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III. Rész.

Az októberi-novemberi események folytatása.
/1956.nov.4-1957.febr.19./

1./ 1956. november 4.-én /vasárnap/ délután kb. 6-1/2 7 óra 
tájban dr. Magyar János igazgatóhelyettes a Dimitrov-téri diákott
honból négy elsőéves erdőmérnökhallgatóval a Főiskola területére 
ment, hogy megkezdje a rend helyreállitását és megakadályozza a 
fosztogatást. Rövidesen csatlakozott a csoporthoz Vancsura Rudolf 
tanársegéd, Farkas Vilmos docens és négy bányamérnökhallgató 
/köztük Schmidt József III.éves/ is. A csoport végigjárta a pin
cehelyiségektől kezdve emeletről-emeletre, illetve szobáról-szo- 
bára haladva minden épületet és lezárta a tárva-nyitva maradt 
ajtókat: Közben kb. éjféltájban a Főiskola igazgatási épüle
téből eltávolitott 16-18 fegyveres, kézigránátos idegent, s 
ezután gondoskodott az egyetemi, illetve főiskolai épületek 
megfelelő őrzéséről. Jóval éjfél után a csoport két papirzsák-
ban kenyeret /főképpen kenyér darabokat/ és megbontott 
konzervdobozokat, amiket a matematikai és az ábrázoló mértani 
tantermekben szedett össze, a Dimitrov-téri diákotthonba kül
dött onnan kihivott férfi és nő erdőmérnökhallgatókkal.
/A küldeményt a diákotthonban Bognár Antalné gondnoknő vette 
át és a hallgatóság nov. 5-i élelmezésére használta fel./
A csoport intézkedett aziránt is, hogy az éjjeli őrség tagjai 
hideg konzerv-vacsorájuk mellé a Dimitrov-téri diákotthonból 
meleg teát kapjanak. Ezt a megbízatást Bognár Antalné gondnok 
nő, valamint Homolyáné Antal Zsuzsanna, Révész Márta és 
Valiczkyné Németh Gizella erdőmérnökhallgatók teljesítették 
az akkori körülmények között példás helytállással. Az éj
szaka még hátralévő részére a Főiskola, illetve Egyetem terüle
tén az éjjeli őrség vezetését Kollár József IV. éves dolgozó
tagozatos bányamérnökhallgató látta el.

2./ 1956. november 5-én kora reggeltől kezdve a főiskolai 
épületekben és a botanikus kertben fellelhető katonai fegyvere
ket és lőszert a fizikai dolgozóknak és a hallgatóságnak a be
vonásával néhány nap alatt összegyüjtöttük és a határőrség, vala
mint a rendőrség parancsnokságának tudtával, illetve a parancsnok 
segítségével folyamatosan elszállítottuk.



Ezzel kapcsolatban történt november 6-án délután, hogy két ka
tonai teherautó parancsnoka, állítólag egy fertődi tüzér hadnagy, vona
kodott a Főiskola igazgatói épülete mellett lévő lőszereket és egyéb 
tüzérségi anyagot elszállítani, és hosszas alkudozás után megfordu
lás ürügye alatt - autóival a botanikus kertben egészen máshelyen 
lévő benzinraktárhoz hajtott. Az utat számára az első kocsiban a ve
zető mellett ülő Kassay Viktor V. éves erdőmérnökhallgató mutatta. 
Amikor az autókat a benzinraktár mellett megtaláltuk és a hadnagy nem 
teljesítette Magyar János igazgatóhelyettesnek azt az ismételt kéré
sét, hogy fogjon hozzá a lőszer-elszállitásához, hanem ehelyett a ben
zinrakodást akarta megkezdeni, a főkapu körül tartózkodó hallgatókat 
hivtuk segítségül, hogy a pisztolyát elő-elő kapó hadnagyot, illetve 
autókat a hallgatóság fegyvertelen tömegének erejével az igazgatói 
épülethez kényszeritsük. Egy-egy autónak 50-50 liter benzint mégis 
adnunk kellett, pedig bőven volt a lőszerek elszállításához benzinük.
/A hallgatóság egy részét ekkor már vissza kellett tartanunk attól, 
hogy a hadnagyot megverjék, akire állítólag azért is haragudtak, mert 
november 4-én, és ezt megelőzően is, ő volt a leghangosabbak egyike, 
akik a hallgatóságot felfegyverezve Sopron előterébe vezényelték./
Végül is a hallgatóság nyomására a hadnagy engedett, az autók az előbb 
említett lőszerek és egyéb anyagok mellé futottak, ott a hallga
tóság a lőszereket /stb-t/ az autókra felrakta, s a megterhelt 
autók a katonákkal együtt nagykeservesen elhagyták a Főiskola terü
letét. Ekkor a főbejárat vaskapuszárnyait összeláncoltuk. /Kassay 
Viktor emh. az országot elhagyta, a tüzér hadnagy nevét nem sikerült 
megtudnunk./ Ennek az eseménynek a során a segédoktatók közül külö
nösen Gencsi László adjunktus állt helyt.

Itt emlitjük meg, hogy fegyver és lőszer a későbbiekben is 
elő-elő került még. Legutóbb 1957. junius hó 20-án a Főiskola botani
kus kertjében kaszáló munkások hivták fel a figyelmünket egy kézi
gránátra. Az előkerült fegyvereket, lőszereket mindig és minden kése
delem nélkül a rendőrségre szállíttattuk.

3./ A Főiskola területére került különféle üzemanyagok tűz
biztos tárolását, felmérését, leltározását 1956. november 5-től 
kezdve rendszeresen végeztük. Nov 5-i leltárunk adatai szerint
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6006 liter közlekedési benzint,

18565 " gázolajat,
956 db á 20 literes benzinkannát tároltunk.

A benzint a kannákból 200 és 300 literes vashordókba he
lyeztük, a gázolajat pedig földalatti beépitett gázolajtároló meden
cékbe gyűjtöttük. /Ezt a nem éppen könnyű munkát különösen Roxer 
Egon tanársegéd, Fejes István ifjúsági káderes és Varga Ferenc I. 
éves erdőmérnökhallgató végezték el más erdőmérnökhallgatók és 
technikumi tanulók segítségével./

1957. febr. 1-én az Államrendőrség tagjai /Ferenczi Sándor 
és Szilágyi László /elvtársak a kimutatott készletből 700 liter ben
zint, 16500 liter gázolajat és 956 db üres benzineskannát zároltak, 
amit utasításukra, elismervény ellenében, az állami gazdaságok és 
közületi vállalatok vették át.

Az idegen benzinkészletből korábban már átadtunk: 
a Műszaki Egyetemnek 1000 litert
a Geodéziai Kutató Laboratóriumnak 1000
a Geofizikai Kutató Laboratóriunak 1100
a Tanulmányi Erdőgazdaságnak 600
a Rendőrség a zárolás során e benzinkiadásokat tudomásul

vette.

4./ 1956. november 5-én megkezdtük a Főiskola területén még 
fellelhető, vöröskeresztes adományokból származó ruhanemüek, élelmi
szerek és gyógyszerek számbavételét is, majd pedig a Városi Tanács
csal létrejött megállapodásunknak megfelelően ezeknek az anyagoknak 
a folyamatos elszállításához fogtunk. A Városi Tanács Képviseleté
ben Marton László pénzügyi oszt.vez. és Hergovits József előadó 
jártak el. Az anyagoknak a Főiskola épületéből való kihordásában és 
gépkocsikra való rakásában a Városi Tanács és a Posta dolgozói vettek 
részt.

A Városi Tanács feljegyzéseink és elismervényeink tanúsága 
szerint - 1956. november 14-től nov. 19-ig átvett:

16.819 kg különféle ruhaneműt és cipőt,
4 0 db kartondobozban különféle gyermektápszert 
7 láda tejport, kondenzált tejet, szappant /á 60 kg/,

89,5 kg élesztőt,
10.942.0 kg különféle élelmiszert /liszt,búza,bab,rizs,

vaj,burgonya,stb./
1957. február 13-án a Városi Tanács átvett:
25 zsák ruhaneműt, 86 db gyermektakarót, 9 vattapaplant, 2

dunnát, huzatot, 6 párnát, egy matracot, egy szalmazsákot, 2 m vatte-



lint, 2 db lepedőt és paplanhuzatot.
1956. november 14-től dec. 19-ig a Városi Tanács átvett:
1 láda fertőtlenitőt és altatót, 44 láda, doboz és köteg 

különféle gyógyszert és kötszert és 1 üveg 5 1. tink. methiolata 
gyógyszert.

Az egyesitett kari tanácsok 1957. február 22-i határozata 
alapján a Műszaki Egyetem Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kara 
202 db különféle takarót, 28 m flanellanyagot, az Erdőmérnöki 
Főiskola pedig 211 db különféle takarót és 28 m flanellanyagot 
vett át. Az Egyetem és a Főiskola az átvett anyagot a diákottho
nok textilanyagainak a kiegészítésére, ill. pótlására használja fel.
A Főiskola az anyagokat 127/861-864, valamint 127/183-184 tétel
számok alatt vette leltárba.

Az 1956. november 4-e után a Főiskola tornatermében maradt 
felnőttek étkezésére való, főképpen konzerv élelmiszereket a 

Főiskola, ill. a Műszaki Egyetem Tanács, valamint a Városi Tanács 
és a Szovjet Városparancsnok /Bondzsuk alezredes elvtárs/ egybe
hangzó határozata alapján az erdőmérnökhallgatók, a bányamérnök
hallgatók és a földmérőmérnökhallgatók választott képviselőik ut
ján egymás között megosztották és az egy-egy Kar ifjúságára eső 
részt saját maguk a diákotthonaikba szállították. /Ez a konzerv 
mennyiség jelentékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a november 4-e után 
napokon át, sőt még hetek múlva is jelentkező étkeztetési nehéz
ségeket az ifjúság jó egészségben kiállta./

Az egyesitett Kari Tanácsnak a Városi Tanács és a Városi Párt- 
bizottság képviselőjével egyetértésben hozott 1956. nov. 5-i hatá
rozata alapján a hallgatók és az egyetemi alkalmazottak a vöröske
resztes ruhanemüekből is kaptak saját szükségletükre néhány ruhada
rabot, pecséttel ellátott szállítójeggyel együtt, hogy a ruha- 
nemüek származását bárki előtt igazolhassák.

November 7-én déltájban, amikor a három Kar ifjúsága a tor
nateremből a reá eső konzerv és élelmiszereket a diákotthonokba 
szállította, más hallgatók pedig a kapott vöröskeresztés ruhanemü
ekből készített csomagjaikkal igyekeztek a Főiskola területét el
hagyni: egy autónyi katona szállta meg a Főiskola botanikus kert
jét és főbejáratát. A katonák parancsnoka Farkas Antal százados meg
gátolta az ifjúságot az élelem elszállításában, a ruhanemüs csoma
gokkal pedig a hallgatókat a Főiskola területéről nem engedte utjukra. 
Farkas Antal százados az egyetemi, illetve főiskolai
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hallgatókat tolvajoknak, fasisztáknak, stb. nevezte és az oktató
kat, más dolgozókat a hallgatósággal együtt az Egyetem, ill. Fő
iskola területéről a katonáival el akarta távolitatni. Dr. Magyar 
János igazgatóhelyettes tiltakozott az egyetemi autonómiának ilyen 
durva megsértése ellen és Pántos Györgyöt, a MTA Talajbiológiai In
tézetének igazgatóját tolmácsul kérve: segítségért Bondzsuk alez
redeshez, a szovjet városparancsnokhoz fordult. Bondzsuk alezredes 
a késő-délutáni órákban a Főiskola területére kijött, s az egyesi
tett Kari Tanácsnak, a Városi Tanács és a Városi Pártbizottság 
képviselőjével közösen hozott határozatát helyesnek, illetve cél
szerűnek minősítette. Ezután az ifjúság élelmiszerét és a kapott 
ruhanemüeket hazavitte. Bondzsuk alezredes elvtárs egyszersmind 
intézkedett aziránt is, hogy a magyar katonai hatóságok a Főisko
la, illetve az Egyetem vezetőit a főiskolai és egyetemi területen 
való rend helyreállításában és az oktatás mielőbbi megkezdéséhez 
szükséges előkészületek megtételében többet ne háborgassák. /A 
Bondzsuk alezredes elvtárssal és kíséretével való tárgyalásban 
Pántos György a tolmácsoló tevékenységével rendkívül hatékony és 
elismerésre méltó munkát fejtett ki./

5./ A Főiskola és a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar 
1956. november 5-én közös tanácsülést tartott. A tanácsülésben 
elhatározták, hogy a két felsőoktatási intézmény vagyoni állagának 
megőrzése és a külföldi vöröskeresztes küldemények védelmére 
éjjel- nappali őrséget állítsunk, a hallgatóság és a dolgozók a 
vöröskeresztes ruhanemüekből és cipőkből saját szükségletükre, 
meghatározott módon, részesülnek, egyébként a küldeményeket át
adjuk a Városi Tanácsnak, a rendet a Főiskola és az Egyetem épü
leteiben stb. mielőbb helyreállítjuk, az oktatást 1956. november 
12-én megkezdjük, az eltávozott hallgatók és oktatók visszatéré
se érdekében pedig megteszünk minden tőlünk telhetőt. Bognár Dezső, 
városi tanácselnök elvtárs, aki a gyűlésben részt vett, megnyugta
tásul közölte, hogy személyében garantálja: egyetlen itthonmaradt, 
vagy hazatérő oktatónak és hallgatónak sem fog bántódása esni és 
zaklatni sem fogják őket. A tanácsülés határozata alapján novem
ber 6-tól kezdve a főiskolai és egyetemi alkalmazottak néhány 
kivételével mind munkába állottak.

6./ 1956. november 5-én a Főiskola és a Bányamérnöki és 
Földmérőmérnöki Kar közös oktatói- és hallgatói-értekezletet is
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tartottak. Ezen az értekezleten dr. Magyar János igazgatóhelyettes 
a jó rend és a főiskolai vagyonbiztonság /stb,/ mielőbbi helyreál
lítása érdekében

dr. Haracsi Lajos egyetemi tanárt az Erdészeti Kémiai,
Tompa Károly egyet, adjunktust az Erdőtelep, és fásitástani, 
Herpay Imre egy. adjunktust az Erdőfeltárástani,
Gencsi László egy. adjunktust a Növénytani,
Sébor János egy. tanárt az Érd. Épitéstani Tanszékre 

nézve a tanszékvezetői feladatok ellátására felkérte. A megnevezett 
főiskolai oktatók előszóban történt felkérését Magyar János igaz
gatóhelyettes a tanszékvezetői feladatok ellátására 1956. november 
hó 7-én Írásban megismételte.

7./ A Főiskola és a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar ta
nácsának tagjai 1956. november 7-én közös tanácsülésben ismét fog
lalkoztak az Ausztriába távozott oktatók és hallgatók hazahívásá
nak kérdésével. Aggasztó ténynek mutatkozott, hogy a Bányamérnöki 
Kar Köztársaság-uti diákotthonában lakó hallgatók megfélemlítve 
érzik magukat, mert egy határőr százados megfenyegette őket, mond
ván, ő tudja, hogy kik szerveztek közülük. Egy másik magyar kato
na pedig fasisztának bélyegezte a hallgatókat.

A tanári kart értekezlet közben meglátogatta Bondzsuk szov
jet alezredes, a város katonai parancsnoka, politikai tisztjének 
és a városi pártbizottság képviselőjének kíséretében. A szovjet 
parancsnok kifejtette, hogy az ifjúságról általánosságban rossz 
véleménye van, de a soproni főiskolai, illetve egyetemi ifjúság
ról jó véleményt alkotott. Kijelentette, hogy nem lesz retorzió, 
mindenki megbocsátásban részesül, aki eltévelygett. A szovjet po
litikai tiszt hangsúlyozta, hogy a hibát nem az ifjúság és a nép 
követte el, hanem a vezetők. Megérti, hogy az ifjúság külföldre 
távozott, de minél előbb jöjjön vissza. A városi pártbizottság 
képviselője: Zárai Károly elvtárs kifejtette, meg akarja szüntet
ni a nyugtalanságot, szorgalmazni akarja a kiment hallgatók visz- 
szahivását és biztosítja az ifjúság bántatlanságát. /A tanácsü
lésben részt vettek a város képviseletében Marton László, a rend
őrség részéről Horváth Lajos százados, a járási P.B. nevében pe
dig Pális Ferenc elvtárs is. A tolmács feladatait Drobnits Károly 
látta el igen jól./
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8./ 1956. november 9-én a Főiskola igazgatóhelyettesénél 
jelentkezett munkára:

Bognár Dezsőné, személyzeti osztályvezető,
Székács Jánosné, a személyzeti nyilvántartás vezetője,
Horváth Jánosné, a személyzeti oszt.hivatalsegéde és 
Strausz József, volt függetlenitett párttitkár, az Épités- 

tani tanszéken félállásos adjunktus.
Dr. Magyar János igazgatóhelyettes az érdekeltekkel való 

egyetértésben és korábbi fizetésükkel:
Bognár Dezsőnét az igazgatói hivatalba,
Székács Jánosnét a terv- és pénzügyi osztályhoz,
Horváth Jánosnét a terv- és pénzügyi osztályhoz,
Strausz Józsefet pedig egészállásos adjunktusi minőségben 

az Épitéstani Tanszékre osztotta be.
1956. nov. 10-én a Főiskola igazgatóhelyettesénél jelentke

zett munkára Fejes István ifjúság káderes is.
Dr. Magyar János igazgatóhelyettes Fejes Istvánt szintén 

vele egyetértésben és korábbi fizetésével szintén a terv- és pénzügyi 
osztályra osztotta be.

Mind Bognár Dezsőné és társai, mind pedig Fejes István elv
társ a szolgálatra való jelentkezésük alapján mindjárt munkába áll
tak.

9./ 1956. november 10-én, az oktatás folytatásához szüksé
ges rend helyreállításával, az órarendet a szénnel való takarékos
kodás követelményének megfelelően és a megcsappant hallgatóság 
létszámának figyelembevételével módosítottuk. A tanulmányi rendben 
előirt előadásokat és gyakorlatokat évfolyamonként a hallgatói lét
számnak megfelelő befogadóképességű egy-egy tanterembe, esetleg 
tanteremnek berendezett szobába telepitettük, kivéve a rajzos gya
korlatokat, amelyek számára egy erre alkalmas tantermet jelöltünk 
ki.

1956. november 12-én /hétfőn/ reggel 8 órakor az uj óra
rendnek megfelelően az oktatást megint megkezdtük és napról-nap- 
ra, megszakítás nélkül folytattuk.

Az egyes évfolyamokat 1956. nov. 12-étől kezdve az egész 
fűtési idényben /tehát 1957. május 15-éig/ egy-egy tanteremben ok
tattuk.
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Itt emlitjük meg, hogy az 1956/57 évi tanév fűtési idényé
ben október hó 15-étól május hó 15-éig, a korábbi évek átlagos
6.000 q-ás szén- és 700 q-ás fa-fogyasztásával szemben 2.187 q sze
net és 188 q fát használtunk fel. Megemlitésre méltó azonban az is, 
hogy tanszékenként is legfeljebb csak két helyiséget /a tanszékve
zetői és egy segédoktatói szobát/ fütöttünk és a hivatalok helyisé
geit is összevontuk a dolgozók célszerű átcsoportosításával.

10./ 1956. november 12-én a munkaidő alatt Bognár Dezsőné 
szem. osztályvezető a hivatali helyiségben lévő páncélszekrényt 
Márz József lakatossal kinyittatta, mert a páncélszekrény kulcsai 
elvesztek; viszont benne voltak elhelyezve a személyzeti osztály 
másik páncélszekrényének kulcsai. A páncélszekrény kinyitásakor 
Bognár Dezsőné, Fejes István és Székács Jánosné azt látta, hogy
a szekrényben a keresett kulcsokon kivül pénz is van. Hivásukra 
megjelent a szobába dr. Mollay János gazd. ig.helyettes és meg
állapította, hogy a páncélszekrényben 8.24 6.20 Ft készpénz van.
A jelenlévők erről jegyzőkönyvet készítettek és a talált kész
pénzt a Főiskola pénztárában letétbe helyezték. Minthogy a szó- 
banforgó készpénz rendeltetése ismeretlen volt, az összeget az 
Orsz. Takarékpénztárnál vezetett 1988. sz. "főiskolai gyüjtőbe
tét" elnevezésű betétkönyvünkre helyeztük el.

11./ 1956. november 12-én d.u. 4 órára dr. Magyar János 
igazgatóhelyettes a Főiskola valamennyi oktatóját értekezletre hiv- 
ta össze és bejelentette a következőket:

a./ Dr. Vendel Miklós egy. tanár, ideiglenes rektor elnökle
te alatt a Bányamérnöki- és Földmérőmérnöki Kar, valamint az Erdő
mérnöki Főiskola közös ügyeinek intézésére Rektori Tanács alakult; 
a Tanácsban a Főiskolát Magyar János, Sébor János, Lámfalussy Sán
dor és Stasney Albert professzorok képviselik.

b./ A vöröskeresztes anyagok számbavétele és elszállítása 
rendszeresen folyik.

c./ A Földművelésügyi Minisztériummal sem telefonon, sem 
másképpen nem sikerült még kapcsolatot találnia.

d./ A Főiskola, illetve Egyetem területe továbbra is autonom- 
terület.
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e ./A Főiskola és a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar
nak Soproni Műszaki Egyetemmé történő egyesítése esetében az uj 
egyetemben a Főiskola Erdőmérnöki Karként működnék tovább.

f./Az Erdőmüveléstani Tanszékről minden oktató Nyugatra 
távozott. Ezzel kapcsolatban Magyar János azt javasolta, hogy a 
tanszékre háruló tárgyak oktatására a Főiskola kérje fel dr.
Roth Gyula nyug. professzort, az Erdőmüveléstani Tanszék hosszú 
éveken át volt vezetőjét. - Az értekezlet a javaslatot egyhan
gúlag elfogadta.

Ezután az értekezleten vita folyt az oktatás folytatásá
ról. Az értekezlet résztvevői közül 25-en az oktatás folytatása 
mellett, 4-en az oktatás folytatása ellen szavaztak, 3-án pedig 
tartózkodtak a szavazástól.

Az értekezlet résztvevői az egyes tanszékek feladatait vé
gigtekintve arról számoltak be, hogy a tanszékeken az oktatás 
folytatásának akadálya nincs. Célszerűnek mutatkozott azonban 
mindazokra a tanszékekre, amelyeknek a kinevezett tanárai Nyugat
ra távoztak, az itthonmaradt professzorokból egy-egy segitő-el- 
lenörző vezetőt választani. Az Épitéstani Tsz. ilyen értelmű 
gondozását Stasney Albert, az Erdőfeltárástani Tanszékét Sébor János, 
a Kémiai Tanszékét dr. Botvay Károly, az Erdőmüveléstani Tanszé
két dr. Roth Gyula, az Erdőtelepitéstani Tanszékét Lámfalussy 
Sándor, a Növénytani Tanszékét pedig dr. Haracsi Lajos egyetemi 
tanár vállalta magára.

Hárs László diákotthoni igazgató bejelentette, hogy a 
diákotthonban rend van, Béky Albert főmérnök jelentése szerint 
pedig a Tanulmányi Erdőgazdaságban mindenki a helyén áll.

Az értekezlet föltétlenül szükségesnek nyilvánította, 
hogy az Ausztriába távozott hallgatók után hazahívásuk céljából 
küldöttség menjen.

Magyar János igazgatóhelyettes az értekezlet résztvevőit, 
s főképpen a Főiskola Tanácsának tagjait, arra kérte, hogy vá
lasszanak igazgatót és egy igazgatóhelyettest is. Az igazgatói 
állásra Sébor János professzort, az igazgatóhelyettesi állásra 
pedig dr. Farkas Vilmos egyetemi docenst javasolta.

A kérést, illetve javaslatot az Oktatói Értekezlet nem 
fogadta el; Stasney Albert, Sébor János és dr. Haracsi Lajos ér
velése alapján az értekezlet úgy döntött, hogy Magyar János a 
régi szokásoknak, illetve szabályoknak megfelelően vegye át az
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igazgatói teendők ellátását, s ha szükséges, vegye igénybe az 
ügyek intézésében minden oktatótársát. Magyar János a nehéz kö
rülményekre való tekintettel, amelyeknek feladatai elől meghát
rálni nem akart, az értekezlet döntését magára nézve kötelező
nek fogadta el. Ezután megemlékezett Vancsura Rudolf tanársegéd 
november hó 4-éről 5-ére virradó éjszakán tanusitott bátor maga
tartásáról, amikor is Vancsura Rudolf egy idegenekből álló fegy
veres alakulatnak a Főiskola területéről való eltávolításában 
hatékonyan segédkezett.

12./ A Főiskola oktatóinak 1956. november 12-i egyhangú 
állásfoglalása alapján dr. Magyar János igazgatóhelyettes 1956. 
november 14-én dr. Roth Gyula nyug. egyetemi tanárt Írásban fel
kérte az Erdőmüveléstani Tanszékhez tartozó tárgyak előadásai
nak rendszeres megtartására. Dr. Roth Gyula a felkérésnek minden 
tekintetben eleget tett, a gyakorlatokon is részt vett, a visz- 
gáztatást, szigorlatoztatást, egyszóval a tanszékvezetőre háru
ló minden feladatot ellátott, illetve most is ellát. Magyar Já
nos azonban elmulasztotta a felkérést megerősítés céljából 
a Főiskola főhatóságának egyidejűleg bejelenteni, különösen 
a Roth Gyula professzor javadalmazására vonatkozó intézkedés 
megtétele végett. /A felkérés idejében volt rendkívüli helyzet 
erre a mulasztásra magyarázatul szolgál./

A Földmüvelésügyi Miniszter 1957. március havában felter
jesztésükre április hó 15-i hatállyal ideiglenesen megbízta 
dr. Roth Gyula nyug. egyetemi tanárt az Erdőmüveléstani Tanszék 
vezetésével. Minthogy dr. Roth Gyula a tanszékvezetőre háruló 
feladatokat a felkérés, napjától kezdve valóban ellátta, a méltá
nyosság elve is megkívánta részére a teljes javadalmazás folyó
sítását. Főhatóságunk ezt a kérésünket elutasította; ujabb fel- 
terjesztésünkre azonban 1957. junius hó 20-án F.M.71.819/1957.sz . 
alatt kelt leiratával dr. Roth Gyula professzor részére a nyugdij 
és a tényleges egyetemi tanári fizetés közti különbözet folyó
sítását engedélyezte. Ennek a döntésnek a létrejöttében az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság járt hatékonyan közre.
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13./ 1956. november 14.-én délelőtt 11 órakor a Főiskola 
és a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar hallgatói a matematikai 
előadótermében gyűlést tartottak, és megállapították, hogy az 
ifjúság már nem irányitója, hanem csak passziv szemlélője az 
októberben megindult "mozgalomnak". A vezetést a munkásság vet
te át . A gyűlés szükségesnek tartotta, hogy az ifjúság ne cse
lekedjék a munkássággal ellentétesen. A gyűlés úgy vélte, az 
lesz a helyes, ha az ifjúság előadásokra nem jár, mert felfo
gása szerint á munkások sztrájkolásának idején az előadások lá
togatása sztrájktörésnek bizonyulna. Az ifjúság az előadások 
látogatása helyett a diákotthonokban való fokozottabb tanulás mel
lett foglalt állást. Dr. Magyar János, aki a gyűlésen részt vett, 
igyekezett a hallgatóságot az előadások rendszeres látogatására 
birni; kifejtette, hogy a fogyasztási javak egyáltalában nem 
kimerithetetlenek, s azokat kizárólag a munkások termelik meg.
Viszont a hallgatóság pusztán fogyasztó elem, igy csakis az 
előadások rendszeres látogatásával tudja az eltartásra való jogosult
ságát igazolni. Ennek az érvelésnek a hallatára a gyűlésen résztvevő 
hallgatóság soraiban köhögés és csoszogás támadt. Magyar János 
ekkor felszólalását nem folytatta, hanem észre és értelemre 
intve az ifjúságot, a gyűlésnek jószerencsét kivánt és a ter
met elhagyta.

A gyűlés elnöksége felszólította az összes hallgatókat, 
hogy akinél esetleg maradt még fegyver, vagy lőszer, haladéktala
nul adja át a határőrségnek, vagy a rendőrségnek; tüzetesen 
vizsgálják át a diákotthonokat, nehogy valahol egyetlen töltény 
is visszamaradjon.

14./ 1956. november 14-én déli 1/2 1 órakor rektori ér
tekezlet volt. Az értekezleten dr. Vendel Miklós, dr. Tárczy Hor- 
noch Antal, Gyulay Zoltán, dr. Falk Richard, dr. Zambó János,
Stasney Albert, Sébor János, Lámfalussy Sándor és dr. Magyar Já
nos egyetemi tanárok, a hallgatóság részéről pedig Bozó János 
V. évf. erdőmérnökhallgató és még egy-egy bányamérnök-, illet
ve földmérőmérnökhallgató vett részt. Bozó János az ifjúság ne
vében bocsánatot kért Magyar János egyetemi tanártól az őt ke
véssel megelőzően ért inzultus miatt, s az ifjúsági gyűlés ha
tározatképpen a rektori tanácsnak a következőket jelentette:
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a./ A Rektori Tanács járuljon ahhoz hozzá, hogy rendszeres 
oktatás ne legyen; a hallgatóság óralátogatás nélkül tanuljon.

b./ Csak pecséttel ellátott "hiradó"-t fogadjon el hiteles
nek .

c./ Csak azok a hallgatók részesüljenek ösztöndíjban, akik 
november 23-ig jelentkeznek.

A Rektori Tanács az ifjúsági gyűlés határozatai közül az 
elsőt nem erősítette meg, a másik kettőt nem kifogásolta.

Az ifjúság képviselői a Rektori Tanács véleményének helyes
ségét belátták.

15./ A Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar, valamint az 
Erdőmérnöki Főiskola 1956. november 17-én egyesitett tanácsülést 
tartott. A tanácsülésben az ifjúság képviselői bejelentették, 
hogy november 19-től kezdve mindannyian rendszeresen fogják lá
togatni az előadásokat. Az Ausztriába távozott hallgatók hazahí
vására a tanári karral egyetértésben az ifjúság 3 tagú küldött
ség menesztését határozta el. A küldöttséget az osztrák határőr
ség szervei nem engedték Ausztria területére, minthogy a küldött
ség tagjainak útlevele és vizuma nem volt. így a külföldre távo
zott hallgatók és oktatók hazajövetelének szorgalmazására csak a 
levélbeni érintkezés maradt. Ezt a lehetőséget az itthonmaradt 
oktatók és hallgatók a lehetőség mértékéig ki is merítették.

16./ 1956. november 20-án reggel dr. Farkas Vilmos tanszék- 
vezető egyetemi docens kiment Ausztriába a családjáért: felesége 
és 3 gyermeke november 4-én délelőtt távoztak el Sopronból. Amikor 
dr. Magyar János igazgatóhelyettes dr. Farkas Vilmos eltávozásáról 
tudomást szerzett, az Üzemtani Tanszékre nézve a tanszékvezetői 
feladatok ellátására Ágfalvi Imre egyet, adjunktust kérte fel. 
Ágfalvi Imre az Üzemtani Tanszék tanszékvezetői feladatait 1956. 
november 22-től kezdve hiánytalanul teljesítette./

17./ Az októberi-novemberi események során, ismeretlen mó
don, 7 db. liba és 11 db. csirke került a Főiskola botanikus kert
jébe. A libákat és csirkéket Kiss Jenő és Bummer Antal techniku

- 46-



sok, Stubnya Valér és Gencsi László adjunktusok, valamint Ruzso- 
vita Ernő, Balogh József, Bánóczi Ferencné és Simon József /dr. 
Magyar János igazgatóhelyettes tudtával, sőt kérésére/ beterelték 
az erdészeti pavilon egyik pincéjébe. Mind a libák, mind a csir
kék etetéséről és itatásáról Simon József hivatalsegéd gondoskodott 
mindaddig, amig piaci áron a főiskolai dolgozóknak el nem adtuk 
őket. Az eladásból 1956. november hó 21-én 740 Ft. folyt be az Er
dőmérnöki Főiskola pénztárába; az összeget az Országos Takarékpénz
tárnál vezetett 1988 számú "Főiskolai gyüjtőbetét" elnevezésű be
tétkönyvünkre helyeztük el.

18./ Dr. Boros Istvánné gyors- és gépirónő, aki november 
4-én leányával Ausztriába távozott, 1956. november 22-én az Üzem
tani Tanszéken újra jelentkezett szolgálatra. Dr. Magyar János i- 
gazgatóhelyettes Boros Istvánné munkába állását tudomásul vette és 
távollétét az Üzemtani Tanszék vezetőjének javaslatára évi rendes 
szabadságának a terhére számoltatta el, minthogy Borosné a szabad
ságát megelőzőleg még nem vette igénybe. /Borosné a munkáját ki
fogástalanul végzi./

19./ 1956. november 23-án dr. Magyar János igazgatóhelyet
tes az Erdőmüveléstani Tanszék vadgazdálkodástani gyűjteményében 
lévő puskákat és lőszert Henzel János és Tompa Károly egyetemi ad
junktusokkal, valamint Kaposvári János hivatalsegéddel felleltároz- 
tatta. Ez alkalommal megállapitást nyert, hogy a Tanszékre bizott
15 db. sörétes vadászpuska hiánytalanul meg van, a 4 db. golyós va
dászfegyvernek azonban lábakéit.

A leltározók a gyűjteményben erdőmérnökhallgatók, valamint 
soproni és Sopron-környéki lakosok vadászpuskáira is rátaláltak.
Ezen kivül 72 drb 6 mm-es céllövő kispuskát is találtak a gyűjte
ményben. A Főiskola igazgatóhelyettese az idegen puskákat igazolt 
tulajdonosainak, átvételi elismervény ellenében, folyamatosan ki
adatta, a megállapíthatatlan tulajdonu, valamint a Nyugatra távo
zott erdőmérnökhallgatók tulajdonát képező fegyvereket pedig 
ugyancsak átvételi elismervény ellenében beszolgáltatta a rendőr
ségnek.
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20./ Az októberi-novemberi események során a Főiskola va
gyontárgyai közül többnek lábakéit, de jóformán kizárólag csak az 
olyan vagyontárgyak vesztek el, amelyek a tanszékek utján kerül
tek ideiglenes használatra oktatókhoz és hallgatókhoz. így veszett 
el pl. 1 Wild-féle teodolit-készülék /12.000 Ft. értékben/, amely 
Csizmadia József aspiránsnál volt; vagy pl. egy Kontax-fényképező- 
gép, amely Farkas Tibor adjunktusnál volt; továbbá Duflex fényké
pezőgép, amely Sebestyén László adjunktusnál volt; 1 redőnyös fényké
pezőgép, amely Csányi Elek adjunktusnál volt. Elveszett továbbá egy 
"Praktika" fényképezőgép fénymérővel és teleobjektivekkel, amelyet 
Jablánczy Sándor vitt magával Ausztriába. /Az igazság kedvéért a- 
zonban meg kell említenünk, hogy ezt a fényképezőgépet tartozékai
val együtt Jablánczy Sándor 1956. december 28-án átadta Zilahy Jó
zsefnek, aki azt haza hozta és az Erdőmüveléstani Tanszékre visz- 
szajuttatta./ Elveszett továbbá a Főiskola Skoda-gyártmányu személy- 
gépkocsija, 2 drb. 125 és 250 cm3 Csepel, 2 drb. 250 cm3 Pannónia motor- 
kerékpár, továbbá 2 drb /egy férfi és egy női/ kerékpár, egy Triumphator 
számológép, egy Triumphator Írógép és még több apró műszer és felszere
lési tárgy. /Az értékesebb elveszett tárgyak közé tartozik a 19. sza
kaszban már említett 4 drb. golyós vadászfegyver is./

Az elveszett jármüvekről jelentést tettünk a helyi rend
őrségnek, a közlekedésügyi minisztériumnak, az F.M. Közp. Gépjár- 
mücsoportnak és főhatóságuknak: a szakoktatási főigazgatóságnak.

Eddig egy motorkerékpár /Pannónia/ került meg hosszas 
utánjárás után.

A Skoda személygépkocsinkról tudjuk azt, hogy Salzburg
ban az osztrák-magyar ifjúsági segitőszolgálat táborában van.

az elveszett vagyontárgyak leltári értéke 139.424. Ft; 
az összeget a vagyonleltárból leirtuk.

21./ A Főiskola tanári karának az iskolai év elején az 
volt a szándéka, hogy az ősz folyamán a hallgatóságnak egy hetes 
u.n. őszi szünetet engedélyez. Ezzel a tanári kar a hallgatóság 
részéről már évek óta tapasztalt egyéni eltávozási kérelmeket 
akarta feloldani, illetve a hallgatóság hazautazását általános
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érvénnyel meghatározott időhatárok közé akarta korlátozni. Arról, 
hogy őszi szünet lesz, a hallgatóság már október közepén tudott.
Ez a szünet azonban az októberi-novemberi események miatt elmaradt. 
Az itthon maradt hallgatóság viszont az októberi-novemberi esemé
nyek lezajlása után a beigért egy hetes szünetet nagyon várta és 
nagyon kérte. Minthogy az itthon maradt hallgatóság tekintetében 
a tanulmányi fegyelmet túlfeszíteni semmiképpen sem volt célsze
rű, a Főiskolai Tanács határozata alapján a hallgatók számára
1956. november 24-től december 2-ig egy hetes szabadságot engedé
lyeztünk.

22./ 1956. november 26-án megjelent a Főiskola igazgatói 
hivatalában Huber Károlyné titkárnő, aki november 4-én kisfiával 
Ausztriába távozott s dr. Magyar János igazgatóhelyettestől azt 
kérte, hogy korábbi munkakörébe fogadja vissza. Dr. Magyar János 
igazgatóhelyettes Huber Károlynét titkárnői munkakörébe vissza 
állitotta. /Huber Károlyné fizetését a Főiskola november 26-tól 
kezdve folyósitotta. A megnevezett munkakörét kifogástalanul el
látja./

23./ Itt emlitjük meg, hogy Lux András egyetemi docens
1956. november 12-e után az országot elhagyta; Ausztriába távo
zott, ahová a családja már november 4-én kiment. Lux András el
távozásának napját ezidőszerint pontosan nem tudjuk. Jelenleg, 
állítólag, az Amerikai Egyesült Államokban van.

24./ A II. rész 27. szakaszában már szóltunk arról, hogy 
a Főiskola tanácsa 1956. október 27-i ülésében egyhangúlag állást 
foglalt amellett, hogy a Főiskola és a Műszaki Egyetem Bányamér- 
nöki- és Földmérőmérnöki Kara egyesüljön és az uj felsőoktatási 
intézmény Soproni Műszaki Egyetem elnevezéssel működjék.

A II. részben arról is szóltunk már, hogy a Főiskola és 
a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar 1956. november 3-i közös ta
nácsülésében az egyesítést határozatban kimondta és egyidejűleg i- 
deiglenes rektort választott dr. Vendel Miklós egyetemi tanár, a- 
kadémikus személyében.

Most emlitjük meg, hogy 1956. november 23-án dr. Vendel

- 49-



Miklós ideiglenes rektor, valamint dr. Zambó János dékán és dr. 
Magyar János igazgatóhelyettes az Oktatásügyi Miniszterhez és a 
Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztályához jelen
tést tett az egyesités és az ideiglenes rektorválasztás tárgyá
ban hozott határozatról s egyszersmind kérte a főhatóságok ál
lásfoglalását .

1956. november 30-án az Oktatásügyi Minisztériumban a 
felsőoktatási intézmények vezetői számára rendezett országos értekez
leten /az értekezleten Sopronból mind dr. Vendel Miklós, mind pedig 
Zambó János és dr. Magyar János részt vett/ dr. Kónya Albert 
oktatásügyi kormánybiztos az értekezlet nyilvánossága előtt ki
jelentette, hogy az Erdőmérnöki Főiskola és a Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki- és Földmérőmérnöki Karának Soproni Műszaki Egyetem 
névvel való egyesítésével egyetért és hogy ezzel kapcsolatban 
a Bányamérnöki Kar I. és II. éves hallgatói Miskolcról Sopronba 
kerülnek.

Dr. Kónya Albert kormánybiztosnak a közlése alapján a 
két felsőoktatási intézmény, az ideigl. rektor vezetése alatt, a 
felmerült közös ügyekben közös tanácsülések és az u.n. rektori ta
nács javaslatai alapján együttmüködött.

Bár a Bányamérnöki- és Földmérőmérnöki Kar és az Erdő
mérnöki Főiskola egyesítésének gondolatát az a körülmény megerősí
tette, hogy a Müvelődésügyi Minisztérium megküldte az egyesítés
re vonatkozó törvénytervezet szövegét hozzászólás céljából s bár 
a törvénytervezetet 1956. december 13-án közös tanácsülésben meg
tárgyaltuk és a módosított szöveget a Földmüvelésügyi Minisztérium
nak, illetve a Müvelődésügyi Minisztériumnak megküldtük: az Erdő
mérnöki Főiskola jogi helyzete és hovatartozandósága nem téte
tett vita tárgyává s a Főiskola mint a Földmüvelésügyi Miniszté
rium főhatósága alá tartozó felsőoktatási intézmény folytatta, 
illetve folytatja most is oktató és nevelő munkáját az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság által nyújtott hathatós szakmai támo
gatással .

25./ Az előbbi szakaszban emlitett, Budapesten tartott 
országos értekezlet alkalmával dr. Zambó János a Bányamérnöki- és 
Földmérőmérnöki Kar dékánja, az Oktatásügyi Minisztériumban rövid 
utón arra kapott utasitást, hogy a fizikai dolgozóknak 1956. 
október hó 24-től október hó 31-ig teljesített tényleges munkájá-
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ért 100 %-os pótlékot fizessen ki.
Ennek a pótléknak a kifizetését az egyetemi és főiskolai 

dolgozókból álló küldöttség a Főiskola fizikai dolgozói részére 
is ismételten követelte. Ezért azt 1956. december 6-án kifizettük.

A jogalap nélkül teljesített kifizetésekre vonatkozó 
40/1956./XII.15./ kormányrendelet megjelenése után a főiskolai 
dolgozók kérésére a Földmüvelésügyi Minisztériumhoz intézett fel- 
terjesztésünkben kértük a pótlék visszafizetésének kötelezett
sége alól való felmentést. Főhatóságunk a felterjesztésben elő
adott kérést 1957. április 1-én elutasította. Ezért a jogalap nélkül 
felvett fizetést a dolgozók árpilis havi fizetéséből két részlet
ben levontuk.

Fejes István előadó, ifjúság káderes, időközben a Főisko
la állományából kilépett, igy a jogalap nélkül felvett pótlékot 
az ő fizetéséből nem vonhattuk le. A pótlék levonására és visz- 
szafizetésére jelenlegi munkaadóját: az MSzMP soproni bizottságát 
tartozási kivonat egyidejű megküldésével 1957. április 11-én meg
kerestük.

26./ A Főiskola 1956. december 10-i tanácsülésének határo
zata alapján az egész első félévi tananyag kellő időre történő 
előadásának érdekében uj órarendet készítettünk. A tananyag 
előadásának időszükségletét heti 38-42 órával számolva az I. év
folyamra nézve Stasney Albert, a II. évfolyamra dr. Botvay Károly, 
a III.-évfolyamra Sébor János, a IV. évfolyamra Lámfalussy Sándor, 
az V. évfolyamra pedig dr. Haracsi Lajos professzort kérte fel. A 
marxista tárgyaknak, a honvédelemnek és az idegen nyelveknek az 
oktatását az Oktatásügyi Minisztériumban 1956. november 30-án 
Budapesten tartott értekezleten hallottakhoz képest szüneteltet
tük. Az uj órarendet december 17-ével léptettük életbe, s megvaló
sításával elértük, hogy az I. félévi előadásokat és gyakorlatokat 
az V. éves erdőmérnökhallgatók számára 1957. január 10-ére, az
I-IV. évfolyam hallgatói számára pedig január 19-ére maradékta
lanul be tudtuk fejezni.

Eljárásunk helyességét az 1956. december 23-án 85-22/5/1956. 
sz. alatt kelt O.M. rendelet igazolta.
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27./ Lőrincz József szakoktatási főigazgató dr. Márffy Valér 
osztályvezetővel Budapestről autón 1956. december 14-én déltájban 
Sopronba érkezett és a Főiskola helyzetéről dr. Magyar János igaz
gatóhelyettestől általános tájékoztatást kért. A Főiskola igazgató- 
helyettesének beszámolója során /a beszámolón jelen voltak; Lám- 
falussy Sándor, Sébor János, Stasney Albert professzorok és dr. Mol- 
lay János gazd. igazgatóhelyettes is/ Lőrincz József főigazgató 
elvtárs.

a/ helyeselte a nov. 4-én nyugatra távozott ifjúságnak és ok
tatóknak a hazahívása céljából a Főiskola és a Bányamérnöki- és Föld
mérőmérnöki Kar tanáraiból alakitott küldöttség tervezett ausztriai 
útját;

b/ egyetértett a nyugatra távozott főiskolai dolgozók elha
gyott lakásainak az ügyében és a bennük talált vagyontárgyak bizton
sága érdekében kifejtett főiskolai erőfeszítésekkel;

c/ helyeselte, hogy a Főiskola a személyzeti osztály dolgozó
it nem bocsátotta el, hanem a korábbi fizetésükkel részint a régi, 
részint pedig uj munkakörben foglalkoztatja őket;

d/ tudomásul vette a főiskolai dolgozók jutalmazására tett 
intézkedéseket;

e/ engedélyezte 2000 Ft-os költségkihatással egy nagyobb ter
jedelmű szakmunka-részlet angolról magyarra fordítását, amire dr. Bot- 
vay Károly professzor tudományos munkásságához volt szükség;

Lőrincz József főigazgató és dr. Márffy Valér osztályvezető 
elvtársak a Főiskola igazgatóhelyettesétől, illetve a tanári kar kép
viselőitől kapott tájékoztatás alapján a Főiskola oktató- és nevelő
munkáját, valamint ügyintézését a körülményekhez képest rendbenlévők- 
nek találták.

28./ Az 1956. évi költségvetésünkben az oktatók és adminisztra
tív dolgozók jutalmazására rendelkezésre álló hitelből a szakszerve
zeti bizottság javaslata alapján december hó 15-én a Főiskola vezető
je 38 oktatót és 43 egyéb főiskolai dolgozót részesített jutalomban.
Az oktatók részére folyósított jutalom 47.900.-Ft az egyéb dolgozók 
részére folyósított jutalom 17.900.-Ft volt.
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A jutalmazásra rendelkezésre álló költségvetésből magától 
értetődőleg, csak az itthon maradt oktatók és dolgozók számará
nyának megfelelő hitelt használtunk fel. Jutalomban részesültek 
mindazok az oktatók és dolgozók, akik az októberi-novemberi ese
mények után a Főiskola rendjének helyreállításában és az oktatás 
megkezdésében, ill. folytatásában tevőlegesen részt vettek.

29./ A 27/a. pontban emlitett tanári küldöttség sajnos az 
Ausztriába való kiutazásra nem kapott engedélyt. Ellenben arról 
érkezett Sopronba hir, hogy az eltávozott hallgatók és oktatók 
Kanadába való kivándorlásának a szándéka komolyra fordult. Ekkor,-
1956. december 18-án a Főiskola és a Bányamérnöki- és Földmérő
mérnöki Kar tanárai az alábbi szövegű levelet irták és küldték ki 
az eltávozottaknak:

Egyetemünk tanári kara kötelességének érzi, hogy tájékoz
tasson Benneteket mind az egyetem, mind Sopron város helyzetéről
1956. november 4-től a mai napig. Tesszük ezt azért, hogy a külön
böző, és nemegyszer egymásnak ellentmondó hírekben eligazodhassa
tok.

Egyetemünket november 4-ike utáni napon még fegyveres ifjú
ság őrizte. A külföldi segélyek révén az egyetem helyiségeiben el
helyezett holmikat továbbítás céljából a városnak adtuk át. A ter
mek 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 folyamányaként kezdeményezte, hogy 
az egyesítést beleértve a miskolci bánya- és földmérőmérnököket 
is - minél előbb törvényerejű rendelet megerősítse. Tudomásunk sze
rint a megerősítés 1957. január 1-re várható. Az egyesítéssel a 
földmüvelésügyi minisztérium is egyetért. Az egyetem működési he
lye Sopron.

Mind Sopron város, mind az egész lakossága egységesen és 
különösképpen méltányolta egyetemi ifjúságunknak október 23-val kap
csolatos tevékenységét. Sopronban senkinek semmilyen bántódása nem 
esett. November 4-ike után pár nappal a MEFESz uj vezetőséget vá
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lasztott és ez ma is az október 23-i szellemben folytatja működését
Különösen az utóbbi két hétben több egyetemi hallgató érke

zett 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 ifjúsága nem itéli el a külföldre 
távozottakat, mint ahogy nem magasztalja az itthon maradottakat sem.
A külföldre távozottakat vérünkből való vérnek, magunkhoz tartozók
nak tekintjük és örülnénk, ha ismét mindannyian együtt dolgozhatnánk 
tovább sokat szenvedett hazánk érdekében.

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

Bizva abban, hogy levelünk eljut Hozzátok és körültekintő 
megfontolásra késztet, kivánunk Mindannyiotoknak szivből jó szeren
csét !

A 8-10 példányban előállított levelet aláirta: dr. Botvay Ká
roly, dr. Falk Richárd, Gyulay Zoltán, dr. Haracsi Lajos, Kiss Ignác, 
Lámfalussy Sándor, dr. Magyar János, dr. Pallay Nándor, Sébor János, 
Stasney Albert, dr. Tarján Gusztáv, dr. Tárczy-Hornoch Antal, dr. Ven
del Miklós és dr. Zambó János.

A levélre még a következő utóirat került:
U.i. Levelünket kint lévő professzorainknak és ifjúságunknak 

szánjuk. Tekintettel arra, hogy mindenki cimét nem tudjuk, az a ké
résünk, hogy levelünket egymás között ismertessétek. Négy professzor 
hivatalos ügyben és betegség miatt távol van.

A levelet 1-1 példányban egyes hallgatóknak és oktatóknak ci- 
mezve menesztettük. /Zilahi József a neki cimzett levelet megkapta; 
haza is hozta magával. Tőle tudjuk, hogy mások is megkapták a nekik 
cimzett leveleket./

30./ A 27/f. pontban foglaltakra való hivatkozással megemlít
jük, hogy a Főiskola tanárainak a káderanyagáért dr. Mollay János 
gazd. igazgatóhelyettes 1956. december 19-én szabályszerű meghatal
mazással jelentkezett Budapesten a Földmüvelésügyi Minisztérium Szak- 
oktatási Főigazgatóságán. Az anyagot azonban nem kapta meg. Forgó Jó
zsef elvtárs Írásban adott közlése szerint a Minisztérium az érdekelt 
felsőoktatási intézmények által november 20-ig át nem vett káderanya
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gokat megsemmisítette. /Az ügyben a Főiskola igazgatóhelyettese 1956 
december 21-én 102/1956. szám alatt kelt jelentésében Lőrincz József 
főigazgatóhoz fordult. A jelentésre a Főiskola nem kapott választ. 
Vadon Zoltán a Bánya- és Földmérőmérnöki Kar Terv és pénzügyi osz
tályának vezetője, ugyancsak 1956. december 19-én az Oktatásügyi Mi
nisztériumtól az emlitett karok tanárainak a káderanyagát Budapesten 
megkapta és azt Sopronba meghozta./

31./ Az októberi-novemberi események során a Főiskola főbejá
rati kapuja súlyosan megrongálódott; egy tehergépkocsi az egyik ka
pupillért kidöntötte. A Főiskola vagyonbiztonsága megkövetelte a ka
pu sürgős helyreállitását.

Hosszas utánjárás után a helybeni karbantartó KTSz többszöri 
megszakítással a kapu helyreállitási munkáját november-december hó
napok folyamán elvégezte. A felmerült költség: 2.500.-Ft.

32./ A főiskola kémiai épületének teljes felújításával egyi
dejűleg szükségessé vált a világítási berendezéseinek korszerűsíté
se is. Az épület földszintjén és alagsorában lévő hallgatósági és 
kutató-laboratóriumokban az igényeknek egyáltalán meg nem felelő, 
teljesen elavult, rosszul tervezett világítási berendezés volt.

Az októberi-novemberi események után a Vas- és Szerelő KTSz 
közölte, hogy a Főiskola a régi kívánságának megoldásához a szüksé
ges anyag rendelkezésre áll és a munka megrendelésével lehetőség 
nyilnék arra, hogy a szövetkezet akkori munkahiánya áthidaltassék.

Az épület világítási berendezésének felújítását a szövetke
zet 1956. november hónapjában megkezdte és december hó folyamán 
be is fejezte.

Az uj világítási berendezéssel 40%-os áram-, illetve költ
ségmegtakarítás érhető el, mert a korábbi izzós világitás helyett 
"F" csöves világítási berendezést létesítettünk. A felmerült költ
ségek összege: 30.000.-Ft.

33./ 1956. december 20-án az Erdőmérnöki Főiskola és a Sop
roni Műszaki Egyetemi Karok közös vöröskeresztes-szervezetet hív- 
életre. Ennek intézőbizottságában a Főiskolát dr. Haracsi Lajos 
egyetemi tanár és évfolyamonként egy-egy erdőmérnökhallgató képvi
seli.
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Az intézőbizottság a Főiskolát és az Egyetemet ért károkat 
bejelentette a Vöröskereszt Egyetemi Központjának Budapestre.

A helyi bizottság több alkalommal osztott ki a hallgatók és 
a dolgozók között ruhaneműt és kisebb élelmiszer-csomagot.

34./ 1956. december 21-én Hárs László diákotthoni igazgató 
/dr. Magyar János igazgatóhelyettes hozzájárulásával/ a Soproni 
Karhatalmi Szervek parancsnokának: Leisztinger Sándornak kölcsön
adott a Templom-utcai diákotthonból 20 db vaságyat, 40 db matracot és 
6 db toldatot. A kölcsönzés időtartamát kölcsönös megállapodás
sal, 10 napban szabták meg.

Hárs László, illetve a diákotthon a kölcsönadott felszere
lési tárgyakat csupán többszöri sürgetés és végül a Győri Karha
talmi Parancsnoksághoz benyújtott Írásbeli megkeresés után /Bog
nár Antalné gondnoknő tanúsága szerint/ csupán 1957. május végén 
kapta vissza.

35./ 1956. december 13-tól 1957. január 2-ig a Dimitrov té
ri diákotthon lakószobáinak a fűtését nem győztük szénnel. Abban 
az időben csak az úgynevezett tanulószobákat tudtuk fűteni. Ez az 
eset arra int, hogy a diákotthonban biztosítani kell a pinceszint
ben annyi szabad helyet, hogy az egész fűtési idényre elegendő 
mennyiségű szén, ill. tüzelőanyag már a nyár folyamán betárolható 
legyen. Megemlítésre méltó, hogy a hallgatóság a fütéskorlátozás 
időszakában is teljesítette kötelességét, igaz ugyan, hogy 1956. 
december 21-től 1957. január 3-ig a hallgatóság oktatási szünetet 
kapott.

36./ 1956. december 29-én Sébor János egyetemi tanár laká
sán 4 rendőrségi közeg fegyverrejtegetési feljelentésre való hivat
kozással házkutatást tartott. Fegyvert nem találtak, 3 iratot azon
ban lefoglaltak. Két irat a hallgatók pontokba foglalt október kö
vetelését tartalmazó röplap, 1 pedig ironnal irt háztartási feljegy
zés volt. A helybeli Rendőrség és Ügyészség nem tudott a házkutatás 
elrendeléséről. Az esetet dr. Vendel Miklós ideiglenes rektor beje
lentette az Oktatásügyi Minisztériumnak, Sébor János professzor pe
dig a Legfőbb Ügyészségnek. /Sébor János professzor a Legfőbb Ügyész
ségtől 1957. február hónapban kapott választ./

- 56-

34./ A soproni Rendőrség 1956. december 30-án ellenőrizte a



Főiskola vadgazdálkodástani, illetve a fegyvergyűjteményt, és azt 
rendbenlévőnek találta.

38./ Esztó Péter a Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának 
nyug. professzora 1956. december 31-én este a rádióban beszédet 
tartott. Beszédében két olyan megjegyzést is tett, amellyel kap
csolatban észrevétellel kell élnünk:

a/ Esztó professzor azt mondotta, hogy ó jól nevelte a bánya
mérnökhallgatókat, s ezért azok nem is hagyták el olyan nagy szám
ban hazájukat, mint más egyetemek, főiskolák hallgatói, mint pl. 
az Erdőmérnöki Főiskola hallgatói.

/Megjegyzésünk: Nem vonjuk kétségbe, hogy Esztó professzor 
a bányamérnökhallgatókat jól nevelte, de közülük Sopronból annyi 
el sem mehetett, mint az erdőmérnökhallgatókból, mert a bányamér
nökhallgatók I. és II. évfolyamát Miskolcon képzik ki./

b/ Esztó professzor beszédében azt a körülményt, hogy 1956. 
november 12-én Sopronban mind az Erdőmérnöki Főiskola, mind pedig 
a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar újra megkezdte az oktatást, 
némileg a maga érdemének tulajdonította.

/Megjegyzésünk: Esztó professzor az októberi és novemberi 
események idejében, illetőleg közvetlenül azok után nem tartózko
dott Sopronban./

Észrevételeink helyességében a Bányamérnöki Kar professzo
rai közül például dr. Zambó János dékán és Gyulay Zoltán egyetemi 
tanár is osztozik.

39./ 1956. december 27-e és 31-e között táviratilag és le
vélben kérte a Főiskolára való visszafogadását Nemky Ernő egyetemi 
tanár, dr. Farkas Vilmos egyetemi docens, Csapody István egyetemi 
tanársegéd, Vörös József testnevelő tanár és Zilahi József osztály- 
vezető helyettes.

A Főiskola Tanácsa 1957. január 4-i ülésében titkos szavazás
sal egyhangúlag a felsoroltak visszafogadása mellett foglalt állást. 
Erről dr. Magyar János igazgatóhelyettes értesítette az érdekelteket, 
egyszersmind az 1957. január 7-én 18/1957.sz. alatt kelt Írásbeli 
jelentésében a nevezetteket, valamint Teszárs Géza adjunktusnak is 
a visszafogadásához az F.M.Szakoktatási Főigazgatójának hozzájáru
lását kérte. /A súlyosan beteg Teszárs Géza adjunktus visszafogadá
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sa mellett a Tanács már korábban állást foglalt. /Dr. Kiss József 
egyetemi tanár szintén kérte a visszafogadását. Az ő ügyében is 
kedvezően foglalt állást a Tanács, visszavételének engedélyezését 
az igazgatóhelyettes az F.M.Szakokt.Főigazgatójától az előbb em
lített jelentésében kérte is. A Főiskola Tanácsa dr. Kiss József
nek csupán azt a kérését nem teljesíthette, hogy a külföldi tar
tózkodását tanulmányutnak tekintse.

A felsoroltak visszafogadásához Lőrincz József főigazgató 
elvtárs /dr. Meissel János oktatásügyi minisztériumi főosztály- 
vezetőtől távbeszélőn vett értesítés szerint/ már 1957. január
5.-én hozzájárult.

40./ 1957. január 9.-én és 11.-én a Rendőrség Tanka Sándor 
egyetemi adjunktus lakásán házkutatást tartott ismeretlen tettes 
feljelentése alapján jogtalanul eltulajdonított állami vagyontár
gyakat keresve. Ilyen vagyontárgyakat a Rendőrség Tanka Sándor 
otthonában nem talált; a házkutatást végző közegek a lakásból sem
mit nem vittek el magukkal.

41./ A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalattal 
/Budapest, V. Vécsey u.4./ a Főiskolához intézett Írásbeli meg
keresésére, 1957. január 14.-én 41/1957. szám alatt kelt leve
lünkben közöltük, hogy könyvkiadási tervében dr. Haracsi Lajos 
,fErdővédelemtan” és Lámfalussy Sándor "Erdőhasználattan" c. tan
könyvének a kiadását 1958. végére, dr. Botvay Károly "Erdészeti 
talajtan” c. tankönyvének a kiadását pedig 1959. végére irányoz
za elő. Egyidejűleg a Vállalattól azt kivántuk, hogy Roller Kál
mán "Erdőtelepitéstan”, Adamovich László "Erdészeti szállitó- 
pályák” és Jablánczy Sándor ”Erdőmüveléstan” tankönyvének meg
jelentetését a könyvkiadási tervéből törölje.

42./ A Földméréstani Tanszékről a tanszékvezető kivéte
lével 1956. nov. 4.-én valamennyi oktató Nyugatra távozott. A 
nov. 12.-én újból megindított oktatás szükségessé tette a tanszé
ken legalább egy segédoktatói állás betöltését. Sébor János tan
székvezető egyetemi tanár javaslatára dr. Magyar János igazgató- 
helyettes 1957. január hó 17.-i hatállyal az egyik üresedésben

- 58-



lévő adjunktusi állásra Pálvölgyi Lóránt oki. erdőmérnököt kine
vezte. Pálvölgyi Lóránt korábban a Földméréstani Tanszéken tanár
segédként működött, legutóbb pedig a budapesti Geodéziai és Tér
képészeti Vállalat szolgálati kötelékében dolgozott.

43./ A Tudományos Minősitő Bizottságból kapott felhívásra 
1957 január 18-án 11/1957.sz. alatt bejelentettük, hogy Herpay 
Imre aspiráns Sopronban továbbra is dolgozik. Csizmadia József,
Kéky Gyula és Buzási László aspiránsok azonban előttünk ismeret
len helyre távoztak.

44./ A Brennbergbányán megindított külszini fejtésből a Fő
iskola egy alkalommal /1957. január 18-án/ a Városi Tanács ut
ján 71 q szenet kapott.

45./ Az első félévi előadásokat, a 26. pontban emlitett uj 
órarend következetes betartásával, 1957. január 19-én befejeztük. 
Január 20-ával megkezdődött a vizsgahónap.

4 6./ Az V. éves erdőmérnökhallgatók, főiskola oktatók vezeté
se és felügyelete alatt, összesen 4 vadászaton vettek részt, mégpe
dig: 1956. december 16-án Petőházán,

1956. december 23-án Magyarfalván,
1957. január 13-án Vitnyéden.
1957. január 21-22-én Hegykőn.
A vadászatok rendezője a Tanulmányi Erdőgazdaság részéről 

Molnár István előadó, az Erdőmüveléstani Tanszék részéről pedig 
dr. Roth Gyula, illetve Stubnya Valér egyetemi adjunktus volt.
A vadászatok megtartásához minden esetben a helybeli Szovjet Vá
rosparancsnokság, illetve a Rendőrség engedélyére volt szükség, 
amit a vadászaton résztvevők névsorának bemutatásával meg is kaptunk.

Az 1956.decemberi 16.-i és 1957. január 13-i vadászat után 
a Dimitrov-téri diákotthonban az ifjúság egy-egy vadászvacsorát 
rendezett. A vacsorák alkalmával elhangzott felszólalásokban és 
énekekben mindkét alkalommal felcsendült a távollévő hallgatókra 
való emlékezés és a hazavárásuk gondolata.
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47./ Az 1956. október-novemberi esemény során főképen 
november 4.-én Nyugatra, avagy haza a szüleikhez, illetve család
jaikhoz eltávozott hallgatók Sopronban a Főiskola igazgatói hiva
talában az alábbi sorrendben és számban jelentkeztek:

1956. nov. 16.-án: Waliczky László;
nov. 22.-én: Kababik Béla és Takács László; 
nov. 24.-én: Bartucz Ferenc és Hajdú Imre; 
nov. 29.-én: Dubecz Albert és Tengely Béla; 
dec. 11.-én: Bánky József, Paulik Vince és Söveges Lajos; 

Zsilvölgyi László, Horváth Ferenc, Molnár 
József, Kovács Jenő és 42 V.-éves erdőmér 
nökhallgató, névszerint: Gerendás Lajos, Goda 
János, Kucsera István, Pápa Ferenc, Perendi 
József, Szakái Gyula, Takács Jenő, Tóth Lász
ló, Csanádi Béla, Dávid Sándor, Halupa Lajos, 
Homolya József, Szabó Sz. József, Szeberényi 
Dávid, Szegő Lajos, Szabó V. József, Beliczay 
István, Bandics István, Izrael Gábor, Kassai 
Viktor, Ott János, Farkas Sándor, György Kál
mán, Hirka János, Jamrik István, László Pál,
Máthé Károly, Vizvári Ferenc, Horváth István, 
Kállay László, Magvas István, Pap Zoltán,
Szabados Mária, Brunner János, Csoboth Lázár, 
Juhász Jenő, Kovács Pál, Kovács Ferenc, Láng 
Sándor, Mályi Géza, Niedermüller Vilmos, Szabó 
László;

dec. 17.-én: Hohl Mária, Németh Mária, Horváth Samu, Juhász 
Miklós, Szabó Gyula, Frankó János, Dávid Lajos 
Maczka János, Lődör Ferenc, Géczi Ilona, Gősi 
Ernő és Szikra László; 

dec. 20.-án: Göndöcs Imre és Hajdú Gábor; 
dec. 22.-én: Lenchés Imre és Kovács Imre; 
dec. 27.-én: Szabó László;
dec. 28.-án: Krémer Antal, Hegyi András, és Zsigmond Katalin

1957. jan. 1-5-ig: Joó Bálint, Bánszegi József, Iván Teréz, Fata-
lin Gyula és Szommer József; 

jan. 7.-én: Cselkó József, Kőhalmy Tamás és Rozsenich Tamás 
jan. 10.-én: Debreceni István; 
jan. 31.-én: Ferencz Gyula;



Ezek szerint 1956. nov. 16.-tól 1957. jan. 31.-ig összesen 
86 erdőmérnökhallgató tért vissza Sopronba, a Főiskolára tanulmányai
nak folytatása céljából. Kassay Viktor azonban hamarosan eltűnt újra 
Sorponból.

4 6./ 1957. január 19.-én azokat az erdőmérnökhallgatókat, 
akik nyári üzemi gyakorlatukról jólsikerült beszámolókat, illetve 
elismerésre méltó tud. diákköri dolgozatokat, avagy beszámolókat 
készítettek, a Főiskola megjutalmazta.

a./ Nyári üzemi gyakorlatáról jól sikerült beszámolójáért
100-100 Ft-os jutalomban részesült Szabó Sz. József, Czá- 

gásch József, Tóth Lajos, Takács Jenő, Termann István, Nagy Ist
ván, Nagy László, Révész Márta, Ivanics József, Vető Endre, Bakonyi 
István, és Waliczky Lászlóné.

200-200 Ft-os jutalomban részesült: Hirka János, Niedermül- 
ler Vilmos, Szabó V. József, Papp László, Leskó János, Mucsi Péter, 
Papp Mihály, Kassai Imre, Pallay Mária, Szilágyi István, és Wa
liczky László.

300-300 Ft-os jutalomban részesült: László Pál, Halupa La- josné és Szabó Béla.

400- Ft-os jutalomban részesült: Bozó János.
b/ Elismerésre méltó tudományos diákköri dolgozatáért a Ma

gyar Tudományos Akadémia által adományozott 3.000 Ft-os összegből
500 Ft-os jutalmat kapott: Vizvári Ferenc;
500 Ft-os jutalmat kapott: Goda János és Szakái Gyula;
500 Ft-os " " : Halupa Lajos;
700 Ft-os " ” : Papp László, Szabó V.József,

Temann István, Czágásch József, Niedermüller Vilmos, Szabó László, 
és Szabados Mária;

800 Ft-os jutalmat kapott: Szabó Béla, Kassai Imre, Papp Gyu
la és Pirkhoffer János.

c/ Kiemelkedő diákköri beszámolójáért:

400 Ft-os jutalomban részesült Izrael Gábor;
300-300 Ft-os " " Beliczai István és Nagy Antal;
200-200 Ft-os " " Leskó János, Zádor Oszkár,

Pallay Mária, Göndöcs Imre és Waliczky László.
A kiosztott jutalmak végösszege: 4700 + 3000 + 2000 = 9700 Ft.
49./ 1957. január 19.-én Zilahy József osztályvezetőhelyettes, 

január 20.-án pedig Nemky Ernő egyetemi tanár, dr. Farkas Vilmos 
egyetemi docens, Csapody István egyetemi tanársegéd és Vörös József 
testnevelő tanár hazaérkezett Ausztriából Sopronba. Mindannyian ja
nuár 21.-én /hétfőn/ jelentkeztek szolgálatra a Főiskola igazgatói 
hivatalában. Dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár, aki ezen a napon
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dr. Magyar Jánost helyettesitette, a megnevezetteket korábbi munka
körükbe visszaállította. Zilahy József, valamint Nemky Ernő és tár
sai mindjárt munkába álltak és azóta is hiánytalanul ellátták munka
köri kötelességeiket.

50./ Dr. Pallay Nándor egyetemi tanár, a Fatechnológiai 
tanszék vezetője, idegösszeroppanás következtében elvesztette be
szélőképességét; 1957. január 21-én kórházba kellett vonulnia.

A Főiskolai Tanács január 24-i ülésében dr. Pallay Nándor 
helyettesítésével Lámfalussy Sándor egyetemi tanárt, az Erdőhasz- 
nálattani Tanszék vezetőjét bizta meg, egyidejűleg felmentve őt az 
Erdőtelepitéstani tanszékkel kapcsolatos segitő-ellenőrző megbí
zatása alól. Az Erdőtelepitéstani tanszékkel kapcsolatos felügyeleti 
teendők ellátására a Tanács dr. Haracsi Lajos egyetemi tanárt, az 
Erdővédelemtani Tanszék vezetőjét kérte fel.

Lámfalussy Sándor professzor helyettes tanszékvezetői minő
ségében az V. éves erdőmérnökhallgatókat fatechnológiából levizs
gáztatta, ezenkivül a Fatechnológiai Tanszék által már korábban ki
adott feladatok megoldásaképpen beérkező diplomatervek elbírálá
sáról is gondoskodott.

51./ Az 1956. november 4-én Nyugatra távozott főiskolai 
oktatók és más dolgozók elhagyott lakását a Városi Tanács tudtá
val és beleegyezésével csakhamar lepecsételtettük és a fenntartásuk 
érdekében minden erőfeszítést megtettünk abban a reményben, hogy az 
eltávozottak visszajönnek és újra elfoglalják otthonaikat. Ez a 
reményünk pl. Nemky Ernő egyetemi tanár, avagy pl. Vörös József test
nevelő tanár esetében valóra vált, az elhagyott lakások többségébe 
azonban a bérlők nem jöttek vissza. Ilyen körülmények között, külö
nösen a főiskolai szolgálati lakásoknak az igénybevételéről és kiu
talásáról gondoskodnunk kellett, mert azok huzamos megőrzése olykor 
szinte már egészen kilátástalan vállalkozásnak tűnt.

A szolgálati lakásokat dr. Magyar János igazgatóhelyettes a 
Főiskolai Tanács által alakított bizottság, valamint a szakszerve
zet javaslata alapján utalta ki az igényjogosultaknak:

a/ a Bezerédy-féle Bajcsy-Zsilinszky u .1.sz.alatti 1 szoba
összkomfortos lakást Hörömpöly Erzsébet laboráns,

b/ a Jablánczy-féle Sztálin tér 57. alatti 2 szoba össz
komfortos lakást Gunda Mihály adjunktus,
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c/ a Baranyai-féle két szoba-összkomfortos lakást Pagony Hu- 
bert adjunktus,

d/ a Tuskó-féle Sztálin tér 9. alatti 2 szoba-összkomfortos 
lakást Kerényi Ervin tanársegéd,

e/ a Kocsis-féle Kossuth Lajos u. 31. alatti 2 szoba-össz
komfortos lakást Rónai Ferenc adjunktus,

f/ a Roller-féle Zsilip u. 19. alatti 3 szoba-összkomfortos 
lakást dr. Magyar János egyetemi tanár kapta.

A Főiskola által beruházási hitelkeretből a Kossuth Lajos 
u. 7-9 sz. alatti épületben kialakított, egy 3 szoba-összkomfortos 
és egy 2 szoba-összkomfortos lakást dr. Magyar János igazgatóhe
lyettes Gencsi László adjunktusnak, illetve Roxer Egon tanársegéd
nek adta ki.

A Csányi-féle Szt-Lélek utca 1. alatti, nem szolgálati 2 szo
bás lakást a Lakáshivatal Simon József hivatalsegédnek utalta ki.

A Főiskola három, egyenként 2 szoba-összkomfortos szolgála
ti lakást elveszített, mert ezeket a lakásokat a háztulajdonosok 
/személyi tulajdonosok/ vették birtokukba.

52./ A Főiskola volt dolgozói közül az Igazgatói hivatalban 
1957. január végén dr. Magyar Pál, dr. Győrfi János és Lessenyi 
Ferenc, március havában pedig Tatai Jenő volt dékáni titkár re
habilitációs kérelmet nyújtottak be. A Főiskola Tanácsa ezeknek a 
kérelmeknek az előkészitő elbírálására Sébor János egyetemi tanár 
elnöklete alatt Lámfalussy Sándor és dr. Botvay Károly egyetemi 
tanárokból, valamint előadói minőségben dr. Mollay János gazd. 
igazgatóhelyettesből bizottságot alakitott. A bizottság 1957. feb
ruár 1-i ülésében hozott határozatával dr. Magyar Pál, dr. Győr
fi János és Lessenyi Ferenc rehabilitását, majd az 1957. március
19.-i ülésében hozott határozatában Tatay Jenő rehabilitálását is 
javasolta. A Főiskola Tanácsa a bizottsági javaslatokat magáévá 
téve: az ügyekkel kapcsolatos iratokat döntés végett az F.M. 
Szakoktatási Főigazgatója elé terjesztette. Dr. Magyar Pál és 
dr. Győrfi János ügyében a Főiskola a Szakoktatási Főigazgatóság
tól 1957 junius 11.-én 71.928/1957.sz. alatt kelt leiratban 
már kapott választ, Lessenyi Ferenc és Tatay Jenő ügyében azonban 
a Minisztériumtól ezideig a Főiskolára döntés még nem érkezett.
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53./ 1957 január 28-ról 29-re virradó éjszaka 2 órától
kb. 4 óráig mintegy 15 karhatalmi tiszt a Templom-utcai diákotthon
ban házkutatást tartott: fegyvereket és röplapokat kerestek. A 
szobákban összeszedték a hallgatóknál talált vöröskeresztes kon- 
zerveket, amelyeket az ifjúság a Főiskolai-, illetve Egyetemi 
Tanácsnak a Városi Tanáccsal és a Szovjet Városparancsnokkal egyet
értésben hozott határozata alapján kapott. A frissen meszelt fo
lyosók falára "Éljen Kádár János", "Éljen a kommunisták pártja", 
stb. jelmondatokat irtak. Egy-egy jelmondat nagysága, illetve hosszú
sága elérte a két métert is. Egyes tisztek a hallgatókat "fasiszta 
és ellenforradalmi" jelzőkkel illették. A nyomozók végül belátták, 
hogy az épületben fegyver elhelyezve nincsen és eltávoztak. Eljá
rásuk a hallgatóság körében többet ártott, mint használt. A maguk
kal vitt konzerveket az egyetemi KSzMP Intézőbizottságának közben
járására néhány nap múlva visszaadták.

54./ Bognár Dezsőné elvtársnő munkaviszonyát, minthogy a 
személyzeti osztály munkaköre szünetelt, vele egyetértésben és 
kívánságára dr. Magyar János igazgatóhelyettes 1957. január 31-i 
felmondással megszüntette, egyidejűleg folyósítva részére a Kor
mány 15/1956. /XII.29./ sz. racionalizálási rendeletében megszabott 
járandóságokat.

55./ Teszárs Géza egyetemi adjunktus 1956. december 10-én
a Főiskolának bejelentette és orvosi igazolvánnyal igazolta, hogy 
december 1. óta a Bad Ischl-i kórházban súlyos szivbetegségben fek
szik, és hogy felgyógyulása után visszatér Magyarországra. Teszárs 
Géza 1957. február 1-én jött vissza Sopronba és a Főiskolán szolgá
lattételre jelentkezett. A megnevezett néhány munkában töltött nap 
után újra visszaesett betegségébe. /Teszárs Géza adjunktus a Főis
kola egyik legjobb segédoktatójának bizonyult, s méltó arra, hogy 
betegségében támogassuk./

56./ Emlékezetünk szerint 1957. február 22-én Szilágyi 
László és Dóczi Lajos elvtársak, a helyi rendőrség nyomozói, dr. 
Magyar János igazgatóhelyettesnek, valamint Strausz József egyete
mi adjunktusnak, az egyetemi pártbizottság volt titkárának és 
Zilahi József osztályvezetőhelyettesnek a jelenlétében a főiskolai 
párthelyiségben hivatalos helyszini szemlét tartottak. Ez alka
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lommal a párthelyiségben az ellenforradalmi eseményekből hátra
maradt feljegyzéseket és egyéb dokumentumokat, mint pl. Nyugat
ról származó újságokat, röplapokat lefoglalták, és a lefoglalt 
anyagot, ami mintegy fél személygépkocsira való mennyiség volt, 
a párthelyiségből, illetve a Főiskola területéről elszállították

57./ Az első szemeszter vizsgahónapja 1957. január 20.- 
tól február 20-ig tartott. A vizsganapokat a hallgatók maguk vá
laszthatták meg. Nem kis mértékben ennek tulajdonítható, hogy a
II.-V. évfolyamokon a vizsgaeredmények, a rendkívüli körülmények 
ellenére is, általában jók voltak, s aránylag kevés volt az el
maradt vizsgák és bukások száma.

Az elért eredményeket a vizsgahónap végén az alábbi táblá
zat mutatja:
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Évfolyam
Vizsga-
köteles

Levizs
gázott

Vizsgákkal
elmaradt Tanulmányi

hallgatók száma átlag
I. 37 13 24 2, 96
II. 18 10 8 3, 58
III. 17 11 6 3, 73
IV. 36 25 11 3, 44
V. 68 47 21 3,40
I-V. 176 107 70 3, 37

Százalékban 100 % 61 % 39 %

Az utóvizsgaidőszak végére, amit a Főiskolai Tanács kivé
telesen 1957. május 31.-ben szabott meg, a hallgatók az elmaradt 
vizsgáikat lerakták. Az utóviszgaidőszak végére elért átlagered
mények igy alakulnak: I. évf. 3,40; II. évf. 3,62; III. évf.
3,93; IV. évf. 3,66; V. évf. 3,49. Az I-V. évf. átlageredménye 3,62. 
/Az V. évfolyam esetében az utóviszgaidőszak végső napja 1957. 
március 20., a diplomatervek beadásának határnapja volt./

58./ 1956. november 4-től kezdve a nyelvoktatás, illetve 
nyelvtanulás nem volt kötelező. Ennek ellenére a III. évf. hall
gatói hiánytalanul, a II. évf. hallgatói közül pedig többen ál
landó konzultációkon vettek részt és a vizsgahónapban a 85-22/5/
1956. OM. sz. rendelet alapján orosz nyelvből záróvizsgát tettek.



59./ 1956. november 4-e után elsősorban a bécsi rádió 
hirei alapján - az országban az a hiedelem kapott lábra, hogy a 
Főiskola csaknem minden hallgatóját elvesztette. Ebben a hiedelem
ben igen sokan fordultak a Főiskolához az I. évfolyamra való fel
vételi kérelmekkel. A Főiskola azonban mindössze hét hallgatót 
vett fel, helyesebben vett át az I. évfolyamra minden esetben 
betartva a hallgatók más felsőoktatási intézmény kötelékéből való 
átvételével kapcsolatban fennálló jogszabályok rendelkezéseit.
így került a Főiskola I. évfolyamára:

1957. január 18-án Balázs István a Kossuth Tüzér Tiszti
iskolából,

január 18-án Kántor György az Agrártudományi Egyetemről
január 23-án Láng Gyula a Kossuth Tüzér Tisztiiskolából
január 28-án Varvasovszky Jánosné a Műszaki Egyetem 

Gépészmérnöki Karáról
január 29-én Nyúl Tóth Pál a Magyaróvári Mezőgazdasági 

Akadémiáról,
február 14-én Czimber Béla a Magyaróvári Mezőgazdasági 

Akadémiáról,
február 20-án Szabó Imre az Agrártudományi Egyetemről.

A felsoroltakat szabályszerű elbocsátólevél, illetve a tisz
tiiskolásokat leszerelő levelük felmutatása után főiskolai tanács
ülésben hozott határozattal vettük át hallgatóink sorába. /Az átvé
teli határozatok felülvizsgálata a 71.307/1957. F.M. számú rendelet 
alapján történt./

60./ A Főiskoláról kizárt, vagy más ok miatt eltávozottak 
kérték a félév során a Főiskolára való visszavételüket. A Főiskola 
Tanácsa /1957. február 19-ig/ szabályszerűen hozott határozattal 
visszavette:

1956. október 1-én Pöltl Károlyt csak vizsgázás és szigorla
tozás kötelezettségével;

1957. január 5-én Takács Lászlót, az I. évf. 2. félévére 
való beiratkozás kötelezettségével;

1957. január 25-én Tar Józsefet, az I. évf. 2. félévére va
ló beiratkozás kötelezettségével;

1957. január 25-én Reményfi Lászlót, az 1957/58. tanévben a 
IV. évf. első félévére való beiratkozás kötelezettségével;
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1957. január 25-én Révay Istvánt csak vizsgázás és szigorlatozás 
kötelezettségével;

1957. február 5-én Tihanyi Zoltánt, a II. évf. 2. félévére tör
ténő beiratkozás kötelezettségével;

1957. február 13-án Holéczy Ernőt az 1957/58. tanévben, a II. 
évf. I. félévére való beiratkozás kötelezettségével.

A Tanács a visszavételi határozatainak meghozatalában minden 
esetben szigorúan mérlegelte az érdekelt munkásságát, politikai ma
gatartását és az alkalmazó vállalat, intézmény vezetőjének javasla
tát. / A visszavételi határozatok felülvizsgálata a 71.307/1957.F.M. 
sz. rendelet alapján megtörtént./

6./ A Főiskola az első szemeszter végéig, tehát 1957. február
19-ig éppen 100 esetben, 1956. októbere előtt a Diákjóléti Bizott
ságnak, később a MEFESz-nek a javaslata meghallgatásával összesen 
33,400 Ft segélyben részesítette a hallgatókat.

62./ 1957 február 19-én és 20-án a Templom-utcai diákotthon
ból a hallgatókat a Dimitrov-téri diákotthonba helyeztük át, mint
hogy az utóbbi diákotthon befogadóképessége ezt lehetővé tette. Az 
intézkedés a takarékoskodás és a hatékonyabb nevelés feltételeinek 
biztosítása érdekében történt.

63./ A Főiskola Tanácsának 1956. december 10-i határozata alap
ján dr. Magyar János igazgatóhelyettes megbizta Gencsi László adjunk
tust a levelező oktatás feltételeinek előkészítésével. Gencsi László 
számbavette a hallgatókat: 32 levelező hallgató jelentkezett tanul
mányainak folytatására.

A soron következő konferenciát 1957. január 22-24. között 
Sopronban tartottuk meg.

A levelező oktatás megindítását szorgalmazó és szabályozó 
70.510/1957.F.M. számú rendeletnek a kézhezvétele után néhány nap
múlva 1957. február 21-én a Főiskola levelező hallgatói az el
ső félévi vizsgáik letételét már meg is kezdték.

64./ A Főiskola kézi kezelésű telefonközpontja és az egész há
lózata elavult, a követelményeknek már nem megfelelő. Minthogy a 
Főiskola több épületében nagyfeszültségü áramvezetékek is vannak,
a távbeszélővezetékek jelenlegi szerelése is súlyosan kifogásolható.
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Ezek a körülmények tették indokolttá, hogy korszerű telefonberen
dezés létesítéséről gondoskodjunk. A Beloiannis Híradástechnikai 
Gyárban 150 mellékállomás kezelésére alkalmas automata-alközpont 
szállítását rendeltük meg. Az automata alközpont költségét az Erdő
mérnöki Főiskola és a Műszaki Egyetem Bányamérnöki és Földmérőmér- 
nöki Kara egyenlő arányban vállalták. A Főiskola a reá eső költsé
geket a külső megbízásokból eredő fejlesztési járulékokból fedezi.
Az automata alközpont elhelyezésére a Főépület földszintjén a meg
felelő helyiségeket kijelöltük. Az uj automata-telefon összköltsége
220.000 Ft-ra tehető.

65./ Megemlítésre méltónak tartjuk, hogy a Főiskola Tanácsa
1956. nov. 5-től kezdve 1957. február 20-ig, tehát az első szemesz
ter végéig összesen 7 alkalommal ülésezett, mégpedig 1956. november
2-án, december 10-én, december 29-én, 1957. január 4-én, 1957. ja
nuár 12-én, 1957. január 24-én és 1957. február 12-én. A Tanácsülé
sekről a Főiskola irattárában hitelesített jegyzőkönyvek vannak.

66./ Itt emlitjük még meg, hogy az 1956. november 4-e u- 
tán a Főiskola területén fellelt gépkocsi tömlőket és köpenyeket, 
amelyek a wimpassingi gumigyárból kerülhettek hozzánk és amelyekre 
a Főiskolának szüksége nem volt, átadtuk az alábbi intézményeknek:

a/ Soproni Tanulmányi Erdőgazdaságnak 1957 január 31-én: 4 db 
személygépkocsi tömlő, 4 db személygépkocsi köpönyeg, 9 db te
hergépkocsi tömlő, 9 db tehergépkocsi köpeny, 9 db tehergépkocsi 
szalag, összesen 18.000 Ft értékben;

b/ a soproni Műszaki Egyetemnek 1957. január 31-én: 2 db személy- 
gépkocsi tömlő és 2 db személygépkocsi köpeny, 1.200 Ft érték
ben;

c/ a MTA Geodéziai Kutatólaboratóriumának /Sopronban/ 1957. február 
15-én 3 db személygépkocsi tömlő és 3 db személygépkocsi köpeny,
1.800 Ft értékben.
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