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kitelepítés eseményeire való koncentrálásból – is következik, ugyanakkor egyes megállapítások
részletesebb, pontosabb kifejtése, tudatosabb szerkesztési munka még kiegyensúlyozottabb eredményt
hozhatott volna. Így például néhány túl sommás megállapításaival hiányérzetet okoz a bevezetı fejezet,
míg a kitelepítések hatásait és következményeit tárgyaló rész némileg átfedi, ismétli a kitelepítést
tárgyaló fejezet megállapításait. Szeretne az olvasó többet megtudni a belsı telepítésekrıl, a
telepesekrıl is, akik jellemzése meglehetısen egysíkú. Több 114érdekes és fontos kérdést is felvet a
szerzı, amelyek kibontására azonban a rendelkezésre álló dokumentumok hiányosságai miatt nem kerül
sor. A szerzı helyében bátran exponálnám ezeket a tisztázatlan, vagy jelenleg csak részben tisztázható
kérdéseket. Így például a kitelepítések személyi és vagyoni mérlegének 1948-ban, állami elıírásra
történt megvonásának kérdéseit. Nem egyértelmő az sem, hogy a CD-mellékleten feltüntetett névsor
összeállítására egyetlen dokumentum alapján került-e sor, vagy különbözı dokumentum-típusok
adatainak összevetésébıl született. Fontos lenne a listák jelöléseinek magyarázata is. A kitelepítettek
névsorának rekonstruálása nagyon fontos, mert mint a szerzı is többször rámutat, az egyes hatóságok –
különösen a központi államapparátus – különbözı idıben, különbözı céllal készített listái nagyon
ellentmondóak. Érdekes, az általános trendektıl ugyancsak eltérı módon – ahogy azt a szerzı
részletesen bemutatja – a soproniak, a helyi közigazgatás közvetlenül a kitelepítést követıen maga is
tisztázni próbálta a veszteség mértékét, ami már akkor sem sikerült. Nem elhanyagolható erénye a
könyvnek, hogy Krisch András alapvetıen jó stílusban, érdekesen ír, éppen ezért teszem szóvá, hogy
kevés pótlólagos munkával – a szóismétlések, pontatlan vagy szlenges megfogalmazások
kigyomlálásával – a kötet nyelvezetét még feszesebbé tehette volna.

A mellékletben közölt képek nemcsak emocionálisan, de tartalmilag is jól kiegészítik a kötet
információit. Az irodalomjegyzékben közölt szakirodalmi válogatás, a levéltári források pontos jelölése
pedig további tájékozódásra késztetheti az olvasót. 

Krisch András munkáját mindenkinek – a soproniaknak különösen – ajánlom, mert segít szembenézni
egy korszak eseményeivel. Segít megérteni azt az abszurditást, amit Náray kitelepítési biztos a
következıképpen fogalmazott meg: „Szükség van jó demokratákra Németországban is.”
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Az elmúlt év ıszén jelent meg ifj. Sarkady Sándor legújabb könyve. Az 1956. évi forradalom ötvenéves
évfordulója alkalmából a szerzı a soproni MEFESZ-nek a forradalom eseményeiben játszott szerepérıl
állított össze egy kötetet. Sarkady legújabb témaválasztása beleillik korábbi köteteinek sorába, hiszen
azokat számba véve, érzékelhetı, hogy a közismert soproni helytörténész kutatói érdeklıdése
elsıdlegesen hazánk történetének legdrámaibb, legeseménydúsabb periódusaihoz, idıszakaihoz kötıdik.
Emellett megállapítható, hogy Sarkadynak az 1848-49-es szabadságharc idejérıl a Soproni
nemzetırség történetét bemutató könyve, amiképp a II. világháború idıszakából a Sopron megye
légterében zajlott légi eseményeket feldolgozó munkája, illetve a Soproniak a Don-kanyarban c. kötete
egyaránt szorosan kapcsolódik a hadtörténethez.353(340) Ugyan hadi, harcászati eseményekrıl Sarkady
legújabb könyvében kevés szó 115esik, a szerzı ezirányú fogékonyságának itt is bizonyságát adta. Ez
mindenekelıtt a MEFESZ szállítási csoportja tevékenységének részletes feltárásában tükrözıdik.
(21-54. p.) A soproni egyetem (1952-tıl Soproni Erdımérnöki Fıiskola), a helyi MEFESZ kitüntetett
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szerepet játszott a Nyugatról érkezı humanitárius segélyeknek az ország belseje felé továbbításában,
szétosztásában, amelyek döntı része egyébként a fıvárosba irányult. Az egyetem területe 1956. október
28-tól egy héten keresztül központi raktárrá és elosztó központtá vált. Gyógyászati, élelmiszer- és
egyéb segélyek célba érésének szervezése, eljuttatása a harci események sújtotta Budapestre, szinte
fronthátországbeli feladatokat ruházott az egyetemistákra, tanáraikra. Az errıl szóló fejezet a könyv
egyik erıssége, nemcsak az új források feltárása okán, hanem azért is, mert ez a soproni MEFESZ
tevékenységének azon szegmense, amely határozottan túllép a helytörténeti jelentıségen, országos
vetülete is számottevı. 

A kötet egyébként hat elkülönülı egységre osztható. Itt feltétlenül meg kell fogalmaznunk kritikai
észrevételünket a (szöveg)szerkesztéssel kapcsolatban. Ugyanis sem a tördelés, sem a szövegkép, de a
tartalomjegyzék és annak tördelése sem segíti az olvasót, hogy a kötet szerkezetét gyorsan átlássa.
Érdemben kell átlapozni a könyvet ahhoz, hogy annak alábbi felosztása egyértelmően kibontakozzon az
olvasó elıtt.   

I. Bevezetı áttekintés a Magyar Egyetemisták és Fıiskolások Szövetsége (MEFESZ) soproni
szervezetének forradalomban játszott szerepérıl (9-20. p.),

II. Fejezetek a soproni MEFESZ-en belül létrehozott csoportokról, operatív feladataikról,
tevékenységükrıl (21-72. p.),

III. Részletek a korabeli sajtó soproni eseményekrıl közölt híradásaiból (73-82. p.), 

IV. Szemelvények egykori MEFESZ-tagok visszaemlékezéseibıl (83-139. p.),

V. Összefoglalás, epilógus, kronológia (140-149. p.), 

VI. Mellékletek (150-190. p.).

Ifj. Sarkady Sándor a bevezetı fejezetben a MEFESZ elıtörténetére kitekintve, 1956. október 21-tıl
november 6-ig tekinti át a soproni MEFESZ forradalomban játszott szerepét. A jobbára
eseménytörténeti áttekintésben portrévázlatot olvashatunk Bujdosó Alpárról, a soproni MEFESZ
Ideiglenes Intézı Bizottságának november 22-én megválasztott elnökérıl. A jelentıs részben az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára forrásaira támaszkodó bevezetı fejezetet követı
második fejezet egy új, eddig fel nem tárt irategyüttest kapcsol be a történeti kutatás vérkeringésébe. A
szerzı ugyanis a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Levéltárában, a vegyes iratok
győjteményében ırzött, a MEFESZ szállítási csoportja tevékenységének melléktermékeként keletkezett
számlákat, elismervényeket, engedélyeket, feljegyzéseket, listákat használta fel a csoport
tevékenységének napról-napra történı rekonstruálásához, a Sopront elhagyó szállítmányok
rakományainak, úticéljainak feltérképezéséhez. A kötet prológusa kiemelten felhívja a figyelmet e
dokumentumegyüttesre, amiként a MEFESZ-nek a humanitárius- és élelmiszersegélyek rászorulók
számára történı eljuttatásban játszott szerepére. S való igaz, az egyébként irattípus szerint (pl. számla,
átvételi elismervény, fuvartömb) a normál levéltári iratkezelésben selejtnek minısülı, azaz
leselejtezésre szoruló dokumentumok a forradalom eseményeirıl tudósító beltartalmuk miatt
felértékelıdnek, és fontos adatokat tartalmazó, történeti értékő iratokká válnak. Hiszen belılük
nyerhetünk pontos képet a soproni egyetemisták 1956-os forradalomban játszott szerepének azon
vonulatáról, amely hatásában Sopron város területét is átlépte. 

116Mint korábban írtuk, a soproni határra érkezett nyugati segélyszállítmányok továbbszállítását
lényegében az egyetem, a MEFESZ szervezte. A különbözı intézmények, vállalatok által rendelkezésre
bocsátott teherautókat saját kísérıivel látta el, de olykor a sofırök is az egyetemisták és oktatók közül
kerültek ki. Az egyetem területén tárolták a tehergépkocsik számára szükséges üzemanyagot, például
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október 31-i állapot szerint az egyetemisták 283 kanna benzinnel és 433 kanna gázolajjal rendelkezetek.
A szállítási csoport által útjára indított tehergépkocsik és személygépkocsik 1956. október 28-ától
jártak rendszeresen. A szállítmányok mindvégig elsıdlegesen a Nyugatról, fıként Ausztriából és
Svájcból érkezı segélyekbıl álltak össze. Kezdetben Nyugatról mindenekelıtt gyógyszer- és
kötszerküldemények érkeztek, majd egyre több élelmiszer- és ruhaadomány is. Az elsı napokat
követıen Sopronból már nemcsak nyugati segélyek indultak az ország belseje felé, hanem a városban
illetve környékén győjtött adományok is. Így indult útnak október 30-án a Nagycenki Nemzeti Tanács,
valamint Ágfalva lakossága által győjtött élelmiszersegély. A következı napokban további teherautókat
bocsátottak útnak elıbb a Soproni Pamutipar (okt. 31.), majd Sarród (nov. 1.), Fertırákos (nov. 1.),
Fertıendréd (nov. 2.) községek, illetve a Nagycenki Nemzeti Tanács (okt. 31.) felajánlásaival,
adományaival. Azonban nemcsak a szállítmányok összetételében, felajánlóiban történt differenciálódás,
hanem a tehergépkocsik úticélját illetıen is. Míg a szállítmányok célpontja az elsı napokban kivétel
nélkül Budapest volt, addig október 30-án már vidéki település is szerepelt azok között (Balatonfüred).
Egy nappal késıbb, az október 31-én Sopronból elindult több mint 20 gépkocsiból már három ment
vidéki városba, amelyek közül az egyik az iparváros Dunapentele (ma: Dunaújváros) volt. További egy
teherautó-szállítmány érkezett Sopronból Szombathelyre, illetve Tatára, a helyi kórház számára. De
ment segély-szállítmány további vidéki városokba is, így Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Veszprémbe,
Vácra, Sárvárra, Pécsre, Gödöllıre, sıt repülıgéppel Miskolcra is. A könyv ezen részében, de már a
következı fejezetekben olvashatunk a MEFESZ-en belül létrehozott további csoportokról, így a
„Rádió, hírszerzés, sajtó” csoportról, a gazdasági csoportról, valamint a „Katonai, politikai ügyek”
csoportról és az utóbbi mellett létrejövı katonai zászlóaljról is. (55-72. p.)

A könyv ezt követı második fele, a „szárazabb” történészi narratívát követıen a „lágyabb” forrásokból
nyújt át egy csokrot. A korabeli sajtóból összeállított válogatás, valamint a közölt visszaemlékezések
egyaránt segítenek életközelibbé tenni a könyv korábbi fejezeteiben leírtakat, és átélhetıbbé az ötven
évvel ezelıtti napok hangulatát. A sajtóválogatás keretében itt teljes egészében olvasható az Arbeiter
Zeitung 1956. október 31-i számában A demokrácia újjászületése Magyarországon címmel megjelent,
Sopronról és az egyetemrıl készített riport, de szemezgethetünk a forradalom oldalán álló rádióadók
híreibıl is (Szabad Gyır Rádió; Szabad Petıfi Rádió; Szabad Európa Rádió). 

A forradalom soproni eseményeirıl, a MEFESZ tevékenységérıl húsz visszaemlékezés került a kötetbe.
A visszaemlékezık többsége egyetemi hallgatóként vett részt a MEFESZ tevékenységében, a
forradalomban, de olvasható itt interjú Katona Sándorral, a város forradalom ideje alatti
rendırkapitányával is. A visszaemlékezések közül további egy-kettı készült interjú formájában,
amelyek így vélhetıen magukon viselik a szerzı átírását. A kötetben publikálásra került
visszaemlékezések döntı többsége a 2005-2006-ban történt győjtések eredményeképpen került papírra.
Mint említettük, van, amelyik interjú keretében készült, van, amelyik levél formájában jutott el a
117szerzıhöz, rendszerint a tengerentúlon élı volt erdımérnökhallgatóktól, és van, amelyik szinte
önálló kéziratnak tekinthetı. Az ezen visszaemlékezésekbıl összeállított blokk a kötet harmadát teszi ki
(83-139. p.), megfelelı teret juttatva ezzel az átélt személyes élményeknek, a szubjektívebb
nézıpontnak. Örvendetes, hogy a recenzált mő mellett az évforduló kapcsán megjelent, soproni
eseményeket feldolgozó további két kötet – a Soproni Szemle tematikus száma (2006/3.), illetve a
Széchenyi István Gimnázium által kiadott könyv354(341) – egyaránt megszólaltatta az ötven évvel
ezelıtti forradalom résztvevıit, élı tanúit.  

Elmondható, hogy ifj. Sarkady Sándor az 1956-os forradalom ötvenéves évfordulója alkalmából olyan
kötetet állított össze, mely a jubileumhoz kapcsolódó ünnepi célok (megemlékezés, tisztelgés) mellett új
ismeretanyaggal, érdemi kutatási eredményekkel gyarapította Sopron helytörténeti irodalmát. A kötet
értékét növeli a mellékletben található személyi adattár, amely a levéltári dokumentumokban
szereplıket győjtötte egybe, és hasonlóképpen hasznos az egyetem október 30. – november 4. közti
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gépjármő-forgalmáról összeállított tételes lista is (150-159. illetve 160-165. p.). A kötet emellett
képmelléklettel és névmutatóval is rendelkezik.  

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / SOPRONI KÖNYVESPOLC /  Bartha Dénes: Illyés Benjamin:
Soproni diákok voltunk… 

Bartha Dénes : Illyés Benjamin: Soproni diákok voltunk…
Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2006.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem az 1956-os forradalom 50. évfordulójára – méltó ünnepségsorozat
keretében – két könyvet is megjelentetett. Az egyik, itt bemutatott könyv tulajdonképpen
évfolyamtörténet, amely az 1953-ban az Erdımérnöki Fıiskolára beiratkozott, és Magyarországon
1958-ban, Kanadában 1959-ben végzett, a történelem eseményei által kettészakasztott évfolyam öt,
illetve hat évének történetét dolgozza fel. Szerzıje Illyés Benjamin, az itthon maradottak valétaelnöke,
aki számos kordokumentum mellett nagyban támaszkodik két, Kanadába emigrált évfolyamtársa,
Bölecz Béla és Hahn Fülöp visszaemlékezésére.355(342)

Az 1940-es évek végének, az 1950-es évek elsı felének hangulatát – a jól ismert történelmi és politikai
eseményeken túl – több helyi momentum is befolyásolta. 1949-ben Sopronból Miskolcra költöztették a
Kohómérnöki Kart, s ekkor kezdıdött meg a Bányamérnöki Kar áttelepítése is, amely azonban egészen
1959-ig elhúzódott. Így a tradicionális selmeci karokból csak az Erdımérnöki Kar maradt a helyén, s
tudhatta ilyen téren biztosítva jövıjét. A szándékos, felülrıl irányított kettészakítás az oktatókon túl a
hallgatókra is kihatott, amely elıbb az egyetemistákat és fıiskolásokat tömörítı Ifjúsági Kör
feloszlatásában (1948. május 7.), majd a selmeci hagyományok elsorvadásában jutott érvényre. A
helyette megalakult DISZ-, majd késıbb KISZ-szervezetek nem tudták pótolni az Ifjúsági Kör hiányát.

118A hallgatóság elszigetelıdését, magába fordulását fokozta az is, hogy a bányamérnök, földmérı
mérnök, geofizikus, illetve erdımérnök-képzés ugyanazon a campuson belül, de két külön intézmény
(Soproni Mőegyetemi Karok, ill. Erdımérnöki Fıiskola) keretében folyt. Az Erdımérnöki Fıiskola
egyik legnagyobb megrázkódtatását is ekkor, 1951 májusában szenvedte el. Koholt vádak alapján
kötelékébıl elbocsátottak 46 hallgatót, köztük 28 végzıst, majd négy professzorát (Fehér Dániel,
Gyırfi János, Lesenyi Ferenc, Magyar Pál) fosztották meg katedrájuktól. Ugyanakkor a még Selmecen
végzett, vagy a selmeci szellemben évtizedek óta itt tanító további professzorok (Roth Gyula, Fekete
Zoltán, Romwalter Alfréd) nyugdíjba vonultak, vagy éppen nyugdíjazásuk közelében álltak (Stasney
Albert, Lámfalussy Sándor, Kiss Ignác, Sébor János, Haracsi Lajos, Botvay Károly). Pótlásukra –
szinte egyidıben – megjelent az új generáció (Magyar János, Roller Kálmán, Jablánczy Sándor, Nemky
Ernı, Tuskó Ferenc, majd Gál János, Pántos György).

Illyés Benjaminék évfolyama a fenti, nehéz idıkben kezdett 1953-ban. Sorsukat már eleve
megpecsételte, hogy a felvehetı 84 fıbıl 25 helyet szakérettségisekkel kellett betölteni, s ez volt az elsı
évfolyam, amely nem a hagyományos 4 éves (8 szemeszteres), hanem 5 éves (10 szemeszteres)
képzésben vett részt. Az évfolyamot érintı legnagyobb megrázkódtatás azonban 1956. november 4-én
következett be. 36 évfolyamtárs az itthon maradást, míg 37-en további 146 erdımérnökhallgatóval, 21
oktatóval és 52 családtagjukkal a Kanadába történı emigrálást választották. Az évfolyamtörténet e
naptól kezdve végérvényesen két szálon fut tovább. Az elıbbiek 1958 júniusában, míg az utóbbiak – a
kényszerő nyelvtanulás és beilleszkedés miatt – egy évvel késıbb vehették át diplomájukat.

A könyv az 5 tanévnek megfelelıen öt fejezetre tagolódik. Minden tanév bemutatása elıtt a szerzı
részletesen elemzi az akkori politikai eseményeket, e háttérbe szövi bele az aktuális tanév történéseit. A


