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FŐISKOLAI HALLGATÓK SZTRÁJKJA SOPRONBAN 
1924. szeptember - november

Jerómé René

A férfi kialakulásának egyik fordulópontja általában a 
fiúnak a középiskolától való elválása - az érettségi. Ilyen
kor mértéktelenül megnő az öntudat, de kialakulatlan még az ön
ismeret, és a közösségben ez gyakran nehézségeket szül. Az i- 
lyennek erősebben kitett alakulatok - katonaság, egyetem, el
ső munkahely - ez ellen különböző avatási szertartásokkal vé
dekeznek. Én ezen először Sopronban, a volt M.Kir. Bányamérnö
ki és Erdőmérnöki Főiskolán estem át, amikor 1928 őszén hall
gatónak jelentkeztem.

Valamennyire tájékozott voltam az akkori szokásokról, 
hogy az idősebb hallgatók - a firmák - már a vasútnál várják 
a gyanútlan zöldfülüt - a bulekot - és elcsipve járatják vele 
a bolondját. így én, amikor megérkeztem Sopronba, elkerültem 
a kijáratnál ácsorgókat, és érettségi sétapálcámmal, kofferba 
rejtett rajztáblámmal bevágtam magam egy konflisba és felhajtat
tam a Gruber-panzióba. Dicsőségem azonban nem sokáig tartott. 
Másnap, amikor elsőnek igyekeztem jelentkezni a rektorátuson, a 
felvételi értesités ellenére sem fogadtak, leküldtek a tornate
remhez, kérjek előbb felvételt a Főiskolai Ifjúsági Körbe. Csak 
a felvételt igazoló irás birtokában iratkozhatom.

A tornaterem előterében már verejtékezve szurkoló társakra 
találtam. Egy vad tekintetű, foltos ,,gruben"-ban bányászfokos
sal hadonászó firma gondozása alatt ismerkedtek a kifüggesztett 
"Balek tízparancsolat"-tál, szomjasan itták a hozzá fűzött ma
gyarázatokat, kiegészítéseket. Ezek főként tekintélytiszteletre 
buzdítottak. A tízparancsolatnak már a bevezető sorai is ele
gendők lehettek a túlbuzgó öntudat kerékbetörésére:

"Vulpes seu vulpecula est animal, síné mente ac ratione, 
semper magnem quantitatera tabaci, vei cigararum 
secum portat."
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Magyarul ez annyit jelentett, hogy a felvételt kérő bulek éaz 
és értelem nélküli lény, aki jó, ha mindig nagy mennyiségű 
szivnivalót hord magánál, alkalomadtán megenyhitendő az isteni 
firmát, akivel jó sorsa összehozta# A további magatartási for
mákat a tiz pont keresetlen szavakkal nyilatkoztatta ki.

A szükséges ismeretek elsajátítását, valamint az egyéni 
pályaválasztás indokoltságát a helyszínen vizsgán kellett tanú
sítani. Az okítást ellátó ádáz firma időnként egy-egy felvéte
lért esedezőt beengedett a tornaterem egyébként öltözőszobájá
ba. Itt népes vizsgabizottság gyanúsan jóindulatot sugárzó arc
cal foglalt helyet. Már az első megnyilatkozást zajos felhábo
rodással fogadták, és a delikvens csakhamar ajtón kivül találta 
magát, esetleg pótolni gyatra ismereteit, rendbeszedni zilált 
gondolatait. Jövendő sorsomat előrevetítő több próbálkozás után 
végül is a tornaterembe - orvosi vizsgálatra - bocsátottak. Itt 
tekintélyes külsejü, fehérköpenyes "orvos" kikérdezett egészsé
gi állapotomról, néhány bölcs tanácsot adott, majd szemérmem 
iránt érdeklődött, azt félfedette és alaposan megszemlélte. Mind
ezek után pályaalkalmasságukat bizonyítandó az erdészeket rúdra 
mászatta, kohászokkal kegyetlenül bűzös szereket szagoltatott, 
a bányászoknak pedig békattgetésben kellett tanúságot tenniök a 
gyakran szűk vágatokban való mozgóképességükről. Mindezt a fel
tűnően nagyszámú, kajánul vigyorgó asszisztencia mellett...

Az idomitás - ha nem is ilyen erővel -, de tartott még egy 
jó évig, hogy utána megpróbáltatásainkat az utánunk következő 
évfolyamokkal fizettessük meg. Később utánagondolva ez a hagyo
mányos fogadtatás is erősen hozzátartozott annak az erőnek a 
kialakításához, amely egy életen át összefogta magában és egy
más között a három szakot - a bányászt, az erdészt és a kohászt. 
Komolyan értendő tréfa volt a legnagyobb része, csak az a szemé
rem dolog nem illett a képbe és külön magyarázatra szorult:

- Ez nem is tréfa, halálosan komoly. Nemrég súlyos harcot 
vívott a hallgatóság, hogy izraelita vallású ne kerüljön közénk.

Ez volt az 1924. évi soproni diáksztrájk, amellyel a hall
gatóság két ilyen felvétel ellen tiltakozott. Erről részletek
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összefüggően nem jelentek meg, egykori résztvevői már alig él
nek, és ha igen, úgy már csak halványan emlékeznek. Előfordul
hatnak torzulások is, ezért tartottam érdemesnek a hiteles ada
tok összegyűjtését.

A sztrájk

Az 1923/24-ea tanév zártával a főiskolai tanács új rektort 
választott Tettamanti Jenő személyében. A kormányzói jóváhagyás 
után erről mind a liberális, mind a kurzus helyi lapja értesí
tette augusztus végén az új főiskolájának ügye iránt élénken ér
deklődő városi lakosságot. A SOPRON VÁRMEGYE Tettamantit feltűnő 
elismeréssel mutatta bes
"Nagy tudású, szakkörökben elsőrendű tekintélynek ismert 
mérnökember, kinek energikus kezében a főiskola szép 
perspektívának, nyugodt, intenzív munkának tekint elébe."

Maga Tettamanti tisztában volt feladata súlyával# Tanácsülés! 
székfoglalójában a helyzetet így vázolta:
"A hallgatóság teljesitménye, szorgalma és eredménye még 
mindig nem érte el a békebelit. Minden igyekezetünkkel 
azon kell lennünk, hogy fokozzuk a munkakifejtést, de oda 
kell hatnunk, hogy a nagyrészüknél jelentkező, mindennapi 
küzdelmeikben és hiányaikban hathatósan segítségükre le
gyünk. "
Legalább is igy rögzítette a szeptember 3-ai tanácsülés 

jegyzőkönyvvezetője. A szeptemberi ülések általában a felvételek- 
kel foglalkoztak. Ennek során a "megszállott területek"-ről jö
vők között a 3-ai ülésen egy Genárd Zsigmond és a 13-ain Bíró 
Pál nevű, mindkettő izraelita vallásút vettek fel rendes hall
gatónak. Történt ez a tanácstagok részéről minden ellenvetés 
nélkül annak ellenére, hogy a hallgatók nem sokkal előbb - 1920 
márciusában - már megakadályoztak egy hasonlót tanulmányai foly“ 
tatásában, ámint az a katonáskodásból visszajött. A felvétel el
len egyedül a Főiskolai Ifjúsági Kör elnöke tiltakozott később, 
de a rektor ezt elutasította.
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A beiratásokat 1924-ben szeptember 15- és 16-ára .írták ki 
azzal, hogy 17-én kezdődnek a rendszeres előadások# Ez meg is 
történt, de 19-én már igy jajdul fel a SOPROIJVÁRMEGYE:
"A pesti mételyt, az egyetemi zavargások és felekezeti tü
relmetlenség tiizcsóváját tegnap meggondolatlan diákkezek 
beledobták a soproni erdőmérnöki és bányamérnöki főiskola 
falai közé, amely eddig ment volt a honmentésnek ettől a 
rút fajtájától#"
Továbbra is ennek a lapnak hasábjain kisérhetjük figyelem

mel a zavargásokat a legnagyobb részletességgel, több helyütt 
kiegészíti ezt a SOPRONI HÍRLAP, és végül perrendtartásszerü hi
telességgel igazolják mindezt a főiskolai tanács üléseinek 
j egyzőkönyvei#

Az első tanítási napon az történt, hogy még az előadás 
megkezdése előtt megjelent az elsőévesek előadótermében két 
felsőbb évfolyamú hallgató és ezek felszólították az elsőévese
ket, hogy:

- Zsidót ne tűrjetek meg magatok között!
A felszólításra felállt Genárd és szót kért# Ő - úgymond- 

zsidó vallású, de nem milliárdosnak a fia# Édesapja szegény bá
nyamérnök, becsületes munkával keresi a kenyerét és nehéz kö
rülmények között nevelteti gyermekeit. Apja tanulni küldte őt 
ide a főiskolára...

- Menjen ki - kiáltozták, különben ők 28-an vonulnak ki!
A rektor hivatalosan távol volt, a két kitessékelt az ese

tet a rektori hivatalnak jelentette, és a továbbiakban távol 
tartották magukat az előadásoktól. Elterjedt közben, hogy Biró 
a Ligeti és Biró, bányagépekkel és bányászati felszerelésekkel 
foglalkozó budapesti cég tulajdonosának a fia. Apjának jó ösz- 
szeköttetése van a bányavállalatokkal. A céget az apa eredeti
leg unokaöccsére kívánta hagyni, aki azonban a háborúban hősi 
halált halt, és igy a fiát azzal küldte a főiskolára, hogy maj
dan a céget kellő szaktudással vehesse át# Igy senkitől nem vesz
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el helyet végzés után, aőt, módja van arra, hogy fiának hall
gatótársai közül többnek is alkalmaztatást eszközöljön ki a 
MAGYAR ÁLLAMI KOSZÉNBANYÁK Rt-nél. Figyelmeztette erre az if
júságot a SOPRÖNVÁRMEGYE:
- A legvégzetesebb rövidlátás és bűnös, vak hiba elzárni a 
tanulás lehetőségétől olyan embereket, akiknek megvan a 
kilátásuk, hogy tanulmányaik elvégzése után el tudnak he
lyezkedni, sőt másokat is el tudnak helyezni!
Az ifjúság válasza egyöntetű elutasitás volt* Spontán ősz— 

szejöveteleken az az elhatározás született, hogy amennyiben a 
két kiutasított visszatér, sztrájkba lépnek valamennyien* Szep
tember 23-án megjött a rektor hivatalos útjáról, és másnap 
mindjárt előadás előtt besietett a fizikai előadóterembe* Itt 
megintette az elsőéveseket, figyelmeztetve a beiratáskor becsü
letszóval erősitett fogadalmukra. Felhivta ugyanakkor a köri el
nök figyelmét arra, hogy a zavargások ismétlése megtorló intéz
kedéseket fog maga után vonni. Két napra rá az elsőévesek dr. 
MLchalovics professzor előadásán abszenciával tüntettek, mire 
a rektor "utolsó szóbeli intést" intézett hozzájuk. Az elmérge
sedett helyzet hatására a kör közgyűlést hirdetett 30-ára. Meg- 
hivta erre a rektort is, de a tanács a részvételről lebeszélte.

A zavargásokról tudomást szerzett a főiskola mindkét felü
gyeleti szerve - mind a Pénzügy, mind a Földrnivelésügyi Minisz
térium - és magához kérette a két kiutasitottat* Genárd fel is 
utazott, de előtte állitólag becsületszavával fogadta, hogy visz- 
sza sem jön. Pesten azonban erről a szándékáról lebeszélték, és 
mindkettőjüket biztatták, hogy csak látogassák az előadásokat, 
mert a legenergikusabb intézkedésekkel fognak gondoskodni ar
ról, hogy minden beiratkozott és felvett hallgató élhessen a 
törvényben biztositott jogával. Meg kell jegyezni, hogy a "nu
merus clausus" a főiskolára kimondottan nem is vonatkozott, a 
kettőnél jóval több is felvehető lett volna.

Biró fel sem ment Pestre, és amikor ezt Tettamanti megtud
ta, már október 2-án felkereste lakásán, és kötelezte az előadá—
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sok látogatására. Pestről a rektor még külön telefonutasitást 
is kapott 4-én, hogy a legerélyesebb intézkedésekkel vessen 
véget a zavargásoknak, nyomoztassa ki a felbujtókat.

A sok biztatásnak az lett a vége, hogy az október 7-ei 
előadáson - az elsőévesek legnagyobb meglepetésére - a két ki
utasított is beállitott a tanterembe. Rögtön tanácskozásra se
reglettek össze, és pár percnyi megbeszélés után, még az elő
adás megkezdése előtt kivonultak a teremből, köri közgyűlésre 
bizva, hogy a többi évfolyam és szak is csatlakozik-e hozzájuk. 
Az előadó tanár jelentést tett a rektornak, hogy egyre többen 
gyülekeznek a főépület előtt. Erre Tettamanti megjelent a lép
csősor felső fokán és kemény szavakkal intette a hallgatóságot 
a főiskolai rendszabályok szigorú megtartására. Bejelentette, 
hogy 48 órára bezárja a főiskolát és egyéb rendszabályoktól 
sem riad vissza. Ezeket azonban már csak Írásban közli. Elha
tározása szilárdságának alátámasztására felhozta, hogy üzemi 
gyakorlatában vízágyúval oszlatott szét hasonló csődületet.

Este összeült a főiskolai tanács és megtorló intézkedése
ket határozott el: ideiglenesen meg kell vonni a menzát, az in- 
ternátusi szállást, be kell csukni a Centrumot és a két büfét.
A rektor a felbújtók felderítésével Lesenyi Ferenc rendkívüli 
tanárt bizta meg. Az ifjúság pedig ugyanakkor szakestélyt tar
tott a Benkő-féle étteremben és ezen 182:81 arányban úgy határo
zott, hogy előadást addig, míg a két kiutasított Sopronban van, 
nem látogatnak. A teljes létszám ebben az időben 400 fő körül 
volt, igy mintegy 100-an távol voltak vidéken, esetleg otthon. 
Tudomásul vették, hogy a rektor a jelentkezési határidőt 24 órá
val meghosszabbította.

Október 10-én reggel 8 óra tájt feltűnően sokan gyülekez
tek a főiskolán. Az első előadási órán teljes létszámmal részt- 
vettek, még á két kiutasított is jelen volt. Az óra végén vala
mennyi évfolyam és szak hirtelen összepakolta jegyzeteit, köny
veit, rajzeszközeit és kivonult a termekből. A rektor erre ösz- 
szehivta a tanácsot, és történetének talán egyik legviharosabb 
ülésére került sor. A rektor bejelentette, hogy megjelent nála
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az Ifjúsági Kör elnöksége, és bejelentette lemondását. Mindent 
megtett az előadások zavartalanságának biztosítására,és nem 
ért egyet az ifjúság viselkedésével. A rektor megköszönte az 
elnökség erőfeszítéseit, tudomásul vette a 182:81 arányú sza
vazási eredményt, elfogadta a lemondást, de a zavaros helyzet
re való tekintettel az ügyek további intézését kérte a legkö
zelebbi elnökválasztásig. A továbbiakat illetően heves vita 
indult. Roth a tanács tekintélyének fenntartása érdekében az 
előbbi tanácsülésen elhatározott megtorló intézkedések azonna
li foganatositását sürgette. Elhangzott a vád, hogy ezek in- 
diszkréció folytán már általánosan ismertek a hallgatók között. 
Fekete újabb terminus kitűzését kérte, lesenyi felderitő munká
jának eredményeként fegyelmit kért Sady József bányamérnök-hall
gatónak. A vita hevében Vági sértésnek vette a rektor egyik ki
jelentését, és indulatosan kirontott az ülésről. Réz ezt súlyo
san elitélte. A rektor végül is felvetette a bizalmi kérdést.
Ez kissé lehütötte a kedélyeket. Ekkora felfordulást mégsem ki- 
vánt a tanács, és a rektor személyes jelentéstétel végett a dé
li vonattal Budapestre utazott. Az ülés határozata a protektor 
aláírásával jelent meg a fekete táblán:

1. Előadások bizonytalan ideig szünetelnek.
2. Menzai étkezés okt. 11-től megszűnik.
3* Internátusból 11-én este 6 óráig ki kell költözni.
4* Vizsgák felfüggesztetnek.
5# Tandijakat 8 nap alatt be kell fizetni.
Október 11-én csend a főiskolán, annál élénkebb a város. A 

rektor intézkedése futótűzként terjedt. Ismerősök, ismeretlenek 
érdeklődtek a Deák téren, Széchenyi téren, a Várkerületen sétál
gató főiskolásoktól: Mire készülnek, mi lesz rnost? Ezt ők sem 
tudják, maguk között is csak tanakodnak* Délben főiskolások gyü
lekeznek a Városház téren. Itt a sebtében megerősített Polgári- 
-konyha várja már a menzáról kiszorultakat a Storno-ház pincé
jében.. A spontán felbuzdult segitő szándék első megnyilvánulá
sa! A szándék hirtelen felerősödik: segíteni kell az interná— 
tusból kiszorult 43 hallgatónak és sokaknak, a büntetésként zá—
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ros határidővel tandíjat befizetni kötelezett kispénzüeknek!
Eate 6-ra egybehívták a táraadalmi egyesületeket - a 

LIGAt, a MOVÉt az ÉBREDŐKet, a MANSZt és vártak a MOVE helyi
ségébe mindenkit, aki önként segíteni kívánt a főiskolásoknak. 
Felhívást intéztek a környék módosabb földbirtokosaihoz, a gyá
rakhoz, nagyobb vállalatokhoz és minden együttérzőhöz:

- Segítsetek!
Délután a főiskolások összegyülekeztek az Erzsébet-kert 

kioszkjában, majd az internátushoz vonultak. Itt a kiköltözte
tettek ruháit, egyéb holmiját kiskocsikra rakták, nagyobb da- 
dabokat egyenként hátra, vállra, kézbe vettek, rendezett sort 
alkottak és megindult a történelmünk legnagyobb, hagyományos sel- 
meci költöztetése* Élen egy fáklya és egy tábla:

- "Csak két zsidó miatt".
És vonult a menet a városon át. Deák tér, Széchenyi tér, 

mindenütt járókelők csatlakoztak. Felcsendült a nóta - "Mindnyá
jan voltunk egyszer...", "Ballag már..." és egyéb Selmecről ho
zott bús nóta, egyre hangosabban, mert részben a civilek is 
tudták. A Várkerületen mát hatalmas tömeg fújta, jókedvűen, bi
zakodva. A Színház téren megállás,

- "Silentium", majd "Kalapot le!" és egy érces hang rázendí
tett a Szózatra. Méltóságos fegyelem fogadta a következő vezény
szót :

- "Silentium ex, oszolj!"
A tömeg kisebb csoportokra oszlott, és mire teljesen bees

teledett, mind a 43 kilakoltatott feje fölé tető került. Befogad
ták magánosok, magánlakással biró társaik. Volt kamara, ahol ed
dig hárman laktak, most öten, de szállás nélkül senki sem maradt. 
A segítés továbbra sem maradt el. A SOPRONI HÍRLAP október 15- 
én 50 főiskolásról számol be, akiket soproni családok látnak 
vendégül rendszeresen asztaluknál, 150-ről, akik a Polgári-kony- 
hán a menzához hasonló körülmények között étkezhetnek. Október
21-én 50 millió koronánál nagyobb összegről ad hirt, amit a tan
dijak befizetésére adtak össze.
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Tettamanti Budapestről hazaérkezve az október 13-ai ta
nácsülésen arról számolt be, hogy a rainisztei-tanács is foglal
kozott a kérdéssel, és a 10-ei ülésén a főiskolának félévre 
való bezárását határozta el, de a másnapi tárgyalások a minisz
tériumokkal ezt úgy módositották, hogy még egy kísérletet kell 
tenni a zavargások megszüntetésére. Egyénenként kell jelentkez
tetni a hallgatókat, és aláírásukkal igazoltatni hajlandóságu
kat a főiskolai rend betartására és másokkal is betartatására. 
Aki ennek nem tesz eleget, szemesztert vészit! Belejátszhatott 
ebbe az is, hogy a MAGYARORSZÁG cimü fővárosi napilapban hangu
latkeltő cikk jelent meg:
- "Halálfejes fenyegető levelet kapott az egyik soproni zsi
dó diák apja" - vastagbetüs címmel és köztudottá vált, hogy

Biró Pál Sopronban fegyverviselési engedélyért folyamodott. 
Mindezek alapján csakhamar hirdetmény jelent meg a fekete táb
lán:
- "Október 14-én este 6 óráig jelentkezzenek azok, akik a 
főiskola rendjét respektálni hajlandók és ezt aláírásukkal 
igazolják. Aki nem jelentkezik a rektori irodában, elvesz
ti szemeszterét."
A hallgatók közül csak a két izraelita vallású jelentke

zett a megadott határidőig, valamint a már lehallgatottak, de 
ennek következménye nem lett, mert 15-én a Pénzügyminisztérium 
a főiskola bezárására vonatkozó kormányhatározatot 17-éig fel
függesztette. A 17-ei országgyűlésre Lehner-Lendvai István és 
Pakóts József képviselők interpellációval iratkoztak fel, igy 
az ügy a parlament napirendjére került,és a további intézkedé
seket a tárgyalás eredményétől tették függővé. Ez végül is a 
minisztertanácsban dőlt el. Gr. Klebelsberg Kunó vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter itt védelmébe vette az ifjúságot. Maga
tartásukat az általánosan rossz helyzettel, kilátástalanságulc- 
kal mentette és a zavargások elhúzódásáért Br. Korányi Frigyes 
pénzügyminiszterre hárította a felelősséget. Gr. Bethlen Ist
ván miniszterelnököt a MEFHOSZ kérte jobb belátásra, de ő ki
jelentette, hogy csak a törvény keretei között mozoghat...
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A határozatot végül is a pénzügyminiszter távirata hozta Sop
ronba:
- "...a főiskola kettő hétre bezárandó#'1

Ez a kedélyeket ideiglenesen lehiggasztotta. A főiskolán
- ha csökkent mértékben is -, de megindult az élet. Megindul
tak a vizsgáztatások a korábban már jelentkezett lehallgatot- 
taknak, és számukra újra szabad lett a menza éa az internátus.
A hallgatók nagyrészt szétszéledtek, részben hazamentek két 
heti szabadságra. Vági lemondott a lovagias elégtételről é3 
megkövette a tanácsot.

Az országosan nagy diákszervezeteket - a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségét /MEFHOSZ-t/, és a 
Turul Bajtársi Szövetséget - is élénken foglalkoztatta a sopro
ni megmozdulás. A MEFHOSZ külön köszönetét fejezte ki Klebels- 
bergnek megértő magatartásáért. Az akkor tartott budapesti Or
szágos Diáknagygyülés buzditó táviratot menesztett Sopronba:
- Kitartás a végletekig! - mert ha a kormány 17-ig nem vál

toztatja meg álláspontját, a fővárosi éa pécsi egyetemek is 
csatlakoznak a mozgalomhoz.

Még mielőtt az október 14-ei határidő felfüggesztése isme
retessé vált volna, a soproni keresztény egyesületek felkeres
ték vitéz Simon Elemér főispánt, kérve, hogy járjon közbe a rek
tornál a lehetetlenül rövid határidő meghosszabbitása érdekében# 
A főispán erre magához kérette a ifjúsági vezetőket# Ők István 
Sándor elnök vezetésével meg is jelentek, és a főispán kifej
tette előttük, hogy ő is csak a kormány álláspontját képvisel
heti, de beszélni fog a rektorral a feltételek enyhitése érde
kében. Másnap, mielőtt még elindulhatott volna, telefonhivást 
kapott, melyben az ifjúság megköszönte készségét, de nem tart 
igényt a közbenjárásra. Nincs rá konkrét adat, hogy a főispán 
a kormánynál és a parlamentben miként képviselte a soproni fő
iskolások érdekeit, de élénk tevékenységre utal az a körülmény, 
hogy ebből kifolyólag még lovagias ügye is támadt. A lemondást 
az váltotta ki, hogy a MEFHOSZ szimpátia sztrájkot rendelt el 
a budapesti egyetemeken, és Pécsett is kétnapos sztrájkot tar
tottak.
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Elérkezett a kéthetes bezárás vége, de 29-ig nem irt alá 
senki. Másnap közgyűlést tartott az Ifjúsági Kör a rajzterem
ben, és ezen úgy határozott 170:19 arányban, hogy továbbra sem 
ir alá semmit. Ezt azonnal Tettamanti tudomására hozták, aki 
erre saját szakállára lemondott az aláirásokről, ha e nélkül 
hajlandók látogatni az előadásokat. Ezt az ifjúság elfogadta, 
Tettamanti pedig nov. 3-ára irta ki az előadások megkezdését# 
Intézkedését abban a tudatban tette meg, hogy a két zsidó vég
leg elhagyja Sopront. Már korábban elhangzott a tanácsülésen, 
hogy a rektor maga keres a zavargás megszüntetésére megoldást# 
Ez abból állt, hogy magához kérette a köri elnököt és bizalma
san felkérte, keresse fel Genárdot, és kinálja fel neki, hogy 
önkéntes távozása esetén a MEFHOSZ útján bécsi vizumot eszkö
zöl ki számára# Ezt Genárd szégyenkezve ugyan, de elfogadta# 
Biró pedig már korábban elhagyta Sopront.

Tettamanti az előadások megkezdésére vonatkozó intézkedé
sét táviratilag jelentette a kormánynak, itt azonban ezt nem 
fogadták el, továbbra is ragaszkodtak az egyénenkénti nyilatko
zatok aláirásához. A telefonon jött utasitásra már november 2- 
-án - vasárnap, halottak napján - megjelent a táblán a hirde
tés:
- Még a másnapi /3-i/ előadások megkezdése előtt, 1/2 8 és 
8 óra között mindenki irja alá a dékánoknál felfektetett 
kötelezvényt.
Este 5-kor indult a főiskoláról a hagyományos halottaknapi 

szalamander a Szt. Mihály-temetőbe, a főiskola már itt is egy
re szaporodó sirjaihoz, köztük a nyugatmagyarországi felkelés 
hőseiéhez. A hirdetményről igy mindenki időben értesülhetett, 
másnap mégsem irt alá senki. Bolemann és Solt ennek ellenére 
megkezdte előadásait, de a dékán csakhamar kihivatta őket és 
betiltotta azok folytatását. Erre az ifjúság kijelentette, hogy 
még akkor sem ir alá semmit, ha a két zsidó el is távozott. A 
rektor erre újra Pestre utazott, itt azonban változatlanul ra
gaszkodtak a nyilatkozathoz. Most már a MEFHOSZ sem látta in
dokoltnak az ellenkezést és a Turullal együtt szólitotta fel a 
soproniakat:
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- Az általatok kezdeményezett megmozdulás elérte célját, 
nagyszerű összefogástok az egész magyarság előtt szim
pátiát keltett, melyet azonban minden szinten elveszíte
nétek, ha nem viselkedtek fegyelmezetten és nem követ
nétek az utasításainkat*..
Utasítást a soproniak nem voltak hajlandók elfogadni. A 

november 5-ei közgyűlésen elutasították minden aláírásra vo
natkozó felhívást; és ezzel a krízis tetőpontjáta hágott. Mo3t 
már személyesen jelent meg a turulista vezér, és a november 
7-én tartott ifjúsági köri közgyűlésen becsületszavával fogad
ta, hogy amennyiben a két kiutasított hallgató Sopronba mégis 
visszatérne, a szövetség teljes erejével a főiskolások mellé 
áll. Erre 151:81 arányban elhatározták, hogy hajlandók aláír
ni azokat az iveket, amelyek amúgy sem tartalmaznak mást, mint 
azt a fogadalmat, amelyet a beiratkozáskor már egyszer megtet
tek/és amelyet minden új hallgató tesz. Ezt igy adta hirül no
vember 8-án a SOPRONI HÍRLAP:
- "... a sok szenvedéssel, sok szomorú örömmel és fiatalos 
lelkesedéssel vívott harcban tegnap beállott a béke..."
November 10-én, hétfőn reggel 8 órakor végül is megkez

dődhettek a rendszeres előadások azzal a rektori Ígérettel, 
hogy szemeszter-meghosszabbítás nem lesz, de a vizsgákon a 
teljes anyagot fogják számonkérni...

Fa.i - vagy felekezet?

Az első előadási órán elhallgattatott hallgató beléje foly- 
tott szavait végül is a S0PR0N7ÁRI.IEGYÉBEN közzétett búcsúleve
lében folytatta, illetve zárta be:

"Nem tagadom, nagyon boldog voltam, amikor Erdélyből a 
megcsonkított hazába érkeztem; az elnyomások, üldözések, 
fájón égő titkos magyar könnyek földjéről a megtépett, 
de szabad magyar hazába. Ez a mámoros érzés - megvallom - 
csak Sopronban lohadt le - nem amiatt, hogy akikhez fia
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tál szivem testvéri hevével közeledtem; a diáktársaim 
mint bélpoklost közösítettek ki maguk közül - hanem 
amiatt, hogy nyomorult szegénységemnek egyetlen kin
csére, becsületemre is sarat fröccsentett a SOPRONI 
HÍRLAP cirnü lap* Ennek a lapnak okt. 12-i számában 
"Egyezkedjünk 50 %-ra" cira alatt cikk jelent meg, amely 
azzal vádol, hogy becsületszavamat megszegtem. A közle
mény valótlanság. A megirt ügyben senkinek nem adtam 
becsületszavamat. Még egyszerű Ígéretemet sem szegtem 
meg soha. Azt a becsületszavamat sem szegtem meg, ame
lyet a beiratkozásnál tettem összes hallgatótársaimmal 
együtt arra, hogy a főiskola rendje, fegyelme ellen nem 
vétek. Nem hagytam el az előadásokat, nem szegültem el
lene felsőbbségem rendelkezéseinek, nem viselkedtem az 
iskola falai közt szabályellenesen, nem tettem vitássá 
a jogot, törvényt - mert arra becsületszavamat adtam.
Most búcsúzom Soprontól, búcsúzom a főiskolától, ame
lyet önként hagyok el, a saját elhatározásomból...
Amidőn búcsúzom Soprontól, kötelességem bocsánatot kér
ni mindenkitől, akinek soproni tartózkodásommal és sze
replésemmel kellemetlenséget okoztam. Még a főiskolások
tól is, akikre - kijelentem - a történtek után sem tudok 
haragudni, mert ha bántottak is - magyarok bántottak.

Génárd Zsigmond"

Végül is köztudottá vált, hogy ez a kiutasított hallgató 
tősgyökeres székely volt. Leszármazottja a székelység azon ré
szének, amelyik nehéz körülmények között küszködve nyomorú sor
sához hasonló népet és az igaz Istent keresve vagy háromszáz év
vel ezelőtt judaizált, az ősi zsidó vallásra tért át, és azt hí
ven megőrizte - talán máig is. Később bátran vállalta hitsorsai
nak kegyetlen végzetét, egymás kezét fogva mentek a nácik el
különítő táboraiba, hagyták el szegényes vagyonkájukat, vér sze
rinti rokonaikat és indultak szögesdróttal bevert ablakú. marha-
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vagonokban a megsemmisítő lágerekbe. Hát hogyne vioelte volna 
el egyikük bátran éa becsülettel a főiskolai kix’ekeszté3 ke
servét. ..

A levélben emlitett "kiegyezés" még magyarázatra szorul.
A SOPRONI HÍRLAPBAN október 12-én olvashattuk azt a közlést, 
hogy a kiutasítottak egyezkedés reményében felajánlották, meg
ígérnek mindent, hogy miként viselkedjenek a főiskolán, sőt e- 
gész életükben, csak maradhassanak. Társaik azonban kijelentet
ték, nem hisznek nekik, mert amint október elején elmentek Sop
ronból Budapestre, becsületszóval Ígérték, hogy nem térnek 
vissza, mégi3 visszajöttek.

Az antiszemitizmusnak eseti fellángolásakor gyakran felme
rül a kérdés, hogy faji, vagy felekezeti elkülönülés-e az oka.
A faji kérdést ez alkalommal AZ EST cimü fővárosi napilap vetet
te fel:
- "... a fajvédelmi agitáció jónak látta, hogy sváb csapata

it turkomán segitaéggel erősitae..."
Akkoriban ugyanis Selmec nagy hírétől indíttatva több tö

rök is hallgatója volt a főiskolának. Ezek az ifjúsági életben 
élénken resztvettek, hiven ápolva német eredetű hagyományain
kat. Az újság névszerint Ekrem Hasszánt említette, aki valóban 
jelentős szerepet játszott a zavargásokban. Ekrem a kifogást 
viasza is utasította a SOPRONI HÍRLAP hasábjain. ráint a török 
nemzeti hadsereg tartalékos lovassági hadnagya védte jogát egy
részt azzal, hogy honfitársai közül résztvettek a nyugatmagyar 
országi véres felkelésben is, másrészt:
- "... közelebb állok a faj magyarsághoz, mint a két zsidó

fiatalember, én turáni vagyok, de ők szemiták!"
A faj, vagy felekezet kérdés túlzottan leegyszerűsített. Az 

ok ennél nyilván összetettebb és mélyebben fekszik az emberi ter
mészetben. Ez az eset azonban újra rávilágít a sommáa megitéléa, 
elhamarkodott általánosítás szörnyű veszélyeire, tarthatatlan 
bűnösségére. Mentségül szolgáljon mindazoknak, akik ebben részt
vettek, hogy az egész akció mindennemű fizikai erőszaktól mente
sen zajlott, ment volt a budapesti egyetemekben annakidején so
rozatosan elkövetett atrocitásoktól.


