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A SOPRONI ERDÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 1956-OS 
TEMATIKUS SZÁMAINAK ISMERTETÉSE

Az Erdőmérnöki Főiskola jelen tése az 1956-1957. iskolai év eseményeiről. Erdészettörténeti Közlemények 
XXIV. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1996.; Sopron, 1956. Országos Erdészeti Egyesület Erdészet- 
történeti Szakosztály, Budapest-Sopron, 1997.; 1956-os Em lékek Erdészettörténeti Közlemények XXXVII. 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály, Budapest-Sopron, 1998.

Az 1956-os forradalom történetében különleges szerepet játszott az egyetemi ifjúság, amelyet 
1956 tavasza óta általános mozgolódás, reformok követelése jellemzett.

Az egyetemisták nem készültek a forradalom kirobbantásara, amikor azonban a nép fegy
veres felkeléssé változtatta a tüntetéseket, habozás nélkül csatlakoztak a forradalomhoz, és el
sőként szervezték meg a forradalom új intézményeit. Bár a felkelés középpontja Budapest 
volt, a vidék forradalmasításában azok a városok (Szeged, Debrecen, Veszprém, Sopron, Győr) 
játszották a fő szerepet, amelyek egyben felsooktatasi központok is voltak. Nem véletlenül. 
Magyarországon sem azelőtt, sem azután soha egyetemi hallgatónak akkora tekintélye, hitele 
nem volt, mint 1956 őszének e néhány, világtörténelmet formáló napjában. Az egyetemi for
radalmi bizottságok az élelmiszer-, a tüzelő-, a gyógyszerellátás, valamint a segélyek szétosz
tásának megszervezésétől, a közrend biztosításán át a szovjet csapatokkal és a sztálinista 
rendszer képviselőivel való tárgyalásig mindent vállaltak. (A fegyveres felkelőcsoportok után 
a legjelentősebb szervezett forradalmi erőt az egyetemi-főiskolai nemzetőrségek képviselték.) 
Az egyetemisták nagy szerepet játszottak az élet normalizalasában és az új demokratikus in
tézményrendszer megszervezésében. Szervezettségükkel, higgadtságukkal, felelősségteljes 
hozzáállásukkal kivívták az ország elismerését és bizalmát. A megtorlás elől nagyon sokan 
menekültek közülük Nyugatra. Az egyetemi ifjúság mintegy tíz százaléka emigrált.

Különösen nagy veszteség volt az egyik nyugat-dunántúli forradalmi központ, a Soproni 
Műszaki Egyetem hallgatóinak tömeges elmenekülése, amelyről a kádárista hallgatás és tör
ténelemhamisítás évtizedeiben nagyon keveset tudhattunk meg. A tragikus eseményt — mint 
oly sok más hasonlót -  legendák szőtték át, s csak a kommunista rendszer összeomlása után 
kaphatott a hazai nyilvánosság részletesebb információkat a történtekről. (Kanadaban angol 
nyelven több kötet is megjelent a ’70-es, ’80-as években.)

A soproni egyetem a forradalom 40. évfordulója tiszteletere 1996-ban kezdte meg az 
1956-os forradalom történetével foglalkozó források, visszaemlékezések tematikus közzététe
lét. Az Erdészettörténeti Közlemények dr. Oroszi Sándor által szerkesztett sorozatában a Sop
roni Műhely (az egyetem 1995-ben indított lapja) külÖnszámaiként látott napvilágot az a 
három kiadvány, melyeket a következőkben kívánunk ismertetni.
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Az első kiadvány a soproni egyetem 1957-es, a Földművelésügyi Minisztériumnak küldött 
jelentésének fakszimile kiadása. A beszámoló a kádári hazugsághoz igazodva ellenforrada
lomként definiálja a történteket, ennek ellenére igen fontos forrása a forradalom soproni ese
ményeinek. A jelentést, amely a minisztérium által elrendelt fegyelmi vizsgálatokkal összefüg
gésben készült, a főiskola akkori vezetese 1957. július 9-i ülésén egyhangúlag elfogadta.

A jelentes első részé az 1956—57-es tanév kezdetet vázolja röviden. A forradalom alatti 
események ismertetését a második rész tartalmazza. Az események bemutatása az október 
20-án tartott igazgatói tájékoztató ismertetésével kezdődik, amikor Roller Kálmán igazgató 
beszámolt a főiskola felső vezetésének a szegedi és budapesti egyetemisták megmozdulásai
ról. A jelentés kronologikus sorrendben íija le a forradalom soproni eseményeit, majd te
matikusán számol be a forradalom intézményeinek (pl. a Forradalmi Diákbizottságnak) tevé
kenységéről. A beszámoló harmadik része a november 4-től 1957. február 17-ig tartó időszak 
rekonstruálása, amely az események kronologikus leírása mellett több korabeli forrást tartal
maz a főiskola adminisztratív (hallgatói létszám megoszlása, Nyugatról visszatértek jelentke
zése stb.) viszonyairól. A negyedik rész az 1957. februártól júliusig tartó időszaknak, azaz a 
főiskola konszolidációjának története. A politikai események mellett a legkülönfélébb ügyek
re vonatkozólag találunk ebben a fejezetben adatokat. Az ötödik rész, amely néhány oldalból 
áll, a következő tanévre való felkészülés előkészítéséről számol be. A jelentés függelékében 
fontos korabeli dokumentumok (a diákság követelései, röplapok, felhívások, az emigráltak 
névsora, fegyelmi jegyzőkönyvek és határozatok) találhatók.

A második kiadvány 1997-ben Sopron, 1956 címmel jelent meg, és kilenc visszaemléke
zést, valamint függelékként több korabeli forrást közöl.

Az első visszaemlékezés Tankok az egyetem, előtt címmel dr. Vancsura Rudolfé, aki 1956- 
ban az egyetem fiatal oktatója volt, és az emigráció helyett az itthon maradást választotta. 
A szerző először röviden vázolja az egyetem általános helyzetét közvetlenül a forradalom ki
robbanása előtt, majd saját élményeinek kronologikus leírásával folytatja elbeszélését. Az 
események ismertetését október 23-án délelőtt tartott gyűlés leírásával kezdi, majd a délutá
ni felvonulás és koszorúzás történéseivel folytatja. Beszámol a Budapestre indult küldöttség 
útjáról, akik Győrig jutottak, ahol megbeszéléseket folytattak Szigethy Attilával, majd vissza
tértek Sopronba. Október 25-én a város közigazgatásának irányítását a Forradalmi Diáktanács 
vette át. A Kossuth téri vérengzés és a sopronkőhidai fegyenclázadás hírének hatására az 
egyetemistákat felfegyverezték, és megszervezték a nemzetőrséget. Vancsura a nemzetőrség 
összekötőjeként a határőrséggel tartotta a kapcsolatot, és több fegyverszerzési akcióban vett 
részt október végén.

November első napjai a segélyszállítmányok körüli munkálatokkal teltek. November 3-ra 
az egyetemi nemzetőrség már mintegy kétszáz főt számlált, és néhány ágyút is sikerült 
szerezniük a süttői alakulattól. November 4-én a szovjet intervenció hírére Vancsurát a fertő- 
rakosi hatarorsre küldte a forradalmi bizottság, azonban a határőrtisztek nem voltak hajlan
dók együttműködni a város védelmének megszervezésére készülődő egyetemistákkal. Mire a 
szerző visszatért az egyetemre, az már üres volt. Miután kiderült, hogy társai nyugat felé me
nekülnek, utánuk indult, és a mucki határőrlaktanyánál csatlakozott hozzájuk. Itt megpróbál
ta rábeszélni társait a visszatérésre, de mivel ez nem sikerült, néhányadmagával visszaindult 
Sopronba. A következő napokban a segélyszállítmányok őrzésében és kiosztásában, a fegyve
rek összegyűjtésében és az egyetem őrzésében vett részt. Vancsura személyes élményeinek 
leírása után röviden vázolja az egyetem kádári konszolidálását és a Nyugatra menekültek to
vábbi sorsát. Epilógusából kiderül: más-más módon ítélik meg a november 4-e utáni esemé
nyeket az emigráns és az itthon maradt egyetemi csoportok tagjai.
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A második írás, Visszaemlékezés az 1956-os soproni, kópházi és sitzenheimi eseményekre, 
dr. Szabó József, Szeberényi Dávid, Kékesi József, és Pápa Ferenc közös visszaemlékezése.
A szerzők -  akik az egyetemisták Ausztriából hazatért csoportjához tartoznak -  előszavukban 
hangsúlyozzák, hogy személyes szubjektív emlékeiket kívánják feleleveníteni. Céljuk, hogy 
írásuk kiegészítésként szolgálhasson egy majdani összefoglaló történeti tanulmányhoz. Mint 
az egyetemi nemzetőrség tagjai, részt vettek a határőrség munkájának segiteseben, az elelmi- 
szer-ellátás, a segélyszállítmányok szétosztásának biztosításában, valamint a falvak lakossá
gának tájékoztatásában.

November 4-én a szovjet intervenció megindulásakor az egyetemen felfegyverkeztek, és 
Kópházánál a 84-es főút mentén tüzelőállásba helyezkedtek. Felszereltségük rendkívül gyen
ge volt (elavult szovjet puskák, néhány tölténnyel), katonatiszt vagy képzett katonai vezető 
nem volt közöttük. Azt az utasítást kapták, hogy csak a magyar tüzérség bevetése után kezd
hetnek harcot. Délután három óra körül szovjet harckocsik vonultak Sopron felé, és a magyar 
tüzérség nem tanúsított ellenállást. Ekkor a nemzetőrcsoport a mucki határátkelő felé indult, 
és fegyveresen menekült át Ausztriába. Másnap Klostemeuburgban helyezték el, majd 
Sitzenheimbe internálták őket, ahonnan miután nem csatlakoztak Kanadába emigráló társa
ikhoz, december 10-én indultak vissza Magyarországra. December 11-én érkeztek meg Sop
ronba. Utószavukban a visszatérésük motivációit fejtik ki, vázolják az elmúlt negyven év ró
luk mondott sommás ítéleteit, és a jövő talán objektívabb történészeire bízzák a történtek 
megítélését. (A visszaemlékezéshez tartozik mellékletként a Soproni Egyetemi Karok Diák- 
parlamentjének 1956. október 22-i nyilatkozata.)

A következő Az ifjúság jót akart című visszaemlékezés Nagy Lászlótól való, aki 1956-ban 
negyedéves erdőmémök-hallgató és a negyedik évfolyam DISZ-titkára volt. Részt vett az ok
tóber 22-én délután összehívott egyetemi nagygyűlés előkészítésében. A gyűlésen a szegedi 
MEFESZ példája nyomán kimondták a soproni MEFESZ megalakítását, és Ideiglenes Intéző
bizottságot választottak. A bizottság utasítására Nagy László másnap Veszprémbe ment, hogy 
a soproni MEFESZ-t képviselve részt vegyen a Veszprémi Vegyipari Egyetem nagygyűlésén. 
A gyűlésen felszólalva ismertette a soproni egyetemisták követeléseit, majd több társával 
együtt október 24-én hajnalban visszatért Sopronba. Délelőtt az intézőbizottság ülésén beszá
molt a veszprémi eseményekről. Részt vett az egyetemi nemzetőrség megszervezésében. A kö
vetkező napokban az Ideiglenes Intézőbizottság munkájában segédkezett. Október 26-án 
sikertelenül próbálta megakadályozni a város szovjet emlékművének ledöntését. Ezután a 
soproni egyetemisták a rendőrséggel és a honvédséggel közös járőrszolgálatot szerveztek. 
A következő napokban a szerző részt vett a segélyszállítmányok fogadásában és a közellátás 
biztosításának megszervezésében, majd október 29-én azzal a céllal, hogy felvegye a kapcsola
tot a Győri Nemzeti Tanáccsal, Győrbe utazott, ahonnan 31-én tért vissza Sopronba. November 
2-ig több társával a vidéket járta, ahol a Sopronnak szánt élelmiszerekről, a helyi viszonyok
ról és a helyieknek nyújtott segítségről tárgyalt a helyi nemzeti bizottságokkal. Alapélménye
— melyet írásában többször hangsúlyoz — az egység és a szervezettség párját ritkító megnyil
vánulása volt. November 4-én az intézőbizottság úgy döntött, hogy küldöttséget meneszt a fer- 
tődi tüzéralakulathoz, hogy nehézfegyvereket szerezzenek a város védelméhez. A küldöttség
-  melynek Nagy László volt az egyik tagja -  útját siker koronázta, hat ágyúval és több teher
autó katonával tért vissza az egyetemre. (Nem tudták, hogy az ágyúkat előzőleg hatástalaní
tották.) Sopron előtt a 85-ös főút két oldalán tüzelőállásba helyezkedtek, de a megjelenő szov
jet páncélosokkal nem vették fel a harcot, hanem visszamentek az egyetemre, amely akkor 
már üres volt. A szerző nem indult Ausztria felé tartó társai után, hanem az egyetemen ma
radt, és részt vett a MEFESZ utóvédharcaiban.
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A negyedik írás az 1956 negyven év távlatából címet viseli. Szerzője Újvári Ferenc, aki 
1956-ban az egyetem elsőéves erdőmémök-hallgatója volt. Október 26-án választották be a 
főiskola MEFESZ-bizottsagaba. Mint a katonai bizottság tagja részt vett a pártfunkcionáriu
sok fegyvereinek összegyűjtésében és a nemzetőrség felfegyverzésében. (A Csornai Határőr- 
Igazgatóság Forradalmi Katona Tanácsától es a fertődi alakulattól kapták a fegyvereket.) 
November 4-én Muckra ment, de nem csatlakozott az országot elhagyni készülő társaihoz, ha
nem visszatért Sopronba. Közreműködött az intézményben maradt fegyverek összegyűjtésé
ben, a nyugati segélyszállítmányok őrzésében és az egyetem életének újraindításában.

Ötödik a visszaemlékezések sorában dr. Varga Ferenc rövid írása. A szerző 1956-ban első 
évfolyamos erdőmemök-hallgato volt. Jelen volt az október 22-i nagygyűlésen, majd novem
ber elején segédkezett abban, hogy a budapestiek számára összegyűjtött élelmiszer-szállít
mány eljusson a fővárosba. November 4-én tért vissza Sopronba, ahol a főiskolát üresen 
talalta. Nem indult tarsai után, hanem itthon maradt, és részt vett az egyetem őrzésében, a se
gélyszállítmányok kiosztásában.

A következőkben Egy küldetés története címmel dr. Illyés Benjámin eleveníti fel emlékeit. 
Illyés negyedéves erdőmémök-hallgató volt a forradalom idején. Visszaemlékezésében annak 
a december elején történt próbálkozásnak a történetét írja le, amelynek célja a külföldre me
nekült hallgatók és oktatóik hazatérésének megszervezése volt. Az akció nem járt sikerrel, en
nek oka a szerző megállapítása szerint a hazai viszonyok bizonytalansága volt, valamint az, 
hogy mire fel tudták venni a kapcsolatot társaikkal, azok már elfogadták a kanadai kormány 
ajánlatát.

André Béla Sopron 1956 — Vancouver 1957 című visszaemlékezésével folytatódik a sor. 
A szerző 1956-ban az egyetem másodéves hallgatójaként részt vett a nemzetőrség munkájá
ban, a közellátás megszervezésében és a közbiztonság biztosításában. November 4-én hajnal
ban az egyetem portáján volt szolgálatban. Az utolsók között hagyva el az egyetemet délután 
négy óra körül indult társai után a mucki laktanyához, majd továbbment Ausztriába. A Kana
dába emigráló csoporthoz csatlakozott. 1956. november 5-től 1957. augusztus 31-ig tartó 
naplója az emigrálás hétköznapi mozzanatait rögzíti címszavakban.

A nyolcadik írás Borovits Ferenc a Szabadság napja hogyha kél című visszaemlékezése. 
Borovits 1956-ban a második évfolyamos erdőmémök-hallgató volt. Részt vett a nemzetőrség 
munkájában, a közbiztonság védelmében és a közellátás biztosításában. November 4-én a 
Lővér Szállóban tartózkodó nemzetőrcsoport tagjaként tudomására jutott, hogy a 85-ös főút 
melletti társaik nem vették fel a harcot és Ausztria felé menekülnek, társaival együtt a mucki 
határőrlaktanya felé indult, ahol csatlakozott az emigrálókhoz. Miután fegyverrel lépte át az 
osztrák határt, a sitzenheimi intemálótáborba került, majd csatlakozott a Kanadába indulók
hoz. Visszaemlékezésében Borovits leírja a kivándorlás napi mozzanatait, a tengeri utat, a Ka
nadába érkezést, az első időszak nehézségeit és szépségeit, az oktatás megindulását. Minden 
kedvező körülmény ellenére sem kívánt azonban véglegesen Kanadában maradni, ezért 1957 
októberében visszatért Magyarországra. 1961-ben fejezte be tanulmányait.

A kiadvány utolsó írása dr Firbás Oszkár és dr. Jereb Ottó visszaemlékezése, amely az Em
lékezés a Soproni Erdészeti Technikum 1956-os eseményekbeli időszakára címet viseli. A szer
zők, akik 1956-ban a technikum tanárai voltak, előszavukban kifejtik, hogy írásuk célja az 
események rekonstruálása, nem pedig azok értékelése. A technikum 1956. évi őszi tanévének 
kezdetét két tanuló Ausztriába szökése, az ezt követő vizsgálat és az oktatók ellen indított fe
gyelmi eljárás zavarta meg. A forradalom kitörésének hírére a technikum kollégiumának 
vezetése úgy határozott, hogy a tanulók nem hagyhatják el a kollégium épületét. Ezt azonban 
később feloldották, és a technikusok az egyetemistákkal együtt részt vettek a város közellátá-
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sának biztosításában. Az általános helyzet leírása mellett a szerzők saját személyes élményei
ket is beleszőtték a visszaemlékezésbe. Firbás Oszkár és Jereb Ottó a forradalmi napokban — 
többek között -  a kollégiumban adtak ügyeletet. Megakadályozták, hogy a felfegyverzett 
tanulók berendezkedjenek, és igyekeztek őket a meggondolatlan lépésektől visszatartani. No
vember 4-én megpróbálták tanítványaikat lebeszélni arról, hogy emigráljanak. Részt vettek a 
szétszórt fegyverek összegyűjtésében és a technikum életének újraindításában. írásukban köz
ük a november 1-je és 10-e között emigrált oktatók, dolgozók és tanulók névsorát, ezen kívül 
több, az adott időszak légkörét érzékeltető, a technikumi irattárból származó forrást.

A kiadványt két korabeli forrás zárja, melyet Mészáros Gyula közöl. Az első a soproni 
egyetem Katonai Tanszékének jelentése a forradalom alatti eseményekről, a második a 16. tü
zérezred 1956. december 27-én kelt jelentése az október 23-a óta eltelt időszakról. Mindkét 
forrás jelentős mozzanatok feltárásával gazdagítja a forradalom soproni eseményeinek képét.

A kiadványsorozat harmadik darabja 1998-ban jelent meg Nyári László és Orosz Sándor 
szerkesztésében 56-os emlékek címmel. A kiadvány hét visszaemlékezést közöl azoknak a 
hallgatóknak a tollából, akik végleg Kanadában maradtak.

Az első és egyben a legterjedelmesebb beszámoló Hahn Fülöp Egyetemünk két országban 
című írása. A szerző, aki 1956-ban az egyetem utolsóéves hallgatója volt, előszavában visz- 
szaemlékezésének motivációit fogalmazza meg, majd egyetemre kerülésének történetét és 
egyetemi éveinek tapasztalatait írja le. írásából egyaránt ízelítőt kapunk a soproni egyetem 
hétköznapi életéről, a tanulás nehézségeiről és a gyakorlati képzés szépségeiről. Részletes, 
kronologikus elbeszélését a szerző 1956. október 22-vel kezdi, amikor egy atlétikai verseny
ről tért vissza Sopronba, ahol társai a MEFESZ megalakulásának hírével fogadták. Hahn -  
aki nagypolitikai események kommentálása mellett saját élményeit is rögzíti — részt vett a 23-i 
soproni „néma tüntetésen” .

A következő napokban a közellátás megszervezésében és a közrend biztosításában műkö
dött közre. Október 29-én néhány társával a környező falvakat járta sorra teherautóval, hogy 
híreket, információkat cseréljen és tájékozódjon. November 1-jén mintegy tíz társával Győr
be ment, ahol Szigethy Attila „irodájába”  osztották be őket segédkezni. November 3-án, mi
után a szovjet csapatok megjelentek Győrben, visszatért Sopronba, ahol csatlakozott a Sopron 
védelmére készülő Forradalmi Katona Tanácshoz. November 4-én társaival együtt Balf község 
felé tartott teherautón, amikor kiderült, hogy a Kópházánál lévő védelmi vonalakon harc nél
kül túljutottak a szovjetek. Ennek ellenére tüzelőállásba helyezkedtek, de a hamarosan fel
vonuló szovjet túlerő láttán visszavonultak. Sopronban a kiürített egyetem fogadta őket. Rö
vid tanácskozás után Auszriába indult társaik követése mellett döntöttek. A szerző részlete
sen leírja a menekülés fáradalmait és veszélyeit (a határőrség megpróbálta feltartóztatni a 
fegyveres egyetemistákat) majd ausztriai tartózkodásának eseményeit -  személyes benyomá
sok, ismeretségek, a soproniak összegyűjtése, tárgyalások a továbbutazásról, a kanadaiak 
ajánlatának elfogadása — vázolja. Ezután a Kanadába tartó ut rövid lerrasa következik. A meg
érkezés pillanatait, az egyetemi oktatás megindulását, a tanulmányok befejezését szintén sa
ját élményein keresztül mutatja be a szerző, aki innentől már elsősorban a szakmai és magán
életi tapasztalatok ismertetésére koncentrál. Hahn írásából kiderül: sok nehézség és munka 
árán, de megtalálta helyét a kanadai társadalomban. Túlzó indulatok nélkül, de érzékletesen 
emlékszik mindarra, amit átélt.

A kiadvány második írása André Béla visszaemlékezese Sopron 1956 — Vancouver 1957 
címmel. André primer forrást közöl. 1957 első felében Kanadából hazaírt leveleiből olvasha
tunk részleteket. 1957 februárjától április végéig követhetjük nyomon a szerző életének fon
tosabb eseményeit, vívódásait, kapcsolattartását szüleivel.
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A következő írás unikum. Amold Surminski kortárs német író Idegen fold  című önéletrajz
szem regényének egy részlete. Surminski 1955-ben huszonegy évesen vándorolt ki Kanadába, 
ahol két évig a Powell River fakitermelő cégnél dolgozott. Itt ismerte meg azokat a soproni 
egyetemistákat, akik a nyári szünetben ott vállaltak munkát. Surminski részletesen jellemzi 
a magyar diákokat. Nagy elismeréssel beszél szakmai felkészültségükről, összetartásukról, 
hazaszeretetükről, erős honvágyukról. A regényrészlet sajnos egy tragédiával ér véget: az 
egyik diák ugyanis üzemi balesetben életét veszti. Az Idegen föld  című regényében — mely
nek részletét a kiadvány Halasz Gábor Endre fordításában közli — a német író irodalmi szin
ten állít emléket a Kanadába menekült soproni erdőmémök-hallgatóknak.

A következő visszaemlékezés szintén különleges. A soproni események 1956. november 1- 
jétől november 4-ig címet és A történelem meghamisítása alcímet viselő írást vitéz Molnár Ist
ván vetette papírra. A szerző hivatásos katonatiszt, magyar királyi hegyivadász főhadnagy 
volt. 1945-ben az 1-00 különleges alakulat (Kopjások) tagjaként Zákó András, a magyar hír
szerzés utolsó parancsnoka vezetésével Nyugatra menekült, és ott angol-amerikai fogságba 
esett. A hidegháború alatt Molnár vállalta a hírszerző tevékenységet. 1946 és 1956 között hét
szer járt Magyarországon. 1956 után a Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége megszüntette 
munkáját, mivel bebizonyosodott, hogy a nyugati hatalmaktól Magyarország semmiféle segít
ségre nem számíthat. Molnár István azonban nem hagyott fel tevékenységével. Ezért 1960-ban 
a magyar titkosszolgálat elrabolta Bécsből, majd itthon életfogytiglanra ítélték. Büntetéséből 
öt évet töltött le a Fő utcában. Ennyit tudhatunk meg a szerzőről Mészáros Gyulának a visz- 
szaemlékezéshez írt előszavából.

Molnár István visszaemlékezésében 1956-os soproni szerepével foglalkozik. Ő volt ugyan
is az a „Pista bácsi” , akinek tevékenységéről több visszaemlékezésben olvashatunk, és aki
nek személye körül legendák és homályos híresztelések egyaránt megtalálhatók. Molnár a 
letartóztatása után készített jegyzőkönyveket idézve — és sokszor — cáfolva is, személyes em
lékei alapján próbálja meg rekonstruálni az eseményeket, valamint tisztázni saját szerepét a 
soproni ellenállás megszervezésében és a diákok nagy részének Nyugatra menekülésében.

A következő írás Köveskuti György Emlékek 1956-ról című visszaemlékezése. A szerző — 
aki 1956-ban a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaság Bakonyszentkirályi Erdészetének mun
katársa volt -  kronologikus sorrendben írott visszaemlékezését 1956. október 23-ával kezdi, 
amikor éppen szakmai kiránduláson volt Irottkőn. Másnap részt vett a cseszneki tüntetésen 
és népgyűlésen, majd 25-én hazament szülőfalujába, ahol élelmiszert gyűjtöttek a budapesti 
forradalmároknak. Október 27-én az összegyűjtött élelmiszereket az erdészet tehergépkocsi
jával vittek Budapestre, ahol azt a Széna téri felkelőknek adták át. Míg társai még aznap visz- 
szaindultak Csesznekre, Köveskuti menyasszonyánál maradt, és itt élte át a forradalmat egé
szen november 7-ig. Beszámol a forradalom alatt Budapesten szerzett benyomásairól, a 
néhány szabadságban eltöltött nap felemelő és megrendítő pillanatairól, a forradalom méltó
ságáról. Leírja november 4-e rémületét, a civil lakosság túlélési technikáit, a bevonuló szov
jetek kegyetlenkedéseit és tanácstalanságát. A harcok miatt csak november 7-én tudott visz- 
szaindulni Csesznekre. Köveskuti röviden beszámol a hazatérés nehézségeiről, és falujának 
helyzetéről, bemutatva, hogy még egy ilyen világtól elzárt kis településen is milyen elfojtott 
indulatokat hozott felszínre a forradalom.

A kiadvány következő néhány lapján Dobay Pál közöl több korabeli dokumentumot: a sop
roni egyetem állásfoglalását a forradalom mellett, röplapokat és a Soproni Műszaki Egyetem 
MEFESZ-bizottságának november 21-i felhívását.
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Ezután dr. Tóth János Lóháton, kerékpáron és gyalog hagytam el az országot Jugoszlávia 
felé  című néhány oldalas visszaemlékezésével zárul a kötet, melyben a szerző Kanadába emig- 
rálásának történetét idézi fel, elsősorban a Jugoszláviába menekülés pillanatait bemutatva.

A soproni egyetemnek az a törekvése, hogy az intézmény 1956-os története minél széle
sebb nyilvánossághoz eljuthasson, mindenképpen támogatandó elképzelés. írásomnak ezért a 
kiadványok rövid ismertetése, a figyelemfelkeltés volt a célja, nem pedig a közölt visszaem
lékezések és dokumentumok kritikája. Tudnunk kell azonban, hogy mint oly sok más ’56-os 
esemény, ez a történet is feldolgozásra vár, s a történet rekonstruálójának elsőrendű feladata 
lesz a most ismertetett írásokban szereplő ellentmondások, bizonytalanságok, homályos pon
tok tisztázása, a három kiadvány forráskritikája.


