jelentkeztek. Mint érdekességet megemlítem, hogy 1952 körül, amikor 
Tömpe volt az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériumában az 
Erdészeti Főosztály vezetője, kért egy kimutatást a nemzeti -  állami -  
vállalatoknál alkalmazott erdőmémökök számáról. A kapott 
kimutatást összehasonlította a munkaversenyben elért eredményekkel, 
és azt tapasztalta, hogy a munkaversenyben élen járó NV-okban van a
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legtöbb erdőmémök, a verseny végén kullogóknál alig van egy-kettő, 
vagy egyáltalán nincsen. Erre kötelezte a vállalatokat, hogy minél 
több erdőmémököt alkalmazzanak. 1947 után öt évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a pártirányítás véleménye megváltozzék.)

Visszatérve 1949 júliusára, a vizsga-előkészítő tanulókörökre, 
állattanból annyi volt a jelentkező, hogy a tanulókörök vezetését a 
tanársegédek nem tudták ellátni, így állattani vizsgával rendelkező 
hallgatókat is bevontak. Győrfí professzor úr engem is felkért, hogy 
egy tanulókört vezessek. Szabadkoztam, hogy még csak a harmadévet 
végeztem, nem vagyok rá alkalmas stb. Azt mondta, csupa 
évfolyamtársam van ebben a tanulókörben, ha nem vállalom el, akkor 
szegények nem tudnak levizsgázni. Ennek a zsarolásnak engedve 
elvállaltam. A gyűjtemény, az előadóterem zsúfoltsága miatt a 
tanulókört reggel 6-8 között tartottuk. Fizetségem ingyenmenza volt a 
nyári két hónapra, és a tanulókör után a Deák téren lévő erdészeti 
üzemegységnél lehettem nyári gyakorlaton, amiért a szokásos napidíj 
járt. Mivel mindez lakásom közelében volt, a délutáni Lővér uszodai 
fürdés reménye miatt, még örültem is neki, bár a reggel fél 6-os kelést 
állatkínzásnak tartottam. Győrfí még azt is kikötötte, hogy egy héten 
legalább egyszer, de ha probléma van, akkor bármikor felkereshetem. 
Mivel nap közben dolgozom, a menzavacsora után vár a tanszéken, 
mert ő este 10-ig mindig bent tartózkodik. A heti beszámolókat 
mindig megtartottam, de közöltem, hogy az elképzelésekkel szemben 
lassabban haladunk, viszont garantálom, hogy az anyagot legalább 
elégségesre mindenki tudni fogja. Valóban, a végén tanulóköröm 
minden tagjának sikerült a vizsgája.

Alig pihentem valamit, máris parancsot kaptam, hogy Hering 
Bandival utazzunk Budapestre, és jelentkezzünk az Iskola utcában az 
állami földmérés elnökénél. A délutáni vonattal azonnal indultunk és 
másnap reggel 7 órakor jelentkeztünk is. A legközelebbi vonattal 
Debrecenbe küldtek, és az első MGTSz részleges tagosításába kellett 
műszaki szakértőként beugrani. Se felszerelés, se szakmai eligazítás, 
„csináld, ahogy tudod” Mindenesetre kezünkbe nyomtak egy 
utasítást, azt kellett elolvasni és a leadandó munkarészek mintája is 
benne volt. Én az egyszerűbb utat választottam: a bizonytalankodó 
parasztokat négyszemközt igyekeztem lebeszélni, így kevesebb 
dolgom volt. De nem értem vele semmit, mert hamar készen lettem, 
ezért Hajdúböszörménybe küldtek kisegíteni. Itt teljes volt a zűrzavar, 
mert tífuszjárvány volt, a város egyes lakótömbjeibe nem lehetett 
belépni, az utcákon egészségügyi járőrök cirkáltak, és aki nem tudta
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magát igazolni, menthetetlenül védőoltást kapott. Szállást nem lehetett 
kapni, viszont a hangszórók egész nap a Rajk-pert sugározták ordítva, 
hogy csukott ablak mellett is alig lehetett dolgozni. Végül is a 
tűzoltólaktanyában, az éppen üres ágyon tudtam aludni ruhástól, aztán 
reggel a városházára mentem, ahol a munkahelyünk volt, ott a WC 
kézmosó csapjánál tudtam mosakodni. Szeptember második felét itt 
töltöttem, majd visszaengedtek Debrecenbe, majd itt is befejeződött a 
rohammunka, és elengedtek Budapestre. Itt elszámoltunk, megkaptuk 
a napidíjat, utazási költséget, igazolást, amivel a késői beiratkozást el 
tudtam intézni, sőt még a nyugdíjba is beszámították.

Ahogy beiratkoztam és megjelentem az évfolyamon, máris 
lerohantak. Közölték, hogy évfolyamtitkárt kell választani, s mivel 
nekem nincs semmi vizsga-, szigorlatelmaradásom, ráérek, tehát 
engem választanak meg. Vita nincs, az évfolyam demokratikusan, 
egyhangúlag a szünetben már megválasztott. Annál is inkább siettek, 
mert a menzavacsora után évfolyamtitkári értekezlet lesz, amin máris 
meg kell jelennem. Ott ismerkedtem meg a másik három 
évfolyamtitkárral: a harmadéves, hűséges párthívő Nagy Zoltánnal; a 
másodéves, végtelen rendes, mindig mellettem érvelő és szavazó 
Juhász Imrével; továbbá az elsőéves, érvényesülni akaró Bezselics 
Ferenccel. így már rögtön kiderült, hogy a négy évfolyamtitkár 
semmibe sem tudott megállapodni, a szavazások mindig 2-2-re 
végződtek. Mikor erre a pártbizottság is rájött, megkísérelt bennünket 
leváltatni, főleg engem. Az év végéig legalább három pótválasztást 
erőltettek az évfolyamra, de mindegyiken elsöprő többséggel újra 
engem választottak. így a patthelyzet az évfolyamtitkári értekezleten 
az év végéig megmaradt. A dolgok a kulisszák mögött dőltek el.

Októberben, alighogy kezdtem felvenni a ritmust, a főépületben 
a főlépcsőn mentem felfelé, amikor Kovács Béci évfolyamtársam jön 
velem szembe és odasúgja, hogy beszélni akar velem, ráadásul az 
elsőemeleti, főlépcső melletti WC-ben. Most azonban menjek tovább 
felfelé és a hátsó lépcsőn jöjjek le, véletlenül se sejtsék, hogy a 
találkozásunk megbeszélt. Mikor kerülővel a WC-be értem, Béci már 
az utolsó ajtót csukta be ellenőrizve, hogy csak ketten vagyunk. Ekkor 
nekikezdett mondókájának: ő nem beszélt velem, nem is találkoztunk, 
ezért ha kiderülne, amit mond, azt nem tőle tudom. Aztán rákezdte: 
levélben utasította egyetemünk pártszervezetének vezetőségét 
Budapestről valaki, hogy példastatuáló megfélemlítés céljából 25 fő 
politikailag megbízhatatlan személyt az egyetemről ki kell zárni, 
ráadásul — a tüntetés elkerülése érdekében — a januári
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vizsgahónapban, amikor nincs minden hallgató az épületben. A levél 
vétele után a pártvezetőség úgy döntött, hogy mivel a bányász
kohászok mind szocializmust építő káderek, a földmérők csak 
elsőévesek és most vették fel őket, ezért maradnak az erdészek, és az 
elrettentő példára a negyedévesek a megfelelők. Ezért úgy döntöttek, 
hogy a 25 főt a negyedéves erdészekből januárban fogják kiválasztani
-  az évfolyamtitkár előterjesztése alapján. Béci azzal fejezte be, hogy 
készüljek fel rá, vagy csináljak valamit. Aztán eltűnt, de meghagyta 
még, hogy üljek be egy WC-re és várjak 5 percet, amíg ő az épületből 
kijut. Nem volt időm megkérdezni, hogy ki írta a levelet, és ő az 
egészet honnan tudja, csak annyit mondott, hogy a döntés éjjel történt.

Teljesen magamba roskadtam. Azt tudtam, hogy én egy 
évfolyamtársamat sem fogom megnevezni, de az is biztos, hogy akkor 
valaki más végrehajtja. Tehát megoldást kell találni, hogy ne lehessen 
végrehajtani gondoltam naivan. Mit lehet csinálni és kivel lehet 
megbeszélni az ügyet? Hosszas töprengés után egy valakire esett a 
választásom, Hámori Vilire, aki 1942-ben kezdett, megjárta a háborút, 
volt orosz fogságban, ismeri a kommunisták észjárását, tudja, mivel 
lehet leszerelni őket, és az évfolyam hallgat rá! Mivel Vilivel nagyon 
ritkán beszélgettem, az is harsányan szokott lezajlani, hogy a portás is 
értesül róla, ezért valami csendes helyen, kettesben kell vele 
találkoznom. Megkértem Németh Sanyit, akivel matézisen egymás 
mellett ültünk, hogy Vilinek említse meg; négyszemközt szeretnék 
vele találkozni. Vilivel az évfolyamtársak — harsánysága miatt — 
nem nagyon szerettek beszélni. Ezért Németh Sanyi a találkozó 
összehozására Nagy Sanyit kérte meg — aki közvetlen kapcsolatban 
volt Vilivel. Mivel akkor a főtéma az elmaradt vizsgák pótlása volt, a 
közvetítők abban a tudatban voltak, hogy Vilinek valami 
vizsgaproblémája lehet. A találkozó éjjel 11-kor, a Deák téren, a 
múzeum előtti emlékműnél lévő pádon zajlott le. Már 3A 11-kor 
odaültem, s a nagy csendben a Deák tér alatt folyó Rák- (Bánfalvi-) 
patak csobogását hallgattam, amit nappal, a nagy zajban, nem lehet 
hallani. 11-kor megérkezett Vili, elmondtam, név nélkül, hogy mit 
tudtam meg és kérdeztem, mit lehet csinálni. Teljesen meg volt 
döbbenve, majd nagy nehezen megszólalt, hogy ez várható volt, de 
most, hogy itt van, teljesen lebénult. Hosszú percek teltek el, míg 
magához tért, s kezdtük sorba venni, hogy mit lehet csinálni. Egyiket 
sem tartottuk jónak, míg végre egy plakátnál kötöttünk ki. A városi és 
járási pártbizottság az 1949. december 21-i, Sztálin-születésnapi 
felvonuláson a legjobb felvonuló brigád címéért versenyt hirdet. Ha

25



ezt megnyernénk, akkor a város legöntudatosabb kollektívája lennénk, 
ebből pedig nem lehet csak úgy 25 főt kitenni. Az ötlet jónak látszott, 
de a megvalósítása roppant nehéz lesz, mivel senki sem tudhatja meg, 
hogy miért csináljuk. Ha ilyen ötlettel állok elő, az évfolyam biztos 
lehurrog. Vili szerint álljak ki az évfolyam elé valamilyen indokkal, 
hogy a felvonulási versenyen részt vegyünk, amit az évfolyam 
természetesen le fog hurrogni, s akkor jön ő, mindenkit leordít és 
igazat ad nekem, de biztosra kell menni, ezért beszervez még 3-4 
pótordítót, akik eloszlanak a teremben, s a felháborodást az ő helyeslő 
kórusuk a leszereli. Megállapodtunk abban is, hogy a felvonulás 
megszavazását a növénytani előadóban tartjuk, Lámfalussy professzor 
úr előadásának szünetében, mert a terem zárt helyen van, nem 
lephetnek meg bennünket, és Lámfalussy professzor úr hosszú 
szüneteket szokott tartani. Az óráig még pár nap volt, addig törhettem 
a fejem, hogy mit találjak ki, amiből nem lehet kikövetkeztetni, mit 
tudunk, miért csináljuk az egészet, de évfolyamtársainkat rá lehet 
venni erre a nem mindennapi ténykedésre.

Elérkezett a nap, amikor évfolyamtársaim elé álltam, s kezdtem 
azzal, hogy mindenben háttérbe szorítanak bennünket, s ebből a 
megkülönböztető hátrányból valahogy ki kellene törni. Az évfolyam 
74 tagja közül 53 értelmiségi származású, munkás-paraszt egy sincs, a 
többi 21 kisiparos-, kiskereskedő-, alerdészgyerek. Az 53-ból 4 
papnak, több katonatisztnek a fia, vannak erdőmérnök-, 
gazdatisztgyerekek, sőt vannak jogászfiak is, mint én. Ezeket a 
kategóriákat, mint a múlt rendszert és urait kiszolgálókat, a 
kommunisták nem kedvelik. Tehát valamit csinálni kell, s erre legjobb 
alkalom a december 21-i felvonuláson való kitünésünk. A várt 
felzúdulás bejött. Vili a tömeget alig tudta túlkiabálni, de segítői is jól 
ordítoztak, így rövid időn belül csönd lett, és Vili indokait is 
meghallgatták. Végül is az évfolyam a játékba belement. A 
felvonulási felelős Jeney Feri lett, nótafelelős Kocsis Feri, akinek a 
feladata volt a mozgalmi dalok szövegének és dallamának beszerzése, 
majd betanítása. Volt rá majd’ két hónapunk. Az erdészpavilonban 
tartott erdőrendezéstan és erdőérték-számítástan órák szüneteiben 
tanultunk énekelni: „Fel vörösök, proletárok”, vagy a „lámanóta”, 
amelyben az áll: „Lám a bolsevik nem hajt fejet”, stb. Vagy 20 
mozgalmi dalt tanultunk be. Amikor az éneklés már valahogy ment, az 
erdészpavilon mögött — Jeney vezényletével — sorakozó- és 
menetgyakorlatokat tartottunk, majd a menet közbeni éneklést is 
gyakoroltuk.
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Elérkezett az év legsötétebb napja, este a lampionos felvonulás. 
A gyülekező a főépület előtt volt. A pártvezetőségnek semmi 
gyakorlati elképzelése sem volt, hogy mit kell csinálni. Odamentem 
hozzájuk, hogy álljanak a kapuba, mi mögéjük állunk, s a többiek ezt 
látva, majd jönnek utánunk. Ezután intettem Jeneynek, hogy 
sorakoztasson. Sorakozásunkat látva mindenkinek leesett az álla, de 
évfolyamonként beálltak utánunk. Majd amikor az egyetemi ifjúság 
így összeállt, szóltam a pártbizottságnak, hogy indulhatnak, mi pedig 
utánuk indultunk — a „Fel vörösök, proletárok ” dalt énekelve. 
Mikor a repertoárunk kifogyott, kezdtük elölről. Fegyelmezett 
vonulásunkkal és a tucatnál több mozgalmi dal tudásával városszerte 
nagy feltűnést keltettünk. Szinte közakaratból mi nyertük el a 
vándorzászlót, amit az egyetemi pártbizottság a szobájában helyezett 
el. Sikerült! Ki hitte volna még két hónappal előbb, amikor naivan 
tervezgettünk?! Kovács Béci jelentőségteljesen rám nézett, de nem 
szólt semmit, Hámory Vili meg a homlokát törülgette. Az 
évfolyamtársak jó heccnek tartották, ami bejött, nem sejtve, hogy 25- 
nek az életét mentettük meg. Már azt hittem, a veszély elmúlt, de 
tévedtem, csak eltolódott.

A januári évfolyamtitkári értekezleten ismertették a kapott 
levelet, és a döntést, hogy a negyedéves erdészektől kell a 25 főt 
kizárni, és kiadták nekem a névsor összeállítását. Tiltakoztam: 
hogyan, miként lehet a vándorzászlót elnyert társaságon példát 
statuálni? A továbbiakban ki fog itt versenyt, politikai feladatot 
komolyan venni, ha a győztest szankcionálják? Ezen elgondolkoztak, 
s megállapították, hogy ezt januárban tényleg nem lehet végrehajtani, 
de megkérdezik az elrendelőt, és a kérdésre -  a válasz ismeretében -  
visszatérünk.

A februári évfolyamtitkári értekezleten bizony visszatértünk rá, 
mégpedig mint központi kérdésre. Budapest ragaszkodik a 
példastatuáláshoz, ideje az április 4-ei szünet, amikor tüntetésre nem 
lehet számítani. Teljesen el voltam keseredve. Kéthavi erőlködésünk 
lényegileg kárba vész, csak azt értük el, hogy három hónapot 
nyertünk. Azzal vigasztaltam magam, ki időt nyer, csatát nyer 
mondja a közmondás. Rövidesen megjelentek a plakátok: Rákosi 
Mátyás Celldömölkön beszédet mond, aki csak tud, menjen 
Celldömölkre. Az évfolyamtitkári értekezletekről valami csak 
kiszivárgott, hogy el akarnak küldeni hallgatókat, mert többen jöttek 
hozzám érdeklődni. Nehéz szívvel mellébeszéltem, de a dolgot nem 
tartottam kizártnak. Végül is az évfolyam előtt valami olyat mondtam,
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hogy aki úgy érzi, hogy a mende-monda szerinti listán rajta lehet, az a 
celldömölki kivonulásra jelentkezzék. A szállítást végző teherautó 
platóján a pártbizottságon kívül csak 17 évfolyamtársunk utazott 
Celldömölkre — a hóhérok és az eljövendő áldozataik együtt 
rázkódtak, más évfolyamról utazó nem volt.

A márciusi évfolyamtitkári értekezleten már maga a párttitkár 
jelentette ki, hogy pont azok voltak Celldömölkön, akiket el kellene 
távolítani, de ezt nem lehet. Hogyan néz az ki, ha a párt a feladatot 
teljesítőket büntetik meg? A kirúgás a júniusi vizsgahónapra 
halasztódott. Fellélegeztem. Majd csak lesz valahogy, ha eddig 
sikerült, az ISTEN velünk van. Az értekezlet végén a párttitkár 
félrehívott. Szerinte a celldömölki kivonulók mind tisztességes 
emberek, most, hogy személyesen megismerte őket, igazán nem érti, 
miért kell kirúgni ezeket, de értsem meg: a pártfeladat, az pártfeladat, 
aki nem teljesíti, annak baja esik, még ha Rajk László is. 
Mindenesetre már ő sem szilárd kirúgáspárti, gondoltam magamban. 
Kezdtem nagyon reménykedni: az újabb három hónap alatt csak jöhet 
még valami.

A segítség — a párt jóvoltából — hamarosan megérkezett. A 
„dicsőséges Tanácsköztársaság” 30 éves évfordulója emlékére 
készített budapesti kiállítást végighordozták az országban. Sopronba is 
megérkezett, és a Liszt Ferenc Művelődési Ház nagytermében 
állították ki. Gondoltam, ezt az évfolyammal megnézzük; s a puhuló 
párttitkár a kirúgást leveszi a napirendről. Az évfolyam az előzetes 
várakozásnál rövidebb idő alatt belement, s a december 21-i 
felvonuláshoz hasonlóan vonultunk végig a városon, fegyelmezetten, 
egyszerre lépve, énekelve. A fiúk az újabb jó heccet talán még 
élvezték is. A pártbizottság elől indultunk, hogy lássanak minket. 
Valaki meg is kérdezte, hogy hová megyünk. Felvilágosítottuk. A 
kiállításon majd’ hanyatt estek, hogy egyszerre 60 ember jön. Ilyen 
még nem volt! Telefonáltak is azon nyomban a városi 
pártbizottságnak, s mivel a telefonáló mellett álltam, bemondattam: 
azok vagyunk, akik a december 21-i vándorzászlót elnyertük. Miután 
a látogatást így bebiztosítottam, beálltam a kijárati ajtóba, s addig 
senkit nem engedtem ki, amíg a vendégkönyvet alá nem írta. A távol 
lévők helyett a kamarásnak, padtársnak kellett aláírnia, így a 
vendégkönyvben a teljes névsor szerepelt. Gondoltam, ez már csak 
elég arra, hogy a 25 fő eltávolítása lekerüljön a napirendről. Le is 
került, többet évfolyamtitkári értekezleten nem szerepelt.
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Közben egy nagyon fontos dolog hátra volt: a valétálás és 
külsőségeinek megszervezése. Az évfolyam a zöld valétaszalagot 
szavazta meg. A pártvezetőség viszont pirosat akart. A bányászok, 
kohászok is a zöld mellett voltak. Márciusban, a celldömölki 
kivonulás után, a párttitkárral való tárgyaláskor a valétálás ügye is 
előkerült. Gondoltam, most nyugodtan megbeszélhetjük a valétaszalag 
színét. Mivel mind három szak a hagyományos zöld mellett van, 
javasoltam a zöldet, de ellentételezésként felajánlottam, hogy 
megkoszorúzzuk a Várkerületen a szovjet emlékművet -  valamit 
valamiért. Egyszemélyben nem dönthet, válaszolta, meg kell beszélni 
a pártbizottságon. Hamarosan jött a válasz, belementek, sőt a 
szalagavató szakestélyt is megrendezhettük március 26-án, amire a 
teljes tanári kart és a városi pártbizottságot is meghívtuk. Fantasztikus 
élmény volt újra szakestély -  hivatalosan! Fehér Dani dékánunk 
magánéletében jó humorú, kedélyes öregúr volt, szinte sziporkázott. 
Az ő kezdeményezésére és előéneklése mellett énekeltük el „Megállj, 
Dani, te tulok,/ Majd a t.k.d alá nyúlok” strófát. Simonyi professzor 
úr, aki életében először volt selmeci szakestélyen, nagyon jól érezte 
magát és meg volt hatódva. Búcsúzáskor nem győzött hálálkodni a 
meghívásért és a -  szerinte -  életre szóló élményért. Április végén 
megtartottuk a valétaballagásunkat, a hagyományos szalamanderral. 
Legvégén a nem hagyományos, de a valamit mindenért következett; a 
szovjet emlékmű megkoszorúzása. Majdnem botrányba fulladt, mert 
az emlékmű mellett a május 1-jei felvonulás dísztribünje már állt, s 
valamelyik fáklyás felvonuló a tribün díszítését véletlenül 
meggyújtotta. Előttem minden elsötétült. Ha leég a dísztribün, minden 
eddigi fáradozásunk oda, és most már rendőrségi ügyben, szabotázsért 
rúgják ki a 25 főt. Itt most nagy bajban vagyunk! Ezt sokan átérezték, 
mert pillanatok alatt, levett valdenokkal csapkodva, eloltottuk a tüzet. 
A járdán ünneplő közönség az egészből nem sokat látott, mindössze a 
körbefutó vörös zászlónak égett cakkosra az alja, és a füst nyomán 
jelentkezett fekete csíkok mutatták az illetéktelen beavatkozást. Na, 
ezt is megúsztuk. Még valétabált is tarthattunk, igaz, nem a 
kaszinóban, hanem egyetemünk tornatermében.

A dolgok már teljesen a régi mederben folytak, mikor május 
utolsó napjaiban, óraszünetben futótűzként terjedt a hír: 1950. június 
1-jétől a Magyar Agrártudományi Egyetem Erdőmémöki Kara 
leszünk. A hallgatóság nem ment a következő órára, hanem a 
botanikus kert útjain ülősztrájkot kezdett. Fehér Dani dékán 
tanársegédeivel üzent, hogy mindenki menjen órára. A hallgatóság
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nem tágított, végül azt határozták, hogy a négy évfolyamtitkár 
küldöttségben menjen Danihoz. A két baloldali nem volt jelen a 
sztrájkon, helyettük küldötteket választottak, és most már négyen 
bementünk a Növénytani Tanszékbe. Dani először nem akart fogadni 
bennünket, majd a tanszéki személyzet rábeszélésére mégis szóba állt 
velünk. Illendően elő akartuk adni, hogy miért jöttünk, de ő nem 
engedett szóhoz jutni, és össze-vissza beszélt mindenről. Még a 
hagyományokat is belekeverte, végül kilátásba helyezte: ha nem 
megyünk be a következő órára, kihívja a rendőrséget. Ezzel befejezte, 
én - mint a legidősebb évfolyam titkára - arra hívtam fel a figyelmét, 
hogy a hagyomány valamivel más, mint a rendőrség segítségül hívása 
a dékán által, a hallgatóság ellen. Gondoljon csak Proszt dékán úr 
viselkedésére, aki a rendőrséggel szemben gondolkodás nélkül a 
hallgatóság mellé állt, amikor 1947 tavaszán Bézsei Jóskának a 
Flandorfer utcában „afférja” támadt egy fiatal városi rendőrtiszttel, és 
a rendőrség fogva tartotta. Bézseit az egységes fellépésre engedték 
szabadon, és a rendőrtisztet áthelyezték Szombathelyre. Kérdeztem, 
nem lenne-e célszerű valamiben megállapodni? Négy év műegyetemi, 
zömmel műszaki tanulmányok után gazdász diplomát kapni, ezért van 
a felháborodás. Majd a vélemények kétoldali, hosszas kifejtése után 
Dani a vitát azzal zárta le, hogy vegyék tudomásul az urak, amíg a 
szovjet hadsereg itt van és a kiszolgálóik dirigálnak, addig semmit 
sem lehet csinálni. Ez világos beszéd volt, ezzel egyetértettünk. A 
sztrájkot befejeztük. Fejjel nem tanácsos nekimenni a falnak.

Állandó morgások és elégedetlenségek között indultunk neki a 
vizsgahónapnak. Az agráregyetem hatása máris érződött: a menza nem 
kapott támogatást, s úgy nézett ki, be kell zárni. Végül a professzorok 
a városnál járták ki a támogatást, így biztosították a menza működését. 
Az átállás az új egyetemre tehát nem ment simán.

A nyolc hónapi idegfeszültség most kezdett kiütközni rajtam. A 
vizsgákon nem voltam formában, öt gyengébb jegyet is begyűjtöttem. 
Különösen Magyar Pali bácsi morgott velem, mert most nem nagyon 
találtam el, hogy mit is akar kérdezni. Valahogy mégis sikerült 
minden tárgyból levizsgáznom, és az út- és vasút tanszéken szigorlati 
tervezőfeladatot kértem. Petz Pipó kőszekrényműves völgyzárógátat 
adott, amelynek vizét öntözésre használják, s adott mellé egy német 
nyelvű könyvet, amelyből a teljes méretezési levezetést 
kimásolhattam. Méreteztem, főleg sokat rajzoltam, és egy hét alatt 
készen lettem. így az augusztus 5-i szigorlatra befutottam és 
végeztem. Illetve nem is ment olyan simán, mert a miniszteri biztos,
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aki nem más volt, mint az egy évvel azelőtti központi küldött, Madas 
András, akivel a hallgatóság összekülönbözött. (Valószínű megismert, 
hogy én is ott ültem Schmidt Emőék között.) Nem akarta elfogadni 
szigorlati tervezőfeladatomat, mondván, kőszekrénymüre nincs 
szükség, az egészet vasbetonból kell újracsinálni. Hivatkoztam én sok 
mindenre. Akkor még nem volt divat a környezetvédelem, ezért 
tájesztétikára hivatkoztam, hogy tudniillik a helyi anyag, a fa 
beleolvad a környezetébe. Hosszan érveltem, de nem fogadta el. 
Adamovich Cinke magára vállalta a felelőséget: a feladatot a tanszék 
adta ki, a hallgató nem hibáztatható. A többi professzor is kiállt 
mellettem, végül — a miniszteri biztos ellenében — a harmadik 
szigorlatot is sikerrel abszolváltam.

Ezután következett az ELET, a 38 évi kemény munka három 
intézményen belül: Honvéd Térképészeti Intézet: 1950. X. 2 -  1956. 
XI. 30; Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat: 1956. XII. 21 
1964. VII. 31. és végül az állami erdőrendezés (különböző nevek 
alatt) 1964. VIII. 1 -  1988. VI. 30. Mindhárom intézménynél a 
térképkészítés valamelyik részfeladatának a teljesítése volt a munkám. 
Számos feladatot, sokszor országos hatásút is, teljesítettem, de most, 
50 év után mondom, legbüszkébb arra vagyok, hogy 73 
évfolyamtársam végzésének feltételeit minden körülmények között 
biztosítani tudtam. A bennem megbízók nem csalódtak.

Megrendülten értesültem a következő év nagy tisztogatásáról 
Wisnovszky Karcsitól, közvetlen az esemény után, amikor Budán az 
egyik utcán találkoztunk. Az már kivédhetetlen volt, mert a hatalom a 
mi esetünkből megtanulta, hogy ilyen kérdést a helyi kiskutyákra nem 
lehet bízni. A minisztériumot képviselő Rádai István kész papírokkal 
ment Sopronba, csak alá kellett írni annak a naiv dékánnak, akit az 
aláírás után ugyancsak lapátra tettek.

Azt énekeltük, hogy „Szép idő volt, jó idő volt Ez igaz volt 
addig, amíg a kérlelhetetlen és könyörtelen hatalom az életünkbe bele 
nem szólt. S aki nem tudott a kulisszák mögötti győzködésekről, az a 
gondtalan emlékeivel boldog is lehet. Nekem az utolsó év maga volt a 
pokol...

Budapest, 2000. március hó.
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
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A RÖGÖS UTAK VÉGZÉSÜNK UTÁN IS TOVÁBB 
FOLYTATÓDTAK

—  E g y k o r i  p á l  y a k e z d ő  e r d ő m é r n ö k  e m l é k e i  
a z  1950- e s  é v e k b ő l  —

Dr. Vancsura R udolf

Néhány héttel korábban kezembe került volt évfolyamtársam, 
Németh Ferenc: „Az 1950. évi valétálásunkhoz vezető rögös út” című 
írásának kézirata, amelyben a szerző érzékeltetni próbálja azt a feszült 
légkört, amely az 1951. évi soproni kizárásokat megelőzte. Nehéz 
időszak volt ez mindannyiunk számára, még akkor is, ha a kizárást és 
a kizárással járó megaláztatásokat elkerültük. (A kizárásokról lásd 
Wisnovszky Károly tanulmányát az Erdészettörténeti Közlemények 
XLIV Kötetében.)

Az élet végzésünk után is tovább folyt az akkori politikai 
események által meghatározott mederben. Mivel erről az időszakról 
hiteles erdészeti vonatkozású közlések nem, vagy alig maradtak fenn, 
ezért személyes sorsomon keresztül szeretném bemutatni az 
erdőmérnök kiszolgáltatottságát, és azt, hogy milyen szerepet szántak 
neki abban a nagy történelmi színjátékban, amit szocializmusnak 
neveztek.

Diákéletünk részleteibe nem kívánok belemélyedni, mivel azt az 
említett kollégáim már megtették. Egyetemi életünk első két éve a 
patinás városban, a selmeci hagyományok szellemében, viszonylag 
békésen és nyugalomban telt el. Az 1948-49. tanévtől azonban a 
hagyományos soproni diákélet már kezdett változni. Megkezdődött a 
tanulókörök szervezése, megszűnt a félévkihagyás (listázás) 
lehetősége, tanrendünkbe bevezették a politikai jellegű tárgyakat. A 
megszűnt ifjúsági kör helyébe a MEFESZ-t -  mint főiskolai ifjúsági 
szervezetet -  alakították meg. Ez kezdetben pártbefolyástól mentes, 
egységes diákszervezet volt. Hamarosan megjelentek azonban a 
leninsapkás budapesti agitátorok, akik tanulmányi versenyeket 
hirdettek, és megpróbálták rávenni a hallgatókat a húsvéti szünet 
eltörlésére stb. Az átszervezések sora kezdődött. 1949-ben megszűnt a 
Műszaki Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmémöki Kara, a 
bányászokat és a kohászokat Miskolcra telepítették át. 1950 júniusától 
az Erdőmémöki Kar az Agrártudományi Egyetem kötelékében 
folytatta munkáját. Ezek a gyakori változtatások nyugtalanítóak
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voltak, és arra ösztönöztek bennünket, hogy igyekezzünk minél előbb 
végezni és itt hagyni Sopront. Én 1950. szeptember 29-én tettem le a 
végszigorlatot.

A munkáspártok egyesülése (1948. május) és a kommunisták 
hatalomra kerülése után sok minden megváltozott. Épült a szocialista 
Magyarország. „Szükséges volt, hogy az erdészet is jól illeszkedjék a 
szociális gazdálkodás egészébe” Még 1948 végén megkezdődött az 
erdőgazdaság átszervezése. Az átszervezést alapos B-listázás előzte 
meg, 600-700 olyan személyt bocsátottak el (volt uradalmi erdészek, 
erdőmémökök stb.), akik — szerintük — a munka kerékkötői voltak. 
Ekkor a MÁLLERD (Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek) 
kötelékében még a régi erdőgondnoksági rendszer volt életben. A 
szakmánkat sújtó egyik jelentős pártintézkedés az volt, hogy 
bevezették a gondnokhelyettesi rendszert. Az erdőgondnokok mellé 
beültetett gondnokhelyettesek (politikai megbízottak) munkáskáderek 
voltak, a gondnokhelyettes — az akkori megfogalmazás szerint — 
„híd a dolgozó nép és a műszaki értelmiségi közt” 1949 februárjában 
megindult a magyar erdészet szovjet mintára történő átszervezése. A 
MÁLLERD és vele együtt az erdőgondnokságok is megszűntek. A 
különböző nagyságú erdőgazdasági üzemeket nemzeti vállalatokká 
(NV) szervezték át. Ezek elhelyezkedése nagyjából az akkori 
közigazgatási beosztást (járások) követte, élükön az erdőgazdasági 
igazgató állt. Az igazgatóságok kisebb operatív egységek, az 
erdészetek gazdasági tevékenységét fogták össze. Az erdészeteket -  
rövid ideig -  az állami gazdaságokkal való harmonizáltatás céljából 
üzemegységeknek nevezték. Az egyes erdőgazdasági NV-t megyei 
szinten az Erdőgazdasági Egyesülések (ES), az egész erdőgazdaságot 
pedig az Erdőközpont fogta egybe. Az üzemegységeken belül 
megszűnt a merev védkerületi rendszer, az erdészeket az 
üzemegységen (nem ritkán az igazgatóságon) belül bármely 
munkakörbe beoszthatták. Az átszervezések nem mentek simán. 
Változó kvalitású munkáskáderek (olykor volt alerdészek) kerültek az 
igazgatói székbe, az erdőgazdasági NV-k állományába pedig 
nagyrészt nem erdész végzettségű munkatársak kerültek. Részben 
ennek volt tulajdonítható az, hogy egyetemünkön határozottan 
erdőgazdaság-ellenes hangulat alakult ki. A hallgatók az 
erdőgazdaságiakkal szemben előnyben részesítették a műszaki 
tárgyakat (geodézia, út-vasútépítéstan stb.). Intézményünknek jó híre 
volt, ami a végzett hallgatóknak széles elhelyezkedési lehetőséget 
biztosított. A felvázolt előzmények ismeretében talán érthető, hogy az
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50-es években végzettek zöme nem erdőgazdaságnál helyezkedett el. 
Az 1950 májusában valétált 74 hallgató közül összesen 7 ment 
erdészeti munkakörbe. Mivel erdészcsaládban születtem és ifjúságom 
nagy részét a természeti szépségekben megáldott Alsó-Duna-ártéren 
éltem le, az erdészpályát hivatásomnak éreztem. Mehettem volna 
máshova is. Én is azon 12 végzős hallgató közt voltam, akiket 1950 
májusában behívtak a HM-be, és agitáltak, hogy legyek a Honvéd 
Térképészeti Intézet munkatársa. A káderező alezredes ajánlatát nem 
fogadtam el: rajtam egyenruhát csak akkor lát, ha behívnak katonának.

Végzésünk előtt volt egy minisztériumi felmérés, ahol a 
kiküldöttekkel közöltem, hogy a végzésem után erdőgazdaságnál 
kívánok elhelyezkedni. A végszigorlatom után néhány nappal kaptam 
egy értesítést, hogy az Erdőközpont a Baján székelő Dunaártéri Alsó 
Állami Erdőgazdasági NV-hez irányított. Örültem az értesítésnek, 
mivel visszakerültem szülőföldemre, ismerős tájra, ismerős emberek 
közé.

A végszigorlat simán ment, a kellemes diákélet ellenére az 
egyetemi éveket jóleső érzéssel hagytam hátam mögött. Akkor nem 
volt semmilyen ünnepélyes elbocsátás, mivel nem volt megfelelő 
oklevélminta. Másnap kezünkbe nyomtak egy félíves cetlit, amelyben 
az Erdőmémöki Kar Dékáni Hivatala igazolta, hogy a vonatkozó 
rendeletek értelmében az erdőmémöki oklevélhez szükséges 
tanulmányoknak eleget tettem, és erdőmémöki munkakör betöltésére 
jogosult vagyok.

1950. október 10-én ezzel a cetlivel jelentkeztem Baján a Duna
ártéri Alsó Állami Erdőgazdasági NV-nál. Utólag értékelve, 
viszonylag jól szituált erdőgazdaság volt, vagy 4 erdőmémök és több 
alerdész végzettségű munkatárssal. Az igazgató, Klein Ármin, 
bútorgyári asztalossegédből előléptetett munkáskáder volt, aki 
meglehetősen nagyvonalúnak tűnt. A szakembereket hagyta dolgozni, 
ő maga a megyei és városi pártkapcsolatait intézte. Baján Radó Gábor 
erdőmémök, műszaki csoportvezető mellé osztottak be. Feladatom az 
55-ös műúthoz csatlakozó, a felsőpörbölyi erdészházhoz vezető, 
kiépítendő erdőgazdasági út kitűzése és megépítése volt. A kitűzéssel 
és az út megtervezésével kb. egy hónap alatt végeztem. (Ez az út ma is 
megvan, a felsőpörbölyi vadászházhoz vezet.) Alighogy elkezdtük a 
földmunkát, november 20-a táján, a kecskeméti ES-től kaptam egy 
táviratot, amelyben az ES vezetője értesített, hogy áthelyezett a 
Szabadszállási Áll. Erdőgazdasághoz, és munkahelyemet 
haladéktalanul foglaljam el. Az eljárást furcsának tartottam, minthogy
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velem, mint érintett féllel, senki nem beszélte meg az áthelyezést. 
Tájékozatlan voltam, hogy milyen munkakörben, milyen anyagi 
feltételekkel akarnak foglalkoztatni. Volt ugyan már egy kollektív 
szerződés, ami sok mindent pótolt, azt azonban úgy gondoltam, hogy 
a civil életben a munkavállalás megegyezés dolga. Napokig 
töprengtem, hogy elfogadjam-e az áthelyezést, vagy mondjak búcsút 
az erdészetnek. Végül is úgy határoztam, hogy az áthelyezést 
elfogadom. Ha esetleg az új munkahely nem felel meg az 
elvárásaimnak, ott hagyom, elvégre független fiatalember vagyok. 
Tévedtem. Nem vettem észre, hogy a végzésem óta egyetemi 
polgárból szocializmust építő dolgozóvá lényegültem át, akivel a 
hatalmi szervek most már céljaiknak megfelelően rendelkeznek.

1950. november 24-én jelentkeztem szolgálattételre a 
Szabadszállási All. Erdőgazdaságnál. Az igazgatóhelyettes fogadott, 
mivel Nyárádi elvtárs, a gazdaság igazgatója, már vagy fél éve 
lábtöréssel betegállományban volt. Retkes László közölte velem, hogy 
a Kunadacsi Üzemegységhez osztanak be üzemegységvezetőnek. 
Egyébként a Szabadszállási Eg. tipikus légiós erdőgazdaság volt, 
dolgozói az ország minden részéből verbuválódtak. Erdőmérnök csak 
Kovács Nagy Zsiga bácsi volt, akinek Debrecenből kellett eljönni, 
mert valamilyen pártnagysággal nézeteltérése támadt. Maga a 
gazdaság a volt Ráckevei Erdőgondnokságból szerveződött, 
Szalkszentmárton, Ágasegyháza, Kunadacs és Kunpeszér tartozott 
hozzá. A gazdaság igazgatási apparátusa a feladatokhoz képest nagy 
volt (igazgató, igazgatóhelyettes, főmérnök, főkönyvelő, könyvelőség, 
előadók, külön személyzeti, munkaügyi, függetlenített szakszervezeti 
titkár, gépírónők stb.).

Az erdőgazdaság központjában velem nem sokat foglalkoztak. 
Rövid bemutatkozás után felültettek Zrínyi Pista fogatos mellé egy 
gumikerekü, ún. stráfkocsira, és irány Kunadacs. Szabadszállást 
elhagyva homokbuckák és láprétek közt, kb. 3 óra hosszat kocsikázva, 
értük el a Kunadacsi Üzemegységet.

Kunadacs Kecskeméttől keletre, a Kiskunsági-homokhátság 
egyik jellegzetes tanyavidéke volt. Az adacsi erdő a tanyaközponttól 
keletre, a Duna-Tisza közi homokhátságon, kb. 16 km hosszúságban 
helyezkedett el, az államosítás előtt a királyi család birtoka volt. A 
meszes homokot eredetileg kiterjedt borókások, borókás 
fehémyárasok, néhány éger láperdő maradványa és kocsányos tölgyes 
állományok borították, a két világháború között jelentős akác és
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feketefenyő telepítések történtek. Viszonylag szép állományok 
keletkeztek, itt nem érződött az Alföld nyomasztó kopársága.

Az üzem egy korábban épült erdészkolóniában, 
szükségelhelyezésben működött. A tanyaközpont 3 km-re volt, amit 
csak földúton lehetett megközelíteni. Posta, telefon a tanyaközpontban 
volt, közlekedési eszközt is csak a teherhordásra alkalmas stráfkocsi 
képezte. A központi erdészházon kívül a telepet egy munkásszállás, 
amit az átszervezés után irodaépületnek alakítottak át, egy istálló és 
egy fenyőmagpergető épület képezte.

A jövendő munkahelyre történő megérkezésem után előkerültek 
az üzemegység erdészei is, s kölcsönösen bemutatkoztunk. Az 
érkezésemet tudomásul vették, mert már hallottak róla, hogy egy fiatal 
erdőmémököt kapnak. Sem pénzt, sem irattárat, sem anyagkészletet 
nem vettem át, mivel nem volt, aki ezzel a nyűgös feladattal 
foglalkozzék. A megbízott üzemegység-vezető, Márton Sándor, 
láthatóan örült is az érkezésemnek, mert van végre valaki, aki leveszi 
a válláról a gondokat. Elhelyezésem ugyancsak puritán volt, az 
irodahelyiségben volt két vaságy, az egyiken én, a másikon az 
üzemegység adminisztrátora aludt. Étkezésünket a közeli Müller- 
tölgyesben lévő munkásbarakk üzemi konyháján oldottuk meg.

Megérkezésemkor feltűnt, hogy a fenyőmagpergető előtt két 
dolgozó egy kis kézimorzsolón kukoricát morzsol. Megkérdeztem 
Márton Sándort, hogy milyen célból történik a morzsolás. O közölte, 
hogy a köztesművelésű telepítésekben sok kukorica termett, és az 
erdőgazdaság központjától utasítást kapott, hogy 100 q-t 
morzsoltasson le, mert azt a Bugaci Erdőgazdasághoz fogják 
szállítani. A lemorzsolt kukoricát a magpergető beton aljzatára 
öntötték. Amikor kiérkeztem, a szóban forgó 100 q kukoricának kb. a 
2/3-a volt lemorzsolva. A folyamatban levő munkát tudomásul vettem.

Igyekeztem a feladatokat kézbe venni. Az üzemegység kiemelt 
egység volt, feszített használati tervek alapján számos erdőrészletben 
folyt fakitermelés, félkészáru (pl. bányafa) készítés, szállítás, 
erdősítések, tobozgyűjtés, üzemi konyha működtetése stb. 
Munkatársaim alerdész szakiskolát végzett, kiváló, fiatal erdészek 
voltak. Köztem és köztük jó együttműködés alakult ki, a szokásos 
erdészeti munkák zavartalanul folytak.

Amikor láttam, hogy a morzsolással hamarosan végezni fognak, 
bementem a tanyaközpontba, és a postáról felhívtam az 
erdőgazdaságot, jelentve, hogy a morzsolással hamarosan végzünk, 
kérem, intézkedjenek a lemorzsolt kukorica elszállításáról. Értékelhető
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választ nem kaptam. Amikor végeztek a morzsolással, ismét 
bementem a postára telefonálni, jelezvén, hogy a morzsolt kukorica a 
magpergetőben hosszú ideig nem tárolható. Teltek-múltak a napok, de 
nem történt semmi. Naponta néztem a kukorica állapotát. December 
első napjaiban már éreztem, hogy a vastagon felhalmozott kukorica 
belül melegszik. Ismét bementem a postára telefonálni, hogy sürgősen 
szállítsák el, mert nem tudjuk tovább tartani. A sürgetésemre választ 
sem kaptam. A kukorica rövidesen elkezdett füstölni. Az utolsó 
pillanatig reménykedtem, hogy a központból intézkednek, a rájuk 
háruló, további feladatot vállalják és elrendezik. Sajnos nem így 
történt. A nagy mennyiségű morzsolt kukorica pusztulásának híre 
hamar elterjedt. Tetejében ez az esemény akkor történt, amikor a 
paraszt padlásáról a vetőmagnak szánt gabonát is elvitték.

Egy szép, derült december eleji napon, a kora délelőtti órákban 
megjelent egy dzsip, belőle három marcona férfi szállt ki, s a felelős 
vezetőt keresték. Kiderült, hogy az AVH-tól vannak. Miután 
bemutatkoztam, hogy én lennék az újdonsült vezető, megnézték a 
füstölgő kukoricát, majd egy csendes helyiséget kerestek, ahol 
elbeszélgethetnek velem és az üzemegység dolgozóival. Erre a 
helyben lakó erdész lakását találtuk alkalmasnak. A beszélgetés azzal 
kezdődött, hogy a főnöknek látszó férfi a pisztolyát kitette az asztal 
sarkára, ezután elkezdődött a beszélgetésnek nevezett kihallgatás. 
Érdeklődtek a származásom iránt, iskoláim, baráti kapcsolataim felől, 
milyen tárgyakat tanultunk az egyetemen, hogy kerültem ebbe a 
beosztásba stb. Nem voltak durvák, de a kérdéseik határozottak 
voltak, és gondolkodási időt sem hagytak. Másokat is kihallgattak, de 
egy idő múlva úgy, ahogy jöttek, köszönés nélkül, távoztak.

A morzsolt kukorica továbbra is a nyakunkon maradt. Óriási 
botrány kerekedett belőle. Erdőmérnöki pályafutásom ezzel az afférral 
kezdődött. Egyik decemberi hétvégén otthon voltam a szüleimnél, 
amikor hétfőn reggel a kunszentmiklósi állomáson leszálltam a 
vonatról, Retkes László igazgatóhelyettes várt, és kezembe nyomta a 
Bács-Kiskun megyei hírharsona, a Petőfi Népe című újság vasárnapi 
számát. Az adacsi kukoricaüggyel kapcsolatban megjelent egy írás, 
ami rám nézve egyáltalán nem volt hízelgő. A népújság valamelyik 
munkatársa közölte a népes olvasótáborral, hogy Kunadacson van egy 
reakciós, szakállas erdőmémök, a dolgozó nép ellensége, aki 
szándékosan megrohasztott 100 q kukoricát. Akit az életben hasonló 
meglepetések értek, csak az tudja felfogni, hogy ilyenkor mit érez az
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ember. Az újságot Retkes kartársnak szó nélkül visszaadtam, s 
reméltem, hogy az ügyet ennyivel megúszom, de ezúttal is tévedtem.

Felsőbb utasításra megpróbáltuk menteni a menthetőt. A 
kukoricát kádakban megmostuk, majd a magpergető cserényeiben 
kiterített újságpapíron megszárítottuk. Csak néhány mázsát sikerült 
így kezelni, a többit viszont tőlünk elszállították, nem tudom, hogy mi 
lett vele. Az erdőgazdaság, hogy a felelősséget magától elhárítsa, 
áttette az ügyet bírósági vonalra. A bíróság viszont visszapasszolta az 
ügyet az erdőgazdaságnak, mondván, hogy ez a gazdaság belügye. 
Végül a megyei ES fegyelmi eljárást indított ellenem. A fegyelmit az 
ES volt vezetője, Fila József egy személyben folytatta le ellenem. A 
fegyelmi határozatban vétkesnek talált, és elmarasztalt -  azzal az 
indoklással, hogy öntevékenyen nem akadályoztam meg a 100 q 
morzsolt kukorica romlását. A fegyelmi határozatot megfellebbeztem, 
de a fellebbezésemre választ sem kaptam. Valószínű, hogy a fegyelmi 
határozat bekerült az irattárba, dokumentálva azt, hogy ők a vétkes 
ellen eljártak, a fellebbezés pedig a szemétkosárban landolt. 
Egyszerűsített ügyintézés. Egyébként az egész kukoricaügy hátterét 
sűrű homály fedte. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a morzsolásra az 
utasítás a megyei ES-től jöhetett, ugyanis az ES hatáskörébe tartoztak 
mind a megye erdőgazdaságainak személyzeti ügyei, mind a 
gazdaságok közti anyagdiszpozíció. A morzsolás elrendelésekor még 
Fila volt az ES vezetője. Egyébként Adacs kedvenc objektuma volt 
Fila Józsefnek, mivel a terület korábban a Ráckevei Gondnoksághoz 
tartozott, ahol Fila erdőgondnok volt. A fegyelmi tárgyaláson az 
érintettsége érezhető volt; a nevezett kartársunk nagyon zavart volt, 
miközben a jegyzőkönyv szövegét diktálta az egyik lábáról a másikra 
táncolt.

Mellesleg érdemes Fila Józsi bácsiról (ahogy később neveztette 
magát) néhány szót szólni, minthogy a kíméletlenül törtető káder 
prototípusa volt. Az Esztergomi Alerdész Szakiskolában az 1937-38- 
as években egyik nagyon közeli rokonom osztálytársa volt, és jó 
barátságban is voltak. Fila 1947 táján megkereste az atyámfiát, és a 
következő javaslatot tette: „Gyere, barátom, fogjunk össze, a 
minisztériumig az atyaisten sem állíthat meg bennünket” Válasz: 
„Menj csak, Jóska, én szeretek horgászni, maradok a Duna partján” 
Jóska bátyánknak sikerült az áhított karriert befutni, hamarosan 
ráckevei erdőgondnok, majd ES vezető, a kukoricaügy idején pedig 
már útban volt a minisztérium felé. Talán éppen a hivatalváltás 
lehetett a botrány hátterében, mert amikor a fegyelmi tárgyalás volt,
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már nem ő volt az ES vezetője. De miért éppen ő folytatta le a 
fegyelmit?

A mezőgazdasági köztestermékekkel volt egyéb probléma is. A 
tőzeges, nedves termőhelyen nőtt takarmányrépát nem lehetett 
hosszabb ideig tárolni. Ezért is az erdőmémök volt felelős. (Később, 
két évtized múlva, ugyanilyen probléma jelentkezett a Nagybereki 
Állami Gazdaságnál a tőzeges, kotus talajon nőtt répa ugyanúgy 
rohadt, mint annakidején Adacson.)

A történtek után kezdtem érezni, hogy az egyetemi 
felkészítésünk kissé régimódi volt. A nagy múltú intézményben akkor 
még pontosságra és lelkiismeretességre neveltek bennünket. Ezekkel a 
kvalitásokkal az új politikai és gazdasági szituációban már nem 
lehetett messze jutni. A műszaki értelmiségtől megkívánták a 
rugalmasságot és a megalkuvásig menő alkalmazkodást.

„Pártunk és kormányunk” sorozatban hozta a szocializmus 
építését szolgáló új törvényeket. 1950 őszén megjelent az új 
munkaügyi törvény, amely kötelezővé tette a munkakönyv 
használatát. Én 1950. december 1-jén a Szabadszállási Eg-től kaptam 
meg a munkakönyvemet. A nem éppen kalligrafikus írással kitöltött 
munkakönyv adatai állítólag bemondás alapján lettek kiállítva 
(oklevelem ekkor még nem volt). A munkakönyv kiállítása előtti 
munkaköre c. rovatban például nem valami precíz adatok állnak: 
mérnöki szakiskola szerepel. Hogy kinek a bemondása alapján került 
be, nem tudom. A bérkategória rovatban 1020,- Ft van beírva. Hajói 
emlékszem, ez a havi illetményem volt. A munkakönyv bevezetésének 
fő indítéka a Tájékoztató 5. pontja árulja el. E szerint közületi 
vállalatnál a munkáltató a kilépéskor köteles feltüntetni a 
munkaviszony megszűnésének módját -  a következők szerint: a/ 
áthelyezve, b/ hozzájárulással kilépett, c/ önkényesen kilépett, d/ 
elbocsátva. Ezzel a rendelkezéssel elsősorban az értelmiséget 
sújtották, ugyanis a hozzájárulással történő kilépés gyakorlatilag 
lehetetlen volt, ha pedig valaki önkényesen lépett ki, vagy 
elbocsátották, komoly szankciókkal számolhatott. Tehát a 
munkakönyv bevezetésével megszüntették a szabad munkaerőmozgás 
lehetőségét. Az a korábbi elképzelésem, hogy ha a 
munkakörülményeim az elvárásaimnak nem felelnek meg, a helyemet 
ott hagyom, illuzórikussá vált, pedig az érdemtelenül kiosztott 
fegyelmi után legszívesebben ezt tettem volna. Az alapjaiból 
kiforgatott közélet azonban tartogatott még meglepetéseket.

40



A kukoricabotrány hullámai még el sem ültek, amikor kipattant 
egy másik kellemetlen ügy.

1950-51 telén az üzemegység területén nagyarányú fakitermelés 
folyt. A kitermelt faanyagot szinte teljes egészében a kunszentmiklósi 
vasútállomásra szállítottuk, ahol az erdőgazdaságnak bérelt rakterülete 
volt. A fuvarozást egy kunszentmiklósi vállalkozó végezte, akit Vörös 
Lajosnak hívtak. A nevezett személyt az erdőgazdaság fogadta fel, 
amikor én odakerültem, már javában fuvarozott. Az én dolgom a 
szállításra váró faanyag kijelölése és a teljesítmény igazolása volt, a 
fuvardíjat — ez utóbbi alapján — az erdőgazdaság központjában 
fizették ki. Vörös úr munkájával meg voltam elégedve, mert ha sürgős 
szállítások voltak, akár 24 órát is dolgozott, ezenkívül a kedvezőtlen 
terepadottságok mellett a vágásterületre is bement, így sok esetben 
megspórolhattuk a közelítést. Én nem kerestem, nem is kereshettem 
Vörös úr vállalkozásának a szabályszerűségét, pedig, mint később 
kiderült, baj volt vele. A nevezett személy a kommunista 
hatalomátvétel előtt több kocsival rendelkező szállítási vállalkozó 
volt. Az államosításkor 3 gépkocsit leadott, egyet egy szalmakazalban 
eldugott. Amikor az államosítási kampány lezárult, előszedte, és 
Kunszentmiklós-Kunadacs viszonylatban az erdőgazdaságnak 
fuvarozott. A helyi rendőrségtől nem kellett tartania, mivel azt 
lefizette, idegen rendőrök pedig a kunsági tanyavilágban nem jártak. 
A fuvarozás hónapokig zavartalanul folyt.

1951 februárjában az erdőgazdasághoz került egy Kiss András 
nevű, szakiskolát végzett erdész. Mivel Kiss kartárs motorkerékpárral 
rendelkezett, az erdőgazdaság vezetősége Kunadacsra helyezte 
szállítási ügyintézőnek. Valahonnan a Viharsarokból származó, 
bizalmatlan természetű munkatárs volt. Hamarosan megtudtuk, hogy 
az előző munkahelyén hűtlen anyagkezelés miatt voltak problémái. 
(Ezt legalább a személyzeti előadónak illett volna figyelembe venni.) 
Közlekedési eszköz hiányában az üzemegység nem tudta Kiss Andrást 
kellőképpen ellenőrizni, pedig viselt dolgai miatt indokolt lett volna. 
A kísértés itt is hatalmába ejtette. Talán motorkerékpárja (egy öreg 
NSU) generálozásához kellett a pénz, talán másra, lényeg az, hogy 
néhány szebb kőris rönköt saját céljaira Kunszentmiklóson 
értékesített.

Ennek valahogy híre ment, és az erdőgazdaság vizsgálatot 
indított Kiss András kartársunk ellen. Erre ő úgy reagált, hogy 
felutazott Budapestre és az Állami Ellenőrző Központban (ÁEK)
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bejelentést tett a Szabadszállási Áll. Erdőgazdaságnál előfordult 
szabálytalanságokról.

Április közepe táján fiákeron megjelent az üzemegységünknél 
egy ballonkabátos úr. Bemutatkozott, hogy őt Gór Péternek hívják, és 
közölte, hogy vizsgálatot fog folytatni az üzemegység 
tevékenységével kapcsolatosan. Munkáját pénzügyeink ellenőrzésével 
kezdte. Elkérte a pénzes kazetta kulcsát és a pénztárkönyvet, a 
bérjegyzék-másolatokat és egyéb pénzügyi elszámolásokat. Pénzügyi 
vonalon nem talált szabálytalanságot. Következett a fuvarozással 
kapcsolatos tevékenység vizsgálata. Ki, mit, mikor, honnan hová 
fuvarozott. Sajnos Vörös úr fuvarozási tevékenységét nem lehetett 
letagadni, bár én -  vészt sejtve -  a vonatkozó iratokat időben 
megsemmisítettem. Végül készült egy jegyzőkönyv, amelyben Vörös 
urat a fuvarozásban részt vevő gépkocsi tulajdonosának minősítették. 
Természetesen az erdőgazdaság mindent letagadott, és a felfedett 
szabálytalanságokért -  mint üzemegység-vezetőt -  engem tett 
felelőssé. Az ügyből hosszan elhúzódó bírósági procedúra lett. A 
főtárgyalás a Kunszentmiklós Járásbíróságon 1952 nyarán volt. A 
büntető eljárás fővádlottja, Vörös Lajos mellett, mint bűnpártoló, én is 
a vádlottak padjára kerültem. Már a soproni munkahelyemen voltam, 
amikor a tárgyalásra idézést kaptam. Hamarosan Vörös úrtól is 
kaptam egy levelet, amelyben arra kért, hogy még a tárgyalás előtt 
látogassam meg a követendő stratégia megbeszélése céljából. Jó 
viszonyban voltam vele, így a kérésének eleget tettem. A tárgyalást 
megelőző nap elutaztam Kunszentmiklósra. A megbeszélésünkön azt 
javasolta, hogy a vizsgálaton felvett tényállást tagadjam le. 
Vonakodtam ezt megtenni, mert az általam is aláírt jegyzőkönyvben 
más szerepelt. Erre ő azt felelte: „Ugyan, hol vannak már azok a 
jegyzőkönyvek” A bűnügy dossziéjából a Vörös Lajost terhelő 
ügyiratok eltűntek. Nem volt könnyű dönteni, hogy mitévő legyek, 
végül Vörös kérésének mégis eleget tettem. A tárgyaláson a vádlott 
tagadta, hogy a teherkocsi az ő tulajdonában volt. Előadta, hogy a 
jármüvet egy általa csak a keresztnevén ismert személytől bérelte, s a 
használati díjat időnként Soroksáron, a Kispipa vendéglőben adta át a 
megbízónak, akit azóta sem látott. A bíró csóválta a fejét, és 
megjegyezte, hogy ezt a történetet nem hiszi, de Vörös erősítette, 
hogy ez így volt. Az ítélet Vörös úr felmentésével végződött, és mivel 
az ügyben bűnös nem volt, az én bűnpártolási vádam is elesett, amely 
így alaptalanná vált. Megjegyzem, hogy a tárgyalásra az ügyet 
felkavaró Kiss Andrást is megidézték, ő azonban nem jelent meg.
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Számomra, a történet a kellemetlenségei ellenére is, nagyon 
tanulságos volt. Személyes élményen keresztül először tekinthettem 
be a magyar jogszolgáltatás rejtelmeibe. Megint az erdőmémök lett a 
bűnbak, holott az erdőgazdaság vezetőinek felelőssége nyilvánvaló 
volt.

A kukoricaüggyel és a szabálytalan fuvarozási üggyel a 
kedélyeinket borzoló eseményeknek még nem volt vége. 1949 őszén 
rendkívül bőséges tölgymakktermés jelentkezett. A gyűjtést sikerült 
jól megszervezni, így országosan 542 vagon makkot gyűjtöttek be, 
ennek zöme Nyugat-, illetve Dél-Dunántúlról származott. A 
kocsányos tölgy nagy részét az Alföldre szállították. Az első 5 éves 
terv 40 ezer katasztrális holdat irányzott elő erdősítésre, ebből 20 ezer 
kát. hold az Alföldre jutott. Kunadacson 1949 őszén kb. 300 kát. 
holdat szántottak fel és vetettek be tölgymakkal, a terület zöme 
buckaközi lapos volt. Hamarosan kiderült, hogy ezek a termőhelyek 
fás növények termesztésére alkalmatlanok, ugyanis 70-80 cm 
mélységben tavi eredetű, összefüggő mészkőréteg, ún. tavikréta van. 
A mészkőréteg felett -  a tartósan pangó víz hatására -  glejes réteg 
alakul ki. Erdészberkekben jól ismert az, hogy a glejes talajt egyetlen 
fás növény sem viseli el. Amikor a tölgycsemeték gyökerei elérték a 
glejes réteget, a fácskák növekedésükben leálltak és rajtuk a sínylődés 
jelei mutatkoztak. Ennek ellenére a tervkészítők újabb, hasonló 
termőhelyeket irányoztak elő erdősítésre. A felelősségre vonás 
megelőzése céljából szakvéleményt kértem. 1951 márciusában Botvay 
Károly és Magyar Pál professzorok személyében szakértők vizsgálták 
meg a szóban forgó termőhelyeket, és megállapították azt, amit mi, 
talajtani ismeretekkel rendelkező erdőmémökök jól tudtunk, hogy 
ezek a termőhelyek erősítésre alkalmatlanok. Ennek ellenére 
támadások értek, laikus vezetőim azt állították, hogy a tölgytelepítések 
azért sínylődnek, mert az ápolások elmaradtak. Ápolási problémáink 
valóban voltak, ugyanis az abban az időben kezdődött nagy szocialista 
beruházások, Dunapentele (ma Dunaújváros) és a szabadszállási 
kaszámyaváros építkezési munkái minden használható munkaerőt 
felszívtak. Nálunk 10 órás, nehéz fakitermelési munkával 10 Ft-ot 
lehetett megkeresni, ugyanakkor Dunapentelén 8 órás munkával 30 
Ft-ot. Az ápolások azért nem maradtak el teljesen, de az erősen 
gyomosodó, kotus talaj több ápolást igényelt volna. Ezekért a 
problémákért nem a felsőbb szintű döntéshozókat, hanem megint az 
erdőmémököt lehetett felelősségre vonni. A fegyelmit, Botvay 
professzor úrék szakvéleményének köszönhetően, megúsztam, de az
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intrika tovább folytatódott. Az erőltetett telepítésekre rengeteg pénz 
ment el, de erdő sohasem lett belőlük.

Feszített tervszámok szerepeltek a fakitermelésben is. A 
gyérítések vagy véghasználatok a 16 km hosszú erdőtest 
legkülönbözőbb részein folytak. A rossz útviszonyok miatt, vagy 
diszpozíció hiánya miatt a kitermelt faanyag olykor hosszabb ideig is 
a vágásterületen maradt. Az erdőterület körül volt véve tanyákkal. 
Lakossági tüzelőellátás nem létezett, az üzemegységből mindennemű 
fűtésre alkalmas faanyagot elszállítottak (tűzifacsata, irányvonatok 
Budapestre). A helyi lakosság úgy segített magán, ahogy tudott. 
Megfelelő őrszemélyzetünk nem volt (a védkerületek megszüntetése, 
az erdészek átirányítása az erdőgazdaság más területire), így a 
kitermelt és számbavett faanyag fogyott. A munkába állásomkor 
semmit sem vettem át, így nem is lehetett volna felelősségre vonni, a 
hiányt mégis rajtam keresték. Távozásomkor kb. két hétig 
kozmetikáztam az anyagelszámolást, míg az ügyből ki tudtam mászni.

Egyébként két Esztergomi Alerdész Szakiskolát végzett erdész, 
egy középkorú, szakvizsgás erdész és egy kereskedelmit végzett 
adminisztrátor voltak a munkatársaim. Fiatal, strapabíró gárda volt 
ekkor Adacson. Jellemző, hogy több fakitermelési és erdősítési 
feladatunk volt, mint az erdőgazdaság másik három üzemegységének 
együttvéve. A munkák normális mederben folytak, ha hagytak 
bennünket dolgozni. A Rákosi-rendszer által gerjesztett diktatúra 
ezekben az években javában tombolt. Az erdőgazdaságnál kialakult 
bizonytalanság is ennek a politikának a vetülete volt. Az állandó 
feszültséget mindannyian éreztük, de fiatalok voltunk és -  az állandó 
zaklatások ellenére -  viszonylag vidáman éltünk. Olykor egy-két üregi 
nyúl került puskavégre, amiből kitűnő vacsorát lehetett készíteni. 
Munkától és hangulattól függően, hetente többször is átruccantunk a 
szomszédos Cinege-tanyára, ahol terített asztal és könnyű homoki bor 
mellett vitattuk meg a világ dolgait. (Volt mit megvitatni!) Az adacsi 
pusztában más szórakozás nem akadt. Akkor még romantikus hely 
volt ez a homoki erdőspuszta, mintha ez ember nem is az Alföldön járt 
volna. Az üzemegység udvarán álló hatalmas akácfák május közepe 
táján fehérbe öltöztek, és olyan csodálatos illatot árasztottak, amihez 
hasonló aligha akad a növények világában. Az öreg, odvas fehér 
nyárak színes szalakótákkal, vagy a láprétek sárgálló őszi színe, a 
kakukkfű illata, mind ehhez a tájhoz tartoztak. Szakmailag számos 
izgalmas kérdés vetődött fel, amely megoldásra várt. Talán onnan
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megyek nyugdíjba, ha nincsenek azok a lehetetlen körülmények, 
amelyekbe belecsöppentem.

Sorsom azonban másként alakult. Átszervezés vette kezdetét. 
1951 őszén Sebők Mihály, volt bugaci igazgató személyében a 
gazdaság új vezetőt kapott. A Kunadacsi Üzemegységet -  
valószínűleg a kecskeméti ES intenciójára -  szétrobbantották. Engem 
szolgálati érdekből a Jánoshalmi Állami Erdőgazdasághoz helyeztek 
át. A két fiatalabb, szakiskolát végzett erdész szülőföldjén, a 
Dunántúlon kötött ki, az adminisztrátor visszament Szabadszállásra 
egy rendezettebb működésű vállalathoz. Utódomul egy kőművesből 
átnyergelt, végzettség nélküli erdészt neveztek ki. O -  már csak a 
rokonsága révén is -  jobban be tudott illeszkedni az „újjászervezett” 
erdőgazdaságba.

A későbbi átszervezések során a Szabadszállási Erdőgazdaságot 
megszüntették. Kecskeméti központtal egy nagyobb vállalatot 
alkotottak ki. A Kunadacsi Üzemegység is megszűnt, Kerekegyházán 
létesítettek erdészetet, ahová Kunadacsot is csatolták.

Jánoshalmán 1951. szeptember 24-én kezdtem meg a 
szolgálatot. A Jánoshalmi Állami Erdőgazdaság Bács-Kiskun megye 
legkisebb erdőgazdasága volt. A központtól észak felé elterülő 
homoki erdők -  főleg akácosok -  tartoztak az erdőgazdasághoz. A 
gazdaság igazgatója Erdélyi János, a tompakelebiai 
védkerületvezetőből kiemelt káder volt. Az igazgatóság központi 
stábját az élet legkülönbözőbb területeiről toborzott, szakmailag 
képzetlen munkatársak alkották. A gazdaságnál erdőmérnök nem volt. 
Engem valószínűleg a statisztikai adatok javítása céljából helyeztek 
Jánoshalmára.

Az erdőgazdaságnál szolgálattételre a reggeli órákban 
jelentkeztem. Jelentkezésemkor Erdélyi János igazgató felemlítette: 
tudomása van arról, hogy előző munkahelyemen fegyelmi vétségem 
és egyéb problémáim is voltak, de nála mindent jóvá tehetek, ha 
alkalmazkodom és beállók a sorba. Mire Jánoshalmára kerültem, már 
megedződtem, vesztenivalóm nem volt, így az ilyen lekezelő 
fogadtatást nem viseltem el. Amikor Erdélyi kartárs a legnagyobb 
szónoklatban volt, elnézést kértem, hogy megszakítom, 
figyelmeztettem, hogy fölöslegesen ne fárassza magát, mert nem 
kívánok hosszabb ideig Jánoshalmán szolgálni. Felhördült; mit 
képzelek, hogy ő a munkakönyv korszakában el fog engedni?! 
Válaszoltam, hogy ezt nem képzelem, de biztos lehet abban, hogy 
munkakönyvvel, vagy munkakönyv nélkül Bács-Kiskun megyét itt

45



fogom hagyni. A nem éppen szíves beszélgetés után rövid úton 
közölte velem, hogy üzemegységvezető-helyettesnek a Császártöltési 
Üzemegységhez helyez. Miután a közeli ismerős főkönyvelő révén 
tájékozódtam az erdőgazdaság dolgairól, felültem az első 
menetrendszerű autóbuszra és elutaztam Császártöltésre. Jelentkeztem 
az üzemegység-vezetőnél, aki egy idősebb erdészember volt. Itt is a 
szabadszállásihoz hasonló viszonyok voltak. Az üzemegység a község 
közepén, egy nagyobb parasztházban székelt (aminek sváb 
tulajdonosát az előző években kitelepítették). Sem telefon, sem jármű, 
az irodával szomszédos helyiségben egy vaságy állt, ahol esténként 
meghúzhattam magam. Első dolgom volt: közöltem az üzemegység
vezetővel, hogy nem kívánok sokáig itt lenni, tőlem -  mint 
konkurenciától -  nem kell tartania. Nem is volt az ott eltöltött idő 
alatt köztünk semmi probléma, normális munkatársi viszony alakult 
ki. A nap hátralévő részében az üzemegység dolgaival ismerkedtem.

Késő délután megjelent egy könnyű homokfutó bricska, rajta 
Erdélyi János igazgató, egy demizson borral a kezében. Most már más 
hangnemben, mint amit délelőtt megütött, mondván, hogy a délelőtti 
beszélgetésünk nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és mint idősebb 
kollega javasolja, hogy igyuk meg a pertut. Barátsággal megittuk, de 
az én elhatározásomon ez mit sem változtatott.

A Jánoshalmi Erdőgazdaságnál erdőmémöki pályafutásom 
legkülönösebb feladatai hárultak rám. Még szeptemberben 
megkaptam az utasítást, hogy a Kiskőrösi járás területén fel kell 
térképezni a termetesebb diófasorokat és csoportokat és egy megadott 
volumenű diómennyiséget kell kivágásra kijelölni. (A diófa déli 
szomszédunk, a „Láncos kutya” elleni fegyverkezéshez kellett). Az 
esztelen kampánynak számos, szép, termő fa esett áldozatul.

Következő feladatom erdei kárbecslés volt. Az 50-es évek első 
felében — szovjet mintára — rideg katonakiképzés folyt. A 
kiskatonákat május közepe táján a laktanyákból az erdőkben létesített 
katonai táborokba telepítették ki. A Duna-Tisza közén viszonylag sok 
ilyen katonai tábort létesítettek. A tábortelepítések természetesen 
jelentős károkozással jártak. Ősszel, a táborok bezárása után, a 
katonák által okozott károkat fel kellett mérni. Nemcsak a táborhelyet 
érte károsodás, hanem sokszor az egész erdörészletet, sőt a 
szomszédos erdőrészleteket is, ahol a faegyedeket szálalásszerűen 
vagdosták ki. Voltak olyan táborok, ahol tankok is gyakorlatoztak, 
amelyek alaposan feltúrták az erdő talaját, így a tényleges kár jóval
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nagyobb volt a kimutathatónál. Nincs tudomásom arról, hogy a kárt a 
HM az erdőgazdaságnak valaha is megtérítette.

A soron következő feladat nem éppen szakmába vágó dolog 
volt, amin már bosszankodni sem tudtam, és ami jól tükrözi az akkori 
állapotokat. A szocialista rendszert kísérő hiánygazdaság már a 
mezőgazdaságunkat is elérte. A TSZ-ekben és az állami 
gazdaságokban nem volt elegendő téli takarmány, ezért a Központi 
Pártbizottságban valamelyik nagy ember kitalálta, hogy ezt a gondot 
hogyan lehet könnyen áthidalni. Az alföldi akácosok talaja már ősszel 
kizöldül, pázsitfűfélék, főleg a meddő rozsnok alkotja az 
aljnövényzetet, így ezeket az akácosokat a téli, erősen havas hetek 
kivételével, legeltetni lehet. Következésképpen az Állami Gazdaságok 
és Erdők Minisztériuma felszólította az alföldi erdőgazdaságokat, 
hogy egy bizonyos mennyiségű legelő állatot kötelesek a téli 
időszakra a területükön elhelyezni és ott legeltetni. Az elhatározást 
intézkedés követte, november elején megkezdődött az állatok 
szállítása. Mi elsősorban a Nyugat-Dunántúlról kaptunk juhokat. Az 
állatok marhavagonokban érkeztek. Az erdőgazdaság a juhok 
átvételével és elhelyezésével engem bízott meg. A szállítmányok a 
keceli vasútállomásra érkeztek. Nyugat-Dunántúlról az út kb. három 
napig tartott. Útközben ugyan megetették és megitatták az állatokat, 
de a vagonbeli zsúfoltság és a szállítással járó stressz következtében 
minden szállítmányban volt 2-3 elhullott állat. Ezt a település cigányai 
hamar felderítették. Nekem csak az elhullott birkák bőrével kellett 
elszámolnom, húsuk a cigányoké lehetett. Emiatt a keceli romák előtt 
igen nagy népszerűségre tettem szert. Császártöltésről kerékpárral 
jártam át Kecelre, utam a cigánytelep közelében vezetett el, így 
minden nap lestek. Ha megláttak, elém rohantak és élénken 
érdeklődtek, hogy: mérnök úr, lesz-e deg (dög)? Csapatostól kísértek a 
vasútállomásra, ahol mindig akadt ebédrevaló. Az állatok elhelyezése 
már előre meg volt szervezve, így azzal különösebb gondom nem volt.

Mint minden kellően át nem gondolt intézkedés, úgy ez is 
kudarccal fenyegetett. Az állományok alatt, a téli, fényszegény 
időszakban fejlődő növényeknek takarmányozási értéke alig van. 
Minden valamire való erdőkerülő tudja, hogy a nagyvad télen nem a 
rozsnokot legeli, hanem a fák és cserjék hajtásait rágja le, mert az 
azokban elraktározott keményítő sokkal jobb táplálékforrás, mint a 
zsenge erdei pázsitfű. Azt, hogy ez az egész akció hogyan végződött, 
nem tudom, mert a tavaszt már nem ott éltem meg.
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A jánoshalmi üzemegységvezető-helyettesi beosztásomat ilyen 
változatos feladatok töltötték ki. A számos megalázó, alkalmi jellegű 
munka után elegem lett a Duna-Tisza közi erdészkedésből. Az 
összevissza intézkedések nyomán keletkező kudarcok miatt a 
bűnbakkeresés egyre divatosabbá vált. Kezdtem érezni, hogy jól 
értesült firmánk, Stefanik (Szilágyi) Laci tréfásnak tűnő mondása, 
„Apám, a börtönajtó kinyílt, most már csak az a kérdés, hogy ki sétál 
be rajta”, már egyáltalában nem tréfa. Az állásváltoztatásom ügye 
időszerűvé vált.

Még az ősz kezdetén levelet kaptam Sopronból, Gencsi László 
kollégámtól, aki a Növénytani Tanszéken volt tanársegéd, hogy 
bővítik az oktatók számát, ha érdekel a dolog, jelentkezzem náluk. Az 
ajánlatot elfogadtam, és levélben jelentkeztem, hogy örömmel veszem 
a meghívást, mielőbb szeretnék menni. Miután az egyetemtől kedvező 
választ kaptam, november derekán az erdőgazdaság igazgatójának 
beadtam a felmondási szándékomat. Erdélyi kartárs közölte, hogy a 
vállalatnak szüksége van rám, ezért nem enged el. Az akkori 
munkaügyi törvény lehetővé tette azt, hogy a dolgozó munkaügyi 
sérelme esetén panasszal a vállalati egyeztető bizottsághoz fordulhat. 
Az igazgató határozatát megfellebbeztem. A fellebbezési procedúra 
nevetséges játszma volt, ugyanis az egyeztető bizottság Erdélyi János 
holdudvarához tartozott, és a másodfokú határozat majdnem szó 
szerint ugyanaz volt, mint az első. Ismételt fellebbezés, ismételt 
elutasítás. Ekkor írtam Fehér Dánielnek (akit az év május 29-én -  a 
nagy tisztogatásban -  megfosztottak ugyan egyetemi tanári rangjától, 
de mint a Növénytani Intézet igazgatója a helyén maradt), hogy 
segítsen, mert nem engednek el. Fehér Dániel felhívta Tömpe Istvánt, 
aki ekkor az Erdőközpont vezérigazgatója volt. Tömpe elvtárs, aki 
határozott vezető egyéniség volt, intézkedett. Szerda reggel az 
erdőgazdaság igazgatója táviratot kapott Tömpe Istvántól, hogy ő a 
soproni egyetemre helyezett át, s kéri, hogy az itteni munkakörömből 
mentsen fel. 1951. december 17-én — munkakönyvvel a zsebemben
— távoztam a Jánoshalmi Állami Erdőgazdaságból.

Számomra nagyon tanulságos volt ez az Alföldön leélt közéi 1,5 
év, amit abban a viharos időszakban, nem éppen konszolidált 
viszonyok közt kellett eltöltenem. Jó iskola volt, sokat tanultam, 
nagyfokú emberismeretre tettem szert. Sorsom további alakulása 
szempontjából hasznos volt ez a próbaidő, mert olyan 
pályamódosításra késztetett, amely érdeklődésemnek és 
képességeimnek sokkal jobban megfelelt, mint amilyet ott
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betölthettem. Igaz, hogy az Alföld néhány erdőmémökkel szegényebb 
lett (mások is eltávoztak), de ez akkor alig érdekelt valakit.

Később enyhült a helyzet. 1953-ban, az akkor már Erdészeti 
Főiskolán, tanfolyamokat rendeztek az igazgatók és egyéb káderek 
részére, amelyeken „okleveles erdőgazda” diplomát adtak. Ez akkor 
felsőfokú végzettségnek számított, és a kiemelt politikai káderek 
kisebbségi érzését csökkentette. Ezzel egyidőben megkezdődött az új 
típusú szakemberek képzése. Velük tervezték a régi szakemberek 
leváltását. Hogy ez nem egészen úgy sikerült, ahogy az ország vezetői 
elgondolták, 1956 történései megmutatták.

A vázolt események megerősítik a címbeli megállapítást, hogy 
az erdészek útjai gyakran rögösek, sőt kátyúsak is, ahol nehéz a 
továbbjutás.

Sopron, 2000 őszén
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1 9 5 6 -O S  ÉS AZ AZOKAT M EGELŐZŐ ESEMÉNYEK

Frey Antal 

Miért nem hagytam el végleg hazámat?

Az alábbi történetek megírására nehezen szántam rá magam, 
mivel ezelőtt semmilyen feljegyzést nem készítettem, kutatást sem 
folytattam, így 44 év távlatából az események már elhalványultak, és 
az ezekben résztvevő más személyek esetleg jobban emlékeznek 
rájuk.

Életem legnagyobb vágya teljesült, amikor 1951-ben felvettek az 
Erdőmémöki Főiskolára. Már gyerekkoromban elhatároztam, hogy 
erdész leszek és egész életemet az erdőnek szentelem. Ehhez 
hozzájárult egész környezetem. Szülői házunk a falunk legszélén állt. 
Néhány száz méterre félkörben erdő szegélyezte. A 
szomszédságunkban egy erdész család lakott. Apám, ugyan nem volt 
erdész, de az erdőben dolgozott, így gyakran vendégek voltak nálunk 
az erdészek, akiknek napi élményeit mindig nagy figyelemmel 
hallgattam. Magam is sokat jártam a környező erdőket. Megismertem 
a főbb fa- és cserjefajokat, az ottani vadállományt. Legkedvesebb volt 
számomra a házunkból kb. száz méterre, egy réten levő, félhektáros 
éger fiatalos, amit teljesen magunkénak vallottam, holott a mezőőr 
többször elkergetett bennünket. Ebben a kis erdőben gyakoroltuk az 
erdészektől hallott „erdőgazdálkodást”

Otthonról elcsent apró baltákkal „megtisztítottuk” a sűrű foltokat, 
a kivágott egyedekből egy kis tisztás peremén lombkunyhót 
építettünk, amelybe két fekvőhelyet is készítettünk. A kis tisztásokat 
fűzfa simadugványokkal beültettük, amelyek nagy része meg is eredt. 
E tevékenységünket látva, vagyis azt, hogy kárt nem okozunk az 
erdőcskében, a csősz sem zavart el többé bennünket. Később az 
iskolai szünetekben különböző erdőművelési munkákat végeztem. A 
főiskolai nyári szüneteket, a kötelező gyakorlatokon túlmenően, 
fakitermeléssel és faanyagszállítással töltöttem, részben azért is, hogy 
a következő tanévben enyhítsek nehéz anyagi helyzetemen.

A vázlatosan leírtakból is kitűnik, miért nőtt a szívemhez az erdő 
szeretete, miért tisztelem az erdőt, és miért választottam életcélul az 
erdész szakmát.

Az első főiskolai tanév megkezdése -  és a tanterv megismerése -  
után, évfolyamtársaimmal együtt, már felmerült bennem, miért van
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szükségünk a marxizmus-leninizmus, az orosz nyelv és a katonai 
oktatás kötelező hallgatására. Miért nem fakultatív tárgyak ezek? 
Főleg az zavart, hogy az SZKP történetének ismeretével a jövőben mit 
is kezdhetünk. E tárgyak iránti ellenszenvem a félévi vizsgák 
eredményeiben is megmutatkozott.

Nagyon zavart, hogy a marxizmus tanszék oktatói előadásaikat, 
szó szerint, felolvassák. Ezekből legtöbbször semmilyen lényeget nem 
tudtam rögzíteni, mivel azok nagytömegű gyűlések szónoklatainak 
tűntek,' így onnan üres fejjel távoztam. Az előadásokat követő 
szemináriumokon még nehezebb helyzetekbe kerültem. A legtöbb 
esetben a szeminárium anyaga teljesen más volt, mint az előadóé. 
Tudomásom szerint a szemináriumokon az előadások témáit kellett 
volna megvitatni. Ezt a problémát többször felvetettem, amire az volt 
a válasz, hogy a tanszéken ezt a témát adták meg. Felháborítónak 
tartottam, hogy a legtöbb szemináriumot a közülünk „kiemelt” 
évfolyamtársak tartották, akiknek ez irányú többlettudásukról nem 
tudtam meggyőződni. Általam előre nem látott, igen kellemetlen 
helyzetbe kerültem, amikor az egyik szemináriumon vitatni mertem a 
szocializmus alaptörvényének „objektivitását” A törvény így szólt: 
„Az egész társadalom állandóan növekvő, anyagi és kulturális 
szükségleteinek maximális kielégítése, a legfejlettebb technika 
alapján.” Az egész „törvényt” emberi kreációnak tartottam, aminek 
semmi köze sincs az objektív törvényekhez. Elmagyarázták, miért 
objektív ez a törvény, de ezt nem tudtam elfogadni. Erre felrendeltek a 
marxizmus tanszékre, ahol hasonló magyarázattal szolgáltak. Mivel 
ezt sem fogadtam el, azt mondták, hogy nekik más módszereik is 
vannak az ilyen dolgok megértetéséhez. Erre igen meglepődtem, és azt 
feleltem, hogy a kérdést részletesebben fogom tanulmányozni. Egy 
ideig nyugton hagytak, de később rám kérdeztek, mire azt 
válaszoltam, hogy az előző véleményemet sikerült magamban 
letisztázni. Többé ilyen témával nem zavartak.

Valamennyi évfolyamtársamat megdöbbentette, hogy a főiskola 
politikai szervei a selmeci és más diákhagyományokat folyamatosan 
üldözték. Ilyenekről csak titokban, felsőbb évesektől lehetett hallani, 
azzal a giegjegyzéssel, hogy óvakodjunk ezek gyakorlásától, 
terjesztésétől, mert kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Még a valden 
nevű egyenruha viselését is tiltották, így akinek valdenja volt, az 
legfeljebb a szünetek alatt, otthon viselte. Ezek miatt sok szép 
élménytől fosztottak meg bennünket, amelyek diákelődeink életét 
jellemezték. Ez ellen tiltakozni senkinek sem volt ajánlatos.
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Főiskolai tanulmányaim alatt a legmeglepőbb eset 1952-ben, a 
második tanév kezdetén történt. Az első katonai oktatáson P.I. oktató 
felszólított, hogy adjam le a katonai tanszéktől kapott 
segédeszközöket, hagyjam el a termet és többé nem vehetek részt a 
katonai képzésben. A döbbenettől majdnem elállt a lélegzetem, de a 
parancsot teljesítettem. Elhagyva a tantermet jó ideig tartott, amíg 
magamhoz tértem és gondolkodni tudtam, mit tegyek.

Első utam a katonai tanszékre vezetett, ahol a tanszékvezetőt 
kerestem. A történteket előadtam és érdeklődtem a kizárásom okáról. 
Azt a választ kaptam, hogy kizárásomat felsőbb utasításra tették. 
Kértem, hogy adjanak erről igazolást, de azt mondták, hogy ezt nem 
tehetik meg. Aggódva mentem a Dimitrov téri szállásomra és ott arra 
a következtetésre jutottam, hogy ez az előjátéka a főiskoláról való 
kizárásomnak. Életem legszebb céljának kettétörését láttam magam 
előtt. Az aznapi órák befejezése után hazaérkező évfolyamtársaim 
azzal biztattak, hogy ezután legalább szabad szombat délelőttöm lesz, 
mivel a katonai oktatások szombat délelőtt voltak. Következő hét 
hétfőjén a velem történteket a tanulmányi osztályon jelentettem. Nem 
volt tudomásuk róla, mivel ők a katonai tanszékről nem kaptak 
értesítést. Aggodalmaimra azt a választ kaptam, hogy csak folytassam 
a többi tanulmányaimat, majd tisztázódik a helyzetem. Kissé 
megnyugodva, de továbbra is a jövőmért aggódva folytattam 
tanulmányaimat. Az első félévi vizsgák befejezése után, amikor a 
tanulmányi osztályon felvettem a csoportom ösztöndíját és a hozzá 
tartozó névsort, kitűnt, hogy azon az én nevem nem szerepel. 
Aggodalmam beteljesülését láttam magam előtt, mivel szüleim és a 
magam nehéz anyagi helyzete miatt, ösztöndíj nélkül tanulmányaimat 
folytatni nem tudom, tehát mindennek vége.

A tanulmányi osztálynál ösztöndíjam megvonásának okáról 
azonnal érdeklődtem. Azt válaszolták, hogy honvédelmi ismeretekből 
nem raktam le az első félévi vizsgát. Hivatkoztam a katonai oktatásból 
való kizárásomra, és arra, hogy ezt náluk annak idején bejelentettem. 
Erre kizárásomról ismét igazolást kértek, de mivel nem kaptam, így 
felmutatni sem tudtam. Végül ők felvették a kapcsolatot a katonai 
tanszékkel, és később az ösztöndíjamat is megkaptam. Ez hogyan 
rendeződött el, nem tudom. Itt szeretném megjegyezni, hogy az első 
tanévben jártam katonai oktatásra, ebből sikeresen vizsgáztam, és a 
következő nyáron egy ízben katonai táborban is voltam Böhönyén.

Mindezek után már nyugodtabb körülmények között 
folytathattam tanulmányaimat -  egészen a negyedik tanév év végi
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vizsgahónapjáig. Ekkor újabb meglepetés ért. A katonai tanszék 
írásban felszólított: igazoljam, hogy a honvédelmi oktatásban három 
tanéven keresztül miért nem vettem részt. Köteleztek, hogy az 
elmulasztott három tanév anyagából két héten belül vizsgázzam le. 
Ennek nem teljesítése esetén nem kaphatok diplomát. Ez volt főiskolai 
éveimnek legnagyobb megdöbbenése. Azon gondolkodtam, hogy 
miként lehetséges, hogy akik néhány évvel ezelőtt alattomos módon, 
igazolás és indoklás nélkül eltiltottak a katonai oktatásból, most azt 
kívánják tőlem, hogy rövid idő alatt három tanév anyagából 
levizsgázzak. Azzal zsarolnak, hogy ennek elmulasztása esetén az 
életcélomtól megfosztanak. Amikor a katonai tanszéken az új 
tanszékvezetőt felkerestem, egy személy kivételével az ottani oktatók 
idegenek voltak számomra. Rájöttem, hogy a nekem küldött 
felszólítás a személyi változások következménye. A tanszékvezetőnek 
előadtam, hogy kizárásomról igazolást nem kaptam, bármennyire is 
ragaszkodtam volna ahhoz. Azt kérdezték, emlékszem-e arra az 
oktatóra, aki kizárt. Válaszom az volt, akit az előbb itt láttam, P. 
hadnagy. Erre behívatta P. hadnagyot, aki semmire sem emlékezett. 
Ezek után hazamentem, és néhány évfolyamtársammal felmentünk a 
tanszékre, akik igazolták a kizárásomat. A tanúk előtt P. hadnagy is 
kezdett emlékezni, hogy ő volt a tettes. Végül a tanszékvezető előtt 
bizonygattam, hogy a honvédelem komoly tudomány és három év 
során leadott anyagából nincs olyan ember, aki két hét alatt le tudna 
vizsgázni. Ennek belátása alapján négy hetet kaptam. Nehéz helyzetbe 
kerültem, mivel két szakmai vizsgám is még hátravolt. 
Évfolyamtársaimtól tájékozódtam a három tanév anyagáról, és tőlük 
kértem irodalmat, tanácsokat a felkészülésre. Végül addig soha nem 
folytatott tempóban felkészültem, majd jó eredménnyel levizsgáztam 
és dicséretben részesültem. Letettem a két hátralevő szakmai tantárgy 
vizsgáit is. A négy tanévet magamban lezártam, valamint ezek alatt 
engem ért összes atrocitást.

Tanulmányaim során elszenvedett sérelmek és csalódások, 
valamint a politikai igazságtalanságok ellenére sem hagytam el végleg 
hazámat az 56-os események során. Ennek oka, hogy az erdő iránti 
szeretetem miatt célul kitűzött erdőmémöki végzettség 
megszervezését és a szakmában való elhelyezkedést külföldön nem 
láttam biztosítottnak. Továbbá, mert szeretem a hazámat.
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Az 56-os események

Röviddel az ötödik tanév elkezdése után, október 20-a körül a 
diákság és szinte az egész lakosság körében felerősödtek a társadalmi 
elégedetlenségből eredő megmozdulások. Emlékezetes maradt 
számomra október 22-én az egyetemi ifjúságnak a SOTEX 
kultúrházban tartott nagygyűlése, ahol megfogalmazták és elfogadták 
a diákság követeléseit. Ezek egy szabad, független ország és egy 
igazságos társadalom megteremtését célozták. Az egész diákságot 
meglepte K.I.-nek, a marxizmus tanszék oktatójának önkritikus 
felszólalása, amelyben elismerte, hogy az oktatás során a társadalmi 
élet jelenségeit dogmatikusan, eltorzítva ábrázolták. Ez a beismerés a 
diákság körében nagy sikert aratott. Nekem pedig egyfajta elégtételt 
jelentett, és a régebbi szemináriumi vitáim jogosságát erősítette meg.

Semmilyen forradalmi iljúsági szervezetben (pl. MEFESZ) nem 
vettem részt, de mint „egyszerű katona” szolgáltam a forradalom 
céljainak megvalósulását. Az alapelv ez volt: az összetűzések 
elkerülése, a viszonylagos béke biztosítása, az egyetem területének 
megvédése. Ennek érdekében, sok diáktársaimmal együtt, részt vettem 
a város közellátásának biztosításában, a rendőrséggel közösen végzett 
éjszakai járőrözésben, az egyetem bejáratainak őrzésében, a nyugatról 
érkező segély szállítmányok le- és felrakásában stb. E tevékenységeim 
során csak egy esetben találkoztam rendbontókkal, amikor az új 
épületnél álltunk őrségben, egy hangoskodó csoport be akart jönni az 
egyetem területére, de visszafordítottuk őket. Ugyancsak emlékezetes 
maradt számomra, amikor az egyetem főbejáratánál L.Gy.-vel, a 
marxizmus tanszék egyik reálisabban gondolkodó oktatójával 
kerültem éjszakai őrszolgálatba. Itt módomban állt sok helytelenül 
oktatott politikai tézist tisztázni és a tanszék szellemét megismerni.

Időközben számomra ismeretlen helyről, ismeretlen személyek 
fegyverrel látták el a diákokat. Nekem egy szovjet gyártmányú, 
dobtáras, új géppisztolyt adtak, amely a csomagolópapír alatt olyan 
vastagon volt gépzsírral bekenve, hogy fél nap alatt tudtam csak 
megtisztítani és összerakni. A fegyvert az első évfolyamot követő 
nyári katonai táborozásból ismertem.

A géppisztolyt a diákotthoni szekrényben tároltam és csupán 
éjszakai őrszolgálatnál vettem elő. Éles használatára szerencsére 
sohasem került sor.

November első napjaiban bekövetkezett a forradalom 
legszömyűbb eseménye; a szovjetek megszállták az országot. Ez és 
Nagy Imre kétségbe ejtő rádiónyilatkozatai már előrevetítették a
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forradalom leverésének valószínűségét. A második világháborút 
megélt, az akkori világpolitikai helyzet erőviszonyait ismerő és 
reálisan gondolkodó magyar ember más következtetést nem tudott 
levonni. A határok még nyitva voltak. A korábbi, kisebb méretű 
meneküléseket tömeges kimenekülés váltotta fel. A forradalomban 
résztvevők féltek a várható megtorlástól. November 4-én a Dimitrov 
téri diákotthonban riasztást kaptunk, hogy fegyverrel gyülekezzünk az 
egyetemen, mert Sopronhoz a szovjet páncélosok közelednek. Az 
egyetemnél katonatisztek felszállítottak bennünket civil 
tehergépkocsikra, és kivittek Kópháza mellé, a szovjet tankok ellen. 
Az ötödévesek velem együtt Kópháza Győr felőli oldalán lettek 
lerakva. Itt közel sík, teljesen fedetlen terepen szétszóródva alakítottuk 
ki harcálláspontunkat. A helyzetet áttekintve néhányan arra a 
következtetésre jutottunk, hogy ezen a terepen, a meglevő 
fegyverekkel, a páncélosokat megállítani nem lehet, csak meghalni. A 
kivezénylést végző katonatisztek is ott hagytak bennünket.

Véleményünket a hozzánk közel állókkal is közöltük, de azok — 
ennek ellenére — az úttól nem messze, az eredeti helyükön maradtak, 
ahol egyébként évfolyamunk zöme helyezkedett el. Mi néhányan 
elindultunk észak felé, és az úttól sokkal távolabbi domb mögött, egy 
kukoricaszár-kupac mellé telepedtünk le. Kópháza lakossága 
élelemmel látott el bennünket. Ez igen jól esett, mivel a 
tarisznyánkban nem sok minden lapult. Hosszú és izgalmas várakozás 
következett. Eközben az esélyeinket latolgattuk. Viszonylagos 
védettségünk nekünk némi nyugalmat adott, de még elgondolni is 
szörnyű volt, mi történhetett volna az út mellet évfolyamtársaimmal, 
ha ők, vagy az oroszok lőni kezdenek. A mi állásunkból nem lehetett 
rálátni az útra. Úgy 15-16 óra tájban nagy dübörgéssel megérkeztek a 
szovjet tankok. A dübörgés egyre erősödött, majd kis időre gyengült, 
ezután újra erősödve, lassan csendesedett és elhalkult. 
Megállapítottuk, hogy a tankok lövés nélkül elvonultak Sopronba. A 
domb mögül előjöttünk, és az út mellett már senkit sem találtunk. 
Elképzelésünk sem volt arról, hogy ilyen rövid idő alatt hová tűntek a 
társaink. Rövid tanácskozás után Sopron felől motorhangot hallottunk, 
és megjelent a gépesítési tanszék 250-es Csepeljével Cs. J. 
évfolyamtársunk. Tőle megtudtuk, hogy a tankok elvonulása után 
évfolyamtársaink, a megtorlástól félve, a harkai dombok irányába, a 
Muck-kilátóhoz menekültek, és élelmük nincs. Erre én felpattantam a 
motor hátsó ülésére, fegyveremet meggondolatlanul a hátamon 
hagyva, és elindultunk Sopronba. Felelőtlenségemre csak akkor jöttem
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rá, amikor a város elején levő vasúti töltés aluljáróján áthaladva két 
szovjet tankot láttunk az úttest jobb és bal oldalán. Ezeknek a torony 
tetején levő géppuskája követett bennünket. Cs. J. azt mondta, mikor ő 
Sopronból kijött, még nem voltak ott. Gyorsan bevágódtunk balra egy 
utcába és onnan az egyetemre, ami akkor teljesen nyitva, őrizetlen 
volt. Itt nagy nehezen összeszedtünk egy félzsáknyi élelmet, ami 
nagyrészt konzervekből és déli gyümölcsökből állt, és a nyugati 
segélyszállítmányokból maradt vissza. Motorral elindultunk a Muck 
felé. A zsákban lévő élelem elég nehéz volt, és — kötél hiányában — 
kézzel kellett a hátamon tartani, a géppisztoly mellett. Az út nagyobb 
emelkedőit elérve be kellett látni, hogy motorunk kettőnket nem bírja 
el. Már egyes sebességre kapcsolva is csak erőlködött és alig 
haladtunk. Nyilván valamilyen hibája volt. Erre én a zsákkal gyalog 
folytattam az utamat, Cs.J. pedig a motorral ment tovább. Útközben 
engem egy ismeretlen csoport megállított, és az úttestről lecsúszott 
ágyú feltolására kényszerített. Hiába bizonygattam ennek 
értelmetlenségét, nem hallgattak rám. Ehhez le kellett tennem a 
hátamon levő félzsák élelmet egy fa mellé, amit a munka végeztével, a 
sötétség miatt, már nem találtam meg. Gyalog továbbhaladva egy 
lőszerrel megrakott, szovjet gyártmányú, de civilek által vezetett 
teherautóra kapaszkodtam fel. Ez egyes sebességgel, lassan ballagott, 
majd később leállt, mert a hűtővize felforrt. Kiabáltak, hogy az autó 
tetején ülők közül ki tud gépkocsit vezetni. Erre én jelentkeztem, 
mivel korábban már vezettem traktort, de autót még nem. Vezetési 
tudományom csődöt mondott. A kocsit el sem tudtam indítani, mert a 
hűtővíz felforrása miatt a motorja nagyon felmelegedett vagy besült. 
Majdnem megvertek, és nehezen menekültem meg tőlük. Az élelem 
elvesztése nagyon elkeserített, mivel e miatt társaim éhezni fognak. 
Ilyen kalandos körülmények között, késő este érkeztem meg a 
Muckra. Az ottani katonai objektum helyiségei nyitva voltak. Egy-két 
ismeretlen egyénen kívül évfolyamtársaimat nem találtam. Hosszas 
keresgélés és várakozás után találkoztam D. P. erdőmémök- 
hallgatóval és néhány közelebbről nem ismert diákkal. Ezek 
elmondták, hogy az évfolyamtársaim — röviddel megérkezésem 
előtt — átlépték a határt és Ausztriába távoztak. A helyzet elemzése 
után úgy döntöttünk, hogy visszaindulunk Sopronba. A feltételezett és 
idejövetelemkor látott különböző, ismeretlen csoportokkal való 
találkozás elkerülése érdekében a visszatéréshez az erdei földutakat 
választottuk. így is összefutottunk olyan csoporttal, ahol a fegyver 
felhúzására is sor került, de szerencsére másra nem. Megérkezve a 
város szélére, hosszan figyeltünk, hallgatóztunk és latolgattuk, vajon
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mi lehet a városban. A Dalos-hegy alján egy rőzsekupacba a 
fegyvereinket eldugtuk, és elindultunk a Dimitrov tér felé. A 
diákotthonba érve nagy üresség várt bennünket. Néhány diák 
szállingózott jobbra-balra, akik az akkori helyzetről nálunk sem tudtak 
többet mondani. Az egyetemen semmilyen oktatás nem volt. Az itthon 
maradt tanárok és diákok az egyetem rendbetételével, a meglevő 
anyagi javak számbavételével és megóvásával voltak elfoglalva, a 
diákok élelmezése, a diákotthon fűtése nagyon hiányosan történt. 
Nappal egy-két tanulószobát fűtöttek, ahová zsúfolva összejöttünk. A 
hálószobákat nem fűtötték. Éheztünk és fáztunk, de reméltük, hogy 
egyszer majd beindul az oktatás és helyreáll a régi rend. Ahogy teltek 
a napok, volt időm gondolkodni azon, hogy milyen szervezet vagy 
személyek hozták meg azt a naiv, laikus döntést, hogy könnyű 
kézifegyverekkel felszerelt, gyakorlatlan egyetemistákat 
vezényeljenek ki védtelen terepre a szovjet tankok ellen. Annyi biztos, 
hogy a hadászathoz semmit sem értettek. Erre a kérdésre máig sem 
sikerült választ kapnom. Határozott meggyőződésem, ha ez nem 
történik meg, az egyetemisták nagy hányada, a későbbi megtorlástól 
tartott félelem miatt, nem hagyta volna el az országot. így is hálát 
adhatunk az Égnek, hogy valakik az ágyúkból kiszerelték az 
ütőszeget. így a véres összetűzés — szerencsére — elmaradt. A napok 
múlása során nyugatról szórványosan tértek haza egyetemisták. 
Olyan híreket hoztak kintről, hogy állítólag itthon a diákság és a 
lakosság körében folyik a megtorlás, ami fizikai bántalmazással és 
bezárással jár.

Nekünk az egyetemisták köréből egy-két személy kihallgatásán 
kívül ilyen esetekről nem volt tudomásunk. Később beigazolódott, 
hogy a hír az ország más területein igaznak bizonyult. Sopronban az 
oktatás november közepe táján beindult, ami nagy örömünkre szolgált. 
Az előadások és foglalkozások tükrözték az előző időszak terveit és a 
jövő bizonytalanságait. Ezért az oktatás egésze még nem mutatott 
rendszerességet. Rövid idő alatt azonban helyre állt a rend.

Küldetés Ausztriába

Az oktatás beindulása után pár nappal megjelent szobámban B. J. 
évfolyamtársam és még néhányan. Arra kértek, vállaljam el, hogy a 
határon átmegyek Ausztriába. Ismertessem az eltávozottakkal az 
itthoni helyzetet és hívjam haza őket. Kérésük teljesítését német 
nyelvtudásomra alapozták, ami egyébként csekély volt. Tőlük tudtam 
meg, hogy az előző időszakban már történtek kísérletek az ifjúság
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hazahívására, sőt a főiskola tanácsülése is döntött egy küldöttség 
menesztéséről Ausztriába, de ez hivatalosan nem valósulhatott meg. 
Ezért kérésük teljesítésére nem hivatalosan kémek meg engem. A 
feladat nagyon meglepett, mivel semmiképpen sem akartam az 
országot elhagyni. Gondolkodási időt kértem és azt, hogy ne egyedül 
kelljen ezt a küldetést teljesítenem. Egy-két nap múlva velük együtt 
megjelent szobámban K. J. negyedéves em. hallgató, aki vállalta, hogy 
velem jön. Kértem őket, részletesen ismertessék, mit várnak tőlünk. 
Elmondták, hogy mindenfajta dokumentáció nélkül, menekültként kell 
átlépnünk a határt, és végig menekültként kell viselkednünk. 
Társainknak mondjuk el, hogy az egyetemen beindult az oktatás, az 
otthon maradt és a nyugatról visszatérteknek sem történt bántódásuk, 
látogatják az előadásokat. Ismertessük a hazajövetel lehetőségeit és 
módjait, de konkrétan senkit se biztassunk a hazajövetelre, mivel 
személy szerint felelősséget nem vállalhatunk. A határok ekkor már 
zárva voltak, és az újjászervezett határőrség azokat már őrizte. A határ 
átlépéshez B. J. évfolyamtársam részéről több variáció felmerült, de 
ezek egyikét sem találtuk jónak. Végül is elvállaltuk a küldetést, de a 
kilépéshez konkrétabb javaslatra vártunk. Néhány nap múlva B.J. 
évfolyamtársam azt mondta, hogy a Pannónia étteremben találkozott 
az ágfalvi határőrség parancsnokával, akinek a tervét elmondta. Tőle 
azt a lehetőséget kapta, hogy a falu északi oldalánál, egy előre 
megadott napon, bizonyos szélességű sávot szabadon hagynak. Vagyis 
azon a határőrök nem fognak járőrözni. Erről egy kezdetleges 
térképvázlatot is kaptunk. Mindezek alapján egy ködös december 
elejei nap estéjén elindultunk a határ felé. Szerencsére holdvilág volt, 
és a köd sem volt sűrű, így a térképvázlat és a bujkáló hold alapján 
tájékozódtunk. Elviselhető hideg volt, de nem győztem hálálkodni 
magamnak, hogy, félcipő helyett, a féltett gojzer, varrott bakancsomat 
és a lódén kabát alá egy vastag pulóvert vettem fel. Társam, aki 
gyengébben volt öltözve, kissé didergett, de szerinte nem nagyon 
fázott. Ágfalvát már elhagyva és szántásokon bukdácsolva, egyszer 
csak hangos beszédre lettünk figyelmesek. Erre egy barázdába 
levágódtunk, és ott lapítva arra gondoltam, hogy a határőrparancsnok 
ígérete csak az elfogásunk csapdája. A két határőr tőlünk úgy 10 m-re 
haladt, miközben hallottuk a karácsonyi szabadságuk alatti, otthoni 
terveiket. Jelenlétükből arra következtettünk, hogy a határ nem lehet 
messze. Rövid távolság megtétele után egy ritkás, bokros részen 
áthaladva, elértük a megművelt határpásztát. Ezen is áthaladva nem 
álltunk meg, mivel nem voltunk biztosak, hogy a határon mentünk át. 
Elértük a Lépes-patakot, amelyet átugorva kis híján visszacsúsztam a
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patakba. Itt már a határátlépésben biztosak voltunk. Egy szilárd 
burkolatú utat elérve, délnyugati irányban haladva, elértük 
Loipersbach-ot (Lépesfalvát). Betértünk az első házba, ami a falu 
kocsmája volt. Az ott tartózkodó néhány ember csodálkozva nézett 
ránk, mivel cipőnk és ruhánk jócskán sáros volt. A fáradtság is 
leríhatott rólunk. Kérdésükre elmondtam, hogy menekült diákok 
vagyunk, és most jöttünk át a határon. Ezen elcsodálkoztak és tovább 
söröztek. Várakozás közben különös érzések támadtak bennem. 
Egyrészt öröm fogott el, hogy átléphettem egy szabad országba, ahol 
béke van, másrészt fájt a szívem, amiért elhagytam hazámat és 
főiskolámat. Ugyanakkor biztatott az a gondolat, hogy küldetésünk 
végeztével visszatérhetek hazámba, ahol folytathatom 
tanulmányaimat. Ezeken elmélkedve figyelmes lettem a pultnál, a 
kocsmárosnővel tárgyaló két férfira, akik látszólag nem odavalósiak 
voltak. Szóba elegyedtem velük és elmondták, hogy egy bécsi 
hűtőgépgyár szerelői, itt volt dolguk, és nemsokára autóval 
visszaindulnak Bécsbe. Kérésemre szívesen magukkal vittek 
bennünket. Az utazás hosszú ideig tartott, mivel a köd miatt az autó 
lassan haladt. Az ablakon keresztül az utat alig lehetett látni, azért a 
lehúzott ablakon kinézve vezették az autót. A bezúduló hideg és a 
600-as Steyer-Puch szűk hátsó ülése, valamint a sűrű köd miatt az 
autózás nagyon kellemetlen és veszélyes volt. A rossz helyzetet 
némileg ellensúlyozta az a tény, hogy gépkocsival utazva még a mai 
napon Bécsbe érünk. 22 óra körül ez be is következett. Bécs 
központjába érve jótevőinktől elköszöntünk, akik névjegyüket adták 
nekünk azzal, hogy ha segítségre szorulunk, őket felkereshetjük. Majd 
szállás után járva több helyet néztünk meg, ahol menekültek voltak 
elszállásolva. Azok mind zsúfolásig tele voltak, még a folyosók is. 
Végül egy menekülttábornak berendezett tartalékbörtönben kaptunk 
szállást, egy négyszemélyes szobában, amelyben már két menekült 
katona volt. A szoba összkomfortos berendezése számomra nem 
hasonlított egy elképzelt börtöncellához. A kényelmes ágy és a jó 
meleg hamar álomba ringatott bennünket. Röviddel ébredés után 
megkaptuk reggelinket, amely sárgaborsó-főzelék és egy 
kolbászdarabból állt. Nekünk nagyon ízlett, de szobatársaink csúnyán 
leszólták.

Rövid idő múlva az ajtó feletti hangszóróból hallatszott, hogy 
akinek nincs menekültigazolása, az nem hagyhatja el az épületet. A 
földszinti bejáratnál levő helyiségben azonban megkapja azt, és aki 
tud németül, jelentkezzék tolmácsnak. Erre én is jelentkeztem,
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remélve, hogy a nagy bolyongásban így előbb kapunk igazolást és 
előbb kijutunk az épületből. A teremben négy írógép volt, mellettük 
két-két fő. Az egyik írógép mellé kerültem tolmácsnak. A személyi 
adatok mellett jobban a menekülés okát firtatták. Feltűnő és furcsa 
volt számomra, hogy sokan a menekülés okára nem tudtak 
elfogadható választ adni, de ettől függetlenül mindenki kapott 
igazolást, úgy dél felé mi is. Azonnal villamosra szálltunk, ami 
akkoriban a menekülteknek ingyenes volt, és elindultunk a Nyugati 
pályaudvarra.

Jegyet váltva beültünk a legközelebbi, Salzburg felé menő 
vonatba, és elindultunk a Wolfgang-tó felé. Ottmang-Puchheim-nél a 
vonatról leszálltunk, innen utunkat gyalog és autóstoppal folytattuk. 
Majd késő este megérkeztünk a megadott úticélunkhoz, a Wolfgang-tó 
partján álló grófi kastélyhoz, ahol akkor az egyetemisták nagy része 
tartózkodott. Itt, az otthoni megbeszélés szerint, nyíltan nem tártuk fel 
küldetésünk célját, amit a korábban hazatért társaink is ajánlottak. A 
hazatérést konkrétan senkinek sem javasoltuk. Ezért bennünket is 
menekültnek tekintettek. Elmondták a fegyveres határátlépés miatt 
elszenvedett megpróbáltatásaikat. Ez nagyon megdöbbentett 
bennünket, mert azt hittük, hogy az osztrákok csak a hivatalos 
fegyveres állomány „szökevényei” ellen alkalmaznak 
megkülönböztető szigorúságot.

Ismertettük velük az otthoni helyzetet: hogy az otthon maradt 
tanári karral elkezdődött az oktatás, folyik az egyetem és 
környezetének rendbe tétele, Sopronban nincsenek zavargások, béke 
uralkodik, és a kint elterjedt hírek ellenében, nincs tudomásunk az 
egyetemistáknak bármilyen formában történő felelősségre vonásáról. 
Évfolyamtársaimat emlékeztettem az erdőmémöki diploma rövid időn 
belüli, otthoni megszerzésének lehetőségére. Ezekkel, úgy gondoltam, 
megbízatásunkat teljesítettük. Nyugovóra térésünk előtt azonban 
néhány évfolyamtársam megkeresett és érdeklődött a hazatérés 
lehetőségéről. A feltűnés elkerülése végett javasoltam, menjünk le a 
kastély alagsorába, és ott a részleteket megbeszéljük. A 
határátlépéshez azt az utat javasoltam, ahol mi átjöttünk, és átadtam 
nekik az otthon kapott térképvázlatot. Másnap, a reggeli után 
különböző csoportokkal beszélgetve, már kitűnt, hogy legtöbben 
Kanadába mennek, ahol felmerült a továbbtanulás lehetősége. Csak 
néhányan maradnak az európai országokban. Erről a témáról engem 
kérdezve, azt válaszoltam, hogy én Ausztriában maradok. Felkeresem 
Graz-ban lakó ismerőseimet, majd Bécsben az Erdészeti Főiskolán
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megkísérlem a továbbtanulást. A továbbiakban azonban nagy 
meglepetés ért. A kastély luxus ösvényein haladva, két 
évfolyamtársam odarohant hozzám azzal, hogy a diákság körében 
keltett zavargás címén engem valaki feljelentett.

Először azt gondoltam, viccelnek velem, de ugyancsak 
komolynak ítéltem a helyzetemet, amikor odamutattak a távolabbi 
buxus sövény mögött felénk ballagó két csendőrre. Javasolták, hogy 
üljek be a grófnőtől kapott motorcsónakba, amivel átvisznek a 
Wolfgang-tavon, és a kisvasúttal gyorsan tűnjek el a környékről.

Csak elinduláskor szálljak fel, mert lehet, hogy a csendőrök ott is 
kutatnak utánam. A vonatindulásig a közeli, meredek hegyoldalon 
levő erdőben húztam meg magam, majd hirtelen lerohantam és 
felszálltam. Ezzel sajnos kényszerűségből elszakadtam társamtól, K. J. 
-tői, amit nagyon sajnáltam. A kisvasúttal, majd autóstoppal és rendes 
vonattal utazva érkeztem meg Bécsbe. Ott -  villamoson utazva -  kissé 
megtekintettem a várost. Ezt követően az Erdészeti Főiskolán 
érdeklődtem a továbbtanulásról -  ha a helyzet mégis szükségessé 
tenné. Itt csak az első két tanévet ismerték volna el. Ezt akkor is 
kevésnek tartottam, ha kint maradnék, de eddigi tanulmányaim 
elvégzését sem tudtam igazolni. így hát fel akartam keresni a szüleim 
Graz-ban lakó ismerőseit, de a címükre rosszul emlékezhettem és nem 
találtam meg őket. Hazaindultam és azon a szakaszon keltem át a 
határon, ahol idefelé jöttem. Szerencsésen megérkezve a diákotthonba, 
ahol az útról megbízóimnak beszámoltam. Ok arról tájékoztattak, 
hogy előttem egy-két nappal már sok évfolyamtársam hazatért. Azok, 
akik az általam javasolt határszakaszon keltek át, zavarmentesen 
hazaérkeztek. Akik máshol lépték át a határt, azok többségét a magyar 
határőrök elfogták, de rövidesen elengedték őket. Az Erdőmérnöki 
Főiskolának az 56-57-es tanévről szóló jelentése szerint december 11- 
én 42 fő V éves erdőmémök-hallgató jelentkezett az igazgatói 
hivatalban. Soha nem kutattam, hogy ők kinek, vagy minek a hatására 
tértek haza, csupán azt jegyeztem meg, hogy érdekes a tömeges 
hazatérésük egybeesése a mi küldetésünkkel. A későbbiekben 
folytatódott a hallgatók további szórványos hazatérése. A főiskola 
mindenkit visszafogadott. Folytattuk az ötödik tanév első 
szemeszterének tanulmányait és szerencsésen leraktuk a vizsgákat. 
Megvédtük a diplomatervünket, és 1957. április 19-én megkaptuk 
négy és félévi tanulmányaink gyümölcsét, az erdőmémöki oklevelet. 
A tanulmányaim befejezése utáni rövid pihenő időben töprengtem 
azon, kinek állhatott érdekében, hogy Ausztriában megvádoljon
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engem, és — ahogy mondták — esetleg belém kössön. Mire az illető 
személyére rájöttem, az ügynek már semmilyen jelentősége nem volt. 
Ezért a továbbiakban álláskereséssel és a várható feladatokra való 
felkészüléssel foglalkoztam.

1957. május 4-én sikerült állást kapnom a Vértesi Áll. 
Erdőgazdaság Császári Erdészeténél, előadói munkakörben. Nehéz 
helyzetbe kerültem, mivel az erdészet ügymenetében nem volt 
gyakorlatom, és az erdészetvezető is csupán egy évvel végzett előttem. 
Ilyen körülmények között folytatott, néhány hetes munkaviszony után 
az irodában megjelent egy katonatiszt. Felelősségre vont a szovjetek 
elleni fegyveres kivonulásban való részvételem és az Ausztriába való 
távozásom miatt. A fent leírtakat mondtam el neki. Ezután utasított, 
hogy másnap estig foglaljam írásba a „vallomásomat” Mivel erre nem 
voltam hajlandó, pisztolyát rám fogta, és megfenyegetett, hogy ha 
ellenkezem vele, agyonlő. Erőszakos követelését akkor sem 
teljesítettem. Nem féltem, mert nem voltam tisztában veszéllyel. 
Később, amikor tudomásomra jutott a forradalmi megmozdulásokban 
részt vett erdész kollégák meghurcolása és bántalmazása, már 
felismertem a veszélyt. A katonatiszt elment, és többé nem is 
jelentkezett. Felmerült bennem az a gondolat, hogy ha később 
veszélybe kerülök, kivel vagy mivel igazolhatom, hogy Ausztriába 
távozásom küldetés volt, mivel annak semmilyen hivatalos nyoma 
nincs. Néhány évfolyamtársamon kívül erről M.J. professzor is csak 
magánemberként tudott. Szerencsére a továbbiakban ezek miatt 
bántódás nem ért. így 43 éves munkaviszonyom alatt szolgálni tudtam 
a magyar erdőket és hazámat. Most ráérek elgondolkodni azon, 
érdemes volt-e itthon maradni, vagy nem. Leírásomban a 
kezdőbetűkkel említett személyek teljes nevét azért nem írtam ki, mert 
nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy mások pozitív vagy 
negatív cselekedeteit írásba foglaljam.

Tata, 2001. január 10.
Frey Antal 

erdőmérnök

Tata, Juharfa u. 6.
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AZ 1956-OS ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS 
EMLÉKEIM

Dr. Csaba József,
a MEFESZ - bizottság exelnöke

Nagy érdeklődéssel olvastam az Erdészettörténeti Közlemények 
és a Soproni Műhely közös különszámait. A már feledésbe merülő 
emlékek újra felelevenedtek, így könnyebb volt a füzetekben leírtakat 
észrevételeimmel, gondolataimmal és a velem történt eseményekkel 
bővíteni, kiegészíteni.

Az 1998. évszámot viselő „56-os emlékek” című 
(Erdészettörténeti Közlemények XXXVII.) különszám 157. oldalán 
Molnár István íija, hogy „... egy Kertész István nevű ember bejött az 
egyetemre panaszt tenni, mert letiltották a fizetését.” Hát ez bizony 
nagy hiba volt, mert fizetéséért,jó l megdolgozott” O volt ugyanis a 
Marxizmus-leninizmus Tanszék vezetője. Ő volt az, aki az október 
22-i diákparlamentben jobboldali hozzászólásaival és később szélső 
jobboldali agitációjával a diákságot provokálta. Ennek ellenére az 
1957 februáijában induló második félévben ő tartotta az 
ismeretterjesztő előadásokat az „ellenforradalomról” —  talán ekkorra 
már pótolták az elmaradt fizetését is. És végül ő volt az, aki 1958 
tavaszán kihívta a rendőröket a diákszállóba, és így közvetlenül 
közrejátszott a soproni kitiltásomban (erről majd később számolok 
be).

A 181. oldalon Dobay Pál írja, hogy különféle iratokat 
ragasztottak a soproni házfalakra. Többek közt a 182-183. oldalakon 
látható Egyetemi Tanács-i állásfoglalását is. Ez így igaz. A nevezett 
állásfoglalás 1956. október 27-én született (és én úgy gondoltam, hogy 
örökérvényű), és számos példánya a MEFESZ-iroda íróasztalainak 
egyik fiókjában is megmaradt. November közepe táján találtuk meg 
ezeket a röplapszerű írásokat, és a MEFESZ-bizottság felkérte az 
erdész kollégium diákjait, hogy azokat ragasszák ki a házfalakra. Ez a 
kora esti órákban történt. A későn hazajáró Zambó János professzor, a 
bányász kar akkori dékánja, megdöbbenéssel látta, hogy egy október 
27-i állásfoglalás november közepén megjelenik a házak falán, akkor, 
amikor már majdnem mindenki a válla közé kezdte húzni a fejét. 
Ugyancsak gyorsan mozgósította a diákotthoni fiúkat és lekapartatta a 
frissen kiragasztott példányokat -  még aznap késő este (186. old.).
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Nekem pedig megüzente (mint a MEFESZ akkori elnökének), hogy 
ha találkozunk, mit fog velem csinálni. Egy ideig kerültem.

Ugyancsak Dobay Pál gyűjtése nyomán olvashatjuk a 185. 
oldalon lévő „Felhívást” Amint az a szövegből is kiderül, ezt a 
felhívást a MEFESZ-bizottság 1956. november 21-én hozta 
nyilvánosságra, és amit el is küldtünk az ország összes egyetemére. 
Felhívásunk követőkre talált, és talán mások is kezdeményezték, mert 
1956. december első felében létrejött a központi (vagy országos) 
MEFESZ-bizottság. Az alakuló gyűlésen (Budapesten) én is részt 
vettem, és a budapesti, valamint a vidéki egyetemekről sokan. De ez 
volt egyben az utolsó is, amelyre meghívtak.

Dobay Pál gyűjtéséhez kiegészítésül mellékelek egy 
röplapmásolatot is, amely a soproni Ideiglenes Nemzeti Tanács 
megalakulásáról adott hírt. Ez a tanács a MEFESZ-bizottság 
kezdeményezésére jött létre.

Az 1999. évszámot viselő „Sopron nem ereszt el” c. 
(Erdészettörténeti Közlemények XLIV.) különszám 106-107. oldalán 
Wisnovszky Károly közli az Egyesült Kari Tanács levelét, amelyben 
szó van (107. oldal tetején) a MEFESZ 1956. november 4. utáni új 
vezetőségéről. A névsor itt természetesen nem szerepel, ezért 
kiegészítésül leírom:

Csaba József IV é. olajmémök-hallgató (elnök)
Bozó János V é. erdőmémök-hallgató
Forrai Sándor V é. bányamérnök-hallgató
Haniszkó Gusztáv IV é. földmérnök-hallgató 
Sári Zoltán IV.é. geofizikus-mérnökhallgató
Suba Sándor V é. geofizikus-mérnökhallgató

1956. november első felében a MEFESZ új vezetőségét a 
korábbi, 1956. október 22-én megválasztott MEFESZ-bizottság itthon 
maradt tagjai alakították.

Balsai László — Dr. Illyés Benjámin —  Nagy László 
összeállításában a 198. oldalon egy dátumot módosítanék: az egyetem 
MEFESZ-bizottsága 1957. március 1-jén mondott le. Lehet, hogy a 
diákság már februárban úgy gondolta, hogy a bizottság nem működik. 
Mi sem láttuk sok értelmét, hogy a jelenlétünk formális legyen. A 
bizottság lemondását követően iratainkat, bélyegzőnket Faller Jenő 
professzornak adtam át, aki az időben a Központi Bányászati Múzeum 
igazgatója is volt.
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A különszám 211. oldalán a „Kisalföld”-ből vett cikk látható, 
amely sok valótlanságot tartalmaz. Akkoriban sem volt feltűnő, hogy 
hazugságokkal lettek tele a lapok. Egy dologra azonban szükséges 
reagálnom: Forrai Sándor V.é. bányamérnök-hallgató a MEFESZ- 
bizottság tagja volt lemondásunkig (1957. március 1-ig), és mindvégig 
egységesen, 1956. október 23-a szellemében dolgoztunk. A cikk 
valószínű éket akart verni közénk, de elkésett, mert 1957. március 14- 
én (ekkor jelent meg az iromány) már nem működött az egyetemen a 
MEFESZ.

A fentiekben leírt észrevételek után, a következőkben egy-két 
személyes élményről számolok be.

Fegyverek helyett gyógyszert hoztunk Kismartonból

Amikor 1956. november 4-én hírül vettük, hogy az orosz 
csapatok támadják Budapestet és az országban másutt is a forradalmat 
eltaposni igyekeznek, a MEFESZ-bizottság elhatározta, hogy 
nyugatról a kézifegyvereknél hatásosabb fegyvereket kér. Háromtagú 
delegációt jelöltek ki, amelynek én is tagja voltam és Kismartonba 
(Eisenstadt) küldtek bennünket.

Fegyveresen beültünk az egyetem fellobogózott 
személykocsijába, és a bécsi úton elindulva, pár kilométer után elértük 
a határsorompót. A korábbi napokban az osztrák hadsereg páncélozott 
alakulatai a határon már felvonultak, készenlétben álltak. Ők még nem 
felejtették el a „szovjet vendégeket”, akiktől nem rég szabadultak. 
Amikor osztrák területre értünk és közöltük szándékainkat 
(szándékaink fedőneve: „gyógyszerekért jöttünk”), rögtön két 
páncélozott járművel közrefogtak bennünket, és csak így engedtek 
továbbhaladni. Számomra igen emlékezetes volt bevonulásunk 
Burgenland fővárosába, Eisenstadtba. Előttünk egy páncélautó, majd 
nemzetiszínű zászlóval fellobogózott autóban dióverőket (akkoriban 
így hívták a szuronyos karabélyokat) markoló diákok és mögöttünk 
ismét egy páncélautó következett. Talán egy miniszterelnöknek sincs 
ilyen „díszkísérete” A vöröskereszt főhadiszállására vittek bennünket 
(információnk szerint itt kellett megtalálnunk az illegális katonai 
összekötőt), ahol a németül jól beszélő delegációvezetőnk előadta 
jövetelünk célját. Én kint maradtam a kocsink mellett, ahová újságírók 
és fotósok sereglettek, csodálkozva a különös vendégeken. Nem 
sikerült feladatunkat teljesíteni, mert gyógyszereken kívül semmi mást 
nem kaptunk. így aztán visszafordultunk, és hasonló „díszkíséret” 
mellett elhagytuk Ausztriát. Ez volt az első külföldi utam.
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Visszatérve Sopronba, a MEFESZ-bizottságot már nem az 
egyetemen találtuk, hanem a Lővér körút mellett lévő SZOT Csepel 
üdülőben.

A Muck „védelme” és az én fegyverletételem

1956. november 4-én dél körül a MEFESZ-bizottság elhagyta az 
egyetemen lévő „főhadiszállását” és a Lővér körúton lévő SZOT 
Csepel üdülőbe költözött. A berendezkedésre azonban már nem jutott 
idő, mert hírül vettük, hogy a „kópházi csata” elveszett, és az orosz 
tankok Sopronhoz közelítenek. A város fegyveres védelmére nem sok 
esélyt láttunk, a katonai bizottság is beszüntette tevékenységét. Csak 
kézifegyvereink és kézigránátjaink maradtak, és a katonai stratégák 
azt javasolták, hogy húzódjunk fel a soproni hegyekbe.

A Récényi út folytatásaként, a Károly-magaslat melletti 
völgyben egy makadám út vezetett a határ felé. Közvetlen a határ előtt 
egy határőrlaktanya volt, de a katonák kezdettől fogva szimpatizáltak 
velünk, ezért joggal reménykedtünk barátságos fogadtatásban. Amikor 
elértük a laktanyát, kiderült, hogy már katona se nagyon volt a 
helyszínen, egy részük haza, a többiek Ausztriába mentek.

Korábban sokat kirándultam ezen a völgyi úton a Deák-kútig, 
ahonnan az ott eredő patak medrében romantikus sétákra is alkalmam 
nyílt. Most azonban az út szélén páncéltörő lövegek sorakoztak, árván, 
gazdáik nélkül. A tüzérek rájöttek, hogy Ausztriába mégsem 
mehetnek teljes felszereléssel, és a lövegeiket sorsukra hagyták.

Amint a páncéltörő lövegek mellett elhaladtunk, arra 
gondoltunk, hogy azok bizonyára jókora meglepetést okozhattak volna 
az orosz tankoknak. Amikor elértük az út végi laktanyát, akkor egyes 
hozzáértők csapatokat szerveztek, felszerelve az önként jelentkezőket 
kézifegyverekkel, gránátokkal, hogy egy esetleges orosz támadás ne 
érjen készületlenül bennünket. Én is csatlakoztam ehhez a csapathoz.

A kövesút laktanyához közeli része egy-két méteres bevágásban 
haladt, és mi felmásztunk az út két szélére. Az út hosszában, a fák 
között, viszonylag rejtve a bokroktól és a sötéttől, vártuk az orosz 
tankokat. Egész éjjel. Úgy gondolom, szerencsénkre, hogy csatára 
nem került sor, mert ami engem illet, a fegyverforgatásban túl nagy 
gyakorlatom nem volt, és kézigránátot sem dobáltam még soha. 
Harcostársaim gyakorlati kiképzésre is az enyémhez lehetett hasonló.

Az egész éjszaka meddő várakozással telt el. Amint világosodni 
kezdett, egypáran, teljes harci felszereléssel, visszafordultunk és az
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egyetemig meg sem álltunk. Természetesen mindezt kellő 
óvatossággal. Elérve az egyetem főépületét, az ajtó elé raktuk —  az ott 
már halomba gyűlő — fegyvereinket. Ezzel részünkről a „fegyveres 
harc” befejeződött.

Lőszerek, fegyverek az egyetem területén

1956. november 5-én hajnalban tehát levonultunk a Muck-ról. 
Az egyetem főépülete előtt már voltak elszórva kézifegyverek, 
lőszerek. Egypár nap után a diákság nagy része ugyanilyen módon 
vált meg fegyvereitől, és a kapun belül, az egyetem főépülete előtt 
sorakoztak az egyszer sem használt fegyverek. Elhagyottnak hitt 
helyeken azonban „ottfelejtett” lőszer, fegyver később is került elő.

Egyik alkalommal diáktársaim figyelmeztettek, hogy az 
Ásvány- és Tereptan Tanszék pincéjében egy láda karabélyhoz való 
lőszert találtak. Felnyaláboltam a lőszeresládát és bekopogtam 
galamblelkű professzorom -  aki egyúttal az egyetem rektora is volt -  
ajtaján, majd illő módon bevonultam szobájába, és — az íróasztala 
mögött ülő professzor úr legnagyobb meglepetésére —  az íróasztalára 
helyeztem a gyilkossá is válható golyókat tartalmazó ládát. 
Professzorom rendkívül ideges lett — akkor már igen komolyan 
vették, ha valaki lőszert rejtegetett — és helyéről felugorva kiáltott 
rám, hogy azt sürgősen tüntessem el, és sem engem (bár egyik 
kedvence voltam), sem a ládikót nem kívánja látni. Nem volt más 
megoldás, mint gyors kivonulás a rektor szobájából, és a lőszeresládát 
az egyetem kertjének végében lévő, ásott kút mélyére „elhelyezni” A 
mélyvizű kút hangos csobbanással nyugtázta, hogy a veszélyes 
csomag már a régészek zsákmánya lett. Nem tudom, azóta volt-e 
kúttisztítás, de ha nem, és ezt megtennék, sok érdekes „holmi” kerülne 
ismét napfényre.

A rektori tanács ülései

1956. novemberben újraalakult az egyetem rektori tanácsa, 
hiszen az oktatók nagy része november 4-e után elhagyta az országot. 
A újjáalakult rektori tanácsban a diákságot a MEFESZ képviselte, 
legtöbbször én — mint a MEFESZ elnöke —  vettem részt ezeken a 
tanácskozásokon.

A rektori tanács ülésein a napirendek nem politikai célúak 
voltak, hanem az egyetem életével kapcsolatos problémák megoldása. 
Elsősorban az oktatás újraindítása volt a fő tennivaló, valamint a
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világba szétszéledt diákság visszahívása. E két dolog összefüggött, 
hiszen — az erdészeknél különösen — a foghíjas oktatógárdát pótolni 
kellett, és bizakodtunk, hogy a diákságot sem fogja olyan retorzió 
érni, ami országelhagyásukkor előrevetítette árnyékát.

A rektori tanács megalakulása, illetve a rektorválasztás igen 
emlékezetes volt számomra. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy Vendel 
Miklós geológus professzor élvezi a professzori kar bizalmát és 
felkérik a rektori tiszt vállalására, a galamblelkü, de nem éppen 
oroszlánszívű professzor rendkívül ideges lett (ezt nem csodálom, 
amilyen idők azok voltak!), és a helyéről felugorva gyorsan távozott a 
teremből -  egy mellékhelyiség irányába. Talán csak a nyakkendőjét 
akarta megigazítani?! A dékáni tisztségekre Magyar János (erdész), 
Zambó János (bányász) és Tárczy-Homoch Antal (geofizikus és 
földmérő) professzorokat kérték fel. Ok edzettebb idegrendszerrel 
rendelkeztek.

Számomra érdekes volt a tanácsülések lefolyása is. Egy hosszú 
asztal mellett ültek a professzorok (tanszéküket képviselve) és a 
diákság képviselője. Mögöttük, a fal mellett pedig, a docensek vagy 
adjunktusok (szintén tanszéküket képviselve), ha tanszékvezető 
professzor hiányzott. A hosszú asztal egyik végén, az asztalfőn a 
rektor (Vendel Miklós professzor), és vele szemben, az asztal másik 
végén Tárczy-Homoch Antal professzor. Egy-egy probléma felvetése 
a rektor részéről és viszontválasz az asztal túlsó végéről. A két 
professzor beszélgetett, a többiek csak nagyritkán szóltak, az 
idősebbeket néha elnyomta a buzgóság. Milyen lehetett egy rektori 
ülés — mondjuk — nem forradalmi időkben?

Kényszerű „vendégeskedés” a Lackner Kristóf utcában

1957. március 1-jén a MEFESZ-bizottság lemondott. Az 
egyetemen már rendszeresen folytak az előadások, gyakorlatok, és én 
is az óralátogatásokkal és a zárthelyikre való készülődéssel törődtem, 
a politikát mások irányították, nem az egyetemi diákság. Az Erzsébet 
utcai diákszállóból kiköltöztem, és Sűrű András barátommal a 
Felsőlővér utca egy kertesházában béreltünk szobát. Emeleten 
laktunk, manzárdban, ahová közvetlen a kertből egy nyitott lépcsőn 
lehetett feljutni, tehát abszolút különbejáratú volt. Egyik este, azaz 
pontosan április elsejének estéjén, motorzúgást hallottunk, majd a 
bejárati ajtón kopogtatást. Rövidesen hívatlan vendégek, két civilruhás 
férfi lépett be a szobába, és „megkértek”, hogy menjek velük a 
rendőrkapitányságra, mert ott beszélgetni szeretnének velem. Eleinte
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szabadkoztam, hogy épp most sok dolgom van, mert a holnapi napra 
készülök, de megnyugtattak, hogy a beszélgetés nem tart majd sokáig. 
Éreztem, hogy nem tudom visszautasítani az invitálást, és beültem 
közéjük a Pobjedába.

Útközben nem voltak bőbeszédűek. A meghívás okáról 
közelebbit nem tudtam meg, de amint megérkeztünk a járási 
rendőrkapitányság Lackner Kristóf utcai épületéhez, és vendéglátóim 
lekísértek a pincébe, már világossá vált, hogy minimum ezt az 
éjszakát ott fogom tölteni.

A pincelépcső egy szobába vezetett, ahol, ingujjra vetkőzve, 
több férfi várakozott. Én rosszat sejtve néztem körül, de mint utólag 
kiderült, a várakozó férfiak nem verőlegények, hanem hasonló 
sorstársak voltak és szintén kényszerűségből kerültek oda. A 
rendőrségi épület alatt több, egymás mellett lévő szobából álló fogda 
volt kialakítva, és mi az előtérben várakoztunk a „szobakijelölésre” 
Természetesen elvették a nyakkendőt, a derékszíját és a cipőfűzőt, 
ahogy ez már ilyenkor szokás. Heten-nyolcan kerültünk egy 
helyiségbe, ahol összes bútorzatként egy faltól falig érő, kb. 8-9 db 
20-30 cm széles padokból álló „ágyat” állítottak össze. A fekhelyen 
sem lepedő, sem pokróc nem volt, és felületének simaságát is 
kifogásolhattuk volna, mert a padok pár centivel eltérő magassága a 
keresztbe fekvő cellalakók oldalát, hátát (ki hogyan szeretett feküdni) 
alaposan megviselte. Én, ha pihenni akartam, akkor ezt felülve tettem.

Volt köztünk diák, tanár, jogász stb., tehát olyanok, akik 
szervezkedéssel esetleg megzavarhatták volna az április 4-i 
ünnepségeket. Hiszen ezért gyűjtötték össze, meg ha már ott voltunk 
(és ez az ott-tartózkodás egy hétig tartott), kihallgattak bennünket. 
Leíratták velünk, ki mit csinált 1956. október 23-a óta. Ha valaki a 
kihallgatást és a „dolgozatírást” zokszó nélkül elviselte, azt nem 
bántották. Aki ellenkezett, azt megverték. A körülményektől (pl. az 
ajtó nélküli WC-re csak díszkísérettel mehettünk és fürdőszobaként is 
csak egy lavór szolgált) eltekintve, sok vidám órát is töltöttünk együtt. 
A társaságban gyakorlott viccmesélők is voltak, és néha a nevetéstől 
olyan hangos volt a cella, hogy attól tartottam, hogy a pufajkások 
berohannak és végigvemek bennünket. Szerencsére erre nem került 
sor. Mindezek ellenére igen boldog voltam, amikor -  újra a Deák-kúti 
úton -  a Felsőlővér utcába visszajutottam. Érdekes módon még most 
is jó érzés tölt el, amikor, erre a „rabságra” visszagondolva, szabadon 
mozoghatok a fürdőszobában, a lakásban és az utcán. Május elseje
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előtti napokban már résen voltam, és inkább elutaztam Sopronból, 
nehogy újra vendégeskedni kelljen a Lackner Kristóf utcában.

A győri tárgyalás és kényszerű távozásom az egyetemről

A címben szereplő két esemény szoros összefüggése a 
következőkből derül ki. Az 1957. év tavasza -  március elsejei 
lemondásunkat követően -  viszonylag nyugodtan telt el -  eltekintve a 
Lackner Kristóf utcai kényszerpihenőtől. Az egyetemi előadások 
látogatása, majd a vizsgákra készülődés lekötötte a figyelmünket. 
Időnként az borzolta a kedélyeket, hogy Kertész István a Marxizmus- 
leninizmus Tanszék vezetője (és csapata), már újból baloldali 
hivatástudattal eltelve, az 56-os eseményeket magyarázta (a részvétel 
természetesen kötelező volt). Én a mondanivalóját inkább humorosan 
fogtam fel. Ezt ő is észrevette, és — sajnos — ez keltette fel a 
„szimpátiáját” irántam.

Hát bizony humoros is volt, hiszen vezérszónokunknak 1956. 
október 22-én, azon az emlékezetes diákparlamenti ülésen, erősen 
jobboldali felszólalásai, javaslatai még fülembe csengtek, majd az 
október 23-a utáni napokban az egyetem területén kifejtett, szinte 
szélsőjobbos agitációja nem állt összhangban a szemináriumon 
mondott balos magyarázatokkal. Valahogy nem hangzottak elég 
hitelesen.

Vizsgázni a Kertész-féle magyarázatokból nem kellett, mégis a 
vizsgaidőszak végén meglepetéssel vettem kézhez a nevemre postázott 
fegyelmi határozatot (kelt 1957. július 18-án), amelyben „szigorú 
megrovás, végső figyelmeztetéssel” és féléves (miután több idő már 
nem volt hátra az egyetemi tanulmányaim befejezéséig) 
ösztöndíj megvonás kiérdemléséről tájékoztattak. Úgy gondoltam, 
ezzel az 56-os tevékenységemet lezártnak tekintik.

Az V év első féléve is csendesen kezdődött. Már nem az 
Erzsébet utcai kollégiumban laktam, hanem Kremzner Sándor 
barátommal az Alsólővér utca felső részén, Stasney Albert professzor 
úr házában. így az a vád sem érhetett, hogy a kollégiumban lázítok.

1957 decemberében azonban idézést kaptam a győri bíróságtól, 
hogy Hun Béla (1956. október III. é. bányamérnök-hallgató volt) 
vádlott tárgyalásán tanúként jelenjek meg. Hogy ki kért fel tanúnak, és 
miért éppen engem, az később sem derült ki. De abban az időben nem 
volt divat a vádlottat védeni is, úgy gondolom, hogy inkább az ügyész 
számított arra, hogy terhelő vallomást teszek. A bírósági tárgyaláson
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szereplésem nem válthatott ki osztatlan sikert, mert a tárgyalást 
követően (amely tárgyalás Hun Bélának 3 év börtönt eredményezett) 
az egyetem vezetőségét felszólították, hogy engem azonnal zárjanak 
ki.

Szerencsére 1957. december hónapban és 1958. január első 
felében (a karácsony és az újév késleltette az „igazságszolgáltatást”) a 
vizsgáim nagy részén túl voltam, és professzoraim figyelmeztetésére a 
még hátralévőket is sikerült letenni. Az utolsó félévem utolsó vizsgája
1958. január 27-én (kőolajtermelésből Gyulay Zoltán professzor 
úrnál) volt. Még aznap délután lezárták a félévet, az indexemben
1958. január 27-i dátummal kitöltötték a végbizonyítványt, az 
absolutoriumot, és az 1958. január 28-án lezajlott fegyelmi 
tárgyaláson kizártak az egyetemről, azzal a kitétellel, hogy mint fizikai 
munkás bizonyítsam zavaros fejem kitisztulását. Két évet töltöttem a 
nagylengyeli olajmezőn fizikai beosztásban, és amikor a 
bányamémöki kar teljesen Miskolcra költözött, 1960-ban, alkalmam 
nyílott a diplomavédésre. Miskolcon a „politikai megfigyelők” nem 
ismertek, és ez komoly előnyt jelentett.

Kitiltanak Sopronból is

Az egyetemről történt kizárás után 1958. március 5-én kezdtem 
a nagylengyeli olajmező feltárásán — mint fúrómunkás — dolgozni. 
A nagylengyeli fúrási üzembe professzorom, Alliquander Ödön 
ajánlott. Itt egy olyan fúróberendezésnél dolgoztam, ahol politikailag 
„megbízható” vezetők voltak, így a tevékenységemet szemmel tudták 
tartani. Szabadnapokon Sopronba utaztam, ahol a menyasszonyom és 
szülei éltek. Szombathely felől a „győri pályaudvarra” érkeztem, majd 
a Deák tér — Erzsébet utca — Színház utca — Ogabona tér volt a 
szokásos útvonalam.

Egyik alkalommal az Erzsébet utcában kíváncsi vágyat éreztem, 
hogy az évfolyamtársaimat meglátogassam. A kollégium portáján, a 
portás mellett, láttam Kertész Istvánt, a Marxizmus-leninizmus 
Tanszék tanárát, aki épp ott időzött. Ügyet sem vetve a jeles emberre, 
megkerestem a barátaimat, akikkel elbeszélgettünk, majd elhagyni 
szándékoztam az épületet. A portán azonban már többen vártak rám, 
és két nyomozó (kilétük csak később derült ki) karon fogott és 
bekísért a Lackner Kristóf utcai járási rendőrkapitányságra. Útközben 
nem volt nehéz rájönnöm, hogy az egész akciót kinek is 
köszönhettem.
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A rendőrségen, ahol kényszerűségből egyszer már 
megfordultam, az illetékesek közölték, hogy gyorsan hagyjam el 
Sopront, és a városban soha többet nem kívánnak látni. Természetesen 
megígértem, hiszen mást úgysem tehettem, és természetesen nem 
tartottam meg ezt az ígéretemet, hiszen mást úgysem tehettem.

A további soproni látogatásaim alkalmával csak a sötét utcákat 
és átjárókat — a kijárási tilalom alatti gyakorlatot felújítva — 
használtam, így egy ideig valóban nem láttak a városban. És később 
már ki emlékszik az egykori soproni diákra?!

Melléklet

S o p r o n  k ö r n y é k i  l a k o s s á g

M a g y a r  H a z a f i a k  !
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5 6 -ra  e m l é k e z e m

Dr. Molnár Géza

56 őszén V éves erdőmémök-hallgató voltam. November 4-én 
Ausztriába mentem. Ott fejeztem be tanulmányaimat, és ott dolgoztam 
kereken 25 éven át a magán-erdőgazdaságban, majd 13 éven át, mint 
állami alkalmazott, a bad-vöslaui erdészeti szakközépiskola 
tanáraként. 97 őszén vonultam nyugdíjba, azóta gyakorlatilag itthon 
(Sárváron) élek.

56-os visszaemlékezéseimet 1966-ban Turrachon vetettem 
papírra, forradalmunk 10. évfordulójának a tiszteletére, részletes, 
ezúttal önkéntes önéletrajzom keretében. Mégis, 10 év, de különösen 
több évtized távlatából illene sok-sok bekezdést így kezdeni: „ha jól 
emlékszem”

56-ot számos területen 1955 vezette be. 1955 elején megbízást 
kaptam a főiskola történetének összeállítására. „Társszerzőként” Rácz 
Jóska évfolyamtársam csatlakozott hozzám, s az adatgyűjtésben 
segített még Takaró Laci is. III. évesek voltunk. Minden 
szabadidőnket, beleértve a szünidőt is, a városi levéltárban, illetve az 
egyetemi irattárban töltöttük. 1955 szeptemberében kb. 200 gépelt 
oldallal állhattunk megbízóink elé. Egy-egy példányt „átnézés 
céljából” át kellett adni az igazgatónak, az egyetemi párt- és az 
egyetemi DISZ-bizottságnak.

Az igazgató úr könyvkiadást ígért. Kéziratunk azonban nemcsak 
56. október 23-ig, hanem a mai napig is elsüllyedt és fellelhetetlen! 
Pedig feltételezem, hogy legalábbis Hiller elvtárs tudott róla. Miért 
számolok erről be? Mert írásunkba — 1955 szabadabb szellemének 
megfelelően — minden téma belekerült, hagyományainktól kezdve a 
tantárgyak óraszámán keresztül a soproni népszavazásig.

Véleményezést tehát hivatalosan nem kaptunk, de csípős 
megjegyzéseket az MDP és a DISZ részéről igen. Például: „Géza, 
csalódtam benned Ferde nézetek uralkodnak az általad megírt 
részben” — Miért? Mert az elfelejtett Őrtüzekről írtam? Mert az 
előszóban uraknak és nem elvtársaknak mondtam köszönetét? Vagy: 
„Ne mindig hátrafelé tekintgessünk. Hanem előre. Keressünk új 
utakat, s a jelenlegi társadalmi rendszernek megfelelő diákszokásokat 
alakítsunk ki.”
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De csodák csodája —  ide akartam kilyukadni — ,az 1955. 
november 4-én (a sors iróniája) megrendezett 2. Egyetemi Napon 
tarthattam egy előadást a zsúfolásig megtelt matézis teremben, 
professzorok, vendégek, nagy tömegű hallgatóság előtt. Témám 
egyrészt csak statisztika volt. Csomagolópapírra írt táblázatokon 
ábrázoltam a heti óraszámok alakulását az idők folyamán, a szak- és 
műszaki tárgyak óraszámvesztését a marxizmus-leninizmus, az orosz 
nyelv és a katonai oktatás javára. Másrészt felvetettem a kérdést, hogy 
„hogyan kellene lenni” és „miért nem úgy van?” Vastapsot kaptam. 
Később fegyelmit terveztek ellenem 55 szele mégse lobogtathatta 
még nemzeti zászlónkat (lásd még XXIX -  61.). De 56-ban ez a 
zászló már lobogott! Ha nem lobogott volna, nem nyerhettem volna 
meg a Szabad Ifjúság „Ismerd meg hazádat” c. pályázatát a 
„Firmaválasztás” és az „Utolsó jószerencsét” című írásaimmal (1. sz. 
melléklet).

„Október 22-én a budapesti, a pécsi, a miskolci és a soproni 
egyetemi ifjúság csatlakozott a MEFESZ-hez, és követeléseit is 
megfogalmazta” (Mo. 596.). Előző vasárnap (este) a leánygimnázium 
bálja volt. E délután folyamán a diákotthonban (Szent Imre tér = 
Dimitrov tér = Szent Imre tér) tárgyaltuk meg az eseményeket. Ekkor 
döntöttünk a másnapi nagygyűlésről és választottunk ideiglenes 
vezetőséget a pontok előterjesztéséhez (lásd még XXIX -  7.)

A bálban a lányok mindig csak azt kérdezték: mi lesz holnap, mi 
lesz holnap? Jobbra, balra égő szemű ifjak csoportjai — mintha 
háborúba készültünk volna. Megbeszélések, tervezgetések. Még az 
éjszaka folyamán megjelentek a plakátok, hogy 22-én a SOTEX 
nagytermében egyetemi ifjúsági nagygyűlés lesz, amelyre az egész 
várost szeretettel várjuk. 15 órakor (XXIX -  62.) volt a kezdés, de fél 
háromkor a teremben már nem volt hely. Egyetlen napirendi pont a 
követeléseink megtárgyalása volt. (Lásd még: XXI -  7.) Igen, én is az 
elnökségben ültem. Erről a nagygyűlésről számos beszámoló, 
visszaemlékezés jelent meg. (Pl. MiAk -  49, 97-148. XXIX.)

Minden pont felolvasása után a csodálat és az egyetértés moraja 
hallatszott, s minden pont megtárgyalásánál az a szándék, hogy minél 
jobb, minél tökéletesebb legyen az a jövő, amelyet olyan szépen 
elképzeltünk. Az igaz, hogy Strausz József felszólalása (aki 
megtestesítője volt egy szemellenzős párttagnak, akinek nem volt 
bátorsága a dogmától elhajolni) — nemtetszést váltott ki... (Lásd még 
XXIV -  8, XXIX -  148.) Különösen akkor, amikor hozzászólását 
„Barátaim”-mal kezdte
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A nagygyűlés tartama alatt legjobban élveztem Stasney 
professzor úr arcjátékát. O az első sorban ült (én a pódiumon), és 
különösen Strausz beszéde alatt adott szabad teret arcizmainak... 
(Más ehhez: tudvalevő, hogy az oktatószemélyzetet kötelezték még 
olyan szaktárgyba is belefűzni a kommunista politikát, mint például az 
ábrázoló geometria. Stasney prof. úr megszerkesztette a táblán egy 
kémény vetületét — a háztetőre. Amikor ezzel kész volt, alá rajzolta a 
házat ajtóval, ablakkal. Egy szobába be lehetett látni, ahol egy 
asztalnál két diák ült, mire ő: „És a hallgatók itt tanulmányozzák a 
marxizmust-leninizmust”.)

A gyűlésnek este 9-re lett vége, az ifjúság követeléseit éjszaka 
már sokszorosítottuk. A Budapesti Műszaki Egyetemmel telefonon 
keresztül kapcsolatban álltunk. Hallgatótársaink értesítettek: „Délután 
az utcán leszünk, legyetek ti is ott”(XXIX -  148.).

Az október 23-i felvonulásunkat is többen leírták. Meleg, borús, 
csendes délután volt október 23-án Sopronban. Az egész egyetem 
lázban égett, így felvonulásra még soha nem készültünk. A városi 
pártbizottság nagyon ellene volt, nem akarta engedélyezni, mondván, 
hogy „csőcselék” csatlakozik hozzánk és kavarodást csinálnak. Tömör 
8-as sorokban meneteltünk, egy szó, egy mukkanás nélkül, mint ha 
temetésre mentünk volna, pedig születésnap volt ez a nap, a magyar 
forradalom és szabadságharc születésének napja. Az első sorban 
mehettem, Bujdosó Alpár jobb keze felől, előttünk csak egyetlen 
transzparens: „Együtt a lengyelekkel”

A város szóhoz sem tudott jutni, az emberek még csak suttogva 
merték mondani: „Strammok vagytok, fiúk!” S ez nekünk mindennél 
többet ért! A szabadságharcos emlékműig mentünk el, ami a 
városházával szemben volt, majd vissza ugyanazon az útvonalon. A 
városháza alagsori ablakai közül egyet valaki betört (belülről?), 
pánikot akarván előidézni, de a menetelők olyan fegyelmezettek és 
öntudatosak voltak, hogy ez a kísérlet hajótörést szenvedett.

Este az Őrtüzeket meggyújtottuk, s ezzel a megemlékezéssel 
adóztunk — sok év múltán — ismét az ágfalvai csata főiskolás hősi 
halottainak. Két fáklyás között én olvastam fel egy emlékbeszédet, 
amelynek sorai október 23-án is aktuálisak voltak. A himnuszok 
eléneklése után ki-ki a saját diákszállójába vonult... s most 
következett a Gerő-beszéd. Bánszegiék kamrájában ültem, ott volt 
rádió, s ott hallottam azokat a szavakat, amelyek hidegzuhanyként 
hatottak mindannyiónkra. A beszéd mindenesetre nem 
meghunyászkodást, hanem gyűlölettől átizzított dacot váltott ki
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belőlünk. A rádiótól mindenki csalódottan állt fel, s nem tudtuk, mi 
van Pesten és mi lesz (MiAk -  54.). Azután a műszakiak este is hívtak 
telefonon. Mi voltunk az elsők Sopronban, akik az igazságot tudtuk 
Pestről: békés tüntetés? Nagy Imre és Veres Péter langyos beszéde, 
majd az iljúság követeléseinek beolvasása a rádióban ..., de ez már 
nem történhetett meg Itt lőttek a védtelen tömegre a terrorrendszer 
leghübb, vagy talán legjobban fizetett bérencei. A Sztálin-szobor 
ekkor már megingott, s a tisztiiskolások ekkor már hozták az első 
fegyvereket. De jött a „Vörös Csepel” is, meg a diákszállók, jött 
mindenki, aki nem volt gyáva. Ezt tudtuk meg mi az első este.

Emlékezetből lehetetlen lenne dátumszerűen összerakni ezeknek 
a napoknak az eseményeit. A lényeg annyi volt, hogy Sopron város 
vezetését a főiskola vette át — olyannyira, hogy nemcsak a politikai 
irányvonal megszabása nehezedett ránk, hanem a kenyér- és 
zsírellátástól kezdve a fontos üzemek üzemeltetésén keresztül a 
közlekedés megszervezéséig minden. Ha azokban a napokban az utcán 
nézeteltérés adódott, veszekedés a kenyérért való sorbanállásnál, ha 
kétely merült fel egy vasúti szerelvény elindításakor, csak egy 
főiskolásnak kellett odamenni, s az emberek azt és úgy csinálták, 
ahogyan ő mondta. Ha a város szélére megérkezett egy vagon zsír, az 
átvételkor rendőrre nem volt szükség, hisz’ ott vannak a főiskolások. 
Ha az üzletekben vagy malmokban kevés volt a munkaerő, jöttek a 
főiskolások. S ha egy munkástanács megválasztásakor a régi, az 
elmúlt 12 év módszerei érvényesültek, a panasz hozzánk futott be, és a 
választást főiskolás jelenlétében kellett megismételni. Ezeket az 
epizódokat én sajnos csak részben éltem át, mert a MEFESZ 
vezérkarának tagja voltam, s így a szellemi irányításból vehettem ki a 
részemet. Aludni, enni nem jártunk soha, az éjszaka folyamán a 
rektori szobában -  ott, ahol székhelyünk volt -  bóbiskoltunk 1 -2 órát, 
amikor a 3 telefon közül csak egy szólt. A lányok hoztak cigarettát, 
feketét meg szendvicset, hogy bírjuk a tempót.

A MEFESZ-vezetőséget a mai napig is sokan szidták és szidják. 
Egyrészt igazuk van, másrészt igazságtalanok. Igazuk van annyiban, 
hogy nem mindent oldottunk meg a leghelyesebben, igazságtalanok 
viszont annyiban, hogy másik 15 ember se csinálta volna jobban, hogy 
fiatalok voltunk, nem volt tapasztalatunk. Hisz’ egy forradalmat 
véghezvinni -  ezt nem lehet iskolapadban megtanulni, előiskolánk 
viszont nem volt.

Nem a mi bűnünk volt (legfeljebb jóhiszeműségünk), hogy a 
honvédség tisztikara nem adott fegyvert a kezünkbe, csak az utolsó
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napokban. S az sem, hogy elárultak bennünket. Ez nem bűnünk, csak 
fiatal naivságunk eredménye. Végül is a tartamos ülésezés, a 
naphosszat tartó elvi viták az én idegeimet is kimerítették. Egy példa: 
Takács Endre bátyámtól, a Nemzeti Tanács új, választott elnökétől 
igenis zokon vettem, hogy akkor, amikor Budapesten élet-halál harc 
folyt magyar és orosz között, ő olyan kérdéseken lovagolt, hogy kié 
lesz egykor a felelősség, ha így meg így csináljuk. S hogy akkor a 
Nemzeti Tanács felesleges, ha a politikai irányvonal megszabását az 
ifjúság nem akarja a kezéből kiengedni.

Hasonló véleményen volt Zambó János professzor úr is. Ez az 
ülés engem annyira felidegesített, hogy szó nélkül felálltam és ott 
hagytam. E percekben határoztam el, hogy jelentkezem vöröskeresztes 
autó kísérőjeként Pestre. Leskó Gyurkával, kamarásommal együtt 
soroltattuk be magunkat a legközelebb menő autók egyikére. Nekem 
nem lett volna szabad elmennem, mert a 3-as, elvi csúcsbizottság tagja 
voltam, de az „elvi” vitákat már igen-igen meguntam.

A napra már nem emlékszem pontosan. Október 30-a vagy 31 -e 
volt? Vagy 29-e? Mindenesetre egy borongós, szeles, hűvös délután 
indultunk el Sopronból. Fegyvert nem volt szabad vinnünk, mert a 
pesti hidaknál a ruszkik állítólag motozást tartottak. Már megfordult 
társaink leírása és elbeszélése alapján mi is úgy mentünk: vagy 
visszajövünk, vagy nem, de ezt a fejeveszett tétlenséget nem lehet 
tovább elszenvedni. Autónk egy szabályos vöröskeresztes kocsi volt, a 
hátsó ajtón viszont az ablak már nem létezett. Sopronon végigmenve 
mindenütt integettek nekünk, bal karunkon a nemzetőri karszalag -  
amit még most is őrizek.

Az utazás maga elég unalmas volt, hisz’ az út nagy részét már 
sötétben tettük meg. Győrben csak a nagy tömegre emlékszem a 
városháza előtt, a „Taták” körül pedig magyar honvédegységek 
igazoltattak bennünket. Pesten a hidak mellett bár álltak még orosz 
páncélos egységek, de orosz részről igazoltatás már nem volt. 
Budapesten, most hangsúlyoznom is kell, „ha jól emlékszem”, egy 
nagy diákparlament résztvevői is voltunk.

Másnap bántatlanul érkeztünk vissza Sopronba.
Ezután azon nyomban jelentkeztem arra az útra, amelynek célja 

a személyes kapcsolatok felvétele volt a veszprémi és a pécsi 
egyetemmel. Az egyetem öreg Skodája vitt minket, a motorház 
fedelére becsípett nemzeti zászlóval. November elseje, másodika? így 
lehetett, de erre sem emlékszem, mint arra sem, hogy kik voltak a

79



küldöttség tagjai. Küldetésünk biztosan eredményes volt. Ottani 
társainkkal kicserélhettük véleményünket, tapasztalatainkat.

November 3-ra viszont nagyon jól emlékezem. Sopron felé a 
Dunántúlt átlószerüen ismét át kellett szelni. Útközben mindenütt 
orosz felvonulásokat láthattunk. Nemzetizászlós autónkat némely 
orosz tank csövével „kísérte” Gépkocsivezetőnknek köszönhetjük, 
hogy részben mellék-, részben dűlőutakon át — amelyeket ő ismert — 
visszajuthattunk Sopronba. A főutakat az oroszok ekkor már lezárták. 
Nos, november 3-án éjjel hazajöttünk Sopronba.

Kialudhattuk-e magunkat? Nem!
November 4-ről már sokan beszámoltak. Nagy Imre 

rádióbeszéde Riadó a kollégiumban ..., irány a főiskola ..., mint 
egy felbolygatott méhkas ...,a  Katonai Tanács intézkedései a 
MEFESZ áthelyezése a Lővér szállodába ..., a kópházai felsülés — 
mert árulás? — ..., irány Ausztria Akik Kópházán és környékén 
voltak, ott lépték át a határt. Akik Sopronban voltak, Sopronnyéknél 
(most Neckenmarkt).

Többen írnak „pánik”-ról. Én pánikra nem emlékszem. Egy új 
helyzet, ami azonnali döntést követel, természetesen nem járhat 
bizonyos izgalom nélkül. Mégsem emlékszem arra, hogy elvesztettük 
volna a fejünket. A „Jelentés” (XXI -  33.) azt írja, hogy a MEFESZ 
Intézőbizottsága „a kora délutáni órákban dezorganizálódva 
Ausztriába menekült” Nem csak az intézőbizottság volt ez, nagyon 
sokan voltunk. De kinek lett volna kedve katonásan, lépésben, talán 
még énekszóval is ott hagyni a hazáját? Voltak „magyar” elvtársak, 
akik már sokkal hamarabb az oroszok felé „menekültek” Pedig akkor 
és utána még hetekig abban a reményben ringattuk magunkat, hogy 
belátható időn belül hazatérhetünk, mert az ENSZ megsegít 
bennünket.

A határon megálltunk, mint ha gyülekeztünk volna. Csoportokba 
verődve álltunk, visszatekintgettünk. Az egyik csoport erre, a másik 
arra akart menni. Volt ott egy (?) teherautó is. Felálltam a motorházra 
és szóltam a fiúkhoz. Fiúk, maradjunk együtt, ne oszoljunk szét! 
Hallgattak rám. A soproni rendőrség — állítólag — azt jegyezte fel 
rólam —  kitől, nem tudom — , hogy én beszéltem rá az ifjúságot a 
„disszidálásra”

Alkonyodott már, amikor leértünk Sopronnyékre. Mintha már 
„vártak volna” ránk. Géppuskás (vagy golyószórós?) csendőrautó, 
csendőrök, bámészkodó lakosok. Le kellett adni fegyvereinket, mert 
legtöbbünknél volt valami. Kupacba dobáltuk — csak úgy.
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Emlékszem rá, hogy a kupac jó nagy lett. Ezt a csoportot mégsem 
deportálták. Judenauba szállítottak minket —  egy üresen álló 
kastélyba. Egy nagyon nagy hodályban szállásoltak el, a földön 
szalma volt, egymás mellett feküdtünk, mint a heringek. Több százan 
lehettünk főiskolások, de a létszámra pontosan igazán nem 
emlékszem. Már másnap írhattunk innen egy „Felhívás a világ 
dolgozóihoz” című „kiáltványt” Hogy egyáltalán megjelent-e valahol, 
nem tudom. Volt köztünk egy társunk, aki perfektül beszélt németül, ő 
fordított és tolmácsolt (Krétai Ernő volt?). (2. sz. melléklet.)

November 9-én (?) helyeztek át minket St. Wolfgang- 
Ferienhortba. A Wolfgang-tó partján egy gazdasági iskola épületét 
bocsátották rendelkezésünkre. Itt Roller (lásd MiAk -  64.) szerint 
450-en voltunk, ebből 220 erdész. A 25 oktató és egyéb személyzet az 
Erdészeti Karról a tó túloldalán, azaz másik partján nyert 
elszállásolást, Strobl-ban.

Ferienhort — a nézeteltérések és a döntések színhelye

Az Ideiglenes Ifjúsági Bizottság elnöke november 29-ig én 
voltam. Minden ügyben demokratikus szabályok szerint döntöttünk 
akkor is, ha az érdekek különbözősége törvényszerű volt. Az oktatók 
igenis elsősorban magukra és családjukra gondoltak. Az ifjúság 
eleinte semmi másra, mint hogy „együtt kell maradjunk” Ez a 
farkasok által megrémített juhnyáj logikája is.

A ferienhorti élet táborélet volt. A tábor vezetője egy velünk 
ellenszenvező osztrák középiskolai tanár. Bár szabadon 
mozoghattunk, mégis volt egy napirend. Ott volt továbbá a tétlen 
tehetetlenség, a függő, olykor megalázó viszony, a kilátástalanság. Az 
idő, a hetek múlásával, a hazulról jövő hírek ismeretében is, elhervadt 
az a reményünk, hogy hamarosan hazatérhetünk. A fejleményekre a 
két kasztos elhelyezés is kihatással volt. Az oktatók ott — a tó túlsó 
partján — , a diákok itt. Nem együtt éltünk, egymással többnyire csak 
írásban értekeztünk.

Az oktatók nagyon jól tudták, hogy mit akarnak, mi a céljuk. Mi 
kevésbé. A mi bizottságunk feladata volt, hogy a jövőt illetően 
kinyújtsuk csápjainkat minden irányba. Mi lesz velünk, ki fogad be 
bennünket? A „csápkinyújtásra” csak másodlagosan volt szükség, 
mert általában mi voltunk a fel- és megkeresettek. De erről később.

November 14-én hoztuk meg a Roller könyvében is megjelent 
(MiAk -  74-75.) határozatunkat (3. sz. melléklet) a volt MDP-s stb.
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tisztségviselőkről. Nincs ebben szó személyi ellenségeskedésről, nem 
is beszélve bosszúról! Roller levele (MiAk -  78-79.) pedig ezt állítja. 
Mi csupán azt követeltük, hogy az érintett személyek a továbbiakban 
vezető tisztséget ne viseljenek. Érthetetlen, ha ezt valaki bosszúként 
értékeli. Hány diáktársunk nem juthatott itthon vezető állásba, mert 
részese volt egy jó ügynek? A mai Magyarországnak, illetve 
politikának is bizony következményekkel járó hibája, mulasztása, 
hogy lehetséges volt az átvedlés, a köpenyegváltás, és ma is sokan 
birtokolnak és irányítanak a volt diktatúra embereiből — a 
demokrácia égisze alatt. Másrészt Roller és a „kibővített Kari Tanács” 
november 21-ével határozatunkkal egyetértett (4. sz. melléklet). 
Utalok itt arra, hogy a MiAk fogalmazása nem egészen azonos az 
általam most bemutatott és Roller aláírását is feltüntető melléklettel 
(MiAk -  75-76.). Válaszunkat erre az 5. sz. melléklet igazolja.

Visszatérek most azon hetek leglényegesebb kérdésére. Mi lesz 
velünk, hova mehetünk? Később már nem is annyira mi, hanem az 
oktatók szorgalmazták az együttmaradást. Persze mindannyiunk 
számára ez lett volna a — pillanatnyilag! — legkellemesebb 
megoldás. Ez a mi kívánságunk a befogadni akaró országok felé 
túlzottan egoista és irreális volt.

A tanári kar viszont kapaszkodott az ifjúságba. Mit csinál a 
vadász fegyver nélkül? Mit a fakitermelő szerszám nélkül, és mit az 
oktató diákok nélkül, akik tudniillik az ő nyelvüket értik? A tanári kar 
a szétszakadás ördögeit festette a falra: ha nem maradunk egy 
tömbben, nem lesz ösztöndíj, nem lesz állás, sehol se fogadnak be 
minket. Eredetileg tehát — egymásról nem eleget tudván, a tó 
elválasztott bennünket — 2 vágányon és 2 különböző irányba 
igyekeztünk. A Kari Tanács csak az együttmaradásért ténykedett, az 
Ifjúsági Bizottság egyéb lehetőségeket is latolgatott. Többek között 
lehetőségünk nyílt volna — de nem állítom, hogy ez már konkrétnak 
mutatkozott — Olaszország felé (6. sz. melléklet), de még inkább 
Németországban elhelyezkedni, persze csoportonként más-más 
főiskolán. Idézet a 7. sz. mellékletből: „A nyugatnémet kormány 
eredetileg kb. 200 egyetemista sorsát kívánta megoldani, de, most 
tekintettel a menekülők egyre nagyobb számára, remélhető, hogy 500- 
on felül lesz a Nyugat-Németországban továbbtanulók száma.” 
Borovits is igazolja (XXIX -  115.) hogy: „Abban reménykedtünk, 
hogy Európában maradhatunk” Ez a remény jogos volt, hisz’ mind 
azok, akik végül is Európában maradtak, ösztöndíjat kaptak — mi 
Bécsben a Rockefeller-alapítványtól — , és ha akarták, elvégezhették
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tanulmányaikat. Mizser Lajos évfolyamtársunk, hogy csak őt 
említsem meg, Svédországban építette fel a karrierjét. Roller azon 
állítása tehát, hogy „ ...a  kocka el volt vetve, beláttuk, hogy nem sok 
keresnivalónk van Ausztriában ” (MiAk -  72.), részben helyes és 
igaz volt, de nem az abból levont következtetés, hogy vagy Ausztria, 
vagy Kanada, legalábbis, ami a hallgatóságot illeti. A St.Wolfgang- 
Ferienhortban felvett „oktatás” (?), amit a Kari Tanács indítványozott, 
véleményem szerint csak egy alibiténykedés volt, igazolván az 
oktatók nélkülözhetetlenségét.

Még Roller is elismeri ugyanott, hogy: „... a németországi 
kormány magas ösztöndíjat tudna fizetni a hallgatóknak, hogy 
Németországban továbbtanulhassanak és a tanároknak is tudnak adni 
tiszteletdíjat, de nem állandó fizetést. A végzősöknek állást nem 
tudnának biztosítani...” „... Hasonló ígéretet kaptunk Svájcból, 
Franciaországból, Angliából, Svédországból, Norvégiából.”

Az idézet utolsó mondatához szeretném megjegyezni, hogy 
demokratikus államokban soha és sehol sem garantálják a kiképzés 
után az állást. Ez a kommunizmusban volt divat, függetlenül attól, 
hogy az „alkalmazottnak” volt-e az adott üzemben, vállalatban 
munkája vagy csak lézengett.

Egyáltalán nem volt szavahihető az oktatók ama kijelentése, 
miszerint: „Mi oktatók kijelentjük, hogy minden személyi érdekünk 
félretevésével kívántuk szolgálni magyarságunk ügyét magyar 
szívünk minden dobbanásával közelebb akarunk kerülni a 
hazamenetelhez..., nem fog bennünket semmi anyagi érdek a 
külországban tartani ” (MiAk -  95.). Nos, ez az elképzelés már 
akkor sem nyugodott a realitás talaján. Aki a „Nagy Vizet” átlépi, az 
nemigen jön vissza. Sokan, igen sokan ellenezték a kanadai 
kivándorlás gondolatát. Nem Habsburg Ottót idézem (Vancsura, 
XXIX -  30.). Idézem Lámfalussy professzor Rollerhez írt 2 levelét, 
melyek másodpéldányát — mint keresztfiának és volt ifjúsági 
vezetőnek — nekem is megküldte egy hozzám intézett levél 
mellékleteként (8; 9; 10. sz. melléklet). De idézek Illyés-Nagy írásából 
is (XXIX -  95.): „... elsősorban az oktatóknak, de a hallgatóknak is 
igen komoly érdeke fűződött ahhoz, hogy az egység megmaradjon...”

Most viszont Borovitsot idézem (XXIX -  123.): „Sajnos 
azoknak lett igazuk, akik úgy látták, hogy a nyugatra vándorolt 
soproni diákok zöme elvész a magyarság számára. A kivándoroltak 
még többé-kevésbé tartják magyarságukat, de gyermekeik már 
nyelvünket se tanulják meg”
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Vancsura visszaemlékezéseit is igen történethűnek tartom 
(XXIX -  9-36.). Farkas József müncheni fáradozásairól a 11-es és 12- 
es sz. melléklet tanúskodik. Roller november végén intézett hozzánk 
(az ifjúsághoz) egy letorkolló levelet (13. sz. melléklet). S ehhez 
Andrét idézem (XXIX -  103.): „November 29-én 11-12 óráig 
nagygyűlés. Roller dékán levelét ismertetik. A diákság többsége 
elfogadja a feltételeit Az Ifjúsági Bizottság lemond. Éles hangú 
lemondó levelüket a többség a profokhoz nem akarja eljuttatni...” 
Nos, lemondásunkat a 14. sz. melléklet ábrázolja.

Miután a „kocka elvettetett” , idézem még Farkas József, 
müncheni barátunk december 11-én kelt levelét (15. sz. melléklet).

E közben — december 14-i keltezéssel — tapasztalatairól 
beszámolt még Tamás László is Angliából. Értelemszerűen 
úgyszólván semmi sem igaz a Roller és társai által falra festett 
ördögből. Persze a nyelvet minden idegen országban meg kell tanulni, 
de — ösztöndíj lévén — tanulmányaink folytatásáért nem kell a 
rengetegben pénzt keresni (16. sz. melléklet).

Lámfalussy december 19-én keltezett 2 levelét csak 27-én 
kaptam kézhez (17., 18. sz. melléklet). Ezekben a soproni tanári kar 
bár „... nem ítéli el a külföldre táVozottakat ” ,de igenis „... elítélik 
a tengeren túli távozást...” (lásd még XLIV -  167-J68.).

Hogy mennyire valósult meg — vagy nem valósult meg (idézem 
újra) a következő szándék: „Mi oktatók kijelentjük, hogy minden 
személyi érdekünk félretevésével kívántuk szolgálni magyarságunk 
ügyét ..., magyar szívünk minden dobbanásával közelebb akarunk 
kerülni a hazamenetelhez ..., nem fog bennünket semmi anyagi érdek 
a külországban tartani és hazamenetelünket semmi más feltételhez 
nem fogjuk kötni.” (Lásd: MiAk -  95.) Vajon ez a vallomás 
rövidlátáson alapult? Illúzión? Nos, hányan települtek haza 
Kanadából, települhettek haza? Ezen elgondolkozván el lehet olvasni 
a Kanadába kivándoroltak anyagi statisztikáját (MiAk -  246-249.). 
Ebből csak azt idézem, ami a kereseteket és a vagyont illeti. 39.000 
dollár éves átlagkereset és 1985-ig 200.000 megtakarított dollár. 
Továbbá: „A volt soproni hallgatók és tanárok 94%-ának saját háza 
van...” Hogy életkörülményeik amerikai kontinensi színvonala 
kárpótolja-e a hazát, a haza hollétét (!), ezt csak ők tudják 
megválaszolni.

Nagyon csekély volt a mi számunk, a mi arányunk, tudniillik 
azoké, akik felismertük azt, hogy a Nagy Tengeren túlról aligha van 
már „igazi” vissza, és ezért a mi kontinensünkön maradtunk. így
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maradtam én is maroknyi társammal Európában, gyűszűnyivel 
Ausztriában.

Legelőször 1985-ben látogattam haza. Addig csak a Fertő-tóra 
jártam — beszippantani a haza illatát. Bár az őrtornyok látványa 
visszarántott a valóságba, mégis — és ezért maradtam Ausztriában — 
menetre készen várhattam és hittem a „majdan visszatérek”-ben.

56 kivetett minket a „kerékvágásból”, de részesei lehettünk a 
világtörténelem egyik legjelentősebb korszakának, és mindannyian 
megálltuk helyünket idegen földön is, megbecsülést szerezvén ezzel 
hazánknak, nemzetünknek.

Sárvár, 2000 októberében
Dr. Molnár Géza

9600 Sárvár 
Tömöri Pál u. 31.

Utalásaim, hivatkozásaim

Bertényi -  Gyapay: Magyarország rövid története (Bp., 1992) 
Rövidítve: „Mo. 596.” oldal.

Roller Kálmán: mi is voltunk egyszer az Akadémián” 
Soprontól Vancouverig 1956-1996. (Selmec-Sopron-Vancouver, 
1995) Pl. MiAk -  78-79. (oldalszám)

„Roller” = Dr. Roller Kálmán, a Soproni Erdőmémöki Főiskola 
dékánja 1956. nov. 4-ig.

„Lámfalussy” = Lámfalussy Sándor, a Soproni Erdőmémöki 
Főiskola tanszékvezető professzora.

Erdészettörténeti Közlemények XXIV Az Erdőmémöki 
Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeiről (Bp., 1996). Pl. 
XXIV -  7.

Erdészettörténeti Közlemények XXIX. Sopron, 1956. (Bp.- 
Sopron, 1997). Pl. XXIX -  7.

Erdészettörténeti Közlemények XXVII. 56-os emlékek (Bp.- 
Sopron, 1998). Pl. XXXVII -  105.

Erdészettörténeti Közlemények XLIV Sopron nem ereszt el 
(Bp.-Sopron, 1999). Pl. XLIV -  167.

85



1. sz. melléklet.

/ /c/ts í-«/y, 
U„ISMERD MEG HAZÁDAT

Véget irt  c  Saabod lfji*A g  nagy éavaad cikk* é$ finykip-páiyáMatc
leérkezett a ▼ám várt nap: 

«* *redmányhlrdetéa napja. A 
levelek számiból ítélve, ezer- ’ 
^  fizgatott szem keresi, ku
tatja most saadája nevét a  
nyertesek listáján. ^  fnlkótben 
c0 « ek  Örömmel kiáltanak 
lel: martam! — mások aao* 
marian. n i r  talán kicsit aéi> 
tfdótten állapítják mag: kár 
volt a fáradaáfárt!

frthetó az, Waaan jobb do
log egy pályázaton azebókkft- 
attt lenni — és átvenni a  meg- 
éidemelt jutalmat — mint la* 
veretlenül a  feledéa homályá
ba verni De legalább ennyire 
érthet* az la. hogy nlnoa a  
ffUáőn két egyforma ember, 
vagjrfe a ml asetftnkbm: min
den írás, minden fénykép más 
és más* az egyik jobb. a  má
sik kevésbé Jó.;  • Eaért van
nak alsók, éa vannak — kell, 
hott legyenek — utolsók Is. 
A kérdés caak az, hogy azok. 
akik a verseny szigorú logi
kája miatt az utolsó sorokba 
futottak, valóban sem  nyep- 
tek semmit; valóban kár volta 
fáradságért?

Oktalanság lanna elhamar- 
kodnl a választ és idő*-

Igent akár a nemet Kanya
rodjunk inkább vissza agy U  
aatt, nézzük meg a leveleket, a  
alvásuk ki haldia a  halyw

Ml te volt pályázatunk célja? 
wSztpéftyes éraás a  hajana- 

tetet, ha n m  ismarjgfc 
ftfciHf, fftfféaelaii hdsalf annak 
az arsiéfaekw s n e l i  • « ! ) » •  
#os MkságflalL* «  ml haréair
— Írja nagyon találóan Káló

ját ereiével épített* és épfcl « 
hasál: a dolgozók tmbad, szo- 
ateUfts Magverorazá^éré.

■s most térjünk viasza oda, 
ahonnan elindultunk, s tegyük 
Ad újból a kérdést, de most 
már így: „Ismeretlenek”, kár
volt-# a fáradságért?

JJgy hisszük, a válasz egyér
telmű és világos: nemi Keni

Eredményhirdetés

©olt fcér, mert a fcazaazerrtei
e levelekből álló tartcönyvénel 
megírásában mindenki egy 
mránt ritzt vett. Áz eliemeréi 
mindenkit megillet, méghozzá 
nem is csak tólünk, hanem at* 
tói a sokezer magyar fiataltól, 
akik ezekből a pálya mű vekbfi] 
tanultak és tanulnak hazasze-

Molaár
> Utalaé

*“ «  “ JAT. t a t u  i h r t W r t r i  
CMae* Sopron, Dimitrov tér 1  
Jéss ir iiiu lt című írásaival.

MÁSODIK DIJAT, tfafcaiMUt ■r«rt Kiakunfélecrháta, Eouuth a. Jt: Ti 
írásával

HA KM AIHI  DUAT. t ü  ferinftss vásárlási utalványt 
y r t :  Nánáuy Lám * Gyór, Lenin u. 7.: Muakás-derd, 
Meháes-salgel épttál, Ctépléa és Sstállaráraa dmfl művé
szi fényképfelvételeivel.

Gyula,
dmfl

NBGTBMK DUAT, kaiérát nyert: 
Nyer*esüjíalu, Téglagyár: MM Is lehet kai 
fateréi dmű Írásával.
A pt feaill n  IM I  a w tm  mumkÂétért mtf a t*.

Máké Léaalá,

Itfiii, Stromffld u. 17.: Tíii a 
dmű írásaikkal.

•■k* nsrw l mtMf. tXUrréoj. 
tálca «. tklevtay tfirtto** 

I: »•

Sakk*** iaa  WMrtih , Tan. 
r* Balaaeagyannel. 

UBusátk 1  r. 61.  ItU M iyr- 
inat és Kirándulás Ylatfrádra: 
ffcsass VMmss» KOtraa. Váafc- 
tárl u. S.; Mesé KMcaán éa 
légé nyaralás Kttcaéa dmű

nudapast U U  Mrpéöi
l í - 15.: falaubadeU 
mű és M att már aa ebéd a 
tábori koajrfcáB dmű fáoyfcér-

Kánshft Sopron. Waaaaléiiyl «. 
33.: A UllaTaradl Palota Saálló 
parkjában dmű yképfelvéti 
lérd: Wevécs Jénae. Pattand. 
Vasútállomás <up. Kápotnás* 
nyékfc Klskundoroaama: «a 
ié n á ré  tstvan. ap.. rv m
{PtfrtsrmüártnoL Hengersor «. 
JS.t Ifeaáatva dmű Iráaslkka].Patán aaaaM fcatawém̂ll 
ftyortox S k i in i  Antal, Tlsaa* 
kécakc k. d. tf. 330-t Patffl 
K»csk*t»ét«n #■ Jókai Mór 
Ktcsk«nél«n dnú írásaival.

a pályedljatiat #slaa—na**** 
asi aljakén a wyarüaali ai^iiaa 
«ya tM SI a«4a aivafcetat as 
Ifjauel U ptrlaéé VáHalatnét 
lap* «ll« Saál u. §4, «a*y t

Vjacllvát
vén. riMtlvá*. IA65.:
VJLrÍ£LÍ22,,- ‘l

tagúkéi.
A |»lalan<irayaiial

iiuidjok el*
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í'QfSfc, 2 3  vJ íMJOtqqűirt- t M  i

-nfabMr p b u v ja U J b c u v . j u i x x b ű u X í i ^ t o C t A x ^ ^ ^  Im la . -  

CUJU, '^vUAduap-eí4 vJjp e  f*x&MuU <xam 4 ö  *u>í- ~

V\ÂÍMJi|<X ^4 <* 400 V)-ti -Ou£> tAXCKjU aj^AXU qMjM 

kXkx ( c i aop ajOm-1 a<^q€i^v0ui.»ai3. <U> a  -tuSa fU - 

ijíttó-fe ^XXOJjXx>(X á .i l iu > ü a  t b  SopAXDwJDűut <XOl 

O^ű v u íCXm- OlXCUsuuAÍ ^ { E F £ S 2 ? i/vuQ^cl -fcilsM-fe 

i^vuiqKAxta-l-^Lö-Ü XjdJujq-íWw Tom<íxa a j  -

iHUXt. ö. vxxA.öo áaxW m-^ cucíl* . ^X-a.

A -̂\<U4QLqia4 |^A|4X^^Ate-ljXfe. | yujuqaatAA^-aiiúűi. ■ö. tusu- 

tKcUixa^X -i* o- nju tcüö^j& qqti. &ja/u&€U/Q. a. mm 

s-eAd-M&qe*

'•-X a-üO<x)€j íja^-6aajoXm Aűlíi <c€Ul4̂ AAvHJUbÍ4júbáí 

budinXhfejaÍ4JJ*iAAXuK €ua<X ( ^  -

íxMxa\CJa j-aOJUtui í-e X fe X i^ tl^ tU i 

w  ylHxMl^ÁjtAS^ SáOpajOtt 3  i í p  CIO -

IkiA. 4 - c  víX V tciíJtfejw A A i, T eA A rttM a

(OÜ W> -ü , íwoqn CUm*x*jOjüű| í - t io i  |*JÜ & j\ioa lő j  - 

y x o .  C X x ilic u O a  vx^-é^-M ^eisL ti ( -e^ 4 C t  u tcxf>

(MÁM* -V v v tx M jx  <X X u I í j u o v m J I  f < X J x U a t

V îa-<XA/iOujuJüdj4 4u(Xi 4-tAjAJa W jQ^t U JU JaW ^.

2. sz. melléklet.

| Ĵ̂ ÁIXX̂ Â l. \A«ÁAAA~ si A, { VVAĴ aJ <4UliOtAAX$A

Xa:jukx\ xxküoxX hq\\4A  OAjuuud i a o l t J x  a  p Cl w l ú -
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UÍTXJ0 t ó  i x j q  4th. O u c  p  CXjüOju

u.<öA OuOUaJa * *4oC^ ^ Jl x̂jCLxXÍ 'tL’Qtyj u.xXiltjOa

jí.C*JL ^JJü£juU44Aw. - .vut- 4jöJU*AAjUat O 

<íxXj6 4. #14 4 o x ^ 4 o J a  cl iö\)4jq-vhua e*^e

liu&JUA v lóJkt ^ x l o j J  CXJsuűaí^XIöl K14Ü ÍU A  t t í U  <X t ó  

\H^cb4&ui ax&ax 4x>u*i£ü& u&U a  írj *el &

{̂ JkuüdXXivCxfc.. <X& tQuoüJU0 iM.€uqi(<Xi\ l u  ci4~ü^Jui 

I ĵCXajO^UK, | <Xnx Ocwojjgi| Co

í£ \U ^ Q v̂ Jüi £|JI|4J^\RAJM^ ^ J j J fL tq &I . ^Ijűjua4 

-Uxfo 4^^A jauJH l o/sa&k. íS aoMM  -~V"* <£a44jlu. 

4xiaju:i*íCU. feuXooU ^uiajuíCX ^ a l t ö ^ i o i ^  ^«ű 

^UÜh-XXi * VUtMA. \aM4 UuJU k̂ -tUM̂ itk

MX UAajüaJwL4u4 AXütCuai^^^

\Jaa <X ^ op n iO u i. -C<̂ íj[4U~uaa *tuíXlXX(£CA i~uA 

\á\\&íaajO '^JioJb-tM, vvlíJAAÍxjCU 4* I^c^oa^i |*L*XÍ Q.

\>OuqqvUAÍ  ̂ cha4,aí ^uCXi^JUjJb ♦ei-^sK

4^x^ja^ujfejoJ  ̂ -4ocm  a  AjObau. JbtMx^oa

\aa 0-.C|\i O-AiMa. JlqjOx*^OÜ UQűűUpO5̂  Lá XÜtx KÁAX 1X4 4a.-0

vuXq ^ ojiIj^ í  a  &<xajcl ó -am ~Lo xu.<xk j 

imjlaA wju. •£& <xau í ö í  4<xferiüO<x a ic x i  4jüXujüti y  - 

JUxMeUD^JUlto lMOĵ UJUÜa>OJl O^JöfcJvM <*4sjÜ* c\ 

<fejajpiXoüüj x a  rxjaioJ^%ct ujüm <xfcuaju^aJb ~

€\u. <Xxj0  ̂ 4mJQl kjom~ o /̂sulaA ílOaoö-U-umJ^
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IxilAM... JÜJÜLÁAJ&Z' íkáJm C\ l(Q.A \aJL$>

Á-Uaa ToüuÖuui Ii>44>t| IjjuöbüUAî .

^  v̂ AX̂ CLCXJölAkJÁ. £Ü& “'OM | _ \AXAk.,£k \Q̂  V̂ Aiíi &XM

höú ájtfx&rzjliCXA AtUjUwUJb W?<Ma

vXq o tó i^óJk t *\*jp ***->* |^q[uAÍ!x iu*£k

iAX WA&jC( 't)UCllXXÍXuJ £XAÍ <X v>-CU.OU<\i'a^^ | Q

VvJüJti'tfr’ ÍAX^MJljuugJhL to-MJiAili . ÍLo í^ joia.-'

^űJx ck xÁA^jq ^Jo^ijdjOUA 4*űm <xi ú>? <u u^xb e -

JxjLOXMaJ*. U4Mjfc-AíMJO^^M4th. Ui a  U

f - ^  ~ 
•ttaxi -uXf>^ Ói* 4xOu0t\*{\oJfe 'e44-JOr^'tM A *«><A

>^\AJtAJÖ~i €X ÂOuŰtUCXA vuup4i? VvjL- ^OuC\k\\iKhi

iaM X ^ A U < ^ íX q -U x  <sx J -sa M í^ J C ü Ó u q ö A  v c m . O J t t f ö

M-*OJa. aojoJoo. vő* 'JXajxAjÓ IÍjOXWXA baŜ -JM Ojaía^OJ ,

0. '■M^vU-l'áq 'U ^  %ÍAJüUürv <0. w-icuq iWwWA -

’Ĉ UJL .C í̂UjQCOjO 'I CÜ<M !

'& /VOUjb

<aajuajl̂ uXw v k au ü J^a lÁ a jq Q .
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3. sz. melléklet.
í f j  XvU. h

HAT ÁROZ AT  .

Á S op ro n i Egyetem I d e ig le n e s  I f j ú s á g i  B iz o t ts á g a  1956 .nov • 
14 -en  az a lá b b i  h a tá r o z a to t  h o z ta :

Az I d e ig le n e s  I f j ú s á g i  B iz o t ts á g  az  i f j ú s á g  j a v a s l a t á r a  e l 
h a tá r o z ta ,  hogy m indazon o k ta to k ,é s  h a l lg a to k ,  a k ik  a k á r  gyengeség
b ő l ,  ak á r bárminemű k é n y sz e r  h a tá s a  a l a t t  & m últban  a n é p e t f é l r e 
v e z e tő  é s  id e g e n  ha ta lo m  vak  eszközeként s z e r e p lő  p á r t  é s  i f j ú s á g i  
é s tö ^ ie g sz e rv e z e te k  k e re té b e n  v e z e tő  t i s z t s é g e k e t  v i s e l t e k ,  e s ?ig y  
t i s z t s é g v i s e l é s ü k  ^o rán  a k ö zösség  é s  v e d te le n  egyének e l l e n  v é t e t 
t e k ,  m indazok r é s z é r ő l  a  b iz a lm a t m egvonja .

Ezen h a tá r o z a t  nem s ú j t j a  azon  v o l t  i f j ú s á g i  v e z e té k e t ,  a -  
k ik e t  a v o l t  p o l i t i k a i  re n d s z e r  f e l ü l r ő l  l e f e l é  t i s z t s é g ü k b ő l  elm oz
d í t o t t *

Ennek k ö v e tk e z té b e n  $z i l lw tő  szem élyek  a jövőben  semminemű
v e z e tő  t i s z t s é g e t  az Egyetem k e re té b e n  nem v is e lh e tn e k .i i i i ( <

E gyéni e l b i r a l a s  a la p ja n  azonban a k ö z ö ssé g i e le tb e n  r e s z t -  ( \ * t t v e h e tn e k , é s  az  eg y e te m e sfmagyar nép e rd ek eb en  leg jo b b  tu d ásu k  s z e 
r i n t  h aszn o s munka v é g z é sé re  f e l k é r é t n e k .

Külön k ivágunk  á l l á s t f o g l a l n i  R o lle r  Kálmán ig a z g a tó  u r r a l  
k a p c s o la tb a n , a k i bar p á r t b i z o t t s á g ! fta g  v o l t ,  é s  ig y  r é s z t  v e t t  a 
p a r t  v e z e tő sé g é b e n  /  k ü lö n  fu n k c ió  n é l k ü l / ,  fe n te b b  e m l í t e t t e k e t  
nem e r ő s í t e t t e ,  hanem a z o k a t -  v e z e tő i  t i s z t s é g é t  k ih a s z n á lv a  -  jó  
irá n y b a n  e l l e n s ú l y o z t a .

 ̂K érjü k  a  K a ri Tanács j* l# n  h^tijueoz^thoz v a ló  h o z z á já r u lá s á t  
é s  a h a tá r o z a t  v é g r e h a j t á s á t .

3 t .  W olfgang, 19 5 6 . november 1 4 -én .

Á S opron i Egyetem  id e ig le n e s  I f j ú s á g i  
B iz o t ts á g a  *
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(’56.XI. 26.)
A Soproni Egyetem Ideiglenes Ifjúsági Bizottságnak,
Wolfgang
Ferienhort -  Ried

F. hó 21-én foglalkozott a kibővített kari tanács a Bizottság f. hó 
14-én kelt határozatával, melyben a Bizottság az egész iijuság 
nevében veti fel a bizalom kérdését azokkal szemben, akik 
Magyarországon a MDP ifjúsági és tömegszervezetek keretében 
vezető tisztségeket viseltek. A kibővített kari tanács állásfoglalását az 
alábbiakban közöljük:

1. A kari tanács egyetért a határozattal, ezért mert 
helyesnek véli, hogy elsősorban az oktatók világosan ismerjék az 
ifjúság véleményét is és lehetőség legyen arra, hogy korábbi 
működésükből adódó esetleges tévedéseket tisztázzák. Ugyanezt 
természetesen szükségesnek tartja a hallgatókra vonatkozóan is.

2. A kibővített kari tanács a határozatban érintett 
személyek ügyének megvizsgálására egy bizottságot választott, 
melynek tagjai Tusko Ferenc és Vecsey Gy. docensek, Baranyai 
József és Sárkány Jenő adjunktusok, továbbá az intéző bizottság 
által delegált két hallgató.

3. Kéri a kibővített kari tanács, hogy az intéző bizottság 
közölje azon oktatók nevét akik felülvizsgálására gondolt. A 
személyek kiválasztásának tárgyalására hivja meg a kari tanács 
egyik tagját, aki nem volt a MDP tagja.

4. Nyilatkozatot kér a kari tanács arra vonatkozólag, hogy 
a határozat meghozatalában a salzburgi táborban tartózkodó 
hallgatok közremüködtek-e.

A kari bizottság kifejezte még azon véleményét, hogy az érintett 
oktatók és hallgatok felülvizsgálása nem támaszkodhat-e személyi 
sérelmek megtorlásának alapjára, ezért szükséges többek 
kihallgatásával a bizottság munkáját kiszélesíteni és pontos 
felülvizsgálat által kell a bizottság munkájának tárgyilagosságát 
biztosítani.

kibővített kari tanács nevében
Roller Kálmán 

igazgató.

4. sz. melléklet.
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5. sz. melléklet.

(’56. XI. 28.)

Soproni Egyetem Tanari Igazolo Bizottsága Elnökenek.
Helyben.

A Soproni Egyetem Ideiglenes Bizottsága f. ho 27-én azt 
hatarozta, hogy miután az Igazolo Bizottság az igazoltatas alapelveit 
az Ifjúsági Bizottság delegáltjaival közösen dolgozta ki, a 
továbbiakban, vagyis a határozat meghozasaban az Ifjúsági Bizottság 
nem kivanja képviseltetni magat.

St. Wolfgang, 1956. XI. 28.

Soproni Egyetem Ideiglenes 
Bizottsága

A zártkörű Bizottság névsora:
Húszai János 
Borsodi Ferenc 
Szauer János 
Hudak János 
Komondy Gyula 
Gratzer Miklós 
Lenchas Imre 
Tothszöllösi László
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6. sz. melléklet. ( 56.XI. 11.) Roma, Szombat

Kedves Barátaim!
A Szabad Európa Egyetem római csoportja nevében ma reggel 

útra indítottam számotokra 80.000 lira (100 1 = 4 Sch.) gyorssegélyt. 
Ez nevetségesen kicsi összeg, de legszükségesebb apró igényeiteket 
talán pillanatnyilag részben fedezhetitek belőle. A jövő hét elején 
aztán lezárul majd egy nagyobb pénzszerzési akcióm, s attól én azt 
remélem, hogy a magyar célok szolgálatát is lehetővé teszi majd 
számotokra. Szeretném azonban tudni, hogy most mit tudtok jobban 
használni, készpénzt, vagy pedig olyan árút, amilyenről néhányatokkal 
még a forradalom első hetében Klingendorfban beszélgettem? Úgy 
néz ki, hogy ilyen árút, legalábbis könnyű minőségben, a jövőhét 
folyamán mégse tudok szerezni, sőt esetleg nehezebbet is, olyat ami 
kétszemélyes s amit a japánok használtak a hernyók ellen. Vagy 
esetleg hires német gyármányt. De ez utóbbiakból mindenesetre nem 
lenne sok mert nagyon drága. Feltéve hogy mindez sikerül, hogy 
nektek még kell, vagy hogy oda tudjátok juttatni azokhoz akiknek 
még kell, marad még a szállítás nehéz problémája. Igyekszem meg 
organizálni ezt is, de jó lenne ha ti is gondolkoznátok azon, hogy 
tudnátok lendíteni ezen, egészen az olasz határvidékektől kezdve. 
Ezeket a területeket én meglehetős pontosan ismerem, nagyon nehéz 
terep, de megfelelő repülőgép Olaszországban nincsen, ezt már sajnos 
lenyomoztam. így én a magam részéről majd autóval próbálom 
megoldani. Válaszotokra mindenesetre igen kíváncsi vagyok, mert az 
a siegendorfi fiatalember aki vállalta a tájékoztatást, úgylátszik 
megunta a dicsőséget és hiába fordulok hozzá felvilágosításért rólatok.

Egy héttel ezelőtt Gál Mihály zürichi barátom egyébként, aki 
szintén szaladgált abban, hogy a fent emlegetett árúkat megszerezze, 
igen biztatóan nyilatkozott, de azóta nincsenek róla híreim. Szeretném 
remélni, hogy érintkezésbe került veletek és tudott valamit tenni. Két 
teherautó élelmi- és gyógyszert már akkor a címetekre irányított, de 
attól tartok nem talált el hozzátok. írjatok erről, mert sajnos többi, 
bécsi, innsbrucki, löweni, párizsi stb. szervezeteinkből a magyar fiúk 
mind hazasiettek most, szeretném tudni legalább ez a sveici vonal 
fúnkcionál-e még. Azért egy kicsit működünk még ebben az ügyben. 
Párizsban és Londonban is. Más:

A római magyar akadémia kétemeletes épületét a kommunisták 
elhagyták, s az most jórészt üres, de félő, hogy visszatérnek belé. 
Sürgősen meg kell tölteni. Ha nektek vagy más diákcsoportnak kedve 
volna idejönni, kezdjétek el ezt ott hangoztatni és kérni, minden lehető
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és lehetetlen helyen és fórum előtt* , és tudassátok sürgősen velem is. 
(*olasz követségen is)

Egyébként csak annyit mondhatok, hogy az emigráns élet eleinte 
mindenféle gyötrelemmel jár, de később egészen jól kialakul, kár 
volna elcsüggedni.

Pongrácz Mihály ITALIA, Roma 
Via Palermo 49. int. 12.

Geflüchtete Hochschule von Ödenburg 
(MEFESZ elnöknek. Bizalmas!
Austria
Traiskirchen
oder Judenau (St. Wolfgang)
Niederösterreich (?)
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A soproni Egyetem Id. IQ. bizottsága elnökének 
Wolfgang (1956. XI. 27.)

Kedves Géza.
Végre sikerült előre láthatólag hosszabb időre letelepednünk. 

Németországba érkezésünk után 3 napig határ lágerben
voltunk. Ahonnét ma reggel tovább jöttünk a Bódeni tó partjára 
Lindau mellé. Itt 40 egyetemista társammal vagyok együtt, és 
maradunk előre láthatólag hosszabb ideig. Egy másik kb. 70-es 
egyetemista csoport Feiersteinbe ment. Ez a kb. 110 
egyetemista volt együtt.....................

A nyugat német kormány eredetileg kb 200 egyetemista sorsát 
kívánta megoldani, de most tekintettel a menekülök egyre nagyobb 
számára remélhető, hogy 500-on felül lesz a NyugatNémet országban 
továbbtanulók száma.

Most beszámolok az eddig elért eredményekről. A Pidingben 
tartózkodó egyetemistákkal egy kis diák gyűlés keretében ismertettük 
az emigrált Magyar Egyetemisták Ideiglenes központja célkitűzéseit 
és felhivását. A legnagyobb helyeslésre találtunk, úgyhogy a számunk 
ezzel is növekedik. A másik ami sokkal fontosabb, Pidingben 
találkoztunk, illetőleg ki jött hozzánk a külföldi Magyar Diákok 
Szövetségének főtitkára. Ez az egyetlen komoly magyar emigráns 
ifjúsági szerv. Több mint 8 éve működik, és meggyőződtünk arról, 
hogy jelentős eredményeket ért el az utóbbi időben, és a forradalom 
óta.

Természetesen azonnal beszéltünk az KMDSz főtitkárával. 
Igyekeztünk megismerni a politikai felfogásukat. Örömmel 

• állapítottuk aztán meg, hogy alapvető kérdésekben (minden lényeges 
kérdésben) felfogásunk egyezik. Később ők megismertették egy, a 
forradalom első napjaiban a Német kormányhoz küldött felhívásukat, 
amelyben teljes mértékben magukévá teszik a forradalom 
követelményeit. Miután megbeszélést folytattunk az KMDSz 
főtitkárával, vasárnap 25-én felmentük Gyümölcsfalvai Imrével 
Münchenbe, ahol találkoztunk a KMDSz elnökével és még néhány 
vezetőségi taggal. Elképzeléseink a jövői illetően megegyeztek. Egy 
közös nyilatkozatot szövegeztünk, amely szerint a két szervezet együtt 
fog működni, illetőleg fuzionálni, ha erre a most emigrált csoportok 
meg adják a beleegyezést.

7. sz. melléklet.
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Az együtt működési nyilatkozatra azért volt szükség hogy a 
KDMSz hathatósabban tudjon eljárni a Szervezet helyiségének meg 
szerzésében a Német kormánynál illetőleg az illetékes szerveknél.

Úgy hallottam, hogy Ti is Nyugat Németországba fogtok jönni, 
még pedig a lég szebb üdülő helyre. Ennek nagyon örülnénk mert a 
kapcsolatunk sokkal közvetlenebb lenne.

A Német o.-ba érkező egyetemisták nyilvántartása megtörténik. 
A többi országban továbbtanulóké pedig akkor fog megkezdődni, ha 
meg lesz a közös központ.

De most már búcsúzom és várva válaszotokat
Üdvözlettel: Erős Imre

Lindau, 27.11.’56
Küldöm a Nyilatkozat másolatát.
Címem: Erős Imre,

Lindau, Bad Schacken, Schackener Str. 53.
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Kedves Géza!
Hozzám intézett egy rendbeli leveledre, amit talán egy hete 

kaptam, csak most adok választ, mert módomban van a levelet rövid 
úton Hozzád juttatni. Mindenekelőtt a családi dolgokról tájékoztatlak. 
Édesanyád és testvéreid jó egészségben vannak és sokat aggódtak 
miattad, azóta azonban megnyugodtak, amióta feleségem őket erről 
értesitette. Bár több táviratot intézett hozzájuk és több levelet, de azok 
csak hiányosan érkeztek meg rendeltetési helyükre, emiatt érthető volt 
övéidnek az aggódása. Ma is irt feleségem édesanyádnak és 
megnyugtatta, hogy nincs semmi ok az aggodalomra. Ruháid, 
szakkönyveid elhelyezéséről feleségem nálunk gondoskodott. B. Pisti 
segitett azok áthordásában. Megnyugtatta feleségem édesanyádat a 
hogylétedről, emiatt kár lenne aggódnia.

Mellékelek két levelet, amit Wolfgangba irtam és amiről nyilván 
a hallgatóság tudomást nem szerzett. Ezt végtelenül fájlalom. 
Különösen fájlalom azt, hogy most már csaknem véglegesen 
határoztak afelett, miszerint a hallgatóság tanáraikkal együtt Kanadába 
készülnek.

Ezt a lépésüket, mint magyar ember nem tudom megérteni és 
végtelenül elitélem elhatározásukat. A magyar fajtára nézve ez egy 
óriási veszteség. Különösen a fiatalság elvesztése aggasztó. Örülök, 
hogy Neked e tekintetben ugyanez a véleményed.

Közlöd, hogy Te is azonnal visszatérnél, ha garanciát kapnál. 
Erre nézve senki a világon nem tud biztosítékot nyújtani, mindenkinek 
magának kell áldozatkészségből ezt vállalni. Mint ahogy a mellékelt 
levelemben irtam, eddig itt senkinek a haja szála nem görbült meg és 
az egész Sopron kivétel nélkül szeretettel várja vissza az ifjúságot. 
Egy-két héttel ezelőtt egy pártnyilatkozatot is hallottam, ahol győri és 
soproni vezető pártegyéniségek oda nyilatkoztak, hogy az ifjúságnak 
semminemű bántódása nem történne, mert ha eggyel is baj lenne, az 
egész munkásság azonnal sztrájkba lépne. Persze ez nem garancia, de 
mindenesetre jóleső megnyilatkozás.

Az, hogy mint ösztöndíjas összekötő kapocs légy, ezt ma még 
tárgyalni nem lehet, mert nincs kivel. Szép a felajánlásod, hogy 
tovább akarod magad képezni és az ott elért tudományos 
tapasztalatokról az ittenieknek beszámolnál és tanácsokkal szolgálnál. 
Erre majd később sor kerülhet.

Nekem a véleményem az, hogy az ifjúságnak itthon volna a 
helye. Kivételek azok a kiválóak, akik külföldi egyetemen tovább

8. sz. melléklet. Lámfalussy levele Molnár Gézának
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akarnák bőviteni tanulmányaikat. Az ott magyar nyelven szerzett 
oklevél sem ott nem bir értékkel, sem itt. Az idegen nyelven szerzett 
oklevelet pedig nosztrifikálni kell, azon a helyen, ahol az illető 
működni akar. Semmiképpen sem tudom azonban helyeselni a 
tengerentúli elhelyezkedést és oklevélszerzést, mert ezek az emberek 
végképp elvesznek a magyarság részére.

Onnantól mindig az a kivánalom, hogy tessék garanciát adni: 
megyek. Innen mindig az a válasz, hogy ezideig itt senkinek baja nem 
történt, de garanciát vállalni senki nem tud a jövőjére, de nem is 
tudhat. Azt kérdem, hogy énértem, vagy mindazokért, akik itt 
működnek, ki vállalt garanciát? Magyar embernek azonban önmagáért 
mindenkinek felelnie kell és a magyarságáért áldozatot kell hozni. 
Örülnék, ha úgy alakulna a helyzet, hogy mielőbb visszatérjél.

Édesanyád és rokonaid remélem, most már megnyugodnak, mert 
végre hirt kaptak feleségem útján rólad.

Szives viszontlátásra meleg üdvözlettel.
Sopron, 1956. XII. 15.
2 drb melléklet.
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9. sz. melléklet. Lámfalussy levele Rollernak

1956. december 4.

Kedves Kálmánom!

Napok óta töprengtem azon, miképpen irjak Neked, többek 
között ,mit irjak és mit tanácsoljak. Tegnap kézhez vettem a leveledet 
és ez késztet arra, hogy leveledre azonnal választ adjak és ne 
töprengjek tovább a levél tartalmán. Mindenekelőtt örülök, hogy 
mindannyian egészségben megvagytok, mi hasonlóképpen. Mi is 
állandó kétkedések között élünk, sajnáljuk azokat, akik elmentek s 
minden gondolatunk az, hogy az eltávozottakat szeretettel mielőbb 
lássuk. Egyelőre az időpontot még nem sejtjük. Magam részéről senkit 
nem tudok elitélni azért, hogy eltávozott, senki olyat nem tudok 
felmagasztalni azért, hogy a helyén maradt és nem segit az 
eltávozottak visszajövetelének előmozditásában. Olyan sokrétű ez a 
probléma, hogy minden családnak más és más volt a helyzete és ebből 
kifolyólag a cselekedete.

Úgy gondolom, hogy először a feltett kérdésekre adok választ s 
azután vázolom az itteni helyzetet. Én azon a véleményen vagyok és 
velem együtt általánosságban a nagy többség és különösen az 
idősebbek, hogy mindent el kell követni a tekintetbe, hogy a 
hallgatóság hozzájusson a tananyaghoz, jegyzetekhez, könyvekhez, 
azon célból, hogy addig, amig visszatérnek, tanulmányaikat 
folytathassák és időveszteség nélkül végezzék be itthon az egyetemet. 
Magam részéről az én jegyzetemet már talán 10 napja kiküldöttem. W. 
Lajos kérte azt és be is küldött érte. Nem kaptam azonban hirt, hogy 
az tényleg megérkezett-e. Lajos közölte többek között, hogy ő úgy 
fogja fel a helyzetet, ha már kint van, aki segit az ottani tanároknak a 
hallgatóság oktatásában, és epedve várja az időt, hogy minél 
hamarabb haza jöhessen. Ezt az álláspontot én a magam részéről 
nagyon helyeslem. A Te jegyzeteidet is igyekezünk kijuttatni, ezzel 
elsősorban a magyar ügyet véljük szolgálni, hogy hallgatóink el 
legyenek foglalva, tanuljanak s a kínálkozó legelső alkalommal 
térjenek vissza.

Könyved kézirata K.-nál van, azt természetesen kizárólag a Te 
részedre meg is őrzi. A legközelebbi alkalommal igyekszik felutazni 
Pestre és megkísérli az ott lévő példánynak visszaszerzését. Ha ez
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nem menne, én fogom innen hivatalosan kérni, hogy várjanak a 
kiadással a te hazatértedig.

A másik óhajod az volt még, hogy közöljem Nagyival 
üzenetedet, amit személyesen át is adtam. O is nagy szomorúsággal 
van, mert már szeretne Titeket mielőbb viszontlátni és nem szeretné, 
ha Ausztriából tovább mennétek. Ez nagyon fájó volna a részére. 
Megnyugtattam, hogy erről szó sem lehet, mert hiszen Ti vissza 
fogtok onnan jönni. Neked egyébként kötelességeid vannak az ott lévő 
hallgatókkal szemben, azok összetartásával és azok haza irányítása 
terén Neked majd mint vezetőjüknek feltétlenül a legfontosabb részt 
kell végezned.

Ezek után áttérek az itteni helyzet vázolására. Bizonyára 
hallottad már, mert hiszen még közös együttlétünk alkalmával történt 
a gondolat elindítása, hogy az itteni három fakultás Soproni Műszaki 
Egyetem cimén egyesül. Ezt a tegnapelőtti tárgyaláson az elsőfokú 
felső hatóság magáévá is tette. Elvégre az ország érdekében, nem 
különben az oktatás színvonala érdekében, feltétlenül ez az egyedüli 
helyes megoldás. Lényegesen kevesebb költségbe kerül, könnyen 
megoldható és az oktatásnak határozottan előnyére szolgál. Az 
erdőmémöki szakon eddig a létszám 90-100 körül mozog, úgyszólván 
napról napra változik, de emelkedő tendenciát mutat. Az előadásokat 
csekély létszámmal, de megkezdettük. Közben helyre kellett hozni a 
termek tisztogatását. Berendezéseinkben semmiféle kár nem történt. 
Gondoskodni kellett a szeretetadományként ide küldött holminak az 
innen való mielőbbi elszállításáról. Mindezeket a hallgatók végezték. 
Ezek után az előadásokat folytattuk. A fiatalságnak természetszerűleg 
teljesíteni kellett azt az óhaját, hogy ki-ki meglátogathassa a 
hozzátartozóit és így összesen két heti szabadságra távoztak. Ez 
tegnap telt le s utána folytatódnak az előadások. Az itthonmaradottak 
létszáma sem teljes az előadásokon, mert a vonatkorlátozások és az 
utazás nehézségei ebben még többeket akadályoznak. Ezek után még 
azt kell nyomatékosan hangsúlyoznom, hogy ezideig Sopronban 
senkinek a haja szála sem görbült meg. Semminemű attrocitás nem 
fordult elő. Sopron városa hálás ifjúságunknak azért, hogy a nehéz 
idők alatt a nyugalmat fenntartotta, segített a város lakosságának 
minden gondján és azt most azzal hálálják vissza, hogy a városi 
közvélemény szerint elismeréssel vannak odaadó munkájukért. 
Őszintén mondhatom Neked, hogy nem találkoztam a város 
különböző rétegeiben olyan emberrel -  ha lehet egyáltalán különböző 
rétegekről beszélni, mert hála Istennek a rétegek megszűntek s a
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magyarok végre megtalálták önmagukat és egyek -  aki ellenszenvesen 
nyilatkozna iljúságunkról és annak vezetőiről.

Visszajöveteledig ideiglenesen én kaptam megbízást a Tanszék 
vezetői részére előirt adminisztrációs munkára a Te Tanszékeden. 
Szorgalmasan festik az ajtókat és ablakokat. Példás rend van.

Lennél szives Molnár Gézának tudomására adni, hogy édesanyja 
és hozzátartozói jó egészségben vannak. Kérlek, tolmácsold 
Mindnyájotok részére őszinte baráti üdvözletemet. Meleg szeretettel 
ölellek.
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10. sz. melléklet. Lámfalussy levele Rollernak

(1956. XII.6.)

Kedves Kálmán!

Első és második félévi előadásaid jegyzeteit e sorokkal 
egyidejűleg küldjük ki. Bognár Dezső ismertetett meg a Volksstimme 
egyik újságírójával, akivel itt az Egyetemen a tanári kar több tagja és a 
MEFESZ képviselői jelenlétében tárgyaltunk közölve vele az itteni 
helyzetet. Nyomatékosan kiemelve azt, hogy mindazokat a tanárokat, 
oktatókat, hallgatókat és az Egyetemhez hozzátartozó egyéb 
dolgozókat -  akik innen eltávoztak -  kivétel nélkül örömmel és 
szeretettel várjuk vissza. Közöltük tovább, hogy az egész város 
közvéleménye kivétel nélkül elismeréssel adózik Egyetemünknek, 
hallgatóinknak a közrend fenntartásáért és a város lakossága minden 
gondjának viseléséért és a nekik nyújtott segítségért és örömmel várja 
vissza az eltávozottakat. Azt is közültük, különösen kihangsúlyozva, 
hogy mindezideig senkinek bántódása nem történt.

Olvastam, hogy Kanadába készültök. Az én véleményem szerint 
nem tartom a magyarság szempontjából helyénvalónak. Félek, hogy 
akik oda kimennek, elvesznek a magyarság részére. Én úgy érzem, 
hogy leghelyesebb volna, ha hallgatóink a kiküldött és a kiküldendő 
jegyzetekből tanulnának. Ti őket ebben segítenétek és a legközelebbi 
kínálkozó alkalommal haza jönnétek. A vizsgákat már itt tehetnék le a 
fiúk. Az egész Egyetem egyöntetű állásfoglalása, hogy szemeszter, 
illetőleg tanulmányi idő vesztesége nélkül végezzék, illetőleg 
folytassák itteni tanulmányaikat.

Egyidejűleg egy külön csomagban megy a címedre az 
Erdőtelepítés I. és II. rész. Az I. rész egy példánya már kiment 
megelőzőleg.

December 4-én Hozzád intézett levelem másodpéldányát ide 
mellékelem, attól tartva, hogy esetleg az első példány nem ért célhoz.

Mindnyájatokat meleg szeretettel öllel
u.i.: Molnár géza, Baliczay, Vámosi Sándor ingóságait 

kívánságuknak megfelelően magamnál fogom elraktározni. 
Nevezettek szüleit értesítettem, kivéve Beliczay Pistáét, akinek az 
otthoni cimét nem tudom, de remélem, sikerül ezt is valakitől 
megtudni.
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11. sz. melléklet.

Kedves Gézám! München, nov. 29, 1956.

Bocsáss meg, hogy nem tudtalak minden nap felhívni. Tegnap 
este többször próbáltalak hívni, sajnos nem jelentkezett senki nálatok, 
de Roller igazgatónál sem. Szövetségünk közben írt a különböző 
németországi egyetemeknek ügyetekben, holnap pedig megint az 
itteni hatóságokkal s a rektorral (aki az ígért napon mégsem tudott 
lemenni hozzátok) tárgyalni, és most már egészen határozott választ 
kérünk. Ne hidd kérlek, hogy itten nyugodtan éljük életünket s nem 
törődünk veletek, de sajnos az itteni hatóságok békebeli lassúsággal 
járnak el. Azonkívül pedig azért is lassúak, mert már kb. 100.000 
menekült van Ausztriában, és legsürgősebben azokkal kell 
foglalkozniuk, akik a határon hajlék nélkül vannak. Igyekszünk, 
hogy most szombaton vagy vasárnap lemehessünk hozzátok. Addig 
üdvözlünk mindnyájatokat, Téged pedig ölel barátod, Jóska.

Kedves Géza, remélem le tudunk menni vasárnap és 
személyesen is elmondom az ügyek állását. Addig mindnyájatokat 
üdvözöl, Ferdinandy Mihályné

Herm Molnár Géza 
St. Wolfgang
Ferienheim (Ungarisches Studentenlager)

Farkas József 
München
Englschalkinger Str.14. 
Deutschland

103



12. sz. melléklet.
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Kedves Hallgatóim!
Személyesen szerettem volna ma Önökkel tárgyalni az 

elkövetkezendő idők tennivalóiról és ezeknek a problémáknak a 
megoldásáról, amelyek az ifjúság jelenlegi tevékenységéből az 
ifjúsági vezetők és a tanári kar vállaira hárul. Hivatalos ügyben 
azonban Bécsbe kellett utaznom, egy angol delegációval való 
tárgyalás végett, mely nem tudom meddig húzódik el. Az Önökkel 
való beszélgetés azonban sürgős, mert az befolyásolja valamennyiünk 
sorsának további alakulását.

Szeretnék egészen őszinte és nyers lenni, Ezt ne vegyék rossz 
néven, mert a szeretet sugalja bennem mondanivalómat, továbbá az 
aggódás az ifjúság további sorsa felöl.

Kétségtelen, hogy az itteni elhelyezésünk területén sok olyan 
intézkedés történik házigazdáink részéröl, ami számunkra szokatlan és 
ezzel magam sem értek egyet. Van azonban sok olyan intézkedés is, 
ami a rend érdekében feltétlenül szükséges. Ezekkel az 
intézkedésekkel egyetértek, de az ifjúság mégsem hajlandó azt 
teljesíteni. Nem elvből, hanem hanyagságból és nemtörődömségből. 
Példa erre a névsorok elkészítése, az ellátási kartotékok kiállítása stb. 
A hanyagságért kiszabott büntetésre az ifjúság nemteszését 
nyilvánítja, amivel elmérgesiti a helyzetet az oktatók és a bennünket 
hontalanságunkban befogadó házigazdánk megbízott tisztviselői 
között. Ezzel olyan feszültség keletkezik közöttünk, hogy sokszor 
szinte lehetetlennek látom az ügyek továbbvitelét. Meg kell 
mondanom, hogy többször foglalkoztam már azzal a gondolattal, hogy 
közlöm Drümmel miniszter urral, ilyen viszonyok között nem tudjuk a 
helyzetünket tovább fenntartani. De a józan ész azt parancsolta, 
mindent az ifjúságért és a hazáért, még ha az a legkeserübb kenyér is. 
Cselekedeteimben és érzéseimben megtisztulva átestem a krízisen és 
nagy akaraterővel tovább folytattam a küzdelmet a jövönkért. - Önök 
azonban ebben nincsenek segítségemre, mert napról-napra ujabb 
jelenségekkel keserítenek el és teszik nehézzé a vezetést. Nem látják 
be, hogy mi itt vendégek vagyunk, hogy nem követelhetünk, hogy 
immár 90.000 menekült terheli az osztrák állam gazdálkodását, hogy 
ez az ország nem forradalmi állapotban van, hanem a semlegesség 
megőrzéséért magára erőszakolt nyugalomban. Nem látják, hogy az 
osztrákok előtt minden etikát sértő megmozdulásuk a nem tetszést és a 
kedvvesztést erősíti és nem akarják belátni, hogy ennek a vége az lesz, 
hogy egy szép napon áttesznek egy lágerbe, ahonnan nincs más kiút,

13. sz. melléklet.
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mint vagy hazamenni és fejet hajtani a Kádár kormánynak, vagy 
elmenni az idegen légióba vagy dokkmunkásként felszívódni a 
megbízhatatlan elemek tömegébe. Azok a szép célkitűzések, melyek a 
magyar egység megtartására, nemzeti érzésünk erősítése és majd 
hazánk demokratikus építésében való részvételünk, mintha lassan 
elhomályosulna szemünk előtt.

A fentiek folyamányaként persze fellép a személyeskedés az 
ellenségeskedés közöttünk, amely ugyan emigracios tünet, de 
legyőzhető volna, ha mélyen magunkba szállva, áthatna bennünket a 
sorsközösség megbecsülésének egymást segíteni akarásának eszméje. 
Hogy az eszmékben való gondolkodás veszöfélben van, bizonyítja a 
Jablanczy professor ur ellen indított személyi hajsza, melyről 
meggyőződésem, hogy az oktatói kar kiengesztelhetetlen tagjai 
részéröl és az ifjúság egyes részlegének tájékozatlansága 
következtében meg nem engedhető formában, erősebben került 
felszínre.

Meg kell mondanom, hogy ezzel a tanári kar 90%-a nem ért 
egyet és meggyőződésünk, hogy a személyi bosszú tüzéböl és nem 
annak tisztaságából ered. Soha a világon nem fordult még elő, hogy 
egy egyetemi tanárt az ifjúság unsimpatiája miatt, olyan brutális 
eszközökkel akartak megfosztani tanárságától, amint azt Önök közül 
és az oktatói kar néhány tagja részéröl tenni akarták. De ez nem csoda, 
mert egyes oktatók olyan kijelentéseket is tettek, hogy a professorok 
és jómagam is, magunkat neveztük ki itt jelenlegi pozíciónkba. Voltak 
hangok, amelyek kifjezték, hogy nem kívánnak velünk dolgozni, mert 
itt is ugyanazok vezetnek, akik otthon. Úgy néz ki tehát a dolog, 
mintha mi magunknak akarnánk pozíciót alapítani, egy kialakított 
magyar egyetemen és nem bízva saját szaktudásunkban, félünk attól, 
hogy nem tudunk itt megélni. Ezek az urak nagyon tévednek, de 
tévednek azok is, akik vélt politikai hibáinkat saját gyengeségük és 
anyagiasságuk takargatására akarják felhasználni. A magam részéröl 
csak igaz ügy érdekében akarok szolgálni az ifjúságnak és a magyar 
népnek, ha ezt nem tehetem, félreállok. Nem fog önérzetem gátolni 
abban, hogy ezt megtegyem, de fájó szívvel tenném meg akkor, ha 
ifjúságunk olyan kézbe kerülne, mely kezet nem tartok erre méltónak. 
Hogy világosan ismerjük egymás álláspontját az alábbiakban 
szögezem le kívánságaimat, illetőleg elveimet:

1./ Célom az ifjúság együtt tartása, magyar 
szellemben való tovább nevelése és adott esetben hazánkba 
való visszavezetése. Ennek érdekében felhívom az ifjúság 
figyelmét arra, hogy minden felelősséget csak akkor vállalok,
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ha hajlandó alávetni magát a kialakítandó kari tanács minden 
rendelkezésének és irányításának.

2./ Az ifjúság további életében kerülje el a 
forradalmi módszereket, vesse alá magát a vendégül látó 
ország szokásának és életlehetőségének, szűnjenek meg az 
izgatások, kezdődjék meg a legkomolyabb munka. Az 
előadásokon mindenki a legpontosabban jelenjék meg. Az 
elmaradókat és hanyag tanulókat az évfolyam intse és 
szégyenitse meg.

3./ Nem értek egyet Jablanczy professor ellen 
irányitott személyi támadások túlhajszolásával. Ezt az ügyet 
akkorra kell tenni, amikor nyugodt és kiegyensúlyozott 
hangulatban ennek ideje elkövetkezhet. A III. évesek vonják 
vissza azon határozatukat, hogy előadásaikat nem látogatják és 
tegyenek eleget a tanulmányi fegyelemnek.

4./ A kari tanács döntése nélkül az ifjúság 
semmiféle mozgalmat (sztrájk) vagy egyéb akciókat 
(elhelyezkedés) nem indíthat és elvi kérdéseikben nem 
tárgyalhat.

Amennyiben az iljuság fenti előterjesztéseimet elfogadja, úgy 
minden akaratommal vállalom a további vezetést, amig azt erőm 
engedi, ha a pontok közül bármelyet is visszautasítana, úgy 
megköszönöm eddigi bizalmukat és az Isten áldását kérve 
mindannyiukra, fájó szívvel bocsátom Önöket útnak.

Jó szerencsét:
Roller Kálmán s.k.
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14. sz. melléklet. (1956. XI.29.)

Hatarozat.
A Soproni Egyetem hallgatosaganak St. Wolfgangban 

tartozkodo Ideiglenes Ifjúsági Bizottsaganak alant megjelölt tagjai, 
nov.29-én az alabbit hataroztak el:

Tekintettel arra, hogy az ifjúság nov. 29-én elfogadta azt, hogy 
„hajlandó alavetni magat a kialakítandó Kari Tanacs minden 
rendelkezéseinek es iranyitasanak továbbá, hogy. „A Kari Tanacs 
döntésé nélkül az ifjúság semmifele mozgalmat (sztrájk) vagy egyebb 
akciókat (elhelyezkedes) nem indithat es elvi kerdeseikben nem 
tárgyalhat”, az Ifjúsági Bizottság további lete teljesen értelmetlen, sőt 
nevetseges, - a mai nap folyaman lemond.

Az ifjúság eddigi vezeteseben történt lépeseinket hajlandók 
vagyunk barmikor megmagyarazni, es azokért kiállni. Velemenyünket 
barmi is legyen, a további irányvonal fenttartjuk, meg akkor is, ha az 
ifjúság egy resze, naponta változtatja is sajat velemenyet.

Szemelyi hajszat és szemelyi bosszút senki ellen semmikor nem 
folytattunk, minden ilyen ránk irányuló vadat kereken visszautasítunk. 
A tanari kar egyes szemelyeit tesszük felelösse azért, hogy az Erdész 
Kar első bizalmi szavazasanak eredmenyet nem közölte az 
érdekeltekkel, az Ifjúsági Bizottság no.14.-i hatarozatara pedig 10 
napig nem reagalt.

Az ifjúság sajat maga fogadta el a „Kialakítandó Kari Tanacsot” 
tovább vezetöjenek, igy a továbbiakban az ifjúság minden problémáját 
a Kari Tanacs köteles megoldani.

St. Wolfgang, 1956. november 29.

Molnár Géza 
+ 8 aláírás
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15. sz. melléklet.
München, 1956 december 11 -én

Kedves Gézám!
Hálás köszönet leveledért, melyet Gruber Nándorral küldtél 

nekem múlt héten. Bocsáss meg, hogy a sürgönyileg megígért választ 
aztán mégsem küldtem el. Akkor még elég zavaros volt a Ti ügyetek, 
mindig gondoltam: jobb még egy pár órát vagy egy napot várni, addig 
valami véglegest tudok írni, később pedig reméltem, hogy talán lesz 
alkalmam leutazni Tihozzátok. Vasárnap ismételten próbáltalak 
telefonon felhívni, de sem Nálatok, sem a tanárok házában nem vették 
fel a kagylót.

Sajnos a multheti rádió és sajtóhírre (senki sem tudja itt a hír 
pontos forrását), t.i. hogy Kanadába mentek, a német illetékesek -  
akiket addig minduntalan piszkáltunk és főzögettünk -  megtorpantak, 
tegnap meg végleg leléptek. Azt mondják, a Kanadaiakkal úgysem 
tudnak konkurálni, olyan jó ajánlatot mint ők európai ország nem 
tehet. Ferdinándy professzomé tegnap telefonált Rollerrel, így tudjuk, 
hogy utazásotok dátuma is ki van tűzve.

Nagyon sajnálom, hogy minden igy alakult. Kanadába menni 
könnyebb, mint onnan -  normális viszonyok alatt -  visszajönni, mert 
igen hosszú és drága az út. Most ingyen visznek, de a kanadaiak azt 
remélik, hogy ott maradtok, felveszitek az állapolgárságot, új 
családokat fogtok alapítani Kanadának stb., tehát 
visszakívánkozóknak nehéz lesz. És biztosan nem minden lesz úgy, 
ahogy azt most sokan közületek elképzelik. -  Dehát, talán mégsem 
kell annyira pesszimisztikusnak lenni, és én nem is jártam Kanadában, 
hát nem beszélhetek.

Ferdinándy professzor úr közben szerzett 200 ösztöndíjat 
Berlinben, még az olajmérnökök számára is, de azzal is elkéstünk. 
Kár, hogy a diákok többsége -  érthető okoknál fogva -  annyira 
türelmetlen volt, és százszor sajnálatosabb, hogy itt Nyugaton oly 
lassan mozogtak. Nem akarjuk, hogy egységetek felbomoljon, de ha 
tudsz olyanokról, akik semmikép sem akarnak tengerentúlra, kérdd 
meg, hogy a legsürgősebben Írjanak nehány életrajzszerű sort 
(főhangsúly a végzettségen) és küldjék ide.

Ami pedig téged illet, Gézám, bármikor tárt karokkal várunk. 
Annyi, hogy itt megélj és tanulmányaidat rendesen, különösebb 
szükölködés nélkül befejezhessd, mint bármelyikünk, mindig lesz 
számodra is. De bármennyire is örülök, hogy leveledben is őszinte 
barátodnak tekintesz és mint barátom maradnál Európában, ami
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nagyon jólesne nekem, mégis kérlek, gondold meg mégeg> .s/or, hogy 
tényleg itt akarsz-e maradni. Felek attól, hogy diáktársaid közt 
kevesen vannak, akik olyan tisztán látják mint Te, hogy hazánk 
számára nem szabad elvesznie a fiatal értelmiségnek. Olyan ifjúsági 
vezetőre, mint Te, itt is van szükség, Kanadában is. Viszont Neked 
kell dönteni. Ha itt maradsz, beszélj nehány fiúval, akikkel szoros 
baráti kapcsolatban tudsz maradni -  levelezéssel, hogy amíg 
Magyarország felszabadítására remény van, ne engedjék a társaságot 
szétfutni.

Ha úgy döntesz, hogy Európában maradsz, örülök, ha őszinte 
barátod lehetek. Kérlek válaszolj, akár levelezőlapon. Ha Ferdinándy 
professzomé leutazik hétvégén, hogy Rolleréktől búcsúzzon, én is 
lejövök. Már megígérte, hogy helyem lesz a kocsiban. Akkor úgyis 
viszontlátjuk egymást.

Addig ölel barátod: Farkas József (München 27, 
Englschalkinger Str. 14)
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16. sz. melléklet. ’56. XII. 14.

Kedves Géza!
Már egy hete Angliában vagyunk. A fogadtatás nagyon kedves

volt, s azóta is jólérezzük magunkat. Már az út nagyon.......  volt.
Bécsből repülőgéppel jöttünk, át a szigetországba, s itt különbusszal 
folytattuk utunkat ide az angliai Washingtonba.

Egy régi kastély a jelenlegi lakhelyünk, s itt leszünk még 3 
hónapig. Ez alatt a 3 hónap alatt nyelvtanfolyamokat tartanak. Az 
elhelyezésünk nagyon kényelmes. Szórakozási és sport lehetőségek 
nagyon jók. Saját televíziós készülékünk, lemezjátszónk, 
filmvetítőgépünk, rádiónk és zenekarunk van.

A sport lehetőségek közül első rendű füves football paja 
felszereléssel, kosárlabdapaja, tornaterem, 2 ping-pong és egy 
billiárdasztal.

Naponta 4-szer étkezünk, s ha mindenütt ilyen az angol konyha, 
akkor jónak mondható. A pillanatnyi helyzetünk tehát kiváló. Akkor 
járunk a városba amikor akarunk, s a vezetőségünk egész jó 
egyetértésben működik az angolokkal. Engem megint valami 
elnöknek választottak a fiúk, de a legtöbb teendője itt a 
sportfelelősnek van.

A jövőre nézve nem tudunk többet, mint amit már a bécsi 
repülőtéren megtudtunk. Hetenkint 8 font fizetést fogunk kapni. A 3 
hónap letelte után családoknál fogunk lakni és valamelyik üzemnél 
fognak alkalmazni szeptemberig míg az egyetemre járhatunk.

Sitzenheimből tegnap érkeztek ide 13-an. Már ők is egész jól 
érzik magukat és kipihenték a repülőút fáradalmait.

Kedves Gézám, arra szeretnélek megkérni, hogy írjál magadról 
és a többiekről, hogy hová kerültetek, s hogyan tarthatjuk ezután a 
kapcsolatot.

Sok szeretettel üdvözöllek, Laci.
Washington, 1956. XII. 14.
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17. sz. melléklet. Lámfalussy levele Molnár Gézának

(1956. XII. 27.)

Kedves Géza!
Második leveledet is megkaptam. Az első leveledre nyomban 

válaszoltam, és e levelemet négy nappal ezelőtt, vasárnap délután 
indítottam útnak. Megnyugtatásodra közlöm, hogy ruháidat és 
könyveidet Babus néni, keresztanyád már mind elhelyezte. B. Pisti 
segitett azoknak áthurcolásában. Leveledre adott válaszomban 
mindenben kitértem, ezt nem ismétlem. Remélem közben első 
levelemet már megkaptad. Édesanyádat feleségem már több levélben 
megnyugtatta hogyléted, egészséged felől és különösen arról, hogy 
nem kell sokat nélkülöznöd. Tanulni azonban, azt kell. Mellékelek egy 
levelet, amit egyetemünk egész tanári kara intéz az ottani iíjusághoz, 
abból kiérezheted, hogy különösen elitéli a tengeren túli távozást. Az 
európai egyetemeken való foglalkozás és továbbtanulás azokra 
részére, akik akarnak és tudnak tanulni a magyarság szempontjából is 
szükséges, de kevesen vannak ilyenek. Ehhez alaptudás, komoly 
elhatározás és végtelen szorgalom szükséges. Remélem Te ezekkel 
élni fogsz, mert a képességed megvan hozzá. Szeretném, ha mellékelt 
levelet átolvasás után továbbítanád olyan hallgatótársad részére, aki a 
tengeren túlra készül. Esetleg lemásolnád a levelet és azt több 
barátodnak tájékoztatásul elküldenéd.

Szeretettel ölel,
Sopron, 1956. december 19.
2 db. melléklet
Te Géza! Már a második levelet irod dátum nélkül. A címeket 

pedig úgy irod, hogy grafológus sem tudja kiolvasni. Figyelmeztetlek 
az életben erre nagyobb súlyt fektessél!

Géza Molnár, Ung. Forstingenieur Student, Frau Hiky Visenthal,
St. Gilgen, Salzkammergut, Seetorhaus.
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(1956. dec. 27-én kaptam, dec. 19-én íródott)

Soproni Műszaki Egyetem
Egyetemünk tanári kara kötelességének érzi, hogy tájékoztasson 

Benneteket mind az egyetem, mind Sopron város helyzetéről 1956. 
november 4-től a mai napig. Tesszük ezt azért, hogy a különböző, és 
nemegyszer egymásnak ellentmondó hírekben eligazodhassatok.

Egyetemünket november 4-ike utáni napon még fegyveres 
iijuság őrizte. A külföldi segélyek révén az egyetem helyiségeiben 
elhelyezett dolgokat (?) továbbítás céljából a városnak adtuk át. A 
termek kitakarítása után, november 10-én megkezdődtek az előadások. 
Az otthonukból folyamatosan visszatérőkkel a hallgatóság száma 
napról napra növekedett -  sokan ugyanis hazautaztak -  s mintegy 
három hete az itthon maradottak teljes létszámmal hallgatják az 
előadásokat. Egyetemünk felszerelésében említésre méltó kár nem 
esett.

Köztudomású, hogy már október 27-én elhatároztuk 
egyetemünk és főiskolánk egyesítését. Az oktatásügyi minisztérium az 
egyesítés célszerűségét elismerte és ennek folyományaként 
kezdeményezte, hogy az egyesítést -  beleértve a miskolci bánya- és 
földmérőmémököket is -  minél előbb törvényerejű rendelet 
megerősítse. Tudomásunk szerint a megerősítés 1957. január 1-re 
várható. Az egyesítéssel a földművelésügyi minisztérium is egyetért. 
Az egyetem működési helye Sopron.

Mind Sopron város, mind az egész lakossága egységesen és 
különösképpen méltányolja egyetemi ifjúságunknak október 23-val 
kapcsolatos tevékenységét. Sopronban senkinek semmilyen bántódása 
nem esett. November 4-ike után pár nappal, a MEFESZ új vezetőséget 
választott és ez ma is az október 23-i szellemben folytatja működését.

Különösen az utóbbi két hétben több egyetemi hallgató érkezett 
haza. Már ők is hallgatják az előadásokat. A rektori tanács határozata 
értelmében sem év-, sem félévvesztés nem sújthat senkit. Vonatkozik 
ez a még kint lévőkre is.

Egyetemünk tanári kara és iljusága nem ítéli el a külföldre 
távozottakat, mint ahogy nem magasztalja az itthon maradottakat sem. 
A külföldre távozottakat vérünkből való vérnek, magunkhoz 
tartozóknak tekintjük és örülnénk, ha ismét mindannyian együtt 
dolgozhatnánk tovább sokat szenvedett hazánk érdekében.

18. sz. melléklet.
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Szomorúsággal hallottuk, hogy ifjúságunk egy része tengeren 
túlra készül. Az az érzésünk, hogy ezek elvesznek a magyarság 
számára. A kötelességszerü tájékoztatáson túlmenően ez is egyik oka 
volt annak, hogy levelünkkel felkeresünk Benneteket.

Bízva abban, hogy elevlünk eljut Hozzátok és körültekintő 
megfontolásra késztet, kívánunk Mindannyiatoknak szívből

Jó szerencsét! Dr. Magyar János
Sopron, 1956. dec. 18. + Aláírások

U.i. Levelünket kint lévő professzorainknak és iljuságunknak 
szánjuk. Tekintettel arra, hogy mindenki cimét nem tudjuk, az a 
kérésünk, hogy levelünket egymás között ismertessétek.

Négy professzor hivatalos ügyben és betegség miatt távol van. 
Kézhez kaptam 1956. XII. 27-én este 7-kor. 1 pl.-t Adamovich 

Lászlónak adtam át Béres Mihály és Borsodi Ferenc jelenlétében. Az 
ifj. 28-án indul, a levelet nekik eljuttatni másképp nem tudtam.
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Melléklet Adamovich László és Sziklai Oszkár: Foresters in exile — 
Erdészek száműzetésben c. könyvéből. Körlevél 20 államfőnek, illetve 
oktatási miniszternek, elküldve 1956. november 22-én.

APPENDIX S
Circular sent to 20 Heads of State and Ministers of Education in Europc, 

dated 22nd November, 1956.

[The őrt gin al letter is reproduced here exactly as it írás sent, fór the sake of 
historical interest and accuracy.]

"Sir Prcsidcnt,
W c arc surc you are awarc of the tragical happening in Hungary which represent 

the darkcst period of our history. In these hard times wc ha ve many problcms regard- 
ing, youth, entrusted to us, whom wc must care fór. Thcsc can be solved only with the 
hclp of the wholc free world. Among the 50.000 Hungárián pcoplc who lost their 
homcs almost the completc number of the students and professors of the High-School 
fór Forcstry at Sopron found asyl in the fricndly Austria together with members of 
the other facultics: the survcryors, miners, oil-mincrs etc. The High-School fór forcstry 
is the only Hungarians institution which could escapc the Russian deportation, bccausc 
of its favourable border-situation.

The immens sympathie of the free world gives us hope, that thosc countrics, which 
care fór the Hungárián nation will enable to maintain our High-School with financial 
support and will help the other students to continuc theír studies. On such a may our 
youth could have been saved fór the future free Hungary.

1 ./ The main condition of our work depeds on the common satisfactory accomoda- 
tion of the High-School. Fór that purpose 280 students of Forestry and 30 familics of 
professors and assistant tcachers. A propocr piacé would be such a city or the closest 
neighbourhood of a city, where a similar institution cxist. Our High-School would 
work— according to our ideas as a Hungárián faculty of that mentioncd institution fór 
5 years and would graduate the students. W e request you to kindly test the possi- 
bilities of our accomodation and to give a second homc to our High-School.

2 ./ The other very important fact is a firm financial basis which could have been 
sccurcd only with the help of more states. According to our estimation 1.5 millión 
dollars would be necessary during 5 years, 30 percents of that sum in the first year,
25, 20, 15 and 10 percents in the following years.

3 ./  Besidcs the mention students and tcachers of the High-School 60 students of 
other faculties: surveyors, miners, oil-miners, geophysics fled together with few tcachers 
and their families. Bút the small number of teachers were nőt enough to continue 
lectures. Their studies could be carried on at foreign high-schools or universities with 
proper scholarships. W e should like to piacé the students in small groups consisting 
of about 10 people in the frame of a larger institution together with Hungárián 
teachers who would remain with them and help in their studies.

W e have asked many countrics fór financial support. W e rcwest your Exccllency 
kindly stand by us. Please inform us about your decision on the following address:

International Rescue Committee, W ien 1. Weihburggasse 10-12 1. St. 
which institution has been so kind so undertake the coordination of our matters.

Simultanteously our students turnéd to different ministries of edukation fór help.

W e can nőt give anything fór the help bút thanks of our people thanks of mother 
and fathers, which will give you recognation of history. This recognation mcans morc 
than any material equivalent and wilí prove that the value of life does nőt incrcasse 
by material goods bút by the unexhaustive depth of the humán sóul.

Expressing our hearty thanks we remain most rcspectfully

Board of professor of the Univcrsity of Sopron 
Kálmán Roller 

Rektor.”
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E r d é s z e k  s z á m ű z e t é s b e n

(A SOPRONI ERDÉSZETI FAKULTÁS KANADÁBAN)

írta: Adamovich László és 
Sziklai Oszkár

(mindketten egyetemi docensek Vancouverben 
a British Columbia Egyetem Erdészeti Karán)

Korábban mindketten ott voltak a soproni, illetve 
a kanadai erdészeti fakultáson

Minden jog fenntartva 
Kiadva Kanadában, 1970-ben

[a szögletes zárójelbe tett, kurzívval szedett mondatok 
Adamovich Lászlónak a mostani kiadás alkalmával 

tett megjegyzései]

Ez a visszaemlékezés a León és Thea Koemer Alapítvány segítségével 
jött létre, melyért nekik rendkívül hálásak vagyunk.

A szerzők szeretnék kifejezni nagyrabecsülésüket azoknak, akik 
a szöveg elolvasása után értékes megjegyzéseket tettek. 

Különösen köszönjük a segítséget a következőknek:
G.S.Allén asszony, az urak közül pedig K.G.Fenson,

J.V Thitgood, Dr. K. Graham, B.G. Griffith, W.W. Jeffrey, 
J.H.G. Smith, valamint a Soproni Erdészeti Főiskola oktatói

és hallgatói.

Fordította: Vörös Ákos

Az Erdészettörténeti Közlemények és az Erdész Szellemi Műhely 
szerkesztői ezúton mondanak köszönetét Sziklai Oszkár professzor 
özvegyének, illetőnek Adamovich László professzornak a magyar 
kiadáshoz való hozzájárulásukért, illetőleg a szövegben tett értékes

kiegészítésekért.
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E l ő s z ó

1956 őszén, sokadmagammal a British Columbia Egyetemen, 
döbbenettel szemléltük azokat a véres retorziókat, melyekkel azokat a 
magyarokat illették, akik a II. világháború után, a kommunista rezsim 
alatt, bátorkodtak valamivel több szabadság után vágyakozni. Sokan 
azok közül, akik erőfeszítéseket tettek e nemes cél érdekében, 
Ausztriába menekültek. Mivel Kanada kormánya számára nyilvánvaló 
volt, hogy, hasonlóan más nyugati országokhoz, lépéseket kell tenni a 
szerencsétlenül járt áldozatokért, Jack Pickersgill bevándorlási 
miniszter elutazott Bécsbe, hogy első kézből kapjon információt arról, 
mi is történt valójában. Itt aztán láthatta, hogy a magyarországi 
Sopron egyetemének erdészeti fakultásáról majdnem az összes 
dolgozó, a hallgatók közül pedig valamennyi átszökött a határon a 
szomszédos Ausztriába. Volt egy olyan gondolata, hogy ezek a 
személyek kiválóan beilleszkednének a kanadai létformába, és a 
gazdaság számára sem lennének haszontalanok. Rögtön felhívta James 
Sinclairt, nagyszerű kollégáját, aki az időben British Columbiát 
képviselte a kanadai kormányban. Mr. Sinclair, miután beszélt 
Pickersgillel, átugrott hozzám az UBC (University o f British 
Columbia) területén lévő elnöki rezidenciámba. Emlékszem, vasárnap 
reggel, körülbelül 10 óra volt. Sinclair elmesélte telefonváltását 
Pickersgill miniszter úrral, és megkérdezte, hogy véleményem szerint 
ebben a helyzetben egyetemünk tudna-e segíteni. Mondtam, hogy 
örömmel megteszünk bármit, ami tőlünk telik. Aztán szó szót 
követett, többek között arról, hogy az erdészeti iparágban kik vannak 
olyan pozícióban, hogy hathatósan segíteni tudnának. Valószínű, hogy 
a sors keze volt abban, hogy Mr. Harold és Joe Foley neve jutott 
eszembe, akik akkor a Powell River Farost- és Papírüzem első 
emberei voltak. Megegyeztünk, ha érdekli őket a dolog, úgy még 
aznap, vasárnap délután mindhárman visszajönnek hozzám. így is 
történt. Sőt Foleyék magukkal hozták Mr. McNeilt is, cégük egyik 
elöljáróját, én pedig elhívtam Dr. George Allent, aki akkoriban erdész 
dékán volt. A dolog úgy történt, hogy a Powell River cég az utolsó 
simításokat végezte egy nagyberuházáson, új szerelőcsarnokot 
helyeztek üzembe. A munkások lakhelyéül szolgáló lakónegyed úgy 
tűnt, hogy az év elejére felszabadul. így aztán meg is egyeztünk 
Sinclairrel, hogy felhívja majd Pickersgillt Bécsben azzal, hogy a 
teljes soproni különítményt hívja meg British Columbiába. Ezt 
követően Mr. Allén és Mr. MacNeil elrepültek Bécsbe, hogy
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találkozzanak a magyarokkal. Roller Kálmán, az erdészeti kar 
dékánja, három hallgatójával ezután átrepült Vancouverbe, hogy 
tájékozódjék azokról a körülményekről, amelyek majd a soproniakat 
fogadni fogják. A dolog pikantériája, hogy tulajdonképpen egyfajta 
versenyben voltunk más nyugati, főleg nyugat-német intézményekkel, 
valamint a New York állambeli Syracuse egyetem erdészeti 
fakultásával. Mégis úgy alakult, hogy a magyar hallgatók, oktatók és 
családtagjaik British Columbia mellett döntöttek. Hosszú hajóutat 
követően, Saint John-nál léptek szárazföldre, majd vonattal tovább. 
Mindez 1957. január elején történt. Kezdetben Abbodsford katonai 
bázisának lakóházai nyújtottak számukra otthont, aztán, még az év 
elején, következett a Powell River lakónegyede. Itt aztán 
megkezdhették beilleszkedésüket a kanadai életformába, meg persze 
az angol nyelvvel is próbáltak ismerkedni. Egy februári vasárnap 
reggel Sherwood Lett tiszteletbeli rektor, Allén dékán, a Foley fivérek 
és jómagam átrepültünk a Powell Riverhez. Emlékszem, igen kis gép 
volt, az idő meg rettenetes. Szerettünk volna részleteket tudni a 
problémáikról, kívánságaikról. Dél tájban ebédeltünk meg, közösen, 
egy hatalmas étkezőben, ahol az eszmecserében tolmács segítkezett. 
Mindennek eredményeképpen megegyeztünk, illetve megígértük, 
hogy a nyári hónapokban találunk számukra munkát, elfoglaltságot, és 
arra is tettünk ígéretet, hogy ősztől valamennyien átjöhetnek az 
egyetemünkre. A kollégiumokban lesz számukra szállás, az oktatók és 
családtagjaik szintén megfelelő elbánásban fognak részesülni. Ez 
később így is történt. A nyári hónapokban megtettünk mindent azért, 
hogy a hallgatók erdészeti üzemekben valamilyen munkát kapjanak. 
Nyilvánvaló, hogy ily módon komoly előrelépés történt az angol nyelv 
használatával, tanulásával kapcsolatban is. Nagy segítség volt az is, 
hogy elképzeléseinket a kanadai kormány pénzügyi szempontból is 
támogatta. Összességében tevékenységünk eredménye az lett, hogy 
mind a hallgatók, mind az oktatók várakozáson felül teljesítettek, és 
kiválóan megállták a helyüket. A hallgatók valamennyien befejezték 
tanulmányaikat (a tényleges számokat —  végzők, kimaradtak, 
hazatértek —  lásd később a szövegben), és jeles, hasznos polgárai 
lettek Kanadának. Jó néhányan a ranglétrán igen magasra jutottak. 
Beszélni kell arról a néhány lányról is, akik, miután férjhez mentek, 
hasznára váltak Kanadának olyan szempontból is, hogy nagyszerű 
gyerekeket neveltek, akik beilleszkedtek a kanadai létformába.

Végül hadd említsek meg néhány érdekességet. Nem is olyan 
régen levelet váltottam Roller tanár úrral, akit jelenleg az Erdészeti
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Minisztérium alkalmaz winnipegi laboratóriumokban. Az a munka, 
amivel ő foglalkozott, befejezéséhez érkezett. Ennek főleg 
takarékossági okai voltak. Úgy tűnt, probléma lehet későbbi 
elhelyezkedésével. Hála istennek azonban, meg köszönet sok jó 
barátnak is, Roller úr nyártól New Brunswickben, Frederiction 
városban dolgozhat a kanadai kormány Erdészeti Szolgálatánál. írásos 
anyagaiból az derül ki, hogy gyermekei igen eredményes és 
figyelemreméltó munkát végeznek.

Befejezésként az eseményekről személyes véleményemet is 
papírra kell vetnem. Meggyőződésem, hogy mindenki, aki részese 
volt valamilyen formában e történelmi kalandnak, boldog és büszke 
lehet. Nagy örömömre szolgál, hogy országunkban lelt otthonra e 
maroknyi magyar, és bízom benne, mindannyian sok jót kapnak még, 
amit Kanada és az élet tartogat számukra.

N.A.M. MacKenzie
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A so pr o n i E r d é sz e t i F ő is k o l a  t ö r t é n e t e

Az 1956-os magyar forradalmat követően a soproni egyetem 
erdőmémöki karáról mintegy 330 hallgató - jó néhány oktatójukkal - 
Ausztriába menekült. A kanadai kormány meghívásának 
köszönhetően folytathatták tanulmányaikat a British Columbia 
Egyetemen, Vancouverben. Néhányan ugyan ott hagyták az 
egyetemet, java részük azonban diplomát szerzett. Hogy teljesebben 
megérthessük e kis csoportnak az életét és problémáit, e történet 
megkísérli feltárni a múltat, és megvilágítani, hogy mi minden 
befolyásolta a csoportot [abban, hogy Kanadába települjön].

A  S 0 p r o n i  E g y e t e m  r ö v i d  t ö r t é n e t e

A magyarországi erdészeti felsőoktatás 1809-re nyúlik vissza, 
amikor azt új fakultásként csatolták a Bányászati Akadémiához. 
Erdészetet korábban Selmecen a bányász fakultáson belüli kurzusokon 
oktatták. Selmec akkor ősi bányászvároska volt a Kárpátok lábainál, 
Magyarország északi részén. Errefelé évszázadokon át aranyat és 
vasat bányásztak. A hallgatók aktív résztvevői voltak a nemzeti 
ügyeknek. Az 1848-49-es szabadságharcban az ország nemzeti 
függetlenségéért és a magyar nyelv használatáért harcoltak. A selmeci 
akadémiát egy évre bezárták azt követően, miután a felkelést az orosz 
hadsereg segítségével leverték. Amikor a kiegyezéskor, 1867-ben az 
ország részben független lett a Habsburg-tróntól, Selmecen az oktatás 
nyelvét magyarrá tették. Ez időben vezettek be egy négyéves erdészeti 
tanrendet.

Az 1. világháborút követően, a trianoni szerződésnek 
„köszönhetően”, elveszett az ország kétharmada. A Kárpátok hatalmas 
erdőségeit elvették, beleértve magát Selmecet is, ahol a bányászati, 
kohászati és erdészeti szakok bölcsője volt. Hazafias professzorok és a 
diáktestületek, sok nehézség árán, Budapestre költöztek, majd azt 
követően Magyarország nyugati határához, Sopronba. Sopron 
története Selmecnél is ősibb, hiszen a Római Birodalom alatt 
Scarbantia néven közismert katonai terület volt.

1956-*ban az intézmény újfent költözködött. Ez idő tájt erős volt 
a kommunistaellenes hangulat, és a levert forradalom utáni történések 
a hallgatók jó részét száműzetésbe kényszerítették. Négy év után, az 
utolsó hallgató diplomázásakor, a „kanadai Sopron” örökre bezárta 
kapuit. Jóllehet a kivándorlás elszakította a fizikai értelemben vett
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szálakat, de az érzelmi kötődés az Alma Materhez megmaradt. Az 
intézmény 150 éves évfordulóját egyaránt megünnepelték Zólyomban, 
Sopronban és Vancouverben.

A selmeci (most: Banska Stiavnica, Csehszlovákiában) főépület. Az 
erdészeti felsőoktatás visszanyúlik 1809-re, amikor a Bányászati 
Akadémia mellett létrejött az Erdészeti Fakultás.
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AZ ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS FEJLŐDÉSE

Az eredeti selmeci tanmenet az alkalmazott fizikai 
tanulmányokra helyezte a fő hangsúlyt, azért is, mert a bányász- és 
kohászképzés oktatói gárdája ugyanaz volt. Az 1800-as évek elején az 
erdészeti tanmenet három fő részre tagolódott: erdőtelepítés, 
erdőművelés és erdővédelem. Az erdőművelés hamarosan igen fontos 
tantárgy lett, mivel az 1879-es magyar erdészeti törvény megalkotása 
után kitűnő professzorok kaptak állást. Ez a törvény jelentős hangsúlyt 
fektetett az erdőterületek folytonos növelésére.

A soproni főépület. Az I. világháború végén az iskola Budapestre, majd 
Sopronba menekült.

Az I. világháborút követően az ország kétharmadát a 
szomszédos országok területéhez csatolták. A maradék 
Magyarországon az erdőterület a korábbinak csupán 12,3%-a maradt. 
Ez követően az erdészet központi problémája a meglévő erdők 
védelme, illetve új erdők telepítésének kérdése volt. Ennek 
eredményeként nagy lelkesedéssel indultak el az új, biológiai jellegű
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kurzusok. Kiválóan körvonalazódtak a kilenc szemeszterre tervezett 
erdészeti, valamint mérnöki tudományok oktatásának kontúrjai.

Szakosodási lehetőség az alsóbb évfolyamokon nem volt. A 
kurzusok alaptantárgyakat foglaltak magukba. Ilyenek voltak az 
erdészet területén a matematika, fizika, kémia, növénytan, talajtan 
stb., a mérnöki tudományok esetében a mechanika, hídtervezés, 
földmérés, szállítás, géptan stb. Az igazán szakmai jellegű erdészet 
területén a következő tárgyakat lehetett tanulni: erdőművelés, 
erdőbecslés, erdőgazdálkodás, kitermelés stb. A nyári gyakorlatokat is 
az egyetem szervezte, karöltve állami erdészeti és magán jellegű 
cégekkel. A vizsgák elsősorban szóbeliek voltak, ám mindenki 
számára kötelezőek.

A soproni erdészeti kar hallgatóinak és oktatóinak egy csoportja az UBC Sopron 
Erdészeti Fakultás épülete előtt, Vancouverben. A hallgatóság és a fakultás nagyobb 
része 1956-ban vonult száműzetésbe.

Ha a tanuló megbukott a vizsgán, különdíj ellenében újból 
próbálkozhatott mindaddig, míg a minimális szintet nem teljesítette. 
Három szigorlatot is teljesíteni kellett bizottság előtt, ráadásul mindig 
szóban. Az elsőt a negyedik szemeszter végén matematikából, 
növénytanból és talajtanból. A másodikat a harmadév végén kellett 
letenni földmérésből, erdővédelemből és erdőművelésből. A harmadik 
szigorlat időpontja közvetlenül a végzés előtt volt. Ennek tárgyai:
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erdészeti szállítástan, gazdasági ismeretek és fatechnológia. 
Szakdolgozatírása is kötelező volt, amit bizottság előtt kellett 
megvédeni. Ezt követően ajelölt megkapta erdőmémöki diplomáját.

f

A Várostorony — közismert nevén Tűztorony — Sopron 
főterén helyezkedik el, őrködve a változó időkön. Alapjait még 
a rómaiak rakták le, további részei a reneszánsz idején 
épültek, jelenlegi formáját a barokk korban nyerte el. A torony 
Sopront szimbolizálja, és mélyen beágyazódott a hallgatók 
tudatába is. A végzős osztályok tablóin is látható.

A tantárgyak száma igen magas volt, mintegy ötven, a heti órák 
száma pedig meghaladta a negyvenet. A tanév szeptembertől június 
végéig tartott.
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Azok a hallgatók, akik elvégezték az egyetemet, mint erdészek, 
erdőmémökök vagy földmérők helyezkedtek el. Számos területen 
várta őket mind az állami, mind a magánszférában - fűrészüzemekben, 
a vasútnál, meg persze az erdészeteknél.

1934-ben alapvető szervezeti változás lépett életbe azáltal, hogy 
a három soproni fakultás a József Nádor Műszaki és Közgazdasági 
Egyetem része lett. Jóllehet a karok központja Sopron maradt, ám a 
rektor (Rector Magnificus) székhelye Budapest lett. Sopronnak egy 
dékánja volt, akit évente a Bányászati, Kohászati és Erdőmérnöki 
Karok idősebb oktatói közül választottak. [Roller hallani sem akart 
arról, hogy a dékán mandátuma lejár, így végig ö maradt a dékáni 
cím birtokosa.]

A második világháború után a kommunista rezsim magához 
ragadta a hatalmat, és az oktatás egész rendszerét átalakította. Az 
egyetemek elveszítették akadémiai szabadságukat és önállóságukat. 
Az új kormányzat elhamarkodott döntése következtében a több mint 
száz éve együtt működő karok soproni közössége megszakadt. A 
Bányászati és Kohászati Karok Kelet-Magyarországra kerültek, míg 
az Erdészeti Kart hozzácsatolták az Agrártudományi Egyetemhez.

A mérnöki tudományok és általában az erdészet tantárgyait 
csökkentették, hogy helyet csináljanak a kötelező jellegű marxista- 
leninista tárgyaknak, továbbá az orosz nyelvnek, politikai 
gazdaságtannak és a katonai jellegű képzésnek. Ezek a tantárgyak a 
teljes képzés mintegy 20%-át jelentették. Mindezzel egyidőben a 
biológiai tárgyakat is erősítették. 1945 és 1956 között az állandósult 
átszervezések az intézmények területén rengeteg változást hoztak. 
Mindazonáltal az általános értelemben vett erdészeti képzés 
fennmaradt, s ez látható az 1945-ös, 1956-os és 1960-as tantervben is 
(Függelék 2; 3; 4. pont). Az 1950-es évek elején kísérletet tettek arra, 
hogy az alsóbb évfolyamokon valamilyen speciális képzést 
vezessenek be, de ezt a kezdeményezést három év után visszavonták.

D i á k é l e t  é s  d i á k k l l b

[Ezt főleg dr. Pászner László írta meg]

A soproni diákságnak jól megszervezett diákklubja volt, az 
„Ifjúsági Kör” A hallgatói társadalom testvériségi klubjának 
kiemelkedő szerepe volt mind Selmecen, mind pedig Sopronban, míg 
azt 1947-ben fel nem oszlatták. Hagyományaikat azonban 
továbbvitték Kanadába is.
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Az Ifjúsági Körnek több mint százéves a története. Szabályai 
meghatározók voltak Selmecen, Sopronban egyaránt. A soproni 
diákélet egyedülálló volt Magyarországon abban az értelemben, 
ahogyan mondjuk, a heidelbergi diákélet egyedülálló volt 
Németországban. Egy tipikus jellemvonása volt például, hogy a klub 
életében a professzorok és diákok közösen vettek részt. Ennek az oka 
valószínűleg az lehetett, hogy valamennyi szak érdekelt volt a klub 
dolgaiban. Ez a tény családias, barátságos jelleget kölcsönzött az 
iskolának.

A szakok hallgatói a diákklubban együtt tevékenykedtek. Egy tanévben 4-6 
összejövetelt rendeztek, ahol nemcsak fehér asztalnál lehetett vitatkozni, de 
fegyelmezetten énekelni, sőt mulatni is szabad volt.

A diákélet két fő jellemvonása a konzervatizmus és 
hagyományőrzés. Az elsőéves hallgatóknak egy rendkívül szigorú 
balekvizsgán kellett átjutniuk, hogy a későbbiekben tagok lehessenek. 
Ez a ceremónia egyszerre volt humoros és komoly. Aki a vizsgán 
átment (ami elsőre sohasem sikerült), megkaphatta a kitüntető „balek” 
címet. Ezáltal a felsőéveseknek kötelességtudó szolgálója lett. A 
diákklubnak teljes jogú tagja kizárólag akkor lehetett, ha átesett a 
„balekkeresztelő”-n is. Ennek során két keresztszülő, felsősök vagy 
oktatók, azaz a firmák, Bacchus nevében sörrel rendesen megöntözve, 
a balekoknak új nevet adtak. Ezek az újdonsült nevek nemritkán 
népszerűbbekké váltak, mint az eredeti. [Engem mindenki Cinkének 
ismert -  keresztapám volt: Májer Tóni.] A klubnak csakis és kizárólag
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megkeresztelt tagjai vehettek részt később az ivós-éneklős esti 
partikon, amit mindenki szakestélynek hívott. Ezek rendkívül vidám, 
jóllehet megfelelő szabályok szerint levezényelt, összejövetelek 
voltak. Az egyetemi tanév első szakestélye mindig ismerkedő jellegű 
volt, ahol az összes kar valamennyi hallgatója részt vett. Ez az 
esemény az új tanév hivatalos megnyitását is jelentette. A tanév végén 
a másik nagy esemény a valétáló szakestély volt, amikor a végzősök a 
kabátjukon három hónapig viselt zöld szalagot eltávolították.

A dalok, melyeket a szakestélyeken énekeltek, többnyire magyar 
népdalok voltak, de szép számmal voltak ismeretlen vagy német 
eredetű dalok, diáknóták is. Néhány ezek közül latin nyelven szólt, 
melynek politikai oka volt, hiszen a latint hosszabb ideig használták 
Magyarországon, mint bármely más országban, tiltakozásul az ellen, 
hogy a Habsburgok a németet akarták megtenni hivatalos nyelvnek.

A balek akkor válhatott „az isteni fényben tündöklő 
firmák ” kötelességtudó szolgálójává, ha a két 
keresztszülő, felsőbb évfolyamos, vagy oktató Bacchus 
nevében megkeresztelte.

Minden évben megválasztották a diákelnököt és a klub 
tisztségviselőit, melyet persze választási kampány is megelőzött. Ez 
színes, eseménydús forgatag volt, amely túlnőtt az egyetem falain,
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szinte az egész város területén folyt, felvonulásokkal, hangos 
zenéléssel és kortesbeszédekkel.

A végzősök felvonulása kiemelkedő eseménynek számított. A 
hallgatók végigmasíroztak Sopron kanyargós utcáin, szigorúan 
egyenruhájukban, a valdenben, kezükben fáklyát vittek, és 
hagyományőrző diáknótákat énekeltek. Az uniformis igen szép 
kiállítású öltözék volt. Barna színű zakó és fejfedő dukált az 
erdészeknek, fekete a bányászoknak és a kohászoknak. Az ősi 
szokásnak megfelelően a lányok versengtek, hogy ki tud szebb 
hímzett foltot varrni a zakókra. Flekknek nevezték ezt, eltakarván a 
viseltes részeket. Az a hímnemű egyén, aki a legtöbb és legszebb 
kivitelezésű flekk birtokosa volt, elnyerte a „Nagy Szívtipró” kitüntető 
címet. [Az én valdenomon 9 flekk volt. Amikor 1945 márciusában 
hazamentem Eszterházára szüléimhez, a valdenomat az irodámban a 
széktámlán hagytam. Visszatérve a 9 flekket kivágva, a valdent likasan 
találtam -  az oroszok azt is elvitték.]  A cím birtokosa rendre az 
erdészhallgatók közül került ki. Ennek tulajdonítható az a szóbeszéd, 
hogy a kommunista rezsim csak azért hagyta meg az erdész kart 
Sopronnak, míg másokat áthelyezett, mert a soproni lányok és lányos 
mamák —  számtalan aláírással —  az Oktatási Minisztériumba 
petíciót nyújtottak be.

A diákklub egy jól működő, demokratikus szervezet volt. Az 
ehhez való tartozás tulajdonképpen kötelező volt. A klub feladata 
lényegesen több volt, mint pusztán különböző összejöveteleket 
szervezni. A hallgató pénzügyi támogatást úgy nyerhetett el, hogy 
közvetlen módon kapcsolat volt az egyetem és a klub megadott 
tisztségviselője között. A klub fegyelmi bizottsága jogosult arra is, 
hogy tagjai közül bárkit kizárjon, és ez többnyire az egyetemről való 
kizárást is jelentette. Hallgatók vagy professzorok elhalálozása esetén 
az elhunytnak a végtisztességet a diákklub közreműködésével, 
méltóságteljes ceremóniával adták meg.

A HALLGATÓK HAZAFIASSÁGA
[Adamovich László]

A diákklub egyik fő jellemzője a hazaszeretet volt. A szülőföld 
és a szabadság iránti szeretetet a diákság dalokkal és vitaestekkel 
nyomatékosította. Ennek a magatartásnak történelmi gyökerei vannak, 
hiszen a fiatalság 1848-ban aktív részese volt a Habsburgok elleni 
harcnak. A másik vélhető ok a Selmec és Sopron között megtett út.
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Nem sokkal azután, hogy az iskola letelepedett jelenlegi helyén, vált 
nyilvánvalóvá, hogy Sopront Ausztriához kívánják csatolni. Ez 
magyar szemszögből szégyenletes cselekedet lett volna, hiszen 
minden magyar úgy látta, hogy az utóbbi három évszázad minden 
nyomoráért és elnyomásáért Ausztria és a Habsburg-ház a felelős. 
Éppen eléggé igazságtalannak tűnt, hogy Magyarországot ugyanolyan 
bűnösnek kiáltották ki, mint Ausztriát, nade hogy magyar területeket 
Ausztriának adjanak át a háború után, olyan területeket, melyek ezer 
évig Magyarországhoz tartoztak, elképzelhetetlen volt minden magyar 
számára.

Az első világháborúból hazatért hallgatók saját haderőt 
szerveztek, és Sopron közelében sikeresen harcoltak a betolakodó 
osztrák fegyveres csapatokkal. Végül népszavazás döntött arról, hogy 
Sopron hova is tartozzék. Az eredmény Magyarországnak volt 
kedvező. Sokan úgy vélték, hogy a selmeci iskola újonnan érkezett 
hallgatói billentették el a mérleg nyelvét, és a szavazás eredménye 
nekik köszönhető. Mindenesetre a város megkapta a „Civitas 
Fidelissima” nevet, melynek jelentése a „Leghűségesebb Város”, és 
egy Hűségkaput is emeltek a Várostorony tövében, hogy az mindenkit 
emlékeztessen a népszavazás eredményére. Ettől kezdve a diákklub 
nem volt különösebben jó viszonyban az olyan német háttérrel 
rendelkező lakosokkal, akik az Ausztriához való csatlakozásra 
szavaztak. Ezt a hazafias érzést a későbbi hallgatók is örökül kapták. 
Amikor a németek Magyarországon a második világháború ideje alatt 
létrehozták a náci szellemiségű „Volksbund”-ot, Sopronban egy 
klubot is életre hívtak. Midőn 1944-ben a német hadsereg megszállta 
Magyarországot, a diákklub egy tiltakozó menetet szervezett a 
„Volksbund” székháza elé, persze nem minden veszély nélkül.

1944 végén, a Vörös Hadsereg közeledésekor a budapesti József 
Nádor Műszaki és Közgazdasági Egyetem rektorát, oktatóit és 
hallgatóit utasították, hogy hagyják el az országot és Németországba 
távozzanak. A soproni kar is ugyanezt a felszólítást kapta. A hallgatók 
hazafias érzése igen magasra hágott, és a távozást gyakorlatilag 
szabotálták. Később a szovjet erők méltányolták azt a tényt, hogy a 
soproni egyetem értékes együttese jóformán sértetlenül megmaradt. 
Csak néhány kisebb épület sérült meg, melyeket ideiglenes kórházként 
használtak. Ilyeténképpen Sopronban az oktatás folytatódott, kivéve 
azt az egyhónapos időszakot, amikor tényleges háborús tevékenység 
jellemezte a várost. Sopront erőteljesen bombázták, de szerencsére az 
egyetem csak két közvetlen találatot kapott, azonban egyik sem volt
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jelentős. [Sajnos egy erdőmémök-hallgató is meghalt a december 6-ai 
bombázáskor a botanikus kertben.]

A diákklub tagjai 1939-40 telén csatlakoztak a finn hadsereghez 
a Szovjetunió elleni harcban, így aztán nem volt meglepő, hogy az 
orosz megszállás idején a klubot ellehetetlenítették. Hozzá kell 
tennünk, hogy a meglepetés erejével hatott, hogy tíz esztendővel a 
kommunista uralomra törés után a hallgatók ugyanolyan módon 
viselkedtek, mint elődeik, mikor az ország szabadsága forgott kockán.

Miután a kommunista hatalom teljes ellenőrzést vezetett be, a 
hallgatói testületekben is számottevő változás következett be. 1947- 
ben a diákklubot törvényen kívül helyezték, és a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség lett az egyetlen szervezet, melynek a hallgatók tagjai 
lehettek. Néhány hallgató földalatti mozgalmat próbált szervezni, a 
hagyományoknak megfelelően, „Ifjúsági Kör” néven. Ennek 
eredményeként 1951-ben 43 hallgatót az egyetemről eltanácsoltak. 
Ezeknek a hallgatóknak többsége utolsó éves volt. A rezsim 
megbélyegzése értelmében „nem megbízható”-nak nyilvánították 
őket. [A kiutasító bizottságnak tagja volt Roller Kálmán; és az azévi 
dékán, aki aláírta a jelentést: Fehér Dániel professzor. Ez talán 
nektek azért is jelentős, mert a kohászoktól is kitettek volna párat, de 
Verő prof., dékán nem írta alá. Azóta is tisztelem, fiát tanítottam 
Sopronban, mivel a geofizikusoknak én adtam elő a mechanikát.] Ez 
elegendő volt ahhoz, hogy akár kétkezi munkát se találjanak. Egyike 
ezeknek 1959-ben csatlakozott a Soproni Divízióhoz Vancouverben, 
ahol tanulmányait befejezhette [Pálffy Csaba]. Mielőtt a kommunisták 
átvették a hatalmat, a tandíjak a soproni intézményben az országos 
átlagnál alacsonyabbak voltak, mely lehetővé tette a tanulást azok 
számára is, akik rosszabb anyagi háttérrel rendelkeztek. így aztán nem 
tűnt nagy változásnak, hogy Sopron eleget tett az erőteljes politikai 
nyomásnak, hogy tudniillik kiket kell felvenni hallgatónak. 70% 
munkás-, vagy parasztszármazású mellett 30% jöhetett a 
középosztályból, és 20% körül kellett lennie a nőnemű felveendőknek.

Szép számmal jöttek olyan diákok, kiknek szakérettségis 
papírjuk volt. Ez azt jelentette, hogy munkás származást tudtak 
felmutatni, és a középiskolát négy helyett két év alatt végezték el. Az 
ilyen diákok jelentették az egyetemen a kommunista magot, és 
mindent ellenőrzésük alá vontak. A felszínen úgy tűnt, hogy változott 
a hallgatók viselkedésmódja is —  főleg a személyzeti osztály 
behatásának köszönhetően, ahol hűséges párttagok dolgoztak. Hasonló 
volt a helyzet a dékáni hivatalban és a három stratégiai szempontból
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fontos tanszéken: a Marxizmus-Leninizmus Tanszéken, a Katonai 
Tanszéken és az Orosz Nyelvi Tanszéken is. Ez a három szervezeti 
egység komoly és kemény munkát folytatott azért, hogy lefektessék 
egy új és a magyarok számára merőben idegen és furcsa ideológia 
alapjait. 1951-ben politikai szempontból „megbízható” emberek 
kerültek a fakultásra. [Lám-lám m ajd’ mind kijött Talán féltek, 
hogy túl korán forgatták ismét a köpenyüket?] A hallgatóknak részt 
kellett venniük olyan foglalkozásokon, melyet a politikai ortodoxia 
egyéniségei tartottak. Nem voltak szakestélyek, csak politikai 
gyűlések, ahol elítélték azokat, akiket el kellett ítélni. A ritmikus 
tapsvihar Sztálin és a magyar Sztálin, Rákosi neve hallatán 
kísértetiesen emlékeztetett a „klopacska” hangjára, mely egy fából 
készült hangszer volt, és hagyományosan hallgatói temetéseken 
használták. Tény, hogy egy boldog korszakot valóban temetni kellett. 
Olyan reménytelennek, szürkének és természetellenesnek tűnt minden, 
hogy sokan teljes letargiába estek. Az emberek már régi barátaikban 
sem bízhattak, hiszen nyílt titok volt a titkosrendőrség léte és 
informátorainak a beszervezése. Ezekben a sötét és nehéz napokban a 
hallgatói életforma látványosan elkülönült a dolgozók életétől.

Amikor már teljesen elfogyott a remény, akkor némi változás 
szele kezdett el fújdogálni először Berlinből, aztán Lengyelországból. 
A kétségbeesés után 1956 tavaszán a hosszú, kemény, lehangoló tél 
után tényleg új szelek fújtak. Az üzenetet először fiatalok észlelték. A 
budapesti és Magyarország középső részén élő egyetemi polgárság 
gyorsan reagált az eseményekre. Sopron a legkevésbé sem volt 
központi pozícióban, ám a legközelebb ahhoz a vasfüggönyhöz, amit 
mementóként a kommunisták építettek. Ez a drótkerítés szelte át az 
egyetemi erdészet vonalát az osztrák határ előtt, csupán három 
kilométerre az egyetemtől.

AZ 1956-O S FORRADALOM SOPRONBAN

A magyar forradalom eseményei különleges módon érintették 
Sopront, hiszen a közelben (az osztrák államszerződés alapján) orosz 
csapatok nem voltak. A hallgatók követelései hasonlóak voltak a 
budapesti hallgatói testületek elképzeléseihez. Ezek részben 
közvetlenül Magyarországhoz kötődtek (az orosz csapatok kivonása, 
az Oroszországgal kötött kereskedelmi kapcsolatok teljes 
felülvizsgálata stb.), másrészt pedig közvetlenül a hallgatók 
problémáira vonatkoztak (az orosz nyelv kötelezővé tételének
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megszüntetése, illetve annak fakultatív tárgyként való bevezetése 
stb.). Speciális „soproni” követelés volt a hagyományos soproni karok 
újjáélesztése, úgyis mint a Bányász, Kohász, Erdész Karok újbóli 
megalapítása.

Az 1956. október 23-i felvonulás a városon igen ünnepélyes 
volt. A menet élén egy hatalmas felirat volt olvasható: „Együtt a 
lengyel néppel”

Amikor híre ment, hogy elkezdődtek a budapesti harcok, az 
előadások rögtön leálltak, és a hallgatóság azonnal az események 
irányítójává vált.

Sopronban is, hasonlóan más egyetemi városokhoz, „Hallgatói 
Forradalmi Bizottság” [Egyetemi Nemzetőrség] alakult. Ez a helyi 
önkormányzattól gyakorlatilag átvette a hatalmat addig, míg a 
városban új vezetés nem alakult. Önkéntes rendőrségi alakulat jött 
létre, és a hallgatókkal párosával járőröztek. Valamennyi üzem és 
munkahely „munkástanácsot” alakított, melyek képviselőket küldtek a 
hallgatói testülethez, hogy információt, utasítást kapjanak. Tény és 
való, hogy a hallgatói bizottság jószerével éjjel-nappal működött és tíz 
napon keresztül ülésezett.

Vita alakult ki arra vonatkozóan, hogy a soproni hallgatók a 
szabadság kivívásáért részt vegyenek-e a budapesti harcokban. A helyi 
katonai testületek ellátták őket fegyverrel. A döntés végül is az volt, 
hogy a hallgatók hatékonyabban tudják szolgálni a forradalom ügyét, 
ha a városban maradnak, és inkább a budapestieknek küldendő vér, 
gyógyszer, élelem és egyebek eljuttatásában szorgoskodnak. E terv 
részét képezte az a tény is, hogy mivel Sopron az országhatár nyugati 
szélén helyezkedik el, Ausztria felől, közvetlenül összeköttetésbe 
kerülhet a Vöröskereszttel. Valóban egészen rövid időn belül tetemes 
mennyiségű segély érkezett, olyannyira, hogy az egyetemi épületek 
hatalmas raktáráruházakra kezdtek hasonlítani.

A hallgatóság irányította a vasúti közlekedést Budapestig, és 
megszervezték a teherautó-„flottát”, mely tíz napon át megszakítás 
nélkül üzemelt. Ez egyben kiváló mérnöki munkának is bizonyult, és 
nagyban hozzájárult a forradalom eseményeihez.

A november 4-i események azonban Sopronba pánikszerű 
hangulatot hoztak. Jóllehet történtek kísérletek a közeledő orosz 
tankok feltartóztatására, nyilvánvalóvá kezdett válni, hogy a szerény 
felfegyverzettség tankokkal szemben csak önpusztító vérontásba 
torkollhat. A határ Ausztria felé nyitva állt. A hallgatók és oktatók 
nagy része sietős tempóban elhagyta Sopront, hogy elkerüljék az
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oroszok kegyetlen, várható bosszúját. A többség úgy gondolta, hogy 
ha a történések lecsendesednek, megszilárdul egy új rend, vagy ha 
nyugati segítséggel a szabadság megvalósul, vissza lehet majd térni 
Sopronba. Nem volt tervben az egyetem tömeges méretű elhagyása.
[Tökéletesen igaz!]
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Az i s k o l a  A u s z t r iá b a n

Azokat a hallgatókat, akik fegyverrel a kezükben léptek osztrák 
területre, a hatóságok Salzburgban őrizetbe vették. A többieket, 
beleértve az oktatókat és családtagjaikat, menekülttáborba 
irányították. Amikor ismertté vált, hogy a hallgatók jó része 
Ausztriában található, Roller Kálmán dékán azt javasolta, hogy 
kezdődjék meg, Ausztria hivatalos fennhatósága alatt, az oktatás 
újjászervezése. Az elképzelést az osztrák oktatási miniszter támogatta, 
mondván, a Wolfgangsee partján, Ferienhomban össze kellene hívni 
minden érintettet. Nehezítette a helyzetet a Salzburgban lévők ügye. 
Éppen hogy elkezdődtek volna az előadások, az osztrák hivatalos 
szervek kifejezték nemtetszésüket. Arra hivatkoztak, hogy mindez 
sértheti Ausztria semlegességét. Tény, hogy az orosz csapatok nyugati 
irányba végigmasíroztak Magyarországon, érthető módon minden 
osztrák lépést nagyon meg kellett fontolni. Választás előtt állunk: 
vagy feloszlatjuk az intézményt, vagy elhagyjuk Ausztriát.

Roller dékán húsz nemzet kormányának írt levelet, melyben 
elmagyarázta helyzetünket, ami valóban különleges volt (5. sz. 
függelék). Számos ország kifejezte együttérzését, illetve jelezte, hogy 
befogadnák a soproni erdészeket, ugyanakkor megszorító korlátokról 
is szóltak. Kanada válasza tűnt a legszívélyesebbnek. Kanada döntése 
azt eredményezte, hogy gyors és hatékony lépések kezdődtek néhány 
kiváló személyiség részéről, akik minden kétséget kizárva enyhíteni 
akartak a soproni társaság helyzetén. J. Pickersgill és J. Sinclair 
kabinetminiszterek, Dr. N.A.M. MacKenzie, az UBC akkori rektora és 
Mr. H. Foley a Powell River Company első embere egyetértettek 
abban, hogy a soproni diákok kanadai földön folytathatják 
tanulmányaikat. Jó néhány soproninak nem volt könnyű a döntés, 
hiszen korábban többen arra gondoltak, hogy emigrációjuk csak 
átmeneti jellegű, ezért nem indulnak olyan messzire.

Időközben a Sopronban maradottak delegációkat küldtek annak 
érdekében, hogy mindenkit visszahívjanak. Az indok az volt, az orosz 
és magyar kommunisták kevés jelét mutatják annak, hogy a megtorlás 
veszélye fenyegetne. Üzenetek szülőktől is érkeztek azzal, hogy ne 
távozzunk túl messzire. Helyzetünk megítélése sok szempontból 
bizony nem volt egyértelmű.

A végső döntés akkor történt, amikor Kanadából küldöttség 
érkezett. Vezetőjük J. Pickersgill, menekültügyi miniszter és Dr. G.S. 
Allén, a British Columbia Egyetem akkori erdész dékánja.

139



Elmagyarázták, hogy a kanadai intézményalapítás vonatkozásában 
milyen lehetőségeink vannak. Mivel a soproniak közül senki sem 
beszélt angolul, a kanadai és soproni felek között a tolmács volt az 
egyetlen kapocs.

Talán kissé fájdalmas beszélni arról, kiváltképp a történelmi 
objektivitás tükrében, hogy ezek a beszélgetések, egyeztetések 
nemegyszer kínos perceket okoztak a soproniaknak. A szomorkás 
felhang és a fájó percek az idő múlásával és bölcs szemléletmóddal 
elhalványodnak. Tény, hogy az ígéretek egy része, melyek 
megvalósulásában váltig hittünk, nem teljesült. Továbbá azt is 
tényként kell elfogadnunk, hogy a felvett garanciákat soha, sehol nem 
rögzítették papíron, és jószerével meg kellett elégedni a puszta szó 
tartalmával. Nem mehetünk el amellett sem, hogy a későbbi 
nehézségek, csalódások részben a nem megfelelő tolmácsolásnak 
voltak köszönhetők. A nyelvi problémák mellett mások úgy 
gondolták, hogy a megváltozott körülmények gyökere a kanadai 
szövetségi politikában keresendő.

Ahogyan a szerzők, a legjobb tudások szerint, fel tudják idézni, 
a csoport a következő javaslatokat kapta:

1. A Soproni Erdészeti Fakultás hallgatói magyar nyelven 
fejezhetik be tanulmányaikat, és azt Kanadában úgy fogadják 
el, mint teljes értéküt.

2. Kanada fogja állni a Vancouverig tartó utazás költségeit.
3. A tanulmányok ideje alatt mind a hallgatók, mind pedig 

oktatóik a kanadai kormánytól pénzügyi támogatásra 
számíthatnak.

4. A professzorok és hallgatók szabadon, kedvük szerint 
visszatérhetnek Magyarországra.

1957-ben a liberális kormány megbukott, és az új, konzervatív 
szemléletű vezetés vonakodott teljesíteni a fenti lista harmadik 
pontját. Erre példa, hogy az első év pénzügyi háttere G. C. Andrew 
dékán személyes közbenjárásának volt köszönhető (UBC).

A kanadai kivándorláshoz csatlakozók között volt a 
Nyilvántartási Hivatal vezetője, a Nyelvi Tanszék egy alkalmazottja, a 
Testnevelési Tanszékről valaki és egy műszerész.

Akik visszatértek Sopronba, ismét kiépítették a kart oly módon, 
hogy az üres állásokat az ipari és kutatói szférából töltötték be, vagy 
más karokról átcsoportosították. Az 1960-as évek elején a soproni 
erdőmémöki kart újjászervezték, majd az új intézmény neve Erdészeti 
és Faipari Egyetem lett.
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L e t e l e p e d é s  K a n a d á b a n

A kanadai környezet a magyartól rendkívül eltérő volt. A 
magyar erdők főként lombhullatók, sík vagy dombos területen. Az 
erdészet módszerei igen belterjesek. British Columbiában az állomány 
főleg tűlevelű, hegyes területeken s mindez eléggé külterjes. Igazán 
megdöbbentő volt megpillantani az első fakitermelési helyet. Nehéz 
volt azt összevetni a szabad, jóléti társadalommal. Új nyelv, új 
szokások, új erdészet. A beilleszkedésre vonatkozó kilátásaink nem 
voltak éppen rózsásak.

Családok megérkezése az Abbodsfordi táborba (British Columbia) 
1957 januárjában. Otthonukat sietve hagyták el, így csak a 
legszükségesebb, kézben vihető dolgokat cipelték.
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1. táblázat. A kar és a hallgatók szétszóródása 1956 után.

Sopron
1956
(fő)

Ausztriába
menekült

(fő)

Vissza
Sopronba

(fő)

Kanadába
jött
(fő)

Máshová
költözött

(fő)
Tanszékvezetők 16 8 3 4 1

Egyéb kari 
dolgozó 49 2 1 4 1 0 7
Teljes létszám a 
karról 65 29 7 14 8

Hallgatói létszám 390 330 60 2 0 0 70
Összesen 455 359 67 214 78

Az a tény, hogy a sok erőfeszítés nem volt hiábavaló, egyrészt a 
hallgatók és oktatók kitartásának, másrészt a felelősséget érző 
kanadaiak segítségének és türelmének volt köszönhető.

A gyerekek saját kis csomagjukat cipelték, amely főleg játékokat tartalmazott.

A két rövid megállás után (St. John, New Brunswick és 
Abbotsford, British Columbia) a csoport „feltételesen” letelepedett 
Powell Riverben. A tábort nagyszerűen működtette Mr. W. Forbes, a 
tábormenedzser és kis csapata. A British Columbia Oktatási
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Minisztériumának volt köszönhető, hogy angol nyelvórákon vehettek 
részt mind a hallgatók, mind pedig a többiek és családtagjaik.

Montrealban a MeGill Egyetem hallgatói a csoportot felvidították. A kép a hosszú 
St. John és Abbotsford közti vonatozás idején készült.

A UBC-től minden héten jöttek oktatók, akik a kanadai 
erdészettel ismertettek meg bennünket, és új otthonunkról egyéb 
előadásokat tartottak. Még arról is gondoskodtak, hogy 
meglátogathassunk egy közeli „kísérleti erdészetet”, főleg azért, hogy 
az oktatók ismerkedhessenek a honi, tengerközeli erdőállomány 
ökológiájával.

Az átállás a kanadai életformára könnyebbnek tűnt azáltal, hogy 
a táborban egy magyaros jellegű konyha is működött. [Paula néni 
vezetésével (Hunyadi utcai kifőzde tulajdonosa).] Egy magyar 
születésű katolikus pap és egy presbiter elöljáró segített abban, hogy 
megrázkódtatások nélkül tudjunk beilleszkedni. Ebben a tényleg 
kritikus periódusban a UBC egy magyar származású professzora, dr. 
Udvardy Miklós ornitológus is rengeteget tett az érdekünkben.

Powell Riverben csoportunk magatartása volt a legfontosabb 
tényező abban, hogy együtt tudtunk maradni. 1947-ben a szent emlékű 
diákszokásokat gyökerestől ki akarták tépni a szívekből, törvényen



kívül helyezték a diákklubot és megalapították a Kommunista Ifjúsági 
Szövetséget. Tíz év után úgy tűnt, hogy a régi diákszokások a feledés 
homályába merültek. Aztán hirtelen 1957 tavaszán egy ütött-kopott T 
Ford-modell egy hangos zenekar közvetítésével a Riverside Táborban 
tudatta mindenkivel, hogy a selmeci és soproni szellem egyáltalán 
nem felejtődött el, pusztán áthelyeződött mintegy 10.000 
mérföldnyire. Az új ifjúsági köri elnöknek Grátzer Miklóst 
választották meg, akinek első dolga volt, hogy felélessze a régi 
hagyományokat. Azok a hallgatók, akiknek nem adatott meg, hogy 
gyakorolhassák az ilyen jellegű tevékenységet, a különféle 
ceremóniákat itt tanulhatták meg. Az idősebb generáció és az oktatók 
számára mindez azt jelentette, hogy a soproni szellem át fog billenteni 
minket valamennyi nehézségen.

A másik dolog, ami nagyban segített az akklimatizációban, az a 
sport volt. A sportolás a magyarok körében népszerűnek mondható. 
Gondoljunk csak olimpiai eredményeinkre és fogadtatásukra. „Mens 
sana in corpore sano” -  Ép testben ép lélek. A közmondást a magyar 
ember a magáénak vallja.

A Vöröskereszt gondoskodó segítsége Soprontól Vancouverig folyamatosan 
érződött.

A hallgatók Sopronban a testnevelési órákon rendszeresen 
sportolhattak. A Testnevelési Tanszék igen jól volt felszerelve, és a
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személyzet is kifejezetten lelkes volt. Annak ellenére, hogy a 
testnevelési órák látogatása nem volt kötelező, a diákság aktívan 
látogatta azokat. A diákoknak önállóan szervezett sportklubjuk is volt, 
melynek jó hírneve is volt az országban, főleg a labdajátékok 
vonatkozásában. Legnépszerűbb sport a labdarúgás, a kosárlabda, a 
röplabda és a kézilabda volt. Meg kell még említeni az atlétikát, a 
birkózást, a vívást, a sportlövészetet, a siklórepülést és a tornát is. E 
sportágakban is igen jó eredmények születtek.

A magyar csapat mérkőzése az UBC csapata ellen.

Ez a hagyomány Kanadában is folytatódott. A leginkább 
összetartó erő minden bizonnyal a sport volt. A soproni Testnevelési 
Tanszék mindkét oktatója elhagyta Magyarországot, egyikük 
Kanadába is velünk tartott [Kurucz Ferenc]. Az ő hathatós 
közreműködésével a Powell Riverben eltöltött kezdeti időszakban 
különböző csapatok alakultak. Focicsapatunk a helyieket megverte. 
Ezt követően megsemmisítő vereséget (5:0) mértünk az UBC 
csapatára is. A mérkőzés az UBC Vancouverben zajlott Thunderbirds 
ellen, amely egyértelművé tette, hogy milyen erős is a magyar csapat. 
A későbbi években számos soproninak adatott meg, hogy részt 
vehetett a kanadai egyetem sportéletében, ez a tény pedig növelte 
népszerűségünket. Kiváló eredmények születtek kosárlabdában, 
röplabdában, birkózásban, vívásban, teniszben és asztaliteniszben.

A jövővel kapcsolatos, kissé bizonytalan érzés akkor szűnt meg, 
amikor 1957 júniusában hivatalosan is megtörtént az iskola 
megnyitása. A helyszín a Powell River üzem nagy auditóriuma volt.
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1957 nyara bizonyos értelemben a számlák kiegyenlítésének 
jegyében telt el. Mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak dolgozniuk 
kellett, hogy fedezni tudják a következő tanév költségeit. Mivel 
Magyarországon az oktatás állami finanszírozású volt, eléggé különös, 
sőt zavaró volt, hogy Kanadában egy hallgatónak saját magának kell 
gondoskodnia arról, hogy fedezze a tanulási kiadásokat. Ezen 
túlmenően a kétkezi munka mind a hallgatók, mint az oktatók körében 
egyaránt méltóságon alulinak számított. British Columbiában aztán 
megtanulhattuk, hogy az úgynevezett „rövid kurzusos diákok” 
[szakérettségisek] , akik korábban „farmerként” is dolgoztak, igazán 
nem idegenkedtek olyan munkától, mint mondjuk, a favágás.

Szeptemberben, egy nehézségekkel teli nyár után, valamennyien 
készen álltunk arra, hogy céljaink felé továbbmeneteljünk.

V a n c o u v e r i  é v e k , 1 9 5 7 -1 9 6 1
[Adamovich László]

Az UBC-n belül betöltött státusunkat illetően két bizottság is 
dolgozott, amelyekben a magyarokat Roller Kálmán képviselte. A 
pénzügyi bizottság dolga az oktatók fizetésének kidolgozása volt, de 
felelős volt a hallgatók tandíjáért, illetve a különböző szervezetektől 
szerzett anyagi támogatásért is.

A soproni társaság első látogatása a: UBC kampuszán. Dr. V Krajina köszönti őket 
a Biológiai Intézet előtt 1957 február 18-án.

A tanácsadói bizottság egy nagyobb testület volt. Ide tartozott a 
soproni csoport hivatalos névhasználata, órarendek, tantervek 
összeállítása (mind a soproniaknak, mind pedig az UBC Erdőmérnöki
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Karának), a későbbi végzettség megállapítása, valamint az oktató 
gárda egyetemen belüli foglalkoztatásának a kérdése.

Magyarországon az Erdészeti Kar 16 tanszékből állt, nem 
számítva az imént már említett három politikai jellegű tanszéket, 
valamint a Testnevelésit. Mindegyiknek volt vezetője és kisegítő 
gárdája. Néhány tanszék úgynevezett alaptanszék volt, s ezek 
előadásai nem korlátozódtak az erdészekre. (Például matematika, 
ábrázoló geometria, fizika, elektrotechnika, kémia, talajtan stb.) Egyéb 
tanszékek szaktanszéknek minősültek (pl. erdőművelés, telepítés, 
használat, erdészeti géptan, fatechnológia, földmérés stb.). Az egyes 
tanszékeknek jelentős szabadságuk volt abból a szempontból, hogy 
mit tanítanak. A Kari Tanács a tanszékvezetőkből állt, s kétévenként 
az idősebb vezetők közül ez a testület választotta meg a dékánt.

Vancouverben ezt a rendszert meg kellett változtatni. Nem 
voltak tanszékek és a dékánt sem választották. Jóllehet a csoport a 
University o f British Columbia kihelyezett tagozataként működött az 
Erdészeti Fakultáson belül, mégis megtartotta önálló tanmenetét és 
tanítási módszereit. Az egyetlen kivétel az angol nyelv kötelező 
jellegű oktatása volt.

Az oktatói gárda csak részben volt soproni, hiszen sokan 
Sopronban, illetve Nyugat-Európában maradtak. Őket helyettesítették 
azok, kiket Ausztriából hívtak, illetve a végzős soproniak is 
taníthattak. A Budapesti Műszaki Egyetemről (korábban József Nádor 
Egyetem) is voltak professzorok [dr. Szablya elektronika, Szélessy 
László mechanika/, továbbá voltak munkatársak a soproni Erdészeti 
Tudományos Intézettől is.

Egy kurzus esetében két helyi, magyar származású 
építészmérnök tartott előadásokat, több egyéb kurzuson pedig az UBC 
oktatói voltak a kisegítők.

Az eredeti soproni tantervet némileg módosítani kellett. A kilenc 
szemeszteres rendszert megváltoztatták nyolcasra, hogy az kövesse a 
kanadai gyakorlatot. A változások nem voltak drasztikusak, ahogy az 
az 2; 3; 4; és 5. számú függelékben is látható. A legtöbb tantárgy 
esetében a szóbeli vizsgák rendszere, valamint a bizottság előtt letett 
szigorlatok szisztémája teljes mértékben megmaradt.

Természetesen az oktatóknak, diákoknak egyaránt az első év 
volt a legnehezebb. A soproni különítmény állandó helye egy régi 
katonai házikó volt, mely később az UBC területén igen híressé vagy 
inkább hírhedtté vált. Elég primitíven nézett ki, főleg összehasonlítva 
a többi, tágas, többemeletes épülettel. Az is igaz, hogy mindenki
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tisztában volt a használható helyek szűkösségével. Az oktatói kar 
néhány könyvével birtokba vehette a szobákat. A hallgatók eleinte 
együttesen a Sea Island-en voltak, de hamarosan nyilvánvalóvá vált, 
hogy a gyorsabb, hatékonyabb integráció érdekében az egész 
elhelyezési rendszert módosítani szükséges.

Minthogy nagymértékű akklimatizációs problémákkal 
küszködtünk, az 195 7-5 8-as tanév mindenképpen nehéznek ígérkezett, 
ahogy az is volt. A teljes tanév alatt számtalan félreértés, komplikáció 
okozott nehéz perceket a soproniaknak, amit csak tetézett annak a 
tudata, hogy otthon az elvérzett forradalom után megtorlások követték 
egymást. Nem volt egyszerű a kanadai társadalomba való teljes körű 
beilleszkedés kérdése sem. Mindezeket talán csak azok érthetik meg, 
akik maguk is tapasztalták egy kényszerhelyzetben azt, hogy milyen is 
az ember világképe, ha egy távoli, új, idegen kultúrához kénytelen 
alkalmazkodni, nem elfeledkezve a nyelvi nehézségekről. És akkor 
még nem beszéltünk arról a különös gyötrelemről, aminek a 
hátterében az „otthoni” légkörrel szemben érzett aggodalom, félelem 
és harag jelentett. Lehet ezeket logikusnak vagy illogikusnak titulálni, 
egy biztos, mindannyian egyformán éreztünk ezekben a napokban, 
hetekben, hónapokban. Az a tény, hogy sikeresen túltettük magunkat 
ezen az időszakon, két dolognak volt köszönhető: kanadai 
munkatársaink, barátaink, kitartó türelmének és a soproni csoport 
rugalmasságának.

1957 szeptemberében az órák „éjszakai műszakban” kezdődtek. 
Ez a tény némi neheztelésünk ellenére is tény maradt. A helyzet az 
volt, hogy diákok és oktatók egyaránt észrevették, hogy nap közben 
bőven elég üres hely, adott esetben még tanterem is áll a 
rendelkezésünkre, úgyhogy nem igazán értettük, miért van szükség az 
éjszakai átállásra. A gondot még fokozta, hogy értelemszerűen 
módosítani kellett a már bevált tanmenetet. A hallgatók között voltak 
néhányan, akik meg voltak győződve, hogy kanadai meghívásunk 
pusztán adminisztrációs tévedés volt, és hogy vendéglátóink szánt 
szándékkal okoznak nekünk nehéz perceket, hátha az egészet feladjuk. 
Meg kell állapítani, hogy az egész kar hallgatói részéről felénk 
megnyilvánult fogadtatás több mint hűvös volt —  ezt sokan gondolták
—  bár nem voltunk még tisztában, az egyébként természetes, kanadai 
visszafogottsággal. Kezdtük azt hinni, hogy csupán kellemetlenkedő 
idegenek vagyunk, jobbik esetben a kinti hallgatók versenytársakat 
látnak bennünk. [Ezt az erdészeti szakszervezetek okozták, kiknek 
kapcsolata Moszkvával csak később derült ki.]
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Ha azonban realista módon és objektíven próbáljuk meg 
megközelíteni az eseményeket, elmondható, hogy érzéseink 
alátámasztására valós okunk nem kimondottan volt. Voltak jócskán 
olyan jelek, melyeket ott és akkor vendéglátóink pozitív 
hozzáállásaként kellett volna értékelnünk. Gyakran kaptunk meghívást 
kisebb csoportokban az Erdészeti Fakultás dékánjának és más 
oktatónak a lakására. Oktatóinknak minden héten lehetősége volt arra, 
hogy kanadai kollégáikkal angolul megbeszélhessék az ottani erdészet 
különböző problémáit. G.S. Allén dékán úr valóban hősies 
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a történések a megértés 
szellemében folyjanak. Tulajdonképpen vendégek és vendéglátók 
között csak egyetlen fal húzódott, ám az szinte áthághatatlan volt: a 
nyelv. [Nem csak! Kiderült, hogy az UBC oktatóinak -  akárcsak az 
egész USA egyetemeinek! -  nagy százaléka erősen baloldali volt. 
Annyira, hogy az egyik prof. felesége a női „ béke "világszövetség helyi 
elnökeként működött. Most már mindez világos, de akkor erről 
halvány gőzünk sem volt.] Kezdtünk ráébredni, hogy a 
kommunikációs nehézségek a felelősek azért, hogy a felek 
kapcsolatrendszerébe a mi részünkről gyanú és némi tartózkodás 
férkőzött. A másik oldal részéről ez néha gyámoltalanságban és 
tehetetlenségben öltött testet.

G. S. Alién dékán (középen) magyarázza tudományos tevékenységét Roller Kálmán 
dékánnak (jobbra) és a soproni diákok egy csoportjának.
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Az ilyen jellegű, vagyis kommunikációs félreértések és 
kényszerhelyzetek mégiscsak szültek valami jót is: abbéli 
elhatározásunkat erősítették, hogy Sopron nem adja fel, és mindkét 
félnek bebizonyítjuk, miszerint a kanadai anyagi áldozatok nem 
minősíthetők kidobott pénznek. Természetesen emlékezetünkben a 
magyar forradalom még frissen élt, így hazánk méltóságáért, 
becsületéért is felelősséget éreztünk. Nem hibázhattunk, hiszen azt 
bárki úgy foghatta volna fel, mint általában a magyarok képességének, 
becsületességének hiányát. A nyelvi problémák ellenére, a társadalmi 
és emocionális gondok ellenére, az előadások lankadatlanul folytak.
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N.A.M. MacKenzie rektor és Roller Kálmán a soproni erdészeti iskola 
megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget

követően.

Megjegyzendő, hogy a „diplomaprobléma” újabb feszültségeket 
hozott. A tanácsadói testület úgy határozott, hogy a dokumentum 
kétnyelvű lesz. Ez azt jelentette volna, hogy az UBC által használt 
„Bachelor o f Science in Forestry” diploma mellett szerepel az 
„okleveles erdőmémök” elnevezés is, jelezvén a kettő 
egyenértékűségét. Sokan ezt úgy fogták fel, hogy a 150 éves 
erdőmémöki fokozat, mely az egyik legelőkelőbb cím volt Európában, 
kissé háttérbe szorul és Kanadában degradálódik. Ennek az volt az 
oka, hogy az egyetemen erdőmémöki képzés is folyt, de a soproni
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divízió „az okleveles erdész” diplomát adó szakba integrálódott. Ez és 
egyéb tényezők is ahhoz vezettek, hogy a tanulók egy csoportja 
mindennel felhagyott. A helyzet némiképp változott, miután az első 
társaság diplomázhatott, de a légkör változása ellenére némi 
elégedetlenség is érezhető volt, mivel a soproniaknak nehéz volt 
munkát találni, kiváltképp az 1950-es évek végén. Minthogy 
valamennyi kanadai UBC-s erdész megfelelő szakmai állást talált, a 
soproniak ebben némi diszkriminációt véltek. Tekintettel kell lennünk 
azonban arra, hogy a soproni végzősök angol tudása egész 
egyszerűen nem volt kielégítő. Néhányan úgy döntöttek, hogy kétkezi 
munkát vállalnak. Mások kénytelenek voltak tanulmányaik 
folytatásához egyéb pénzügyi hátteret keresni magunknak, de voltak 
olyanok is, akik a jobb gazdasági és elhelyezkedési lehetőségekben 
bizakodtak.

Az a teljes körű pénzügyi segítségnyújtás, amiben sokan 
bizakodtak, úgy tűnt, nemigen fog megvalósulni. A British 
Columbiában elterjedt hiedelmeknek épp az ellenkezője volt igaz, 
hogy tudniillik a soproni diákok semmilyen ösztöndíjat nem kaptak. 
Miként valamennyi magyarországi menekült, aki Kanadában 
munkanélküli volt, az első 12 hónap idején 65 dolláros havi fizetséget 
kapott. Az első év után ez azonban leállt.

Mindazonáltal a tandíj és egyéb financiális körülmények a 
soproni hallgatókat illetően nem voltak eltérőek attól, amelyek az 
UBC egyéb hallgatóira is vonatkoztak. Vagy dolgozni kellett, vagy 
tetemes kölcsönöket vettek fel, melyet végzés után vissza kellett 
fizetniök. A szükséges anyagiak előteremtése és mindennemű kiadás 
British Columbia erdészeti iparának néhány nagylelkű egyéniségétől 
függött. Dr. León Koemer különösen adakozónak bizonyult. [Sziklai 
Őszi lelkes barátja. Komáromi „magyar" zsidó, akinek otthon fatelepe 
volt. Itt felfedezte, hogy a Tsuga heterophylla, amit a vágásterületen 
hagytak, mert egy éven belül elkorhadt, de lévén fajsúlyra a 
legmagasabb az összes kanadai fajok között, cellulóztartalma miatt 
papírnak a legjobb. Egyik papírgyárat a másik után építette  —  

például Powell Riverben —  és azóta többszörös milliomos lett. 
(Meghalt már.) Felesége egy bájos komáromi hölgy —  persze, hogy 
segített.]

A „zavarodottság diplomája” körüli hangok ismét hangosabbá 
váltak, amikor kiderült, hogy British Columbia szakemberei a soproni 
diákok végzettségét az ottani erdőmémökök diplomájával 
egyenértékűnek nem akarják elfogadni mindaddig, amíg a magyarok
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bizonyos vizsgákat le nem tesznek. Ezt a döntést egy felmérés alapján 
hozták meg, melyet 1959-ben az UBC Alkalmazott Tudományok 
Fakultása végzett. A felmérés alapja a soproni különítmény tagjai által 
benyújtott írásos anyag volt. Sajnálatos módon ez idő tájt még a 
soproni professzorok angol tudása is meglehetősen szegényes volt. 
Olyannyira, hogy ők az elkészített, a tantárgyakra vonatkozó 
dokumentumokat nem a megfelelő helyre küldték el. [Ez 1963-ban 
tisztázva lett, és sokan vagyunk kanadai tagok „forestengeneerek” a 
mérnöki szakmában.]

A soproni végzősök valamennyien elfoglalták azokat a 
munkahelyeket, melyeket British Columbia Erdészeti Szolgálata, 
valamint a térség nagy ipari központjai ajánlottak fel. A státuszok 
„erdőmémököknek” szóltak. Később minden kétséget kizáróan 
bebizonyosodott, hogy e gyakorló mérnökök valóban szakmabéliek - 
bárki definíciója szerint is.

Meg kell jegyeznünk, hogy az erdőmémök szó a magyar 
nyelvben mást jelentett, mint ahogyan a terminológiát a British 
Columbia Egyetemen használták. Európai értelemben az erdőmérnök 
olyan ipari tevékenységet végző mérnök, aki történetesen az erdők 
nevelését tekintve is kifejti mérnöki tevékenységét. Az északnyugati
amerikai megfogalmazás ennél némileg szűkebb: olyan általános 
mérnököt jelöl, aki erdőben dolgozik. Talán nem érdemtelen 
megjegyezni, hogy az utóbbi években két erdészettel kapcsolatos 
tantervet vezettek be. Egyet Syracuse-ban, New York államban, a 
másikat Frederiction-ban (New Brunswick), és mindkettő igen 
hasonló a soproni iskola tantervéhez. [Sebestyén Laci (aki Ausztriában 
bocsánatot kért otthoni botlásaiért) kezdeményezte ezt. Ph.D.-t 
Syracuse-ban kapott, aztán Frederition-ban lett professzor.]  A 
Mezőgazdasági Mérnökök Amerikai Társasága [ennek is tagja voltam 
nyugdíjazásomig] 1967-ben létrehozta az Erdőmémökök Bizottságát, 
és ennek a szervezetnek a koncepciója, definíciója kísértetiesen 
hasonlít a Sopronban használt terminológiákhoz, már ami az 
erdőmémök szó használatát illeti.

A fentiekben is említett különbözőség oka az volt, hogy a 
soproni divízió megfelelő akkreditálása az Alkalmazott Tudományok 
Fakultásához nem történt meg, helyette az UBC Erdészeti 
Fakultásához kapcsolták. A soproniak hátrányául szolgált az is, hogy a 
soproni iskola ekvivalense a British Columbia Egyetemen 
tulajdonképpen nem jött létre.
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N.A.M. MacKenzie rektor éves jelentésében tett néhány 
mondatos megjegyzést, közvetlenül az 1956-os forradalom előtt: 
gondolkodunk azon, hogy a B.S. erdészeti kurzusaira bevezessük a 
fakitermeléseket is. Az erdészeti szakon túl kevés azon hallgatóknak a 
száma, akik kielégítenék a környék igényeit. Amennyiben a BSF 
tantervébe több választható, ám alapvető mérnöki tárgyat vennénk fel, 
tehetnénk tán lépéseket annak érdekében, hogy a fakitermelés- 
fahasználat területén a kereslet és kínálat találkozzék.” [Ez jóval 
később meg is történt. Én szigorlatoztattam az utolsó kanadai 
erdőmérnököket az UBC-n.]

Október 23-án minden évben az egyetem területén ünnepélyes felvonulással 
emlékeztek meg az 1956-os forradalomról.

Ebben a tekintetben a soproni társaság a legmegfelelőbb 
időpontban érkezett. Az UBC-n folytatott erdőmémöki képzési 
program az 1960-as évek elején megváltozott, és a soproni iskola 
bezárása után a fakitermelési-fahasználati tárgy választhatóként 
átkerült az UBC Erdészeti Fakultásához.
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Koszorút helyeztek el az ismeretlen katona háborús emlékművénél 
azok emlékére, akik a szabadságért életüket áldozták.

B e i l l e s z k e d é s  a  k a n a d a i  é l e t f o r m á b a

[Adamovich László]

A csoport magyar azonosságtudata megmaradt egészen 1961 -ig, 
amikor megtörtént a kanadai-soproni kapcsolatrendszer egyfajta 
feloldódása. Ez idő tájt lassú akklimatizáció kezdődött el. Bizonyos 
kurzusok esetében már egyértelmű volt az angol nyelv kötelező 
használata. A Selmec-Sopron korszak merev szabályai, hagyományai 
kezdtek lazulni, változni, miután a diákklub összetartó ereje kisebb 
egységekre kezdett bomlani, például évfolyami vagy csoport szintre.
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Hangsúlyt fektettek arra, hogy a hallgatóknak olyan környezetet 
teremtsenek, ahol a versenyképességüket képesek bizonyítani. Az 
UBC kampuszán meglévő, nem magyar jellegű klubok lazítottak a 
régi hagyományaikon, és ezzel segítették az új, szokatlan környezetbe 
a többiek beilleszkedését is. [Például az International Club, akiknek a 
székházában látható a magyar (régi) címer (az oszrák sas mellett...) 
és az UBC adopted tábla. Apt Dönci műve.]

A hallgatók mindvégig emlékezetükben tartották a brutálisan 
elfojtott magyar forradalmat. Az egyetem területén minden év október 
23-án ünnepélyes felvonulással emlékeztek rá. Koszorút is helyeztek 
el az ismeretlen katona emlékművénél azoknak az emlékére, akik 
életüket adták a szabadságért.

Az utolsó végzős osztály elhelyezett egy emléktáblát az International House falán, 
mely azt a barátságot óhajtja kifejezni, amely a Soproni Erdészeti Kar és a 
University o f British Columbia között jött létre.

Az UBC évkönyve 1961-62-ben a soproni divízióról pedig 
eképpen emlékezik meg: „A soproni különítmény legidősebb hallgatói
1958 májusában diplomáztak. A többi osztály az ezt követő években 
fejezhette be tanulmányait, ám a soproniak 1961 májusa után 
különálló testületként eltűntek az egyetem életéből. A végzősök a 
továbbiakban Kanada fejlődésében fognak részt vállalni, és hazájuk 
hagyományait és az ottani tapasztalatokat eztán választott, új 
hazájukban fogják kamatoztatni.”
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A „soproni divízió” kifejezte háláját a befogadó intézmény felé 
oly módon, hogy megható ünnepélyt szerveztek, ahol jelen volt a 
rektor, az Erdészeti Fakultás tagjai, a soproni végzősök, illetve azok a 
soproni oktatók, akik az iskola működésében mindvégig jelentős 
szerepet vállaltak. Az UBC International House épületén egy 
emléktáblát is felavattak, melyet az egyik soproni diák készített. A két 
összekulcsolódó kéz szimbólum, utalva arra, hogy a soproniak 
segítséget kérő kezét az UBC keze megragadja.

Kanada teljes értékűként 1962-től fogadta be a magyarokat, 
amikor - néhány kivételtől eltekintve - mind a hallgatók, mind pedig 
az oktatók megkapták a kanadai állampolgárságot. Az esemény 
nagyszabású ünnepség keretében történt. Miután az iskola bezárta 
kapuit, a soproni szellem azért továbbra is eleven maradt, legalábbis a 
minden évben megtartott találkozók erejéig. A nagyszerű „soproni 
bál” színes forgatag volt, melyen részt vettek a régi professzorok, az 
öregdiákok, de azok is, akik itt nem fejezték be velünk a 
tanulmányaikat. A bálra mindenki elhozhatta kanadai barátait, 
ismerőseit, vagy éppen feleségét, ahol mindenki együtt mulathatott, 
táncolhatott, énekelhetett.

A Soproni Öregdiákok Szövetsége kiadásában 1966 óta 
rendszeresen megjelenik a „Kapocs” című kiadvány.
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A Kan a d á ba n  t ö ltö tt  első  évtized  esem ényei
[Sziklai Oszkár]

„Amit maguk mögött hagytak: otthon és barátok, javak és 
értékek, remények és álmok. Am önként cserélték le azt a 
kényelmet és biztonságot, amit egy totalitárius rendszerben 
kaphattak volna arra az ismeretlenre és bizonytalanra, amit a 
szabadság adhat nekik.

Ezek voltak azok a szavak, melyek Dr. N.A.M. McKenzie-től, 
az UBC rektorától származnak. így emlékezett meg a Soproni Erdész 
Fakultás selmeci megalapításának 150. évfordulóján. A kanadai 
kormány kezdeti segítségének, a Powell River cég igazgatóinak, és 
sok ismert és ismeretlen barát hathatós támogatásának köszönhetően e 
150 éves, patinás oktatási intézmény nagy része, 200 hallgatóval és 28 
oktatóval a University o f British Columbia része lett. Négy év alatt a 
soproni intézmény 141 erdészt tudott útjára bocsájtani, akik, 
hallgatók, professzorok egyaránt, megállták helyüket a kanadai 
erdésztársadalomban.

Visszaemlékezésünk ezen része arról szól, hogy a soproni 
végzősöknek hogyan sikerült kialakítaniuk szakmai életútjukat. Lehet, 
hogy tíz év nem elégséges ahhoz, hogy mindezt analizáljuk. Egy 
későbbi, hasonló tanulmány talán egyéb, kikristályosodottabb 
eredményekről tud majd beszámolni, ám ez a történelmi léptékkel 
mért, talán korai visszaemlékezés, reméljük mégis némileg rávilágít a 
kezdeti, beilleszkedési időszakra.

A soproni csoport útját mindvégig nagy érdeklődés övezte. Ez a 
fajta emigráció a történelemben páratlan. Michener elgondolkoztató 
párhuzamot von. Nem kevesebbet állít, mint hogy a University o f  
Califomia, Berkeley feltételezett emigrációja az Egyesült Államok 
számára ugyanazt jelentené, ugyanolyan veszteség lenne, mint amilyet 
a soproniak kivándorlása jelentett Magyarország számára. A két 
ország nagyságbeli különbségeit és az egyetemek fontosságát 
mindenesetre ez a hasonlat világíthatja meg. Michener ugyanakkor 
sajnálatát fejezte ki, hogy az Egyesült Államokban nem volt egyetem, 
mely a soproniakat meghívta volna. [Az okot nyilvánvalóan nem írja 
meg, de köztünk köztudott, hogy a sok kommunista prof. miatt (én 
voltam Oszival a kivétel!) mondta le az USA a behívást.] Majd 
hozzáteszi: „Vancouver ezt meg fogja tenni, mert érzi ennek a 
fontosságát ”
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A soproniakkal szemben támasztott elvárásokat a kezdetek nem 
mindenben igazolták, de ezek okairól korábban már beszéltünk. A 
soproniak csoportja az UBC-n eltöltött évek során számos tanulmány 
középpontjában állt. A társaság viselkedésformája a szociológia, a 
pszichológia és az orvostudomány területén négy tudományos 
értekezés témája is volt. Ez a tanulmány a Soproni Fakultást szakmai 
oldalról igyekszik megközelíteni.

A HALLGATÓK SZEMÉLYI ADATAI

Hogy a kulisszák mögé láthassunk, fontos információt 
szereznünk a csoport környezetéről. Ilyenformán igyekeztünk a 
hallgatóktól az alapvetően fontos statisztikákat begyűjteni. 1966 
júniusában magyar nyelvű kérdőívet küldtünk szét. A 141 végzős 
közül kettő visszatért Magyarországra, őket nem vontuk be a 
felmérésbe. Két másiknak nem találtuk meg a tartózkodási helyét. 
További két személy pedig elzárkózott a kérdőív kitöltésétől. [Az 
egyik Roller volt...] Egy szó, mint száz, a társaság nagy többséggel 
támogatta elképzelésünket, mégpedig igen nagy lelkesedéssel. A 
kitöltött kérdőíveket 1967 végére (2. táblázat) 119-en küldték vissza. 
További négy a határidő lejárta után érkezett meg. Ezeket figyelembe 
véve tehát elegendő adat és információ áll rendelkezésre mind a 141 
ember eddigi életútjának elemzésére.

Az osztályokra nem úgy hivatkozunk, ahogy egyébként az 
Kanadában szokás, vagyis évfolyami évek szerint, hanem aszerint, 
hogy a Kanadába érkezéskor hányadévesek voltak. Egyébként a 
csoport tagjai a mai napig is így különböztetik meg magukat. Azok, 
akik az érkezés évében elsősök voltak, a mostani pillanatig is 
„elsőéves osztályának [illetve balekoknak] számítanak, jóllehet 1961- 
ben végeztek. Természetesen ugyanez vonatkozik a többi évfolyamra 
is. Az ilyen alapon született analízisnek azonban volt egy másik oka 
is. Kruytbosch (1958) kimutatta, hogy a selmeci szellem mégsem 
egyesítette teljes egészében az intézményt. Az osztályoknak, 
évfolyamoknak ma is külön, saját éves találkozói vannak, szemben a 
„soproni bál”-lal, mely minden évben a teljes gárdát Vancouver-be 
irányítja. A várost különben kanadai Sopronnak is titulálják. Véletlen 
egybeesés, hogy mindkét város az adott ország nyugati 
határmezsgyéjén helyezkedik el.
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2. táblázat. A hallgatók és a visszaküldött kérdőívek száma.

Végzés éve Évfolyam Hallgatók Válaszok Százalék
száma

1958. március V 28 25 89
1959. május IV 38 30 79
1959. május 111. 32 27 84
1960. május II. 2 0 17 85
1961. május 1. 23 2 0 87
Összesen 141 119 84

K o r m e g o s z l á s

A Soproni Erdész Iskola 141 végzettje életkorának adatait és 
ezek átlagait a 3. táblázat tartalmazza:

3. táblázat. Születés szerinti megoszlás az egyes osztályokban.

Évf. Vég
ző-
sök
(fő)

Év, 19... Szüle
tési
év

átlaga

Élet
kor
átlag 

végzés
kor (év)

2 2  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

V 28 1 1 9 1 0 6 1 1932,5 26
IV 38 1 1 2 1 5 6 1 1 1 0  1 1932,8 27
III. 32 1 1 1 2 3 4 14 5 1 1934,1 25
II. 2 0 2 3 1 2 4 7 1934,3 26
I. 23 -  1 - - - 1 -  - - - 1 4 10 6 1936,2 25

Össz 141 1 2 3 3 2 1 2  16 2 2 22 28 14 18 6 1933,8

Az átlagos születési időpont 1933 októbere, és 53 hallgató 
(37,6%) ekkor, vagy ezelőtt született. A jellemző születési év az 
1935. Mindez azt mutatja, hogy a végzés idejekor a 26 éves életkor a 
legjellemzőbb.

C s a l á d i  á l l a p o t

Azok közül, akik 1966 végére visszaküldték a kérdőívet (119 
fő), 92 volt házas, és együttesen 86 gyermekük volt. (4. és 5. táblázat). 
A hallgatók elsősorban saját etnikai környezetükből választottak há
zastársat, és ez főleg a letelepedés első éveiben volt jellemző. A ma
gyar származású feleségek későbbi létszámcsökkenése a növekvő ka
nadai integrációra enged következtetni. A házasságkötések évi számá
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nak két csúcspontja azzal magyarázható, hogy a korai frigyek évfo
lyamtársak között köttettek (1957), illetve a másik csúcsidőszak né
hány évvel a végzés utánra tehető (1962, 1963). Ez azt sugallja, hogy 
sokan próbáltak megállapodni, mielőtt tényleges elkötelezettséget vál
laltak volna.

4. táblázat. A végzősök családi állapota 1966 decemberében.

Év
folyam

Egyedül
álló
(fő)

Házasságkötés éve, 19... Házas
Össz.
(fő)55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 6 6

V 3 2 7 6 2 1 2 1 1 2 2

IV 7 3 4 2 1 5 2 1 1 4 23
III. 6 1 3 2 1 2 1 4 5 1 1 2 1

II. 7 1 1 2 3 2  1 1 0

I. 4 1 3 3 2 3i 4 16
Össz. 27 2 8 1 2 5 4 4 5 13 13 10 7' 9 92

5. táblázat. A soproni hallgatók felesége, gyermekei 1966 
decemberében.

Év Feleségek nemzetisége (fő) Gyermekek száma (fő)
folyam kanadai magyar egyéb 1 2  3 4 Össz.

V 2 19 1 4 5 3 23
9,1% 86,4% 4,5%

IV 3 1 2 8 8  6 2 0

13,0% 52,2% 34,8%
III. 6 1 2 3 8  5 1 1 25

28,6% 57,1% 14,3%
II. 2 3 5 5 1 1 1 0

2 0 ,0 % 30,0% 50,0%
I. 4 8 4 2 3 8

25,0% 50,0% 25,0%
Össz. 17 54 24 27 20 5 1 8 6

Százalék 18,5% 58,7% 2 2 ,8 %

A legutóbbi házasságkötések azt mutatják, hogy a végzett mérnökök 
egészen romantikus úton tértek vissza saját etnikai csoportjukhoz. A 
beutazási rendszabályokat Magyarországon 1962-ben megszüntették, 
mindazoknak, akik a forradalomban részt vettek, amnesztiát adtak. 
Ekkor jó néhányan azok közül, akik jószerével el sem tudtak búcsúzni 
szüleiktől vagy barátnőjüktől, hazatértek, és Kanadába már mint 
házasemberek tértek vissza.
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Az a tény, hogy mindannyian gyökeret vertek Kanadában, 
onnan is látható, hogy a soproniak 50%-a ugyan visszalátogatott 
Magyarországra, de csak egyetlen fő maradt ott véglegesen.

A CSOPORT DIPLOMASZERZÉS UTÁNI SZÉTSZÓRÓDÁSA

A 6-10. táblázat azt mutatja, hogy végzés után, 1966-ig 
bezárólag, kik és hogyan változtatták meg a letelepedési helyüket. Az 
ábrákat a 119 visszaküldött kérdőív alapján állítottuk össze.

6. táblázat. Lakhelyek összegzése végzéstől 1966-ig —  V évfolyam.

Lakóhely 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Vancouver 19 15 13 13 1 2 9 7 6 5
Egyéb British 
Columbiában 5 9 1 0 1 0 7 1 0 9 1 0 1 0

Alberta 1 1 1 1

Manitoba 1 1 1

Ontario 1 3 2 3
New Brunswick 1

Newfounland 1 1 1 1

Egyesült Államok 5 5 5 5 4
Németország - - - - - - - - 1

Összesen 25 25 25 25 25 25 25 25 25

7. táblázat. Lakhelyek összegzése végzéstől 1966-ig —  IV évfolyam.

Lakóhely 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Vancouver 26 14 1 1 9 7 5 5 5
Egyéb British 
Columbiában 4 13 14 16 16 16 16 16
Alberta 1 1 2 1 1

Ontario 1 1 1 1 1

New Brunswick 1 1 1 1

Egyesült Államok - 2 3 3 4 6 7 7
Összesen 30 30 30 30 30 30 30 30
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8. táblázat. Lakhelyek összegzése végzéstől 1966-ig —  III. évfolyam.

Lakóhely 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Vancouver 21 15 10 6 5 4 5 3
Egyéb British Columbi
ában 3 9 12 14 14 13 13 14
Saskatchewan 1 1 1 1
Manitoba 1
Ontario 1 2 1 1 3 3 3
Quebec 1 1
Newfounland 1 1 1
Egyesült Államok 2 2 3 6 6 5 3 4
Összesen 27 27 27 27 27 27 27 27

9. táblázat. Lakhelyek összegzése végzéstől 1966-ig —  II. évfolyam.

Lakóhely 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Vancouver 9 4 4 4 3 5 4
Egyéb British Columbiában 5 7 7 6 7 6 7
Alberta 2 2 2 2 1 1
Saskatchewan 1 1 1 1 1 1 1
Ontario 1 2 1 1 1
Quebec 1 1
Egyesült Államok 1 1 2 2 2 2 2
Svájc 1 1 1 1 1
Összesen 17 17 17 17 17 17 17

10. táblázat. Lakhelyek összegzése 1966-ig —  I. évfolyam.

Lakóhely 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Vancouver 11 8 9 6 7 5
Egyéb British Columbiában 6 7 6 6 4 5
Alberta 2 2 1
Nova Scotia 1
Newfoundland 2 2 2 2. 2
Egyesült Államok 3 3 3 3 4 5
Dél-Amerika 1 1 1
Összesen 20 20 20 20 20 20

A táblázatokból az is kiderül, hogy akik korábbi évfolyamokban 
végeztek, azok a diplomaszerzés után inkább Vancouverben próbáltak 
meg elhelyezkedni, szemben azokkal, akik 1960 után végeztek. Ok
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nem sokat gondolkodtak, és nem ragaszkodtak Vancouverhez, akár 
British Columbián kívül is vállaltak állást. Vancouvert illetően a köz
beeső emelkedés annak köszönhető, hogy sokan posztgraduális kép
zésre tértek vissza oda. A teljes csoport (141 hallgató) szétszóródása 
az 1966. év végi állapotot tükrözte, s a 11. táblázatban látható:

11. táblázat. Lakhelyek összegzése végzéstől 1966-ig, valamennyi 
végzettre vetítve.
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IV
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I.

16 3
23
22
14 1
15 1 1

24 3
26 10
28 4
16 2
19 3

28
38
32
20
23

Ossz. 90 5 2 1 8 1 1 1 4 113 22 1 5 141 
% 63,8 3,6 1,4 0,7 5,7 0,7 0,7 0,7 2,8 80,1 15,6 0,7 3,6 100

A végzősök túlnyomó többsége (80,1%) Kanadában telepedett 
le, és valamennyi tartomány Prince Edward Island-et kivéve 
legalább egy magyarnak otthont adott. 90 végzős British Columbiában 
tartózkodik, a teljes létszámot tekintve pedig 113 Kanadában. 22-en 
az Egyesült Államokban vannak, egyvalaki előbb Dél-Amerikában 
telepedett le, de aztán visszatért Kanadába, öten pedig Európát 
választották. Utóbbiak közül csak ketten vannak Magyarországon, 
egyikük egészségügyi okok miatt.

E l h e l y e z k e d é s

A végzés utáni elhelyezkedésről kapott információk alapján 
képet tudtunk alkotni arról, hogy mi is volt a helyzet a szakmai 
előrejutás szempontjából. Ebben az osztályozási rendszerben a 
következő foglalkozásokat tüntettük fel: 

erdészeti technikus 
erdészeti szakmai mérnök 
nem erdészeti technikus
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nem erdészeti szakmai mérnök 
egyéb.

Technikusi jellegűnek neveztük el azokat a foglalkozásokat, 
melyet valamilyen felügyelet mellett végeznek (pl. tengerész, műszaki 
rajzoló, technikus stb.), míg a szakmai státusz nyilván közvetlen 
felelősséget is jelent (pl. egy erdészeti kutatóintézetben vagy oktatási 
intézményben dolgozó kultúrmérnök vagy erdész). Az egyéb azokra 
vonatkozik, akik magasabb tudományos fokozat elérése érdekében 
továbbtanultak, vagy olyan állásuk van, amely nem hozható 
összefüggésbe a Soproni Fakultáson végzett tanulmányokkal. Például 
pincémők, szállodamenedzserek, háztartásbeiik stb. A meglévő 
információk alapján könnyű volt meghatározni azt a fejlődési vonalat, 
amely meghúzható a szakmai jellegütől a tényleges szakmai állásokig. 
(12-17. táblázat, la. és le. ábra) A nyelvi nehézségek, a szokások 
újszerűsége és a szokatlan környezeti feltételek mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy az első évben végzetteknek (V évfolyam) sokkal több 
problémával kellett megküzdeniük, mint a későbbi évfolyamok 
hallgatóinak.

Mindössze tizenhárom hónappal azután, hogy a magyarok 
Kanadába érkeztek, az V évfolyam hallgatói tanulmányaikat 
befejezettnek nyilváníthatták, és lehetőségük volt arra, hogy 
elhelyezkedjenek. Sajnálatos módon azonban azok a nehézségek, 
melyekről már szóltunk, oly mértékben hátráltatták ezt, hogy 
számukra sokkal hosszabb időbe telt szakmai munkát találni, mint 
azoknak, akik a későbbi években végeztek. Az V évfolyam 
végzőseinek megközelítőleg 6 , 1  évbe került ( 1 2 . táblázat la. ábra) a 
technikusból a tényleges szakmai mérnöki pozícióba történő átjutás. 
Ugyanez a módosítás a IV évfolyamnak átlagosan csak 4,3 évébe (13. 
táblázat, lb. ábra), a III. évfolyamnak pedig 4,5 évébe (14. táblázat, 
le. ábra) került. Az arány a másodévesek esetében még lejjebb ment: 
4,0 év (15 táblázat, ld. ábra), illetve 3,4 év az elsősök tekintetében 
(16. táblázat, 1 e. ábra).

Az elhelyezkedések megoszlása azok között, akik 1966 
decemberéig visszaküldték a kitöltött kérdőíveket a 17. táblázatban 
olvasható.

Az évfolyamok közötti különbségek nem jellemzők, de az 
nyilvánvalónak tűnik, hogy a legmagasabb szakmai fokozatokat és 
elismeréseket (26. táblázat) a III. évfolyamosok érték el, és a szakmai, 
pénzes pozíciókat 1966-ban ők vezették (18. táblázat.).
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12. táblázat. Elhelyezkedés a diplomázás után —  V évfolyam.

Állástípusok 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Erdésztechnikus 17 17 13 1 2 1 2 1 0 8 4 3
Erdőmémök 3 5 5 6 7 11 11

Nem erdész
technikus 4 4 2 2 2 2 1 1 1

Nem erdőmérnök 3 3 2 4 5 5 6

Egyéb 4 4 4 3 4 3 4 4 4
Összesen 25 25 25 25 25 25 25 25 25

13. táblázat. Elhelyezkedés a diplomázás után — IV évfolyam.

Állástípusok 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Erdésztechnikus 23 2 1 2 1 17 1 2 7 1

Erdőmémök 1 5 9 14 19 2 0

Nem erdésztechnikus 4 7 6 6 8 7 5 4
Nem erdőmémök 1 3 4
Egyéb 3 2 2 1 1 2 2 2

Összesen 30 30 30 30 30 30 30 30

14. táblázat. Elhelyezkedés a diplomázás után — III. évfolyam.

Állástípusok 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Erdésztechnikus 2 1 2 2 18 18 13 9 4 3
Erdőmérnök 2 4 4 8 14 2 0 2 1

Nem erdésztechnikus 5 2 2 2 2

Nem erdőmérnök 2 2 3 3 2 2

Egyéb 1 1 1 1 1 1 1 1

Összesen 27 27 27 27 27 27 27 27

15. táblázat. Elhelyezkedés a diplomázás után — II. évfolyam.

Állástípusok 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Erdésztechnikus 15 15 1 2 8 6 2

Erdőmérnök 1 3 4 6 1 0 1 2

Nem erdésztechnikus 2 1 2 4 2

Nem erdőmérnök - - - 1 3 5 5
Összesen 17 17 17 17 17 17 17
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16. táblázat. Elhelyezkedés a diplomázás után —  I. évfolyam.

Állástípusok 1961 1962 1963 1964 1965 1966
Erdésztechnikus 16 14 13 8 6 6

Erdőmérnök 1 3 6 9 9
Nem erdésztechnikus 3 4 3 1 1

Nem erdőmérnök 1 1 5 4 5
Egyéb 1 - - - - -

Összesen 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

17. táblázat. Elhelyezkedések megoszlása azok között, akik 1966. 
decemberéig visszajuttatták a kérdőíveket.

Állástípusok Évfolyam Össz. %
V. IV. III. II. I.

Erdésztechnikus 3 3 6 1 2 1 0

Erdőmémök 11 2 0 2 1 1 2 9 73 61
Nem erdésztechnikus 1 4 5 4
Nem erdőmérnök 6 4 2 5 5 2 2 19
Egyéb 4 2 1 - - 7 6

Összesen 25 30 27 17 2 0 119 1 0 0

18. táblázat. A végzettek átlagkeresete 1000 dollárban számolva.

Év V. évf. IV. évf. III. évf. II. évf. I. évf.
1958 4,8
1959 3,4 5,7 5,4
1960 3,7 4,0 3,7 5,6
1961 4,0 4,3 4,0 4,5 5,7
1962 4,3 5,3 4,3 4,8 4,6
1963 4,6 5,8 5,0 5,1 4,6
1964 5,1 6 , 1 5,9 5,5 5,6
1965 6 , 1 7,1 7,0 6,4 6,3
1966 7,3 7,8 8 , 0 7,7 7,4

Azok az erdészeti végzettséggel rendelkezők, akik nem erdészeti 
mérnöki területen dolgoztak, 1966-ban a végzősök 23%-át tették ki. 
Ilyen állások között vannak földmérők, általános mérnökök, középis
kolai tanárok. A IV évfolyamból egy valaki hároméves „bokor” 
munka után beiratkozott az UBC Orvostudományi Fakultására, ahol
1966-ban orvosi diplomát szerzett. [Dr. Csapó Imre. Lásd otthoni 
beszédjét, ami itt -  Benkő Géza csoportjában -  felháborodást keltett.
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Én tökéletesen egyetértettem vele -  bár nem az orvosom (a nővére
mé).]

A magyarországi kommunista rezsim oktatáspolitikájának 
köszönhetően az egyetemi oktatás meglehetősen szigorú és 
szűklátókörű volt. Előre megtervezték, hogy milyen származásúak, sőt 
milyen neműek léphetik át az egyetem kapuját. Ez persze magában 
rejtette azt a későbbi problémát, hogy a fiatal olyan pályára 
jelentkezett, ami igazából nem is érdekelte, s mindezt pusztán azért, 
hogy egyetemi polgár lehessen. A soproni hallgatóknak az a része, aki 
ebbe a kategóriába tartozott, a Kanadába való érkezés után el is hagyta 
az intézményt. Mások ugyan élvezték a hivatalos intézményesítés 
védőszárnyait, ám diplomaszerzés után rögtön szakmát váltottak. Ezt a 
váltást különösebb nehézség nélkül meg lehetett tenni, hiszen a 
soproni tanterv nem volt igazán szakosodott jellegű.

19. táblázat. A „Ha az erdészetben dolgozol, miért éppen ezt a 
munkakört választottad? ” kérdésre adott válaszok aránya.

Évfolyam
Szakmai
kihívás

Gyors előre
jutási lehe

tőség

Csak ez a 
pozíció volt 

elérhető

Egyéb Nincs
válasz

S Z Á Z A L É K - - %
V. 36,7 40,0 3,3 2 0 , 0

IV. 61,2 20,5 13,7 4,6
III. 94,8 5,2
II. 73,1 11,5 15,4
I. 61,5 7,7 - - 30,8

Átlag 65,5 9,0 13,8 1 , 6 1 0 , 1

Akik 1966-ban erdészeti területen dolgoztak, 71%-ot tettek ki 
(17. táblázat). A 19. táblázatban a következő kérdésre az ő válaszuk 
olvasható: „Ha az erdészetben dolgozol, miért éppen ezt a munkakört 
választottad?” Elemzésünk azt mutatja, hogy a többség (65,6%) 
választott munkájában kedvét lelte.

Amikor azt kutattuk, hogy szakmai szempontból miért a 
fentieknek megfelelően alakították az életüket, pozitív és negatív 
irányultságú tényezőkre vonatkozó kérdéseket is feltettünk. A pozitív 
tényezők a 20. táblázatban olvashatóak, míg a negatívak a 21 -esben. A 
megkérdezettek mindkét esetben egynél több okot választottak. Az 
elemzésben a megadott okok rétegesen szerepelnek, és a fontossági 
sorrendnek megfelelően kalkuláltuk ki a százalékokat.
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20. táblázat. Válaszok a „Milyen tényezők játszottak szerepet az
előrejutásodban?” kérdésre.

Évf.

Egyete
mi

oktatás

Kitartás
és

kemény
munka

Fejlődés 
az angol 
nyelvben

Jó munka- 
körül

mények

Gyors alkal
mazkodás az 

új körül
ményekhez

Jó
viszony

másokkal

Nincs
válasz

S Z A Z A L E K  —  %

V. 27,2 14,3 8,3 2 , 0 8,4 6,4 33,4
IV. 21,5 48,0 7,6 3,0 0,7 1 , 0 18,2
III. 29,1 41,9 2,5 0,9 9,6 8 , 6 7,4
II. 28,9 29,4 5,9 8 , 8 1 1 , 8 9,3 5,9
I. 36,7 40,0 9,2 5,0 2,5 1 , 6 5,0

Átl. 28,7 34,7 6,7 3,9 6 , 6 5,4 14,0

21. táblázat. Válaszok a „Milyen tényezők akadályozták 
előrejutásodat?” kérdésre.

Évf.

Nyelvi
nehézsé

gek

Hiányos
helyi

ismeret

Beván
dorlói
státusz

Nehéz
anyagi

körülmé
nyek

Személyes
problémák

Női
Mivoltom

Nincs
válasz

S Z Á Z A L E K  — %
V. 19,8 42,0 2,4 2,4 4,8 28,6
IV. 2 0 , 6 31,8 5,5 8 , 8 33,3
III. 27,2 31,4 6 , 2 1 , 8 3,7 29,7
II. 25,5 1 0 , 8 13,7 8 , 8 41,2
I. 8,4 43,3 2,5 3,3 2,5 40,0

Átl. 20,3 31,9 6 , 1 1,5 4,8 0,9 34,5

Mindebből úgy tűnik, hogy az egyetemi oktatás által szerzett tudás, 
a kitartás és a kemény munka volt a legtöbbször említett pozitív 
tényező, míg a legnegatívabb a helyi ismeretek hiánya volt. Az 
előrejutás akadályoztatása terén ezen a területen a nyelvi nehézségeket 
szintúgy meghatározónak mondták, csupán a legfiatalabb osztály 
jelent kivételt.

Mivel nagy számban jelölték meg a „nincs válasz”-t, arra enged kö
vetkeztetni, hogy a többséget az előrejutásban nem hátráltatta semmi 
sem.

Végzés után a nőknek kifejezetten nehéz volt elhelyezkedniük akár 
az erdészet, akár az ahhoz közelálló területen. Az „erdésznők” Ma
gyarországon minden évfolyamon körülbelül 20%-ot tettek ki. Alkal
mazásukra Magyarországon nem volt jellemező a fizetésbeli disz
krimináció. Az erdészetben való alkalmazhatóságukat az állam garan-
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tálta, de figyelemmel a fizikai állóképességükre. Kezdetben néhányu- 
kat a csemetekertekben, az erdészeti utak kialakításánál foglalkoztat
ták, de többnyire a kutatóállomások és az erdészeti szolgálat ajánlott 
nekik munkát. Egyetemi szempontból a nők semmivel sem voltak 
hátrányosabb helyzetben, mint a férfiak, megítélésük is egyforma volt. 
A Vancouver-i IV évfolyam vezetője is nő volt.

Szerencsére, akik Kanadába jöttek javarészt, még végzés előtt, 
házasságot kötöttek, így problémáik egy része megoldódott. 
Érdekesség, hogy egy hajadon diplomás négy évig pincémőként és 
szobalányként dolgozott, csak négy év után tudott a szakmájának 
megfelelően elhelyezkedni.

A nők megkülönböztetése kapcsán az egyik soproni diplomázó 
olvasói levelet is küldött (Forestry Chronicle, 1968 április). Ebből a 
levélből idézünk: „Diplomázás után a BC Erdészeti Szolgálatnál 
kaptam munkát. Havi keresetemet 165,00 dollárban állapították meg, 
ugyanakkor hímnemű volt évfolyamtársaim 350,00 dollárt kaphattak.” 
Az illető később aztán kilépett az Erdészeti Szolgálattól és jelenleg 
vegyészként dolgozik. Majd így folytatja: „Munkámat valóban 
érdekesnek találom, ám gyakran álmodozom arról, hogy választott 
szakmámban, végre erdésznőként dolgozhatom.”

A SOPRONI VÉGZETTEK A L K A L M A Z K O D Á S A  

A T Á R SA D A L M I KÖRNYEZETHEZ

A forradalmat követő időkben magyar emigránsok nagy 
számban menekültek Kanadába. Legtöbbjük különösebb előkészületek 
nélkül hagyta el Magyarországot. A keserűséget és a reménytelenséget 
még csak fokozta, hogy az orosz megszállók is kényszerítették őket, 
hogy minél gyorsabban hagyják el az országot. A mintegy 200.000 
menekültnek több mint egyhatoda Kanadában talált menedéket. A 
soproniak kitelepülése kivételes volt abban a tekintetben, hogy 
tulajdonképpen meghívásnak tettek eleget. Néhány napos, sokszor 
idegölő tárgyalássorozatot követően a csoport nagyobbik része úgy 
határozott, hogy elhagyja Ausztriát és Kanadába indul. A kezdeti 
időszakban sok panaszról lehetett hallani, kiváltképp arról, hogy 
fogadtatásunk nem volt szakszerűen előkészítve. Mind hallgatóink, 
mind oktatóink gyakran nyilatkoztak így. Tíz év eltelte után az 
érintettek vajon hasonlóan látják-e az akkori helyzetet? A 22. táblázat 
adja meg erre a választ.
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22. táblázat. Válaszok a „Milyen volt szerinted a tíz év alatt
munkatársaidfeléd irányuló viselkedése? ”  kérdésre.

Évfolyam
Nagyon

barátságos
Barátságos Közömbös Bántó Nagyon

bántó
S Z Á Z A L É K — %

V 7,7 51,7 28,2 8 , 0 4,4
IV 11,7 48,2 13,1 16,4 1 0 , 6

III. 13,1 48,7 30,2 2 , 2 5,8
II. 6,7 59,4 17,8 9,4 6,7
I. 12,5 59,3 9,4 11,5 7,3

Átlag 10,3 53,5 19,7 9,5 7,0

A tízéves időszak alatt a diplomások túlnyomó többsége itteni 
munkatársaitól, előzékeny és barátságos társadalmi viselkedésformát 
tapasztalt, és pusztán 16,5% nyilatkozott úgy, hogy a bánásmód 
ellenségeskedő vagy bántó. Hallgatóink saját beilleszkedésüket sokkal 
jobbnak minősítették, mint azt korábban gondolták volna. Jóllehet 
szépszámmal voltak olyanok, akik nem valami gyorsan sajátították el 
az angol nyelvet, a helyi szokásokkal is többen bajlódtak, nagy részük 
azonban úgy látta, hogy a kanadaiak velük szemben segítőkészek 
voltak. Tíz év elmúltával megállapítható, hogy valamennyien, 
csaknem kivétel nélkül, nagyszerűen alkalmazkodtak az új 
kihívásokhoz, és új színt hoztak a kanadai életforma kaleidoszkópjába.

AZ ÁLTALÁNOS, ILLETVE SPECIALIZÁLT 
ERDÉSZETI OKTATÁS ÁTTEKINTÉSE

Az egész földrészt átfogó vitasorozat zajlott le az utóbbi tíz 
évben arról, hogy merrefelé fejlődjék az erdészeti képzés. Emeritus 
Dr. George Garrat, az Yale Erdészeti Fakultás dékánja az erdészeti 
oktatással kapcsolatosan elkészített egy Kanadára vonatkozó 
felmérést. A kutatást a Kanadai Erdészeti Intézet szponzorálta, és 
reméljük, hamarosan mi is olvashatjuk ezt.

Úgy gondoltuk, érdeklődésre tarthat számot, hogy 
megpróbálunk utánajárni a következő problémának: A soproni 
végzősök vajon hogyan értékelik azt a fajta képzést, rendszert, amit az 
európai erdészeti oktatás hagyományai jelentenek, szemben egy 
szélesebb körű, általánosabb rendszerrel és választható tantárgyakkal? 
A 23. táblázat arra keresi a feleletet, hogy hátrány volt-e a végzősök 
számára a soproni erdészeti oktatás általános jellege.
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23. táblázat. Válaszok a „Hátrányos volt-e későbbi munkádban az, 
hogy általános erdészeti oktatásban volt részed Sopronban, 
ellentétben az UBC specializált képzésével? ” kérdésre.

Évfolyam
Egyáltalán

nem
Nem Részben Igen Nagyon

S Z A Z A L E K — %
V 8 6 , 1 13,9
IV 23,1 63,5 5,8 3,8 3,8
III. 18,5 61,9 10,4 5,5 3,7
II. 13,3 78,3 6,7 1,7
I. 11,7 36,9 33,8 11,7 5,9

Átlag 13,3 65,4 11,3 7,3 2,7

A megkérdezetteknek megközelítőleg 80%-a aképpen 
nyilatkozott, hogy nem volt hátrányos az általános jellegű erdészeti 
oktatás, és mindez későbbi munkájukban sem jelentett gátló 
körülményt. Éppen ellenkezőleg: jól megalapozott tudást biztosított 
mindazoknak, akik az erdészet területén találtak munkát, de azoknak 
is, akik máshol helyezkedtek el. Lássunk most néhány mintát, a 
kérdésre vonatkozóan!
Kérdés: „Hátrányos volt-e későbbi munkádban az, hogy általános 

erdészeti oktatásban volt részed Sopronban, ellentétben az 
UBC specializált képzésével?”

Válaszok: „Arra tett képessé, hogy egyszerű problémákat ne mint 
izolált részeket szemléljek, hanem az egész integrált 
részeit”
„A tudományos szférában dolgozom. A biológiai és 
technológiai problémák általános szemlélete, mely a 
tantervűnkre oly jellemző volt, jó alapot adott ahhoz, hogy 
posztgraduális tanulmányokat folytathassak.”
„Igen, és főleg abban a tekintetben, hogy a kurzus tartalma 
főleg a magyar, nem pedig a kanadai viszonyokra 
vonatkozott.”
„Véleményem szerint az egyetemi oktatásnak elsődleges 
célja az kell, hogy legyen, hogy megtanít bennünket 
gondolkozni. Ez Sopronban kiválóan sikerült.”
„Kezdetben a specializálódott patológusok között tényleg 
hátrányban voltam. Aztán sokat tanultam, majd szemléle
tem jóval szélesebb horizontokon kezdett mozogni. A 
problémákat több szemszögből tudom megközelíteni.”
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„Oktatási típusunk életem során rendkívüli megelégedéssel 
töltött el.”

S z a k m a i  e l ő r e l é p é s

A soproni tanterv túlzottan nehézkes volt ahhoz, hogy idomuljon 
a kanadai mintához. Ez arra enged következtetni, hogy a végzősöknek 
igen nagy gondot jelentett olyan erdészethez igazodni, mely a 
magyartól jelentősen eltért. Úgy gondoltuk, hogy a biológiai és a 
fizikai tudományok hangsúlyozása (amelyek pedig „nemzetköziek”) a 
gyakorlati munkában hátrányt jelentenek. Ráadásul ez ellen nem 
nagyon tudtunk küzdeni. A meggyőződésünket kiválóan példázza a 
hallgatók többségének válaszadása a 24. táblázatban:

24. táblázat. Válaszok a „ Tudásodat mennyire alapozták meg az egyetemi 
tanulmányaid? ” kérdésre.

Évfolyam
Nagyon

jól
Jól Részben Nem

nagyon
Egyáltalán

nem
S Z Á Z A L É K — %

V 4,9 35,6 42,8 16,7
IV 12,5 64,6 22,9
III. 18,5 55,3 24,7 1,5
II. 12,5 62,5 25,0
I. 1 1 , 8 17,6 44,1 24,5 2 , 0

Átlag 1 2 , 1 47,1 31,9 8,5 0,4

Azok közül, akik nem az erdészetben dolgoztak, 59,2% úgy 
nyilatkozott, hogy tanulmányaikat érdemes volt végigcsinálni.

Egy külön kezelt felmérésben megpróbáltuk összefüggésbe 
hozni az egyetemi tanulmányokat a szakmai előrelépéssel. Az 
egyetemi évek alatt szerzett jegyeket igyekeztünk viszonyítani a 
végzés utáni dollárban kifejezett keresetekhez.

A független (X) változókat a következőképpen jelöltük:
Xi természettudományok: biológia ( 1 /a)
X2 természettudományok: fizika ( 1 /b)
X 3 természettudományok: matematika (1/c)
X4  társadalomtudományok (2/a)
X 5 erdészet: általános tájékozottság (4/a)
X6 erdészet: biológia (4/b)
X 7 erdészet: technika (4/c)
Xx erdészet: kiegészítő (4/d).
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A függő változók a következők voltak:
Y i éves kereset -  végzés utáni első év 
Y2 éves kereset -  végzés utáni második év 
Y3 éves kereset -  végzés utáni harmadik év 
Y4 éves kereset -  végzés utáni negyedik év 
Y 5 éves kereset -  végzés utáni ötödik év 
Yö éves kereset -  végzés utáni hatodik év 
Y 7 éves kereset -  végzés utáni hetedik év 
Yg éves kereset -  végzés utáni nyolcadik év 
Y9 végzés utáni éves átlagkereset.

Miután elvégeztük a többváltozós regresszió-analízist és 
kiselejteztük a legkevésbé fontos változókat; azokat a kurzusokat 
tüntettük fel a 25. táblázatban, melyek a legnagyobb százalékos 
eltéréseket indokolták az éves (Y| —  Ys) és az átlagos éves (Y9 ) 
keseretekben.

25. táblázat. Azon kurzusok csoportja (Xi-Xs), melyek a 
legfontosabbnak tűntek az éves keresetek viszonylatában (Y 1-Y9 ).

Évf. X, X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xx
A fontos, vagy a két utolsó 

változóra utalva
R2 Kereset Megjegyzés

V. évf.
Y, 1 1 1 44,2 8,2 *
Y2 1 1 31,8 9,5 *

y 3 1 30,3 9,2 *

y 4 1 1 27,4 11,3 N. SZ.
y 5 1 1 54,6 10,9 **

y 6 1 1 56,0 11,5 **
y 7 1 1 47,5 13,5 **

Yx 1 1 22,9 22,4 N. SZ.
Y, 1 1 53,8 7,4 **
IV. évf.
Y, 1 27,3 7,5 **

y 2 1 28,6 7,8 **

y 3 1 1 35,0 1 0 , 8 **

y 4 1 1 27,6 1 2 , 0 *

y 5 1 1 1 51,9 1 0 , 6 **
y 6 1 1 24,4 15,3 *
y 7 1 1 1 55,4 1 1 , 1 **

y 9 1 1 1 52,0 8 , 2 **
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25. táblázat folytatása.

Évf. X, X2 X3 X4 X5 X„ X7 X8
A fontos, vagy a két utolsó 

változóra utalva
R2 Kereset Megjegyzés

III. évf.
Y, 1 1 17,9 8,0 N. SZ.
y 2 1 1 14,0 8,9 N. SZ.
Y3 1 1 6,9 13,0 N. SZ.
y 4 1 1 12,8 15,6 N. SZ.
y 5 1 1 7,9 12,2 N. SZ.
y 6 1 1 1 43,6 15,9 **

y 7 1 1 1 47,4 18,4 **

Y, 1 1 1 38,9 8,1 *
II. évf.
Y, 1 1  1 1 75,2 4,8 **
y 2 1 1 10,0 8,8 N. SZ.
y 3 1 1 16,0 8,7 N. SZ.
y 4 1 1 14,7 10,1 N. SZ.
y 5 1 1 1 59,1 8,2 **

y 6 1 1 11,0 8,2 N. SZ.
y 9 1 1 34,9 6,0 *
I. évf.
Y, 1 1 1 55,3 7,2 **
y 2 1 1 12,9 12,0 N. SZ.
y 3 1 1 32,4 10.5 *

y4 1 1 18,2 16,9 N. SZ.
Ys 1 1 10,6 16,2 N. SZ.
Y., 1 1 18,0 8,4 N. SZ.

Megjegyzések: * 5 %-os szinten szignifikáns összefüggés, 
1 %-os szinten szignifikáns összefüggés, 

N. SZ. nincs szignifikáns összefüggés.

Az erdészeti szakmai kurzusokon az éves keresetek esetében 
(X6) az erdészeti biológia érdemjegyei mutatták a legerősebb korrelá
ciót. Ezt követik az erdészeti műszaki ( X 7 )  és a társadalomtudományi 
( X 4 )  kurzusok.

A biológiai (Xö) és a műszaki ( X 7 )  erdészeti tantárgyak igen jó 
alapot jelentettek azok számára, akik alkalmazásban álltak mind a 
privátszektorban, mind pedig kormányhivatalokban. A társadalomtu
dományokon ( X 4 )  belül érthető módon az angol nyelv a kiemelkedő,
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hiszen nyilvánvalóan a nyelv elsajátítása sokat segített a hátrányok 
leküzdésében.

Az összefüggés még szignifíkánsabbnak mutatkozik a korábban 
végzettek esetében (V és IV. évf.).

A többszörös determinációs együttható százalékos értéke (R2)
—  amely a szignifíkánsabb változók hatását jelzi —  az átlagos éves 
keresetek esetén az I. évfolyamtól (18%) az V évfolyamig (53,8%) 
növekedett. Az egyetemi évek első felében szerzett érdemjegyeknek 
nem volt jelentős hatása, de a későbbi évek kurzusain megszerzett 
jegyek már egyértelmű összefüggést mutatnak a végzés utáni kereset- 
növekménnyel. Az utolsó évek kurzusai erdészeti, biológiai és műsza
ki jellegűek voltak.

Egyik csoport tekintetében sem volt könnyű lemérni a szakmai 
előrelépést. A 16. számú táblázat az egyes évfolyamokban a fizetések 
szintjét mutatja. Nem biztos, hogy ez a maga formájában sokatmondó. 
A helyzet az, hogy sok hallgató egy fizetett állás után kihagyott némi 
időt és ismét tanulmányokba kezdett, ami egyértelmű, hogy időszakos 
relatív keresetcsökkenést jelez, vagy éppen lelassította az átlagfizetés 
növekedését.

Az egyének által elért pozíciók és állások mindenképpen egyfaj
ta pozitív kicsengésről tesznek tanúbizonyságot. A soproni végzősök 
egyetemi professzorok, fakitermelési ágazatvezetők, mérnökök, erdé
szeti projektek felügyelői vagy éppen kutatók lettek. Talán nem is 
annyira az előrejutás ténye, inkább a betöltött állások széles skálája 
jelzi, hogy a megszerzett tudás nem volt akármilyen, és ez visszatük
röződik személyes kvalitásokban is.
Másfelől azt is látnunk kell, hogy a spektrum másik végén ott vannak 
a szakmai „kibicsaklások”, ezek azonban nem minősíthetőek semmi
képpen személyes jellegűnek. Arról van szó, hogy taxisofőrök, pincé
rek, háztartásbeliek ugyan rendelkeznek egyetemi diplomával, az er
dészet számára azonban megszűntek. Életük ettől még természetszerű
leg lehet kiváló és rendezett. Azért, hogy objektív mércét használjunk 
a hallgatók szakmai előrelépésének vizsgálatához, további két területet 
elemeztünk.

M a g a s a b b  s z i n t ű  k é p e s í t é s e k

A kanadai erdészeti képzésben a hallgatók kevesebb, mint 10%- 
a vesz részt posztgraduális képzésben. A soproniak 25%-a tanult to-
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vább a Masters fokozat elérése érdekében, majd ennek elnyerését kö
vetően további 10% a Ph.D. szintig is eljutott (26. táblázat).
26. táblázat. A soproni végzősök továbbtanulása számokban.

Évfolyam
M.F. M.Sc. Masters

együtt
Ph.D.

elnyert foly. elnyert foly. elnyert foly. elnyert foly.
V 5 5 ! 0 4 1

IV 3 2 1 5 1 1

III. 8 4 1 2 6

II. 3 1 3 1

I. 4 2 2 - 6 2 - 3
Összesen 23 3 13 1 36 4 1 0 5

A 23 Master o f Forestry (M.F.) címből 16-ot a University o f  
British Columbia adományozott, a 13 Master o f Science-ből (M.Sc.) 
hatot és a 10 Ph.D. fokozatból 4-et szintén az UBC adott. A Yale 
Egyetemnek köszönhető 4 M.F. és 2 Ph.D. fokozat, míg az M.Sc.-t 
hárman a University o f Califomia-n szerezték meg. A fennmaradó 
tudományos címeket különböző egyetemek adományozták a követke
ző államokban, illetve városokban: Montana, Washington, Oregon, 
Idaho, Toronto, Guelph, New York State és Florida.

Már említettük, hogy Sopronban az erdészeti oktatás nem volt 
specializált, mégis azt mondhatjuk, hogy a diákoknak későbbi tanul
mányaihoz kiváló alapot adott. Bizonyságul álljon itt a poszt
graduális hallgatóság tézismunkái közül néhány cím:

A kár érzékelése és felbecsülése az Albies balsamea-n légi fény
képezés segítségével.
A vörösfenyő faanyag-differenciálódásának fiziológiai mechaniz
musai
A fehér lucfenyő növekedése Albertában részleges gyérítést köve
tően
A faanyag mechanikai sajátságai haránt irányú nyomás esetén 
A Libby-medence rekreációs fejlesztése 
A faanyag nedvesedési képessége 
Erdei madarak költési ökológiájának tanulmányozása 
Az oregoni mogyorótermés felbecsülése objektív mintavételi eljá
rásokkal
A duglászfenyő cellulózláncának erőssége, ha a feszítés az erezet
tel párhuzamos.
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Posztglaciális tőzegláp palinológiai elemzése Vancouver-ben 
A még megengedhető gyérítés meghatározásának összehasonlító 
módszerei Haney-ben, British Columbiában, az UBC kutatóerdé
szetében
Néhány tényező elemzése, mely kapcsolatba hozható a duglászfe- 
nyő tobozát és magját megtámadó rovarok terjedésével és intenzi
tásával
Erdőtalajok ökológiai vizsgálata a nyugati partvidéken 
A farosthálózatban jelenlévő illóolaj kezelése gammasugárzással 
A Pinus palustris fatörzse fajsúlyára gyakorolt mérhető faktorok 
hatása Délkelet-Georgia-ban és Eszakkelet-Floridában 
Vegyes tűlevelű állományok fiatalkori növekedése számítógépes 
kalkulációval, gyérített területeken a Blodgett Kísérleti Erdőgaz
daságban.

Az érdeklődési területeknek megfelelően némi rétegződés látha
tó. A különböző tudományágakban megírt szakdolgozatok száma a 
következőképpen alakult:

Biológiai tudományok 18
Műszaki tudományok 10
Faipar és fatechnológia 16 
Vegyes 2.

Az erdészeten belül a hallgatók a legnagyobb számban a bioló
giai tudományokban jeleskedtek. A műszaki erdészet alkalmazott terü
letei nem bizonyultak olyan területnek, ahol további tanulmányokat 
lehetett volna folytatni. Azok, akik mégis ilyen körben akartak mo
zogni, olyan munkát kerestek, melynek köze volt az állami erdészeti 
szolgálathoz, vagy egy nagy céghez szegődtek, hogy megismerked
hessenek a fakitermelés, valamint az erdőtelepítés korszerű módszere
ivel. Előmenetelük egészen gyors lett, és jóllehet képességeik megfe
lelőek voltak ahhoz, hogy további tudományos tevékenységet végez
zenek, sokan közülük nem érezték ennek szükségét. Igen magas száza
léka azoknak, akik szakosodáskor posztgraduális fokozatot értek el a 
faipari tudományban és fatechnológiában. A kérdőíven szereplő kér
désekre adott válaszokból kiderül, hogy sokan úgy gondolták, hogy a 
fatechnológiára és az ezzel foglalkozókra fényes jövő vár Eszak- 
Amerikában. Ezt az ágazatot egyébként abban az időben Magyaror
szágon nemigen támogatták. Néhányan abbéli véleményüknek adtak 
hangot, hogy az alaptantárgyak és az alkalmazott tudományok jó meg
alapozottsága, melyeket a soproni tantervnek megfelelően sajátítottak 
el, biztonságot adott számukra. Különösen igaz volt ez akkor, amikor
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egy fatechnológiai problémával kerültek szembe. Másokat azért von
zott a fatechnológia, mert egyszerűen nem óhajtottak észak-amerikai 
„koszos” vagy „bokorugró” erdészek lenni. Többre értékelték a „váro
si erdész” titulust, mivel ez azt jelezte, hogy az illetőt egy jól menő 
faipari kutatóintézet, vagy egyéb faipari cég alkalmazza.

1963-ban kaptak legtöbben tudományos fokozatot, szám szerint 
5 M.F; 2 M.Sc. és 3 Ph.D. elismerést kaptak. Valószínű, hogy szám
szerűleg csúcspont volt 1963, ám a soproniak a későbbiekben is to
vábbi doktori és egyéb fokozatokat nyertek el. Ez olyannyira igaz, 
hogy a Kanadában végzett Soproni Erdészeti Fakultás hallgatói min
den bizonnyal rekord számú posztgraduális képzéssel és rangokkal 
büszkélkedhetnek.

P u b l i k á c i ó k  é s  e g y é b  t e l j e s í t m é n y e k

A szakmai eredmények könnyen mérhetőek, ha figyelembe 
vesszük a megjelent publikációk, a leadott előadások és a megírt fon
tos jelentések számát. A 27. táblázat az összesített végeredményt mu
tatja:

27. táblázat. A végzősök megjelent publikációi, előadásai, jelentései.

Évfolyam Publikáció Jelentés Előadás Összesen Átlag / 
hallgató

V 11 28 6 45 1,61
IV 13 30 5 48 1,27
III. 54 77 11 142 4,44
II. 3 19 9 31 1,55
I. 10 28 7 45 1,96

Összesen 91 182 38 311 2,20

A tudományos és szakmai dokumentálhatóságot illetően 4,44 
egység/hallgatóval a III. évfolyam áll az élen.

Ha figyelembe vesszük a nyelvi nehézségeket, mellyel vala
mennyi hallgatónak szembe kellett néznie, a 91 publikáció jelentős 
eredménynek számít. A soproni diplomázók 14 esetben kaptak kitün
tetést (ezek között volt az igen értékesre tartott Erdei Termékek Kuta
tótársaságának Faipari Kitüntetése), valamint ketten posztgraduális 
tudományos tagságot nyertek el.

A visszaküldött kérdőívek alapján az is megállapítható, hogy a 
különböző szakmai és tudományos szervezetekben 117 fő tag. A tag
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sági számadat a következő egyesületek, szervezetek esetében volt a 
legmagasabb:

Kanadai Erdészeti Intézet 28
British Columbia Regisztrált Erdészei 28
British Columbia Szakmérnökeinek Egyesülete 17

Erdei Termékek Kutatótársasága 12 
Faipari és Fatechnológiai Társaság 7.

L e m o r z s o l ó d á s

Ennek a tanulmánynak a fő célja az volt, hogy áttekintést adjon a Ka
nadában végzett hallgatókról. Mégis úgy éreztük, ez a kép csak akkor 
lehet teljes, amennyiben a teljes csoportot érinti, vagyis azokat is, akik 
ott hagyták az iskolát. Meg persze oktatóikat.
A korábbiakban már említett okok miatt az eredeti 200 hallgatóból 
csak 141 végzett. (Ketten egyébként Vancouverben csatlakoztak.)
1967-ben szétküldtünk egy kérdőívet azoknak, akik nem diplomáztak. 
Nem volt egyszerű megszerezni a pontos lakcímeket. Akiket el tud
tunk érni, igen nagy számban válaszoltak, és bennünket is meglepett, 
milyen mély volt még mindig kötődésük az Alma Materhez. Ennek a 
felmérésnek az általános hátteréről a 28. táblázat ad áttekintést:

28. táblázat. Statisztika azokról a hallgatókról, akik végzés előtt el
hagyták az iskolát.

Évfolyam Lemorzsolódás
Fő Százalék — %

V 1 4
IV 2 5
III. 8 19
II. 22 52
I. 28 55

Összesen 61

A 61 fő közül 43-nak a címe volt ismert. A kitöltött kérdőívet 
34-en küldték vissza, ami 79%, bár a teljes létszámnak csupán 56%-a. 

Az intézmény elhagyásának okaként négy dolgot tüntettek fel:
1 . más szakma érdekelte (19 fő)
2. gazdasági tényező (7 fő),
3. személyes jellegű (4 fő),
4. egyéb (az idők során férjhez ment —  4 fő).
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Arra a feltett kérdésünkre, hogy 10 év távlatából döntésük meg
alapozott, elkapkodott, közömbös jellegű vagy sajnálatra méltó volt-e, 
a válaszokban az eredmény -  ugyanilyen sorrendben -  2 1 ,3 ,9 , 1.

A 34 személy közül 18-an szereztek más diplomát. Ezen hallga
tóink érdeklődési köre rendkívül széles skálán mozog: földmérés, mű
vészetek, műszaki rajzolás, üzleti tevékenység, elektromikroszkópia, 
testnevelés, fotogrammetria, szállodai menedzselés, szinematográfia, 
elektrotechnológia, könyvelés és egyéb mérnöki tevékenység.

Ketten, miután megkapták a B.A.Sc. fokozatot, megszerezték az 
Alkalmazott Tudományok Master címét is. A foglalkoztatási statiszti
ka a 29. táblázatban látható:

29. táblázat. Nem a soproni iskolával diplomázott hallgatók elhelyez
kedése.

Szakmák szerinti megoszlás 
az évfolyamokban

V. IV. III. 11. I. Össz.
F Ő B E N

B.C. Erdészeti Szolgálat 2 1 3
Magánerdészet 1 1
Mérnök 1 2 3
Oktató 1 1
Biológus 1 1
Gyümölcstermelő 2 2
Kanada Nemzeti Honvédel
mi Minisztériuma 1 1
Sportvezető 1 1
Szobrász 1 1
Filmrendező 1 1
Rendszeranalitikus 1 1
Statisztikus 1 1
Laboratóriumi technikus 1 1 1 3
Elektrotechnikus 1 1
Légi jármű fenntartó 1 1
Szálloda-business 2 1 3
Hivatalnok 1 1
Egyetemi hallgató 3 3
Háztartásbeli 1 3 4
Alkalmi munkából élő - - - 1 - 1
Összesen 1 1 5 14 13 34
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A FAKULTÁS TAGJAI

Eredetileg a soproni különítmény Vancouverbe távozó oktatói
nak száma 28 volt. Ameddig csak lehetett, az oktatói tisztet mindegyi
kük számára biztosították. Ahogyan az évek előrehaladtak, közülük 
mindig kevesebbre volt szükség. 1961-ben egyértelművé vált, hogy az 
utolsó soproni évfolyam diplomázása után a Soproni Erdészeti Fakul
tás meg fog szűnni. Mindazonáltal sokaknak ezt érzelmileg nehéz volt 
feldolgozni, a légkör a fakultás tagjai között nem volt éppen ideális. A 
probléma részét képezte az a tény is, hogy sokan túl idősek voltak 
ahhoz, hogy egy megfelelő szintű angolnyelvtudást sajátítsanak el, 
mely a további munkájukhoz szükségeltetik. A 28 fő közül nyolcán 
voltak 30 évnél fiatalabbak, kilencen 30 és 40 között voltak, míg a 40 
fölöttiek létszáma tizenegy volt. Utóbbiak közül a Kanadába érkezés 
időpontjában négyen 50 évnél idősebbek voltak. A hallgatók számára 
a letelepedés jóval könnyebbnek bizonyult, mint olyan oktatóknak, 
kiknek családi elkötelezettségei voltak. 22 házas érkezett, 46 gyerek
kel. Amikor a felmérést készítettük, 27 élt házastársi kapcsolatban, 74 
gyermek mellett.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a kintmaradás sikerének záloga az an
gol nyelv és a további tanulás. A magyar a finn-ugor nyelvcsalád leg
nyugatibb ága. Nem lehet igazán összevetni sem német, sem román 
vagy éppen szláv nyelvekkel. Magyar ember számára az angoltanulás 
meglehetősen nehéz, kiváltképp ha az illető elmúlt 30 éves. A nyelv
tan, az idiómák használata és persze a kiejtés sokak számára csaknem 
leküzdhetetlen akadályt jelentettek. Egyébként ez ma is így van.

Az oktatók számára a megoldást az jelentette, hogy a szinten tar
tás céljából, már ami az észak-amerikai erdészeti szaktudást illeti, 
különböző kurzusokat látogattak az UBC keretein belül, és ezzel egy- 
időben a soproni hallgatóknak saját tárgyukat oktatták. Ez a módszer 
kiválóan működött azok esetében, akik továbbra is az oktatói és tudo
mányos munkának akarták szentelni életüket. Az életkor ez esetben is 
nagy súllyal esett latba, hiszen az idősebbek valóságos hősi küzdelmet 
folytattak azért, hogy egy adott tudományos fokozatot elérjenek.

A felmérés időpontjában a soproni oktatók a következő fokoza
tokkal rendelkeztek:

Ph.D. 4
M.F. 7
M.Sc. 1
M.A.Sc. 1.

182



Mindemellett a soproni oktatókat az is kiválóan minősíti, hogy a 
felmérésünk idejében mintegy 98 tudományos kiadványt tudtak fel
mutatni.

Jelenleg az oktatók közül egy betegszabadságon van, egy nyug
díjas, ketten elhaláloztak. Az eredeti oktatói kar nagy része jelenleg is 
oktat, illetve valamilyen tudományos tevékenységet végez. Néhányan, 
érdeklődésüknek megfelelően, gazdasági helyzetüktől függően, egyéb 
munkahelyet választottak. Vajon milyen pozíciót foglalnak el az egy
kori oktatók?

A l k a l m a z á s  e g y e t e m e n :

egyetemi tanár 2
egyetemi docens 2
egyetemi adjunktus 2
egyetemi tanársegéd 1
kurátor 1
technikus 1

összesen 9.
A l k a l m a z á s  t u d o m á n y o s  s z f é r á b a n :

szövetségi kormányzat 6 
magániparban 1

összesen 7.
E g y é b  a l k a l m a z á s :

bányamérnök 2
ipari mérnök 1
szerkezeti mérnök 1
BC Erdészeti Szolgálat 2 
YMCA igazgató 1
technikus 1

összesen 8.
Tíz évvel a Kanadába való érkezés után az oktatók — a hallga

tókhoz hasonlóan — a szélrózsa minden irányában szétszóródtak, 
ahogy azt a statisztika is mutatja:

British Columbia 15
Alberta 3
Saskatchewan 1
Manitoba 1
Quebec 1
New Brunswick 2
USA 2
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Dél-Amerika
összesen

1
26.

K ö v e t k e z t e t é s e k

A jelentésben, elemzésben foglaltak a soproni csoport előrejutá
sát, teljesítményeit mutatják - tíz évvel a Kanadába érkezésüket köve
tően. A pozitív eredmények sok tényezőnek tudhatok be. Ezek közül a 
legfontosabb az a lehetőség, amit a kanadai nép adott ezeknek az erdé
szeknek, hogy a „szabadság földjén” megteremthessenek egy új eg
zisztenciát. Nagyjából hasonló jelentőségű azon erkölcsi támogatás, 
melyet mind személyek, mind pedig ez egyes intézmények nyújtottak 
a sokszor gyökértelenül küzdő, váratlan események elé állított hallga
tók számára, különösen a kezdeti időszakban. A hallgatók és oktatók 
hite, a feléjük áradt bizalom és az erős tettvágy mind számításba jön 
akkor, amikor a problémák leküzdéséről és az új életritmus kialakítá
sáról beszélünk. Az „ismeretlen és bizonytalan jövő”, amiről 
McKenzie rektor is beszélt, mérhetővé vált mind a múltban, mind pe
dig a jelenben, de bizonyára a jövőben sem lesz másként. Az is biztos
ra vehető, hogy öt vagy tíz év múlva rendkívül érdekes lenne egy új, 
használható felmérést készíteni a társaság életének alakulásáról. Csak 
remélni tudjuk, hogy együttműködésükről még többen fognak tanúbi
zonyságot tenni. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik a szükséges 
adatokkal elláttak bennünket, hogy ez az anyag elkészülhessen. Na
gyon jó volt azt látnunk, hogy oly sokan fejezték ki ragaszkodásukat 
Sopronhoz, és hogy számukra az Alma Mater nem szűnt meg 1961- 
ben.

Lincoln szavai szerint: "Bevándorlóból lojális amerikai állam
polgár csak akkor lehet, ha megtartja kötődését, szeretetét hazájához.” 
Úgy hisszük, ugyanez történt erdészeink esetében is. A hallgatóknak 
azon ragaszkodása és tisztelete, mely a magyar Erdészeti Főiskola 
ideáljaihoz fűzte őket, nagy segítségükre volt abban, hogy viszonylag 
zökkenőmentesen váljanak kanadai erdészekké.

A bajtársiasság, a sportszerűség és a nagyfokú odaadás, talán így 
lehetne jellemezni a soproniak magatartását. Ezen ideálokat a forrada
lom ideje alatt nem érték el vagy nem tudták kibontakoztatni.

Nemes lelkületű segítőjük tisztelgésének adózva nemrég hozták 
létre az UBC-n a „Dr.G.S. Allén Ösztöndíjat az Erdészeti Genetiká
ért” Ebben a soproniak lelkes egyéb támogatókra is találtak. Úgy vél-
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jük, ez egy szerény, ám őszinte gesztus mindazok felé, akiknek kö
szönettel tartozunk Kanadában.

Egy évtized egy ember életében nem hosszú idő, ám hisszük, 
hogy ez az elemzés hosszú távon talán meghatároz egy irányvonalat 
is, és igazolni fogja G.S.Allén dékán szavait, melyet a Soproni Főisko
la 150 éves évfordulójáról való megemlékezéskor mondott:

„Az idő bizonyítani fogja, hogy Kanada jól tette, amikor 
1956 sötét napjaiban kinyújtotta, és Sopron jó l tette, amikor el

fogadta Andau-nál a kinyújtott kezet.
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Csoportkép —  Powell River 1957. február. Balról jobbra: (1) Gerencsér László /matematika, geológia/, (2) Gerencsér L.-né, (3) Apt 
Ödönné, (4) Adamovich László /erdészeti szállítóberendezések/, (5) Szélessy László /mechanika, géptan/, (6) Apt Ödön /állattan, 
erdővédelemtan/, (7) Adamovich L.-né, Ilona, (8) Sziklai Oszkár /erdőtelepítéstan/, (9) Sebestyén László /erdőhasználattan/, (10) 
Tuskó Ferenc /növénytan/, (11) Roller Kálmán /dékán/.
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1. SZ. FÜGGELÉK

A Soproni Erdőmémöki Főiskola -  
Sopron Division of Forestry Faculty of UBC 

működési szabályzata.
(betűhű közlés)

Az 1956. évi magyar szabadságharc után Ausztriába menekült 
Soproni Erdőmémöki Főiskolát a Canadai kormány és a Vancouveri 
UBC. azzal hívta meg Vancouverbe, hogy ott működését tovább 
folytassa. A kiegészített tanári kar és közel 200 hallgató 57 év 
december végén indult el Európából és 1958. januárjában érkezett 
meg British Columbiába. Egyetemünk mint az UBC. erdészeti 
karának osztálya 1957. évi szeptember hóban kezdte meg működését. 
Ebből a szervezeti viszonyából folyik, hogy alapvető szervezeti és 
gazdasági vonatkozásokban az UBC érvényes szabályzata és 
irányelvei szerint működik. A főiskola kapcsolatát az UBC-vel elnöke 
által szervezett Advisory Committee látja el, melynek tagjai közt 
szerepel a főiskola dékánja és 2 tanára.
_L A szabályzat célja.
A főiskola feladata biztosítani, hogy 1956. évi szabadságharc 
célkitűzéseinek és a Selmeci - Soproni hagyományoknak szellemében 
végezze munkáját az ifjúság szakemberré való nevelése és hazánk, 
valamint a magyar nemzet jóhirének növelése érdekében. Annak 
tudatában, hogy eredményt és megbecsülést leginkább rendszeres és 
fegyelmezett munkával lehet elérni, adott kereteinken belül jelen 
szabályzattal magunk határozzuk meg működésünk módszereit.
2. A főiskola szervezeti felépítése.
A Soproni Erdőmémöki Főiskola a forradalom során a Soproni 
Műszaki Egyetem Erdőmémöki karává alakult és mint ilyen olvadt be 
a Vancouveri Egyetem erdőmémöki karába az alábbi címmel: Sopron 
Division o f Forestry Faculty of UBC. A főiskola vezetője Roller 
Kálmán, egyetemi tanár, dékán, akit az UBC. Advisory Committee-je, 
illetőleg a Forestry Faculty dékánja kapcsol a szenátushoz. A főiskola 
dékánjának tanácsadó szerve a kari tanács által évenként 
megválasztott dékáni tanács. A főiskola vezetőszerve az összes oktatót 
magában foglaló kari tanács, melyet szükség szerint a dékán hív össze.
3, Oktatási rend.
A főiskola az UBC. szenátusának határozata értelmében addig 
működik, amíg összes hallgatóját erdőmémökké képezi, azaz 1961. év 
májusáig. A működés I. és II. évében 9 szemeszteres időtartamú
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tanterv az utolsó két évben pedig 8 szemeszteres tanterv szerint 
végeznek hallgatóink. Erre az UBC. rendszeréhez való alkalmazkodás 
érdekében kellett áttérni. Az oktatás magyarul folyik, de emellett 
fokozatosan mind több szaktárgyat vezetünk be, úgy hogy az utolsó 
évben a tárgyak egyrésze már angol nyelven kerül előadásra.
Az UBC. szenátusának határozata értelmében a végzett hallgatók 
olyan UBC. oklevelet kapnak, melyben a hagyományos okleveles 
erődmémöki cím (Graduate Forest Engineer) mellett a Forestry 
Faculty végzett hallgatók számára szokásos Bachelor of Science in 
Forestry jelleget is megkapják.
Az oktatók az UBC. tanári karába tartoznak mindaddig, amíg oktatói 
tevékenységük az évfolyamok fogytával fokozatosan megszűnik.
A tanítási idő fő kereteit az UBC. évenként egységesen szabályozza. 
Ezenkívül főiskolánk számára tanítási szünnap még március 15. és 
október 23. Egyéb napokon bármiféle rendezvényt szervezni vagy 
ilyenen részt venni, tanítási időben csakis a dékán előzetes 
engedélyével szabad.
A félévenként rendelkezésre álló oktatási időt arányosan beosztott 
tantárgyprogram alapján kell felhasználni úgy hogy a jóváhagyott 
tantervben igényelt heti óraszám a félév végéig teljesen ki legyen 
töltve előadási és gyakorlati anyaggal. Tankönyvek hiányában gondot 
kell fordítani arra, hogy a hallgatók az előadáson készíthessék el a 
tanuláshoz szükséges feljegyzéseiket.
Eredményes gyakorlati képzés érdekében az egész félévet kitöltő 
gyakorlati tervet kell készíteni. Külső munkát igénylő tantárgyak 
gyakorlati terveiben, rossz idő esetére előre megfelelő szemináriumi 
foglalkozást kell szervezni. Más tárgyak óráit is érintő gyakorlatot, 
vagy kirándulást csak a dékán engedélyével szabad szervezni. Külső 
gyakorlatokra, különösen a nyári szemeszter utolsó heteit kell 
intensiven felhasználni.
A jóváhagyott tanterv (heti óraszám) és tanrend (óra és terem 
beosztás) a dékán engedélye nélkül semmi vonatkozásban nem 
változtatható meg. Az angol nyelvi és szaktárgyi oktatásban az 
illetékes kar rendszere irányadó.
A hallgatók kötelesek az előadási és gyakorlati órákat látogatni és az 
előírt munkákat időben elkészíteni. A tanárok a látogatást névsor 
olvasással és a gyakorlati munkák nyilvántartásával tartoznak 
ellenőrizni. Vizsgára nem bocsátható az a hallgató, aki 3 alkalommal 
igazolatlanul hiányzott. A gyakorlatok igazolt mulasztásának pótlására 
a tanszék külön rendelkezést ad ki, ha az ilyen mulasztás 6 hetet nem 
haladt meg. Ezt meghaladó igazolt mulasztás esetében a dékáni tanács
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egyénenként dönt az illetékes tanszék bevonásával. Tanrendszerű 
elfoglaltság idejére a hallgatók számára semminemű más kötelezettség 
elő nem írható és meg nem engedhető.
4. Vizsgarend.
a) Tantárgyi vizsgák.
A hallgatók egyes tantárgyakból minden félév befejezése után a tanács 
által meghatározott vizsgaidőszakban és utóvizsga időszakban 
kötelesek vizsgáikat letenni. Előterminus csakis a tantárgy órarend
szerű befejezése után engedélyezhető, oktatási időn kívül.
A vizsga-időszakban minden tantárgyból megfelelő számú napokon, 
de legalább hetenként kétszer kell a hallgatóknak alkalmat ad a 
vizsgára. Az előzetes jelentkezés kötelező hatályú. Utóvizsgára csak 
utóvizsgajeggyel szabad fogadni. A vizsga a tárgy jellege szerint, 
szóbeli, írásbeli vagy összetett rendszerű. Az angol tárgyak vizsgái 
az illetékes tanár rendszeréhez alkalmazkodnak.
Az osztályozás ötfokú, szóban és százalékos számban fejezendő ki a
következőképpen:
elégséges 50-60%
közepes 61-70%
jó 71-85%
jeles 86-100%
A vizsga időszak előtt a dékáni hivatal minden vizsgáztató számára 
kiadja a vizsgára bocsájthatók névsorát. Ezenkívül vizsgára fogadni 
csakis azokat szabad, akik külön engedélyt hoznak a dékáni 
hivatalból.
A vizsgáztató az eredményjelentést az utolsó vizsganap után, illetőleg 
az u.v. napján tartozik a dékáni hivatalnak beadni.
b) Szigorlat.
Az első szigorlat tárgyai a matematika, a növénytan 5 tárgya, a talajtan 
és a földméréstan. Ezen tárgyak utolsó vizsgáján a tantárgy 
fontosságának és szigorlati jellegének megfelelő összefoglaló vizsgát 
kell tartani. Ezeken a vizsgákon elégséges eredmény nem fogadható 
el.
A második szigorlat az absolutorium után és az összes vizsgák 
eredményes letétele után esedékes tanács által megállapított időben és 
bizottság előtt. A szigorlat tárgyai:
1. Erdőhasználattan és Fatechnológia
2. Erdőműveléstan, Telepítéstan és Erdővédelem,
3. Szállítóberendezések
4. Erdőrendezéstan és Üzemszervezés.
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5. Szabályzat kihirdetése és érvénye
A szabályzat megfelelő példány számban kerül kiadásra az összes 
érdekelt számára. Minden évnyitó alkalmával fel kell rá hívni a 
figyelmet. Érvénye kiterjed a főiskolához tartozó minden személyre. 
Hatálya a kari tanács jóváhagyásával kezdődik és a főiskola 
működésével szűnik meg. Alkalmazása a dékán és a kari tanács 
hatáskörébe tartozik. Megszegése esetében a kari tanács fegyelmi 
bizottságot küld ki, amely a tanács utasítása értelmében jár el, és 
terjeszt javaslatot a tanács elé, döntés végett.
Függelék.
A főiskola megszűnése után, annak irattárát, emlékeit és minden 
egyéb történeti szempontból érdekes tárgyát oly szabad világban élő 
emigrációs kulturszervezethez kell átadni, melynél ez az utókor 
számára leginkább biztosítottnak látszik. Gondoskodni kell arról is, 
hogy az UBC.-n itteni működésünk emléke méltó módon 
megörökíttessék.
Vancouver 1958. május hó.
A Kari Tanács megbízásából: 
dékán
dékáni tanács tagjai.
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2. SZ. FÜGGELÉK

Az 1945 előtti soproni Erdőmémöki Kar tanterve

Heti óraszám az Heti óraszám a
Kurzus első második

szemeszterben szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Első év
Matematika 6 6 6 4
Ábrázoló geometria 4 6 4 4
Fizika 4 3 2
Általános és szervetlen kémia 4 2
Ásvány- és kőzettan 2 2
Könyvvitel 2
Mechanika (statika-dinamika) 3 2
Szerves kémia 5
Geológia 2 2
Műszaki rajz 4
Katonai ismeretek 2 2
Testnevelés - 1 - 1
Összesen 24 17 25 19

Második év
Hidraulika 2 2
Anyagszi lárdságtan 3 4
Erdészeti földmérés 4 4 4 8
Földmérés 4
Botanika és növénytani taxológia 4 6 4 8
Erdőtalajok és klimatológia 3 4 3 4
Elektrotechnika 3
Polgári jog 3
Faanatómia 1
Erdészeti földrajz 1
Talajok mikrobiológiája 1 1
Szikes talajok növénytársulástana 1
Testnevelés - 1 - 1
Összesen 22 19 16 27

203



H eti óraszám  az Heti óraszám  a
Kurzus első második

szem eszterben szem eszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Harmadév
Növénykórtan 2 2
Erdészeti állattan 5 4
Epítéstan 6 6
Fotogrammetria 1 2
Erdészeti géptan 3 2
Erdőművelés 3 2 4 4
Közterületi földmérés 2
Geodézia 2 2
Hidrológia és erdei hidak 3 2
Erdővédelem 5 2
Erdőbecs léstan 5 6
Halászat 1
Nagyvadfajok gyakorlati vadászata 2
Ökonómia 4
Erdészeti m ikológia 1
Fejezetek a fa mechanikai
tulajdonságaiból - - 2 -

Összesen 22 18 27 18
Neevedév
Erdőgazdálkodás 5 4 2 6
Erdei termékek 5 6
Erdészeti szállítástan 4 4 4 8
Fakereskedelmi ismeretek 3 2
Erdőbecsléstan 3 2
Vízgyüjtőterületi gazdálkodás 2 2
Speciális geodézia 1
Gyakorlati vadászat 2
M ezőgazdaság 3 2
Fatechnológia 4 4
Üzem tervezés 4
Erdészeti jog - - 3 -

Összesen 23 22 16 24
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Kurzus
H eti óraszám  az 

első  
szem eszterben

H eti óraszám  a 
m ásodik  

szem eszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Ö tödév
Vadgazdálkodás 2 2
Erdészeti politika 2
Erdészeti adminisztráció 2
Diplomamunka - 30
Ö sszesen 6 32
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3. SZ. FÜGGELÉK

Az 1956 előtti Soproni Erdőmémöki Kar tanterve

Heti óraszám az Heti óraszám a
Kurzus első második

szemeszterben szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Első év
Matematika 3 4 3 4
Ábrázoló geometria 3 3 2 3
Fizika 2 1 3 2
Általános és szervetlen kémia 4 4
Szerves kémia 3 2
Általános botanika 3 2
Növénytaxonómia 4 3
Marxizmus-Leninizmus 2 2
Orosz nyelv 2 2
Testnevelés 1 1
Katonai ismeretek 3 - 3 -

Összesen 22 15 22 15
Másodév
Dendrológia 3 2
Erdészeti növénytársulástan 2 1
Erdei talajok és geológia 3 2
Mechanika (statika, szilárdságtan,
dinamika) 2 2 4 3
Elekrotechnika 4 3
Földméréstan 3 3 4 4
Géprajz 1 2
Erdőművelés 3 3
Erdőtelepítés 3 2
Marxizmus-Leninizmus 2 2
Katonai tudomány 3 3
Orosz nyelv 2 2
Testnevelés - 1 - 1
Összesen 24 14 22 15
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Heti óraszám az Heti óraszám a
Kurzus első második

szemeszterben szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Harmadév
Erdőtalajok 3 4
Meteorológia és klimatológia 3 1
Növények fiziológiája 2 2
Erdőbecsléstan 2 4
Erdészeti állattan 2 2 2 2
Erdőművelés 2 2 3 4
Erdészeti patológia 2 2
Gépelemek és erdészeti géptan 3 2
Szerkezeti építéstan 3 3 2 3
Politikai gazdaságtan 2 2
Katonai tudomány 3
Orosz nyelv 2 - 2 -

Összesen 22 15 21 16

Negyedév
Erdőtelepítéstan 3 3 3 4
Erdészeti fakitermelés és fahasználat 4 4 3 2
A mezőgazdaság alapelvei 3
Erdészeti útépítéstan 3 3
Szerkezeti építéstan (hidak) 2 2
Hidraulika és hidrológia 2 2
Fatechnológia I. (faanatómia) 3 3
Erdészeti jog 2
Fatechnológia 11. (a fa mechanikai 2 2
tulajdonságai)
Erdőgazdálkodás I. 2 4
Erdészeti tervezés és adminisztráció 3 2
Politikai gazdaságtan 2 2
Katonai tudomány 2 - 2 -

Összesen 23 14 20 17
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Kurzus
Heti óraszám az 

első 
szemeszterben

Heti óraszám a 
második 

szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Ötödév
Fotogrammetria 3 2
Erdővédelem 3
Erdőgazdálkodás 11. 3 1
Fatechnológia III. (termékek) 4 1
A fa kémiai technológiája 1
Erdészeti politika 3
Erdészeti szállítástan 3 4
Vadgazdálkodás és halászat 3
Politikai gazdaságtan 2
Katonai tudomány 2
Diplomamunka - -

Összesen 27 8
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4. SZ. FÜGGELÉK

A Vancouver-i Soproni Divízió Erdészeti Karának tanterve 
/A csillaggal jelölt tárgyakat angolul oktatták/

Heti óraszám az Heti óraszám a
Kurzus első második

szemeszterben szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Első év
Matematika 5 4 3 2
Ábrázoló geometria 2 3 2 3
Fizika 2 1
Általános és szervetlen kémia 3 2
Szerves kémia 4 3
Minerológia 3 2
Meteorológia 3 3 2
Kanadai erdészet* 1
Általános botanika 2 2
Növények taxonómiája 3 4
Világirodalom 2 2
Hungarológia 2 2
Angol* 3 - 3 -

Összesen 23 11 27 17
Másodév
Fizika 2 1
Elektrotechnika 2
Mechanika (statika, szilárdságtan, 2 2 3 2
dinamika)
Geológia 2
Növények fiziológiája 2
Földmérés 3 3 3 4
Géprajz 3
Erdei talajok 3 2 2
Erdészeti állattan 3 2 2 2
Növények taxonómiája és 3 2
dendrológia
Erdészeti patológia 2 1
Erdőbecsléstan 2 2
Növénytársulástan 2
Erdei tűzellenőrzés* 2
Hungarológia 1 1
Angol* 4 - 4 -

Összesen 27 13 23 13
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Heti óraszám az Heti óraszám a
Kurzus első második

szemeszterben szemeszterben
Ea. Gy. Ea. Gy.

Harmadév
Fatechnológia 3 2 1 2
Vadgazdálkodás 2 2
Erdőbecsléstan Kanadában* 1 2 1 2
Erdőművelés 3 2 3 2
Erdészeti politika és adminisztráció* 1 1
Fotogrammetria 1 2
Geodézia 1 1
Szerkezeti tervezés (hidak) 3 2
Hidraulika 2 1
Mezőgazdasági elemek 2
Gépelemek 3
Erdészeti gépek és géptan 3 2
Erdei termékek 2 2
Biometria* 2 1 2
Angol* 3 - 3 -

Összesen 29 10 18 11

Neevedév
Erdőgazdálkodás* 2 2 2 2
Erdészeti fotogrammetria* 2 3
Erdészeti gazdaságtan és 2 2 2 2
finanszírozás*
Ültetés és telepítés 2 3 3
Erdővédelem 2 2 1
Erdőhasználat 2 2 2
Erdei szállítás 3 3 3 3
Fakitermelés 2
A fa mechanikai sajátságai 2 3 2 3
A világ erdészete 2
Diplomamunka - - - -

Összesen 19 15 18 14
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5. SZ. FÜGGELÉK

Körlevél 20 államfőnek, illetve oktatási miniszternek, elküldve 1956.
november 22-én

(A történelmi érdekesség és hitelesség kedvéért az eredeti 
levelet közöljük angolul, pontosan úgy, ahogy azt 

megfogalmazták és leírták')

Elnök Úr!

Biztosak vagyunk benne, hogy tudomásuk van a jelenlegi 
tragikus magyarországi történésekről, melyek a történelem legsötétebb 
időszakát idézik. Ezekben a nehéz időkben rengeteg problémánk van, 
főleg az ifjúsággal, akik gondjainkra vannak bízva, illetve felelünk 
értük. Gondjainkat csak úgy tudjuk megoldani, ha az egész szabad 
világ mellénk áll. 50.000 magyar veszítette el otthonát, közülük a 
Soproni Erdészeti Főiskola majdnem valamennyi diákja és oktatója. A 
baráti Ausztriában találtak menedéket, egyéb karok képviselőivel 
együtt, közöttük van földmérő, bányász, olajbányász stb. Az erdészeti 
főiskola az egyetlen intézmény, mely képes volt megszökni az orosz 
megtorlás elől, mivel a határközeliség ebben segítette őket.

A szabad világ óriási segítőkészsége reményt ad számunkra. 
Bízunk benne, hogy a Magyarország felé megnyilvánuló együttérzés 
lehetővé teszi, hogy a főiskola elég pénzügyi támogatást fog kapni, és 
a hallgatók folytathatják tanulmányaikat. Ily módon ifjúságunkat meg 
tudnánk menteni egy későbbi, szabad Magyarország számára.

1. Munkánk alapvető feltétele, hogy főiskolánk valahol 
megfelelő módon elhelyezhető legyen. 280 hallgatóról és 30 családos 
oktatóról van szó. A legjobb az lenne, ha elhelyezkedésük olyan 
városban, vagy környékén történne, ahol egyébként is van már 
hasonló profilú intézmény. Elképzelésünk szerint iskolánk mint 
magyar fakultás öt évig működne, és a hallgatók tanulmányaik végén 
diplomát kapnának. Tisztelettel kérjük tehát Önt, hogy számunkra 
valahol férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

2. A másik fontos tényező a pénzügyi fedezet lenne, mely 
csak több állam együttes összefogása révén jöhetne létre. Becsléseink 
szerint öt év alatt mintegy másfél millió dollárra lenne szükségünk. Az 
első évben ennek 30%-ára, majd további 25, 20, 15 és 10%-ra lenne 
szükség.

1 Az eredeti, angol nyelvű dokumentum közlése a 116. oldalon történt.
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3. A főiskola említett hallgatóin és oktatóin kívül további 
60 hallgató más területekről érkezne: földmérő, bányász, olajbányász, 
geofizikus utazott együtt és menekült az oktatókkal és családtagokkal. 
De a kis létszámú oktatói kar nem elegendő a további előadások 
ellátására. A további oktatás csak megfelelő ösztöndíjak juttatásával 
képzelhető el más főiskolán, illetve egyetemen. Hallgatóinkat 
lehetőség szerint tízesével szeretnénk elhelyezni oly módon, hogy az 
adott intézményen belül a magyar oktatók egészen a végzésig velük 
maradnának.

Sok országból kértünk pénzügyi támogatást. Tisztelettel kérjük 
Excellenciádat, hogy álljon mellénk. Kérjük az alábbi címen 
döntéséről értesítsen bennünket:

International Rescue Commitee, Wien 1. Weihburggasse 10-21 
1 St, mely intézmény volt olyan szíves és ügyeinket intézi jelenleg.

Mindezzel egyidőben hallgatóink különböző oktatási 
minisztériumokhoz is fordultak segítségért.

Segítségükért köszönetünkön kívül mást adni nem tudunk. Apák 
és anyák köszönetét, melyet a történelem számon fog tartani. Ez az 
elismerés többet jelenthet bármilyen anyagi jellegű dolognál. Mindez 
azt is bizonyítani fogja, hogy az élet nemcsak anyagiakban mérhető és 
fejleszthető, hanem az emberi lélek kimeríthetetlen mélységével is.

Kifejezve rendkívüli hálánkat, maradunk kiváló tisztelettel:

A Soproni Egyetem professzori kara 
nevében: Roller Kálmán rektor
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A d a m o v i c h  L á s z l ó  p r o f e s s z o r  e m e r i t u s  b e s z é d e

1990. november 4-én Sopronban Alma Mater nyugatra távozott 
tagjainak hazatérését ünneplő találkozón

Igen tisztelt Ünneplő Közönség!
Rektor Úr!

Ifjú és kevésbé ifjú selmeci Balekok, Firmák és Veteránok 
a világ minden részéből!

Mi, magyarok nagyon szeretünk ünnepelni. Sajnos történelmünk 
úgy hozta, hogy többször ültünk halotti tort, mint ünnepi lakomát. 
Többször mondtunk Requiemet, mint Te Deumot. Ilyen gyászünnep 
lenne a mai is, emlékezve 1956. november 4-re, mikor nemzetünket, a 
forradalomban kivívott szabadságot vérbe fojtva, keresztre feszítették. 
De ezt a gyászt ma a soproni Alma Materünk örömünneppé szépítette, 
hogy azon a szomorú vasárnapon világgá ment fiait, kiket 33 éven át 
mostohafiainak kellett, hogy tartson, most ismét mint édes- 
gyermekeit - keblére ölelje.

Te Deumot mondunk a Mindenhatónak, hogy gondviselése az 
oly sokáig teszthalott nemzetünket új életre, szabadságra támasztotta, 
és minket hazavezérelt. Hálásak vagyunk ezért az ünnepért az 
egyetem vezetőinek, elsősorban rektor úrnak.

Mikor számot vetünk a Kanadába vándoroltak 33 évi 
munkájáról, úgy nem kell szégyenkeznünk. Méltó fiai maradtunk ősi 
intézetünknek.

Remélem történetünket nem a „Bujkál a hold” regényből isme
rik, melynek borítóján -  gondolom -  azért bujkál a hold, mert 
szégyenli, mennyi valótlanság van összehalmozva a borítólap mögött. 
Nem mintha nem lettek volna kemény megpróbáltatások és nehézsé
gek, dékánunknak, tanárainknak diákjainknak egyaránt. Már az elsza
kadás lelki vívódása is idegölő volt. Menjünk? Ne menjünk? Ha Rol
ler Kálmán dékán úr, szinte látnoki módon, nem hitt volna küldeté
sünk sikerében, talán sohase szálltunk volna hajóra, hogy elhagyjuk 
Európát. És micsoda hajóút! Aki volt már tengeren napokig orkánban, 
az megérti, Medveczky tanár úr miért sóhajtotta félholtan a fedélzeten: 
„Hogy tanácsolhatta az a szerencsétlen Kossuth: tengerre magyar?” 
Aztán az angol nyelv! Fodor professzor úr szerint az egyetlen nyelv, 
amelyben semmi logika nincs. Talán ezért terjed ilyen gyorsan szerte
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a világon Aztán megbukott a kormány, akik kezességet vállaltak 
értünk. Éjszakai műszakban kellett oktatnunk, mert nappali tagozatra 
nem volt elég a hely. Jött az első gazdasági visszaesés, nehéz volt 
munkát kapni. Pedig nyáron keresi meg minden diák -  a kanadai is -  a 
következő évi tandíját és az egyéb költségeket, ami már akkor is ma
gasra rúgott. És még sorolhatnám a balsorsot, amihez -  úgy látszik -  a 
magyarnak hozzá kell szoknia. De mégis -  végül is Isten segítségével, 
Roller dékán úr diplomatikus és bölcs vezetésével, tanáraink odaadó 
munkájával, diákjaink szorgalmával és tehetségével, számtalan régeb
bi tehetős magyar és kanadai anyagi és erkölcsi támogatásával, négy 
év alatt 141 soproni okleveles erdőmémököt bocsátottunk útjára, a 
soproni pecséttel és a Brit Columbia-i Egyetem rektorának aláírásával 
ellátott diplomával. (A soproni pecsétet Dr. Jablánczy Sándor profesz- 
szor úr őrizte eddig, és erre az alkalomra -  további megőrzésre -  ha
zaküldte velünk.)

Az, hogy diákjainkból és tanárainkból 33% különböző külföldi 
egyetemeken magasabb fokú tudományos képesítést szerzett, 
világviszonylatban is párját ritkítja. A tudományos kutatásban, az 
egyetemeken és az üzemekben elhelyezkedett volt tanárok és diákok 
eredményességét felmérni szinte lehetetlen. Könyvek, tudományos 
cikkek, üzemtervek, mérnöki létesítmények százai tették ismertté a 
soproni nevet szerte a világon. Volt tanáraink amit magyarul 
abbahagytak, angolul folytatták. Tanítottak vagy tudományos kutatók 
lettek. Többen közülük nemzetközi viszonylatban is Sopron követei 
lettek. Sziklai Oszkárt annyi országba hívták szaktanácsadásra, hogy 
lassanként azt sem tudja, milyen nyelven szólaljon meg: kínaiul? 
angolul? svédül? vagy magyarul? Jómagam ugyancsak két egyetemen 
voltam vendégelőadó. Ezek az évek lettek számomra a 
legemlékezetesebbek, mert a maláj és tanzániai diákok emlékeztettek 
leginkább a soproni diákjaimra, kiket öröm volt tanítani. Kanadában a 
tanár-diák viszony más. Mint majdnem minden, ez is üzleti alapon áll: 
a diák a nem-túl-kedves vevő; a tanár a szívét-lelkét beleadó 
kiszolgáló. Afrikára visszaemlékezve az a jelenet maradt meg bennem 
örök emlékül, ami ott, messze mindkét hazámtól, ami ősi Alma 
Materünket, Selmecet hozta szívközeibe. A Kilimandzsáró tövében 
van az egyetem tanulmányi erdeje. Mikor az erdő koromfekete 
főmérnökével először találkoztam, már messziről mosolyogva 
üdvözölt: Jó szerencsét, tanár úr, hallottam, maga is Sopronban 
végzett.
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No de térjünk vissza a vezérfonalhoz, az emigrációban elért 
eredményekhez. Volt diákjaink közül ma már vannak professzorok, 
dékánok, tudományos kutatók, feltalálók, tervezőirodák alkalmazottai, 
üzemvezetők, főmérnökök. Szakmai eredményeik mellett a 
Vancouverben dolgozó soproniak kivették részüket a társadalmi 
munkából is. A Magyar Kulturális Egyesület, a katolikus és 
református magyar egyházak vezetőségében is a soproniak mindig 
megtalálhatók voltak. Hasonló módon a havonta megjelenő 
TÁROGATÓ című irodalmi folyóirat szerkesztésében, mely több ezer 
helyi és a világ minden táján élő magyart a „szellemi haza” 
egyetemességében tájékoztat. Ha tovább folytatom, még dicsekvésnek 
tűnhet, bár ezzel akarok bevezetni egy fejezetet arról, hogy 
viszonyunk Sopronnal ilyen eredmények ellenére sem volt 
barátságosnak mondható - mert nem is lehetett az.

A rólunk és főleg dékánunkról megjelent megemlékezések nem 
sok megértést mutattak irántunk. A „Mindnyájan voltunk egyszer az 
Akadémián” című kiadványban tanári karunk zöme úgy tűnt, mintha 
sosem lettek volna az akadémián. Pedig 1956-ig is, az itthoni 
tanszékeken végzett munkájukért, nem kell szégyenkezniök. Az 
erdőművelés tanszéke Jablánczy professzor úr és néhai Baranyai 
József adjunktus irányításával megújította és gyakorlati alapokra 
helyezte annak oktatását. Az Erdőfeltárási Tanszék -  az Út-Vasút 
Tanszék örököse -  bevezette az erdészeti gépesítés oktatását, 
megtoldva azzal az újítással, hogy csak az vizsgázhatott, aki 
előzetesen autóvezetésből jogosítványt szerzett. Ez az Európában is 
első követelmény Partos Antal és Perlaki Ferenc adjunktusok nevéhez 
fűződik. Én is tanítgattam persze. Közel 130 honi erdőmémök 
tanúsíthatja, akiket a végszigorlaton olyan jószívüen átengedtem. Még 
tovább folytathatnám. Például a 25. valétálási találkozóra hazajött 
vancouveri végzettek ’ 82-ben elég hűvös fogadtatásban részesültek. 
Csapó Imre -  erdőmémökből lett orvos -  a találkozón a 22 vancouveri 
hazalátogató nevében beszédében hitet tett az oszthatatlan, határok 
nélküli „szellemi haza” mellett, melybe mind a 16 millió magyar 
egyenrangúan -  de más és más szereppel -  tartozik bele. A kinyújtott, 
szimbolikus kezet akkor nem szorította meg senki sem. A legfájóbb 
sérelem persze az volt, hogy az egész világon elismert erdőmémöki 
diplománkat éppen Sopron nem ismerte el.

A fagyos viszony lassan engedett. Sziklai Oszkár könyvet adha
tott ki itthon Tompa Károllyal, társszerzőként. Ifjú Géza, Bódig Jó
zsef, Kozák Tóni vendégprofesszori meghívása volt a bevezetés a jég
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megtörésére. De a teljes jégzajláshoz az 1989. évi csodálatos esemé
nyek kellettek. Nagy költőinknek mindig volt prófétai küldetésük is. 
Hogy ráillik erre az évre: „Csillag esik, föld reng, jött éve csudáknak!” 
A Parlamentről, a főépületünkről aztán lekerült az ötágú vöröscsillag. 
A szögesdrót átvágásával éppen itt, Sopronnál 20.000 német lába vagy 
Trabantja alatt rengett a föld. Ettől kezdve csoda csodát követett egész 
Közép-Kelet-Európában és az Alma Materünkben is. Azóta három 
díszdoktorátus, gyémánt- és vasdiploma és a vancouveri diploma tel
jes jogú és egyenértékű elismerése új fejezetet nyitott a szétszakított 
erdészek történetében.

Ahogy az aulában elhelyezett indiánfaragás jelképesen mondja: 
A tengerbe került lazac új ikrákat hozva hazatér szülőhelyére. Kár 
lenne hát nem hasznosítani azt a lehetőséget, ami ebben rejlik. Ez a 
csoport a világ minden táján szerzett és felhalmozott tapasztalatait 
felajánlja, ha szükség lenne erre az oktatásban, kutatásban, üzemi 
modernizálásban. Lehetne talán tanulni valamit tőlünk politikában is, 
hisz’ mi megtapasztaltuk a demokrácia és szabadkereskedelem 
áldásait és átkait is. Soha senki a világirodalomban olyan 
hátborzongató szépen nem fejezte ki az elnyomó zsarnoki hatalom 
lélek és testet ölő áfiumát, mint Illyés Gyula az „Egy mondat a 
zsarnokságról” című költeményében. Ezzel párhuzamba állítva, nem 
sokban különbözik „Mammon”, a pénz zsarnoksága sem; lelket ölő, 
erkölcsöt lealacsonyító, igazságtalan szociális rendet szülő hatalma 
ellen csak igazkeresztény lelkülettel lehet védekezni. Nem ártana, ha 
el-elmélkednénk néha a „hegyibeszéd” nyolc boldogságának 
igazáról...

34 év gyorsan elsuhant. Mikor már volt és megőszült diákjaink 
gyermekei mint diplomás erdészek hagyják el az egyetemet, mi, volt 
tanárok, egyre többen gyülekezünk Isten tenyerén. Azoknak emlékét, 
akik már csak lélekben lehetnek most velünk, őrizzétek meg 
szeretettel, a selmeci hagyományok szellemében.

Köszönjük még egyszer Alma Materünknek ezt a napot, és befe
jezésül hadd ismételjem meg a faragvány alatti kis réztábla sorait. 
Igazság az, hogy valami ünnepélyes üzenettel szerettük volna meglep
ni Alma Materünket, és bár van nékünk keblünkből származó házi 
költőnk -  Tamási Miklós, aliász Tabaki - ,  mégsem tudtunk előállni 
olyan szöveggel, amit végül is az itthoni erdészíró részünkre remekbe 
szabott, tekintve hogy őkelme idő előtt elutazott. Sebaj! Szóljon he
lyette az erdész szívét mindig megtartó mindnyájunk Dombija: Varga
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Domokos, erdészből íróvá vált jó kollégám, volt évfolyamtársam, aki 
így lát minket:

Akik elmentek, de el nem szakadtak, 
Kanadában is magyarok maradtak, 
Akik meggyőztek egy messzi világot, 
De ma sem mások: soproni diákok;
Az ősi otthont, az Akadémiát 
Szívből köszöntik: Vivát! Vivát! Vivát!
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F ény képmelléklet:

A soproni Erdészeti Fakul
tás emlékékezetét őrző ko
csányos tölgy emlékfa, va
lamint emléktábla Vancou
verben, a UBC parkjában.

V ,  m íÉ tfg .
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D r . M a g y a r  J ános pr o fesszo r  beszéde

az 1990. november 4-i ünnepélyen

Igen Tisztelt Rektor Úr!

Nem jogomnak, de kötelességemnek érzem, hogy néhány perc 
erejéig szót kérjek. Kérem szíveskedjék nyilatkozni, hogy ad-e nekem 
szót, vagy nem.

(A rektor megadja a szót.)

Rektor Úr!
Tisztelt Elnökség!

Kedves Hallgatóim!

Tudatosan jöttem erre a helyre, ahonnan 1956. november 10-én 
beszéltem -  ugyanebben a teremben -  a résztvevőkhöz. Ma természe
tesen nem azok ülnek itt kivétel nélkül, akik akkor. Nem alaptalanul 
tételezhetem azonban fel, hogy olyanok is ülnek itt, akik akkor is hal
lották, hogy mit mondtam. Szót azért kértem, mert a tisztelt professzo
rok közül az egyik szólt a tengerentúliak nevében, a másik az Európá
ban maradtak nevében, én pedig szólok az itthon maradottak nevében.

Nagyon sok mondanivalóm volna. 1956 decemberében írtunk 
egy levelet az elmenteknek. Sokan aláírtuk, itthon maradt professzo
rok. Szeretettel hívtuk és vártuk vissza az eltávozottakat. Azok közül a 
professzorok közül, akik ezt a levelet aláírták, már csak ketten va
gyunk életben, Zambó János Miskolcon és én. Az ő emlékük iránt is 
tisztelettel szólok én, aki élek.

November 5-e után rendkívül nagy volt a bizonytalanság. A tan
termeket rendbe kellett rakni, az itt maradt fegyvereket, lőszereket 
össze kellett szedni. Mi hozzáfogtunk. Például Tompa Károly, Roxer 
Egon, Rónai Ferenc, Varga Ferenc (aki most az Erdővédelmi Tanszék 
vezetője), és még sokan, akik itthon maradtak.

Egy felsőoktatási intézmény dolga, hogy oktasson, neveljen. Az 
előadások pedig már megelőzőleg megszakadtak. Az első számú fel
adat volt megvizsgálni, hogy tudjuk-e folytatni a tanítást. Az itthon 
maradt hallgatókkal volt tele a terem ’56 november 10-én, nemcsak 
erdőmémök-, hanem bányamérnök-hallgatókkal is.
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Arra kértem az ifjúságot, hallgassanak a jó szóra, lehetőleg mi
nél hamarabb kezdjük meg az órajárást és a tanítást. A hallgatók ré
széről nagy volt akkor itt a dübörgés. Én csendben voltam, így aztán 
ők is abbahagyták a dübörgést. Akkor azt kérdeztem, nem akarják-e 
folytatni a tanulmányaikat. A felelet az volt, hogy ők szolidaritást vál
lalnak a soproni munkásokkal, akik akkor sztrájkoltak. Akkor azt 
mondtam: ha nem dolgozunk tovább, de közben reggelizünk, ebéde
lünk és vacsorázunk, csak addig tehetjük, amíg van miből. Sopronban 
elfogy az élelmiszer, nincs szén, hidegek a szobák, a kollégium, a tan
termek. Különböztesse meg magát az ifjúság tennivalók dolgában a 
sztrájkolni kívánó munkásságtól, mert a főiskolai ifjúság itt az élelmi
szercikkek dolgában elsősorban csak fogyaszt, s ha elfogyasztjuk az 
élelmiszert, még nagyobb lesz a gond és a baj. Aki mint főiskolai 
hallgató nem akarja a kötelességeit teljesíteni, és nem soproni, az 
szedje magát és menjen haza, aki kénytelen itt maradni, annak biztosí
tani kell az elemi létfeltételeket. Sokak részéről újra megkezdődött a 
dübörgés. Ebben a teremben. Mondanivalómat tovább nem folytattam, 
meghajtottam magam és elmentem. Mégis magamban azt mondtam, 
bízom a gondolkodók helyes gondolkodásában. Körülbelül fél óra 
múlva futott utánam Bozó János erdőmémök-hallgató, aki a többiek 
nevében engedelmet kért azért, hogy dübörögtek, mindannyiuk képvi
seletében és helyett fejezte ki jelentenivalóját. Az ifjúság meggondol
ta, hallgat az öregebb ember szavára, és a tanulmányait folytatni akar
ja. November 12-én már megint tanítottunk. Az országban az első 
felsőoktatási intézmény voltunk, amelyik november 12-én már taní
tott. A főiskola itthon maradt ifjúságának köszönhető az is, hogy Sop
ronban nem folytatódtak a zavarok, senki életét nem vesztette, testi 
épségében sem szenvedett, mint Mosonmagyaróvárott vagy Salgótar
jánban.

Kötelességemnek érzem itt, amit azóta sem tettem meg, de most 
itt az ideje és itt az alkalom az itthon maradottak nevében: köszönete- 
met fejezem ki az akkor volt minden professzor, docens, adjunktus, 
tanársegéd, főiskolai dolgozó iránt, hogy a hallgatóság velünk, öre
gebbekkel akkor összefogott, itthon maradt és folytatta tanulmányait. 
A külföldiek számára is példát mutatott azzal, hogy íme, Sopronban is 
rend van, s ha vissza akartok jönni, akkor gyertek vissza. Sokan van
nak olyanok, akik egy-két hét, egy hónap múlva szintén visszajöttek. 
Külön örömömet fejezem ki, hogy évtizedek, hosszú évek múltán 
visszajöttetek Ti is. Vártunk benneteket, örülünk annak, hogy itt vagy
tok, és örülünk annak, hogy sok-sok nehézség ellenére jól gazdálkod

220



tatok tálentumotokkal, s ezzel újabb megbecsülést szereztetek az Alma 
Matemak. Azt remélem, amit elmondok, abban semmi disszonáns szó 
nincs, legalábbis részemről szándékosság nincs. Akik itthon marad
tunk, a mi életünk sem volt könnyű. Sok tekintetben talán még nehe
zebb.

Kizárólag magamról néhány szót. Mikor engem ide 1954 tava
szán kineveztek egyetemi tanárnak, akkor már régen műszaki doktori 
oklevelem volt és kandidátusi fokozatom is. Akkor a minisztérium 
azonnal meg akart tenni igazgatónak. Én kértem, hogy ne tegyék, mert 
hosszú évek óta nem voltam itt, nem ismerek senkit az oktatók közül 
úgy, ahogy kellene. Én javasoltam, tegyék meg igazgatónak Roller 
Kálmánt. Ne váltsák le azonnali hatállyal Haracsi Lajost, hanem te
gyék meg igazgatónak Rollert, aki már egy-két év óta itt dolgozik, s 
majd egy év múlva Haracsi Lajost felmentik, s egy év múlva vállalok 
mellette igazgatóhelyettesi posztot. Ez hamarabb bekövetkezett, mert
1956. november 5-én ő is eltávozott, Tuskó Ferenc is, mint másik 
igazgatóhelyettes, és — a szokásoknak megfelelően — rám hárult a 
feladat. Megpróbáltam. Hogy milyen eredménnyel járt, ennek elmon
dására nem én vagyok hivatott. Egy biztos, az akkori helytállásomért 
semmiféle kitüntetést nem kaptam, s - korábbi tapasztalatom eredmé
nyeként - többszöri felkérésre sem léptem be az MSZMP-be. Emiatt 
rengeteg olyan gátlásban volt részem, ami ha nem következett volna 
be, talán a többi társammal egyetemben hatékonyabb munkát és több 
eredményt tudtunk volna elérni, mint amit a valóságban elértünk.

S nem azért nem léptem be az MSZMP-be, mint ha nem tartot
tam volna magam szocialistának. Kijelentem, hogy most is szocialista 
vagyok, csak a szavaknak tudni kell a jelentését.

El kell ismerni, hogy a két legegyénibb vonzat a gondolkodás és 
a tanulás. Ami nekem még az életből hátra van, igyekszem gondol
kodni és tanulni, s igyekszem tőletek, fiatalabbaktól sok mindent elta
nulni, amire jó szívvel megtanítanátok.

Köszönöm a türelmet!

Rektor úrnak külön köszönet, hogy szót kaptam.
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E p il ó g u s

Dr. Tóth Jámos

1998 augusztusában egy hetet szülőföldemen, Somogyban töl
töttem. Elmentem Nagyatádra, Kaszóba és Berzencére. Kaszó — 
amely kis puszta volt hajdanában — valóságos kis üdülőteleppé lett: 
nagyszerű épületekkel, modem és kényelmes szobákkal, teniszpályá
val, szaunával és éteremmel. A Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó 
erdőgazdaság fölfejlesztette a vadászati ágazatot, de az erdőművelést 
is jó kezekben tartja. Mindig sok a látogató vadászvendég. Nagyszerű 
érzés volt ismét ott lenni, ahol hónapokat töltöttem az ’56-os forrada
lom alatt és utána is.

Nagyatádon egészen más kép fogadott. Az erdőgazdaság régen 
szép épülete romokban állt az egzótákkal tarkított parkban. Az emele
tes épületből a környező lakosság mindent széthordott: ablakokat, aj
tókat, bútorokat; még a bejárat kőből készült lépcsőit is elkezdték le
bontani. Siralmas látvány várt rám ott, ahol majdnem egy évig dolgoz
tam.

Utamat Berzencén fejeztem be, ahol 1957 februárjában elhagy
tam az országot — az 1998-as emlékkönyvben2 leírtak szerint. Talál
koztam Papp Zoltán kollégámmal, aki ott tölti nyugdíjas éveit. 
Otthonában azon a helyen voltam ismét, ahol az utolsó éjszakát 
töltöttem el, mielőtt hazámat elhagytam.

Elmentem a Berzence -  Gola közti úton a határig, és megmutat
tam feleségemnek azt a mocsaras területet, ahol a tél közepén, a víz
ben tocsogva, elkeseredett állapotban, az éjszaka közepén mondtam 
Isten veledet hazámnak. Ezek a pillanatok most, a rossz emlékek elle
nére szépnek tűntek, de már a megváltozott körülmények között.

2 Tóth János: Lóháton, kerékpáron és gyalog hagytam el az országot Jugoszlávia 
felé. Erdészettörténeti Közlemények XXXVII. —  Soproni Műhely különszám. 187- 
194.
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Melléklet: Fehér Dániel hirdetménye a kizárt hallgatókról.
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"Igazságot Roller Dékánnak Bizottság" " Justice fór Dean Roller Committe" 
Soproni Öregdiákok Egyesülete Sopron Alumni Association

Zárószavak.
( Fontos tudnivalók és gondolatok amik a könyvből kimaradtak.)

Melléklet: Benkő Géza hirdetménye.

Azért a felelősségtudatért, amivel 1956-ban Roller Dékán összeszedte az ausztriai 
menekült táborokban szétszóródott diákjait, azért az önfeláldozó munkáért amivel 
megszervezte az oktatás külföldi folytatását és nem engedte őket elveszni a nagy
világban, hanem keresett és talált egy országot, amely befogadott minket és lehető
séget adott arra, hogy tanulmányainkat saját nyelvünkön befejezhessük, nem sok 
köszönetét kapott, de szidalmat és kritikát annál többet!

A magyar közvéleményt a kommunista propaganda rémtörténeteivel évtizedeken 
át szándékosan félrevezették (még ma is kapható Szilvási Lajos könyve) és a Soproni 
Egyetemen is azt terjesztették rólunk, hogy a Kanadában szerzett diplománkat sehol a 
világon nem ismerik el, holott azt a szabad világ minden országa elismerte, csak 
egyedül Sopron nem, egészen 1990-ig.

A hazulról irányítotí kritika, áskálódás és hazug rágalom, évtizedekig tartott 
szeretett igazgatónk ellen, otthon és külföldön egyaránt. Olyannyira, hogy a felháboro
dott Soproni Öregdiákok (Sopron Alumni) 1991-ben megalakították az "Igazságot 
Roller Dékánnak Bizottság"-ot, amelynek munkája lassan elnémította és vissza
szorította a becsületsértés határain túllépő támadásokat.

A Bizottság munkájának eddigi eredményei közé sorolhatjuk, hogy :

1./ Roller Dékán nevét is rátették a U.B.C.-n (British Columbia Egyetemén) a 
soproniakról felállított emléktáblára, (1992) amelyről először, "alattomos erők" 
hatására, megpróbálták lehagyni.

2./ Az Egyetem vezetősége írásban bocsánatot kért Dr. Rollertől az igazságtalan 
támadásokért (1996), amit egy hazug feljelentés alapján, a könyve miatt kapott.

3.1 A Bizottság javaslatára és munkájának eredményeképpen a University of 
British Columbia 1999 június. 2.-án díszdoktorátussal tüntette ki Dr. Rollert a 
"Sopron Division" (a magyar tagozat) létrehozásával elért érdemeiért.

4./ A díszdoktorátus átvétele után (június 8.) a British Columbiai Parlamentben 
(Tartományi Parlament) üdvözölték és elismerték Dr. Rollert és az esemény 
bejegyzésre került a Parlamenti Naplóba.

5./ Az "Igazságot Roller Dékánnak Bizottság" létrehozta a Könyvkiadó 
Bizottságot, hogy Dr. Roller könyvének magyarországi kiadását is megszervezze.
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A könyv eladásából származó jövedelemből sem az író, sem a Bizotság, sem az 
adakozó csoport tagjai nem húznak hasznot, hanem az összes befolyó pénzt további 
könyvek nyomására fogjuk felhasználni. Célunk az, hogy az évtizedeken keresztül 
minket rágalmazó rosszindulatú propagandát ellensúlyozva, a magyar közvélemény 
megismerhesse Dr. Roller Kálmán tanítványait mentő munkáját, küzdelemmel teli és 
önfeláldozó életét. Mindezekért nem szidalmat hanem elismerést érdemelne hazájától 
és a Soproni Alma Mátertől ahol a "rendszerváltás" után tíz évvel, még mindig 
hiányzik a becsületes jóvátétel készsége ahhoz, hogy bocsánatot kérjenek az 
igazságtalan sértésekért amiket el kellett szenvednie.

A Vancouverben végzett soproni erdőmémök hallgatók 33%-ka tovább ment 
magasabb tudományos fokozatokra, (Master és Ph.D. = Tudományok Mestere és 
Doktora) szemben a kanadai hallgatókkal akik közül csak 5-6% volt képes ugyanezt 
elérni. A soproniak vezető állásokban találhatók Észak-Amerika minden erdészeti 
iskolájában, egyetemén, tudományos intézeteiben. A "Soproni" név ismert és elismert 
az egész világon és ez Roller Dékánnak köszönhető.

Amikor Dékánunk Kanadában díszdoktorátust kapott, a Soproni Egyetemen is 
javasolták egy hasonló kitüntetésre. Dr. Roller Kálmán elismerését kérő javaslatnak a 
soproni Kari Tanács (16 : 1 arányban) ellene szavazott. Ez a szomorú tény arra enged 
következtetni, hogy az "átállás" után tíz évvel, Magyarország legnyugatib egyetemén 
még mindig nem ébredtek fel a diktatúra félévszázados lázálmából és még ma is a 
régi, moszkvai-diplomás vezetők mércéjével értékelik a történelmi eseményeket.

Még egy fontos tényre szeretném felhívni az olvasók figyelmét: 1956-ban nem 
Roller igazgató vitte ki diákjait külföldre, hanem a szovjet tankok és az őket 
behívó kommunisták üldözték ki a hallgatókat tanárjaikkal és még másik 
200.000 magyarral együtt hazájukból.

Mindezek ellenére Roller Dékán tanártársai segítségével, a Selmec-Soproni 
hagyományokhoz hűen, önfeláldozó munkával kiképezte diákjait szakembereknek és 
így nemcsak az Alma Mater, de a magyar erdészet jóhírét is öregbítette külföldön. 
Több barátot szerezve, nagyobb sikert aratott világszerte diákjaival, mint amit az 
Egyetem valaha is elért fennállásának hosszú évei alatt.

Sajnálatos, hogy ezt ma még Sopronban mindig nem értik és nem képesek (vagy 
nem mernek?) csatlakozni Kanada és az egész művelt nyugati világ elismeréséhez. 
Majd, amikor a felsorolt tényeket megismerték otthon is, biztos vagyok benne, hogy a 
magyar közvélemény egyet fog érteni azzal, hogy Dr. Roller J. Kálmán nemcsak a 
Soproni Egyetem Díszdoktorátusát, de a magyar haza elismerését is kiérdemli.

Amikor pedig a fent vázolt célokat sikerült elérnünk, azon a napon az "Igazságot 
Roller Dékánnak Bizottság" befejezheti a működését.

Victoria, B.C. 2001, január 15.-én.
Benkő Géza 

Soproni Öregdiák.
'Igazságot Roller Dékánnak Bizottság" Elnöke.
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A z  E r d é s z e t t ö r t é n e t i  K ö z l e m é n y e k  X L I  —  L.
SZÁMÁBAN MEGJELENT TANULMÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA

Adamovich László
Sziklai Oszkár: Erdészek száműzetésben. A soproni erdészeti fa

kultás Kanadában. XLIX. 116-212.
Adamovich László 1990. nov. 4-én Sopronban elhangzott beszéde. XLIX. 

213-218.
André Béla: Sopron, 1956 - Vancouver - Powell River - Field,

1957. 3. rész. XLIV 170-188.
Budakeszi erdészeti jelentősége. XLI. 109-123.Apatóczkv István: 

Balsay László -  
Illyés Benjámin 
Nagy László:
Bárt hős Gyula:

Bölecz Béla: 
Csaba József:

Csötönyi József:

Frey Antal:

Kató Ferenc:

Kádár Zsombor:

Király László:

1958-ban Sopronban végeztünk. XLIV 189-211. 
Elhagyott Ádámok — kívül a Paradicsomon. Ko
rabeli vázlatok a kárpáti erdőkben dolgozók küz
delmes életéről. /Naplójegyzetek alapján, 1907-19./ 
XLVII. Teljes szám.
Magyarnak lenni /vers/. XLIX. 5-8.
Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos emlékeim. 
XLIX. 65-74.
A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás kialakulá
sa, működése. XLI. 125-142.
1956-os és az azokat megelőző események. XLIX. 
51-64.
Sopron, 1956. Visszaemlékezés Nyugat-Európából. 
XLIV 138-169.
Erdő és nyelv. Válogatás a Keleti-Kárpátok belső 
hajlata erdőgazdálkodásának magyar szókincséből. 
XLIII. Teljes szám.
Új eljárások a hazai erdőrendezésben. XLV 119- 
159.

Konkolyné
Éva:

Gyúró
A városfejlődés és a zöldfelületek formálódása a 
budai erdők és a történeti kertek példáján. XLI. 69- 
107.

Magyar János 1990. nov. 4-én Sopronban elhangzott beszéde. XLIX. 
119-222.
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Major Richárd: 
Márkus László: 
v. Mészáros Gyula:

v. Mészáros Gyula 
/közzéteszi/:

Molnár Géza:
Nadler Herbert: 
Nadler Herbert: 
Németh Ferenc:

Oroszi Sándor:

Oroszi Sándor:
Peéry Rezső: 
Salamon Ferenc

Tamás József:

Tóth János: 
Vancsura Rudolf: 
Vancsura Rudolf:

Wisnovszky Károly: 

Zsigó László:

Zsigó László:

„Mint száműzött, ki vándorol...” XLIV 112-222.
A magyar erdőrendezés története. XLV. 9-117. 
Egyetemista Nemzetőrség fegyverszerzése Pápáról. 
XLIV. 240-242.

Egy nyomozati anyag a soproni eseményekről
1957-ben. XLIV. 243-247.
56-ra emlékezem. XLIX. 75-115.
Vadásznapló, 1937. XLVI. Teljes szám. 
Vadásznapló, 1936. XLVIII. Teljes szám.
Az 1950. évi áprilisi valétálásunkhoz vezető rögös 
út — Egy erősen érdekelt vallomása. XLIX. 17-32. 
Erdészet- vadászat- és természetvédelem-történeti 
tanulmányok. XLII. Teljes szám.
Előszó. /Sopron nem ereszt el./ XLIV 5-6.
Pannon napló és jelentés. XLIV 223-239.
Illegális fakitermelés Kézdiszéken a kezdetektől 
napjainkig. XLI. 5-68.
A soproni hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, 
tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszony
latában napjainkig, 1955. /Közzéteszi Bartha Dé
nes./ L. Teljes szám.
Epilógus. XLIX. 223-224.
Előszó /Rögös utak/. XLIX. 9-10.
A rögös utak végzésünk után is tovább folytatódtak 
— Egykori pályakezdő erdőmémök emlékei az 
1950-es évekből. XLIX. 33-50.
Ötven éve ölték meg az Akadémiát. Egy szemtanú 
vallomása. XLIV. 81-137.
„Erdészcsillag” Egyetemi történetek Sopronból. 
1946-1950. XLIV. 7-80.
Emlékeim a Bánya-, Kohó- és Erdőmémök- 
hallgatók Ifjúsági Köre végnapjairól és megszűné
séről. XLIX. 11-16.
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A z  1956-os S o p r o n i  F o r r a d a lm i  E s e m é n y e k  *

Rétfalvi László1

Az Erdészettörténeti Közlemények 29. 37. és 44-ik 'Soproni 
Műhely különszámai'-ban húsz olyan írás jelent meg, amelyek a 
soproni 1956-os forradalmi eseményeket tárgyalják. A soproni 
forradalmi események abban is fontosak, hogy következményükként 
szétszakadt az egyetem akkori diáksága, valamint tanári kara, és 
nagyobb részük Kanadában vagy Európa más országaiban telepedett 
le. A visszaemlékezők többsége 40 év távlatából próbálja 
feleleveníteni a történteket. Az eredményeken érzékelhetők, az egyéni 
szemszög szubjektivitása mellett, az egyre jobban fakuló emlékezet 
okozta tárgyi tévedések fontos mozzanatokkal, esemény és esemény- 
sorozatokkal kapcsolatban. Az esetleges tévedések kiigazítására, de 
inkább a történtek részletesebb leírása érdekében több Kanadában 
letelepedett, az események személyes résztvevőit2 felkerestem, hogy a 
tisztább látásban élményeik felelevenítésével segítsenek. Több adat, 
de legalább más szemszögek bemutatása mindenképpen hasznunkra 
lehet3

Ezen összegezésnek célja egybevetni az emlékek azonos 
történésekre vonatkozó adatait és kimutatni a különbségeket, egyes 
esetekben összeegyezhetetlenségeket, ezáltal felhívni a figyelmet 
annak fontosságára, hogy ezeket mind több személyes résztvevő 
hozzászólásával tisztázni tudjuk magunk, és az esetleges történetírás 
hasznára, mielőtt az emlékezetek végleg elhalványulnak. A 
leegyszerűsítés kedvéért az összegezés csak hat témakörre tér ki,

* A visszaemlékezés kézirata 2002 tavaszán érkezett, így a jelen utánnyomás 
bővítéseként jelenik meg (a szerk).
1 Ezen összeállítás szerzője elsőéves erdőmémök-hallgató volt azokban a napokban. 
Az események következtében Kanadába került, ahol 1961-ben végzett, és azóta is 
azon gondolkodik, hogy milyen körülmények és meggondolások késztették őt arra, 
hogy szülőföldjétől olyan messzire menjen.
2 A megkérdezettek emlékezete, hasonlóan a Soproni Műhely különszámaiban 
megjelent emlékezőkhöz, erősen megkopott, de annak ellenére mindnek volt olyan 
adata, ami kisebb-nagyobb mértékben segítséget nyújthat a teljesebb megértéshez. 
Érdekes módon azok emlékezete maradt meg legkevésbé élesen, akik emlékező 
társaik szerint vezető vagy más fontos szerepet töltöttek be. Több ilyen 
megkérdezett nem is kívánt hozzájárulni semmilyen adattal történetünk tisztábban 
látásához.
’ A történtek kikerekítésére szintén felhasználtam más kiadott irodalmat is.
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mivel véleményem szerint ezek járultak hozzá legnagyobb mértékben 
azokhoz a fejleményekhez, amelyek az egyetem szétszóródását 
okozták. Ez a hat témakör:

(1) a formális és informális szervezetek (bizottságok, 
csoportok) alakulása, megalakítása és működése;

(2) a katonai ügyek intézése, különös tekintettel a vezető 
szereplők felelősségére és az intézkedéseik jogosultságára;

(3) az egyetemisták fegyverszerzési próbálkozásai, a 
hallgatóság felfegyverzése és a nagy fontosságú 'fertődi ágyúk' 
szerepeltetése, és az ezekből kifolyó

(4) 'kópházi csata', valamint az egyetem egyidejű kiürítése. 
Nem okozói az események végkimenetelének, de hozzájárulói 
lehettek:

(5) a forradalmi vezetőség 'biztonsági ténykedései', és
(6) idegen elemek szerepe a soproni eseményekben.
Nagyon hasznosnak tartom a szereplők személy szerinti 

megnevezését, mert azok élesítik az emlékezetet és serkenthetik a 
megnevezettek hozzászólását.

(1 ) S z e r v e z k e d é s  é s  s z e r v e z e t e k  

Forrásanyag

Előzmények: október elején több III. emh4 kezdeményezésére 
és más évfolyamokról meghívott 'megbízható' hallgatók részvételével 
titkos találkozót tartottak az egyik résztvevő bérelt szobájában, a 
Szegedről érkezett hírek megtárgyalására5 A szegediek mintájára az 
első követeléseket pontokba szedve itt dolgozták ki, amelyeket az 
'Ábrázoló Tanszék' másolóján sokszorosítottak röplapokra. Kevéssel 
később hasonló gyűléseket tartottak a bányászhallgatók Deák téri és 
az erdészhallgatók (akkor Dimitrov) Szent Imre téri diákszállójában.

4 Rövidség kedvéért az erdőmémök-hallgatót ’emh'-ra, a bányamérnök-hallgatót 
’bmh'-ra, a földmérőmémök-hallgatót 'fmh'-ra és az évfolyam szót 'évf-ra 
szűkítettem le. A megnevezett szereplők évfolyambeli és oktatókari hovatartozása az 
1956-os állapotokat jelöli. A lábjegyzetekben közölt anyag a történtek egyeztetését 
igyekszik szolgálni. Forrásmegjelölés nélküli megjegyzések személyes 
véleményemet mutatják.
5 A közlő, IV. emh mellett jelen voltak Bujdosó Alpár, Huszár Károly, Tamási 
Miklós és Kozák Antal III. emh-k. Apt Kamill I. emh. szintén részt vett egy Huszár 
K. szervezte hasonló találkozón, de helyéül az Alpesi Vendéglőt jelöli meg, ahol 
jelen volt még Matolcsy Géza, Hudák János III. emh-k és Komlóssy József II. emh
(4).
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Az ott résztvevők között voltak olyanok is, akik ellenezték a 
követelések terjesztését (25). "Október 10-e táján érkeztek az első 
hírek a szegedi egyetemisták megmozdulásairól. Itt a MEFESZ 
(Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége) már 2-3 
héttel korábban újjáalakult. Nem sokkal később nyugtalanság híreit 
hozták néhány budapesti egyetemről is...A  fokozódó feszültségek 
cselekvésre ösztönözték a Soproni Egyetem ifjúságát is" (47). "A 
DISZ6 munkájában is előretörtek az önálló, párttól független, 
demokratikus jelleg ismérvei...Nagy László az évfolyam többségének 
támogatásával meghatározó szerepet játszott a Főiskolán.."(5).

"Közvetlenül a budapesti tanácskozás7 után ...létrehoztak egy 
diákbizottságot, amely október 20-21-én kidolgozta a soproni 
hallgatók általános követeléseit" (47). "Ugyanezen a tanácsülésen 
(október 20-i Kari Tanács8) tárgyaltuk meg a három tagból álló 
diákküldöttség9 30 pontból álló javaslatát amiket...a miniszternek 
akartak eljuttatni. Október 21-én a diáktanács kérte a velem való 
találkozást, amikor megbeszéltük a további teendőket.."(34). A 
Dimitrov téri diákotthonban, az alagsori tanulóban, október 21-én 
tartott 'nagygyűlést előkészítő megbeszélés10 -en "egységes volt a 
vélemény abban, hogy a DISZ-ből ki kell lépni, a MEFESZ-t meg kell 
alakítani", másnapra "össze kell hívni az ifjúságot", az oktatókat, a 
személyzetet és az egyetemhez nem tartozó "jelentősebb politikai 
szervezeteket" (29).

6 Dolgozó Ifjúság Szövetsége, a fiatalság akkori rendszer által szorgalmazott 
szervezete.
7 "Október 19-én a Közoktatásügyi Minisztérium hívott össze...megbeszélést 
Budapesten, amelyen a felsőoktatási intézmények rektorai és dékánjai vettek részt. 
Főiskolánkat ezen a tájékoztatón Roller Kálmán képviselte. Ezekről a 
nyilvánosságot kizáró megbeszélésekről a főiskolák és egyetemek hallgatói 
különböző csatornákon értesültek"(47). "A felszólalók nagy része igyekezett 
rábeszélni a minisztert, hogy a követeléseket fontolja meg és azoknak az 
adottságokhoz mérten tegyen eleget. A miniszter ilyen irányban nyilatkozott a 
'Szabad Nép'-nek, amely október 20-i számában ismertette a közoktatási kormány 
álláspontját"(34).
s Az idézett forrás 'Kari Tanács'-nak nevezi az összegyűlteket, de a tanári karból 
csak a két igazgatóhelyettes, a pártbizottság két képviselője, a Marxizmus Tanszék 
vezetője és az idegen nyelvek vezető lektora volt jelen (54).
9 Nincs adat, hogy kik lehettek a küldöttség tagjai.
10 "a...kb 30-40 főből álló gyűlés(t)...összehívását csengetés jelezte...szervezői 
Bartucz Ferenc, Lenchés Imre és Molnár Géza V. emh-k voltak"(54).
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Az Ideiglenes (Intéző) Bizottság11 "október 22-én 
délelőtt...egy 13 pontos követelést terjesztett elő az Egyetem Rektori 
Tanácsának...a professzorok többsége elfogadta a követelésben 
foglaltakat és beleegyezett abba, hogy... küldjék el a 
Miniszterhez"(47). "A nagygyűlés-1 október 22-én délután 3 órára 
hívta(k) össze a SOTEX kultúrházban" (29). "A gyűlés este 6 órakor 
kezdődött és azon mintegy 1000 fő volt jelen. A 'hat tagú 
diákparlament12 elnöke Bujdosó Alpár erdőmémök-hallgató volt"(47). 
"A hattagú DT {Diáktanács) a színpadon foglalt helyet; elnöke egy 
idősebb bmh, Hun Béla volt...Strausz József csúcstitkártól számon 
kérték, hogy a március 15-i ünnepség sorából miért húzták ki a 
Himnuszt"(43). "Az elnökség tagjainak csak egy része vett részt a 
gyűlés vezetésében, a többiek a rend fenntartásával, a követelések 
változásainak átvezetésével voltak elfoglalva"(29). "..(A)zt én sose 
felejtem el, hogy az első sorban ülvén mint prof a balkon első 
sorából Héjjas Kati feállt és vörös, mérges arccal mondta Kertész, 
az 'elvtárs tanszék vezetője' felé: 'Ti folyton hazudtatok nekünk - mi a 
válaszod?': (és jött a válasz:) 'Igen mi mindig hazudtunk, mert 
hazudnunk kellett13 - most bocsánatot kérünk'...Még most is fülembe 
csengenek ezek (a szavak) és mi, leszegett fejjel azt hittük ránk szakad 
a tető" (1). Donáth György I. emh felolvasta a fivérétől kapott 
budapesti egyetemisták 10 pontos követelését (9). "Újabb 
javaslatokkal az eredeti összeállítás 17 pontra bővült...A gyűlés 2-2,5 
óra hosszat tartott" (47). "A jelenlévők a MEFESZ szervezésével és 
irányításával az Ideiglenes Intéző Bizottságot bízták meg14" (29). "A

11 Megalakulása egy kissé zavaros a leírásokban: A 'nagygyűlést előkészítő 
megbeszélésen’ "az a javaslat hangzott el, hogy"...az emh és bmh évf-ok 2-2 főt, a 
Az fmh évf. 2 főt jelöl, "így az Ideiglenes Intéző Bizottság 16 főből állt" (29). 
Megfigyelendő, hogy a mondat jövő időből múlt időbe vált át minden további 
magyarázat nélkül (azt sugallva, hogy volt jelölés és választás, bár az idézett 
cikkben nincs szó a jelenlévők számáról, összetételéről és szavazásáról!). "(A) 
nagygyűlésen egy Diáktanács alakult, amelyben minden kar részéről minden 
évfolyamot két hallgató képviselt"(34). Mivel a nagygyűlésen felvett 
jegyzőkönyvek elkallódtak (16), különböző határozatok, a ’követelések'-en kívül, 
csak emlékezetből hozhatók vissza. Más közlő sajnos nem említ, a nagygyűlésen 
hozott, az Ideiglenes Intéző Bizottság összetételéről szóló határozatot.

Zavaró szóhasználat, mivel a 'diákparlament' kifejezés csak az 'összegyűlt 
diákságra' alkalmazható. A hattagú csoport, akkor csak az 'ideiglenes Intéző 
Bizottság’-ot alkotta.
13 Jelen összeállítás szerzője "hazudtunk, mert nekünk is hazudtak" kifejezésre 
emlékszik.
14 Ezek után mint a MEFESZ Intéző Bizottsága (és ezen összegzésben röviden mint 
'IB') szerepel legtöbb visszaemlékezésben, egyeseknél (47 és 14) mint diáktanács.
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gyűlés után az Ideiglenes IB tagjai együtt maradtak, hogy a 
diákparlament megbízása alapján letisztázzák és sokszorosítsák a 
követeléseket, a soproni üzemekben leendő terjesztés végett" (54).

Október 23: "...engedély alapján megkezdődött a
sokszorosítványok terjesztése a város területén" (54).

"..délután a diákság csendes felvonulás-t rendezett, amelynek 
során a városban lévő magyar hősi emlékműveket koszorúzták meg. A 
felvonulás is rendben, fegyelmezetten zajlott le" (47). A menetet két 
'walden'l5-t viselő hallgató vezette kezükben koszorúval; mögöttük 
vitték az "Együtt a lengyelekkel16" feliratú transzparenst. A tanári kar 
tagjai a diákság mellett, azokat mint egy 'védvonallal' közrefogva 
vonultak fel (19). "A menetben nem vett részt senki a tanári karból, 
csak a menet mellett, a gyalog járdán kísértük néhányan a menetet 
aggódva a karhatalom esetleges közbelépésétől" (34). Az egyetemi 
felvonulók, tanáraik társaságában, megkoszorúzták a várostorony 
tövében a 48-as forradalom kis emlékoszlopát. "A hatóság...néma 
tüntetést engedélyezett és a felvonulás néma is m aradt..."(32). "Hatos 
sorban, nagyság szerint felsorakoztunk, kart karba öltve, és elkezdtünk 
menetelni a város felé...Félelemre akkor mi nem gondoltunk. De ha 
tudtuk volna, hogy a 48-as kaszárnyában riadóztatták a katonákat, és 
hogy a városi rendőrség golyószórói is ránk voltak irányítva, akkor 
talán mi is féltünk volna"(14). Az út mellett állók közül valaki 
figyelmeztette a felvonulók első soraiban lévőket, hogy a posta épület 
tetején gépfegyver van felállítva, mire azok az Erzsébet út helyett a 
Mátyás király úton vezették tovább a felvonulókat a Széchényi tér felé 
(42). "Este 11 óra körül az ifjúság a diákotthonokból a Főiskolára 
vonult. Az őrtüzek elnevezésű emlékmű...mellett elénekelték a 
Himnuszt, a szózatot, majd a MEFESZ...képviselője emlékiratot 
olvasott fel az első világháború utáni nyugat-magyarországi 
harcokban elesett két soproni főiskolai hallgatóról" (54). Gerő beszéde 
után "mi visszahúzódtunk a diákszállóba és majdnem egész éjjel 
latolgattuk a helyzetet"(14). "A (Gerő) beszéd...után az Ideiglenes

15 A ’walden' viselete is tiltakozás volt a rendszer ellen, mivel az öltözet használata 
tiltott volt az 1950-es évek elejétől. [Csak pár diák tulajdonában volt ilyen 
ruhadarab, s a felvonuláson azt viselő személy az utolsó pillanatban lett kiválasztva 
az alapján, hogy ki fért bele a két különböző diáktól származó waldenzakóba és az 
ahhoz illő fekete pantallóba (19 és 7)].
16 Több emlékező említi a dolog komolyságához mérten is komikus esetet, amikor 
indulás előtt kellett berajzolni egy hiányzó ’k' betűt a feliratba, nehogy a város 
lakossága így ismerje meg a diákság egyes tagjainak nyelvtani fogyatékosságát.
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IB...kérte a...Pártbizottságot, hogy...a felmerült problémák tisztázása 
céljából küldje ki képviselőit a diákotthonokba...A...pártmegbízottak 
kb. éjjel 3 óráig maradtak" (54).

Október 2 4 : "A DT (Diáktanács) az 'A' épület volt 
tanácstermében vég nélkül ülésezett, egyszemélyi határozott vezetése 
nem volt, nagyrészt spontán adódtak a feladatok,. ." (4 3 ). "(A 
hallgatók) folytatták... követeléseik... terjesztését. Ifj úsági 
küldöttségek keresték fel az egyes üzemeket, és felhívták a 
dolgozókat, csatlakozzanak az egyetemi ifjúság követeléseihez" (5 4 ) .  
Az nagygyűlésen megválasztott IB tagok Roller Kálmán meghívására

17a Dékáni Hivatal tanácstermében üléseztek (25). "Az erdőmémök 
hallgatók (fegyvertelen) őrséggel fogták körül a botanikus kertet, 
nehogy az ifjúság egyes hevesebb vérmérsékletű tagjai kimenjenek az 
utcára" (54)18 "Az állami vezetők és a MEFESZ intéző bizottság a 
városi pártbizottságon tartott ülésen felelősséget vállaltak azért, hogy 
nem engedélyezik illetéktelen személyeknek az egyetem területére 
való belépést.."(16). ..10 óra után olyan hír jutott el az IB-hoz, hogy

✓ i o
az AVH provokációra készül. (Elhatároztuk, hogy) meg kell 
akadályozni, hogy... az egyetem területére bejussanakM(29). A 
kormány statáriumot rendelt el. Ezt a.."kihirdetést mi is megkaptuk az 
egyetemen...Féltünk, hogy egyetemünket is valami támadás érheti, 
ezért a kerítésen belül, megalakítottunk egy diákokból álló védelmi 
vonalat. A MEFESZ Diáktanács...a korábban megválasztott 20 
Ideiglenes IB tagok részvételével működött (oktató nem vett részt 
benne21). A Diáktanács székhelye a dékáni hivatal volt. Szinte egy 
időben megalakult a tanári karon belül az Egyetemi Forradalmi Kari

17 Az igazgató még kávét is szolgáltatott fel az IB tagoknak (25).
18 Megfigyelendő, hogy még az Erdőmérnöki Főiskola Jelentése (54) a diákok 
kerítésen belüli tartását hangsúlyozza, addig a többi, későbbi közlő a kívülről jövő 
potenciális rendbontók, 'provokátorok’ elleni védekezést említi célnak.
19 Államvédelmi Hatóság, az akkori rendszer rettegett és gyűlölt biztonsági 
szervezete.
20 Zavarosság az 'Ideiglenes IB', 'diáktanács' és 'diákparlament'-re vontkozóan 
továbbra is fenn áll. A "Soproni Egyetemi Karok Diákparlamentjének 1956. október 
27-i nyilatkozata" (38) értelmében az október 22-i nagygyűlésen résztvevő diákság 
alkotta a 'diákparlament'-et, míg (47) csupán a 6-tagú, a gyűlést levezető Ideiglenes 
IB tagokat nevezi annak. Az előbbi a logikus értelmezés. Továbbá a diákparlament 
felhatalmazta az ott szereplő Ideiglenes IB tagokat, hogy működjenek tovább mint a 
MEFESZ IB, és hogy szervezzék meg a teljes létszámú IB választását. Nem ismert, 
hogy az IB mikor lett, ha valaha is lett, a tervezett teljes (16 tagú) létszámú.
21 Fontos megjegyzés. Úgy tűnik, hogy oktatók később sem voltak IB tagok, csupán 
a különböző alakuló 'csoportok' felkért vagy önkéntes résztvevői.
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Tanács" (14). "Az üléseken kifordult az ember gyomra, amikor a 
volt párttitkárok, pártbizalmik forgatták a köpönyegeiket és időnként 
müzokogásba törtek ki az eufórikus hangulattól hajtva" (43). Egy 'IB 
küldöttség' felment a Katonai Tanszékre és véleményt kért az 
eseményeket illetően. A válasz az volt, hogy "kerüljék a vérontást és 
tartsanak rendet és nyugalmat" (27).

Október 25: Az IB tudtán kívül "egyes...elemek 
egyetemistának adták ki magukat vagy rájuk 
hivatkozással...követelték a vörös csillag és a vörös zászlók 
leszedését, a Fésűsfonalgyárban pedig a sztrájk megkezdését. Az 
IB ...a Pártbizottságnak tulajdonította.., hogy éjjel nem kapott 
telefonösszeköttetést Budapesttel" (54).

Október 26: (Az IB-ban) "a munka úgy zajlott, hogy a 
megválasztottak közül akinek nem volt valami megbízatása, az jelen 
volt. Az országban történteket értékeltük, elemeztük azok várható 
hatásait, megbeszéltük a városban, az egyetemen, a diákotthonokban 
történteket. Ha valamilyen ügyben tenni kellett valamit, akkor a 
jelenlévők közül megbíztak valakit, hogy intézkedjen. Ha ehhez a 
hallgatók közreműködése kellett, akkor az illető elsősorban a saját 
évfolyamtársai közül kért meg társakat a feladat teljesítéséhez" Az IB 
beavatkozása ellenére ledöntötték a szovjet emlékművet; az IB ezután 
foganatosította az "1 rendőr, 1 határőr, 1 hallgatóból álló 
járőrözést"(29). "A (szovjet) emlékmű ledöntésében egyetemi 
hallgatók nem vettek részt. Az üzemekben, hivatalokban és egyéb 
intézményekben a munkabeszüntetés egyre nagy óbb... mértéke 
egyértelművé vált a sztrájkkal. Az egyetemi ifjúság a politikai 
célkitűzéseivel, valamint döntő többségének higgadt magatartásával és 
a város lakosságával hagyományosan ápolt jó viszony következtében 
megnyerte (a lakosság bizalmát)"... (A) helyi főhatalom 
birtokosa..."az adott körülmények között az egyetemi illetve főiskolai 
ifjúság vált, anélkül, hogy...fegyvert vett volna a kezébe" (54). A 
soproni közigazgatás megszűnt, "a közigazgatás túlnyomó részét a 
Forradalmi Diáktanács (okt. 25 után ezen a néven működött23) 
irányította" A közellátási káosz miatt az IB lefoglalta az élelmiszer

22

Az oktatók szervezetének neve és megalakulásának időpontja kérdéses. Október 
24. túl korainak tűnik a 'forradalmi' jelző használatára (mivel azt inkább a 
'forradalom győzelme', október 28. után használták), egyébként a közlő (14) kis 
jelentőséget tulajdonít a szervezetnek.
23 A forradalmi jelző korai, a diáktanács szó használata pedig sajátos. Értsd alatta az 
IB-t.
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készleteket s azokat hallgatókkal szállíttatta és árusíttatta (14). A 
diákok "önként jelentkeztek a...közmüvek munkáshiányának 
pótlására, fizikai munkát végeztek a malmokban, a kenyérgyárban, ha 
kellett kiszolgáltak a népboltokban, s általában mindenütt...segítettek 
ahol arra szükség volt...(E)gyre növekvő feladatot jelentett a 
budapesti lakosságnak szánt, Sopron felé irányított külföldi 
vöröskeresztes szállítmányok (kezelése)" (54). Az egyetemi ifjúságra 
hárult a közigazgatás (együttmüködés a rendőrséggel és a 
határőrséggel) és közellátás mellett a külföldről érkezett 
segélycsomagok fogadása24, továbbszállítása, kapcsolattartás a 
nemzeti és munkás tanácsokkal. Ezalatt megalakult Sopron város 
Ideiglenes Nemzeti Tanács -a, az egyetemi oktatók és személyzet 
forradalmi bizottságai26 Az 'Egyetem Tanácsa' 27 csatlakozott az 
ifjúság követeléseihez és oktatók is csatlakoztak az IB-hoz28 (29).
Október 27: Az "egyre sokasodó tennivaló meghaladta a(z)...ifjúság 
teljesítőképességét. Szükségessé vált tehát gondoskodni a helyi 
közigazgatás, valamint a vállalatok, hivatalok... rendjéről és 
szervezetéről" Ilyen meggondolás alapján az IB "felkérte az összes 
soproni üzemeket, hatóságokat és hivatalokat, hogy demokratikus 
alapon válasszanak küldötteket a...gyűlésre...az Ideiglenes Nemzeti 
Tanács megválasztása céljából. Az értekezletet az IB vezette29" Az 
Ideiglenes3 IB a szervezettebbség érdekében új IB3l-t választott (54).

24 A nagy tömegű anyag biztonságos tárolása is komoly feladatot jelentett. "Az Út-
vasút Tanszék tantermében november 4-ig legalább egy méter magasan sorakoztak a 
tovább szállítandó anyagok"(l).
25 Az 'ideiglenes' jelző kérdéses, egy másik írás (32), egy volt tag tollából, Nemzeti 
Tanács-nak nevezi. Megalakulásának dátuma a következő napra tehető.
26 Az oktatók csoportja minden bizonnyal azonos a fentebb említettel (47). Kérdéses, 
hogy volt-e külön bizottsága az egyetemi személyzetnek.
27 Valószínűleg azonos az Egyetem Rektori Tanácsá-va\.
28 Fontos megjegyzés, de helytállósága kérdéses annak ellenére, hogy közlője maga 
is IB tag volt. Az IB a diákparlament által megválasztott diáktestület volt, tehát az 
oktatók 'csatlakozása' ezért inkább az IB működésében való részvételben 
értelmezhető.
29 Sopron város 'Ideiglenes Nemzeti Tanácsa' október 27-én meg is alakult.
30 Az 'ideiglenes' jelző használata zavartkeltő. Az 'ideiglenes IB' az október 22-i 
diákparlament óta mint egy 'hiányos-létszámú' IB működött. Október 26- vagy 27-én 
valószínűleg a tervezett 16-os létszám 'gyorsválasztásokkal' való feltöltése 
történhetett. Lásd lentebb is az erre vonatkozó lábjegyzeteket.
31 A közlés szerint az emh-k közül tagok lettek Bujdosó Alpár, Bozó János, Újvári 
Ferenc, Apt Kamill és stb (?).
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"A munka olyan sok volt, hogy reggeltől késő éjjelig 
üléseztünk, tárgyaltunk és rohantunk megcsinálni ami elhatároztunk. 
A választások csak a kezdetben számítottak, az volt az elmélet. 
Azután már a forradalom jött, az lett a gyakorlat"(7). "Alkonyaikor a 
Nemzeti Tanács néhány vezetőtagjával a MEFESZ egyetemi 
központját kerestük fel, hogy megbeszéljük a 'hatalomátvétel' 
módozatait. A látogatás emléke32 lázálomszerü. A hatalmas egyetemi 
épület olyan, mint a megbolygatott méhkas. A főbejárat előtt 
gépkocsipark és embertömeg. A folyosókon izgatottan vitatkozó 
csoportok. A szobákból telefoncsengés és sűrű írógépcsattogás zaja 
hallatszik ki. Az első emelet nagy tanácskozóhelyiségébe vezetnek, itt 
telepszünk egy óriási asztal köré néhány álmos mozdulatú és karikás 
szemű diákkal. A fal mellett dupla széksorokban elnyújtott tagokkal, a 
krónikus alvástalanságtól sápadtan a társaik, akik részben 
tanácskozásunk menetét figyelik, részben a velünk foglalkozó fiúkat 
tehermentesítik. A szomszéd szobából ugyanis állandóan kiszólítanak 
közülük valakit s tanácskozásunk folyamán mintha főhadiszálláson 
lennénk szakadatlanul jönnek-mennek gépelt szövegekkel a 
kezükben a küldöncök és a fekete bőrzekés futárok. A főbejárat felöl 
az induló és érkező gépkocsik és motorkerékpárok pöfögése szűrődik 
fel s vegyül el a telefonberregésbe és írógépcsattogásba. A teremben 
rajtunk kívül mindenki álmos, a tartalékban pihenők néhánya alszik is, 
csak az riad fel, akit szólítanak, vagy bevonnak a vitába. A jelenlévők 

egymást váltva és helyettesítve napok óta élnek így, a szakadatlan 
tanácskozás, együttlét és készültség állapotában"(32). "Az egyetem 
központi épületében megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi 
Tanácsa" 33(47)

Október 28: Győzött a forradalom (14). "Nagy Imre 
miniszterelnök bejelentette a gyűlölt ÁVH feloszlatását. 
Megkezdődött a volt politikai elnyomószervezet tagjainak a távozása 
Ausztria felé. Jelzések érkeztek a...Bizottsághoz, hogy Sopronban 
több volt ÁVH-s bujkál"(47). "..október 28-án a MEFESZ csoportok
at alakított.."(4). A nagy teher miatt átszervezték az IB-ot és a 
következő csoportokat alakították ki: gazdasági, szállítási, üzemi,

32 Benkő Géza volt V. emh, az akkori események aktív szereplője szerint a leírás 
leghűbben fejezi ki az aktivitásokat és az uralkodó hangulatot.
33 Ez a név és megalakulásának időpontja - október 27 — valószínűbb, mint a korábbi 
adat, mivel a közlő (47) oktató volt, és megemlékezését tíz évvel korában, 1990-ben, 
írta.
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vidéki, híradó és rendészeti csoport (29)34 "Az ügyintézés 
megosztását részletesen szabályozó ügyrend nem készült. A 
munkamegosztást inkább a néhány napi működés alakította ki"(54).

Október 29: "..a koalíciós idők elüldözött politikusainak nagy 
része Ausztriában várja a fejleményeket. Délelőtt Kéthly Anna, a 
Szociáldemokrata Párt egyik vezetője tárgyalt Sopronban Tuskó 
Ferenc igazgató-helyettessel"(43).

Október 30: "Az Egyetemi Forradalmi Tanács35 amelyben 
hallgatók és professzorok egyaránt részt vettek, szinte naponta 
ülésezett...(Az) események megindulásakor jelentős segítséget nyújtó 
Roller Kálmán szerepe ekkora már jelentéktelenre zsugorodott. 
Tárczy-Homoch Antalnak és Vendel Miklósnak nagy érdemük 
volt...hogy az indulatok nem szabadultak el. (A 'Tanács') két fiatal 
oktatót és két hallgatót delegált az előző nap Győrben megalakult 
Dunántúli Nemzeti Tanács-ba.."36(47). A Tanács gyűlésein az idősebb 
oktatók inkább a bányász és kohász karok ’visszahozataláról' 
tárgyaltak mint a forradalmi eseményekről (1). "November 1-e volt a 
fordulópont a katonai tanács életében...Megalakult az egyetemi 
forradalmi bizottság ..Dancsok szds-t beválasztották, ő azonban csak 
az alakuló gyűlésen vett részt (27).

34 Más csoportok mint a 'biztonsági csoport' [(20) bár mások ezt nem említik)] és a 
később legfontosabb szerepet betöltő 'katonai csoport' szintén ekkor alakulhatott 
meg [(29) nem sorolja fel, de utánna hivatkozik rá] annak ellenére, hogy (27) az 
utóbbi megalakulását az előző napra teszi és forradalmi katonai tanács-mk nevezi. 
"A különböző elnevezéseknek nincs sok jelentősége, mert a csoportok 
szükségszerűen alakultak meg, és mire kialakult volna végleges formájuk...,addigra 
megszűntekM(7).
35 Megint egy másik elnevezés! Bár máshol nincs említés róla, valószínűleg az 
oktatók részvételével kibővített ’IB'-ra vonatkozik. Lásd szintén a fenti 
lábjegyzeteket. Úgy tűnik, hogy a 'csoportok' alakítása után az IB felvette vagy 
mások ráruházták az Egyetem Forradalmi Tanács elnevezést.
36 Valószínűleg okt. 29-én történt a 'delegálás' a győri Ideiglenes Nemzeti Tanács
hoz, de a petíciót már a következő napon megalakult Dunántúli Nemzeti Tanács-nak 
adhatták át.
37 Nem tudni, mi a jelentősége a közlésnek. Talán csak a 'forradalmi' jelző 
hozzáadása. Mivel a megalakulást a 'katonai csoport'-tal kapcsolatban említi a közlő, 
fontossága annak vonatkozásában lehet, holott annak megalakulását az idézett forrás 
október 27-re teszi. Azonos lehet az 'Egyetemi Forradalmi Tanács'-csal (lásd 
fentebb).

240



A MEFESZ Intéző Bizottság tagjai38 és azok feladatköre a 
vonatkozó közlések szerint következőképpen összegezhetők:

oq
V emh: Bartucz Ferenc szállítási csoport (?)' [vöröskereszt 
szállítmányok (?)]

Molnár Géza (??)40,
IV emh: Nagy László, vidéki csoport (kapcsolatkeresés más 
szervezetekkel),

Krajczár Ernő rendészeti csoport (?) [ 'különálló őrség 
vezetése' (?)],

(??)41
III. emh: Bujdosó Alpár - elnök,

Huszár Károly (??),
Il.emh: (??)

(??)
I. emh: Újvári Ferenc, - katonai csoport (fegyverszerzés),

Apt Kamill ??42,
Donáth György (??)

V. bmh: Benedek Dániel, - 'elvi bizottság43’ (?)
Szabó Barna, - 'elvi bizottság' (?)

38 A felsorolt tagok többsége a (52)-al jelölt forrásban van megnevezve. Valószínű, 
hogy a teljes tervezett 16-os tagság nem valósult meg az események gyors 
kibontakozása miatt. Miután fiatal oktatók és más hallgatók is bekapcsolódtak az 
aktivitásokba a csoportok alakulása után, az IB tagságának feltöltése másodrendű 
kérdéssé degradálódhatott. Pedig az IB szerepét, mint az egyedüli 'demokratikusan 
választott' testületét, nem szabad alulértékelnünk!
39 Egyes kérdőjelek nem ismert vagy feltételezett feladatkört jeleznek.
40 Kettős kérdőjelek nem ismert vagy feltételezett tagságot jeleznek.
41 Grátzer Miklós tagja volt az 'ideiglenes' intéző bizottságnak; a továbbiakban nem 
vállalt vezető szerepet (13).
42 Zsilvölgyi László, mint az I. emh DISZ titkára, tagja volt az 'ideiglenes' intéző 
bizottságnak; további szerepe nem ismeretes. Őt váltotta fel Újvári Ferenc, október 
26-án az 'állandó' bizottság megválasztásakor (46). A közlés további zavarosságot 
okoz, mivel az 'állandó' IB, vagy inkább a 16-os létszámú keret, október 22-én, a 
nagygyűlésen lett megválasztva a 'diákparlament' által. Ha október 26-án is volt 
választás (és Újvári emlékezése nem hagy kétséget: "október 26-án választottak be 
évfolyamtársaim a MEFESZ Bizottságba..") elvárható lenne, hogy azt más 
emlékezők is említenék írásaikban. Tovább bonyolítja a helyzetet Apt Kamill (4) és 
Donáth György (9) személyes közlése, miszerint az I. emh-k őket delegálták a 
MEFESZ IB-ba, október 26 körül, a matematika tanszék előadótermében tartott 
'gyors-szavazáson'. Apt K. csak pár napig volt aktív a testületben, miután 
önszántából elmaradt a összejövetelekről ("túl sokat tárgyaltak nem forradalmi 
ügyekről!"), míg Donáth Gy. nem emlékszik, hogy egyszer is igényt tartottak volna 
jelenlétére az IB ülésein.
43 Ilyen bizottság/csoport csak (52) által van említve.
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IV. bmh: Rácz László, katonai csoport (?) [összekötő a 48-as 
laktanyával (?)]

Csaba József, - 'híradó csoport' (?) [(propaganda (?)]
Fmh: Sári Zoltán44, - 'őrség' (?)

Október 28-a után, amikor munkamegosztás céljából a 
MEFESZ IB 'csoportokat' alakított és azokban az IB tagok is 
tevékenyen részt vettek, a hallgatóság szervezett megmozdulásait, 
cselekedeteit mindinkább a csoportok munkáján keresztül lehetett 
felismerni. Ezek között a vidéki és üzemi csoportok töltöttek be fontos 
szerepet a környékbeli munkásság és parasztság, a kommunista 
rendszer volt 'bástyái' felvilágosításával a forradalmi célokról és 
önnön szervezkedésükhöz való tanácsadásai; a gazdasági és szállítási 
csoportok a külföldi vöröskeresztes segélycsomagok kezelésében és 
célbaj uttatásában. A legfontosabb szerepet azonban, főleg 
vizsgálódásom tárgyában, a katonai csoport töltötte be. Október 30-a 
után ez a csoport lett az egész egyetemi hallgatóság, tanári kar és 
személyzet 'hangadója' a további forradalmi eseményekben.

Összegzés

A soproni események az 1956-os magyar forradalom szerves 
mozzanatai voltak. A forradalom spontán népi megmozdulás volt az 
önkényuralom ellen, amikor az szigorral próbálta visszaszorítani az 
akkor már felszínre törő rendszerrel szembeni elégedetlenségeket, 
amelyek különböző irodalmi csoportosulások vitáiban és egyetemi 
hallgatók követeléseiben testesültek meg. Az egyetemi hallgatóság 
körében legelőször a szegedi diákok hozták a hatalom tudtára, hogy 
változásokat akarnak. Elkülönítették magukat a hatalom által 
szorgalmazott DISZ-től és újraalakították a hatalom által eltiltott 
MEFESZ-t. Pontokba szedett követeléseik hamarosan eljutottak más 
egyetemekre is, ahol hasonló indulatokat váltottak ki.

A soproni egyetemi hallgatóság szinte egyöntetűen 
csatlakozott a mozgalomhoz. Követeleseiket a hatalommal szemben 
oktober 22-én este egy majdnem minden diákot és oktatót magába 
foglaló naggyűlésen vitatták meg és adták, 17 pontba foglava, az 
ország tudtára rádióadáson keresztül. Másnap egy méltóságos néma 
felvonuláson adtak nyomatékot határozatuknak. A nagygyűlésen 
résztvevők parlamentáris alapon adtak mandátumot a diák

44 Szerepére még van utalás a 'néma felvonulás' alkalmából (54) és mint a 'győri 
küldöttség' vezetője (16).
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szervezőknek, hogy a továbbiakban mint a Soproni Egyetem 
MEFESZ Intéző Bizottsága reprezentálja őket. Az egyetem 
vezetősége lelkesen támogatta a diákságot törekvéseikben és 
felajánlotta az iskola helyiségeit az Intéző Bizottság működésének 
elősegítésére. Az Egyetemi Rektori Tanács formálisan is magáévá 
tette a diákság követeléseit.

Egyetemi oktatók és személyzet szintén alakított hasonló 
'forradalmi bizottságo(ka)t', de szerepük jelentéktelen maradt, főleg 
miután az oktatók is bekapcsolódtak az IB munkájába a következő 
napokban. Megjegyzendő, hogy amíg az Intéző Bizottság tagjai 
demokratikusan választva voltak, addig az oktatók 'bekapcsolódása' 
legfeljebb választott vezetők általi kinevezés45 alapján történhetett és 
ezért kérdésessé teheti azok intézkedéseinek jogosultságát.

A diákság az IB vezetésével kulcsszerepet töltött be ezekben a 
napokban. Amikor a városi közigazgatás megszűnt működni, ők adták 
a vezetést és a munkaerőt a közellátási és közbiztonsági szolgáltatások 
folytatására. A rendőrség és a határőrség közreműködésével 
megszervezték a közös járőrözést amely biztosította a város rendjét és 
nyugalmát. IB megbízottak rendszeresen jártak a soproni üzemekbe és 
hivatalokba, a környező városokba és falvakba, hogy ismertessék a 
forradalom célkitűzéseit, és hogy segítsenek a régi rendszertől 
független saját döntéshozó-testületeik megalakításában. Az IB 
kezdeményezésére és felügyelete alatt alakult meg Sopron Város 
Forradalmi Tanácsa is. Emellett a diákok közreműködtek a 
határforgalom ellenőrzésében és megszervezték a gyorsan növekedő 
segélyszállítmányok fogadását, tárolását és továbbszállítását az ország 
belsejébe, ahol azokra égető szükség volt.

A nagy teher miatt az IB 'munkacsoportokat' szervezett felelős 
vezetőkkel és tagokkal, ahol a választott IB tagok már kisebbségben 
voltak. Bár az IB végig megtartotta vezető szerepét, az esémenyek 
gyors változásával a csoportok, főleg a katonai csoport, vették át az 
irányítást.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy a soproni egyetemisták 
önzetlen viselkedése és szervezőképessége volt a fő tényező abban, 
hogy a város és környéke vérontás nélkül élte át a forradalmi napokat. 
A kezdeti hangsúly a városi szolgáltatások biztosítására később egyre 
jobban a katonai ügyek intézésére változott át, és a hallgatóság 
belesodródott a város fegyveres védelmének ügyébe.

45 Nincs adat arra, hogy az úgy történt volna.
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(2) K a t o n a i ü g y e k  in t é z é s e

Forrásanyag

Előzmények: A MEFESZ IB október 28-i újraszervezésével 
alakult csoportok előtt a hallgatóság fegyvertelen rendészeti 
tevékenységei, mint az egyetem területének őrzése és a rendőrséggel 
való együttműködés, a városi közbiztonság érdekében közvetlenül az 
IB irányítása alatt voltak. Ezek a tevékenységek a növekvő 
követelmények következtében egyre szervezettebbé váltak és a benne 
részvevők egyre jobban kezdtek önállósulni az IB-tól. Emellet a 
tevékenységekben résztvevő hallgatók és fiatal oktatók fegyverek 
birtokába is jutottak.

Október 28: "A MEFESZ vezetésének... szé ttagol ása 
alkalmával a rendészeti tevékenység irányítása külön csoport, a 
rendészeti csoport46 hatáskörébe került"(54). "Ugyancsak 27-én 
alakították meg a forradalmi katonai tanács-ot is...a  MEFESZ 
bizottság mellett működött. Érdekes jelenség volt az, hogy bár a 
városban volt honvédség, így a Határőrség, a Kiegészítő 
Parancsnokság és a Katonai Tanszék, mégis a katonai tanács az 
egyetemen alakult meg civil vezetőkkel és civil beosztottakkal. A 
határőrség és a Kiegészítő Parancsnokság delegátusa, csak később 28- 
án kapcsolodott bele...(A  katonai tanács) munkáját a szakszerűtlenség 
és a kapkodás jellemezte. Mindenki mindennek gazdája, parancsolója 
szeretett volna lenni. Nem tudta a MEFESZ, hogy mit csinál a katonai 
tanács és fordítva"47 A budapesti rádió felhívására egységeiktől 
elszakadt sorkatonák a Katonai Tanácsnál jelentkeztek szolgálatra, 
mint a környék egyedüli katonai parancsnokságnál (27). "Katona 
sohasem voltam, de mint a fegyverekhez valamit értő erdész-vadász 
ember a katonai csoport-hoz kerültem"(47). "Amikor október 28-án a 
MEFESZ Intézőbizottság csoportokat alakított - mivel tartalékos tiszt 
voltam a katonai csoport-bán kaptam feladatot. A csoport vezetője

46 Értsd ez alatt a katonai csoportot! Valami oknál fogva az idézett dokumentum 
(54) következetesen kerüli a 'katonai' szó használatát a történtek tárgyalásakor, 
holott minden más, bár sokkal későbbi forrás, azt rendszeresen alkalmazza. Viszont 
lehetséges, hogy a csoportok formális alakításánál csak a 'rendészeti' jelző szerepelt; 
a 'katonai' jelző csak a gyakorlatban jött használatba. Lásd szintén (29).
47 A katonai tanács megalakulásáról és munkájáról másodkézből értesülhetett a 
katonai tanszék, mivel tagjai ezekben a napokban nem mozdultak ki lakásukból (27).
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P.F adjunktus, ifjúsági vezetője pedig B.G. emh48 volt. Hun Béla III. 
bmh...szintén a katonai csoportban volt"(46). Kassay Viktor V.emh, 
aki szintén a katonai csoport-hoz 'került', emlékezete szerint ott senki 
sem volt kifejezetten vezető, mindenki csinált valamit, de 
összehangolatlanul, gyakran fejetlenül (19). Ugyancsak a katonai 
csoportban működő Héjjas József V. emh szerint ott nem volt semmi 
szervezettség, mindenki csinált, amit fontosnak látott, egyénileg vagy 
kisebb csoportokban, miután közölte a többiekkel (15). Benkő Géza
V. emh, a katonai ügyekkel foglalkozó csoport aktív szereplője szerint 
"semmi sem volt zavaros azoknak, akik akartak valamit csinálni és 
benne voltak a dolgokban...Ha valaki ott volt és elvállalta a feladatot 
rábízták...Ha valaki jobban értett valamihez, mint a másik, akkor 
megkérték hogy csinálja meg" (7). "A MEFESZ bizottságon belül 
Perlaki Ferenc-el együtt megbíztak a katonai ügy intézésével. 
Feladatunk volt, hogy megszervezzünk az egyetemi fiatalságból egy 
egységes zászlóaljat. Ennek a szervezése azonban hosszabb ideig 
elhúzódott, majd később Perlakit erről a csoportról leváltották49 és 
Baranyai adjunktus került a helyére...(E)zután az idő után50 
komolyabb vezető szerepet ebben a csoportban már nem töltöttem be, 
mert a vezetést teljesen átvette Baranyai és Buda51 engem mint 
összekötőt vagy futárt használtak fel...ellenőrizni.„az egyetemi 
zászlóalj szervezését, felszerelését és felkészültségét...egészen

4S Feltehetően Benkő Géza V emh nevének rövidítése, aki szerint viszont ilyen
szerepkör nem létezett (7).
49 A 'leváltás' szó használata arra engedne következtetni, hogy a 'szerepcsere'
hivatalosan történt, de több 'katonai csoport' tag közlése a csoporton belüli 
szervezettség hiányáról inkább egy másik 'szerepvállaló' erőteljesebb fellépéséről
tanúskodik.
50 Október 30. vagy 31. lehetett.
51 A cikk szerint levelező hallgató volt, mások mint (volt) bányászhallgatóra, esetleg 
végzett bányamérnökre emlékeznek (1), megint mások szerint nem is volt diák (19). 
Érdekes, hogy az Erdőmémöki Főiskola Jelentése (54) nem említi ezt a nevet pedig, 
látszólag abban minden igyekezet arra irányul hogy 'súlyosabb' forradalmi 
tevékenységeket a külföldre távozókra hárítsanak. A neve szintén ismeretlen több 
katonai csoportbéli aktív szereplőnek. Viszont jól ismerte Budát Szy Ferenc 
adjunktus, de emlékezete szerint nem látta őt a forradalmi napokban, sőt nevét sem 
hallotta említeni, pedig ő is fontos szerepet töltött be (a 'beérkezett fegyverek 
őrzésének biztosításában') a katonai csoportban (41). Samu Zoltán Ill.fmh szintén jól 
ismerte Budát mint több nyelvet beszélő, jó megjelenésű személyt, aki inkább a 
külföldi újságírók és más látogatók fogadásában szerepelhetett.
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november 4-ig" (52)52 Október 28-án a fertődi tüzérezred 
"parancsnoka úgy döntött, hogy összekötőt küld a soproni egyetem 
katonai pság53-ához"(27).

Október 29: "A soproni egyetemen két egymástól független 
vezető szerv működik. Egyik az egyetem MEFESZ bizottsága, amely 
legálisan működik, tárgyal és kisebb kérdésekben intézkedik. Második 
az egyetem katonai pság-a. Ez a MEFESZ bizottság részeként (csak 
névleg) de attól függetlenül működik" A pság ("Baranyai, Héjjas, 
Sziklai nevű egyének és pótlólag beválasztva negyedik személynek 
Magyar fhngy a soproni Kiegtől") felépítése/szervei: katonai pol. 
osztály; fegyverszerző, tároló és karbantartó csoport (vezetője 
Dr.Perlaki és tagja még Kovács őrm a soproni kieg-ből); hírszerző 
csoport (vezetője "Benkő54 nevű egyén"- feladata távbeszélő és rádió 
lehallgatás, gyalogos, motoros és kerékpáros felderítés); szervezési 
osztály (vezetője egy horthysta tiszt, Szabó József 5 feladata az 
egyetemi zj. megszervezése és kiképzésének irányítása); egyetemi 
őrség (vezetője Kun Béla56 - feladata az egyetem és a fogda őrzése); 
területi szervező csoport (feladata különböző területeken csoportok 
szervezése és irányítása); akció csoport (vezetője "egy Holuba57 nevű 
egyén"- feladata akciók végrehajtása, ezek megszervezése, 
kommunisták és egyéb elemek összefogdosása, éjszakai akciók 
végrehajtása); egyetemi zlj. (ez még szervezés alatt áll)[52].

Október 30: "A parancsnokság58 egyetemi századot szervezett, 
és a század tagjainak katonai képzést akart adni, hogy szükségből

,2A közlő továbbá megnevezi, Héjjas György erdészhallgatót (valószínűleg azonos 
Héjjas József V.emh-val) és Nagy György fhngy -ot (valószínűleg a Katonai 
Tanszékről), akikkel szorosan együttműködött.
53 Figyelemmel követendők a csoport megnevezésének változatai. Míg hivatalosan 'a 
MEFESZ katonai csoport'-jának nevezik, addig mások, főleg katonai hivatkozásban 
'katonai tanács'-nak (27), majd egyre gyakrabban 'katonai parancsnokság'-nak (28 és 
53) nevezik.
54 Benkő Géza V.emh közlése szerint a 'hírszerző csoport' úgy keletkezett, s ő annak 
úgy lett vezetője, hogy amikor (a korábbi napokban) 'unta a sok dumát a 
gyűléseken, felült kerékpárjára szétnézni a városban és jött vissza hírekkel, hogy hol 
mi történik' (7).
55 Ismeretlen személy. Más közlésekben nincs említve.
56 Valószínűleg azonos Hun Béla Ill.bmh-val.
57 Ismeretlen személy. A név megközelítően hasonlít Halupa Lajos V.emh-ra, aki 
viszont minden személyes közlő szerint ilyen szerepet semmiképp sem játszhatott.
58 Feltehetőleg a 'katonai csoport'-ról van szó, de a 'parancsnokság' szó használata 
korainak tűnik, mivel azt ez ideig csak a Katonai Tanszék és a Fertődi Tűzérezred

246



védelmet tudjanak nyújtani a város lakóinak orosz támadás esetén. A 
fegyverzet régi mintájú puskákból, néhány golyószóróból és 
kézigránátokból állt. Terv59 szerint főleg Sopron bejáratát védték 
volna az orosz behatolók ellen, ahol a város határa az anyaországgal a 
legkeskenyebb összefüggést mutatja (sic). A szovjet csapatok mintegy 
15 km-re állomásoztak ettől a helytől, tankokkal is felszerelve. A 
szovjet csapatok megfigyelése állandóan folyt, hogy mozgásuk esetén 
az egyetemi század helyezkedni tudjon"(34). "A katonai tanács 
felszólította a tanszékünkhöz tartozó Nagy György fhngy-ot, 
hogy...szervezze meg a diákokból a karhatalmi zászlóaljat" A fhngy 
megszervezte és a katonai tanszék helyiségeiben helyezte el azt (27). 
"Megalakultak a zlj. századai, a kapott fegyverekkel felszerelve" (28).

"Október 30-án... (Magyarfalván) kiugrottam60 a mozgó 
vonatból...elérve a város szélét...egy főiskolásokból és katonákból 
álló járőrrel találkoztunk...Ez este 10 óra körül lehetett. A... 48-as 
laktanyába kisértek...Itt Adamovics tanársegéddel61 találkoztam. 
Hivatkoztam unokaöcsémre...aki a főiskolán végzett. Neve hallatán 
(Adamovics) rendkívül barátságos lett...(és)...közölte, hogy az 
egyetemi zászlóaljnak Breuer (Buda) György62 a parancsnoka. Arra 
kértem (Adamovicsot)...azonnal értesítse (Budát, aki) rövidesen 
megérkezett...és...kicsempészett a laktanyából..."(53).

Október 31: "A határőrség magatartása
megváltozott...Másnap értesültem, hogy Farkas szds-1 leváltották és

jelentéséből ismerjük, ahol ilyen szóhasználat természetesnek vehető. A közlő (34), 
nem hivatkozik forrásra, tehát a közlést saját adataként kell értelmeznünk.
59 Bár az egyetemi zászlóalj megszervezésére irányuló igyekezetek kétségtelenül 
Sopron védelmére szolgálhattak, a közlések feltűnően ritkán szólnak a zászlóalj 
tervezett feladatáról, s akkor is csak mint 'karhatalmi' (azaz mint a közbiztonságot és 
a törvényes rendet védelmező) alakulatot említik. Kifejezetten orosz támadás 
elhárítására szóló feladatot ez ideig egy forrás sem említ; továbbá nincs hivatkozás 
'tervre' sem Sopron védelmében. A közlő (34) nem hivatkozik forrásra, tehát a 
közlést saját adatként kell értelmeznünk.
60 A közlés v. Molnár István-tói ered, aki mint Pista bácsi híresült el a következő 
napokban.
61 A találkozás Adamovich László tanszékvezető docens szerint a dékáni hivatalban 
történhetett (mivel ő sohasem volt a határőrlaktanyában!), ahová gyakran behívták 
tanácsadásra vagy embereket felismerni. A hivatkozás többi része helytálló. Molnár 
István unokaöccse, valószínűleg Tanai László (1953-ben végzett erdőmémök), 
valóban ismeretes volt; Buda György-re pedig úgy emlékezik mint a katonai 
csoportban aktív személyre (1).
62 "Horthy kormányzó alatt hivatásos repülőfőhadnagy volt" (53).
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másvalaki lett a soproni parancsnok "(47). "A határőrség magatartása 
^megváltozik. Farkas szds nem veszi át az egyetemisták által elfogott 
határsértőket"(43)'

November 1: "Ez már november 1-jén történt65 Buda 
Horváth, korábbi AVH-s hadnagy lakására vitt bennünket, majd 
ismertette a helyzetet...furcsának találtam, hogy a városban még egy 
hét után sem alakult ki valamilyen kapcsolatrendszer, és mindenki 
mindenkinek parancsolt, de igazi vezetőről vagy szervezőről nem 
lehetett beszélni" (53).

November 2: "Buda arra kért, hogy.. .dolgozzam ki a zászlóalj 
megszervezésének tervét (amelyet) még november 2-a hajnalán 
elkészítettem. Buda...bevitt a katonai parancsnokság-ra.. .ott néhány 
embernek bemutatott de semmiféle tájékoztatással nem szolgált...arra 
kértem (Budát), hogy rendelje fel hozzám a főiskolás zaszlóalj 
parancsnokát...(és az)...mielőtt nálam jelentkezne, állítson össze egy 
jegyzéket...az igényekről...Kis idő után megjelent egy...ember 
(valószínű Nagy László volt), aki a zaszlóalj parancsnokaként66 
mutatkozott be...(A) parancsnokot visszaküldtem a kiadott utasítások 
végrehajtására. Ezt követően Buda elment és soha többé nem láttam. 
Teljesen légüres térben mozogtam. Senkinek nem mutatott be (ti. 
Buda), tulajdonképpen senkit sem ismertem. Feladatot sem 
kaptam...Bár hivatalosan semmiféle beosztásom nem volt, úgy tűnt, 
hogy a körülöttem lévők részben azért mert unokaöcsémet, aki 
börtönben volt, ismerték bíztak bennem. Helyzetem ennek ellenére 
rendkívül kellemetlen volt, mert semmit sem tudtam a parancsnoki 
viszonyokról, és...hogy az egyetemi tanács67 milyen felhatalmazással

63 Nem tudni ki(k) váltotta(k) le Farkas szds-t (ha egyáltalán leváltották). A dátum 
azt sugallja, hogy a hivatkozás kapcsolatban lehet 'Molnár István, alias 'Pista bácsi' 
érkezésével Sopronba (lásd később).
64 Nincs további magyarázat a közlésre. A közlő szóhasználata itt és több más 
helyen is feltűnően hasonlít Vancsura R. (47) szóhasználatához az események 
leírásában.
65 A közlő nem szolgál információval működéséről október 30-a éjjele és november 
1-je éjjele között. Fontos szerepvállalása okán talán hasznos lenne azt tudatni 
oivasóival. Helyzetfelismerése viszont kísértetiesen hasonlít a korábbi leírásokhoz.
66 A szerző nem is próbál magyarázatot adni, hogy miért említ két különböző egyént 
ugyanazon egység parancsnokaként. Továbbá máshol nincs hivatkozás Nagy László 
IV. emh-ra ilyen szerepkörben.
67 A kérdés felvetése rendkívüli fontosságú, de nem tudni, melyik testületre 
vonatkozik, a MEFESZ Intéző Bizottságára vagy az Egyetem Rektori Tanácsára. 
Mivel az utóbbira nincs hivatkozás máshol a visszaemlékezésekben az első nap után, 
a kérdés valószínűleg az előbbire vonatkozik.
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rendelkezik..."(53). "A kat.pság-on megalakult ’D csoport' vezetője 
egy volt csendőr szds. aki különböző letartóztatottak kihallgatását 
végezte" (28). "Ennél a csoportnál (ti.'D') tudomásom szerint 
működött Benkő Géza68 erdészhallgató, valamint az a bizonyos 'Pista' 
és 'Miklós bácsi69. . .(és)...láttam még bent Héjjas György né-1, 
valamint több postás személyt" (52). "A katonai csoport...vezetője 
Pista bácsi volt" "Én az úgynevezett Pista bácsit nem láttam, nem 
tudom ki az, azt hogy ő irányította 4-én az egész felfegyverkezést és 
kivonulást hallottam, hitelt érdemlően nem tudom kijelenteni" [Nagy 
L-nak tulajdonított levéltári anyag (16)]. "Bizonyos 'Pista bácsi'-ról 
én is hallottam, hogy betelepedett a Katonai Bizottságba, de találkozni 
nem találkoztam vele" (46). "A katonai bizottságban benn volt Pista 
bácsi is, hozzá még a MEFESZ bizottság tagjai is csak külön 
engedéllyel mehettek be" [Újvári F.-nek tulajdonított levéltári anyag 
(16)]. "November 2-án Dancsok szds (-t, aki) be akart menni a 
katonai tanácshoz...az ajtóban fegyveres őr" állította meg..."Kiderült 
az, hogy a katonai tanácsot átszervezték...A vezetést valami Pista 
bácsi nevezetű egyén vette át...(A  katonai tanácsban) ekkor már egy 
diák sem volt, sőt a MEFESZ-ben is alig volt egy-kettő. 
Mikor...(Dancsok) bejutott...szívélyesen fogadták. Pista bácsi is 
bemutatkozott...és (közölte, hogy) szívesen látná ha Dancsok szds is 
segítene neki munkájában. Dancsok...kérte, hogy ne számítsanak 
munkájára. Ezután természetesen Nagy fhngy-ot is leváltották...A 
város katonai parancsnoka Farkas szds. lett"(27). "Nos, november 2- 
án a Katonai Tanács ülésén nem vettem részt és tudomásom szerint 
ilyent nem is tartottak. Dancsok szds-ról soha nem hallottam (53).
November 3: "Ekkor tudtam meg (november 3-i visszaérkezése után), 
hogy az egyetemen megalakult a Forradalmi Katonai Tanács is. 
Ennek tagjai főleg fiatal oktatók voltak70 Baranyai József, Perlaki 
Ferenc, Vancsura Rudolf és mások. A Tanács vezetője Perlaki Ferenc 
volt. A diákokat, tudomásom szerint, többek között, Benkő Géza V. 
emh és Újvári Ferenc I. emh képviselték. A ...Tanács feladata volt a

68 Saját közlése szerint is 'aktív szerepet játszott' a hírszerző csoportban, de a 'D' 
csoportról sohasem hallott (7).
69 Más szerző nem említi ezt a nevet, valószínűleg 'Pista bácsi’ 'Miklódy' álnevének 
torzítása lehet.
70 Bár a 'katonai csoport' formálisan október 28-án megalakult, abban a fiatalabb 
oktatók szerepe csak fokozatosan jutott túlsúlyba. Ekkora már 'győzött' a 
forradalom. Fiatal oktatók túlsúlya lehet oka a kijelentésnek (27), hogy november 1 - 
jén 'forduló pont' volt a 'katonai tanács' életében. Molnár István alias 'Pista bácsi’ 
szerepe is ezután kezdett jelentkezni.
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környékbeli katonasággal és rendőrséggel tartani a kapcsolatot és 
végül a felfegyverzés ügyeit intézni"(14). A ’D' osztály vezetője a 
pság jóváhagyását kérte Szalai Pista bácsi volt horthysta rendőr 
nyomozótiszt tervére (28).

November 4: "(Nagy Imre rádióbeszéde után)...azonnal...a 
főiskolára mentünk, a katonai parancsnokságra. Buda György 
főhadnagyot kerestem, és azt a választ kaptam, hogy a hírek hallatára 
Bécsbe ment autóval Zákó vezérőrnagyhoz segítségért! Amint később 
megtudtam, egyszerűen megszökött a felelősség elől. Véleményem 
szerint egyszerű megfutamodásról volt szó és ezzel gyávaságát 
bizonyította. Engem, akit napokon át rejtegetett71, még csak arra sem 
méltatott, hogy valami üzenetet hagyjon hátra...Ezt követően 
Baranyai tanársegéd, az ottani katonai parancsnokság egyik tagja 
felkért, hogy teljhatalommal azonnal vegyem át a katonai ügyek 
irányítását. Ennek a kérésnek eleget tettem72. Azonnal riadót 
rendeltem el. A Katonai Bizottság minden tagját berendeltem, 
beleértve Farkas századost, a határőrzászlóalj parancsnokát is. A 
Bizottság tagjai - emlékezetem szerint - 8 vagy 9 óra tájt gyülekeztek. 
Farkas századoson kívül senkit sem ismertem"(53). A katonai 
parancsnokság kifogásolta a (fertődi tüzér)ezred hangulatát és 
"rövidesen intézkedett arra hogy az e.pság-ot leváltsák", majd utasítást 
küldött a parancsnoknak, "hogy az ezred vonuljon Sopron védelmére" 
és hogy a jelenlévő összekötő tiszt szervezze meg az "e. lövegeivel a 
pc. elhárítást a Sopronba vezető utakon. (Amikor) az egyetemi 
századok...elkezdtek a határ felé húzódni" az összekötő tiszt szerzett 
egy motorkerékpárt és visszament az ezredhez (28). "Az Intéző 
Bizottság jelenlévő tagjai (és a) katonai csoport tagjai a lehetséges 
megoldáson gondolkodtak...Úgy gondoltuk, hogy...meg kell 
akadályozni, hogy az oroszok Sopronba jöjjenek73"(29).

71 A 'rejtegetés' szó használata is érzékelteti, hogy a közlő jelenlétét a városban 
titokban kellett tartani, s hogy miért oly kevesen adtak hitelt, v. Molnár István cikke 
megjelenése előtt, 'Pista bácsi' szerepének a döntő, utolsó napokban. Nem nehéz 
elképzelni Farkas szds meglepetését sem, amikor az a személy 'rendeli' be és 
osztogat neki 'parancsokat' november 4-én reggel, akit pár nappal előtte szöktettek ki 
fogdájából!
72 A vastag betűk a közlés fontosságát akarják érzékeltetni! Sajnos Baranyai József 
már nem tud az állításhoz hozzászólni. Nehéz viszont elképzelni, hogy Baranyainak 
ilyen felkérésre jogosultsága lett volna.
73 Nagyon lényeges közlés! Ezen határozat következményei lettek a 'Pista bácsi' 
által kezdeményezett 'kópházi/balfi események'.
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Összegzés

Fegyverszerző akciók a hallgatóság körében mindjárt az első 
napokban elkezdődtek. Ilyen akciókat az IB olyanokra bízott, akik 
jártasak voltak fegyverkezelésben, s ezen egyének többé-kevesbé 
sikeres kezdeti próbálkozásai alkották a bizottság 'katonai ügyeit'. 
Később minden akció, amiben fegyveres diákok vettek részt, a közös 
járőrözétől az egyetemi terület védelméig, katonai jellegű volt, és ezen 
ténykedések hamarosan az IB munkájának túlnyomó többségét tették 
ki. Az.IB újjászervezésénél, október 28-án, egy 'rendészeti csoport'-ot 
alakítottak, amelyre legtöbben már mint 'katonai csoport'-ra 
hivatkoztak. Ez a csoport lett megbízva a fegyverek szerzésével, azok 
tárolásával és szétosztásával arra jogosult személyeknek. Fegyverekre 
szükség volt, mert a közbiztonság fenntartása a városban és a közeli 
intézményeknél nagyjából a diákságra hárult. Emellett döntés született 
az IB vagy/és 'katonai csoport'-on belül egy karhatalmi célt szolgáló 
egyetemi zászlóalj felállításáról.

A katonai csoportban, megalakulásától kezdődően fiatal 
oktatók, mint Perlaki Ferenc, Baranyai József és Vancsura Rudolf és 
katonai gyakorlattal rendelkező idősebb diákok, mint Breuer (Buda) 
György és Újvári Ferenc töltötték be a vezető szerepeket. Meghívott 
tagjai voltak a csoportnak Farkas százados74 a helyi határőrségtől, 
Magyar főhadnagy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól és Nagy 
főhadnagy 75 a Katonai Tanszékről. A katonai csoportra háruló 
feladatok sokasága szükségessé tette egyre több hallgató bevonását 
munkájába, és az egyre gyakoribb helyzeti sürgősségek pedig 
fokozatos önállósságához, az IB-től független döntéshozáshoz 
vezettek. A forradalom győzelme után még több, a forradalom 
hevében fellelkesült, 'szerepet-vállalni-kész' hallgató és fiatal oktató 
csatlakozott a csoporthoz. A helyzet radikálissá válásának jeleként a 
katonai csoportra való hivatkozásokban egyre gyakrabban felmerült a 
'katonai parancsnokság,76 megnevezés. Csapatuktól Sopronba elkerült 
sorkatonák, más hivatalos katonai vezető szerv hiányában, szintén ide 
jelentkeztek, mint a legközelebbi katonai parancsnoksághoz.

74 Tagsága feltételezés, későbbi szerepe alapján.
75 Szerepére van utalás, de tagsága kérdéses. Nagy fhngy Apt K. (4) szerint fontos 
tagja volt a 'katonai csoportnak' és szimpatizált a forradalommal. Lásd szintén a 
későbbi lábjegyzetet erre vonatkozóan.
76 Jelen összeállítás szerzője tulajdonában van egy névre kiállított 'fegyverviselési 
engedély', amit Baranyai József a "MEFESZ Kát. Parság" nevében írt alá 1956. 
novemberi, dátummal.
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A katonai csoporton belül hiányzott az összehangoltság, főleg 
miután tagjai különböző speciális feladatkörök, mint hírszerzés, 
'akciók' lebonyolítása, megbízhatatlan személyek kihallgatása és 
ideiglenes fogvatartása, problémáival voltak elfoglalva.

Maga az egyetemi zászlóalj megalakítása bonyolult feladatnak 
bizonyult. Az elhatározás a zászlóalj felállítására minden bizonnyal az 
IB és a 'katonai csoport' hangadói77 részvételével történt, de nem 
ismertek viszont azok a megfontolások, amelyek a döntéshez vezettek. 
A közlések igen szűkszavúak a zászlóalj hivatásával kapcsolatban, s 
állítólagos felállításakor, október 30-án, szinte kivétel nélkül minden 
forrás 'karhatalmi' szerepet említ. Karhatalmi szerep viszont a 
'közbiztonság' és a 'törvényes jog és rend' fenntartásában értelmezhető. 
Nem nehéz elképzelni, különösen a későbbi fejlemények tükrében, 
hogy hadászati, azaz védelmi meggondolások is szerepeltek a 
döntéshozók ülésein. S ha igen, miért hallgatnak róluk a források? 
Elképzelhető, hogy több terv is készülhetett a zászlóalj szervezéséről. 
A forrásokban van említés személyekről, akik a zászlóalj 
'ellenőrzésére' és 'irányítására' voltak hivatottak78, és 'zászlóalj 
parancsnok'-ként pedig egyszerre több név is előfordul, amikor ilyen 
egység csak tervezőik képzeletében lehetett. A helyzet zavaros volt79

A helyzet zavarosabbá vált november 4-én, amiben a katonai 
csoport/katonai parancsnokság meghatározó szerepet játszott. Nagy 
Imre kora reggeli segélykérő rádiőszózata pánikhangulatot keltett a 
vezetőségben mire az riadót rendelt el a hallgatóság körében. Molnár 
István, alias 'Pista bácsi’ zavaros körülmények között teljhatalommal
átvette a katonai ügyek irányítását és 'bevetette' aznap reggel sebtiben

80’felfegyverzett' két század egyetemistát Sopron határában. Nem

77 A 'parancsnokság' hozta a döntést feltehetőleg október 28. után és november 1. 
előtt (34). A közlő nem hivatkozik forrásra, tehát a közlést saját adataként kell 
értelmeznünk. A jelzett dátum csak megközelítés. Héjjas József szerint az egész 
egyetemi zászlóalj ügy 'katonamese' volt (15).
78 A (52) cikk névtelen alanya 'ellenőrizte' a feladatot, míg Szabó József 'irányította' 
azt (28), már amennyire a közlések hihetők.
79 A zavaros helyzetet érzékelteti, hogy Buda Gy. mint a 'zlj.parancsnoka' megkérte 
Molnár István! Pista bácsi-t röviddel Sopronba érkezése után, hogy dolgozza ki a 
zlj. (ami már két napja állt!), megszervezésének tervét. Ezután Pista bácsi 
'felrendelteti' (Budán keresztül) a 'zlj. parancsnoká’-t, akire ő mint Nagy László-ra 
emlékszik (53). Ki tud ebben eligazodni?
80 A fegyverzet legtöbb leírásban régi típusú gyalogsági puskákból és 
kézigránátokból állt.
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tisztázott az sem, hogy a Kópházánál 'bevetett' századok milyen 
formában illeszthetők bele a zászlóalj korábbi tervébe. Mert hát 
szervezett katonai egységeknél elvárható, hogy legyenek kinevezett és 
jól felismerhető vezetők az akció helyszínén; a kópházai konfliktusban 
pedig majdnem minden résztvevő azt hiányolta legjobban, hogy 
magukra lettek hagyva. Elgondolkoztató statisztika, ami a forrásokból 
ez ideig megállapítható, hogy a Kópházánál bevetett IV. és V éves 
hallgatók között csak egy olyan személy81 volt, aki az MEFESZ IB- 
ban vagy a katonai csoportban is szerepet játszott.

Az Intéző Bizottság is hozzájárult a november 4-i 
pánikhangulathoz, amikor a katonai csoporttal közösen elhatározta 
székhelyének áthelyezését a Lővér Szállóba és az egyetem kiürítését.

(3 ) F e g y v e r s z e r z é s i  a k c ió k  / f e l f e g y v e r k e z é s / ,
FERTŐDI ÁGYÚK 

Forrásanyag

Október 25: "A Budapestről érkező hírek és ezen a napon 
kitört sopronkőhidai fegyenclázadás hatására határozták el, hogy a 
város védelmére az egyetemistákat felfegyvérzik. Az első fegyvereket 
a kőhidai börtönparancsnoktól kapták" (47).

Október 26: "Ezen a napon dördült el a mosonmagyaróvári 
laktanya előtti véres sortüz, ami után közel 100 halott maradt a 
helyszínen. Az aggasztó hírek hatására felerősödtek a fegyverszerzési 
akciók. A hallgatók először a katonai tanszéken lévő fegyvereket 
próbálták megszerezni", sikertelenül (47). Benkő Géza V emh 
harmadmagával a Kiegészítő Parancsnokság épületében tartózkodó 
tiszthelyettestől kapott 10-12 puskát, miután a tanácsért feltelefonált 
felettes tiszttől azt a választ kapták, hogy nem adna parancsot 
katonáinak fegyveres védekezésre, ha Benkő csoportja megtámadná 
az épületet (7). A határőrség és a rendőrség szimpatizált a 
forradalommal és az egyetem mellé állt. Emellett az egyetemen 
alakult őrséget fegyverrel is ellátták (14). Mint az IB küldöttei, 
Krajczár Ernő IV. emh vezetésével 7 hallgató83 mindjárt az első 
napokban kapcsolatba lépett a városi rendőrkapitánnyal és

81 A hivatkozott személy pedig nem mint vezető, hanem mint 'közkatona' szerepelt.
82 A határozat valószínűleg az IB-tól ered, mivel akkor még nem volt külön katonai 
csoport.
83 Köztük volt Bölecz Béla és Horváth István IV.emh-k (8).
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'megmaradt' rendőreivel segítségüket felajánlani és fegyverigényüket 
jelezni. A barátságos fogadás és az együttműködésre való készségük 
kinyilvánítása után kaptak kb. 20-30 puskát és egy pisztolyt84 
Kijövetelükkor, a rendőrség épülete előtti, fegyvert követelő kisebb 
tömeg hamarosan feloszlott a fegyveres diákok javaslatára (25). 
"..fegyvert a határőrségtől és Sopronkőhidáról próbáltunk kérni. Én 
Csornára mentem a Határőr-igazgatóságra...Kaptunk gyalogsági 
fegyvereket, valamint lőszert...Az átadó Géczi őrgy volt, én írtam alá 
a jegyzőkönyvet az átvevők részéről" (46).

Október 27: "Délelőtt egy diákokból és oktatókból álló 
küldöttség a süttöri laktanyába ment fegyverekért. A küldöttségnek én 
is tagja voltam...(A) parancsnok barátságtalanul fogadott...eredmény 
nélkül távoztunk"(47). A fegyvertelen diákság képtelen volt a rendet 
fenntartartani ezen körülmény késztette őket, hogy fegyvereket 
szerezzen (27). "Ekkor azt a feladatot kaptam, hogy szerezzek 
fegyvert mindenáron a fiatalság részére. Fegyverek szerzése céljából 
leutaztam Győrbe, az akkori Forradalmi Nemzeti Bizottság-hoz.., de 
fegyvereket nem kaptunk"(52).

Október 28: "Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi 
téren és fegyverért kiabáltak. Ezt a gyülekezetet diákok és 
középiskolás lányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük 
is volt. Az ország különböző részeiből hordták össze (27). "A soproni 
egyetem katonai pság fegyverszerző csoportja a laktanyához jött Dr. 
Perlaki vezetésével"...fegyverért...azonban semmit sem kaptak"(28). 
"..később (a győri próbálkozás után) Fertődre a tüzérekhez 
mentünk...itt sem kaptunk fegyvereket, azonban ígéretet kaptunk arra, 
három nappal később, hogy amennyiben baj lesz, ők tüzérséggel 
segítségünkre sietnek85 Ebben az ügyben...nem én, hanem Baranyai 
és Dancsó86 nevezetű személyek voltak kint, akik akkor mindjárt 
magukkal hoztak egy összekötő tisztet. Ezután (a fertődi próbálkozás 
után) tudomásunkra jutott, hogy a sopronkőhidai fegyháznál van 
fegyver (tartalék) oda kimentem, mivel éppen hívtak ki, mert várható

84 A főiskola vadászpuskai mellett ezek lehettek az első fegyverek a hallgatóság 
birtokában (25, 8).
85 Nem tudni, mit jelent a 'három nap' a közlésben. A tüzérségi segítség ígéretében 
ágyúk használatára lehet gondolni, de kifejezetten nincs róla szó. Emellett a 
tüzérezred jelentése minden valószínűség szerint ugyanerről az eseményről (28) csak 
'nagyobb mennyiségű fegyvert, lőszert és rádiót' említ.
86 Ez lehet a Dancsok név torzítása. Az utóbbi viszont nem hagyta el lakóhelyét azon 
a napon, a Katonai Tanszék jelentése szerint (27).
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volt egy újabb rabkitörés...(Segítség ígérete fejében ) .. .kaptunk 50 
puskát és 20 pisztolyt"(52).

Október 29: A katonai tanács három küldötte elment a Katonai 
Tanszéki fegyverekért, mire Dancsok szds és Simon őrgy bement a 
MEFESZ-hez apellálni, de ott is fegyveres diákok fogadták és 
közölték velük, hogy a fegyvereket át kell adni, mert különben 
elveszik. Erre kiadták a kispuskákat, de személyi pisztolyaikat 
megtartották a bizottság tudtával (27). "A hallgatókból álló 
nemzetőrség még mindig csak részben volt felfegyverezve. A 
forradalmi bizottságtól többen kaptunk megbízást arra, hogy 
próbáljunk fegyvereket szerezni... Engem ezen a napon egy 
hallgatóval Pápára küldtek az ottani katonai alakulathoz... de 
fegyvereket (nem) kaptunk" (47). "Ez a pság. szoros kapcsolatokat 
tart fenn külfölddel, rendszeresen járnak küldötteik Bécsbe, ahol 
fegyverszerzésről tárgyalnak. Kapcsolatot tartanak fenn egy amerikai 
tiszttel, aki fegyver szállítását ígérte"(28). "Hadieszköz, fegyver nem 
érkezett, mivel az osztrákok kínosan ügyeltek arra, hogy 1955 őszén 
megszerzett semlegességüket megőrizzék és ne adjanak okot a szovjet 
beavatkozásra"(47). "A...gépkocsik...nem hoztak Sopron
ba... fegyvert, lőszert vagy más hadi anyagot"(54).

Október 30: (Kora hajnalban87): A Katonai Tanszékhez tartozó 
Dancsok szds és Simon őrgy-nak sikerült lebeszélni a katonai csoport
lakásukra küldött megbízottjait azon szándékukról, hogy együttesen

88menjenek a fertődi tüzérezredhez ágyúkért Sopron védelmében. A 
bizottság küldöttei másnap mégis elmentek Fertődre és ígéretet kaptak 
a segítségre, amit a városi hangosbemondón hoztak a lakosság tudtára
(27). Mint a soproni MEFESZ IB küldöttei Gácsi Vendel V.emh,

on
Magyar Pál (határőr) fhdgy és egy határőr őrm kapott 400 puskát, 
100 géppisztolyt, két golyószórót, egy géppuskát, 39-40 pisztolyt a 
pápai lövész hadosztálytól. A fegyvereket Szijj Ferenc90 és Rába Antal 
egyetemi hallgatók vették át és ezekkel a fegyverekkel fegyverezték

87 A küldöttség röviddel éjfél után ment vissza Dancsok szds-al Simon örgy 
lakására, miután a 'lebeszélés' a kora reggeli órákig elnyúlhatott!
88 Érdekes lenne megtudni, hogy van-e hitelessége az állításnak, mivel ez az első 
említés ágyúszerzési szándékról. Nem egyeznek a dátumok sem [Baranyai és 
'Dancsó' útja október 28-án volt (52), míg a 'katonai tanács' eredménytelen 
próbálkozása október 29-én, azaz október 30-án, a kora reggeli órákban, lásd 
fentebb].
89 Az említett személy lehetett Magyar fhgy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól, 
aki tagja volt a katonai csoportnak, bár itt a határőrséggel van kapcsolatba hozva.
90 Valójában Szy Ferenc adjunktus, aki a fegyvertárolásért volt felelős (41).
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fel a soproni egyetemi zászlóalj egy részét (51). "Az éjszaka 
folyamán...az egyetemi pság fegyvereket kapott a 'PF:1095 pság'-tól
(28). ..tudomásom van arról, hogy Gácsi Vendel egy pár 
egyetemistával és teherautóval lement Pápára a hadosztály 
parancsnokságra és onnan nagyobb mennyiségű fegyvert hoztak 
fel"(52).

November 1: "(Nyugtalanító hírek érkeznek a szovjet 
csapatmozgásokról)... A fenyegető hírek hallatára a Dunántúli 
Forradalmi Tanács a soproni Egyetemi Nemzetőrséget kevés 
fegyverrel látja el"(43). "..a Dunántúli Nemzeti Tanács Szigeti Attila 
ajánlatára a (egyetemi) századot hatékonyabb gyalogsági fegyverekkel 
is felszerelte. -Nehéz elképzelni, hogy az egyetemi század képes lett 
volna bármilyen harci tevékenységre a nehéz fegyverzetü orosz 
csapatokkal szemben" (34).

November 2: "..külön raktárakban bizalmasan tárolták a 
külföldről kapott fegyvereket és lőszereket"(28)91

November 4: Mint állandó készenlétben lévő futárt, Pászner 
László V. emh-t 'írott paranccsal' küldték a Kapuvári tüzérlaktanyá92- 
hoz éjszaka 2 órakor, ágyúkért. Ott összeállítottak egy 6 (220 mm 
kaliberű!, rövid-csövü!) löveg93-ből és a szükséges vontató 
tehergépkocsikból álló szerelvényt, ami reggel 10 óra felé érkezett 
meg az egyetemhez, annak a (kékparolinos) tisztnek a felügyelete 
alatt, akivel korábban tárgyalt a laktanyánál. Legalább 3 löveg került 
ezekből a IV-évesekhez, de mind a 6-ot felállították valahol94 (31). 
"Olyan döntés született, hogy...három hallgató azonnal utazzék a 
fertődi tüzéralakulathoz, kérje, hogy nehézfegyverekkel segítsék a 
soproni körzet semlegességének95 megőrzését...A kiskatonák nagy 
lelkesedéssel fogadtak bennünket. Parancsnokuk irányításával 
összeállítottak 6 ágyúból96 és több teherautóból álló menetoszlopot.

91 Ilyen alaptalan megjegyzésekkel a közlés többi része is hitelét vesztheti.
92 Kérdéses, hogy Kapuváron volt-e tüzérlaktanya. Lehetséges, hogy az emlékező 
összekeveri Fertőddel(?).
93 Kérdéses, hogy léteztek-e ilyen nagy kaliberű lövegek. Más személyes közlő nem 
emlékszik hasonlókra! A lövegek száma megegyezik Nagy L. (29) közlésével.
94 A közlő szerint lehetőleg 'valahol' az V. emh és bmh-k harcvonala előtt, a 84-es út 
mellett.
95 A szó használata ebben a szövegrészben nem értelmezhető.
96 A Sopronban, november 4-én említett és szerepeltetett ágyúk száma, kalibere és 
eredete nem tisztázott. Feltűnő a hasonlóság a közlő (29) adata és Pászner L. (31) 
által közölt adat között, de az utóbbi motorbiciklivel utazott, amíg a közlő két 
társával személyautóval ment az ágyúkért. (Nem zárható ki az eshetőség, hogy
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Az első teherautóval a katonák között a platón ülve indultunk 
vissza... 11 óra tájt érkeztünk (29). "Azt a feladatot kaptam hogy a 
fertődi tüzérektől kérjek páncéltörő ágy út... (ahol) hosszabb tárgyalás 
után sikerült...kapni"(46) "..érkezett Sopronból egy MEFESZ-es, akit 
nem tudtunk fogadni,..ő addig... toborzott katonákat Sopron 
védelmére" Egy (a hadosztálytól érkező) pánikkeltő hírre a katonák 
"indulni akartak Sopronba az egyetemistákhoz azzal, hogy ők nem 
akarnak orosz fogságba kerülni" Az ezredparancsnok, Szuhár szds 
"az ittlévő egyetemista" ellenében le akarta beszélni katonáit az 
indulásról. "Ekkor már Kovács hdgy és Horváth hdgy oszlopba 
szervezte a gk-at, lövegeket felkapcsolva, lőszerrel 
megrakva...Kovács hdgy géppisztollyal kényszerítette Oláh hdgy- 
ot...felreállni és az egész oszlop elindult...(E)lvittek... 17 lg-t 
lőszerrel együtt (amiből csak 16 került vissza)97"(28). "..jelentkezett a 
süttöri tüzérezredben szolgáló főhadnagy, és jelentette, hogy kb. 20 
löveggel98 megérkezett Sopronba és kész harcolni" (53).

Összegzés

Mindjárt az első napokban, amikor potenciális ÁVH-s 
provokációról kapott hírt az Intéző Bizottság, az egyetem területének 
fegyveres megvédése szükségesnek látszott. Továbbá a Budapestről 
érkező aggasztó hírek és Sopron közigazgatásának fellazulása 
hozzájáruló tényezői voltak az elhatározásnak", hogy az 
egyetemistákat felfegyverezzék. Az egyetem tulajdonában lévő 
vadászpuskák kerültek leghamarabb a hallgatók kezébe, de hamarosan 
kaptak fegyvereket a rendőrségtől is, amelyek többnyire elkobzott 
vadászpuskákból álltak. A rendőrségtől és a helyi határőrségtől

ugyanarról a laktanyáról van szó, ahol Pászner éjszaka volt, míg a közlő és társai 
kora délelőtt!) Nem tisztázott az sem, hogy a Nagy L; Újvári F. és az ismeretlen 
harmadik hallgató által 'megszerzett' "ágyúk (29) beletartoztak-e a süttöri 
laktanyából hiányzó 17 lövegbe (28). A süttöri tüzérek 20 löveggel (lásd a 
lábjegyzetet alább) jelentek meg Sopronban v. Molnár I. (53) szerint.
97 A hiányzó löveg lehet az, amit az orosz tank eltaposott Kópházánál? (14). 
Ugyanakkor, november 4-én a fertődi laktanyából 'elvitt' 28 gépkocsiból csak 4 
került vissza (28).
98 "A lövegek 122 mm-es tábori ágyúk voltak" (53).
99 Az IB magában nem hozhatott ilyen határozatot. Feltételezendő, hogy ekkor már 
az IB közvetlen kapcsolatban volt a városi rendőrség, a határőrség és a kiegészítő 
parancsnokság akkori vezetőivel.
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október 26-án kapott katonai fegyvereket az egyetemi őrség100 
használatára utalták ki.

A következő napokban hallgatókból és fiatal oktatókból álló 
küldöttségek sorra járták a környékbeli fegyveres testületek 
parancsnokságait és laktanyáit fegyverszerzés céljából, kisebb- 
nagyobb sikerrel. Az első gyalogsági fegyverek formális kiutalással 
Csornáról, a határőrségtől, származtak október 26-án. A 
mosonmagyaróvári vérengzés hallatára felerősödtek a fegyverszerzési 
akciók, és a kérések több szimpátiára találtak a katonai alakulatoknál. 
Sikertelen kísérletek után a fertődi laktanyánál101 és a győri 
Forradalmi Nemzeti Bizottság-né\, október 27-én, segítség ígéretében, 
kaptak több katonai fegyvert a kőhidai börtönparancsnoktól. De az 
egyetemi őrség még mindig csak részben volt felfegyverezve, mivel 
fegyvereket kiutaltak a főleg Budapestre irányuló gyógyszer- és

109élelmiszerszállítmányok kísérőinek is. Az október 29-ei sikertelen 
kísérlet után a pápai hadosztály parancsnoksághoz, október 30-án 
ugyanott nagyobb mennyiségű fegyvert utaltak ki a soproni 
egyetemisták számára. Ezeket használták fel az egyetemi zászlóalj 
felfegyverzésére.

A november 4-ei, kora hajnali, Nagy Imre szózat után 
küldöttség ment ismét Fertődre, hogy szerezzenek nehézfegyvereket, 
és hogy megszerezzék az ígért páncéltörő ágyúkat Sopron védelmére. 
Rövidebb tárgyalás után néhány tiszt és több sorkatona összeállított 
egy gépkocsikkal vontatott 17 lövegből és hozzávaló lőszerből álló 
szerelvényt és elvitték azt Sopronba.

100 Az egyetemi őrségre több hivatkozás van a cikkekben, de nem ismertek 
megalakulásának részletei, helyzete a katonai csoport megalakulása után és viszonya 
az egyetemi zászlóaljhoz.
101 A tüzérezred jelentése a hivatkozott látogatást október 28-ra teszi.
102 Jelen szerző is fegyverrel ellátott MEFESZ-kísérő volt a balatonfüredi kórházhoz 
és a budapesti Üllői úti klinikákhoz vitt szállítmányoknál október 27-30 között, és 
szintén van tudomása legalább még hat más fegyveres kísérőről ebben az 
időszakban.
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Forrásanyag 

(4á)A CSATA

(Kora reggel, miután Baranyai József adjunktus megkérte 
Molnár István alias 'Pista bácsi' -t , hogy 'teljhatalommal vegye át a 
katonai ügyek irányítását' és az megtörtént): "Azonnal riadót 
rendeltem el. A Katonai Bizottság minden tagját berendeltem, 
beleértve Farkas századost, a határőrzászlóalj parancsnokát is. A 
Bizottság tagjai - emlékezetem szerint - 8 vagy 9 óra tájt gyülekeztek. 
Farkas százados-on kívül senkit sem ismertem"(53).

Hajnal 4 órakor ébresztették Apt Kamill motoros futárt103, 
hogy azonnal menjen Nagy fhngy lakására és hozza őt be az 
egyetemre104 (4).

A katonai parancsnokság kifogásolta a fertődi tüzérezred 
hangulatát és "rövidesen intézkedett arra, hogy az e.pság-ot leváltsák", 
majd utasítást küldött a parancsnoknak, "hogy az ezred vonuljon 
Sopron védelmére", és hogy a jelenlévő összekötő tiszt szervezze meg 
az "e. lövegeivel a pc. elhárítást a Sopronba vezető utakon" (28).

"Az Intéző Bizottság jelenlévő tagjai és a katonai csoport 
tagjai105 a lehetséges megoldáson gondolkodtak... Úgy 
gondoltuk,...meg kell akadályozni, hogy az oroszok Sopronba 
jöjjenek"(29).

Jól emlékszem Pista bácsi-ra, s úgy, hogy azon a napon (t.i. 
november 4-én) ő adta ki az utasításokat, de fogalmam sincs, hogy 
milyen alapon" (19).

(Kb. 9 óra tájban) "Erőinket felmérve megállapítottam, hogy 
rendelkezésemre a határőrzászlóalj, Farkas szds parancsnoksága alatt,

(4) A ’KÓPHÁZI CSATA' ÉS AZ EGYETEM KIÜRÍTÉSE

103 A forradalmi napokban a főépület aulája melletti szobában aludt (már amikor 
ideje volt) egy íróasztal tetején.
104 A közlő emlékezete szerint Nagy fhngy 'főszerepet' játszott a katonai csoportban 
és szimpatizált a forradalommal.
105 Fontos közlés több szempontból. Először is november 4-én reggel még volt 
elkülönülés a két testület között, és az IB tagok jelenléte legitimálhatta a hozott 
döntéseket. Másodszor, az 'újdonsült teljhatalmú katonai vezető' panasza az egyetem 
kiürítésére hozott 'dékáni parancs'-ra üresnek hangzik, mivel e két együtt ülésező 
testület mellett más nem hozhatott döntést a Lővér Szállóba költözésről. Talán a 
'teljhatalmú vezető' nem volt jelen az ülésen? (Lásd szintén fentebb az erre 
vonatkozó lábjegyzetet).
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és a korábban megszervezett egyetemi zászlóalj áll, de ugyanakkor 
arról is értesültem, hogy a süttöri tüzérezred egyik része útban van 
Sopron felé. Ezt az erőt alkalmasnak találtam a páncélosok 
megállítására...Katonai parancsnokká Farkas szds-t jelöltem ki. A 
védelmi vonalat Nagycenktől nyugatra, észak-déli irányban Sopron 
alatt, kb. Balf-Kópháza vonalában határoztam meg. Harcoló

1 C\f\egységként mind a határőrzászlóaljat , mind a főiskolás egységet 
bevetettem. Az egységek helyét nem jelöltem k i107, mert feltételeztem, 
hogy Farkas szds, mint hivatásos katona, megfelelő szakértelemmel 
fogja munkáját végezni. (A süttöri hadnagy és ágyúi) számára figyelő

I ORharcállásként a Harkai-dombot jelöltem ki ...(A) jelenlévők közül, 
beleértve Farkas szds-t is, egyetlen egy sem tiltakozott sem 
személyem sem parancsaim ellen109...Egy erdőmémök110 még Farkas 
szds elindulása előtt, térkép felhasználásával, vázlatot rajzolt a 
védőállásról (53).

(A katonai csoport és az IB közös ülésén): "..én111 is ott
112 113voltam, meg Orlóczi Laci is és sokan mások Orlóczira 

emlékszem, mert szemtelen modorú, okoskodó kérdéseket tett fel114 
egy hivatásos katona tisztnek, akiben a tanárunk (Baranyai) megbízott. 
Itt történt a kópházi ellenállás megtervezése, amit mi (akik ott 
voltunk) mindnyájan akartunk. Pista bácsi csak azt mondta meg, 
hogyan kell csinálni" (7).

106 A határőrzászlóalj [(34) közlése szerint, forrás megjelölés nélkül, 1000 fő!] 
komoly szerepet játszhatott volna az eseményekben, viszont nincs hivatkozás sehol a 
közlésekben annak 'bevetésére* vagy bármely nemű más szerepére ezekben a kritikus 
órákban.
107 Nehéz elképzelni más felállást, mint ami történt a helyrajz ismeretében. A 
megjegyzés 'mosakodás'-nak tűnik.
108 Érdemes megjegyezni, hogy a szerző, annak ellenére hogy Farkas szds-t már 
jelölte 'katonai parancsnok'-nak és ezért felelőssé teszi őt a csapatok elhelyezéséért a 
'harcmezőn' (lásd fenn), az újonnan érkező tüzéreknek még mindig ő jelöli ki a 
harcállást Miért lettek a süttöri lövegek mégis az út mellet felállítva? Talán egy 
újabb parancsszegés?
109 Ettől a ponttól kezdve a szerzőnek nincs további szerepe a kópházi 
eseményekben.
110 Benkő Géza V. emh lehetségesnek tartja, hogy a hivatkozás rá vonatkozik (7).
111 Benkö Géza V. emh.
112 V.emh.
113 Benkő és Orlóczi mellett van tudomásunk Baranyai, Vancsura, v. Molnár / Pista 
bácsi, Farkas szds, Nagy fhngy és Nagy L. jelenlétéről. Hasznos lenne tudni, kik 
voltak ott még a 'sokan mások' fedőnév alatt.
114 Mégis volt valaki, aki 'rákérdezett' a végzetes parancsokra! (lásd a későbbi 
összegezést).
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"November 4-én 7 óra körül...a kollégium valamennyi 
lakójának és kint lakó hallgatóknak is be kellett vonulniuk a 
főiskolára" Az V. emh évfolyam 106 tagú létszámából 62 fő jelent 
meg a 'felfegyverzésre' amely személyenként 1 hadipuskából, 5 
töltényből, 3 kézigránátból, 1 'mullpólyakötszerből' és 2 tábla 
csokoládéból állt. "(Arról), hogy...ki rendelte el felfegyverzésünket, 
ki lesz a parancsnokunk, stb., senki sem tájékoztatott bennünket...Kb 
10 óra tájban az egyik MEFESZ-vezető rövid, lelkesítő beszédet 
mondott a bevetés előtt. Feladatul szabta, hogy Kópháza előtt az 
esetleg Sopronra támadó szovjet harci járműveket fel kell 
tartóztatnunk...lövészcsapatunk csak akkor nyisson tüzet, ha a tüzérek 
ágyúi eldördülnek...a MEFESZ vezető elment115 és nem is láttuk 
többé...véleményünket elmondani senkinek nem tudtuk, mivel az 
egyetemi-, és MEFESZ-es katonai vezetők már mind elhagyták a 
Főiskola területét116 13-14 óra között három katonai tehergépkocsival 
szállítottak ki bennünket Kópháza község keleti szélére... Csoportunk 
vezetője egyik évfolyamtársunk lett, mivel katonai vezető sem 
köztünk sem a láthatáron belül sehol nem volt...Elfoglaltuk a 
harcálláspontunkat, amely a 84-es müút mellett, a temető és a kópházi 
kápolna között húzódott...Egy óra elteltével megérkezett...motoros 
összekötő évfolyamtársunk ...hogy várakozzunk... Fél óra 
múlva...megjelent egy nyitott páncélozott katonai jármű, (amit) 
negyed óra elteltével három harckocsi (követett). Tekintettel arra, 
hogy a tüzérség nem nyitott tüzet, mi tanácstalanul vártunk az 
összekötőnkre, hogy mi lesz a további teendőnk. Cserbenhagyva 
éreztük magunkat...vérfürdő lehetett volna ha az ágyúk eldördülése 
után tüzet nyitunk és harcba bocsátkozunk a...páncélosokkal. Ma sem 
tudjuk: ki dolgozta ki a harcmódot, ki vagy kik osztották a 
parancsokat, és hol tartózkodtak, mert a várható összecsapás helyén, 
illetve annak közelében nem volt felelős, hozzáértő személy. Kb. 16 
óra körül...összekötőnk azt az utasítást hozta, hogy lépjük át a...határt 
és...menjünk el a mucki határőrsre ahol a további teendőket 
megbeszéljük"(38). "..úgy volt, ahogy ők117 leírták... Kópháza 
határában egy félig megtöltött, felül nyitott siló vált a 'harci

115 Nincs hivatkozás más visszaemlékezésekben sem, hogy ki volt a 'MEFESZ 
vezető’. A tűznyitásra vonatkozó feltétel a 'katonai parancsnokság' aznap reggeli 
ülésén keletkezhetett, valószínűleg annak a tag(ok)nak a javaslatára aki(k) tudtak az 
ütőszegek hiányáról (lásd később).
116 Ez arra utal, hogy az IB és 'katonai csoport' aktív tagjai még a közlők 
csoportjának 'kivonulása' előtt (!) átköltöztek a Lővér Szállóba.
117 Szabó, Szeberényi, Kékesi és Pápa, V. emh-k (38).
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állásommá', egy katonai puskával, néhány tölténnyel és két 
kézigránáttal felszerelve. Ha valóban harcra került volna sor, akkor 
abból élve nemigen keveredtem volna ki" (20).

Szász István és Szászné Kubinyi Júlia V. emh-k szintén tagjai 
voltak a Kópházánál dél körül 'bevetett' csoportnak. Az út jobb 
oldalán, többnyire a kópházi temető sírkövei között kerestek 
'fedezéket'. Hosszú várakozásuk alatt többször jöttek motoros 
futárjaik, Pászner László és Csapó Imre évfolyamtársaik, híreket 
hozni a más pontokon elhelyezkedőktől. Bár az úttól csupán 4-500 
méterre lehettek és arra ráláttak, egyikük sem emlékszik az út mellett 
felállított ágyú(k)ra vagy mellettük elhaladó tankokra. Négy óra felé 
jött az utasítás, hogy menjenek Ausztrián keresztül a Muckra. Egyikük 
emlékszik, hogy Goda János évfolyamtársuk "parancsnokoskodott",
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hogy az utasítást végre kell hajtani. Már vaksötét volt mire 'árkon 
bokron keresztül' bukdácsolva elértek egy kivilágított épületet, ami 
egy osztrák határőr laktanya volt, ahol nyomban lefegyverezték őket 
(39 és 40).

Leskó György V.emh is a Kópházánál bevetett század tagja 
volt; az út jobboldalán a temető sírkövei mögött helyezkedett el. 
Csoporttársaitól hallotta, hogy a 'páncéltörő ágyúk' jóval vonaluk előtt 
voltak felállítva tüzérek és bmh-k kezelése alatt. Feladatuk lett volna a 
gyalogom támadók megállítása, miután az ágyúk semlegesítették a 
tankokat. Emlékezete szerint egy, esetleg két tank (nem több) ment el 
mellette, amit egy rohamsisakos katonákkal teli páncélozott jármű 
követett. Ezután Ausztria felé vették útjukat, de nem emlékszik, hogy 
azt utasításra tették vagy csak csoportjukon belüli elhatározás 
eredményeként (26).

Viszlai János és Viszlainé Delkin Éva, V.emh-k is személyes 
részvevői voltak a kópházi eseményeknek. Az út bal oldalán 
helyezkedtek el, szántóföldek közepette, tizedmagukkal egy nagy 
bombatölcser-szerű mélyedésben keresve fedezéket. Lehettek az úttól 
50-100 méterre. Jövetelükkor látták az út mellett felállított ágyúkat118, 
állásuk mögött körülbelül fél kilométerre. A fiúk puskákkal 119 és 
gránátokkal, a lányok elsősegélynyújtó szerekkel és gránátokkal 
voltak ellátva. Parancsot kaptak még elindításuk előtt, hogy 
fegyvereiket csak akkor használják, ha hallják az ágyúk dörgését. 
Talán két órai várakozás után jelent meg 2-4 tank az úton, amik 
vonaluknál lelassítottak, tornyukkal körbe pásztázták a terepet s lassan 
továbbhaladtak. Tízes csapatuk ezalatt meghúzódott a mélyedésben, 
várva az ágyúszóra. Miután semmi további felvilágosítást nem kaptak 
és féltek puskáikkal követni a páncélosokat Sopron irányába, maguk 
között elhatározták, hogy átmennek Ausztriába (49).

Palkovics János V.emh résztvevő emlékszik, amikor a 'katonai 
csoportból ismert hadnagy'120 kinevezte Goda János évfolyamtársukat

118 Nagyobb kaliberű lehetett (122 vagy 152 mm), mivel a közlő emlékezete szerint 
azt 3-4 ember nem tudta volna megmozgatni. Viszont ha azok vonaluk megett fél 
km-re lehettek, ott már valószínűlég a IV.évesek állásai voltak.
119 A közlő puskájából is hiányzott az ütőszeg, amit akkor vett észre, amikor 
várakozás közben azt többször próbálgatta.
1211 Valószínűleg Magyar fhdgy a soproni Kiegészítő Parancsnokságtól, aki tagja 
volt a 'katonai parancsnokságnak'. (Emlékezete szerint magas, sötéthajú, 
’kékparolinos" tiszt, akit látott aznap reggel Mály Géza évfolyamtársával együtt egy 
katonai 'jeep-szerű' autóból kiszállni az egyetem épülete előtt).
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csoportjuk 'vezetőjének' még elindulásuk előtt. Körülbelül 100 V-éves 
felfegyverzett emh és bmh indult késő délelőtt katonai 
tehergépkocsikon Sopron határába. Előttük ment az ágyút vontató 
gépkocsi és a motorbicklis 'ismerős hadnagy' A győri út (84-es 
országút) két oldalán, jobbára szántóföldek közepén vették fel harci 
állásukat, az erdészek a déli (nyugati) oldalon, a temető és a kápolna 
között, a bányászok az út északi (keleti) oldalán. Velük volt a fertődi 
tüzérezredtől néhány sorkatona, akik az út mellet felállított löveg121
mellett helyezkedtek el. Másfélórás várakozás után jelent meg az úton

122két szovjet páncélozott jármű Bár nem volt parancsuk az ágyúszóra 
várni, sem arra, hogy tüzet nyissanak a közeledő járművekre, Gácsi 
Vendel emh az út mellett felállított gépfegyvert megpróbálta 
sikertelenül működésbe hozni azzal a megjegyzéssel, hogy "jó is, 
hiszen ezek a mieink" Valóban az első páncélozott járműben utazó 
'katonai csoportból ismerős (magyar!) hadnagy' odakiabált a 
megrökönyödött társaságnak, hogy "ne is próbálkozzatok, úgy sem 
működnek (a fegyverek)", ahogy a páncélos egység elhaladt mellettük. 
A felfegyverzett diákság ezután is a helyén maradt, amíg 
motorkerékpáros futáruk, Rácz József évfolyamtársuk, hozta az

1 23üzenetet, hogy menjenek Ausztrián keresztül ~ a Muck kilátóhoz 
további utasításokért. A közlő, jól ismerve a környéket, felajánlotta a 
csoportnak, hogy magyar földön maradva is eltalál Muck-ra, de 
'vezetőjük' fegyverét rászögezve parancsolta, hogy mutassa az utat 
Ausztrián keresztül. Több drótakadályon át bukdácsolva érkeztek meg 
Deutchkreutz (Sopronkeresztúr) osztrák faluba, ahol lefegyverezték 
őket (30).

"Azt sem tudom124, hogy november 4-én, az orosz támadás 
megállítására Sopron védelmi tervét ki találta ki" (46).

121 Hosszúcsövű nehéz löveg, valószínű 152 mm-es kaliberű.
122 Kérdéses a tankok jelenléte a Kópháza előtt elhelyezkedő V. emh-k és bmh-k 
vonalánál! Palkovics J. korábbi közlése szerint jelen volt egy tank, ami két 
páncélozott járművet követett, de későbbi közlése szerint, tisztuló emlékezete 
alapján, tankot nem látott, pedig közvetlenül az út mellett helyezkedett el 
Megjegyzendő hogy a tankok Fertőd felől, Kópházán keresztül is juthattak a 84-es 
országúira.
123 Palkovics J. tisztuló emlékezete alapján kétségbe vonja korábbi közlését a 
'Muckra való vonulás Ausztrián keresztül'-i kérdésben.
124 Emlékezetének elhalványulása lehet oka kijelentésének, mivel Újvári Ferenc 
tudhatta azt, hiszen tagja volt az IB-nak és a katonai csoportnak is, amely testületek 
közösen hozták a döntést aznap reggel. Emellett megtudhatta azt Nagy László-i6\ is 
(szintén IB tag aki ír is visszaemlékezésében (29) a döntésről), akivel együtt utazott 
aznap reggel az IB megbízásából, a kérdéses határozat meghozatala után (!),
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"..nemcsak a diákotthonok diákjai, hanem kint lakók is
gyülekeztek...Sok már addigra fel volt fegyverezve, és aki meg nem
az ott kapott fegyvert...Az indulásra azonban valamilyen ok miatt 

1várni kellett Hallottuk, hogy az V-évesek...voltak kinevezve az 
első vonal védelmére...mi mögöttük (a müúttól északra). Az V-évesek 
10 óra körül126 el is indultak...Utána kapcsolatunk velük megszakadt. 
Nem értettük a késlekedést" Majdnem dél volt amikor 
felkapaszkodtak a civil teherautókra és elindultak, nótaszóval, Balf 
felé. Öt perc sem telt el amikor a feléjük robogó motorkerékpáros 
küldönc, Pászner László V. emh értesítette őket, a 'feléjük gyorsan 
haladó orosz páncélosok'-ról. Percek alatt leugráltak a teherautókról 
amelyek gyorsan megfordultak és menekültek Sopron felé, míg ők 
"nagy fejetlenség közepette" próbáltak valami fedezéket teremteni. 
"Orosz páncélosok helyett azonban magyar zászlóval díszített 
páncélosok közeledtek felénk... A páncélosok mögött néhány 
tehergépkocsi is befutott. A több száz katona leugrált és ellenünk

197harcállásba helyezkedett ...Az út melletti páncéltörő ágyú 
sorkatonái is megfutamodtak, (de) a közelben lévő diákok...pillanatok 
alatt betöltötték az ágyút és irányoztak. Parancsszó a ’tüz'-re azonban 
eredményt nem hozott. Egy gyors vizsgálat128 elárulta, hogy az 
ágyúban ütőszeg nem volt...tétlenül, dühösen, kétségbeesve és 
tehetetlenül néztünk szembe az oroszokkal, és vártunk" A közelben 
állók az orosz tiszt felszólítására letették a fegyvert és elindultak 
gyalog Sopron felé, viszont a távolabb állók nem tették le fegyvereiket 
és behúzódtak egy közeli erdőbe és várakoztak az orosz páncélosokkal

Fertődre az ágyúkért és vissza Sopronba. Visszaérkezésük után Nagy még ott találta 
IV. emh évfolyamtársait, akikkel együtt ment ki a 'csatatérre', de Újvári, 
visszaemlékezése szerint, az egyetemet már üresen találta. Jó példája ez az 'ahány 
szemszög, annyi rálátás' igazmondásnak!
125 A hosszas várakozást többen megemlítik, de nem ismert annak oka, és hogy 
egyáltalán volt-e annak különösebb jelentősége. Grátzer Miklós IV. emh szerint az 
üzemanyag-beszerzés problémái okozhatták a késlekedést (13).
126 Komoly időbeli különbség van jelen a visszaemlékezésekben. Még Szabó J. et al 
(38) 13-14 óra közötti indulásról ír, addig Háhn F. (14) délelőtt 10 órát említ. A 
helyes időpont a kettő között lehet és valószínűleg közelebb az utóbbi adathoz. Lásd 
szintén Palkovics J. (30), aki késő délelőttre emlékezik.
127 Bölecz Béla IV. emh szerint a leírás nagyon pontatlan; kifejezetten nem ugrott le 
egy katona sem a járművekről, és azok maximum 20-an lehettek (8).
128 Nehéz elképzelni a lélekjelenlétet, ami ahhoz kellett, hogy a nagy zűrzavar és 
fenyegetettség közepett valaki az ütőszeg után keresgéljen az ágyúkban.

265



együtt. "Közben több páncélos is csatlakozott hozzájuk129 Délután 3 
óra körül egy magyar tüzér karaván ...megindult Sopron felé. Hogy ez 
az alakulat miért ment Sopron felé Fertőd helyett, azt nem értettük. 
Délután 4 óra körül ...a  szovjet páncélosok is megindultak Sopron 
felé. Ekkor tudtuk meg, hogy a ’balfi csata'...véget ért" (14).

"Egyes évfolyamoknak termeket jelöltek ki, főleg az új 
épületben. Minden évfolyamnak ott kellett megválasztania az 
évfolyam szakaszparancsnokot, ez Pista bácsi irányításával történt... 
Puska, géppisztoly volt minden században, két lány jött velünk, aki a 
kötszereket vitte. Felszálltunk egy teherautóra és kimentünk 
Nagycenkig130 Kópházánál jött egy orosz autó. Mindenki leszállt, mi 
is visszavonultunk és az orosz páncélos is. Akik későb mentek ki 
találkoztak az orosz páncélosokkal lerakták a fegyvereket a 
páncéloshoz. Mi a szombathelyi vasút mellett jöttünk be. Kb. 6 órára 
érkeztünk be a városba. Az egészet a katonai csoport 
irányította...Minden jól meg volt szervezve. ...(E)n nem Kópházán, 
hanem Soprontól kb 1 km-re voltam több hallgatótársammal 
együtt...az ágyútól kb 500 m-re..."[Nagy L.-nek tulajdonított 
jegyzőkönyvi anyag (16)]. "...(I)nnen teherautókon nótaszóval 
indultunk Sopront megvédeni. Ekkor még nem tudtuk, hogy az 
ágyúkat hatástalanították131 Nagycenk, Kópháza és Sopron előtt

129 Nincs adat adva a tankok számára.
130 Nagycenk nincs említve egy közlő által sem. A hivatkozás valószínűleg az összes 
'bevetett' hallgatóságra vonatkozik, akik közt az V. bmh-k és egyes V emh-k 
valóban jóval Kópháza előtt helyezkedhettek el, Nagycenktől 3-3.5 km-re. Nagy L. 
(29) későbbi közlésében hivatkozik is a 'három vonalban' felállásról. A 
jegyzőkönyvi és publikált közlés közti nagy hasonlatosság a közlő jó memóriájáról 
tanúskodik.
131 Az ágyúk hatástalanítása az ütőszegek eltávolítása által sok közlő emlékében él, 
de legtöbbje másod- esetleg harmadkézből hallotta a történetet. Forrásadatnak 
csupán Bölecz Béla IV. emh és Kozák Antal III. emh-k közlése számítható (nem 
számítva Palkovics János V. emh közlését a géppuskával és Viszlai János V. emh 
közlését kézifegyverével kapcsolatban). Ha az ütőszegek eltávolítása még az ágyúk 
Sopronba érkezésük előtt megtörtént akkor titkos kapcsolat-ra. kellene 
gyanakodnunk a süttöri tüzértisztek és a katonai csoport bizonyos tagjai között. 
Ebben az esetben viszont nem magyarázható a Sopronba indulás előtti 'huza-vona' 
az ottani parancsnokság és a MEFESZ oldalán álló legénység/tisztek között, ami a 
tüzérezred jelentésében van leírva. Továbbá a jelentés hangviteléből ítélve annak 
tiszt szerzői 'dicsekedtek' volna ilyennemű 'hőstettükkel', de abban egy szó sincs 
ütőszeg-kiszedésről (28)! Ha viszont a cselszövő művelet a lövegek elhelyezésekor 
történt, akkor arról több személynek kellett tudnia, ami tisztek és legénység közös 
'árulásáról' tanúskodna. Az pedig egyszerűen nem hihető ! A katonai tanszék 
jelentése (27) megnevezi Farkas szds-t, mint a felelős személyt, de annak
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1 oo
három vonalban álltunk fel a 85-ös út két oldalán. A mi 
évfolyamunk többsége a harmadik, a Sopron előtti vonalban foglalt 
helyet...Helyünkről jól láttuk a 85-ös utat...és az út két oldalán 
leállított 1-2 ágyút. Talán 2 óra lehetett amikor megjelent az úton 2, 
majd további 2 tank. Az első tankon magyar zászló lengett és egy 
magyar katonatiszt állt. A tankok megálltak az úton és fegyvereiket a 
védővonalra irányították. Hosszúnak tűnő, néhány perces néma csend 
után a fiatalság elindult a tankok felé, lerakta a fegyvereket és a 
tankok kíséretében133 a 85-ös országúton gyalog indult Sopronba (29).

Röviddel dél után indultak el 30-40-en egy teherautón, 
énekelve a 'Kossuth Lajos azt üzente'-t, emlékezik vissza egy másik 
IV.emh. Miután nagy sietséggel leugráltak a teherautóról egyből 
'elhasaltak' az út melletti szántóföldeken, védelem szempontjából, 
mivel az oroszok már a 'nyakukon' voltak. Hamarosan tovább 
húzódtak szénakazlak mögé majd a közeli 'erdészházból' telefonáltak a 
Dimitrov téri diákszállóba hogy mitévők legyenek. Az onnan kapott 
hír hallatára, hogy 'az oroszok szedik össze az egyetemistákat', 
elhatározták, hogy 'őket senki sem fogja összeszedni' és elindultak 
10-15-en, fegyvereikkel, a Harkai domb alatt az osztrák határ felé. 
Közöttük volt legalább két középiskolás134 diák is. Ausztriában egy 
határőr laktanyánál letették fegyvereiket, ahonnan busszal vitték őket 
Neckenmarkt (Sopronnyék)-ra (22).

Nem emlékszik nótaszóra egy másik volt IV. emh 
visszaemlékező, inkább körülöttük álló síró emberekre, amikor kb. 2

forrásértéke kérdéses; egy másik írás egy süttöri tisztre, valami "H. szds"-ra 
hivatkozik, aki "az átadás előtt kiszedette az ütőszegeket a lövegekből. Ezt a cselt 
csak néhány napra tudtuk meg amikor a magyar katonák összeszedték az 
ágyúkat".(47). (A süttöri egység jelentésének aláírói között van egy Husztai László 
szds). A közlő nem jelöl forrást tehát az adatot sajátjának kell tekinteni. Az oroszok 
tudomása a lövegek hatástalanításáról a történtek tudatában természetes 
következtetés legtöbb közlőnél, de realitására enged következtetni a katonai tanszék 
jelentésében található közlés: "A szovjet csapatok tudták, hogy a lövegek nem 
müködnek"(27).
132 Félrevezető megjelölés. A 85-ös számú országút csak a nagycenki elágazástól 
jelöli a Győrbe vezető országutat. A Nagycenk és Sopron közötti szakasznak, bár 
Győri út a neve, 84-es számú országút a jelölése.
133 Más közlők szerint a tankok csak később, közel a sötétedéshez, indultak meg 
Sopronba (14).
134 Érdekes közles, mivel még I., II. és III. emh-kat sem 'vetettek be’ Kópházánál 
hiányos katonai kiképzésük okán. A közlő szerint a fiatal diákok a teherautón 
jöhettek velük együtt. Lehet hogy azok az akkori zűrzavarban hívatlanul álltak 
'csatasorba'.
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órai várakozás után felszálltak a teherautókra. Még elindulás előtt egy 
'ismerős-arcú' magyar határőrtiszt135 biztosította őket a "tökéletes 
szervezésről" Röviddel Sopron elhagyása után láttak egy páncélos 
autót visszahúzódni közeledésükre. Gyorsan leugráltak a teherautókról 
és próbáltak harci állásokat találni. Többen az útra merőleges árok 
partján álltak fel, egyesek egészen az út mellett 'erősített, (több 
összecsavart) kézigránáttal várakoztak, mások az út északi oldalán 
közelebb húzódtak az erdőhöz Lehettek úgy 200-an, erdészek és 
bányászok vegyesen. A később érkező tüzérek kb.100 méterrel 
mögöttük állították fel a két löveget, egymás mellett az út déli oldalán, 
nyílt terepen. Az ismerős katonatiszt már korábban előre ment, 
gondolták kapcsolatot teremteni az előttük elhelyezkedő V-évesekkel. 
Kb.jó félórai várakozás után jelent meg a szovjet páncélos konvoj: 
elöl két tank, amit két könnyebb páncélos jármű követett és a sort1 Ifibezárva még egy tank Vártak az ágyúszóra s amikor a páncélosok 
már majdnem egy vonalban voltak velük, látták hátrapillantva, hogy a 
tüzérek gyors ütemben elhúzódtak ágyúik mellől s a közeli 
szalmakazlak mögé bújtak. Az 'ismerős-arcú' magyar tiszt az egyik 
páncélos járműről kiabált feléjük, hogy "ne lőjjetek !, ne lőjjetek !" 
Addigra már volt ott több magyar tiszt is "akik taplnyaló módra 
sürgölődtek a mongol-arcúak között" A közel állók hamar letették 
fegyvereiket a tank elé (többen csak azután, hogy eldobták a kihúzott 
zárakat így használhatatlanná téve a puskát), és lassú lépésekkel 
"vissza sompolyogtak" Sopronba az országút mentén (42).

"..a diákszálló hangosbemondóján a hallgatóságot azonnali 
megjelenésre szólították fel...(ezek után) felfegyvereztek bennünket, 
és Kópháza határában vonalban állítottak fel minden gyalogsági 
eszköz nélkül...A  haditerv az oroszok Sopronba való bevonulását 
igyekezett megakadályozni. A ...Süttöri Tüzérek...cserben hagytak 
minket. Győr felől a főúton szabadon bejöttek az orosz páncélkocsik. 
A...gyalogos védvonal felbomlott. Igyekeztünk minél messzebb jutni

135 Farkas szds vagy Magyar fhgy lehetett.
136 Szintén három tankra emlékszik Baraksó János IV. emh résztvevő és Farkas
szds-ra aki "lebeszélte őket a lövöldözésről"(6). A hivatkozás különös figyelmet 
érdemel, mivel mint a legkorábban felfegyverzett hallgatói alakulat, az egyetemi 
őrség egyik vezetője, Baraksó, korábban rendszeres kapcsolatban lehetett a 
határőrség parancsnokávak, Farkas szds-al, mivel a határőrséggel a hallgatók 
rendszeresen együtt működtek az előző napokban. Tehát Farkas 'felismerése' az 
'ütközet' helyén hihető adatként kezelendő.
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a győri úttól. Célunk volt az erdőn137 keresztül visszajutni a városba. 
Ez a korai sötétedés és helyi ismeret hiányában nem sikerült. 
Sopronnyék osztrák község csendőr pihenőjéhez érkeztünk, itt 
fegyvereinket leraktuk" (5).

Délelőtt 11 óra körül csatlakozott évfolyamtársaihoz a ’balfi 
csatatéren' hatodmagával Bölecz Béla138 IV.emh miután Nagy László 
évfolyamtársától kapott utasítást és 'taktikai infó'-t. Magukkal hozták 
de az út közepén, tankakadálynak hagyták a harmadik 75 mm-es 
kaliberű páncéltörő löveget, mivel a vontató teherautó sofőrje az 
oroszoktól való félelmében 'sietett vissza' a városba. Két hasonló 
ágyú már lövésre készen állt az út melletti árkokban. Sietségről akkor 
szó sem volt. A helyszínen kereste, de nem találta a 'katonai szakértőt' 
akit Nagy L. utasítására akart visszaküldeni az egyetemre 
'konsultálásra'. Más katonatisztet sem látott a helyszínen. Körülbelül 
120-130 diák, erdőmémök-, bányamérnök- és geodétahallgatók 
vegyesen, helyezkedett el az út két oldalán. A nyugati oldalon volt a 
többség (kb. 80 személy), egy mély 'drénárok'-ban felállva, a többi 
(kb.50 személy) a keleti oldalon az erdő védelmében. Két óra tájban 
jött keleti irányból, motorbiciklis futáruk (Pászner László V.emh) a 
hírrel, hogy gyors ütemben haladnak feléjük az orosz páncélosok; 
hamarosan hallani is lehetett a közeledő harckocsik dübörgését. Két 
óra harminc körül tűnt fel a páncélos alakulat az előttük lévő 
útkanyarban, amikor az ágyúk kezelői, Kuntár Ferenc IV.bmh és 
Cséve György139 szakaszvezető megpróbálták működésbe hozni140 a 
beirányzott lövegeket és három sikertelen kísérlet után fedezték fel az 
ütőszegek hiányát. Cséve szakaszvezető és a többi lövegkezelő 
futásnak eredt északnak, a tőlük jó 50 méterre lévő erdő felé, kiabálva, 
hogy "ne lőjjetek, nem érdemes, mert az ágyúk nem működnek, 
szabotálás történt!" A körülötte lévők nagy része követte őket az 
erdőbe. A páncélosok percek alatt elérték a diákok vonalát. Az elől 
haladó tank eltiporta az út közepén álló ágyút s a sorfal mögé 
kanyarodva megállt a mezőn, teljes fegyverzetét a 'védvonal' hátára 
irányítva. A másik két tank, két páncélkocsi és egy tehergépkocsi tele

117 Az erdő az országút északkeleti oldalán van, amíg Sopronnyék a színtértől dél
nyugatra, kb. 8 km távolságra van. Tehát ugyancsak eltévedhettek, mivel Soprontól 
majdnem ellentétes irányba vonultak vissza.
1,8 Különös súllyal kell kezelni közlését, mivel azt 1956. november 5-én írt 
naplójának részletei alapján adja.
139 A közlő korábbi iskolatársa, akivel a helyszínen ismerték fel egymást.
i4(l A közlő szerint parancsuk volt (feltehetően az indulásuk előtti 'eligazításon') hogy
lőjenek, amikor megjelennek a tankok!
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rohamsisakos katonákkal az úton maradt, fegyverzetükkel 
szembenézve a védvonallal. Egy katona sem hagyta el járműveiket! 
Ezután hosszú, néma csend következett. A csendet a sor mögötti 
tankból jövő 'dolmács?' szó törte meg, amire a hallgatók közül 
előlépett egy magas bmh (?) és oroszul beszélgetésbe kezdett az 
időközben a tankból előkerült tiszttel. A tolmács szerint az orosz tiszt 
becsületszavát adta, hogy senkinek sem lesz bántódása, ha leteszik 
fegyvereiket, s előttük visszavonulnak Sopronba. A diákság viszont 
abban egyezett meg, hogy a fegyverletétel után mindenki fut a 
szélrózsa minden irányába. A közelben állók letették fegyvereiket az 
útra, a tank elé és elkezdtek futni az erdő irányába, azok, akik már az 
erdő védelmében voltak, fegyvereiket megtartva, beljebb húzódtak. 
Legtöbben ott maradtak sötétedésig, miután az orosz egység 
továbbment Sopronba. Hárman az Ikva patakon át, ellenkező irányba, 
a vasúti töltés felé futottak menedéket keresve. Az orosz páncélos 
egység nem nyitott tüzet, annak ellenére, hogy az egyikük kezében 
lévő fegyver véletlenül elsült141, fokozva a pánik hangulatot. A 
'vezértank' ezután eltaposta, majd az árokba söpörte az útra lerakott 
fegyvereket és a páncélos egység megindult Sopron felél42(8).

Kiss Gyula III. emh-t és váci gépkocsivezető társát kora 
hajnalban, a Katonai Tanszéken felállított tábori ágyból rázták fel 
rövid pihenő után, hogy azonnal menjenek Kőhidára fegyverekért és 
egyéb felszerelésért. A fegyverek mellett hoztak munkaruhákat és 
gumicsizmákat. Mivel évfolyamtársai már máshol voltak elfoglalva, ő 
a teherautón maradt, amivel hamarosan vitték a felfegyverzett IV. 
emh-k egyik csoportját Kópháza irányába. Fegyverzete egy 
géppisztolyból, 275 töltényből és két kézigránátból állt. Érkezésükkor 
a 75 mm-es ágyúk (2 vagy 3) már fel voltak állítva; "akkor vették 
észre, hogy nem volt rajtuk távirányzék. Az ott lévő katonatiszt143 azt 
mondta, hogy állítsák be szemmértékkel és majd kiadja a parancsot, 
hogy mikor süssék el a löveget. Az egyik löveget a katonák kezelték, a 
másikat (és talán a harmadikat) IV vagy V. bmh-k kezelték. Egy 
löveg az út szélén hevert, mert nem volt, aki kezelje. Egy jó ideig 
mindenki csak lézengett és már kezdtek unatkozni. Jómagam az út

141 A közlő puskája, amikor Váradi Béla és Papp Gyula évfolyamtársával 
berohantak egy szalmakazalba. Akkor kb. 120-130 méterre lehettek a páncélostól.
142 Feltehetően nem az összes páncélos jármű ment be Sopronba a fegyverletétel 
után. Egy másik szereplő szerint a tankok csak négy óra körül indultak el a város 
felé (14).
143 Kékszínű parolinos tisztre emlékszik a közlő, esetleg lehetett tiszthelyettes.
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jobb oldalán144 lévő mezőn kerestem valami fedezéket bár nem sok 
védelmet nyújtott ott semmi sem. Igen rosszul választották meg a 
'csata' helyszínét" Várakozásuk alatt jött Lencsés Imre V.emh 
kalauzolásával Sopronból, majd sietve visszarobogott egy nyugati, az 
oroszok hollétét tudakoló újságírókkal telt személyautó. "Hamarosan 
feltűntek a tankok (én háromra emlékszem) és egy páncélos 
személyszállító 20 25 fegyveres szovjet katonával. Az első tank 
eltiporta az út mellett hagyott löveget és megálltak mindnyájan. 
Tűzparancs nem jött. A diákok elsütötték az ő kezelésükben lévő 
löveget, de semmi sem történt. Utólag hallottam, hogy nem volt benne 
ütőszeg. Egy-két puskalövést145 hallottam, de az oroszok nem lőttek. 
Az első tankból egy vagy két magyar tiszt146, orosz tiszttel együtt 
szállt ki és biztosították a diákokat arról, hogy ha leteszik fegyvereiket 
az úton, mindenki szabadon távozhat. Lassan, egyik a másik után, a 
fiúk kimentek az útra és letették fegyverüket. Én úgy döntöttem, hogy 
nem teszem le a fegyveremet és átkúsztam a vasúti töltésen147 és 
elindultam vissza Sopron felé. Mikor odaértem a hídhoz, ahol akkor 
már egy tömeg gyűlt össze, hogy szemmel kísérje a 'csatát', egy 
soproni postás felajánlotta hogy elvisz ahová menni akarok"(21).

Kozák Antal III. emh többnapos, fárasztó budapesti útja után, 
késő délelőtt került be az egyetemre, ahol 'valaki kivezényelte' 
többedmagával egy idősebb bmh vezetése alatt a kórház közelében 
felállított löveg kezelésére. Várakozásuk alatt jöttek rá az ütőszeg 
hiányára aközben, hogy próbálgattak az ágyú kezelésével ismerkedni. 
Felfedezésük kisebb pánikhangulatot keltett és gyorsan elhatározták a 
helyszín elhagyását. (24).

"..az új épület 4 sz. termében...a fiúk fel voltak szerelve és 
menet készen voltak. Itt gk-ra raktak bennünket...Megjegyzem, hogy 
a hallgatók nem szívesen mentek, mert ugyanott rakták gk-ra az 
oktatók ho(l)miját, akik már akkor Ausztriába mentek!148...Az

144 Jobb oldalt Sopron irányába nézve érti a közlő, tehát az út észak-keleti oldalán 
helyezkedett el. Mivel 'mezőt' említ, valószínűleg az erdős résztől északra, tehát 
Sopronhoz közelebb volt.
145 Egy puskalövés biztos, de lehetőleg több volt a közlő szerint
146 Két magyar tisztre emlékszik a közlő, de lehetségesnek tartja, hogy csak egy volt 
jelen.
147 Kb 100-150 méterre lehetett a 'Gyesev' töltésig, amit 'négykézláb' tett meg a 
közlő.
148 Más résztvevő szintén emlékszik teherautókra felszálló nőkre és gyerekekre 
(valószínűleg oktatók családtagjai) közeliikben, saját mozgósításukkal egy időben 
(42).
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indulásnál láttam intézkedni (kékparolinos149 és harckocsizó...) 
tiszteket. Ezek motorkerékpárral indultak el, de ki már nem érkeztek 
meg...M inket Soprontól kb. 1-1.5 km-re a gépkocsik leraktak minden 
vezetés, irányítás nélkül...A  szántáson és a gödrökben széthúzódtunk 
és vártunk...Én az úttól 60-70 m-re voltam...A mi érkezésünk után 
kb. 10-15 perc múlva utánunk jött három löveg...Két tüzér tiszt volt 
velük...A  szovjet katonák megjelenése után egy magyar és szovjet 
tiszt kiszállt. A szovjet tiszt a magyar tiszten keresztül tolmácsolta, 
hogy rakjuk le a fegyvert...Az ifjúság egy része, akik az úttól 
távolabb voltak elhúzódtak az erdőn keresztül hazafelé. Mi, akik 
látótávolságon belül voltunk, az útfélre leraktuk a fegyvert" Egy 
félórás beszélgetés után a harckocsikból kiszállt katonákkal, a 
parancsnok hazaküldte őket. "A hallgatóság 6 8 csoportokban 
elindult haza"[Szilágyi I, IV.emh-nak tulajdonított levéltári anyag 
(16)].

"..a hallgatók három századát és jónéhány soproni fiatalt 
felfegyvereztek gyalogsági fegyverekkel. Két századot Sopron 
előterébe küldtek, egyet pedig a Muck-kilátóhoz...A Sopronhoz 
közelebb lévők szétoszlottak a terepen, gödrökben húzódtak 
meg...Sopronból folyamatosan jöttek még felfegyverzett hallgatók, 
diákok. Munkásfiatalok is voltak közöttük...Amikor a szovjet 
páncélosok Sopron irányába indultak, a tervezett ellenállás és a fertődi 
tüzérezred lövegei 'csütörtököt mondtak', ugyanis valakik kicserélték, 
illetve kicseréltették az ütőszegeket. A hallgatók magukra maradtak, 
rajtuk kívül senki sem maradt ott...Egy azóta kiirtott kis erdőt 
céloztak először meg a páncélosok ágyúi és...mindenki menekült, 
amerre legcélszerűbbnek gondolta... A szovjetek nem lőttek, 
...megálltak és megállásra szólították fel őket. A kölcsönös megállás 
kb. az egykori Manninger gyár előtt 200 méterrel történt. Az első 
páncélosból kiszállt magyar és orosz tiszt baráti hangon szólította fel a 
hallgatókat, hogy tegyék le a fegyvert, nem lesz bántódásuk, menjenek 
haza. "A többi harckocsiból is kiszálltak az orosz katonák. 
Barátságosan elbeszélgettek (mintegy félóráig) ...a  
hallgatókkal..."(16)150

149 Emlékezés a 'parolin' színére hasznos adat lehet a katonatisztek 
megkülönböztetésében (a páncélosok kék, a tüzérek piros és a határőrök zöld színű 
alapon (parolin) viselik rangjelzésüket).
150 Nem ismertek a közlő idevágó forrásai, de feltehetőleg megbízható a közlés, 
mivel azt igen nagyszámú eredeti dokumentum kötetbe rendezése után formálhatta. 
Munkásfiatalok jelenléte a hallgatók között ez ideig nem volt ismeretes.
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Ez ideig nem dokumentált része a november 4-i soproni 
forradalmi eseményeknek több I. emh 'beszervezése' tankok elleni, 
'páncélöklökkel felszerelt' harcra a kora délutáni órákban. A szervező, 
egyes emlékezők szerint, egy vékony felépítésű 'felsőbb'-éves emh 
vagy bmh151 kettős csapatokba osztotta a jelenlévőket, egy 
'páncéltörőtörő faust-os támadó'-ra és egy 'géppisztolyos hátvéd'-re. A 
szervező szerint a különleges fegyverek 'útban voltak' Ausztriából és 
megérkezésük minden pillanatban várható volt. A hallgatókat szintén 
ellátták több kézigránáttal. Az emlékezések homályba futnak annak 
kiderítésére, hogy mikor és miért maradt el 'bevetésük'152 (2, 11, 33, 
37 és jelen szerző).

"Farkas, aki szintén nem viseltetett szeretettel Pista bácsi 
iránt, megoldotta Sopron város sorsát. Két századdal kiment Sopron 
elé, ő maga felvette a kapcsolatot a...szovjet erőkkel és a 
fel vonult... tüzérekkel. A lövegekből kiszedték az ütőszeget153, a 
gránátokat gyújtó nélkül szállították a tüzelőállásokba"(27).

151 Jelen szerző egy 'nem-diák' személyre emlékszik, sőt kapcsolatra gyanakszik 
esetük és az utolsó reggelen páncélos elhárításra jelentkező Róka nevű őrm (53) 
között.
152 Különös 'fintora' a sorsnak, hogy a legfiatalabbak, akik korábban katonai 
kiképzésük hiánya miatt nem találtattak alkalmasnak fegyverrel harcolni az 
egyetemi 'századokban' Sopron határában, az utolsó órákban alkalmasak lettek a 
sokkal veszélyesebb és több kiképzést igénylő 'partizán-modorú' harcra. Az 'állig 
felfegyverezett' I. emh-k felszerelésükkel együtt kerültek át Ausztriába; ez lehet fő 
magyarázója, hogy túlnyomó többségük Sitzenheimben, drótkerítés mögött 'találta 
magát' a következő napokban.
153 Nem tudható, hogy a katonai tanszék jelentésének szerzői csak hírből vagy 
informált forrásból nyilatkoznak. Egyszínűségük az akkori határőr parancsnoksággal 
valószínűsíti magát Farkas szds-t mint forrást. (Jó lenne ha Farkas szds is 
megszólalhatna az ügyben!). A hiányzó ütőszegek kérdése semmiképpen sem 
megoldott. Alapvető fontosságú a kérdés, hogy 'mikor szerelték ki' azokat az 
ágyúkból. Egyes szerzők 'kiszerelésről' és nem 'kiszedésről' írnak, tehát a művelet 
időbe telhetett. Továbbá, november 6-án egy szovjet páncélos alegység ment a 
süttöri laktanyába és "..az ezrednél lévő összes ütegből kiszedték az ütőszegeket és 
elvitték.." azokat magukkal (28). Nem ismeretes viszont, hogy hány ütegjük volt 
összesen, és hogy, a ’Kópházát megjárt ágyúk' visszakerültek-e ekkora már a 
tüzérezredhez (mert hát miért kellene kiszedni az ütőszegeket azokból, amikből 
eleve hiányzott !). A Muck-ra vezető út mellett elhagyott ágyúk november 4-én 
[több visszaemlékezésben, sötétedéskor, említve, (53) is] azok lehettek, amelyeket a 
IV. emh-k hallgatók láttak 15 óra körül a Sopron felé haladó 'tüzér karaván'-ban 
(14). A 17 lövegből, amit november 4-én reggel elvittek a laktanyából 16 löveg 
visszakerült (28). A hiányzó löveg az lehet, amit az orosz tank eltaposott 
Kópházánál (14 ,8 és 21).
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"Később tudtam meg hogy a gyuszeget kiszerelték belőle és 
erről az oroszokat is értesítették. Nem tudom, ki tette, de mégis hálás 
vagyok neki mert így a felesleges vérontást el lehetett kerülni. Nehéz 
lett volna azzal a tudattal élni, hogy társaim haláláért én is felelős 
vagyok" (46).

"1956 november 4-én 16 óra körül foglalták el az orosz tankok 
Sopront" (24). "A szovjet harckocsik 1956 november 4-én délután kb. 
4 órakor érkeztek meg a városba. Körülmentek a Lővér-körúton, majd 
a Posta és a Rendőrség épületei előtt helyezkedtek állásba" (54).

" ...a  várost csupán 5 páncélos foglalta e l..."(53).

(4b) Az egyetem  kiürítése

(Az egyetemről a Lővér Szállóba való átköltözés motivációi, 
bár az osztrák határ közelsége nyújtott biztonságosság szerepet játszott 
bennük, a közlések szerint nem tartalmazták az Ausztriába való 
menekülés gondolatát. Az események alakulása viszont a két 
eseményt összemosta legtöbb visszemlékezőben; a két mozzanatot 
nem lehet egymástól külön tárgyalni).

"A Forradalmi Tanács katonai csoportjának vezetői még a 
délelőtti órákban elhatározták, hogy átköltöznek a lényegesen 
biztonságosabb Lővér Szállóba, onnan veszély esetén az erdő 
elérhető"(47).

"Közben a Forradalmi Diáktanács és más forradalmi vezetőség 
az egyetemről áttette központját a Lővér Szállóba, ahová fegyverrel és 
nótaszóval vonultak. A katonai forradalmi tanács egy esetleges szovjet 
katonai támadás esetére a...szállót biztonságosabbnak találta, mint az 
egyetemet" (14).

"Valószínűleg a Dékáni Hivatalból154 utasítás érkezett, hogy 
szovjet légiveszély miatt ürítsük ki a főiskolát és települjünk át a 
Lővér Szállóba...A helyzet teljesen lehetetlenné vált...ki kellett 
adnom a parancsot a kiürítésre. A tömeg155 fegyelmezetlenül indult

l?4Megjegyzendő, hogy a MEFESZ IB székhelye a dékáni hivatalban volt az 
események kezdetétől, ezért félrevezető a szerző későbbi szóhasználata az 
eseményre, amikor 'dékáni parancsnak' titulálja az utasítást. Nehéz elhinni, hogy 
Molnár István alias 'Pista bácsi', aki ekkora már a katonai ügyek 'teljhatalmú 
irányítója' volt, nem tudott volna a döntésről, ahogy azt ő közli. A főiskola 
kiürítésére vonatkozó döntés más írott forrásban nem található.
155 A tömeg szó használata túlzott, ha figyelembe vesszük, hogy a legnépesebb 
évfolyamok, a IV. és V.
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el...és... 15 perc után megérkezett oda. A fegyelemnek semmi 
formája sem állt fent. Senki sem volt, akinek parancsot adhattam 
volna... végleg egyedül maradtam... ezért úgy döntöttem, hogy 
megszüntetem tevékenységemet...(és) kiadtam a parancsot156, hogy 
akinek szándékában van, az a Muck-kilátón keresztül induljon el 
Ausztriába. Én magam is elindultam a határra vezető úton, ahol láttam 
a tüzérségi lövegeket isl57"(53).

Héjjas József V.emh szerint az egyetem kiürítésének gondolata 
a katonai csoporton belüli kisebb csoportosulástól jöhetett, az egyetem 
épületéinek esetleges orosz pánélos tűztől való megkímélése 
érdekében. A Lővér Szálló kiürítését sem tervszerű Auszrtiába való 
távozás készthette, hanem csupán a Mucknál való újracsoportosulásról 
lehetett szó (15).

"Roller megkért bennünket, hogy harc esetén menjünk ki az 
egyetemről, hogy elkerüljük az esetleges károsodást az egyetem 
területén belül. Itt semmi pánik nem volt, csak kisétáltunk csoportosan 
a legközelebbi nagyobb középülethez (Lővér Szálló), ahol az 
épületbe(n) elfért a vezetőség, az udvaron meg csoportokban 
beszélgetve diák, oktató, barát, ismerős várták a fejleményeket. A

158pánik dél körül tört ki, amikor Kiss Gyula visszatért (és) kiabálta: 
'Elárultak minket! Elárultak minket!'...Miután elmondta tapasztalatait, 
Baranyaiék hamarosan kijöttek és megindult a kivonulás Muck 
felé"(7).

"Nem tudom hogyan született a döntés az egyetem kiürítésére, 
de tudomásom van hogy 'valakik' elhatározták 'mindenki' 
nevében"(41).

"..nagy lótás-futás van a Főiskola körül, gépkocsik zúgnak, 
igen nagy a kavarodás. Gyorsan befutottam az iskolába, azt magára 
hagyva, sok holmi szétszórva. Átmentem az új épületbe, ott is

évesek akkor kint voltak Kópháza környékén, sokan mások pedig a 
határállomásoknál teljesítettek szolgálatot (12, 18).
156 Érdekes megjegyezni, hogy mennyire beidegződött a 'parancs' szó használata a 
volt katonatisztnél: amikor arra panaszkodik hogy 'nincs, akinek parancsot adhatna' 
még akkor is 'parancsot ad' az Ausztriába való vonulásra!
157 Nem ad időpontot a közlő, de elindulása a határ felé a Szállónál kiadott 'riadó' 
után történt, amit délután 3:30 és 4:00 közöttire lehet becsülni. Ha akkor már látott 
lövegeket az út mellett, azok vagy frissen érkezhettek oda vagy soha nem voltak 
máshol felállítva! Megint egy megoldatlan aspektusa a süttöri ágyúk (ha azok 
voltak?) történetének!
158 Az időpont inkább délután 3:30 és 4:00 óra között lehetett, sokkal közelebb az 
utóbbihoz !
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rendetlenség, a földszinti teremben pár fegyver, löszerdobozok, pár 
lábbeli szanaszét. Az épület előtt menekülő tömeg, traktoron, autón, 
buszokon...Közben meghallottam, hogy a hallgatóság a Lővér 
szállónál gyülekezik. Nem tudtam, mi történhetett, hogy így hirtelen 
megváltozott az általános kép. A Lőver szálló előtt a hallgatók 
katonákkal keverve, lázas nyugtalansággal jöttek, mentek. Egyszer 
csak megindult a tömeg a Muck felé, ez már délután volt” [Visi 
Emil'59-nők tulajdonított levéltári anyag (16)].

..láttuk, hogy a város kezd pánikba esni, sőt tanáraink is. 
Szemtanúi lehettünk, hogy egyesek családjukat buszon küldték 
nyugatra és később ők is követték őket. Kéthly Anna,..magával vitte 
Bujdosó Alpárl60-t New Yorkba"(14).

"..nagy riadalom161 volt, hogy mindenki menjen a Lővér 
Szállóhoz...(én) magamhoz vettem egy fegyvert és kimentem a 
szállóhoz...(K)ésőbb162 (ott is) riadó volt és teherautón, gyalogosan 
nagy tömegben megindultak a fiatalok a határ felé... Én 
visszafordultam és visszamentem az egyetemre"(52).

MMikor az autón visszajöttünk nagy fejetlenség volt. 
Mindenki kiabálta hogy elárultak bennünket. Akkor felmentünk a 
Mukkra. Jöttek a határtól a szervezők, szónokok, hogy menjünk át 
Ausztriába, ott kapunk fegyvereket és jöjjünk vissza. Ott is századokat 
szerveztek...Hun Bélá-\al és Nagy Bélá-va\ megelégeltük a szervezést 
és bejöttünk a városba. Jöttek a hírek, hogy az egyetemet szétlőtték, a

159 Erdőmémök, aki november 4-én Ausztriába ment a soproni csoporttal, de 
december végén visszatért Magyarországra.
160 Bujdosó Alpár a MEFESZ IB elnöke volt, és a legtöbb közlő higgadt, mértéktartó 
egyénnek említi, akinek jelentős szerepe lehetett az egyetemi hallgatóság sikeres 
megszervezésében a korai forradalmi napok alatt. Sokan viszont negatívan értékelik 
hirtelen távozását ezekben a kritikus órákban. Az IB egyik mértékadó személyének 
hiánya is játszhatott szerepet a döntésben, ami a 'kópházi' konfliktushoz vezetett. 
Szintén magyarázatra vár Buda György ekkori eltűnése is.
161 Több emlékező használja a 'riadalom' és 'riadó' szavakat az egyetem kiürítésével 
kapcsolatban, ezért nehezen érthető, hogy egyesek szerint 'nótaszó'-val indult meg a 
'tömeg' a szálló felé (14 ).
162 Nehéz meghatározni a Szálló kiürítésére adott riadó pontos idejét. Legtöbben 
sötétedéskor értek a mucki határponthoz, de voltak sokan, akik még világosban 
lépték át a határt (15).
163 Nem tudni, hogy milyen autóról van szó, és hogy honnan jöttek vissza. Ha a 
süttöri ágyúszerző útról tért vissza a közlő (ami legkésőbb délelőtt 11 óra lehetett), a 
fejetlenség hihető, de az 'árulás' szó használata 4 és fél órával túl korai!
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városban mindenkit felakasztottak164" [Újvári F I. emh-nak 
tulajdonított levéltári anyag (16)].

(Miután Kiss Gyula III. emh az Ikva-hídhoz érkezett, egy 
motorkerékpáros postás felajánlotta, hogy oda viszi, ahová menni 
akar): "Kértem hogy vigyen ki a főislolára. Tudósított, hogy ott már 
senki sincs, mindenki kiment a Lővér Szállóba. Kértem, hogy vigyen 
oda. Odaérve értesítettem a vezetőséget, beleértve Benkő Gézá-t, a 
történtekről. Géza úgy elkeseredett, hogy nem hitte el és főbelövéssel 
fenyegetett, ha nem mondtam az igazat. Útrakelt, hogy 
megbizonyosodjon az igazságról. Engem közben behívtak egy hirtelen 
összehozott gyűlésre, ahol részleteznem kellett a történteket. Rövid 
vita után úgy határoztak, hogy nem várjuk meg az oroszok bejövetelét, 
hanem inkább elindulunk Ausztriába" (21).

(Miután a soproni kórház közelében felállított lövegük 
'csütörtököt mondott' és ezért gyorsan elhagyták a helyszínt): Délután 
3 óra felé, a szinte kihalt egyetemen közölték Kozák Antal III. emh-al, 
hogy a többieket a Szállónál találja meg. Röviddel odaérkezésekor 
adott híre után, hogy az ágyújuk hatástalan volt, jött Baranyai 
javaslata, hogy "jobb, ha mindenki felhúzódik a Muckhoz"(24).

"Néhány embert, K.I165 adjunktus vezetésével felküldtek a 
Károly-kilátóba, azzal a feladattal, hogy távcsövön figyeljék a győri 
országutat, és ha megjelennek a tankok, lőjenek fel egy jelzőrakétát. A 
kora délutáni órákban megjelentek a szovjet tankok, és...fellőtték a 
rakétát, de ezután ők maguk ijedtek meg legjobban, mivel valaki 
felvetette, hogy ezzel felhívják magukra a szovjet katonák figyelmét, 
és azok lőni fogják a...magaslatot. Ok egyenesen a határ felé vették 
útjukat. A jelzés láttán pánik fogta el a Lővér Szállóban lévőket is, így 
kiadták a jelszót a menekülésre" 166(47).

164 Figyelembe véve a hivatkozott alany akkori körülményeit, a közlés értéke 
kérdéses. Viszont jelen összeállítás szerzője szintén emlékszik szónokokra (inkább 
hazafias szólamokra, amik otthonmaradásra serkentettek) a Mucknál és a később 
érkezők pánikkeltő kijelentéseire, hogy "a Muckra vezető út melletti fákra 
egyetemisták vannak felaggatva"
165 Valószínűleg Klíma Imre.
166 A közlő másodkézből, "külföldre távozott és később hazalátogató volt 
oktatótársakkal folytatott beszélgetésből" meríti a részleteket és ezért ezek inkább 
anekdótázásnak tekinthetők. Viszont a közlő meg sem említi megemlékezésében a 
Kópházára kiküldött felfegyverzett hallgatókat és a velük történteket, pedig saját 
maga írja, hogy november 4-én reggel "A katonai csoportban az előttünk álló 
teendőket tárgyaltuk,.." Hogy nem tudott róluk az, szinte hihetetlen; hogy nem ír 
róluk az pedig érthetetlen. Mivel írását "egyetemünk múltja iránt érdeklődő
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Délután a Lővér Szállónál valamivel 3 óra előtt, Samu Zoltán III. fmh 
parancsot kapott a 'vezetőségtől', hogy Apt Kamill I. emh 
motorbiciklis futárral menjenek ki a Kópházi védvonalhoz 
megérdeklődni a fejleményeket167 Félúton találkoztak 'vissza
bandukoló' fegyvertelen diákokkal, akiktől megtudták a történteket. 
Rögvest visszaindultak jelenteni, de a Szállónál már senki olyant nem 
találtak, akik korábban intézkedtek. Rövid kitérővel egyikük 
lakásához mindketten követték a többieket Ausztriába a récényi úton 
(4, 36).

Pászner László V.emh, szintén motorbiciklis futár, kora 
délután a Klingenbach-i határállomásról visszajövetelében látott az út 
mellett kerékpárt toló, Ausztriába igyekvő oktatókat, köztük Roller 
Kálmán-t, Kornya Lajos-t és Adamovich László-1. Délután 3 óra körül 
kapott utasítást Baranyai József-tö\, hogy hozzon helyzetjelentést a 
Kópházánál történtekről. Emlékezete szerint vele ment egy Samu168 
nevű geodétahallgató. Soprontól pár kilométernyire látták meg előttük 
az úton keresztben álló tankot, mire eldugták fegyvereiket az út 
melletti növényzetben s egy karóra kötött fehér zsebkendővel a 
kezükben közeledtek. Hét-nyolc katona állt a tankok és több gépkocsi 
előtt, egyikük az a ('kékparolinos') magyar tiszt, akivel ő aznap kora 
reggel tárgyalt Kapuváron a lövegek ügyében. A tiszt közölte velük, 
hogy mi történt és mondják meg vezetőiknek: "senkinek bántódása 
nem esett, senkit sem tartottunk vissza" A tiszt majdnem 
sajnálkozását fejezte ki megjegyezésével, hogy "sajnos hiányoztak az 
ütőszegek"169 Visszatértükkor a Szállónáll már senkit sem találtak a

hallgatók kérésére" készítette, az 'egyetem szétszakadása egyik legfontosabb 
tényezőjé'-nek kihagyása igen nagy hiba.
167 Többszöri telefonbeszélgetés után valamelyest tisztázni tudtam a történteket. 
Samu Zoltán kétszer is kiment Sopron határába helyzetjelentésre. A második 
alkalommal már tudomása volt a Szállónál tartózkodóknak a kópházi fiaskóról s a 
felderítő út a helyzet komolyságát volt hivatott megállapítani. (Benkő Géza közlése 
erre vonatkozóan majd minden részletében egyezik, de az ő jelenlétére nem 
emlékszik a hivatkozott futár (Pászner L.) lásd lentebb). Nem lehetetlen, hogy a 
nagy izgalomban egyszerre több 'vezető' is intézkedett, és ugyanazt a feladatot adták 
több felderítő futárnak.
168 Visszaemlékezésében határozott a közlő Samu személyét illetően. Viszont 
lehetségesnek tartja, hogy a városba visszaérkezésük után, ahol kisebb, főleg 
asszonyokból álló tömeg vette őket körül kérdezősködni a helyzet komolyságáról, 
Samu lemaradt, és esetleg mással vagy csak egyedül ment tovább.
169 A közlő szerint az ágyúkat ütőszeg nélkül tárolják s a tiszt sajnálkozása arra utalt, 
hogy az ütőszegeket elfelejtették (!) betenni az ágyúkba.
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'vezetőségből' de motorjukon hamarosan utolérték a kivonulókat, 
mielőtt azok Mucki határponthoz értek volnat. A motorbiciklit, ami 
elakadt a mély sárban, egy katonai teherautón vitték ki Ausztriába
(31)

(Miután a Lővér Szállónál tartózkodó tömeg megindult Muck 
felé): "Mi Pászner Lacil?0-val motorbiciklivel kimentünk a város 
határába, hogy hírt hozzunk a történtekről ...(amikor) megláttuk az 
orosz tankot úgy döntöttünk, hogy Pászner odamegy (mert jobban ért 
oroszul) és én csak távolról figyelem, ha visszatartanák, legyen aki 
hírt visz a többieknek. Pászner percek múlva visszajött azzal, hogy 
békések az oroszok, én meg rohantam a mucki útra, hogy 
megpróbáljam leállítani a menekülést...egy teherautóra felállva arra 
próbáltam rávenni a társaságot, hogy nem csináltunk semmit, menjünk 
vissza, mintha misem történt volna...Lebeszélési kísérletem 
eredménye az lett, hogy Baranyai visszaküldött Sopronba újra..,hogy 
tényleg békés-e minden a városban és hány tank van..? Azt ígérte, 
hogy csak a határig fognak menni és ott megvárják a 
jelentésemet...késő este jöttem a határhoz megint...de az egyetem 
már Ausztriában vo lt..."(7).

"Az egyetemen nagy volt a pánik. Baráti köröm szomorúan 
rakta fel a SOTEX előtt az asszonyokat és a gyerekeket egy 
teherautóra, és hívtak, hogy ők is készülnek kifelé. 'Gyere Károly! 
biztatott Sziklai O. barátom mert itt már mindennek vége!'...több 
kedves barátomat láttam rémülten átmászni a Deákkúti útra, hogy 
pánikba esve egy-egy elkésett járműre egy szál ruhában 
felkapaszkodjanak és irány a nagyvilág"(43).

"Mi Winkler Oszkárral körülbelül délután 2 órakor a 
'Hubertúsznál' bicikliztünk át (a határon), hogy megkeressük 
családjainkat171 Utánunk jött Roller, Medveczky és Kornya 3 biciklit 
tolva, mindhárman 2 bőrönddel" (1).

170 Pászner L. szerint a közlő rosszul emlékszik, összekeverheti őt valami más 
motoros futárral, akik ekkor többen voltak.
171 Az oktatók családjai már kora reggel elhagyták Sopront és Ausztriába mentek. 
Családjaik ilyennemű biztonságba helyezését, veszély esetén, még az előző nap 
elhatározták egyes oktatók, akik aktív szerepet játszottak a forradalmi 
eseményekben. Baranyai József adjunktus szervezte meg az autóbuszokkal való 
menekülést a nők és gyerekek számára (41). Mások csak aznap reggel tudták meg a 
tervet és igen rövid idő alatt kellett dönteniük ilyen 'életmeghatározó' kérdésben (1).
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"...Lajos172 barátommal...Együtt indultunk neki a határnak a 
forgalmas bécsi úton. Néhány kollegám kerékpározott utánunk, 
hasonló szándéktól űzve, mint mi ketten. A határon részeg határőrök 
biztattak röhögve a határ átlépésére173 Érzéseinkben a félelem 
keveredett a szégyennel... "(43).

Szy Ferenc adjunktus szerint nem volt fiatal oktatókból álló 
ismeretségi körében tervezett menekülés Ausztriába, de többen, 
exponáltságuk miatt elhatározták, hogy kimennek ha 'baj lesz'. 
Baranyai József november 4-én kora reggel telefonált lakására, hogy 
szerzett teherautókat családjaikat Ausztriába vinni biztonság kedvéért. 
Gondolkodásuk még akkor is csak ideiglenes megoldásokra terjedt. 
Aznap reggel, rövid beszélgetés közben az egyetem területén, Magyar 
János igazgatóhelyettes is annak adott véleményt, hogy "most már 
mindenki egyéni döntése lesz, hogy marad vagy megy"(41).

"Persze a külföldre távozás gondolata a forradalomban aktív 
szerepet játszó oktatókban már a délelőtti órákban felvetődött. Két 
adjunktus (Tuskó F és Sziklai O.) és négy hallgató a határőrség 
parancsnokának engedélyével átmentek Ausztriába, hogy 
megbeszéljék az osztrák határcsendőrséggel a menekülő csoportok 
Ausztriába való áttelepülését"l74(47).

Adamovich László egyetemi tanár visszaemlékezése szerint ők 
akkor hallottak először az Ausztriába induló teherautókról, amikor egy 
ismerősük házuk előtt elszaladva odakiabált, hogy 'mi van, ti nem 
jöttök?' (1).

(A kópházi fegyverletétel után, az országúton gyalog) a 
városba visszaérkezve, két IV emh (Takács József és Nagygyőr 
Sándor) ismét szerzett puskát más irányból érkező bányász 
ismerőseiktől, akik boldogan szabadultak terhüktől. Mellékutcákon

172 Minden bizonnyal Kornya Lajos.
173 A klingenbachi határállomásnál segédkezett abban az időben Jákóy Endre
III.emh többedmagával (köztük Bariska Mihály és Grozdits György évf.-társai, 
Tolnai 'Pufi' IV.emh vezetése alatt). Emékszik Medveczky Lajos-ra, aki sírva kérte 
őket, hogy "fiúk, ne harcoljatok!". Estefelé, miután egy katonai gépkocsi tele jönnek 
az oroszok'-at kiabáló kiskatonákkal, megállás nélkül átment a határon, ők is, 
vezetőjük példáját követve, odaadták fegyvereiket az osztrák határőrnek és átmentek 
Ausztriába (18).
174 Más közlő ilyen eseményt nem említ. A két említett oktató már nem él, de a négy 
diák közül valamelyik biztosan tudna további adattal szolgálni ! Krajczár Ernő
IV.emh szintén volt többedmagával (személyautóval !) Ausztriában november 4 
délelőttjén, hogy kérje a segélyszállítmányok ideiglenes beszüntetését, nehogy azok 
orosz kézbe kerüljenek (25).
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haladva közelítették meg az egyetemet, ami előtt csak egy (esetleg 
két) elhagyott ágyút175 és a botanikus kertben legelésző libákat176 
találtak. Továbbmenve a diákotthonban tudtukra adták, hogy 
"mindenki felment a Muck-hoz", miután ők is elindultak abban az 
irányban. Valahol a Deákkúti út és Lővér Szálló környékén egy 
katonai gépkocsi lőszeres ládákkal leterhelve és több (10-12) diákkal a 
platón felvette őket. Láttak egy elhagyott ágyút a Szállónál és katonai 
gépkocsikat a ’Fáber-rét' közelében. Hamarosan le kellett dobálni a 
lőszeres ládákat a meredek és csúszós út miatt, de a 'tölgyesi- 
mocsárnál' végleg leálltak. Innen déli irányban már gyalog folytatták 
útjukat Török ('Mackó') Pál V-éves geodétahallgató vezetésével, aki 
jól ismerte a terepet. Sopronnyék (Neckenmarkt) osztrák faluba késő 
éjszaka érkeztek (42).

A (szombathelyi) vasúti töltés mögött és azt követve, három
IV.emh (Bölecz Béla, Váradi Béla és Papp Gyula) fegyvereiket 
megtartva, még sötétedés előtt visszaért Sopronba, ahol a Széchenyi 
téren már egy orosz tankkal találkoztak. A (volt Dimitrov téri) 
diákotthonban csak azt a felvilágosítást kapták a gondnoknőtől, hogy 
'a menza zárva van és mindenki elment'. Az egyetem üres volt, csupán 
néhány 'városi ember' volt ott és köztük Bartucz Ferenc és Koós Béla 
emh-k, akiktől megtudták, hogy a 'bizottság' már régen a Lővér 
Szállóba költözött. Öt óra felé, a Szállót elhagyva, "az úton átvágva 
tőlünk balra eldördült egy 120 mm-es ágyú177, direkt lövés akart lenni 
egy tankra, szinte másodperceken múlott, hogy nem sepert el 
bennünket. A tank nem volt látható, csak vaktában, hang után lőttek" 
Ezek után, mindhárman, felkapaszkodtak egy ágyút vontató 
tehergépkocsira s mentek a Muck felé. Az ágyút később, a csúszós út 
miatt, lekapcsolták s hagyták visszagördülni a meredek terepen, amíg 
az árokban megakadt. Muck-nál, a nagy felfordulást elkerülve, beültek 
tanakodni178 egy, egyikük által ismert, közeli vadászkunyhóba a 
további teendőkről. Egyesek terveit partizán-szerű akciókra a 
higgadtabban gondolkodók hamarosan elvetették, és együttesen 
elhatározták az Ausztriába való távozást (8).

175 Pintér László I.emh határozottan állítja, hogy a délutáni órákban amikor őrségben 
volt a főkapunál, nem látott ágyúkat a környéken.
176 Sopron környéki gazdák korábbi ajándéka a diákoknak élelmezés céljából.
177 A közlő ágyúgolyónak véli a lövedéket, mivel a 'tank moraja az ellenkező 
irányból jött'. A kaliber megállapításának körülményei nem ismertek.
178 A visszaemlékező szerint csoportjukban volt Takács József évf.-társuk is.
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Egyedülálló és magyarázatlan közlésnek számít a következő 
(este 9 óra körül !): "..az autó reflektorának fénykörében vettük észre, 
hogy a söttöri tüzérektől szerzett lövegek ott vannak felállítva a 
récényi út mentén, a Fáber-réti erdészház táján, csöveik Sopron felé 
irányultak, mellettük hallgatók lesték az esetleg felfelé tartó 
tankokat.." 179(47).

(A diákok és oktatók nagyméretű november 4-i kiözönléséről 
többen csak napok után kaptak hírt). Másod- és elsőéves hallgatók, 
akik a tőzeggyári határőrállomásnál segédkeztek csak november 6-7 
körül tudták meg diáktársaik elhatározását180 Sietve visszatérve 
Sopronba még aznap este készen voltak társaikat követni egy felsőbb
éves hallgató segítségével, de a nagy tömeg 'kivándorló' jelenléte a 
megbeszélt 'határátkelőn' elijesztette őket és távozásukat másnapra 
halasztották. Kifelé igyekvő csoportjuk eddigre már megnőtt a 
Templom utcai kollégiumból csatlakozókkal. November 8-án 
visszatértek a tőzeggyári határállomáshoz, ahol katona ismerőseik 
segítségével könnyen átjutottak Ausztriába(12).

Összegzés

(A) A 'CSATA'

A potenciálisan tragédiában végződhető konfliktus, amit 
meggondolatlanság és fejetlenség hozott létre, nagy szerencsére 
vérontás, sőt károsulás nélkül végződött. Ami talán károsodott az az 
egyetemi hallgatóság egyes részének büszkesége és önérzete volt.

A fejlemények kimeneteléért végeredményben a MEFESZ 
Intéző Bizottsága volt felelős, mivel az a testület volt egyedül jogosult 
olyan határozatokat hozni a hallgatóság nevében, amelyek, ha 
közvetve is, azok testi épségét, nem szólva életét, is veszélyeztethette.

179 Este 9 órakor lehettek lövegek a Fáber rétnél és közelükben még tartózkodhattak 
személyek, de azt a jelenséget úgy ítélni meg mint a diákság 'tankok elleni 
ellenállás'-át, a helyzet igen zavaros értelmezésére vall. (Megjegyzendő, hogy 
ugyanezen közlő nem tud, vagy megfeledkezik a 'kópházi' eseményekről lásd 
korábban). E jegyzet célja nem pellengérre tenni mások emlékezetét, hanem 
bemutatni az idő hatását az emlékek felelevenítésénél. Emellet lehet jelentősége a 
közlésnek, amit jelen adataink alapján még nem tudunk értelmezni.
180 Jó példája az előzetes szándék hiányának az ország elhagyására, hogy a diákok 
ugyanazon a napon küldtek vissza a határtól, nagy 'hazafias fejmosás' közepette, egy 
Ausztriába igyekvő középiskolai tanárt és hozzátartozóit. [A sors furcsa iróniája, 
hogy a diákok ismét találkoztak, pár nappal később, a 'hazafiatlan' tanárral, amikor 
felszálltak a határon túl az őket továbbszállító buszra!] (12).
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A MEFESZ IB szerepe a döntéshozásban, aminek eredményeként 
több száz hallgató lett kitéve halálos veszélynek, nem tisztázott. Van 
visszaemlékezés arra, hogy az IB egyes tagjai a katonai csoporttal 
egyetemben, november 4-én kora reggel, úgy gondolták, hogy Sopront 
meg kell védeni az orosz támadástól. Viszont az eredeti IB tagok 
szerepe addigra már jelentéktelenné vált a katonai csoport hangadói 
mellett. A korábban karhatalmi szerepre tervezett hallgatói alakulatok 
egyszerre ellenséges katonai támadás kivédésére lettek hivatottak! A 
zavaros helyzet tisztázásához szükséges, hogy minél több, az 
eseményekben résztvevő személy adja közre saját emlékeit a 
történtekről.

A vészhelyzet megállapítása és a névleges egyetemi 
zászlóaljparancsnok eltűnése után elképzelhető, hogy a katonai 
parancsnokság/foghíjas IB közös ülésén olyan javaslat született, hogy 
valaki, aki gyakorlattal és vezetői képességgel rendelkezik, azonnal 
vegye át a 'katonai ügyek irányítását'. A visszaemlékezések szerint 
Molnár István, alias 'Pista bácsi’, volt horthysta főhadnagy, aki csak 
pár nappal előbb érkezett Sopronba és ismeretlen volt a nagy többség 
előtt, alkalmasnak találta magát ilyen szerepre. Vajon a nagy 
gyakorlattal rendelkező Farkas szds, a helyi határőrség parancsnoka, 
aki a kezdettől együttműködött a hallgatósággal, vagy a szintén 
rutinos, a forradalommal szimpatizáns Magyar fhgy, a soproni 
'kiegészítő katonai parancsnokság'-tól, aki kezdettől tagja volt a 
MEFESZ IB 'katonai csoport'-jának miért nem ellenkezett a majdnem 
katasztrofális 'parancsok' ellen: az addig spekuláció tárgya marad, 
amíg nem hallunk személyes visszaemlékezést ezektől a szereplőktől 
is. Természetesen feltehető a lehetőség, hogy ezek a katonák tudták az 
események várható végkimenetelét, és jobbnak látták akkor, az 
érzelmileg túlfűtött helyzetben, nem ellenkezni, hanem csak később 
intézkedni a vérontás elkerülését illetően. Gonosz hozzáállás kellene a 
feltételezéshez, hogy ezek a katonák a forradalom árulói voltak, és a 
szerencsés végkimenetel csak a véletlen műve volt. Az igazság ismét 
valahol a két lehetőség között lehet: a katonák sohasem voltak a 
forradalom elkötelezett hívei, de magyar érzésű emberek voltak, akik 
ha kellet egy kis csalárdírozást is alkalmaztak, hogy elkerülhető 
legyen fiatal honfitársaik vérének hiábavaló ontása.

Egyetemi zászlóalj, természetesen, ekkor még csak egyesek 
fejében, esetleg papíron, létezett. A hallgatóságot, főleg a 
diákotthonokban tartózkodókat, kora reggel riadóztatták és 
berendelték az egyetemre. A IV. és V. évfolyamos diákokat sebtében
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felfegyverezték a korábban szerzett gyalogsági fegyverekkel és 
kézigránátokkal, és a reggel folyamán teherautókkal kivitték az 
állítólag, a frissen kinevezett 'csapatparancsnok’, Farkas szds által 
kijelölt védvonalakhoz. A 'teljhatalmú vezető’ által, a jelenlévő 
IB/katonai csoport tagok beleegyezésével kinevezett határőrszázados 
szükségszerűen kellett, hogy élvezze mindazok bizalmát! Az 
egyetemi századok mellett a 'védelmi erők'-höz tartozott a helyi 
határőrzászlóalj és a fertődi tüzérezredtől 'felrendelt' páncéltörő 
különítmény is. Mindenesetre az egyetemi hallgatók és más csapatok 
'bevetésére' hozott döntés után a döntéshozók eltűntek a színpadról. 
Kivétel nélkül minden visszaemlékező hallgató kritikus hangon beszél 
a korábban vezető szerepben tetszelgő személyek teljes hiányáról az 
általuk tervezett ütközet helyén. A felfegyverzett diákság sorsa ezután 
sokban a véletlenen, sokban a maguk között talált vezetők képességein 
és nem kevésbé pedig az 'ellenség jóakaratán' múlott.

Elsők között, késő délelőtt, az V. emh és bmh-ból alkotott 
század, megközelítőleg 100 személy, vonult fel a 'csatatérre', a győri 
út (84-es országút) két oldalán, Kópháza község keleti határában. Az 
erdészek a (dél)nyugati oldalon, a temető és a kápolna között, a 
bányászok az (észak)keleti oldalon. Velük lehetett a fertődi 
tüzérezredtől néhány sorkatona a magukkal hozott páncéltörő löveg 
kezelésére, ami az út mellett volt felállítva18'.Több órás várakozás
után megjelent az országúton a tankokból és páncélozott járművekből

182álló szovjet páncélos egység Mivel a tüzérség nem nyitott tüzet, a 
páncélosok minden kár nélkül elérték az egyetemisták 'harcvonalát', 
ahol a páncélosokkal utazó magyar tiszt183 közölte velük, a mozgó 
járműről, hogy ne is próbálkozzanak, a fegyverek nem fognak 
működni. Nincs magyarázat sehol a forrásokban az 'ütközet' 
elmaradásának lehető okairól. A végig fegyverben maradt század

181 Az ágyúk száma, elhelyezése és kezelő személyzete nem tisztázott. Van 
visszemlékezés az emh-k vonalában elhelyezkedő süttöri tüzérekre 75 mm-es és 152 
mm-es lövegekkel, de van emlék 200 mm-en felüli 'rövid-csövű' kapuvári eredetű 
lövegekre és szeméyzetre is az emh-k előtt elhelyezkedő bmh-k vonalánál.
182 A tankok és páncélozott járművek száma nem egyezik a visszaemlékezők 
körében. Ha figyelmen kívül hagyjuk a lehetőséget, hogy az orosz egység részei 
Fertőd felől is érkezhettek az országút Kópháza Sopron közötti szakaszára, akkor az 
ott látott 3 tank és több jármű lehet a mérvadó. Két további tank később jöhetett, 
mivel Sopront 5 tank 'foglalta el'.
183 Nincs összhang a visszaemlékezők között a magyar tiszt jelenlétéről sem az orosz 
péncélosokon. Az V.évesek 'harcvonalánál' egyedül Palkovics J (30) említi 
(határozottan !), azt a személyt, aki korábban a század felfegyverzését irányította az 
elindulásuk előtt (esetleg Farkas szds vagy Magyar fhgy ?).
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megtartotta állását délután 4 óráig, amikor motoros összekötőjük 
hozta az utasítást184, hogy menjenek Ausztrián át, a Mucki kilátóhoz a 
további utasításokért. Ausztriába érve azonban osztrák csendőrök 
lefegyverezték és bekísérték őket Deutchkreutz-ba.

A IV-éves erdész- és bányászévfolyamok felvonulása 
elhúzódott a késő délelőtti óráktól a korai délutáni órákig. Még a 
korán kiérkezők órákig tétlenkedtek, addig a későn érkezőknek nagy 
hirtelenséggel kellett felállítani állásaikat az orosz páncélos alakulat 
megjelenése miatt. A korán érkezők többsége Sopron és Kópháza 
között félúton az út nyugati oldalán, az útra merőleges árokban 
helyezkedett el, egy kisebb csoport az út másik oldalán lévő erdőben 
és annak is a szélén foglalt állást. Két ágyújukat a velük jött tüzérek az 
út két oldalán lévő árokban állították fel. A később érkezők az első 
vonalak mögött kerestek alkalmas helyet maguknak, ahogy idejük és a 
terepviszonyok engedték. Parancsuk volt, hogy gyalogsági 
fegyvereiket csak a páncéltörő lövegek tüzelése után használhatják. 
Az ágyúk itt sem dördültek el, s a nyakukra érkező páncélos alakulat, 
köztük egy magyar tiszt185-tel, rájuk szegezett fegyvereikkel, szólította 
fel az úthoz közel állókat a fegyverletételre. A diákság egy része 
lerakta fegyvereit a tankok elé és utána gyalog, az út és a vasút mellet 
vagy más kerülő úton visszament Sopronba. Többségük viszont 
fegyvereit megtartva vonult sietősen vissza, többnyire az erdő 
védelmét keresve. Egyesek Sopronon keresztül követték diáktársaikat 
a Mucki határponthoz, mások délnek haladva Neckenmarkt 
(Sopronnyék)-re érkeztek, még egy másik csoport északnak tartott és 
Mörbisch (Fertőmeggyes)-nél kötött ki. Az osztrák határőrök minden 
csoporttal letetették a fegyvert.

A visszaemlékezésekben egy árva szó nincs arról, hogy hol 
volt és mit csinált a 'parancs' szerint egyidejűleg 'bevetett határőr 
zászlóalj', és hogy hol tartózkodott a 'csata' alatt a fertődi tüzérség 
azon csoportja, amelyik a nem említett 14 ágyút186 ügyelte.

184 A több motoros futár között nehéz megtalálni azt, amelyik hozta az utasítást 
[Rácz József, akire Palkovics J. (30) hivatkozik már nem él, Csapó Imre,V.emh, 
akire Szász J. (40) emlékszik, eddig nem volt elérhető]. A keresett személy talán rá 
tudna mutatni a sokkal fontosabb tényre, hogy ki küldte az utasítást.
185 Lehetőleg ugyanaz(ok) a személy(ek), mint a fenti lábjegyzetben említettek.
I86A délután 3 óra körüli Sopron felé haladó 'tüzér karaván'-ról szóló közlés vethet 
valami fényt a 'be nem vetett' ágyúkról (14).
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A magyar katonatisztek szerepe ezekben az eseményekben 
kérdéses marad mindaddig, amíg több visszaemlékező nem szolgál 
olyan adatokkal, amelyek több fényt vetíthetnek cselekedeteikre.

Az adott források nem egyértelműek a 'hiányzó ütőszegek’ és 
az ezekből következtetett 'árulás' elméletében sem.

(B ) AZ EGYETEM KIÜRÍTÉSE

A Sopron szovjet csapatok általi megszállását katonai erőkkel 
megakadályozni szándékozó határozat hozta előtérbe az eshetőséget, 
hogy az egyetem épületei is hadi célponttá válhatnak. Ezen körülmény 
késztethette az akkori vezetőség egyes elemeit, hogy az esetleges kár 
elkerülése végett javasolják az egyetem területének kiürítését. Viszont 
van olyan közlés is, miszerint a vezetők (és remélhetőleg közelükben 
tartózkodó hallgatóság) esetleges menekülésének megkönnyítése lett 
volna a fő szempont székhelyük és hadiszállásuk valahol egy 
menedéket nyújtó erdőközeli elhelyezésében.

Legelsőnek a hangadó vezetőség tette át székhelyét a közeli 
Lővér Szállóba. (Nem könnyen értelmezhető viszont, hogy miképpen 
jutott volna ez az ellenség tudtára, és hogy ezáltal az hadi célpontját 
máshol keresse!) Nincs részlet a visszaemlékezésekben, hogy milyen 
módon került a kiürítési szándék az egyetemen tartózkodók tudtára. A 
frissen kinevezett 'teljhatalmú katonai ügyintéző' is csak közvetve 
szerzett tudomást az általa 'dékáni parancsnak' titulált döntésről, 
jelezve a fejetlenséget, ami kezdett úrrá lenni a helyzeten. Legtöbb 
emlékező mint 'riadó'-t említi a kiürítési határozatot; az elhagyott 
egyetemi épületek pedig a szanaszét hagyott tárgyak sokaságával a 
nagy hirtelenségben elhagyott hadiszállás képét keltették a később 
érkezőkben. A többség fegyelmezetlenül, gyalog indult a szálló felé, 
nem várva 'parancsra', amíg a 'visszatartott fegyveres század' egy 
közlő szerint 'nótaszó'-val, teherautón érkezett oda. A kiürítés kezdetét 
nem lehet meghatározni a meglévő forrásokból. Az 'exodus' már a 
délelőtti órákban megkezdődött, mielőtt a fegyveres századok 
elindultak volna Sopron határába, amikor oktatók és családjaik az 
egyetem előtt és közelében álló teherautókra szállva indultak 
Ausztriába, valószínűleg személyes döntéseik szerint187 A vezető

187 Ideje van több fényt deríteni a Roller Kálmánnak tulajdonított hivatkozásra az 
"erdőmémöki és műszaki fakultások hallgatóinak az ország együttes elhagyásáról 
szóló előzetes határozatról"(20). Az 1996-ban magyar nyelven kiadott "...mi is 
voltunk egyszer az Akadémián"(34) könyvben a hivatkozás így hangzik: "Az 
Egyetem erdőmémöki és műszaki fakultásainak hallgatói és tanárai 1956
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szereplők 11 óra körül hagyhatták el üléstermüket, még a többség a 
dél előtti órában távozhatott el az egyetem területéről.

Kora délután, az általános veszélyezettség eredményeként, de a 
kópházi eseményektől teljesen függetlenül, több oktató határozta el, 
hogy korábban előreküldött hozzátartozóihoz csatlakozik Ausztriában, 
biztonságosabb helyen kivárni a dolgok fejleményeit. Érdekes módon 
az a naiv szemlélet uralkodott a többség körében, hogy az Ausztriába 
való távozás csak ideiglenes, s onnan bármikor, de mindenképpen a 
helyzet javulásával aki akar, visszatérhet.

A Szállónál elhelyezett vezetőség és a ’front'-on tartózkodó 
századok közt motorkerékpáros futárokkal tartották fent a kapcsolat. 
A futárok szolgáltatták a kapcsolatot a különböző vonalakban 
elhelyezkedő hallgatók között is. Nem sokkal a szovjet páncélosok 
előtt haladó motorkerékpáros futár és egy, a tankok láttára hirtelen 
visszaforduló újságírókat szállító személyautó hozta a IV. emh és 
bmh-k vonalához a hírt az ellenség közeledtéről. A hírt hozók közül 
úgy látszik egyik sem maradt a közelben, hogy megfigyelje a további

novemberében egyértelműen úgy határoztak, hogy amennyiben a szabadságharc az 
orosz kommunisták ellen elbukik, együttesen el fogják hagyni az országot. Ez 1956 
november 4-én meg is történt" Ezt a hivatkozást, Benkő Géza (7) szerint nem lehet 
Roller Kálmán-nak tulajdonítani, mivel ő a kérdéses könyv erre vonatkozó 
fejezetének bevezetőjében világosan kifejezi, hogy a "..bányász, földmérő és 
olajmérnökök alábbi történetét néhai Jagodits Ferencné (Kondrád Júlia) és Must 
Mihály írták az angolul megjelent Sopron Chronicle könyvben (35)" A hivatkozott 
angol nyelvű rész ("On the moming of November 4lh, 1956, the students and somé 
of the younger professors of the Forest Faculty decided that if the freedom fight 
against the Soviet oppression failed, they would leave the country together. They 
were joined by students and professors of the mining, geophysics, oil engineering 
and geodesy faculties, (known as the Technical Group)" magyarra fordítva (jelen 
összeállítás szerzője által) viszont így hangzik: "Az Erdőmérnöki Kar diákjai és 
egyes fiatal oktatói november 4-e reggelén úgy határoztak, hogy amennyiben a 
szovjet elnyomás elleni szabadságharcuk nem sikerül, akkor együttesen elhagyják az 
országot. Csatlakoztak hozzájuk a bányász, geofizikus, olajmémöki és geodéta kari 
(Teknikai Csoportként ismert) hallgatók és professzorok" A nagyon lényeges 
különbség a 'november folyamán' és 'november 4-e reggelén' történt elhatározásban 
van. Nagyon szerencsétlennek mondható ekkora fordítási hibát továbbadni 
nyomtatásban! A témával foglalkozó 1982-ben megjelent szöveg Jagoditsné 
Kundráth Júlia (minden bizonnyal azonos a fentebb elírott 'Kondrád Júliá'-val) -tói 
így hangzik: "1956 november 4-én az egyetemi hallgatók és fiatalabb professzorok, 
az erdészeti és geodéziai főiskola tagjai belátták, hogy a szabadságharc az orosz 
elnyomás ellen elveszett és így ők közösen elhagyták az országot. Az 
erdészhallgatókhoz csatlakoztak hallgatók és professzorok a bányászati, geofizikai, 
olajkutató és geodéziai szakokról"[Kundráth J.-nak tulajdonított levéltári anyag
(16)].
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fejleményeket, mert a 'csütörtököt mondott ágyúk' és fegyverletétel 
hírét legelőször egy, a helyszínről gyorsan visszavonuló hallgató vitte 
meg a Szállóhoz. Hamarosan másoktól is érkeztek hírek 'hiányzó 
ütőszegek'-ről és a tankok megjelenését Sopron határában a Károly- 
kilátóhoz küldött távcsöves megfigyelők is jelezték.

A Szállónál tartózkodó vezetőség körében uralkodó feszült 
légkört fokozhatták az újabb nyugtalanító hírek, aminek hatására, 
egyéni vagy közös döntés alapján, kiadták a jelszót a Muckhoz való 
felvononulásra. Előtte, további hírek szerzésére még visszaküldték 
motoros futárokat, de azok újonnan hozott, kevésbé rossz híre már 
félúton találta a vonuló hallgatókat, fiatal oktatókat, közéjük vegyült 
kiskatonákat és városi lakosokat, és nem tudta őket megállítani. A 
Mucknál ideiglenesen még leállt a meglódult tömeg s hagyta magát 
tovább bódítani egyesek hazafias szólamaival, mások mefistó-féle 
sugallataival és megint mások elrettentő ijesztgetéseivel, de az irány 
maradt: el! El mindattól, amit most visszahoz ez az újabb orosz 
támadás, el mindattól amitől szabadnak merték hinni otthonukat a 
forradalom reményteljes napjaiban!

A magyar forradalom eltiprására indított november 4-i orosz 
offenzíva volt végeredményben oka annak, hogy a soproni diákság és 
oktatók hazájukat tömegesen elhagyták.

(5) B iz t o n sá g i t én y k e d é se k

Forrásanyag

Október 25: (A magyaróvári vérengzés) "ideérkezett 
hírére...Úgy vélték a hallgatók, hogy...be kell vonni a fegyvereket az 
államvédelmi hatóság tagjaitól.." így történt "a rendőrség 
egyetértésével és közreműködésével, a fegyverek összeszedése...Az 
államvédelmi hatóság tagjainak a fegyvereit a rendőrség vette 
e l188"(54). "Főleg az IB tagjai önként vállalkozók segítségével 
lefegyverezték a helyi AVOS egységet és elkobozták a titkos irattárt, 
amiben a személyi nyilvántartások is tárolva voltak"(RK). Tompa 
Károly, docens így ír visszaemlékezésében az AVH-tól elkobzott 
iratokról: "(A kémiai C épület alagsorában) tüzeltem el 1956.

188 "Az ÁVÓ fegyvereit Katona (rendőr) százados szedte össze, aki elment az illetők 
általa ismert lakására, elvette fegyverüket, szabadon hagyta őket és bejelentette a 
MEFESZ-nek a lefegyverzés megtörténtét" [Gyulai Z. prof.-nak tulajdonított 
levéltári anyag (16)].
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november 20-án reggel egy vaskályhában, és szórtam a hamut a 
szemétbe", miután azok egy külföldre távozott, volt kolléga 
információja alapján a kezébe kerültek189 (43).

Október 26: Nagy László az IB képviseletében190 le akart 
beszélni egy 4-500-as fiatal munkásokból álló zajos tömeget a szovjet 
katonai emlékmű ledöntéséről, de azok ellene fordultak. A rendőrség 
nem tartotta hasznosnak a beavatkozást. A ledöntő tömegben 
egyetemisták nem voltak (29). (Hatalmas tömeg191 követelte a szovjet 
emlékmű ledöntését). "Ám a kivonuló rendőrség a főiskolásokkal 
együtt elmés és hatásos beavatkozással végett vetett a 
szenvedélyek...kitörésének. Kordont vont az egyetemistákkal...az 
emlékoszlop köré, s a... rendőrparancsnok... vezényleté vei maga 
döntötte le...(Utána) "legényeivel és a főiskolásokkal barátságosan 
szétoszlatta a tömeget"(32). "Tanulóktól hallottam, hogy a szovjet 
emlékművet a rendőrség jelenlétében döntötték le, ebben azonban 
egyetemista és erdész tanuló nem vett részt, csak zajos szemlélőként 
volt jelen" (10).

Október 27: A erdész szakközépiskola diákjai elbújtatták 
üldözői elől Lukács István városi DISZ titkárt, de akit később mégis 
utolértek és "durván megvertek" (10)192 "..szombat éjjel egy kisebb 
csoport lefogta a város DISZ titkárát és tettlegesen bántalmazta. A 
Soproni diákok szabadították ki" (27). "Október 26-27-én...vonta ki a 
rendőrség és a határőrség odavezényelt őrségét a pártház épületéből 
(,Katona az akkori kapitányság vezetője ezért és egyebekért 10-évet 
kapott). Ezzel a pártház teljesen védtelenné vált..."[MSzMP Sopron 
Városi Bizottságának tulajdonított levéltári anyag (16)].

Október 28: "Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi 
téren és fegyverért kiabáltak. Ezt a gyülekezetei diákok és 
középiskolás lányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük

189 Az ÁVH-tól elkobzott és nyilvánvalóan többek által átolvasott írott anyagot a 
közlő is elolvasta megsemmisítése előtt. Szerinte az iratok felfedték több oktatótársa 
'besúgó' mibenlétét, amit nem tartott érdemesnek mások tudomására hozni. Az 
anyag megsemmisítése, jóindulattal, talán nemes cselekedetnek is minősíthető, de a 
közlő kérkedése, hogy "tudom, hogy kik ők” (mármint a besúgók), de az olvasó előtt 
azt titokban tartja, eléggé visszatetsző. Az iratok megsemmisítésének puszta 
közlésén kívül kevés történelmi értéke van a leírt epizódnak. Az elpusztított 
anyagnak viszont lehetett történelmi értéke.
190 Bartucz Ferenc és Gácsi Vendel V. emh-k is jelen voltak [Nagy L-nak 
tulajdonított levéltári anyag (16)].
191 Kb. 1000 ember [Nagy L-nak tulajdonított levéltári anyag (16)].
192 Az idézett forrás az esetet október 30-ra teszi.
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is volt. Az ország különböző részeiből hordták össze" (27). "A 
biztonsági őrszolgálat fegyveres megerősítésének szükségességét 
alátámasztotta a kőhidai rabok...kitörési kísérlete...A válságos 
helyzet rendezésére az IB Farkas Vilmos docenst kérte fel" aki az 
Ideiglenes Nemzeti Tanács és a Járási Ügyészség megbízottjaival 
bizottságot alakított az ügy kivizsgálására. ("Okt.29-én, 30-án és nov. 
2-án tartott a bizottság helyszíni tárgyalást, s ez alatt összesen 13 rab 
szabadon bocsátására hozott javaslatot"), "..a városi és a járási 
pártapparátus dolgozói...együtt voltak a Párt Sztálin téri épületében s 
ez alkalommal MEFESZ-hallgatók és rendőrhatósági közegek 
bevonták a Pártbizottság tagjainak személyi fegyvereit. A jelenvolt 13 
pártfunkcionáriust az épület elé állított hallgatói őrség a nap folyamán 
gátolta mozgási szabadságában...Az őrség tagjai közül csak Benkő 
Géza V.emh nevét sikerült megállapítanunk.. .Bujdosó Alpár 
sajnálatos tévedésnek minősítette a pártfunkcionáriusok 
kiengedésének elhúzódását.. ."(54).

"28-án reggel a pártapparátus dolgozóit járásit, városit 
becsalták az pártház épületébe, amelyet a MEFESZ megszállt és 13- 
elvtársat letartóztatták,..Bár tettleg nem bántalmazták őket, egész nap 
étlen-szomjan fogva tartották, fenyegető célzású kijelentéseket tettek 
és teljes mértékben gátolták személyi szabadságukat... Este a 
MEFESZ vezető személyeivel Katona Sándor az akkori 
rendőrkapitány és Szalai fhngy együtt megjelentek a pártházban és 
lefegyverezték... azon tagjait, akik még személyi fegyverrel 
rendelkeztek...letartóztatásunk oka (ezt Bujdosó közölte)...hogy, 
jelentés érkezett számukra, hogy a pártbizottság az ÁVH szerveivel 
fegyveres támadásra készül a MEFESZ ellen"[MSzMP Sopron Városi 
Bizottságának tulajdonított levéltári anyag (16)].

"A városi pártbizottság tagjainak lakáscímét a MEFESZ 
szerezte meg, néhányat felkerestek a kiküldött hallgatók és a 
hozzátartozóik azt mondták, hogy a városi pártbiz. épületében 
értekezleten vannak. Ezt jelentették a MEFESZ-nek, amely az 
odaküldött hallgatókkal lefegyvereztette a pártbiz. tagokat. Ennek 
megtörténtét jelentették a hallgatók a MEFESZ-nek, de ez közben 
megfeledkezett a szabadon bocsátásuk felől intézkedni" [Gyulai Z. 
egyetemi tanárnak tulajdonított levéltári anyag (16)]. "A pártbizottsági 
tagok fegyvereinek bevonásánál én is az őrség tagjai közt voltam. 
Igaz, hogy szabad mozgásaikban megakadályoztuk őket, de a 
tárgyalás udvariasan, erőszak alkalmazása nélkül történt" Mivel a 
MEFESZ bizottság nem tudott telefon összeköttetést teremteni
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Budapesttel, "B .G. vezetésével éjszaka négyen kimentünk a 
postaigazgató lakására, és lekísértük a postára...Az igazgató két 
kisgyermeke halálra rémült, amikor édesapjukat éjszaka elvittük. 
AVO-s módszernek éreztem, annak ellenére, hogy semmilyen 
erőszakot nem alkalmaztunk" (46).

Október 31: "..egyre komolyabb rendészeti problémát jelentett 
a Budapestről jött, disszidálni szándékozó személyek nagy száma. Az 
IB a határőrséggel úgy határozott, hogy a menekülőket nem engedi 
tovább Sopronból" (54). "Közülük (t.i. nyugatra menekülő ÁVO-sok) 
jó néhányat lekapcsoltak a soproni határnál...Az elfogottakat az 
egyetem épületeiben tartottuk fogságban, ahol kihallgatáson mentek 
keresztül" (14). "A hét közepén...néhány...zavaros szándékú idegen 
fegyveres suhanc - Rákóczi-csoportnak nevezték magukat - váratlanul 
megszállta városi hírközlő központunkat és gyarló fogalmazású 
közleményben megafönünkön üzent hadat a tanácsnak193 A 
különítményesek kínos szereplésének a főiskolások nemzetőri gárdája 
néhány óra leforgása alatt vetett véget"(32).

Dátum nem ismeretes: ..a katonai parancsnokság 
letartóztatásokat foganatosított" (28). ..a letartóztatásoknál 
hangoztattuk, hogy mi különbek vagyunk a kommunistáknál, mert mi 
csak át fogjuk őket adni a bíróságnak, hogy megállapítsák 
bűnösségüket, de nem csinálunk semmi atrocitást. Nem akartuk 
Szamuely példáját követni. Ez volt a szerencséje a soproni 
'elvtársaknak"'(7). Mint a katonai csoport tagja, Kassay Viktor V.emh, 
'éjszakai látogatáson' vett részt valami 'nagy komcsi' lakásán, miután 
tudomásukra jutott, hogy az adóvevő-rádióval tart összeköttetést 
oroszokkal. Kint állt őrséget amíg három társa (köztük Juhász Gyula
V. emh) bent, a család (feleség és két felnőtt lány) nagy rémülete 
közepett elkobozta a rádiókészüléket194 Kállai László 
évfolyamtársukat, akiről 'kitudódott, hogy kék-ávós hdgy rangja volt', 
feleségével együtt letartóztatták és rövid ideig fogva tartották. 
Legtöbb ideiglenesen letartóztatottat egy tanteremben tartották (egy 
párat a pincében) és őrzőjük László Pál évfolyamtársuk volt (19). "A 
Készenléti Osztag tagja lettem...állandó készültségben. Tehát a

193 Sopron város 'Ideiglenes Forradalmi Tanácsa'.
194 Benkő Géza V. emh többedmagával szintén részt vett hasonló (esetleg 
ugyanazon?) látogatáson, de ők nem találtak adóvevő-készüléket. A megrémült 
házigazda idős szülei szentképekkel díszített belső szobáját mutatta bizonyításul 
'igazi érzelmi hovatartozásáról' (7).
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Biztonsági csoport195-hoz tartoztam. Letartóztatásokban nem vettem 
részt" (20). "Főleg az IB tagjai...fölülvizsgálták a kőhidai fegyházban 
fogva tartott politikai elítéltek ügyét. Akik ítélete alaptalan volt, 
azokat haza engedték"(34). Az IB tagjai, Tuskó Ferenc docens 
hatásos közreműködésével, 'tanáccsal látták el' a sopronkőhidai 
börtönparancsnokot a 'politikai foglyok' szabadonbocsájtásában és 
további segítséget nyújtottak a közönséges bűnözők lázadásának 
megfékezésében (1).

November 1: "A Katonai Tanács letartóztatott Marxista 
Tanszéki dolgozókat, amiről például a MEFESZ nem is tudott. Ezen 
emberektől a MEFESZ kért bocsánatot...A katonai tanács letartóztatta 
és fogva tartotta a városban szolgálatot teljesítő Államvédelmi 
Hatóság tisztjeit. Azonban tettleg egyiket sem bántalmazták, sőt pár 
nap múlva szabadon is engedték őket. Kizárólag a megfigyelésükre 
szorítkoztak" (27).

November 2: "..a fizetést felvenni mentünk be az egyetemre 
Lovászi, Papp István és felesége és én... Elvittek (bennünket) egy 
szobába és László Pál V. éves hallgatót állították géppisztollyal 
őrzésünkre.. Hernesz elvtársat is ott láttam köztünk.. .Pista 
bácsi.. .behívott a belső szobába és megkezdte a kihallgatást, 
egyébként udvarias volt196.. .2-3 óra múlva a MEFESZ tudomására 
jutott lefogásunk, fel voltak háborodva, hogy itt Pista bácsi dirigál és 
kiszabadítottak bennünket. ..Visi Emil... mondta, hogy voltak 
csoportok, akik különböző akciókra mentek ki, elmentek 
kommunisták lakására fegyvert keresni" [Kertész I l97-nek tulajdonított 
levéltári anyag (16)].

November 3: Késő este, mint a 'készenléti osztag' tagja részt 
vett egy ’avós' letartóztatásában 'névre és címre szóló' paranccsal Apt 
Kamill I. emh is. A 'némán engedelmeskedő 30 év körüli ember, a síró 
asszony és síró gyerek' képe még ma is nyomasztóan él 
emlékezetében. Witt Zoltán fmh vezette az egyetemi 'Skoda'-t, amivel 
bevitték az Alsólővér utcai ÁVH laktanya pincéjébe (4). "..este

195 A 'készenléti osztag' és 'biztonsági csoport' sajátságos megnevezések, más közlők 
közül csak (4) említi.
196 Érdekes összehasonlítani a közlést a következővel: "Apró, semmitmondó kis 
ügyekkel foglalkoztam, és példaként megemlítem, hogy egy Kertész István nevű 
ember bejött az egyetemre panaszt tenni, mert letiltották fizetését. Ezt az embert 
nem ismertem, fizetése letiltásához nem volt semmi közöm, de mégis beszélnem 
kellet vele, és csak annyit tudtam neki mondani, hogy nem vagyok illetékes"(53).
197 A Marxizmus-Leninizmus Tanszék adjunktusa.

292



kiküldtek egy Ávós letartóztatására (akkor már volt egy 
géppisztolyom), hogy fegyveresen fedezzem a műveletet. Rám is 
nyomasztóan hatottak a síró feleség és a gyermekek. Emlékezetem 
szerint gyalog kísértük be az illetőt az egyetemre (katonai tanszékre) 
kihallgatásra. Hogy onnan hogyan vitték tovább, azt nem tudom. A 
késő éjjelre való tekintettel ott feküdtem le a...felállított hadi ágyak 
egyikében"(21). "..este elhatároztam, hogy felmegyek az ÁVH Lővér 
utcai épületébe, ahol kb. 20 embert őriztek. Parancsnokuk Gosztonyi 
Miklós erdőmémök volt...(U)gy gondoltam hogy ezt a személyt 
(odaérkezésekor 'behozott' Farkas nevű szombathelyi ÁVH-s 
őrmestert) kihallgatom...de (Nagy Imre beszéde után) kiadtam a 
parancsot198 hogy bocsássák szabadon" (53).

Összegzés

Az IB legelső biztonsági intézkedése az egyetemi őrség 
megszervezése volt azon hírek hallatára, hogy az ÁVH provokációkra 
készül. Az első napokban csak fegyvertelen diákok ügyeltek a fő 
bejáratoknál és a kerítés mentén, később az első fegyverek, amik a 
hallgatók birtokába jutottak mindjárt az őrség felfegyverzésére 
szolgáltak. Felsőbb utasítás és a városi közigazgatás hiányában a 
városi rendőrség is bizonytalanul viselkedett rendbontások irányában 
a forradalom első napjaiban. Az IB próbálta a hiányt pótolni, ami a 
napok múlásával sikerrel is járt. Legfontosabb első eredményük a 
helyi rendőrség és határőrség bizalmának megszerzése volt, aminek 
következtében jött létre az egy rendőr, egy határőr és egy 
egyetemistából álló közös járőrözés. A hallgatók részvétele a 
határőrség munkájában szintén rendszeres foglalatossága lett az IB- 
vezette diákságnak. A határőrlaktanyában általában tartózkodott egy 
MEFESZ-megbízott összekötő diák vagy fiatal oktató.

A hallgatóság felfegyverzésével egy időben és hasonló okok 
miatt lett szükséges a forradalommal szemben megbízhatatlannak 
tartott személyek lefegyverzése és esetenkénti fogva tartása. 
Legelsőnek a városba kihelyezett ÁVH tisztjeit fegyvereztették le a 
rendőrséggel, de mozgásszabadságukat nem korlátozták, aminek 
eredményeként legtöbbje eltűnt szem elől a következő napokban. 
Később a városi pártbizottsági tagok személyes kézi fegyvereit vonták

198 A parancs osztogatás vérében lehet közlőnknek. Ekkor még, saját bevallása 
szerint, 'semmiféle beosztása nem volt', 'senkit sem ismert', de parancsokat már 
osztogat! Szinte hihetetlen!
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be rendőri segédlettel, az IB égisze alatt, de ezután a pártbizottsági 
tagok szabad mozgását sem akadályozták. A forradalmi napok okozta 
sürgősség lehetett magyarázója, hogy MEFESZ-megbízottak éjnek 
idején háborgattak személyeket, akik vagy olyan információval 
rendelkeztek, amire a vezetőségnek azonnali szüksége volt, vagy 
pedig gyanúba keveredtek híresztelés alapján. Ritkán önhatalmú 
tevékenységek miatt a MEFESZ bizottságnak kellett bocsánatot kérni 
az érintettektől.

Később AVH-gyanús személyeket, akiket vagy a járőrözés 
során vagy a határellenőrzésnél kerültek a 'biztonsági csoport' 
figyelmébe, napokig is fogva tartottak és próbáltak kihallgatás alá 
venni. A kihallgatások viszont nem hoztak eredményeket, mert a 
kihallgatók nagyon gyakorlatlanok voltak ebben a szerepben, és a 
kihallgatottak vagy nem tudtak semmi fontosat, vagy pedig tudták, 
hogyan kell azt elhallgatni. Szintén a forradalmi napok hevének 
tulajdonítható be, hogy egyes egyetemi hallgatók, akiknek előző 
'besúgó' szerepük köztudomású volt, szintén a letartóztatottak és 
ideiglenesen fogva tartottak között találták magukat.

(6 ) I d e g e n  e l e m e k  s z e r e p e

Forrásanyag

Október 29: (A katonai parancsnokság
felépítése):"...szervezési osztály vezetője egy horthysta tiszt Szabó 
József"  feladata az egyetemi zászlóalj megszervezése és 
kiképzésének irányítása..."(28).

Október 30: [rezneki Zákó András vezérőrnagy a II. 
világháború alatti magyar hírszerzés és kémelhárítás utolsó 
parancsnoka a háború utáni években 'nyugati hatalmak' céljára 
'futárokat' küldött be Magyarországra hírszerzés céljából. "Közéjük 
tartozott vitéz Molnár István, volt m. kir. hegyivadász főhadnagy, aki 
egyedül járta veszélyes útjait, 1946 és 1956 között hétszer lépte át a 
magyar határt"(50)].

"Október 30-án felkerestem Demel atyát200...közöltem vele 
hogy átmegyek Sopronba. Ehhez segítségét kértem...Két- vagy 
háromszáz schillinget kaptam tőle,...és egy igazolást is. Az

199 Más forrásban nincs hivatkozás Szabó József-re, sem a 'szervezési osztály'-ra.
200 A bécsi 'Caritas' (egyházi, katolikus, segély szervezet) munkatársa, esetleg egyik 
vezetője volt.
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igazolványt Miklódy István névre állították ki, majd ráütötték a Caritás 
bélyegzőjét... így indultam haza Hadffy Kovács201-csal, előre 
kigondolt tervek nélkül, és mindent a véletlenre bízva. Ekkor már 
tudomást szereztem róla, hogy.. .Zákó vezérőrnagy kijelentette, hogy 
bármilyen katonai beavatkozás tilos... (A) bécsújhelyi vonattal 
utaztam ez Magyarországon áthaladva ment Magyarfalván 
kiugrottam a mozgó vonatból" Sopronba érve egy járőr bevitte őket a 
határőrlaktanyába, ahol az éjszakai ügyeletes segítségével kapcsolatba 
került Breuer (Buda) György-e 1, az egyetemi zászlóalj 
parancsnokával, "aki korábban Horthy kormányzó alatt hivatásos 
repülőfőhadnagy volt"(53).

November 1: "Érkeztek Magyarországra olyan személyek akik 
magukat Belgiumban tanuló diákoknak mondották...a forradalom 
segítségére jöttek és névsort hoztak magukkal, akikre még 
számíthatnak"(28).

November 2: ...a  megalakult 'D' osztály vezetője egy volt 
csendőr százados aki különböző letartóztatottak kihallgatását 
végezte...A Sopronban élő, volt horthysta katonatisztek közül többen 
felajánlották szolgálatukat...Úgy többek között egy volt horthysta 
vezérőrnagy is, aki előbb fiát küldte be, később ő maga is 
jelentkezett...Az esti órákban Bécsből útlevéllel megérkezett egy volt 
horthysta T fhdgy egy újságíró kíséretében. Megbízólevelét 
Szentirmai Tibor horthysta vőrgy írta alá, és még aláírta egy magyar 
pap, aki a bécsi katolikusok ligájának vezetője...Ezek a személyek202 
a katonai pság. jóvoltából másnap már nemzeti színű karszalaggal 
jártak Sopron utcáin"(28).

November 3: "A ’D' osztály vezetője a pság jóváhagyását kérte 
Szalai Pista bácsi volt horthysta rendőr nyomozótiszt a kommunisták 
összeszedésére készített tervére. A pság helyesbített, hogy csak a 
'véres-szájú rákosistá'-kat akarják összeszedetni"(28).

November 4: [Válasz Magyar János igazgatóhelyettes 
kérdésére, hogy "kik vonultatták fel (az egyetemi, illetve főiskolai

201 Húsz év körüli fiatalember, aki 1956 nyarán szökött Ausztriába
202 Az említett személyek és történések csak a süttöri tüzérezred jelentésében 
találhatók. Az 'összekötő tisztek' közléseinek kevés közük lehetett a valósághoz, 
azok inkább a 'katonai csoport' körül ólálkodó, be nem avatott személyek 
másod/harmadkézből hallott hírfoszlányai. A tény, hogy az összekötőtisztek 
jelentései közül egy sem hivatkozik név szerint 'Pista bácsi'-ra, mutatja, hogy a 
katonai csoport mennyire távol tarthatta a tiszteket belső ügyeiktől. A jelentések 
pontatlansága leredukálja közléseik hihetőségét más vonatkozásokban is.
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hallgatókat) november 4-én kora délutáni órákban Kópháza 
környékére a szovjet fegyveres erők ellen?"] ...a  soproni MEFESZ 
Bizottság mellett működő u.n. katonai tanács november első napjaiban 
Nyugatról hazaszökött, magukat horthysta katonatiszteknek bemutató 
egyének vezetése alá került, akik közül egy magát Pista bácsinak 
nevező állítólagos volt százados vitte a vezető szerepet. November 4- 
én a jelzett katonai tanács a hallgatók három századát fegyverezte fel 
gyalogsági fegyverekkel és hangos híradón keresztül felszólította a 
tartalékos tiszteket, hogy vonuljanak be szolgálattételre. 'Pista bácsi' a 
felfegyverzett hallgatóknak 2 századát Sopron előterébe küldte...A 
szovjet csapatok előőrse (4 harckocsiból álló különítmény)...az 
ellenállást lövés nélkül leszerelte és 'Pista bácsi' valamint vezérkara a 
Mucknál átlépte a határt" [Simon János őrngy203-nak tulajdonított 
levéltári anyag (16)]. (Reggel) "jelentkezett nálam egy Róka nevű 
őrmester, aki a II. világháború alatt már harcolt és kijelentette, hogy 
tapasztalatai vannak a harckocsik elhárításában204 "(53). "Egyre 
több nem közülünk való idegen fordult meg közöttünk"(48). "A határ 
nyitott volt, Ausztriából átjött egy-egy régi katonatiszt és elkezdte 
szervezni Sopron visszafoglalását. Ehhez századokba szervezte az 
önként jelentkezőket. Mindez valahogy rendkívül szomorú volt. 
Láttam a...határon átjövő szervezőket, akiken látszott, hogy nekik 
semmi sem drága"(46). "A laktanyánál (Mukk) századokba állítottak 
bennünket, hogy indulunk Sopront visszafoglalni. A hangadók 
eltűntek, a századok lassan feloszlottak"(3).

Összegzés

Horthysta tisztek szereplése a soproni forradalmi napokban 
idegen fogalomnak tűnik több visszaemlékező számára és olyat 
inkább a forradalmat eltipró rendszer találmányának könyvelnek el. A 
hidegháború alatt annyira megszokott volt már, hogy elnyomóink, 
különböző szócsövein, mindig a régi, 'reakciós' rendszer közöttünk 
lappangó bujtogatóit okolta mindazokért az elégedetlenségekért, 
zúgolódásokért, amelyek itt-ott néha a felszínre törtek. így volt ez a 
forradalom legelső napjaiban is.

Horthysta tisztek szereplése a soproni egyetemi hallgatóság 
körében több visszaemlékezésben felbukkan, de szerepük, kettő

203 A soproni katonai tanszékének volt vezetője.
204 Talán említésre méltó, hogy jelen összeállítás szerzője 'összefüggésre' emlékszik 
a nevezett személy és a korábban említett 'páncél-ököl kiképzés' között.
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kivételével, marginális és forrásaik tükrében kétségbe vonható. Az 
első kivétel, Buda György (repülő főhadnagy volt a világháború 
végén) valószínűleg 'levelező hallgató' volt az erdőmémöki karon, s 
feltűnése a forradalmi napokban ezért nem különleges. Szokatlan 
viszont, hogy legtöbb visszaemlékező vagy sohasem hallotta a nevét, 
vagy az csak 'rémlik', annak ellenére, hogy október végén / november 
elején már, mint az egyetemi zászlóalj parancsnoka van említve hihető 
forrásban. Eltűnése november 4-e reggelén megmagyarázatlan.

A második kivétel és egyben a legmeghatározóbb tényező a 
hallgatóság kópházi veszélybe sodrásáért, vitéz Molnár István (szintén 
főhadnagy volt a világháború végén), aki mint Pista bácsi híresült el 
legtöbb emlékezetben, egy október végén nyugatról bejött 
'főfoglalkozású' kém volt. Korábbi ismeretsége révén Buda Györgyei, 
azonnal a 'katonai parancsnokság'-ban találta magát, ahol a november 
4-i kora reggeli pánik hangulatban 'teljhatalom'-al átvette a katonai 
ügyek irányítását és kiküldte a hirtelenében felfegyverzett egyetemi 
'századokat' Sopron határába az oroszok bejövetelét megakadályozni. 
Az elsők között volt, akik Muck-nál átmentek Ausztriába.
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Az Erdész Szellemi Műhely a Soproni 
Műhely örököse és egyben folytatása is. 
Azé a Soproni Műhelyé, mely 1995 -2000 
között az egykori Soproni Egyetem, de 
főként a hazai erdészet "műhelyeinek" 
szakmai és közösségi párbeszédét kívánta 
közvetíteni.

A cél nem változott: a hajdani szakmai és 
kulturális jellegű folyóiratnál is fontosnak 
ta rto tt véleményszabadság m ellett a 
mondanivaló és annak használhatósága, 
értéke, színvonala is elsődleges volt.
E lényeg megmarad, a forma azonban 
átalakul. Az Erdész Szellemi Műhely a 
jövőben a szűkebb és tágabb közönség 
előtt elsősorban mint könyvkiadó jelenik 
meg.

Szándékunk olyan hiánypótló szakköny- 
vek, illetőleg egyéb munkák közzététele, 
melyek tartalmi értékét a tudományos 
megalapozottság, részletesség, közérthető
ség és használhatóság jellemzi. E helyütt 
utalok azokra a kiadványokra, melyek 
megjelentetése még a hajdani Országos 
Erdészeti Főigazgatóság nevéhez kötődik, 
de napjainkban sem megkerülhető szak
irodalmi források.

Örömteli fejlemény, hogy az 1995-től 
tovasuhanó évek folyamán kialakult egy 
olyan csoport, melynek tagjai nem csupán 
igénylik ezen források időszerű megújí
tását, hanem tevékeny közreműködőként 
hajlandóak a kezdeményezésben szerző
ként is szerepet vállalni.

Jelen közös kötetünk e folyamat kezdete, 
tehát zászlót bontottunk.

Nyári László

ERDÉSZ SZELLEMI MŰHELY
A minőség esélye, 
esély a minőségre
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