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Előszó

Egy közösség emlékezetének megismerése minden esetben 
szükségszerű, de élménydús feladata az abban felnövőknek vagy az 
újonnan érkezetteknek. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki és Faipari 
Mérnöki Karán ezen azonosságtudat megismertetésének komoly ha
gyományai vannak, melynek révén a felvételt nyertek többé-kevésbé 
betekintést kaphatnak az Egyetem múltjába. A Selmecbányái szár
mazás és a soproni helytállás története már-már mitológiai szinten 
ismert, de az ugyanakkora jelentőségű 1956-os események története, 
tényei érthető okokból ezeddig kevésbé kaptak vagy kaphattak 
nyilvánosságot.

Az 1956-os forradalom eseményei az Erdőmérnöki Főiskolát - 
az osztrák határ közelsége miatt - különlegesen és mélyrehatóan érin
tették. A kezdeti lelkesedés és reménykedés, mely a bányász és geo- 
déta karok teljes hazahozatalát is megcélozta - visszaállítva selmeci 
alapokra a karok szervezetét csakhamar megtorlástól való féle
lemmé vált, aminek következtében a Főiskola oktatói és hallgató 
karának jelentős hányada Ausztriába és később főként Kanadába 
távozott, ott fejezte be tanulmányait és szerzett megbecsülést a 
magyar erdészeknek.

Az itthon maradottaknak sikerült újraindítaniuk az oktatást, 
majd később, a gondos alapossággal és sürgős igyekezettel szétvert 
selmeci bölcső pótlásaként, megszervezni a Faipari Mérnöki Kart, 
melynek révén mint két karú felsőoktatási intézmény Erdészeti és 
Faipari Egyetem névvel lehetett tovább folytatni a képzést, kutatást.

1956 és az azt követő évek a helytállást tekintve példákkal 
szolgálnak, melyeknek ismerete nekünk, a későbbi generációk tag
jainak is útmutatást adnak.

1956 egy töréspont is az Alma Mater történetében, hisz' Sop
ront sem kerülték el az akkori idők "lassú méreg" módszerének ha
tásai.

Nekünk, megkésett örökösöknek, e széteső világban fogódzót 
keresőknek, szükségünk van arra, hogy ezeket a történéseket meg
ismerhessük.

Az 56-os események témakörében magyar nyelven ez ideig 
három munka jelent meg:

Dr. Hiller István. Ismét tüzek a végeken I II. Sopron, 1990. 
Erdészeti és Faipari Egyetem.
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Dr. Roller Kálmán: "mi is voltunk egyszer az Akadémián... 
Soprontól Vancouverig. 1956-1996. Selmec Sopron Vancouver, 
1996. Saját kiadás.

Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év 
eseményeiről. Erdészettörténeti Közlemények XXIV. Budapest, 1996. 
Országos Erdészeti Egyesület.

Úgy hisszük, nem lesz eredmény nélküli, ezen személyes 
visszaemlékezéseket tartalmazó összeállítás közzététele sem.

1995 őszén Kiss László barátom segítségével kezembe került 
Dr. Vancsura Rudolf: Tankok az Egyetem előtt című vissza
emlékezése, melyet a szerző még 1989 tavaszán írt. A későbbi 
szervezés során ez a munka képezte a támpontot, és ennek új
szerűségében bízva személyes élmények leírását kértük az erre 
vállalkozó egyetemi oktatóktól, hajdani hallgatóktól.

Reméljük, minden érdeklődő számára tanulságként szolgálnak 
ezek a sorsszeletekről írott számadások, és azt is, hogy az 
Erdészettörténeti Közlemények és a Soproni Műhely a későbbiekben 
számíthat ilyen témájú visszaemlékezésekre.

A következő kötet szervezési munkáit Szűcs Ferenc erdő- 
mérnök-hallgató, a Soproni Műhely utódfőszerkesztője vállalta ma
gára. A kész írásműveket az alábbi címre kérnénk eljuttatni:

Soproni Műhely, Szűcs Ferenc 
9400, Sopron, Ady E. u. 5.

Szeretnénk köszönetét mondani Dr. Winkler Andrásnak, a 
Soproni Egyetem rektorának, Dr. Szitás József egyetemi főtitkárnak, 
Dr. Bartha Dénes egyetemi docensnek és Kiss László közművelődési 
titkárnak a szervezésben és megvalósításban nyújtott pótolhatatlan 
segítségükért.

Jó szerencsét!

Nyári László 
erdőmérnök-hallgató

Sopron, 1997 február 28.
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Ezt a fejezetet használta fel Tompa Károly "50 évi jegyzeteimet lapozom" 
című könyvében - Erdészettörténeti Közlemények XXVII. kötet 185-191. o. 
olvasható "Az 1956-os soproni diákfelkelés napjai" fejezet történéseinek 
ellenőrzéséhez. Vancsura R.-ra többször hivatkozik és egyértelműbb fogal
mazását néhányszor szó szerint átveszi. Tompa Károly elnézést kér, amiért 
a lábjegyzet technikai okokból az ő könyvéből kimaradt.

Lábjegyzet Vancsura Rudolf fejezetéhez
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Tankok az egyetem előtt 

Visszaemlékezés az 1956-os soproni diákfelkelés napjaira 

Dr. Vancsura Rudolf

Az 1956-os soproni egyetemi eseményekről hazai szerző tollából 
eddig még nem jelent meg visszaemlékezés. A forradalmi 
változások nyugat-dunántúli megindítói, szervezői és mozgatói a 
Soproni Egyetemi Karok hallgatói voltak. Az 1956-os soproni 
eseményekről és az erdőmérnök-hallgatók külföldre távozásáról, 
kissé eltérő megközelítésben, részletes ismertetések Kanadá
ban, angol nyelven jelentek meg. Ezek: Adamovics L., Sziklai O., 
Foresters in Exile. Vancouver, 1970, és Roller K.: Sopron 
Chronicle, Hungárián Foresters in the Western World. Rákóczi 
Foundation Inc. Toronto, 1986. Ezek a munkák fontos kordoku
mentumok. Sopronban a hivatalos jelentéseken kívül 1956-ról 
alig esett szó. Az itthon élő kortársak hallgatása érthető, mivel itt, 
erről a témáról tárgyilagosan nyilatkozni nem volt tanácsos. Úgy 
érzem, hogy nekünk, az események egykori résztvevőinek, akik 
a forradalom elfojtása után is itthon maradtunk és a megtorlás 
időszakát átvészeltük, kötelességünk emlékeinket az utókorral 
megosztani. Emlékeim megírására ösztönzött az is, hogy az 
enyhülés időszakának középiskolás és egyetemi fiatalságát 
érdekelte 1956 valósága, ők javasolták az emlékirat elkészítését.

Feljegyzéseket annak idején nem készítettem, mert akinél 
később ilyet találtak (pl. Farkas Vilmos), azt meghurcolták. Az itt 
leírt történések alapjait elsősorban személyes emlékek felidézé
se képezi, barátok, kollégák emlékeivel kiegészítve. Az esemé
nyek helyes kronológiájára való törekvés késztetett arra, hogy 
írásomat helyenként a megyei, illetőleg a budapesti események
hez viszonyítsam.

Nem könnyű egy ilyen kései emlékiratot elkészíteni, mivel 
az idő rostáján már sok minden áthullott, s a maradékot bizony 
gyakran a bizonytalanság pókhálója szövi be.



10

Ezenkívül az eseményekben résztvevők szerepe, magatartása 
nagyon különböző volt. írásunkban nem szeretnénk személyiségi 
jogokat sérteni, ezért a szereplőket gyakran csak nevük kezdő
betűivel jelöljük vagy nem ritkán fiktív neveket használunk.

Rövid helyzetkép az 1956 előtti időszakról

Az Erdészeti és Faipari Egyetem tulajdonát képező épület- 
együttesben a század első felében a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Bánya, Kohó és Erdőmérnöki 
Kara működött. A II. világháború után Miskolcon megalakult a 
Nehézipari Műszaki Egyetem. 1949-ben a bányászokat és a 
kohászokat Sopronból Miskolcra költöztették. Férőhely híján a 
bányászokból csak az l-ll. évfolyam tanult Miskolcon, a lll-IV. 
évfolyamok Sopronban folytatták tanulmányaikat. Ugyanakkor 
Sopronban az elköltöztetett karok helyébe Földmérő Mérnöki 
Kart szerveztek. Ezek az intézmények Műszaki Egyetemi Karok 
névre hallgattak. Az Erdőmérnöki Karból egymást követő 
átszervezések után 1952-ben a Földművelésügyi Minisztérium 
alá tartozó Erdőmérnöki Főiskola alakult. A Műszaki Egyetemi 
Karok nagy része a régi kollégium épületében, az Erdőmérnöki 
Főiskola a jelenlegi oktatási épületekben nyert elhelyezést. A 
kollégiumok az egyetem területén kívül voltak.

A régi Ifjúsági Kör már nem működött, 1949-ben meg
szüntették. A selmeci hagyományokat a Kör feloszlatásakor 
betiltották. A soproni hallgatókat ezután a MEFESZ (egyetemi és 
főiskolai hallgatók rétegszervezete), majd az 1950-es évek ele
jétől a DISZ fogta össze. A MEFESZ még mérsékelt pártbefolyás 
alatt állott. A hallgatók ismerték és tisztelték a selmeci szoká
sokat, de a fenti ok miatt a hagyományokat csak szűk baráti 
körben gyakorolhatták. Az 1951. májusi tömeges kizárások 
emléke még élénken élt bennük. Az ifjúsági élet meglehetősen 
ellentmondásos volt, mert a régi tradíciók helyett nem tudtak 
újakat létrehozni.

Az Erdőmérnöki Főiskolán népes évfolyamok tanultak. Az 
évenként beiratkozott 100-110 fős elsőéves évfolyamok 70-80 
%-a szakérettségis volt. A szakéretteket dolgozó fiatalokból 
toborozták, akik egyéves szakirányú képzés után a rendes 
érettségivel egyenrangú minősítést kaptak. Ezekből a fiatalokból
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próbáltak rendszerhű értelmiséget nevelni. A szaktárgyak mellett 
magas volt (kb. 35 %) a honvédelem, az orosz nyelv és a honi 
ismeretek óraszáma. A szaktanszékek profiljába is beépítettek 
olyan világnézeti tárgyakat, mint a micsurini biológia vagy a 
liszenkói teóriára alapuló darwinizmus. A férfi hallgatókat a nyári 
szünet alatt egyhónapos katonai szolgálatra kötelezték. Az ún. 
honvédelmi oktatást az egyetem területén működő katonai 
tanszék látta el.

Az 50-es évek elején a tényleges hatalmat már a felső- 
oktatási intézményeknél is az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 
gyakorolta. A párt szervezeti felépítése meglehetősen hierarchi
kus volt. A karok pártszervei élén a pártelnök állt, mellette egy 
függetlenített csúcstitkár tevékenykedett. Minden egyes párt- 
szervezetnek (oktatói, dolgozói, hallgatói) külön alapszervi titká
ra volt.

Az Erdőmérnöki Főiskola oktatói karában ebben az időben 
nemzedékváltás folyt. Az idősebb, selmeci indíttatású professzori 
kart már csak néhányan (Sébor János, Stasney Albert, 
Lámfalussy Sándor, Botvay Károly) képviselték. Az 1951-es 
tisztogatási akció után új, kívülről behozott oktatókkal egé
szítették ki a tanári kart (Jablánczy Sándor, Nemky Ernő, Roller 
Kálmán, Tuskó Ferenc). Nem titkolt feladatuk egy, az akkori 
politikai kurzusnak megfelelő, "haladó" oktatási irányvonal kiala
kítása lett volna. Az orosz nyelvből lefordított, szovjet rendszerű 
tankönyvek egyre szaporodtak. Az erdőműveléstant jelentős 
részben egy Leningrádból meghívott docens adta elő.

Ebben az ellentmondásokkal teli légkörben elsősorban az 
ifjúság soraiban érlelődtek egy változásra irányuló cselekvés 
feltételei.

Az október 23-át megelőző időszak eseményei

A Szovjetunió által a Közép- és Kelet-Európára erőltetett 
bolsevista típusú politikai rendszer kudarcai egyre nyilván
valóbbakká váltak. Az 1956 tavaszán kirobbant poznani lengyel 
felkelés nálunk is erős szolidaritási hullámot váltott ki. A meg
mozdulásokat a párt állásfoglalása ellenére szervezték. Július 
22-én Gerő Ernő összegezte az MDP Központi Bizottságának
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állásfoglalását és kijelentette: "Egy magyar Poznant el kell és el 
is fogunk kerülni" Az események irányítása azonban mégis ki
csúszott az MDP központi vezetősége kezéből, és az események 
haladtak a maguk útján.

Sopronban az 1956/57-es tanév a szokásos formaságok 
között kezdődött. Szeptemberben még viszonylag nyugodt körül
mények mellett folyt az oktatás. Október 10-e táján érkeztek az 
első hírek a szegedi egyetemisták megmozdulásairól.
Itt a MEFESZ már 2-3 héttel korábban újjáalakult. Nem sokkal 
később nyugtalanság hírét hozták néhány budapesti egyetemről 
is. Az első diákmegmozdulások oktatási reformokat szorgal
maztak, többek közt az orosz nyelv és a marxizmus-leninizmus 
tantárgyak óraszámának csökkentését, illetve azok eltörlését, és 
a nyári katonai szolgálat megszüntetését követelték.

A Gerő-nyilatkozat szellemében a párt megkísérelte, hogy 
elejét vegye a további diákzavargásoknak. 1956. október 15-én 
az MDP Megyei Bizottsága megbeszélésre hívta a soproni karok 
dékánjait, a középiskolák igazgatóit, a megye állami és párt
vezetőit. Itt elsősorban az oktatási intézmények vezetői mondták 
el véleményüket, és emelték fel szavukat az ellen a politikai 
nyomás ellen, amelyet a párt az oktatási intézményekre gya
korolt. 1956. október 19-én a Közoktatásügyi Minisztérium hívott 
össze hasonló jellegű megbeszélést Budapesten, amelyen a 
felsőoktatási intézmények rektorai és dékánjai vettek részt. 
Főiskolánkat ezeken a tájékoztatókon Roller Kálmán képviselte. 
A 19-i budapesti megbeszélésen a minisztérium egyik vezető 
beosztású tisztviselője már nyíltan beszélt a szegedi egye
temisták követeléseiről. A megjelentek közül sokan hozzászóltak. 
A felsőoktatási vezetők jelentős része a diákság mellé állt és 
pozitívan értékelte az egyetemeken végbemenő változásokat. A 
megmozdulásokat úgy értelmezték, hogy az ifjúság 
gondolkodása nemzeties irányba fordult.

Ezekről a - nyilvánosságot kizáró megbeszélésekről a 
főiskolák és egyetemek hallgatói különböző csatornákon érte
sültek. A fokozódó feszültségek cselekvésre ösztönözték a Sop
roni Egyetem ifjúságát is. Közvetlenül a budapesti tanácskozás 
után az Egyetemi Karok (beleértve az Erdőmérnöki Főiskolát is) 
létrehoztak egy diákbizottságot, amelyik október 20-21-én
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kidolgozta a soproni hallgatók általános követeléseit. Az ese
mények ettől kezdve már gyorsan követték egymást. Október 22- 
én délelőtt a Soproni Egyetem MEFESZ Bizottsága egy 13 
pontos követelést terjesztett elő az Egyetem Rektori Tanácsá
nak, és kérte, hogy jóváhagyás után azt továbbítsák az oktatás
ügyi miniszterhez. A professzorok többsége elfogadta a követe
lésben foglaltakat és beleegyezett abba, hogy a jegyzéket teljes 
egészében küldjék el a miniszterhez. Még ugyanezen a napon a 
MEFESZ vezetősége egy nagygyűlést hívott össze a Sotex 
kultúrházban (ma Erzsébet Üzletház). Ezen a gyűlésen kívánták 
szélesebb körben megvitatni a soproni egyetemi hallgatók 
követeléseit. A gyűlés este 6 órakor kezdődött, és azon mintegy 
1000 fő vett részt. Jelen voltak az egyetemi oktatók, a közép
iskolai tanárok, a városi tanács képviselői, a rendőrség vezetői, 
az MDP városi bizottságának tagjai és természetesen a 
hallgatóság teljes létszámban. A hat tagú diákparlament a szín
padon foglalt helyet. A diákparlament elnöke Bujdosó Alpár 
erdőmérnök-hallgató volt. Először a már délelőtt előterjesztett 13 
pontos követelményt vitatták meg. Újabb javaslatokkal az eredeti 
összeállítás 17 pontra bővült. A követelések közt a nemzeti 
jellegűek kerültek mind inkább előtérbe. A hallgatóság köréből 
több felszólaló is felvetette a kérdést, hogy miért hiányzott a 
Himnusz a legutóbbi március 15-ei ünnepség műsorából. Valaki, 
ugyancsak a hallgatók soraiból, válaszolt: "Mert a csúcstitkár azt 
kihúzta" Most már a tömeg hangosan követelte, hogy a párttitkár 
-ha itt van - nyilatkozzék, miért húzta ki a Himnuszt a nemzeti 
ünnep programjából. A nagyterem jobb oldalán lévő erkélyek 
egyikén felállt S. J. adjunktus, csúcstitkár. Próbálta csendesíteni 
az egyre erősödő felháborodást. Azt kezdte ecsetelni, hogy az itt 
jelenlévő fiatalok többsége a párt politikájának köszönheti azt, 
hogy tanulhat. Nem hagyták, hogy befejezze a mondanivalóját. A 
hallgatóság mind hangosabban, szinte kórusban kiabálta, hogy 
nem erre kíváncsi, hanem arra, hogy miért húzták ki a Himnuszt 
a nemzeti ünnep műsorából. A választ nem lehetett hallani. A 
felforrósodott hangulat fenyegető volt. A zaj elcsendesülése után 
a Marxizmus-leninizmus Tanszék vezetője, Kertész István kért 
szót (szintén az erkélyről). Hozzászólásában beismerte, hogy a 
párt félrevezette a magyar népet. Állítása nyomatékosabbá
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tételére jó néhányszor elismételte: hazudtunk, hazudtunk, hazud
tunk... Ez a fordulat kissé váratlanul érte gyűlés résztvevőit. A 
megnyilatkozás őszinteségét a mellettem ülők közül többen 
kétkedéssel fogadták.

A gyűlés 2-2,5 óra hosszat tartott. A rendkívül felforró
sodott hangulat ellenére az rendben és fegyelmezetten zajlott le.

A történtek, mint minden résztvevőre, úgy rám is nagy 
hatással voltak. Ismertem a hallgatókat, mint fiatal oktató szinte 
köztük éltem, de azt nem is álmodtam, hogy az egyetemi ifjúság 
ennyire torkig van a kommunista rendszerrel. Sopronban a 
felkelés ezzel a nagygyűléssel, október 22-én, hétfőn este kez
dődött. A párt és a rendőrség vezetői a gyűlés befejezése előtt 
csendben távoztak a helyszínről.

Az emlékezetes tizenhárom nap

Másnap kissé borongós, de enyhe őszi napra ébredtünk. Hét évi 
félelem és szorongás után nehéz volt feldolgoznom az előző 
napi eseményeket. Az egyetemisták követeléseik teljesítésére 
választ, vagy legalábbis reagálást vártak a főhatóságtól.

Október 23-án reggel valamivel 8 óra után értem be a 
Főiskolára. A főépület előtti úton az Erdőhasználattani Tanszék 
egyik adjunktusa fogadott a következő kérdéssel: "Ugye, te is 
velünk tartasz?" Hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy kivel és 
merre kell tartanom, ugyanis az illető addig az MDP egyik 
oszlopos tagja volt. A tanszékünkkel közös folyosónak ő volt a 
pártbizalmija, és elég sokat zaklatott amiatt, hogy nem végeztem 
politikai munkát. Meglepett a felszólításszerű kérdése, mert ilyen 
határozott köpönyegfordítással addig még nem találkoztam. 
Szóra sem méltatva az illetőt, mentem a munkahelyemre.

Az egyetemen a délelőtt folyamán nagy volt a szervez
kedés. A hallgatók az órákról elkéredzkedtek, így a délutáni 
gyakorlatokat már nem tartottuk meg. Délután értesültünk arról, 
hogy az MDP soproni vezetősége belátta a Rákosi-Gerő-féle 
pártpolitika csődjét, és az ifjúságtól várta a nehézségekből 
kivezető út megkeresését. A helyi rendőrség az események 
hatására inaktivizálódott. A legtöbb vezető káder a kivárás 
álláspontjára helyezkedett. A városi tanács elnöke, Bognár
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Dezső viszont magáévá tette az ifjúság követeléseit és 
hajlandónak mutatkozott egy küldöttség élén azt petíció 
formájában a Parlamentbe felvinni.

Ugyancsak délután a diákság csendes felvonulást ren
dezett, amely során a városban lévő magyar hősi emlékműveket 
koszorúzták meg. A felvonulás is rendben, fegyelmezetten zajlott 
le.

Budapesten a diáktüntetéseket követően felgyorsultak az 
események. Késő délután százezres tömeg Nagy Imre miniszter- 
elnökké történő kinevezését követelte. Nagy Imre tétovázott, 
közben a felbőszült tömeg ledöntötte a Sztálin-szobrot. A párt 
főtitkára, Gerő Ernő fasiszta csőcseléknek nevezte a tüntetőket. 
Ez olaj volt a tűzre. A tömeg a hadseregtől és a rendőrségtől 
szerzett fegyverekkel megrohanta a Rádió épületét. Ezek az ese
mények váltották ki a szovjet katonai beavatkozást.

Október 24. A budapesti események Sopronban is tovább 
feszítették az egyetemi ifjúság hangulatát, de az előadások még 
úgy-ahogy folytak. A kedvezőtlen hírek ellenére az előző napon 
szervezett küldöttség, Bognár Dezső tanácselnök vezetésével, 
elindult Budapestre. A három gépkocsiból álló menetoszlop 
piros-fehér-zöld zászlókkal volt feldíszítve, az első kocsin fehér 
zászló lengett. Az Egyetemi Karokat három hallgató képviselte. A 
GYSEV-től kölcsönkért egyik kocsit lliás Ferenc gépésztechnikus 
vezette. Győrben a tanácsháza előtt népes tömeg nagy 
ovációval fogadta a küldöttséget. A régi 1-es úton haladtak, 
Pilisvörösvár és Budapest közt ÁVH-s sorfal tartóztatta fel őket. 
Sorkatonák voltak, és a sapkájukról már hiányzott a vörös 
csillag. Hamarosan előkerült a főváros lezárását irányító 
kékparolinos ezredes, aki közölte a küldöttséggel, hogy Buda
pestre nem mehetnek be. Amíg felhívást nem tesznek közzé, 
addig a fővárosba bejutni nem lehet. Visszafordultak. Győrben a 
tömeg ismét feltartóztatta őket. Majd behajtottak a tanácsházára 
és felmentek Szigethy Attilához, a Győri Nemzeti Tanács elnö
kéhez. Szigethy éppen a szovjet alakulatok parancsnokával 
tárgyalt. A küldöttségben részt vettek elbeszélése alapján az el
kapott szavakból arra lehet következtetni, hogy a szovjet és a 
magyar alakulatok Budapest felszabadítására készültek.



16

Október 25. A Földművelésügyi Minisztérium épületéből a 
Parlament előtt tüntető tömegbe lőttek. Pánik tört ki, több száz 
halott maradt az Országház előtti téren. A meg nem erősített hír 
Sopronba is eljutott. A felháborodás és az elkeseredés igen nagy 
volt, mindenki a gyűlölt ÁVH-t tette felelőssé a történtekért. A 
Kossuth Rádió időnként még ad, de hírei félrevezetők voltak. A 
legtöbb információt a fővárosból valahogy kijutott és hazaérkező 
soproniaktól kaptuk. A hírek hallatán az előadásokat az egye
temen felfüggesztették. A város közigazgatásának irányítását a 
MEFESZ keretében megalakult Forradalmi Diáktanács vette át. 
Létrejött az egyetemi nemzetőrség. A Budapestről érkező hírek 
és ezen a napon kitört sopronkőhidai fegyenclázadás hatására 
határozták el, hogy a város védelmére az egyetemistákat 
felfegyverzik. Az első fegyvereket a kőhidai börtönparancsnoktól 
kapták. Ekkor kapcsolódtunk be mi, fiatal oktatók az 1956-os 
felkelésbe. Katona sohasem voltam, de mint a fegyverekhez 
valamit értő erdész-vadász ember a katonai csoporthoz kerül
tem.

A rend fenntartása és a közbiztonság megőrzése a 
felkelés első napjától kezdve kiemelt feladatnak számított. Mint 
összekötőt, a határőrséghez osztottak be. Feladatom az volt, 
hogy a határőrséggel együttműködjek a rendfenntartásban és az 
akkori törvényesség megőrzésében. Esténként bevonultam a 48- 
as laktanyába. Az elfogott határsértők kihallgatása többnyire a 
késő esti és éjjeli órákban folyt. Általában 18-20 éves fiatal
emberek kerültek a határőrizeti fogdába. Főleg a rendezetlen 
családi környezet, a kalandvágy volt a határsértést kiváltó ok. Az 
elfogottakkal normálisan bántak, a kihallgatásokról jegyző
könyvet vettek fel, majd amikor összejött egy 8-10 fős csoport, 
visszatoloncolták őket az ország belsejébe.

Október 26. Ezen a napon dördült el a mosonmagyaróvári 
laktanya előtti véres sortűz, ami után közel 100 halott maradt a 
helyszínen. Az aggasztó hírek hatására felerősödtek a fegyver
szerzési akciók. A hallgatók először a katonai tanszéken lévő 
fegyvereket próbálták megszerezni. A tanszék katonai alkal
mazottaitól információt ugyan kaptak, de fegyvereket nem. Este 
9 tájban hallgatókból és oktatókból álló 7-8 fős csoport a 
Széchenyi téri lakásán kereste fel Simon őrnagyot, a katonai
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tanszék vezetőjét. A nevezett őrnagy otthon, pizsamában, az ágy 
szélén ülve fogadott bennünket. Előadtuk látogatásunk célját. 
Hosszú, kínos hallgatás, szabadkozás után kijelentette, hogy ő 
fegyvert nem adhat. A társaság nem tágított. Végül Simon 
őrnagy kért bennünket, hogy hagyjuk békén, mert komoly családi 
problémái vannak. Felesége a napokban fog szülni, veszélyez
tetett terhes, ezek a zaklatások végzetesek lehetnek. A szituáció 
nekünk is kezdett kényelmetlenné válni. Elnézést kértünk és 
csendben elvonultunk. Néhány nappal később a hallgatók 
mégiscsak megszerezték a tanszék fegyverkészletét, amely 
néhány céllövő kispuskából, egy-két géppisztolyból és gyalog
sági puskából állt.

Október 21 A városban egyre több szervezési és rend- 
fenntartási feladat hárult a hallgatókra. A diákság mellett munkás 
és értelmiségi csoportok is szerveződtek. Az egyetem központi 
épületében megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi Taná
csa.

Délelőtt egy diákokból és oktatókból álló küldöttség a 
süttöri laktanyába ment fegyverekért. A küldöttségnek én is tagja 
voltam. Látogatásunk célját a laktanyaparancsnokkal, H. száza
dossal közöltük. Barátságtalanul fogadott bennünket és kijelen
tette, hogy nélkülözhető fegyverkészletük nincs. Látszott rajta, 
hogy a diákság mozgalmával és a nemzeti törekvésekkel nem 
ért egyet. Innen is eredmény nélkül távoztunk.

Október 28. Nagy Imre miniszterelnök bejelentette a 
gyűlölt ÁVH feloszlatását. Megkezdődött a volt politikai elnyomó
szervezet tagjainak a távozása Ausztria felé. Jelzések érkeztek 
az Egyetemi Forradalmi Bizottsághoz, hogy Sopronban több volt 
ÁVH-s bujkál. Egy kisebb fegyveres csoporttal végigjártuk a 
soproni üdülőket. Az üdülők üresek voltak, a portások ÁVH- 
soknak hírét sem hallották. (Később tudtam meg, hogy a legtöbb 
portás az ÁVH beszervezett embere volt). Ettől kezdve a hall
gatók a Sopronba bevezető utakat ellenőrizték. Néhány este, 
illetve éjjel én is kimentem velük a nagycenki elágazáshoz. 
Mozgás nem volt, egy lelket sem láttunk. Inkább Ausztria felől 
érkeztek érdeklődők.
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A polgárőrség járőröző tagjai több személyt fogtak el, ezek zöm
mel 1946-ban kitelepített svábok vagy más úton nyugatra került 
magyarok voltak, akik a politikai változások reményében szeret
tek volna hazatelepülni. Az elfogottakat, a megegyezés értel
mében, átadtuk a határőrségnek. Volt ugyanis arról szó, hogy a 
visszatérőknek a helyzet normalizálódásáig ideiglenes tartóz
kodási engedélyt adnak. A határőrséggel a kapcsolatunk jó, az 
együttműködés szoros volt.

Október 29. A fegyveres incidensek ritkultak, így a korábbi 
napok feszültségei is valamit enyhültek. A koalíciós idők 
elüldözött politikusainak egy része Ausztriában várta a fejle
ményeket. A délelőtt folyamán Tuskó Ferenc igazgatóhelyettes 
Kéthly Annával, a Szociáldemokrata Párt volt elnökével tárgyalt, 
de nem tudom, hogy hol.

A hallgatókból álló nemzetőrség még mindig csak részben 
volt felfegyverezve. A Forradalmi Bizottságtól többen kaptunk 
megbízást arra, hogy próbáljunk fegyvereket szerezni. Ezek a 
próbálkozások úgy történtek, hogy igyekeztünk felderíteni, hogy 
melyik fegyveres alakulat szimpatizál a forradalommal, azt 
megkerestük és kértünk tőlük segítséget. Elővigyázatossági 
okokból megbízólevelet vagy más, erre utaló iratot nem vittünk 
magunkkal, és rendszerint kerülővel, mellékutakon közlekedtünk, 
mert a szovjet katonai ellenőrzés veszélye fennállt. Engem ezen 
a napon egy hallgatóval Pápára küldtek az ottani katonai 
alakulathoz. Az egyik soproni textilgyár teherautóját kaptuk meg 
az útra. A város szélén volt a magyar laktanya, közvetlen 
mellette a szovjet. A két alakulat farkasszemet nézett egymással. 
Az alakulat valóban átállt a forradalom oldalára. A tisztek éppen 
azzal voltak elfoglalva, hogy az új rangjelzéseket varrták fel az 
egyenruhájukra. Barátságos beszélgetés, kölcsönös 
információcsere volt, de fegyvereket itt sem kaptunk, így üresen 
érkeztünk vissza Sopronba.

Október 30. Az Egyetemi Forradalmi Tanács, amelyben 
hallgatók és professzorok egyaránt részt vettek, szinte naponta 
ülésezett. Az októberi események megindulásakor jelentős 
segítséget nyújtó Roller Kálmán szerepe ekkorra már jelen
téktelenre zsugorodott. Az idősebb bányászprofesszorok 
(Tárczy-Hornoch Antal, Vendel Miklós) féltették a hallgatókat,
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óvatosságra intettek mindenkit. Nagy érdemük volt abban, hogy 
az indulatok nem szabadultak el. Az Egyetemi Forradalmi 
Tanács két fiatal oktatót és két hallgatót delegált az előző nap 
Győrben megalakult Dunántúli Nemzeti Tanácsba azzal a 
feladattal, hogy juttassák el a diákság követeléseit a Parla
mentbe.

Számos külföldi szervezet sietett a magyar forradalom 
megsegítésére. Megindultak a segélyszállítmányok, amelyek a 
Egyetemi Forradalmi Tanács és a határőrség engedélyével 
jöttek át a határon. Használt ruhanemű, gyógyszer, élelmiszer 
volt a küldeményekben. Hadieszköz, fegyver nem érkezett, mivel 
az osztrákok kínosan ügyeltek arra, hogy az 1955 őszén 
megszerzett semlegességüket megőrizzék és ne adjanak okot a 
szovjet beavatkozásra. A segélyszállítmányok nagy részét Buda
pestre irányították. A hallgatók részt vettek a szállítmányok 
átvételében, őrzésében és Budapestre juttatásában. A Sopron
ban maradt anyagot az egyetemen helyezték el, a volt torna
termet (ma vadászati gyűjtemény) rendezték be a segélyek 
tárolására. Később néhány tanterem is raktárrá alakult.

Október 31. A határőrség magatartása megváltozott. Far
kas százados, akivel addig a kapcsolatot tartottuk, nem vette át 
az általunk elfogott határsértőket. Lehet, hogy csak őrizni, élel
mezni nem akarták őket, de az is lehet, hogy más szempontok 
játszottak közre. Ez volt az első együttműködési zavar a határ
őrséggel. Ebben a magatartásban volt valami elgondolkoztató. 
Másnap értesültem, hogy Farkas századost leváltották és más 
valaki lett a soproni parancsnok.

November 1. A budapesti események kötötték le ismét a 
figyelmünket. Nagy Imre bejelentette az ország semlegességét 
és az ENSZ-től kért támogatást. Nyugtalanító hírek érkeztek a 
szovjet csapatmozgásokról. A később "U"-hadműveletként 
ismertté vált megtévesztő akció már javában folyt. Csapnál 
ugyan vonultak kifelé bizonyos szovjet alakulatok, de Románián 
keresztül, más legénységgel kiegészülve, új csapattestek özön
löttek hazánk területére. A fenyegető hírek hatására a Dunántúli 
Nemzeti Tanács a soproni Egyetemi Nemzetőrséget a csornai 
Határőrigazgatóság révén fegyverrel látta el. A hallgatóinkra 
egyre több feladat hárult.
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Néhány budapesti lap eljutott Sopronba. Végre cenzúra
mentes újságírás! Nem tudtunk hinni a szemünknek. Némelyik 
cikket négyszer-ötször is elolvastuk, hogy fel tudjuk fogni a való
ságot.

November 2. Az Egyetem Egyesült Forradalmi Tanácsa 
kimondta a Bányász, Erdész és Földmérő Karok egyesítését és 
a miskolci részleg Sopronba történő visszatelepítését. Ünne
pélyes esemény volt. Jóleső érzéssel töltött el bennünket, akik 
annakidején az alaptárgyakat a bányászokkal és a kohászokkal 
együtt hallgattuk. Dr. Vendel Miklós egyetemi tanárt választották 
meg az egyesített Egyetem rektorává.

Ezen a napon egy elgondolkoztató esemény is történt. 
Egyik oktatótársunk fegyveres hallgatók közreműködésével le
tartóztatta a Marxizmus-leninizmus Tanszék három oktatóját és 
az "A" épület egyik helyiségébe záratta őket. A kihallgatásukon 
egy Pista bácsinak nevezett külső személy is részt vett. Mint ké
sőbb kiderült, néhány szélsőséges beállítottságú személy el
szigetelt vállalkozása volt. Amikor az akció a diáktanács tudo
mására jutott, a Forradalmi Tanács elnöke, Bujdosó Alpár erdő- 
mérnök-hallgató (ma Bécsben él) intézkedett a lefogottak 
haladéktalan szabadon engedéséről és a sértettektől ő maga 
kért bocsánatot.

A városban ebben az időben döntötték le a Kellner- 
szobrot a Deák téren és a szovjet hősi emlékművet a Vár
kerületen. Az akcióban, tudomásom szerint, egyetemisták nem 
vettek részt.

Egyre-másra szerveződtek az üzemekben a munkás- 
tanácsok. Sopron élelmiszer-ellátása zavartalan volt. A soro
zatos sztrájkok után az üzemek többségében megindult a 
termelés.

November 3. Az Egyetemen és a városban viszonylagos 
nyugalom volt. A Forradalmi Tanács irányítása alatt hallgatókból 
álló, mintegy 200 fős nemzetőrség ügyelt a város rendjére. 
Fegyverek már másoknál is voltak. A süttöri tüzérségi alakulattól 
sikerült néhány ágyút szerezni. (Hallgatóink a katonai szolgálat 
alatt tüzérségi kiképzésben részesültek.)

November 4. Vasárnap volt, a szokásosnál kicsit később 
ébredtem. A házigazdáimtól értesültem, hogy a szovjet csapatok
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hajnalban megtámadták Budapestet. Gyorsan bekapott reggeli 
után siettem be az Egyetemre. Útközben egyik erdőmérnök- 
kollégával találkoztam, aki már Nagy Imre rádiószózatáról is 
beszámolt.

Az egyetemen nem volt pánikhangulat. A közelben nem 
tartózkodtak szovjet csapatok, így a város gyors lerohanásának 
eshetőségétől nem kellett tartani. A katonai csoportban az 
előttünk álló teendőket tárgyaltuk, amikor a fertőrákosi határ
őrsről a legénység és a tisztek közti nézeteltérés elrendezéséhez 
segítséget kértek. Mint a határőrség ügyeiben járatos személyt, 
engem küldtek ki Fertőrákosra. Gyalog, a Szárhalmi-erdőn át 
jutottam el az őrshöz. Nyilván a határőrség tisztjei megkapták 
addigra a megfelelő eligazításokat, így mire kiértem, nyugalom 
volt az őrsön, a parancsnok szóba sem állt velem. A szolgálat- 
vezető közölte, hogy sürgősen hagyjam el az őrs területét. (A 
fertőrákosi volt az egyik őrs, amelyik nem oszlott fel november 4- 
én.) Rövid töprengés után elindultam Sopron felé. A falu fő
utcáján haladtam, amikor egy Balf felől érkező teherautó ért utói. 
Megállítottam és kértem, hogy vigyen be Sopronba. A kocsi 
platóján kaptam helyet. Pufajkás forradalmárok géppisztolyokkal, 
kézigránátokkal felszerelve tartottak Sopron felé. Néhányan kézi
gránátokkal mesterkedtek, csavargatták, élesítették őket. Izgul
tam és vártam, hogy mikor robban valamelyik fel, de elég gyor
san beértünk Sopronba, így ezt megúsztam. A városban a Vár
kerületen tettek le.

Gyalog mentem az Egyetemhez, hogy beszámoljak külde
tésem eredményéről és további eligazítást kérjek. Úgy 13 óra 
táján érhettem az Egyetem főbejáratához. A legnagyobb meg
lepetésemre sem hallgatót, sem oktatót ott nem találtam. A 
portásfülke üres volt, a nagy kovácsolt vaskapu tárva-nyitva állt. 
A porta és a "C" épület közti, akkor még gyepes, téren ismeretlen 
"felkelők" géppisztolytárakat töltöttek, gyakorolták a fegyver
kezelést. Néhány percig tanácstalanul álldogáltam, majd az 
utcán megpillantottam egy idősebb egyetemi dolgozót, őt kérdez
tem meg, hogy mi történt míg távol voltam. Tőle tudtam meg, 
hogy a Forradalmi Tanács a délelőtt folyamán a Lővér Szállóba 
(ma Hotel Maroni) költözött át. Mivel éhes voltam, úgy határoz
tam, hogy először hazamegyek a lakásomra, valamit eszem és
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csak utána megyek a Lővér Szállóba. Az uszodával szemben, a 
Csongor úton laktam albérletben. Valamit gyorsan falatoztam a 
háziak maradék ebédjéből és elindultam a jelzett helyre. Ahogy a 
Csongor úti lépcsőn leértem a Lővér körútra, néhány lépés után 
csikorogva megállt mellettem egy személyautó. Az Erdőmérnöki 
Főiskola öreg Skodája volt. Kilépett belőle egy hallgató és 
odaszólt hozzám: "Rudi bátyám, szállj be!" Gondolkodás nélkül 
beültem, abban a hitben, hogy a Lővér Szállóba megyünk. Még 
el sem helyezkedtem rendesen az ülésen, amikor elértük a 
Printz-pihenőt, az autó jobbra fordult a Récényi útra. Meg
lepetten kérdeztem, hová megyünk. Erre a válasz az volt: 
"Meneküljünk, mert jönnek a ruszkik!" A váratlan helyzetben 
szóhoz sem jutottam. Lépésben haladtunk a döcögős úton fel
felé, kitekintve az autóból láttam, hogy balra, a Récényi úttal 
párhuzamos sétaúton a hallgatók kisebb-nagyobb csoportjai 
ballagnak lehajtott fejjel kifelé. Ott menetelt köztük vadász
puskával a vállán Szy Feri barátom is, akivel a tanszéken egy 
szobában dolgoztam. Akkor kezdtem felfogni azt, hogy tömeges 
menekülés van, és ebbe én akaratomon kívül bele
csöppentem. Utazásunk nem sokáig volt zavartalan, mert a 
kopott burkolatú makadám út Deákkút utáni szakasza (akkor 
még nem létezett a szerpentin) meglehetősen meredek volt. 
Előző este esett néhány centis hó, ami az északi oldalon meg
maradt. Az öreg Skoda a kopott gumijaival nem tudott fel
kapaszkodni az emelkedőn, ki kellett szállnunk és tolni a kocsit. 
A Muck előtti szakaszon ugyancsak segítségre szorult az öreg 
járgány. így toltam ki Főiskolánk egyetlen autóját Ausztriába.

A mucki határőrlaktanyához a késő délutáni órákban 
értünk ki. A laktanya kapui tárva-nyitva voltak, az udvaron kato
nai felszerelési tárgyak voltak szétszórva. A laktanya előtti füves 
térségen mintegy 40-50 hallgató ácsorgott tanácstalanul. Érke
zésünk után rövidesen kiállt a tér közepére K. Berci (ma 
Bécsben él), és nagy hangon közölte a jelenlévőkkel: "Fiúk, 
megvédjük a Muckot, aki velünk tart, ide jöjjön! I. század ide, II. 
század ide, III. század ide!"

Nem kellett nagyon gondolkodni, az ember rájöjjön, hogy 
ostobaság az ilyen próbálkozás. Ha már az országot nem tudjuk 
megvédeni a szovjet hadigépezettel szemben, akkor miért éppen
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itt, a határon ontanánk a fiatalság vérét. Különben is ismertem 
Berci barátunk viselt dolgait, így nem vettem komolyan a szíves 
felhívását. Látszott, hogy a határőrizet teljesen felbomlott, mehet 
mindenki, ahová akar. A Muck megvédésének ürügye csupán 
ügyes trükk volt, a határ szervezett átlépésére. Nem volt szán
dékomban kimenni. Visszatartott a családi kötelék, a belém 
nevelt magyarságtudat és a hazai erdők szeretete, amelyben 
eddigi életem jelentős részét töltöttem. A szovjet ármia általi 
felszabadítást meglehetősen keserves körülmények közt már 
egyszer átvészeltem, reméltem, hogy ezt a másodikat is át 
fogom vészelni. A tanácstalan tömeg engedelmeskedett Berci 
felszólításának, és megkezdték a sorakozást. Némi gondolkozás 
után a csoport másik végén én is meghirdettem a saját fel
hívásomat: "Fiúk, én visszamegyek, ismerem az erdei utakat, aki 
akar, jöjjön velem, biztonságban hazavezetem!" Ekkor találtam 
magam először szembe az emigráció lélektanával. A fiatalok 
mintha meg lettek volna babonázva, engedelmesen követték K. 
Berci utasításait. Taszította őket az ismeretlen felé a hitelt vesz
tett társadalmi és politikai rendszer, a kilátástalanság, vonzotta a 
szabad mozgás, a korlátlan érvényesülés lehetősége. Végül 
körülbelül 12-13-an indultunk el a város felé, de néhány perc 
múlva csak kilencen maradtunk. (A visszatérésre késztetésnek is 
többféle oka volt, legtöbb esetben itt maradt barátnő, meny
asszony, mint azt sok évvel később tudtam meg G. M. kollégám 
fiától, akinek az édesapja annak idején velünk jött vissza).

Sötét lett, mire Sopronba értünk. Lent a városban már 
szovjet tankok dübörögtek. Utam ismét az egyetemre vezetett. 
Egy elárvult Alma Mater szomorkodott a sötétben. A porta körül 
elszórt fegyverek, gazdátlanság. Később néhány hallgató került 
elő, majd 1/2 9 tájban egy katonai teherautó érkezett pár 
kiskatonával. Ők az egyetemistákat keresték. Mikor elmondtam, 
hogy mi a helyzet, kérték, menjek ki velük a határra, mutassam 
meg nekik az utat. így az este még egyszer felmentem a Muckra. 
A laktanyánál alig találtunk néhány embert, az alkonyatig kiért 
tömeg már átment Ausztriába. Rövid tartózkodás után a 
teherautó visszaindult Sopronba. Akkor, a visszaúton, az autó 
reflektorának fénykörében vettük észre, hogy a süttöri tüzérektől 
szerzett lövegek ott vannak felállítva a Récényi út mentén, a
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fáberréti erdészház táján, csöveik Sopron felé irányultak, 
mellettük hallgatók lesték az esetleg felfelé tartó tankokat. Az 
oroszok azonban nem jöttek, és ha jöttek volna, lövöldözésre 
akkor sem kerülhetett volna sor, mert H. százados az átadás 
előtt kiszedette az ütőszegeket a lövegekből. Ezt a cselt csak 
néhány nap múlva tudtuk meg, amikor a magyar katonák 
összeszedték az elhagyott ágyúkat.

A külföldre távozott és később hazalátogató volt oktató
társakkal folytatott beszélgetésből összeálltak a menekülés rész
letei. A Forradalmi Tanács katonai csoportjának vezetői még a 
délelőtti órákban elhatározták, hogy átköltöznek a lényegesen 
biztonságosabb Lővér Szállóba, onnan veszély esetén az erdő 
könnyen elérhető. Néhány embert K. I. adjunktus vezetésével 
felküldtek a Károly-kilátóba azzal a feladattal, hogy távcsövön 
figyeljék a győri országutat, és ha megjelennek a tankok, lőjenek 
fel egy jelzőrakétát. A kora délutáni órákban megjelentek a 
szovjet tankok, és K. l-ék annak rendje-módja szerint fellőtték a 
rakétát, de ezután ők maguk ijedtek meg legjobban, mivel valaki 
felvetette, hogy ezzel felhívták magukra a szovjet katonák 
figyelmét, és azok lőni fogják a Károly-magaslatot. Ők egye
nesen a határ felé vették útjukat. A jelzés láttán pánik fogta el a 
Lővér Szállóban lévőket is, így kiadták a jelszót a menekülésre. 
Persze a külföldre távozás gondolata a forradalomban aktív 
szerepet játszó oktatókban már a délelőtti órákban felvetődött. 
Két adjunktus (Tuskó F és Sziklai 0.) és négy hallgató a 
határőrség parancsnokának engedélyével átmentek Ausztriába, 
hogy megbeszéljék az osztrák határcsendőrséggel a menekülő 
csoportok Ausztriába való áttelepülését. Mivel a magyar belügyi 
szervek osztrák nyomásra már az előző évben eltávolították az 
aknazárat, a menekülés különösebb nehézség nélkül zajlott le.

A Muckról történt második visszaérkezés után az egyetem 
portájára mentem. A látottak után valami azt súgta, hogy most ott 
kell lennem, mert szükség van rám. Késő este egy másik fiatal 
kolléga, aki a tanszékünkkel közös folyosón lévő mikrobiológiai 
laboratóriumban dolgozott, ugyancsak odaérkezett a portához. 
Valami kicsit ő is tudott oroszul, így elhatároztuk, hogy éjszakára 
ott maradunk és várjuk a következményeket. Először össze
szedtük a bejárat körül elszórt fegyvereket és a portásfülke
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közepén egy kupacba hordtuk össze. Kétoldalt egy-egy falóca 
volt rongydarabokkal letakarva, azokon aludtunk, már amennyire 
akkor, abban a helyzetben aludni lehetett. A hideg éjszakában 
egymást takargattuk a fellelhető rongyokkal. Ott, akkor éjjel, 
köztem és Kecskés Miska közt (ma Gödöllő Agrártudományi 
Egyetem) egy életre szóló barátság szövődött. Szerencsére külö
nös esemény nem történt, csak a páncélosok dübörgését és 
időnkénti lövöldözést lehetett hallani.

November 4-e utáni helyzet az Erdőmérnöki Főiskolán

Már a menekülést követő reggelen a Szabad Európa Rádió 
világgá kürtölte, hogy a Soproni Egyetem tanárai és hallgatói 
egységesen, teljes létszámban külföldre távoztak. Baján élő 
szüleim engem is elsirattak, és gondolom, hogy rajtuk kívül még 
sok szülő sírt a hír hallatán.

Az itthon maradt oktatók közül Magyar János, az Erdő
mérnöki Főiskola egyik igazgatóhelyettese volt, aki bejött és 
kézbe vette az intézmény további sorsát. Bezáratta a nyitva 
maradt helyiségeket, őrséget állított a raktárakhoz, és össze
szedette a még szerteheverő, elszórt fegyvereket. Később elő
kerített egy, a Szovjetunióban aspiránsként végzett, oroszul jól 
beszélő kollégát. így készültünk az oroszok látogatására. Aznap 
nem jöttek. Egyre több páncélozott jármű szállta meg a várost. 
Én csak étkezni jártam Csongor úti lakásomra, de azt is csak a 
Sörház-dombon, az erdőn át, mert az uszodánál (a mostani 
teniszpálya helyén) állt egy orosz tank, amely időnként félel
metes lövöldözésbe kezdett. Éjjel Miska barátommal még mindig 
a Portán aludtunk az összegyűjtött fegyverek társaságában.

November 6. Folytattuk a kapusszolgálatot. A nap folya
mán még néhány közelben lakó oktató is előmerészkedett, 
érdeklődtek a hírek felől. Az oroszok délután 1/2 3 óra tájban 
érkeztek meg. Három T-34-es állt meg a Bajcsy-Zsilinszky úton 
az egyetem épülete előtt. Egy tiszt és néhány altiszt mászott ki 
belőlük. Látogatásuk célját viszonylag békés hangnemben adták 
elő. Tudomásukra jutott, hogy a nyugati segélyszállítmányokból 
élelmiszer és italféleség van az egyetem területén. Másnap 
november 7-ét mutatott a naptár, és a "nagy évforduló” méltó
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megünnepléséhez akartak a tisztek egy kis ételt és italt szerezni. 
Magyar professzor azonnal intézkedett, hogy megkapják a kért 
dolgokat. Míg az "ajándékcsomagok" készültek, a tiszt és néhány 
katona botanikus kerti sétára indult. Elkísértük őket. A 
megszállók elleni védekezésre való készülődés nyomai több 
helyütt láthatók voltak. A hátsó épülethez vezető út mentén nagy 
halom sörös palack (a régi 1,5 literes) tornyosult, kissé távolabb 
benzines hordók hevertek. Alaposan megnézték, de megjegyzést 
nem tettek. A kiskatonák viszont nagyon boldogok voltak, amikor 
az Erdővédelem Tanszék mögötti törpefenyők egyikében néhány 
géppisztolyt találtak. Ezeket hadizsákmányként a tankjaikba 
vitték. A portán felhalmozott fegyvereket észre sem vették. A 
meghívás nélküli vizit mintegy 1,5 órát tartott. Megkapták a kért 
csomagokat, csendben elvonultak és többé felé sem néztek az 
egyetemnek. A tiszt búcsúzóul még kioktatott bennünket, hogy 
mi csak tanuljunk és politikával ne foglalkozzunk. November 7-re 
virradó éjszakát is a portán töltöttem.

November 7 A főiskola itthon maradt vezetőitől azt a 
feladatot kaptam, hogy szedjem össze az intézmény területén 
elszórt fegyvert és lőszert. Még elég sok géppisztoly, gyalogsági 
puska került elő a bokrok alól, a hátsó kút vízfelszín fölötti 
padozatáról, az épület alagsorából. A Növénytani Tanszék 
alagsora néhány napra fegyverraktárrá változott. Amikor az 
összegyűjtés megtörtént, értesítettük a katonai kiegészítő 
parancsnokságot. Ők néhány kézikocsival elszállították a fegyve
reket. Utólag bevallom, nagy volt a kísértés, hogy a fegyverek 
egy részét ne adjam le, hanem valami jó rejtekhelyen eldugjam. 
Némi töprengés után azonban győzött a józan ész. Csak 
fölösleges veszélynek tettem volna ki magamat és kör
nyezetemet. Ezekkel az eszközökkel a forradalom céljaiért a 
tankok ellen már nem lehetett küzdeni.

Becslésem szerint november első napjaiban mintegy 250 
kézifegyver lehetett az egyetemi ifjúságnál. Lőszer viszonylag 
kevés került elő. A fegyverek jelentős része agyonhasznált 
hadieszköz volt. Biztos, hogy a várost rövid ideig sem lehetett 
volna velük megvédeni. Szerencsére Sopronban lövöldözésre 
nem került sor.
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November 8. Budapesten még javában folytak a harcok. 
Megindult a menekülők áradata. Különböző nemű és korú 
magyarok, sokszor apró gyerekekkel, keresték a határhoz és a 
szabadsághoz vezető utat. A határőrséget újraszervezték, de 
még kevés volt a katona és a meglévők nem mertek erélyesen 
fellépni, mert rengeteg fegyver volt a civileknél. A brennbergi 
úton időnként végigszáguldott néhány páncélozott szovjet jármű, 
ijesztő lövöldözést csapva. A városban sorra rendeződtek a 
munkástanácsok. A szovjet beavatkozás és a Kádár-kormány 
ellen országos tiltakozási hullám bontakozott ki, a munkás- 
tanácsok sorozatos sztrájkokat hirdettek. Az oktatás szünetelt, 
így mi ha akartunk volna sem tudtunk volna sztrájkolni.

November 9. Az itthon maradt tanári kar úgy határozott, 
hogy a forradalmi események hatására egyesített Soproni 
Műszaki Egyetem megmarad. Az egyetem vezetősége intéz
kedést tett a menekülők által kivitt vagyontárgyak (gépkocsik, 
vadászfegyverek) visszaszerzésére. Egy oktatókból, álló négy 
fős csoport vállalkozott arra, hogy kimegy Ausztriába a kivitt 
holmik felderítésére, és - ha lehet - hazaszállítására. A csoportot 
Lux András, a Fizika Tanszék adjunktusa vezette. A közelebbi 
úticél Kismarton lett volna. Tudtuk, hogy az oroszok a városból 
kivezető utakat ellenőrzik, ezért mellékúton, a Dudlesz-erdőn át 
vezető régi kismartoni úton mentünk. A határnál azonban 
katonák állták utunkat. A hiányos soproni határőrség megerő
sítésére a déli határról hozták fel őket. Elmondtuk, hogy mi 
járatban vagyunk, mi az úticélunk, ők viszont közölték, paran
csuk van arra, hogy senkit sem engedhetnek át a határon. Egy 
darabon visszakísértek bennünket. A régi Hubertusz vendéglőnél 
rátértünk a bécsi útra. Sopron előtt, a régi és az új bécsi út 
találkozásánál három szovjet tank állt. Egy szovjet tiszt társa
ságában a tankoknál a határőrség régi parancsnokát, Farkas 
századost találtuk. A korábbi ismeretség alapján elmondtam 
neki, hogy mi járatban vagyunk, és kértük, hogy tegye lehetővé 
kijutásunkat. Farkas százados azonnal referált az orosz tisztnek, 
az viszont közölte, hogy itt teljes a "törvényes rend", amennyiben 
érvényes útlevelünk van, semmi akadálya a kimenetelnek. Ezek 
után dolgunk végezetlenül kellett hazatérnünk. A menekülők által
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kivitt vagyontárgyak soha sem kerültek vissza intézményünk 
tulajdonába.

November 10-11. Hétvége volt. Egy fáradságos és izgal
makban bővelkedő hét állt mögöttünk. Még mindig az egyetem 
területén voltak a nyugati segélyszállítmányok. Ennek híre ment 
a városban, és nagy volt az érdeklődés a "szajré" iránt. Este és 
éjjel őrködtünk. A városban éjjeli kijárási tilalom volt, a város- 
parancsnok Boncsuk alezredes volt. Az egyetem területi anató
miáját a szovjet parancsnokság is elismerte.

November 12. Megindult az oktatás. Mintegy 250-re 
becsülhető a külföldre távozott hallgatók száma. A tanszékek 
oktatógárdája is jelentősen megfogyatkozott, de azért majdnem 
minden tanszéken maradt valaki, ami az oktatást vállalni tudta. A 
mi tanszékünk (Növénytani Tanszék) oktatóinak fele kiment. 
Hétfő volt, az első növénytan órát én tartottam. A II. évfolyam 
létszáma 8 fő volt. Egyik furcsa ellentmondása az életnek, hogy 
a legnagyobb létszámveszteség minket ért, ennek ellenére az 
országban elsőnek kezdtük meg az oktatást. Magyar János az 
általános sztrájkhullám közepette forszírozta az előadások be
indítását. Ennek akkor óriási jelentősége volt, mert egyrészt 
összefogta az itthon maradt hallgatóságot, másrészt Ausztriából 
is többeket hazatérésre ösztönzött. A határ még nem volt 
megbízhatóan lezárva, Brennberg, Ágfalva térségében viszony
lag könnyen át lehetett jutni rajta. Nekünk, itthon maradt oktatók
nak, az eluralkodott pesszimizmus közepette nem kis önbizalmat 
adott az, hogy a lezajlott események után is létezünk és okta
tunk.

November második fele. Az évfolyamok létszáma foko
zatosan 20 fölé közelített. A Főiskola zavartalan működése 
érdekében mindent vállaltunk. Takarítottunk, a hirtelen bekö
szöntött hidegben fűtöttük az üvegházakat, védtük a botanikus 
kert fagyérzékeny növényeit.

November 25-e táján egy este váratlan vendégeim érkez
tek, Ifjú Géza és három társa. Géza annakidején balekom volt, 
még szabályosan megkereszteltük, én voltam a keresztanyja. 
1951 májusában a nagy tisztogatásnál kizárták a főiskoláról. 
Évek óta nem találkoztunk. Röviden elmondták jövetelük célját. 
Mindannyian a zalai olajkutaknál dolgoztak. Aktívan részt vettek
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az októberi eseményekben. A szovjet invázió után Jugoszláviába 
mentek, onnan Olaszországba szerettek volna jutni. A jugoszláv 
rendőrség azonban elfogta és egy éjjel visszadobta őket 
Magyarországra. Most Sopronon keresztül akartak távozni, 
kérték, hogy segítsek nekik. Számomra kényelmetlen kívánság 
volt ez. Akkor már nem volt egészen veszélytelen dolog a határig 
eljutni, és különben sem voltam híve a külföldre távozásnak. 
Javasoltam, hogy várjunk reggelig. A házigazdáim jóvoltából 
kaptak vacsorát és szállást. Töprengtem, hogy mitévő legyek. 
Jól ismertem Géza hányatott sorsát (évekig munkaszolgálatos 
volt). Sejtettem, hogy a Kádár-rezsim sem sok jót tartogat 
számára. Végül a betyárbecsület, a selmeci szellemből fakadó 
bajtársi segítségnyújtás arra késztetett, hogy vállaljam a kérést. 
Reggel korán keltünk. Barátságtalan, ködös novemberi hajnal 
volt. Elhagyott, járatlan utakon vezettem őket a határsávig (akkor 
ez még az éles határon volt). Elbúcsúztam tőlük, mondván: "Ott 
szemben már Ausztria van, menjetek, jó szerencsét!" Egy 
darabig még néztem utánuk a ködbe vesző fák közt. Vajon 
milyen sors vár rájuk idegenben? Akkor nem sejthettem, hogy 34 
év múltán Gézát mint egyetemünk frissen avatott díszdoktorát 
látom viszont (USA, Blacksburg, Virginia, Erdészeti és Környe
zetvédelmi Főiskola).

Visszafelé már a járhatóbb erdei utakon jöttem. Még a 
határsáv közelében katonákkal találkoztam. Őket is a jugoszláv 
határról vezényelték ide. A hubertuszkabátom zsebében volt egy 
lapos üveg, rummal megtöltve. Megkínáltam őket. Elfogadták, a 
nyirkos reggeli hidegben jól esett az ital. Alaposan összeszidtuk 
a Kádár-rendszert, majd elköszöntünk, épségben hazaértem.

A külföldre távozottak sorsa

Az Erdőmérnöki Főiskoláról az 1956. novemberi szovjet invázió 
után véglegesen külföldre távozott és onnan nem tért vissza 3 
egyetemi tanár, 3 docens, 9 adjunktus, 3 tanársegéd és 199 
hallgató (Erdőmérnöki Főiskola Közleményei, 1957.01. 106. p.).

November 4-én távozott erdőmémök-hallgatókat a Bécs 
melletti Traiskirchenben helyezték el. A mintegy 80, fegyveresen 
átment hallgatót internálták. A traiskircheni táborban lévők
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viszonylag közel, mintegy 60 km-re voltak Soprontól. Innen több 
hallgató látogatott haza könyvekért, jegyzetekért és egyéb ingó
ságokért. November végén azonban továbbköltöztették őket a 
Wolfgang See melletti Stoble-ba, illetve a hallgatókat Ferien- 
hortba. Ausztria nem volt felkészülve a nagy tömegű emigráns 
befogadására. Ezért a kimenekült hallgatóknak és oktatóknak el 
kellett dönteniök, hogy visszatérnek-e Sopronba vagy tovább 
mennek nyugatra. Mivel Magyarországról a menekültáradat még 
decemberben is tovább folyt és a hazai hírek sem voltak 
megnyugtatók, az együtt maradt soproniak a nyugatra távozást 
választották. Remélték azt, hogy valamelyik európai ország 
befogadja őket. A tanácstalanságban Roller Kálmán, mint volt 
felelős vezető, szerepe ismét előtérbe került. A számbajöhető 
országok képviselőivel a tárgyalásokat vezette. Az európai 
államok azonban ilyen népes csoport továbbképzési költségeit 
és a végzettek elhelyezését nem tudták vállalni. A lét
bizonytalanság nagyon megviselte a táborba zárt hallgatók ide
geit. Felvetődött az USA-ba vagy Kanadába történő kivándorlás 
lehetősége. Ezt azonban sokan ellenezték. Többek közt Habs
burg Ottó is úgy vélekedett, hogy semmiképpen se menjenek 
Kanadába, mert Kanada előbb-utóbb asszimilálni fogja a magya
rokat, és örökre el fognak veszni a szülőföld számára. Hasonló 
aggodalmakat támasztott Marosi Ferenc is a Spanyolországban 
székelő, akkor még létező emigráns Magyar Kormány tagja.

December elején a magyar származású Nagy Ernő refor
mátus lelkész felhívta a bécsi Kanadai Nagykövetség titkárának 
figyelmét a kimenekült Soproni Egyetemre. Végül, egyéb lehető
ség híján, Roller Kálmán és a hallgatóság képviselői belementek 
a kanadai kitelepülésbe. A kérelem követségen történt 
előterjesztése után 24 órával megérkezett a kanadai kormány 
kedvező válasza: a hallgatókat az oktatókkal együtt fogadják, a 
hallgatók képzését és végzés utáni elhelyezését biztosítani 
fogják. A képzést a Vancouverben működő British Columbia 
Egyetem, az anyagi támogatást a Powell River Pulp and Paper 
Company nevű részvénytársaság vállalta. Az oktatók és hallga
tók december 6-án határozták el, hogy végképp elhagyják Euró
pát és Kanadában telepszenek le. December 16-án Roller egy 
küldöttség élén már az áttelepülés előkészítésére Vancouverbe
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repült. A szomorú hír hamar eljutott Sopronba. Megdöbbentett 
bennünket a drámai elhatározás. Azt jelentette, hogy kollégáink, 
barátaink, akikkel éveken át együtt dolgoztunk, akikkel hetekkel 
ezelőtt még együtt kerestük a kibontakozás útját, sok, családjától 
elszakított fiatallal együtt, most mindent feladva, mindenről 
lemondva, ami a szülőföldjéhez kötötte, örökre távozik a messze 
idegenbe. (Akkor csak ebben a relációban lehetett gondolkodni.) 
A hangulat érzékeltetéséhez szabad legyen az egyik Sopronban 
maradt évfolyamtárs december 20-án kelt, Ferienhortba küldött 
levelét idézni: "Az utóbbi események mint valami sűrű köd 
vesznek körül bennünket. Az álmaink, reményeink, sok kiontott 
vér ellenére hazánk sötét egét felhők borítják. Drága barátaim, 
nem tudjuk elhinni azt, hogy ti örökre elhagytok bennünket és 
azt, hogy ti hazánk küzdelmét csak távolról figyelitek. Tájé
koztatni szeretnénk benneteket, hogy közülünk senkit sem tar
tóztattak le és az Egyetem autonóm terület maradt. A diákotthon 
hasonló helyzetben van. Eddig hat évfolyamtársunk tért vissza. 
Ők a tanulmányaikat velünk együtt folytatják és senki sem bántja 
őket. A beiratkozott hallgatók létszáma 98 fő. Egyetemünk 
jelenleg a Soproni Műszaki Egyetemhez tartozik, amelynek 
három kara van. A miniszter kijelentette, hogy a Bányász és 
Geológus Kart még február 1-je előtt Miskolcról visszahozzák 
Sopronba." (Roller Kálmán közlése alapján.)

Az elhatározás azonban megmásíthatatlan. Az osztrákok a 
fegyveresen kiment 80 hallgatót is szabadon engedték. Csatla
koztak a többiekhez, és 1956. december 29-én elhagyták 
Ausztriát. December 31-én Liverpoolban szálltak hajóra, az 
Empress of Britain nevű luxushajón elhagyták a hidegháborús 
Európát és a sok szenvedést átélt kis hazát. 1957 január 8-án 
St. Johnban (New Brunswick), sűrű ködben léptek Kanada föld
jére. Végül január 24-én érkeztek meg a British Columbia 
tartománybeli Abbotsfordba. Ideiglenesen a légierő felhagyott 
barakkjaiban kaptak elhelyezést, majd később a Powell River 
Company egyik telepére költöztek át. Rosszak voltak az első 
benyomások, a hazaküldött levelek csalódást tükröztek. Már 
csak a soproni diákévek, a távolban lévő szülők és testvérek, az 
abbotsdorfi fabarakkok előtt felhúzott nemzeti színű lobogók 
emlékeztettek az óhazára. A megszakadt tanulmányaikat
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1957. október 10-én Vancouverben az University of British 
Columbián magyar nyelven folytatták. Sok nehézségen mentek 
át, míg megszokták az idegen környezetet és fel tudták venni a 
helyi szokásokat. A legidősebbek évfolyama 1958-ban végzett, a 
legfiatalabbaké 1961-ben. Az első tabló felírása még magyar 
nyelvű, a többi már angol. 1961-ben, az utolsó évfolyam végzése 
után az egyetem magyar részlege megszűnt. A többség azonban 
különféle posztgraduális képzésen tovább fejleszthette tudását.

Az 1958-59-es évek nehéz időszakot hoztak számukra. Az 
1956-os magyar forradalom által felvert politikai hullámok lassan 
elcsendesedtek, a Szovjetunió politikában és az űrkutatásban 
(Gagarin űrrepülése) elért sikerei számos magyar emigránst 
gondolkodóba ejtettek. Több lehangoló, a kanadai életből 
kiábrándultságot sejtető levelet kaptunk. Néhány fiatal foglal
kozott a hazatérés gondolatával, és ebben valószínűleg a szülői 
hatásnak is nagy szerepe volt. 1959-ben négyen tértek haza, 
1961-ben pedig 12 erdőmérnök-hallgató érkezett vissza. Sopron
ban folytatták az 1956 őszén megkezdett tanulmányaikat.

A november elején kiment bányászhallgatók (75 fő) szin
tén Kanadát választották, ők Torontóban telepedtek le.

Habsburg Ottó és Marosi Ferenc aggályai valóra váltak. 
Kanada lassan, de biztosan asszimilálja a kivándorolt magya
rokat. A családban legtöbben még magyarul beszélnek, de a 
fiatal családtagok egymás közt már angolul diskurálnak. A poli
tikai légkör enyhülése után már legtöbben hazalátogattak, így a 
kapcsolat nem szakadt meg volt kollégáinkkal. A visszatelepülés 
az idő múlásával mindinkább nehezebb, így ők is elvesztek az 
egyre fogyatkozó magyarság számára.

A kádári konszolidáció és az 1956 utáni fontosabb események 
egyetemünk történetében

A november 4-i fordulat után a kommunista hatalmi szervek csak 
lassan éledeztek. Nehéz volt megemészteni azt, hogy a felkelést 
nem a volt földbirtokosok és az egykori horthysta katonatisztek 
robbantották ki, hanem az általuk már kommunista szellemben 
nevelt ifjúság. Közel kétszázezer magyar a lábával nyilvánított 
véleményt, ugyanis ennyien hagyták el az országot, a többi
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sorozatos sztrájkokkal válaszolt. A Kádár-kormány amnesztiát 
hirdetett azoknak, akik január végéig visszatérnek az országba. 
Ennek hatására január 20-a táján többen hazaérkeztek (Nemky 
E„ Farkas V., Winkler 0., Zilahi J. stb.).

A városban az életet a szovjet katonai parancsnokság 
felügyelte. A közrendet Boncsuk alezredes elrendelem..... meg
parancsolom.... , kezdetű hirdetményei szabályozták. A szovjet
fegyverek árnyékában szerveződött új karhatalom (köznyelven 
pufajkások). Az egyetemet kb. két hónapig nem háborgatták.

Még 1956 decemberében megalakult az MSZMP egye
temi alapszervezete. A volt párttagság nagy része belépett az 
újjáalakult kommunista pártba. Január közepétől a karhatalom 
emberei egyre gyakrabban látogatták az egyetemet. Minden 
értelmiségi gyanús. Ebben az időben vonták be a vadász- 
fegyveremet. Határozat nem volt, a kivonuló rendőrök (az 
egyetemen kerestek fel!) csak annyit közöltek, hogy jobb, ha az a 
rendőrségen van. Nem kaptam vissza. Január vége felé egyik 
fiatal oktatót, aki november 2-án letartóztatta a Marxista Tanszék 
oktatóit, bevitték a rendőrségre. Néhány nap múlva 
hazaengedték. Az illető további viselkedése gyanús volt, azután 
hamarosan el is tűnt Sopronból. A karhatalom emberei akna
keresőkkel végigtapogatták a műhelyek és az üvegházak 
környékét. Az egyetemi autonómia 1957 februárjában már csak 
ennyit ért.

A Kádár karhatalmistái iránti ellenszenv egyre nőtt. Feb
ruárban szárnyra kelt a "MŰK" jelszó (Márciusban Újra Kezdjük). 
Persze ezt az idegen tankok árnyékában alig gondolhatta valaki 
komolyan. A karhatalmisták viszont rettegtek a március 15-ei év
fordulótól. A lakosság megfélemlítéséhez folyamodtak. Üzemek
ből, iskolákból, hivatalokból embereket tartóztattak le. A baráti 
körömből március 10-én Martos Andrást, a Talajtan Tanszék 
oktatóját gyűjtötték be. Egyébként semmi különleges szerepe 
nem volt az októberi események alatt. Nem volt indoklás, három 
hetet ült a rendőrségi fogdában. Sejtettük, hogy ki a besúgó, de 
tenni ellene nem lehetett semmit.

1957 tavaszán megkezdődtek a kihallgatások. Többünket 
behívtak a rendőrségre, többnyire késő este. A puhatolódzás 
hangneme mérsékelt volt. Nem a kihallgatott személy viselt
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dolgai érdekelték a kérdezőt, inkább mások cselekedeteit fag
gatták. Ki volt a Forradalmi Diáktanácsban, mi volt a meg
mozdulás igazi célja, mit akartak a megszerzett fegyverekkel? 
Végül elém tettek egy több lapból álló jegyzőkönyvet, hogy írjam 
alá. Mivel abban másokra nézve terhelő kitételt nem találtam, 
aláírtam.

A megtorlás gépezete hamarosan bírói vonalon is bein
dult. Május elején letartóztatták a Forradalmi Diáktanács egyik 
itthon maradt tagját, Hun Béla III. évf. bányamérnök-hallgatót, aki 
családi okok miatt nem akart külföldre távozni. Május 16-ra 
bírósági idézést kaptam a Győri Megyei Bíróságra. Hun Béla 
ügyét tárgyalták. A per koncepciós jellegű volt, a diáktanács 
vezetőinek nép- és államellenes tevékenységét volt hivatva 
bizonyítani. A korábban Sopronban felvett jegyzőkönyv alapján 
olyan vallomást ismertettek, amelyet nem mondtam. A tanács
vezető bíró meglehetősen rám szállt a tárgyaláson, magából 
kikelve kiabált, micsoda abszurd dolog, hogy nem ismerem el azt 
a jegyzőkönyvet, amit aláírtam. "Kérem, én ezt nem vallottam és 
most sem tudok mást mondani" - volt végső válaszom. Hun Béla 
4 évet kapott, ebből 2-t töltött börtönben. Életét vájárként 
dolgozta le, és hosszú ideig állt rendőrségi megfigyelés alatt. 
Nem kis meglepetésünkre a tárgyaláson megjelent Kertész 
István is, akinek az október 22-i szereplése oly emlékezetes volt. 
Amikor tehette, a tanácsvezető bíró körül sündörgött.

Ezek a perek általában a karrier kezdetét jelentették az 
eljárás lefolytatását vállaló jogászok számára. így volt ez az 
esetünkben is. Hun Béla bírája rövid időn belül Sopron város 
főügyészévé lépett elő. Mivel egy jó ügyészre mindig szükség 
lehet, újdonsült főiskolai vezetőink felkérték, mint meghívott 
külső előadót, a Jogi ismeretek c. tantárgy előadásának meg
tartására. A tantárgynak ugyan volt gazdája, de ez nem zavarta 
az új vezérkart. Végül is A. Imre barátunknak távoznia kellett az 
Erdőmérnöki Főiskoláról, mivel az eljárás ellen tiltakozni mert. A 
későbbiekben, ha találkoztunk, B. L. kollégaként üdvözölt, mint
ha mi sem történt volna 1957 05. 16-án Győrben.

A novemberben ígért büntetlenséget a hatalom emberei 
már régen elfelejtették. 1957 nyarán az ún. "ellenforradalmárok" 
felderítése teljes erővel folyt. Sopronba egy 15 fős operatív
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csoport érkezett a forradalom maradványainak a felszámolására. 
A városban több személyt letartóztattak. Az egyetemről júliusban
I. Feri barátunkat gyűjtötték be (ő volt az, aki október 24-én a 
Budapestre induló küldöttség egyik gépkocsiját vezette). 
Vádemelés nélkül 9 hónapot töltött az egyik Budapest melletti 
internáló táborban. A mai napig sem közölték vele, hogy ezt 
mivel érdemelte ki.

Közben a megerősödött MSZMP is bekapcsolódott a 
tisztogatási munkába. Az úgyis erősen megfogyatkozott oktató
gárdát már lényegesen csökkenteni nem lehetett, ezért összesen 
3 fő oktatót küldtek, illetve tanácsoltak el. A tisztogatást irányító 
káderek a háttérben maradtak.

1957 őszén került sor a megüresedett oktatói álláshelyek 
betöltésére. A régi, bevált módszer szerint az álláshelyeket 
zömmel párttagokkal töltötték be. Ők "tiszta lappal" és jó hát
széllel érkeztek. Nagy önbizalommal toltak félre mindenkit az 
útjukból. Rövidesen belőlük került ki az Erdőmérnöki Főiskola 
vezető gárdája. Nekünk, itthon maradottaknak nem volt mást 
tennünk, mint mélységesen hallgatni a viselt dolgainkról és 
szívósan dolgozni az oktatás vonalán. A diákfelkelés követe
léseiből semmi sem realizálódhatott. Véglegesítették és meg
gyorsították a Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolcra költöz
tetését. Az egyetemi demokrácia utáni vágyat, a szabad gondol
kodás és véleménynyilvánítás jogát újból száműzték. Vissza
tértek az unalmas szemináriumdélutánok, amelyeken a lenini 
irodalom rég elavult tételeit ásták elő és szajkóztatták velünk 
lélektelenül. A szaktárgyak jegyzeteit is a Marxizmus-leninizmus 
Tanszék oktatóival illett lektoráltatni, hogy azok megfelelő világ
nézetet képviseljenek. Szerencsére az óráinkat senki sem 
ellenőrizte, így a rendszernek el nem kötelezett oktatónak nem 
kellett magát megtagadnia.

Az új káderok nem tétlenkedtek. 1958-ban felkerült a 
vörös csillag az egyetem főépületének ormára azzal a "minden 
kétséget eloszlató" nyilatkozattal, hogy: "Ettől leszünk szocialista 
egyetem"

Hát lettünk, de ez már egy más történet.
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Epilógus

Az itt leírt emlékek csupán töredékét képezik annak a változatos 
eseménysorozatnak, amely intézményünkben 1956-ban lezajlott. 
Ezt, a számomra nagyon emlékezetes történetet 1990 nyarán 
vetettem papírra, mint azt a bevezetőben említettem, az 
egyetemünk múltja iránt érdeklődő hallgatók kérésére. Akkor 
hazánk földjét még az idegen megszállók csizmái taposták. Az 
emlékek megírásának legnagyobb ellenzője családom volt, tart
va egy esetleges visszarendeződés esetén bekövetkező meg
torlástól. Azóta a történelem kereke jelentősei fordult, ma már ők 
sem tartanak ilyen jellegű retorziótól. A közben eltelt időszakban 
1956-ot átértékelték, majd újraértékelték, az akkori események 
jelentősége elhalványult és az érdeklődés csökkent. Ennek tud
ható be, hogy az írás publikálására nem került sor, az, több más 
kézirattal együtt, az egyetemi újság szerkesztőségében poro
sodott. A közelgő 40. évforduló azonban ismét felszínre hozta az 
érdeklődést. Remélhető, hogy az egykor volt hallgatók közül és a 
még életben lévő oktatók közül is, többen tollat ragadnak és 
újabb részletek válnak ismertté. A korszak egészének szintézise 
a történészek feladata lesz.

Mi, akik itthon maradtunk és november 4-e után is tettük a 
dolgunkat, segítve az intézmény túlélését a nehéz időkben, 
elismerést nem kaptunk, de vádaskodást igen. Szélsőséges ele
mek, főleg emigránsok szájából többször is elhangzott, hogy a 
Kádár-rendszer kollaboránsai voltunk. Ez nézőpont kérdése, 
nem érdemes vitába bocsátkozni velük. A történelem bennünket 
igazolt. A súlyos megpróbáltatásokkal terhes múlt azt példázza, 
hogy hittel és megfelelő öntudattal a kilátástalannak látszó 
sorsfordulókat is túl lehet élni. A viharos évszázadban edződött 
korosztályunk ezt a hitet szeretné örökül hagyni a bennünket 
felváltó új generációnak.
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V i s s z a e m l é k e z é s  
az 1956-os soproni, kópházi és sitzenheimi 

eseményekre

Dr. Szabó József - Szeberényi Dávid - Kékesi József-
Pápa Ferenc

Szerkesztette: Dr. Szabó József

Előszó

Kötelességünknek érezzük, hogy az eddig kellően fel nem tárt 
eseményeket kívánatos mélységben bemutassuk. Tesszük ezt 
annak érdekében, hogy a később megírandó Főiskolánk 1956-os 
történeti szintézise minden részletre kiterjedjen és megalapozott 
legyen. Ebből kiindulva szükségesnek tartanánk, hogy az 
egykori oktatók és hallgatók közül mennél többen megszólal
nának, és elmondanák a személyesen megélt eseményeket, 
történeteket. Sajnos, az idő is egyre jobban sürget, mert már 
több olyan évfolyamtársunk, barátunk távozott el közülünk, akik 
igen fontos eseményekről tudtak volna számot adni. Ezeket az 
emlékeket most már nem tudhatjuk meg, mert velük együtt 
örökre a sírba szálltak.

Visszaemlékezésünkben elsősorban a velünk történtekkel, 
azaz a személyesen megélt eseményekkel fogunk foglalkozni. 
Úgy gondoljuk, hogy írásunk kiegészítésül szolgálhat egyrészt: a 
már eddig kiadott, idehaza és külföldön élő szerzők, Főiskolánk 
1956-os eseményeit, történetét feldolgozó munkáihoz, másrészt: 
az ezekben a művekben fellelhető hibákat, illetve tévedéseket is 
kiigazíthatja.

A forradalom napjai Főiskolánkon

1956. október 22-én (hétfőn) a lengyel ifjúsággal vállalt 
szolidaritási felvonulás után - a SOTEX-kultúrházban - MEFESZ 
(Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége)
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nagygyűlés volt. Ezen a rendezvényen az Erdőmérnöki Főiskola 
és a Nehézipari Műszaki Egyetem, Bányamérnöki Karának 
ifjúsága is megalakította a MEFESZ-t és megválasztotta a 
szervezet vezetőtestületét. Ezt követően a gyűlés résztvevői 
megfogalmazták a soproni egyetemi ifjúság követeléseit. A 
vezetőség ezeket a követeléseket pontokba szedte és elő
terjesztette, amelyet a jelenlévők döntő többsége elfogadott 
(Melléklet). A gyűlés felhatalmazta a vezetőséget arra, hogy a 
követeléseket terjessze fel az Országos MEFESZ-Bizottsághoz.

Csoportunk ezeket a követeléseket mindvégig magáénak 
vallotta, híven kiállt mellette és ettől el nem tért.

Amint az több forrásból közismert, az elkövetkező napok
ban Sopron város közigazgatásának, közrendvédelmének irányí
tását a Főiskolán székelő MEFESZ-vezetőség vette át. Meg kell 
jegyeznünk: mindezt a város lakossága teljes egészében 
elfogadta. A vezetőség szervezeti felépítéséről, munkájáról teljes 
áttekintése az ifjúság többségének nem volt. Az egyetemi 
hallgatóság zömét operatív részfeladatok végrehajtására osztot
ták be.

A mi csoportunk a következő, részletezett feladatok vég
rehajtásában működött közre:
a rendőrökkel közös szolgálatteljesítés a közrendfenntartás 

biztosításában;
-  a határőrség azon tevékenységének megsegítése, 

hogy az országból - kétes elemek - nagyobb értékeket 
ki ne vihessenek az országutakon, illetve az ország
határon;

-  a zavartalan városi élelmiszerellátás (kenyérsütés, élel
miszerszállítás és -elosztás) biztosításában;

-  a Főiskolára érkező külföldi segélyszállítmányok (éle
lem, gyógyszer, ruhanemű stb.) fogadásában, rendezé
sében és őrzésében;

-  a Határőrség legénységi állományának tájékoztatá
sában (tájékoztatók tartása az egyetemi és a városi 
helyzetről, az egyetemisták követeléseiről, kiváltképpen 
pedig meggyőzni őket, hogy a mosonmagyaróvári tra
gédia mindenáron el kerülendő és ne lőjenek a nép 
közé);
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-  a Vidéki Csoport munkájában (a falusi lakosság tájé
koztatása a soproni ifjúság követeléseiről, támogatásuk 
megnyerése, valamint a nyugalom és a rend bizto
sítása).

Az idő előrehaladtával a városban, a környező falvakban 
és a Főiskolán is jelentkeztek radikálisabb követelések, illetve 
ténykedések. Igaz viszont, hogy ezek a törekvések írásban rög
zített megfogalmazást nem nyertek. Tekintettel arra, hogy ezek a 
jelenségek, mivel az eredeti, egységben fogant 1956. október 
22-i követelésektől eltértek, az ifjúság egy részében kétségeket 
támasztottak, valamint zavart keltettek, így a korábbi egységet is 
megbontották. Ilyen megosztó cselekmények, illetve jelenségek 
voltak például a Marxizmus-leninizmus Tanszék dolgozóinak 
őrizetbe vétele, a Mindszenty rádióbeszéd egyes kitételei, a 
nyugatról hazaérkezett emigránsok önbíráskodó, megtorló szán
dékai stb.

Az erdész-, bányászhallgatók felfegyverzése

November 4-én (vasárnap) reggel 7 óra körül a Nagy Imre 
miniszterelnök drámai hangú rádiófelhívását követően - a Dimit
rov téri kollégium valamennyi lakójának és a kintlakó hallga
tóknak is be kellett vonulniuk a Főiskolára. Az V. évfolyamú 
erdőmérnök-hallgatóknak összlétszáma 106 fő volt. A Főiskolán, 
az Ábrázoló Geometria Tanszék rajztermében a teljes évfolyam
ból 62 fő jelent meg.

9 óra tájban elkezdődött a megjelent hallgatóság felfegy
verzése - közönséges szovjet hadipuskákkal. Megjegyzendő: az 
egyik hallgatótársunk fegyverébe az 1905-ös évszám volt gyár
tási időként beütve. Azt, hogy a fegyvereket ki hozta, azok hon
nan származnak, ki rendelte el a felfegyverzésünket, ki lesz a 
parancsnokunk stb., mindezekről senki sem tájékoztatott 
bennünket. A hadipuskához kiegészítésként kaptunk még 
személyenként 1 tár!! (5 db töltény) lőszert, 3 db támadó, ún. 
Vécsey-kézigránátot, 1 mullpólyakötszert és 2 tábla csokoládét.

A felfegyverzést követően - talán a kilátástalan helyzetün
ket időben felmérve - három társunk elhagyta a Főiskola terű
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letét, azaz megszökött. Körülbelül egy óra elteltével visszatértek, 
majd bocsánatot kértek, mondván, a közös sorsban mindannyi
unknak osztoznunk kell, és jöjjön, aminek jönnie kell! A szökés 
gondolata - amint az később kiderült - mások fejében is meg
fordult. A tett meglépésétől az tartotta vissza őket, hogy amikor 
alaposabban átgondolták a tettüket és végignéztek az elha
gyandó társaikon, láthatták: azonos sorsú és azonos gondol
kodású társakat hagynának cserben, ezt pedig becsületből nem 
tehetik meg.

A felfegyverzés után kb. 10 óra tájban az egyik MEFESZ- 
vezető rövid, lelkesítő beszédet mondott a bevetés előtt. Fela
datul szabta, hogy Kópháza előtt - az esetleg Sopronra támadó - 
szovjet harci járműveket fel kell tartóztatnunk. Amennyiben lehet
séges, a békés megegyezést kell keresnünk a fegyveres össze
tűzés helyett. Ha az összetűzés mégis elkerülhetetlen lenne, 
gyalogos lövészcsapatunk csak akkor nyisson tüzet, ha a tüzérek 
ágyúi eldördülnek. A rövid eligazítás után a MEFESZ-vezető 
elment és nem is láttuk többé.

Feltétlenül el kell mondanunk, hogy közvetlenül a Kóp- 
házára történt kiszállításunk előtt egy ismeretlen katonatiszt, aki 
az Egyetem portájánál tartózkodott, szóvá tette: ilyen gyenge 
fegyverzettel, vezetés nélkül nem lenne szabad az ifjúságot egy 
tragikus kimenetelűnek ígérkező összetűzésbe belevinni. Sajnos, 
sem ezt a megfontolandó véleményt, sem a mi véleményünket 
elmondani senkinek nem tudtuk, mivel az egyetemi-, a MEFESZ- 
és a katonai vezetők már mind elhagyták a Főiskola területét.

A kópházi "csata"

13-14 óra között három katonai tehergépkocsival szállítottak ki 
bennünket Kópháza község keleti szélére - közvetlenül a temető 
mellé.

Csoportunk vezetője egyik évfolyamtársunk lett, mivel 
katonai vezető sem köztünk, sem a láthatáron belül sehol nem 
volt. A helyszínre érkezve elfoglaltuk a harcálláspontunkat, 
amely a 84-es műút mellett, a temető és a kópházi kegykápolna 
között húzódott.
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A kópházi létszám áttekintésekor elgondolkodva tűnőd
hettünk azon, hogy az évfolyamból sokan és miért hiányoznak. 
Többen eltűntek, nem tudni, hogy hova, pedig őtőlük a korábbi 
ténykedésük alapján joggal elvárható lett volna, hogy az arc
vonalon, a harci cselekményekben is közöttünk legyenek. Ott 
voltak viszont olyan társaink, akikről nem feltételeztük volna, 
hogy kijönnek és végig ki is tartanak velünk. Ezen gondolatok 
lepergése után félelemmel telve vártunk....

Körülbelül egy óra elteltével (14-15 óra között) megér
kezett Sopronból az egyik motoros összekötő évfolyamtársunk, 
aki azt az utasítást hozta, hogy várakozzunk, de addig mi, 
lövészek ne lőjünk, ameddig a tüzérek nem nyitnak tüzet.

Körülbelül egy fél óra múlva (14.30 -15.30 között) a 84-es 
műúton megjelent egy nyitott páncélozott katonai jármű, szög
távcsővel és két géppuskával felszerelve. Lassú menetben 
haladt Kópháza, majd Sopron felé.

Negyed óra elteltével (14.45-15.45 között) három szovjet 
harckocsi követte a korábban elvonult páncélozott járművet. 
Tekintettel arra, hogy a tüzérség tüzet nem nyitott, mi tanács
talanul vártunk az összekötőnkre, hogy mi lesz a további 
teendőnk.

A rossz felszerelés, a kevés lőszer, a katonai vezetés 
hiánya, a koordinálatlanság, a meghirdetett naiv harcmód stb. 
már sejttette, mígnem a szovjet páncélosok áttörése beigazolta, 
hogy hasonló a sorsunk, mint a Don-kanyarban, 1943-ban a 
voronyezsi áttörésnél all. Magyar Hadseregnek. Cserbenhagyva 
magunkra maradtunk!

Végiggondolni is borzalom, hogy milyen vérfürdő lehetett 
volna, ha az ágyúk eldördülése után tüzet nyitunk és harcba 
bocsátkozunk a szovjet páncélosokkal!

Többen is többször elmondták már közvetlenül az ese
mények után, illetve azóta "nem volt értelme a fegyveres ellen
állásnak" Ez megfontolt ténymegállapítás. Ezt akkor is minden
kinek így kellett volna látnia! Erre miért csak utóbb, vészesen 
megkésve jövünk rá? Miért nem akadt akkor és ott senki, aki 
mindezeket kimondta, illetve a felelőtlen mozgósítást, majd a 
felfegyverzést megakadályozta volna?
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Még ma sem tudjuk: ki dolgozta ki a harcmódot, ki vagy 
kik osztották a parancsokat, és hol tartózkodtak, mert a várható 
összecsapás helyén, illetve annak közelében nem volt felelős, 
hozzáértő személy.

Körülbelül 16 óra tájban megérkezett az összekötőnk. Azt 
az utasítást hozta, hogy lépjük át az osztrák-magyar határt, és 
ott, a magyar határ mentén, menjünk el a mucki határőrshöz. A 
Muckon találkozunk majd a vezetőséggel és a többi Sopronban 
maradt diáktársainkkal, ahol a további teendőket is meg
beszéljük. Az összekötőnk azt is elmondta, hogy Sopronban az a 
hír járja: a szovjetek az egyetemistákat összeszedik és depor
tálják őket.

A hír vétele után - az utasításnak megfelelően - elindul
tunk a határ felé. A kegykápolna közelében három évfolyam- 
társunk kijelentette, hogy ők nem jönnek velünk tovább, inkább 
visszatérnek családjukhoz Sopronba. Parancsnokunk kemény 
fellépése után társaink elálltak eredeti szándékuktól és velünk 
tartottak.

A határra érve úgy határoztunk: a fegyvereinket magunk
nál tartva megyünk át Ausztriába.

Deutschkreutztól Klosterneuburgig

A határt átlépve már alkonyodni kezdett. Az átlépés nem kis 
izgalommal járt, ugyanis az aknazárat néhány héttel korábban 
szedték fel, és nem tudtuk, hogy a határnak ezen a szakaszán 
felszedték-e az aknákat. Ez a veszély mérlegelendő: úgy 
határoztunk, nem a határ mellett megyünk a Muckra, hanem 
bemegyünk a legközelebbi faluba, ahol útbaigazítást kérve 
jutunk el célunkhoz.

Árkon-bokron keresztül, egyre jobban sötétedve, sárosán 
és átázva érkeztünk meg Deutschkreutz (Sopronkeresztúr) 
község közelébe, ahol két csendőr feltartóztatta csapatunkat. 
Kikérdeztek bennünket: kik vagyunk, honnan jövünk, sebesült 
van-e közöttünk és hová akarunk menni? Évfolyamtárs tolmá
csunk válaszolt: egyetemisták vagyunk, a Muckra szeretnénk 
eljutni, és csatlakozni akarunk a többi egyetemista társunkhoz. A 
csendőrök mindenre azt felelték: erről szó sem lehet! Önöknek
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be kell jönniük velünk Deutschkreutzba. Ezután a csendőrök 
bekísértek bennünket a falu iskolájába. Itt legelőször szét
szereltették velünk fegyvereinket: azaz leszereltek bennünket. A 
falu lakói amikor tudomást szereztek rólunk, azonnal ételt, italt 
hoztak, megkérdezték: ruházatra nincs-e szükségünk? Mindez 
nagyon jól esett - a hosszú út és az izgalommal teli nap után.

A vacsora elfogyasztása után rövidesen teherautók jöttek 
értünk. Ezekkel elszállították csapatunkat Oberpullendorfba 
(Felsőpulyára) az iskolába, ahol berendezkedtünk, illetve 
elkészítettük az éjjeli szállásunkat és megaludtunk.

Másnap (november 5-én, hétfőn) ismét tehergépkocsikkal 
továbbszállítottak bennünket Klosterneuburgba. Itt aztán közölték 
velünk: tekintettel arra, mivel a semleges Ausztria államhatárát 
fegyverrel léptük át, nekik a genfi konvenció előírásai értelmében 
internálniuk kell bennünket. Az épület, amelyben elhelyeztek 
bennünket egy meglehetősen lepusztult k. u. k. katonai 
kaszárnya volt, ahol néhány hónappal korábban még a 
megszálló szovjet katonai alakulat tartózkodott. Itt már tapasz
talnunk kellett, de éreztették is velünk, hogy válságosra fordult 
helyzetünk. Ennek nyomatékot adva és érzékeltetve: a kaszár
nyát mintegy 5 méter magas téglafal vette körül, a fal tetején 2 
méter magas kifeszített szögesdrótháló, és a fontosabb pontokon 
fegyveres katonai őrizet "vigyázta" biztonságunkat. A táborban a 
már korábban a magyar-osztrák határon fegyveresen átjött, 
mintegy 600-700 magyar katona és civil is tartózkodott.

A sitzenheimi internáló tábor napjai

Öt nap elteltével (1956. november 10-én, szombaton) kora 
hajnalban különvonattal átszállítottak bennünket a Salzburg 
mellett található Sitzenheimbe. Ez a tábor pedig korábban az 
amerikai megszállók katonai bázisa volt. A klosterneuburgi 
kaszárnya elhelyezési körülményeihez képest a sitzenheimi 
életkörülményünk kiváló volt. Megérkezésünk után katonás 
rendben újra felsorakoztattak bennünket. Ismét elmondták, illet
ve megerősítették: ahova érkeztünk egy internáló tábor, amely
ben meghatározott előírások szerint folyik az élet. Ennek meg
felelően ismertették a tábori élet rendjét, közölték, hogy a teljes
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ellátás mellett napi pár schillinges pénzellátmányt is kapunk. Az 
eligazítás után a számunkra kijelölt szálláshelyeket elfoglaltuk. 
Elmondhatjuk, hogy szállásunk korszerűen volt berendezve. Azt 
is biztosítandó, hogy a külvilágról tudjunk valamit, minden 
szobában rádió volt. Megérkezésünk után néhány nappal meg
jelentek az élelmesebb osztrák külső kalmárok. Zenegépet, 
asztalifutballt, üdítőitalokat és csokoládét stb. hoztak. Mindeze
ket az ellátmányként kapott schilling ellenében igénybe lehetett 
venni, illetve meg lehetett vásárolni. Pár nap elteltével megjelent 
a táborban egy római katolikus lelkész is, aki megkérdezte: mire 
lenne legjobban szükségünk? A felmért igények alapján másnap 
már hozta: az alsó- és felső ruhaneműket, a futball-labdákat, a 
kártyákat, a rózsafüzéreket, néhány regényt és a magyar nyelvű 
újságokat. Az újságok egy része nyilaskeresztes lap volt. Ezekbe 
beleolvasva megkértük: ilyen sajtótermékeket nekünk többé ne 
hozzon, amit teljesített is. Sitzenheimi tartózkodásunk első 
vasárnapján a lelkész a tábor templomába katolikus 
istentiszteletre hívta az internált ifjúságot. Prédikációjában 
amelyre láthatóan nagyon készült - hatalmas pátosszal ecsetelte 
bátor tettünket, többek között a - refrénként használt - következő 
szavakkal: "hősök hősei ti, akik puszta kézzel mentetek neki az 
orosz tankoknak" Többen szemlesütve vagy mosolyogva 
hallgatták ezeket a szavakat, mivel ez nem rólunk szólt. Ugyanis 
mi, végül is és szerencsénkre, semmiféle harcba nem 
keveredtünk a szovjet tankokkal.

A táborban megjelentek a Szabad Európa Rádió munka
társai is, akik összegyűjtötték a hozzátartozóknak küldendő üze
neteket, és azokat rádióadásaikban továbbították.

A későbbi napokban a szabadulás bizonytalan és kilátás
talan ideje, a bezártság és az elszigeteltség ténye, illetve érzése 
egyre nagyobb nyugtalanságot, elkeseredést váltott ki a tábor 
egyetemista internáltjaiból. Ezen - éhségsztrájkba kezdve - vál
toztatni akartunk úgy, hogy megkértük az internálótábor osztrák 
parancsnokát: engedjenek bennünket szabadon, mivel mi sem 
Magyarországon, sem Ausztriában semmilyen fegyveres cselek
ményben részt nem vettünk. A táborvezető közölte: erről szó 
sem lehet! Ugyanis Ausztriának, illetve az osztrák hatóságoknak 
a genfi konvenció előírásai értelmében az országhatárukat át
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lépett minden fegyveres személyt mindaddig internáltán fogva 
kell tartania, ameddig az érintett másik ország legfelsőbb 
vezetőtestülete az ENSZ felé ki nem nyilvánítja, hogy országuk
ban rend van és a fegyveres harc befejeződött. Mindezeket 
hallva három családos évfolyamtársunk elkeseredésükben meg
kísérelték a szökést. Ez nem sikerült nekik. Elfogták és bün
tetésképpen áthelyezték őket az internált katonai részleg 
körletébe. A szökés után, sajnos, a mi szakaszunkból is indult 
olyan egyéni kezdeményezés, hogy az elszökött évfolyam- 
társainkat közösítsük ki. Azokat is, akik esetleg meglátogatják 
őket, illetve bármi formában kapcsolatot tartanak fenn velük. Az 
indítványt nagy felháborodás követte. Az ügybuzgó előterjesztést 
senki sem fogadta el, sőt biztos, hogy esetleges határozattá 
emelés után sem tartottuk volna be.

Az éhségsztrájk az eligazítás után folytatódott. A harmadik 
napon viszont váratlanul megjelentek a táborban az osztrák 
belügyminisztérium magas rangú tisztségviselői. Hosszasan agi
táltak bennünket, hogy az értelmetlen éhségsztrájkot hagyjuk 
abba. Erre mi nekik is nyomatékosan és egyhangúlag 
kijelentettük: az éhségsztrájkot mindaddig folytatjuk, ameddig a 
kérésünket nem teljesítik. A felforrósodott légkörű kölcsönös 
győzködés után az osztrák „vezérkar” tanácskozásra vonult 
vissza. Mintegy negyed óra elteltével visszatértek. Újból meg
ismételték és kérték: értsük meg nehéz helyzetüket, hiszen őket 
a nemzetközi jogi előírások kötik! Csak azok szellemében csele
kedhetnek. Az egyik tisztségviselő ezután így folytatta: a 
legmesszebbmenőkig együtt érez velünk, illetve megért bennün
ket. Ezt bizonyítandó, hogy lássuk jóindulatát, annyit saját 
hatáskörben, illetve saját felelősségére megtehet és megtesz, 
hogy ötös csoportokban, a helyi autóbuszjárattal hetenként egy- 
szer-kétszer beenged bennünket Salzburg városába, de katonai 
kísérettel. A jószándékot érzékelve az ajánlatot elfogadtuk és az 
éhségsztrájkot abbahagytuk.

Mindvégig, de a sitzenheimi internáló táborban már külö
nösen hiányoltuk, hogy azok a volt, majd újonnan megválasztott 
ifjúsági vezetők, oktatók, akik szabadok voltak és szabadon köz
lekedhettek, felénk se néztek. Végre november második felében 
megjelent a táborban dr. Roller Kálmán, főiskolánk igazgatója.
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Tájékoztatott bennünket arról, hogy az Ausztriába kimenekült 
hallgatókat és oktatókat szeretné egybetartani, és az oktatást 
külföldön, de magyar nyelven továbbfolytatni. Ebben az ügyben 
már több tárgyalást folytatott az Ausztriába érkezett külföldi 
ajánlattevőkkel. Úgy tűnik: a legkedvezőbb ajánlatot Kanada 
tette, és valószínű, ezt fogják elfogadni. A tájékoztatás befejez
tével többen felvetették: de professzor úr, mi lesz azokkal, akik 
nem kívánnak külföldön maradni és haza akarnak térni? 
Tájékozódásképpen erre ő megkérdezte, hogy körülbelül hány 
ember gondol a hazatérésre. Meglepően sok volt a visszatérni 
szándékozó. Az igazgató úr ezeket hallva, látva elmondta: ő 
senkit nem akar a szándékában befolyásolni, a visszatérésről 
lebeszélni, de mindenkinek alaposan meg kell gondolnia 
cselekedeteit, mivel a hazatérés sem veszélytelen. Ő maga nem 
szándékozik hazatérni, mert nem tud úgy élni tovább, mint 
ahogyan eddig kellett élnie. Az elkövetkező időben szabadon és 
félelemtől mentesen kíván élni.

Ezután a találkozás és kölcsönös tájékozódás után az 
internáló tábor feloszlatásáig visszaállt a korábbi gyakorlat: az 
ifjúsági vezetők és az oktatók közül ismét felénk se nézett és 
nem látogatott meg bennünket senki. A kivándorlók ügyét voltak 
akik intézzék, de a visszatérni szándékozók hazatérésének 
megszervezésére már nem volt vállalkozó azt nem intézte 
senki.

Közben a St. Wolfgangsee-ből - a szabadon élő egyetemi 
részleg felől - másod-harmadkézből szomorú hírek érkeztek: az 
ifjúság körében itt-ott fellépett széthúzásról, torzsalkodásról és a 
tanári kar egyes tagjai ellen irányított személyi támadásokról.

Szabadulás az internálótáborból és búcsú a barátoktól

1956. december 9-én (vasárnap) - miután a magyar kormány az 
ENSZ megkívánta kritériumok teljesítését bejelentette - az oszt
rák hatóságok a sitzenheimi internáló tábort felszabadították. 
Nagy volt az öröm, hogy újra szabad emberek lettünk.

A tábor felszámolása után a volt internált V. éves erdő- 
mérnök-hallgatók többsége kisebb-nagyobb csoportokban útra 
kelt, elindult hazafelé. Szomorú és megrendítő volt a búcsú azok-
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tói a kintmaradó barátoktól, akikkel öt esztendőn keresztül jóban- 
rosszban osztoztunk. Fojtogató érzés szorította össze a torkokat, 
a szíveket, amikor éreznünk kellett, hogy öröknek vélt barát
ságok lazulnak, szakadoznak e pillanattól, esetleg végérvé
nyesen széttépődhetnek. Könnybe lábadt szemekkel rebegtük: 
fiúk, soha ne felejtsük el egymást! A könnyes szemekben egy
mást féltő aggodalom ült. Ők az ismeretlenbe mennek, mi pedig 
a félelemmel teli bizonytalanba tartunk. Nemcsak barátokat, 
hanem becsületes, jól felkészült, értékes ifjú szakembereket is 
veszít veletek, bennetek az Alma Mater és a Haza. A ti elvesz
tésetek mindannyiunk újabb és érzékelhető nagy vesztesége, 
további szegényedése.

Megörökítésképpen álljon itt - a nevek felsorolása nélkül - 
az V. évfolyamú erdőmérnök-hallgatókból álló kópházi-sitzen- 
heimi csapat létszámának és szétszórattatásának adata.

Teljes évfolyam létszám 106 fő
Kópházát és Sitzenheimet megjárta 62 fő

Ebből:
Tengerentúlra ment 9 fő
Európában maradt 6 fő
Hazatért 47 fő

Hosszú és nehéz az út hazafelé

Mi, akik ezeket a sorokat papírra vetjük - kilenc társunkkal 
együtt tizenegyen voltunk. 1956. december 10-én (hétfőn) 
vonattal indultunk el a magyar határ felé. Utazás közben 
Bécsben és Ebenfurtban - egyeseknek feltűnt, hogy egy fekete 
szemüveges férfi mindig ugyanabba a villamos-, illetve vasúti 
kocsiba szállt fel, amelyben mi is utaztunk. Nem igazoltatott, nem 
kérdezősködött, ezért ügyet sem vetettünk rá. Ilyen kísérettel 
érkeztünk meg kb. déltájban a Loipersbach i. Bgld (Lépesfalva) - 
Schattendorf (Somfalva) állomásra. Leszálltunk a vonatról, és - a 
vasút mellett - elindultunk a magyar határ felé. A határ előtt egy 
osztrák csendőr megállított bennünket. Jól beszélt magyarul. 
Megkérdezte: mi a szándékunk? Hazamenni válaszoltunk. 
Rendben van, de megkér bennünket, szíveskedjünk vele menni
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Schattendorfba (Somfaivára), ahol erről a szándékunkról 
formalitásként, egy írásos nyilatkozatot aláírunk és utána szaba
don hazatérhetünk. A felszólítás, illetve kérés kis csoportunk 
többségében nem keltett gyanakvást. Nem így két évfolyam- 
társunkban, akik előre megérezték, hogy az adott szó, illetve 
ígéret lényegében csapdaállítás. Az ígéretben nem bízva, ők 
közvetlenül a templomkert mellett, a határ közelében leszakad
tak tőlünk. Szerencsésen átjutottak a határon és hazaértek 
Sopronba. Bennünket a csendőr a schattendorfi (somfalvi) 
iskolába vezetett. Az iskolába érve viszont azonnal fegyveres őrt 
állítottak a kapu és az ajtó elé. Kb. egyórás ott tartózkodás után 
egy postabusz állt elő. Majd kényszerítettek bennünket, hogy 
szálljunk be a járműbe. Közölték, hogy Mattersburgba (Nagy- 
martonba), a csendőrőrsre visznek. Megérkezésünk után előbb 
próbáltak bennünket meggyőzni, hogy álljunk el hazatérési 
szándékunktól. Erre senki nem volt hajlandó. Ezután a helyi 
börtönbe kísértek, ahol négyszemélyes börtöncellába zártak 
bennünket. A börtönőr börtönbe vetésünk után nemsokára közöl
te: az ott található rozsdás, mocskos étkészletet tisztítsuk meg, 
mert rövidesen hozzák az ebédet. Ez a barátságtalan, durva 
eljárás rettenetesen lesújtott bennünket. Sorstársaink közül volt 
olyan, aki a helyzet láttán sírógörcsöt kapott és zokogva a 
priccsre borult. Nem értettük és ma sem értjük, hogy a korábbi 
jószándékot, barátságos gesztust, hogyan válthatja fel ilyen 
nyers, megalázó bánásmód!?

További szándékaik után érdeklődve nagy nehezen 
közölték: mivel engedély nélkül akartuk átlépni az osztrák állam
határt, ezért az ügyünket ki kell vizsgálniuk. Ez a vizsgálat lehet, 
hogy pár nap lesz, de az is megtörténhet, hogy hetekig, esetleg 
hónapokig elhúzódhat. A vizsgálat időtartama alatt bennünket 
vizsgálati fogságban kell tartaniok. Ez világos beszéd! Csakhogy 
az nem tiszta, hogy miért vagyunk olyan elvetemült, vesze
delmes bűnözők, akiknek csecsemőgyilkos anya lett a cella
szomszédjuk. Később, amikor kiszabadultunk, és mindezért 
bocsánatot kértek, magyarázatképpen elmondották, hogy elné
zést kérnek, de a városban sehol máshol, csak a börtönben volt 
fogvatartásunkhoz szabad férőhely...
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Szerencsénkre a két leszakadt társunk különösebb 
nehézség nélkül hazaérkezett Sopronba. Főiskolánk akkori igaz
gatóhelyettesének jelentették, hogy a hazatérő 11 társukat az 
osztrák csendőrök a határállomásról Schattendorfba (Som
faivára) visszakísérték. Az osztrák csendőrök ígéretének meg
felelően várható, hogy ők is hamarosan hazaérkeznek. A hírt 
nyugtázva Főiskolánk igazgatóhelyettese intézkedett, hogy a 
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság tehergépkocsija jöjjön ki értünk 
a magyar-osztrák határra. A gépkocsi ki is ért és kerestek 
bennünket. Érdeklődésükre elmondták, hogy átszállítottak 
bennünket Mattersburgba (Nagymartonba). Telefonon érint
kezésbe léptek a csendőrparancsnoksággal. Elmondták: kiket 
keresnek, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és mi a szándékunk 

azaz igazoltak bennünket, amelyet az osztrák hatóságok 
elfogadtak.

Ezt követően felgyorsultak az események. Kiengedtek 
bennünket a börtönből, és egyenként mindannyiunktól ujjle
nyomatot vettek, három oldalról fényképet készítettek rólunk, 
végül egy olyan nyilatkozatot írattak alá velünk, hogy önként 
lemondunk az ausztriai politikai menedékjogunkról.

Börtönből szabadulva, végre hazafelé

Sorsunk ezzel a kedvező fordulattal, ha nehezen is, rendeződött. 
Este 7 óra tájban Mattersburgból (Nagymartonból), a csendőr
ségről teherautón kivittek a Loipersbach-i. Bgld (Lépesfalva) 
Schattendorf (Somfalva) határszakaszra. Itt már a Tanulmányi 
Állami Erdőgazdaság gépkocsija, katonák és évfolyamtárs 
barátaink vártak bennünket. A határt átlépve gépkocsira száll
tunk és meg sem álltunk Sopronig. Sopronba érve bevittek 
bennünket a 48-as Határőrlaktanyába. Itt összeszedték a 
személyi igazolványainkat, amelyből felírták a személyi 
adatainkat. Ezután - a kijárási tilalom ellenére - gépkocsival a 
Dimitrov téri diákotthonba vittek bennünket. Az ebédlőben a 
sokszor áhított - finom magyar gulyáslevessel és kékfrankossal 
vártak bennünket. Vacsora után még rövid ideig elbeszélgettünk 
az itthon maradt barátainkkal. Majd ezután az embert próbáló 37 
napos távoliét után, amelyből az utolsó nap különösen kemény
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volt, boldogan és megnyugodva hajtottuk álomra a fejünket, mert 
végre hazaérkeztünk, ismét itthon vagyunk.

Újra Sopronban

Másnap, december 11-én (kedden) az itthon lévő évfolyam- 
társakkal mentünk a Főiskolára. A Tanulmányi Osztályon jelent
keztünk és bekapcsolódtunk a már november 12-től folyó okta
tásba. A főiskolai oktatómunka nyugodt körülmények között folyt. 
Ez viszont és sajnos nem mondható el a kollégiumi életről, ahol 
időközönként házkutatásokkal zaklatták az ifjúságot. Jó ideig a 
soproni utcákon sem volt tanácsos főleg sötétedés után 
közlekedni, nemkülönben csoportosulva beszélgetni, mivel a 
karhatalmisták több évfolyamtársunkat is - minden indok nélkül - 
tettlegesen bántalmaztak.

A zaklatott körülmények közepette és ellenére sikeresen 
befejeztük tanulmányainkat. Elkészítettük majd megvédtük diplo
materveinket. 1957 április 19-én 67-en kaptuk meg az erdő
mérnöki diplománkat. Elhelyezkedésünknél gond nem volt, 
ugyanis egy-egy végzett mérnökre kettő-három álláshely várt, 
amelyekből tetszés szerint válogatni lehetett. 1957 május 2-án 
foglaltuk el álláshelyeinket és elkezdtük az erdészeti gyakorlati 
munkát. Szolgálatunk során elég sokáig - az amnesztia ellenére 

kísértett az '56-os múlt. Több volt évfolyamtársat a rendőr- 
kapitányságokra rendeltek be kihallgatásra, ahol tettlegesen is 
bántalmazták őket. Másokat rendőri megfigyelés alá helyeztek, 
majd sorozatos zaklatás és további megtorlásoktól való félel
mükben, név- és lakhelyváltoztatásra kényszerültek. Később, az 
évek múlásával az előremeneteleknél jelentkeztek érzékelhető 
megkülönböztetések, illetve hátrányok, mint például az erdészet
vezetői kinevezések körüli huzavonák, a fegyverviselési enge
délyek kiadásának tudatos késleltetése, akadályozása stb.

Utószó

Sokszor és sokan megkérdezték már, hogy miért jöttünk haza, 
amikor a polgári jólét és a korlátlan érvényesülés kapujában vol
tunk. Hát, először: mert nem készültünk a hazánkat elhagyni



51

soha. A körülmények szerencsétlen alakulása sodort bennünket 
külföldre. Másodszor: és ezt kissé kifejtve. Tény, hogy saját 
szemünkkel - manipulálástól mentesen - láttuk a polgári jólétet 
tükröző Salzburgot és Bécset, a rendet, a tisztaságot, a szem
kápráztató kirakatokat, az árubőséget, a hivalkodóan, a legújabb 
divatban feszítő dámákat, de láttuk a velünk mindig szolidáris, az 
utolsó falatját is megosztó egyszerű osztrák embert, a népet is. 
Ezeket felsorakoztatva és mindezeket a mi szerény anyagi 
lehetőségeinkkel, jövőnkkel, karrierlehetőségeinkkel egybevetve 
kétségtelen a mérleg Ausztria, a Nyugat felé lendül ki. Csakhogy, 
így az adok-kapok még nem teljes. Sőt, nagyon is hiányos. 
Olyan pótolhatatlan, máshol meg nem található szellemi és 
érzelmi elemek hiányoznak közülük, mint a felnevelő és éltető 
haza, a szülőföld, a szülők, a testvérek, a feleségek, a meny
asszonyok, a barátok, az Alma Mater, a magyar erdők stb., stb. 
..., azaz a nagyon mélyre eresztett gyökerek. Ezeket pedig 
kitépni nagyon nehéz! A teljesebbé tett számvetés után, már 
kitisztult a láthatár és nem lehetett többé vitás előttünk, hogy 
számunkra csak egy út maradt és létezik: a vissza, a hazatérés, 
a nem menekülhetsz imperatívusza.

Az 1956-os magunkra-hagyattatásunkban, számkivetett- 
ségünkben, megaláztatásunkban, bizonytalanságunkban, kétsé
gek és félelmek közepette József Attila szívbemarkoló, gyönyörű 
sorainak üzenetét, ott kinn mi valóban megértettük. A hon
talanság napjaiban sokan, talán életükben először keservesen 
rádöbbentünk és éreztük, hogy:

"Tudod-e,
milyen öntudat kopár öröme 
húz-vonz, hogy e táj nem enged és 
miféle gazdag szenvedés 
taszít ide?
Anyjához tér így az a gyermek, 
kit idegenben löknek, vernek.
Igazán
csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz.
Magaddal is csak itt bírhatsz, 
óh lélek! Ez a hazám."
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Mi, akik itthon maradtunk, és 1956 decemberében vissza-, 
illetve hazatértünk, jó pár ellentmondásos minősítést kaptunk 
már - a politikai kurzusoktól függően. Ausztriába érve hősnek 
tituláltak bennünket. Amikor Ausztriából vissza, illetve haza 
akartunk térni, börtönbe vetendő kétes elemek lettünk. Talán ép
pen azért, mert a hazatérést választottuk?! Úgy tűnik, hogy a 
minősítést olykor az égtáj szerinti haladási irány is befolyásolja. 
Idehaza voltunk forradalmárok, majd ellenforradalmárok, a Balfra 
ütközetbe menő nótázó vén bakák, a harc elől gyáván meg
futamodó sereg, muszáj-Herkulesek, a Nyugat megmérettetését 
vállalni nem merő társaság stb., míg végül kollaboránsok. Úgy 
tűnik, a mindenkori politikai széljárás, a tények hiányos ismerete, 
a címosztogató divat, a személyes becsvágy, az "abszolút 
értékítélet" hirdetői adott személyre és csoportra vonatkozó 
minősítése nemegyszer ilyen ellentmondásos minősítés halmazt 
is eredményezhet. Mi: mindezek egyszerre és egyidőben 
voltunk.

Az előző, ránk vonatkozó jelzőkről azért mégis elmondjuk: 
azok egy részével nem lehet, más részükkel pedig nem érdemes 
vitába szállni. Az önmagunk és cselekedeteink minősítése, 
értékelése nem a mi feladatunk.

Hogy kik és mik voltunk 1956-ban és azután, hogy miben, 
mennyiben és hol voltunk a hazánknak, a magyar erdőknek leg
inkább hasznára, ezekben a kérdésekben is a mérleg meg
vonása, elsősorban ez sem a mi feladatunk. Ezt a számvetést, 
értékítéletet kellő időtávlattal majd elvégzik a bennünket 
felváltó erdészgenerációk, nemkülönben az egész korszak és 
benne a mi Főiskolánk történéseinek, eseményeinek szintézisét 
elfogulatlanul feldolgozó történészek.

Zárszó

Negyven esztendő telt 1956 októbere-novembere óta. Ez alatt az 
idő alatt hol könnyebb, hol nehezebb évek váltották egymást. 
Örülünk annak és büszkék vagyunk arra, hogy nemzedékünk 
becsülettel helytállt, és ember maradt a nehezebb időkben is. 
Szolgáltuk, gyarapítottuk, neveltük, védtük a magyar erdőket. 
Fáradozásunkat és munkánk eredményeit a magyar erdők
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kétségbevonhatatlanul - hosszú időn át - mutatják, illetve bizo
nyítják majd és reményeink szerint megőrzik.

Az 1990-es rendszerváltozás meghozta a korábbi hibák 
kijavításának, a bajok orvoslásának lehetőségét. 1956 követelé
seinek egy része is megvalósult. Hazánk független, szabad 
ország lett, amelyet még sokszor nem értékelünk a nagy 
jelentőségének megfelelően. Ennek elhomályosító elfedésében 
szerepet játszik az, hogy sajnos, az eddig eltelt idő nem hozta 
meg a joggal várt remények gyors valóra válását. Az ipar, a 
mezőgazdaság, a kultúra, az oktatás súlyos válságban van. 
Ennek következménye, hogy szinte máról holnapra élünk. Az 
erdőgazdálkodás területén is aggasztó tünetek tapasztalhatók. 
Szomorú és borúlátó a nép és bizony nem alaptalanul. A 
termelés válságához, mély társadalmi, erkölcsi válság is társul. 
És talán ez utóbbi az, amely a legnyomasztóbb. Egyre többen 
érzékelik és vallják, hogy a szabadság és a függetlenség csak 
akkor és úgy ér valamit, ha az emberek emberi módon tudnak 
élni! Ehhez pedig nálunk itt és most még sok minden hiányzik.

Ha végigtekintjük az eddig megtett utat, irányt, ha számba 
vesszük az elért eredményeket és az ezekért hozott társadalmi 
áldozatokat, tűnődve mondjuk József Attila szavaival:

"Óh, én nem így képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.

Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, 
aki alattomos."

És mégis! A széthúzás, a szerény eredmények ellenére 
meggyőződéssel mondjuk: a reményt feladnunk nem szabad! 
Összefogással, becsületes munkával életünk menete jobbra 
fordítható.

A több sorsfordulót megért generációnk - a megjárt nehéz 
út tapasztalatából - tudja és vallja, amelyet szeretnénk a minket 
felváltó ifjabb nemzedékeknek is vezérlőelvül örökül hagyni: a 
hűség, az emberi tisztesség, a becsületes helytállás, a szorgal
mas munka egyszer célba juttat! Újrakezdeni, értelmes életet élni 
és dolgozni csak ilyen szellemben lehet és csak így érdemes!

Sopron, 1996 októberében
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Melléklet

SOPRONI EGYETEMI KAROK DIÁKPARLAMENTJÉNEK 
1956. október 22-i NYILATKOZATA

Forrás
Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az októberi-novemberi 

események kivizsgálásáról

Felismerve az előttünk lejátszódott egyetemi nagygyűlések, 
határozatok, javaslatok és követelések alapján, hogy népünk a 
XX. Kongresszus szellemében megszabadulva az egyéni kultusz 
uralmától, ez igazságos és az ember szabad véleményét 
meghallgató demokratizmus útjára lépett.

Mi, a soproni egyetem hallgatói, az egyetem mindig 
élenjáró hazafias hagyománya szellemében hallatjuk hangunkat 
és állásfoglalásunkat az új, kialakulóban lévő helyes párt
irányvonal és a szocializmust építő dolgozó népünk mellett.

ígérjük a Pártnak, hogy cselekedetünkkel minden esetben 
a marxizmus-leninizmus elvei alapján a magyar nép mellett 
állunk s ellenséges hangot s ellenséges provokációt sorainkban 
nem tűrünk meg.

1956. október 22-én a Soproni Egyetemi Karok ifjúsági 
nagy gyűlésén teljesen szabad vélemény nyilvánítás mellett 
minden pontot megvitatva és az egész ifjúság által egységesen 
elfogadva azokat az alábbi követeléséket terjesztjük elő:

A. Általános követeléseink
1. Független, semleges Magyarországot és szabad 

demokratikus választásokat követelünk.
2. Hazánk területéről azonnal vonják ki a szovjet csapa

tokat, lépjünk ki a varsói szerződésből.
3. Szovjet-magyar barátságot, de teljes egyenjogúság

alapján.
4. Az Országgyűlés legközelebbi ülésén bízza meg az 

Országgyűlés Külügyi Bizottságát, hogy kezdjen tárgyalásokat az
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erdélyi Magyar Autonóm terület hovatartozásáról, valamint a 
külföldön élő magyarok helyzetének rendezéséről. Engedjék 
haza a Szovjetunióban még visszatartott hadifoglyokat és polgári 
személyeket.

5. Magyar kézbe a magyar uránt! Követeljük hazai urán 
és bauxit telepeink helyes kihasználását, a lehető legmagasabb 
áron való áruba bocsátását, függetlenül minden politikai 
irányzattól, csak a gazdasági igények figyelembevételével.

6. Követeljük, hogy az ország társadalmi, gazdasági és 
politikai vezetésében csak kizárólagosan magyar állampolgárok 
vehessenek részt. Kérjük Nagy Imre teljes rehabilitálását.

7 Követeljük az általános emberi szabadságjogok leg
teljesebb biztosítását.

8. Követeljük március 15. nemzeti ünneppé, október 6. 
nemzeti gyásszá való nyilvánítását.

9. Követeljük a bírói függetlenség intézményes bizto
sítását és a halálbüntetés eltörlését.

10. A parasztpolitika felülvizsgálását és a parasztság 
helyzetének sürgős megjavítását követeljük.

11. Állapítsák meg a fizetések reális alsó és felső
határát.

12. Követeljük az összes statisztikai adatok és az összes 
külföldi követeléseink rendszeres nyilvánosságra hozatalát.

13. Az üzemek vezetését munkástanácsok vegyék át és 
a vezetőket demokratikusan azok válasszák meg és hívják 
vissza.

14. Követeljük a szocialista törvényesség megsértőinek 
Magyarországon nyilvános tárgyalás előtti felelősségre vonását - 
közöttük Rákosi Mátyást is és az önkény idején ártatlanul 
elitéltek szabadonbocsátását.

B. Általános egyetemi követeléseink
1. Teljes egyetemi autonómiát követelünk.
2. Az Országgyűlés határozza meg azokat a munka

köröket, amelyek mérnöki képesítést kívánnak meg. A fiatal 
mérnököket helyezzék mérnöki beosztásba és kezdőfizetésüket 
1500-1600 Ft-ban állapítsák meg.
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3. Követeljük a jelenlegi katalógusrendszer azonnali 
megszüntetését.

4. Tegyék lehetővé az egyetemi hallgatók külföldi állami 
támogatással történő csoportos tanulmányi utazását és azt, hogy 
egyénileg, az IBUSZ-tól függetlenül is utazhassanak. Szabad 
útlevelet követelünk.

5. Tegyék lehetővé a fiatal mérnökök külföldi munka- 
vállalását és ezt ne kössék politikai és családi feltételekhez.

6. Követeljük a Menza forintnormájának napi 15 Ft-ra 
való azonnali felemelését, és a Diákélelmezési üzemeket vonják 
az illetékes egyetemek hatásköre alá.

7 Követeljük az évről-évre szükséges mérnökképzés 
létszámának reális megállapítását.

8. Végző hallgatók diplomaterv-kidolgozásának idején 
magasabb ösztöndíjat kapjanak.

9. Követeljük az utazási kedvezmények 50%-ra való 
visszaállítását havonta egyszeri utazásra.

10. Szállítsák le a műszaki és szakkönyvek árát a 
hallgatók részére és mindenki kapjon tankönyvsegélyt.

11. A párttörténetek oktatását szüntessék meg, vezessék 
be a marxista filozófia fakultatív oktatását. A katonai vizsga
jegyeket ne számítsák be a tanulmányi átlagba, hanem azokat a 
katonai rendfokozatok odaítélésénél vegyék figyelembe.

12. Követeljük, hogy biztosítsák a professzorok mentelmi
jogát.

13. Csatlakozzunk a szegedi egyetemi ifjúság kezdemé
nyezéséhez egy önálló egyetemi ifjúsági szövetség létre
hozásában.

14. Oldják meg a katonai szolgálatot úgy, hogy a diplo
mázó mérnökök 1 évi üzemi gyakorlati idő után vonuljanak csak 
be a szolgálati idő minden nemű meghosszabbítása nélkül.

15. Oldjuk meg a diákotthoni kérdést, hogy az ne tartal
mazzon kisiskolás módszereket, ne sértse a hallgatók önérzetét. 
Hozzunk létre egy olyan diák önkormányzatot, amit a szálló
tagok demokratikus úton választanak meg.
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C. Soproni vonatkozású követeléseink
1. Követeljük, hogy a Műszaki Egyetemi Karokat és az 

Erdőmérnöki Főiskolát vonják össze egy egyetemmé Sopron 
székhellyel, egy rektor igazgatása alatt. Azonnal hozzanak 
határozatot a Bánya és Földmérnöki kar kettészakítottságának 
megszüntetéséről.

2. Követeljük az egyesített Egyetem jellegének és 
súlyának megfelelő anyagi támogatást.

3. Szögezzék le a szabad vizsgázás jogát a profesz- 
szorok által meghatározott időben.

4. Sopront tegyék nyílt várossá és szüntessék meg a 
határsávot!

5. Követeljük, hogy az Erdőgazdaságot, mint Népgazda
sági ágat, az őt megillető helyre közvetlenül a Nehézipar után 
sorolják be.

6. Tudomásunk szerint az OEF az egyetlen vezető-szerv, 
ahol csak néhány egyetemi végzettségű szakember van, ezért 
követeljük, hogy az OEF vezetői erdőmérnökök legyenek, 
valamint egyéb vezető állásait is egyetemi végzettségű szak
emberek töltsék be. Úgyszintén az erdőgazdaságok és erdé
szetek élére is erdőmérnökök kerüljenek.

7 Rendszeresítsenek az erdőmérnökök és erdészek ré
szére szolgálati fegyvert. Állapítsák meg a szolgálati idővel ará
nyos fizetési osztályokat, és rendezzék a nyugdíjakat és családi 
pótlékokat féléven belül.

8. Az 1951-52-53-ban igazságtalan elbánásban része
sített oktatók és hallgatók ügyének tisztázását és ebben az 
ügyben bűnös személyek felelősségre vonását követeljük 
Sopronban.

9. A Bánya és Földmérnöki Kar hallgatói részére is 
biztosítsák a rendszeres évközi tanulmányutakat.

10. Követeljük a geofizikai oktatás megjavítását.
11. Követeljük a káderanyag nyilvánosságra hozását és 

mindennemű káderrendszer eltörlését.
12. Követeljük, hogy 1957 január 31-ig a végző hallgatók 

elosztását a hallgatók kívánságai alapján hajtsák végre, valamint 
a Bánya és Földmérőmérnöki Karon a diplomaterveket 1956 
novemberében adják ki.
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Záradék:
A diákparlament ideiglenes Intéző Bizottságot hozott létre, 
amelynek feladata a parlament határozatainak végrehajtását 
ellenőrizni. Feladata továbbiakban a parlamenti Intéző Bizottság 
egész egyetemre kiterjedő demokratikus megválasztásának elő
készítése.
Mindhárom kar ifjúsága teljes szolidaritást vállal a Szegedi 
Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem ifjúságával s 
amennyiben az ő tüntetésük szükségessé válik, úgy ilyen formá
ban is csatlakozunk hozzájuk. Tüntetni fogunk akkor is, ha két 
héten belül nem hoznak határozatot a Bánya és Földmérnöki Kar 
Miskolcon lévő évfolyamainak idehelyezéséről és ha ezen 
követeléseinket a Rádió vagy sajtó nem hozza nyilvánosságra. 
Kérjük a magyar munkás és parasztifjúság szolidaritását is.

Soproni Egyetemi Karok 
Diákparlamentje

Felelős kiadó: Diákparlament Előkészítő Intéző Bizottság,
Sopron.
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Az ifjúság jót akart 

Visszaemlékezések az 1956-os forradalomra 

Nagy László

Előzmények

Egyetemi tanulmányaimat 1953 őszén kezdtem meg a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán. Tanulmányi eredményem, az évfolyam- 
társaimmal kialakított kapcsolatom alapján az 1953/54-es tan
évben csoportvezető, majd 1954 őszétől a DISZ megszűnéséig 
az évfolyam DISZ titkára voltam.

Az 1956/57-es tanév kezdetét jelentős politikai és társa
dalmi változások előzték meg. A politikai vezetés mindent 
egységesítő és irányító módszerét nehéz volt fenntartani. Az 
egyetemi ifjúság egyre határozottabban vetette fel a DISZ-szel 
kapcsolatos kifogásait, és kifejezésre juttatta, hogy olyan ifjúsági 
szervezetet akar, mely az egyetemi ifjúság gondjait, problémáit 
jobban érzékeli és érzékelteti, mely érdekeit jobban képviseli, 
közvetlenebb és céljaik megvalósítását jobban elősegíti. Az 
egész időszakra jellemző volt egy jobb, igazságosabb rend 
kialakításának igénye. Október elején még nem volt egyértelmű, 
hogy a DISZ-en belül lesz-e célszerű egy egyetemi szervezet 
kialakítása, vagy önálló, a DISZ-től független szervezet alakul
jon-e.

Október közepén a szegedi egyetemisták léptek, meg
alakították a MEFESZ-t.

A Soproni Erdőmérnöki Főiskola mellett ekkor még 
Sopronban oktatták a Bányamérnöki Egyetem III. és IV. 
évfolyamát, valamint Sopronban volt a Földmérőmérnöki Kar I- 
IV. évfolyama is.

A soproni egyetem jellemzője volt az oktatók, hallgatók és 
a technikai személyzet jó kapcsolata. Az egyetemen mindenki 
mindenkit ismert, tudtuk, hogy ki mit tud, ki hogyan gondolkodik, 
kire miben és milyen mértékben lehet számítani. Ebben a
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légkörben automatikusan választódtak ki azok a személyek, 
akiket társaik elfogadtak, akik kezdeményezői lettek a válto
zásoknak. Én akkor IV. emh. voltam. Évfolyamunkat az elő
készítésben, majd az Ideiglenes Intéző Bizottságban Gratzer 
Miklós és én képviseltem.

Sajnos írásos anyag, jegyzőkönyv, egyéb feljegyzés 1956 
őszéről nem áll rendelkezésemre. így emlékezetemre kell ha
gyatkoznom, remélem, hogy a megszépítő messzeség nem 
csökkenti a tárgyilagosságot. Visszaemlékezésemben első
sorban a velem megtörténtekről kívánok számot adni, egyben 
jelezni szeretném azt a hangulatot, azokat a benyomásokat, 
melyet akkor tapasztaltam és melyek hatást gyakoroltak rám.

Az 1956. október 22-i nagygyűlés

1956 október közepén már nemcsak az ifjúsági szervezet meg
újítása, hanem a marxizmus-leninizmus, az orosz nyelv és a 
honvédelem oktatásának átszervezése is napirendre került. A 
Budapesti Műszaki Egyetemről kerestek meg bennünket azzal, 
hogy ne vegyünk részt ezeknek a tárgyaknak az előadásain. Ott 
voltam, amikor ezt a felhívást nem fogadtuk el. Az volt a véle
ményünk, hogy céljaink eléréséhez nem engedetlenséggel, ha
nem demokratikus eszközökkel lehet eljutni.

A hangulat - elsősorban a társegyetemekről érkező hírek 
hatására - egyre forrósodott. Különböző követelések fogalma
zódtak meg. Október 20-ra világossá vált, hogy a soproni ifjúság 
is lépni akar. Ezt úgy képzeltük el, hogy szándékainkat minél 
szélesebb körben meg kell vitatni és közösen kell kialakítani 
elképzeléseinket, megfogalmazni céljainkat.

Október 21-én ott voltam a nagygyűlést előkészítő meg
beszélésen is, az akkor Dimitrov téri diákotthonban. Ezen egy
séges volt a vélemény abban, hogy a DISZ-ből ki kell lépni, a 
MEFESZ-t meg kell alakítani. A vita arról folyt, hogy mit várunk a 
MEFESZ-től, mit akar a soproni fiatalság. Egyetértés volt abban 
is, hogy október 22-én délutánra össze kell hívni az ifjúságot. 
Rövid vita után elfogadtuk, hogy erre a rendezvényre az 
oktatókat, az egyetem személyzetét meg kell hívni. Az 
egyetemhez nem tartozó meghívottak listája már nehezebben állt
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össze. Végül az a döntés született, hogy ez nem titkos 
összejövetel, nyíltan és határozottan lépjünk fel, így hívjunk meg 
minden működő, jelentősebb politikai szervezetet.

A többi egyetem fiatalságához hasonlóan, követeléseket 
fogalmaztunk meg. Ez a szegedi egyetem által elfogadottakra 
épült.

Az előkészítés során szó volt arról, hogy a MEFESZ 
Ideiglenes Intézőbizottságot alakít. Ennek összetételére az a 
javaslat hangzott el, hogy minden erdőmérnöki évfolyam 2-2 főt, 
a két bányamérnöki évfolyam ugyancsak évfolyamonként 2-2 főt, 
míg a Földmérőmérnöki Kar összesen 2 főt jelöl, így az 
Ideiglenes Intézőbizottság 16 főből állt, az Ideiglenes Bizottság a 
nagygyűlést 22-én délután 3 órára hívta össze a SOTEX 
kultúrházába. Fontosnak ítéltük a nagygyűlés összehívásához 
Roller Kálmánnak, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatójának, 
valamint Zámbó Jánosnak, a Bányamérnöki Kar dékánjának 
meghívását és megnyerését. Meghívásunkat mindketten el
fogadták. Közreműködtek a gyűlés előkészítésében. Ez adott 
lehetőséget a meghívottak körének szélesítéséhez, a meg
hívásokhoz, a követelések terjesztéséhez, a szervezés végre
hajtásához.

A nagygyűlés előkészítését sokban segítette az az álta
lános hangulat, mely azokat a napokat jellemezte.

A nagygyűlésen a három egyetemi kar hallgatósága szinte 
teljes mértékben, az oktatók igen magas létszámban voltak jelen. 
Képviseltették magukat a párt és a DISZ megyei és városi 
szervezetei, egyéb társadalmi és közigazgatási szervek, 
valamint a sajtó képviselői is.
A nagygyűlés elnöksége az Ideiglenes Intézőbizottság volt. Az 
elnökség tagjainak csak egy része vett részt a gyűlés veze
tésében, a többiek a rend fenntartásával, a követelések válto
zásainak átvezetésével voltak elfoglalva.

A gyűlés hangulatát nehéz visszaadni, mert ott akkor 
senki sem arra gondolt, hogy milyen változásokat indít el, hanem 
a jó szándék, a közös tenniakarás mellett jelen volt a valósággal 
való szembesülés, a retorziótól való félelem is. A hallgatók által 
képviselt lelkesedést jól egészítette ki az oktatók higgadt, a 
szélsőségeket visszatartó véleménynyilvánítása. Feltűnt a poli
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tikai vezetők tehetetlen, időnként komikussá váló viselkedése és 
az, hogy semmi garanciát nem tudnak nyújtani a követelt 
változások megvalósítására.

Jómagam a követeléseink megfogalmazásában vettem 
részt. A vita során az egyes felvetéseket figyelembe véve, a 
fogalmazáson állandóan változtatni kellett. Itt kaptak nagyobb 
teret a munkával kapcsolatos kérdések.

Az elfogadott követelések több helyen is megjelentek, így 
azokat nem írom le. Úgy ítélem meg, hogy alapos, a bevezetőre 
és a záradékra is kiterjedő tanulmányozásukból megállapítható, 
hogy mit akart a fiatalság.

A jelenlévők
-  kimondták a DISZ megszüntetését és a MEFESZ meg

alakulását;
-  A MEFESZ szervezésével és irányításával az Ideig

lenes Intézőbizottságot bízták meg. Az évfolyamonként 
jelölt intézőbizottsági tagok megbízatását megerősí
tették;

-  A követeléseket többszöri módosítás után elfogadták.

A nagygyűlés befejezése után az Intézőbizottság a 
további feladatok megbeszélésére még a helyszínen maradt. 
Fontosnak tartottuk követeléseink nyilvánosságra hozását és a 
társegyetemekkel a kapcsolat felvételét. A késő esti órákban a 
Győri Rádió mikrofonja előtt olvastam fel az elfogadott követe
léseket. Az Intézőbizottságtól azt a feladatot kaptam, hogy 
másnap a veszprémi egyetem nagygyűlésén vegyek részt.

1956. október 23-án a hajnali vonattal indultam 
Veszprémbe. Az újonnan választott MEFESZ-vezetőség megbí
zott azzal, hogy vegyem fel a kapcsolatot a nagygyűlés elő
készítőivel, mondjam el tapasztaltainkat, vegyek részt a gyűlé
sen és ott hozzászólásomban ismertessem követeléseinket.

A délelőtti órákban érkeztem meg Veszprémbe. Az ott 
tanuló, volt gimnáziumi osztálytársaim (Leitold Ferenc, Magyar 
Balázs) segítségével az előkészítést végző hallgatókkal sikerült 
találkozni és a problémákat megbeszélni. A gyűlés szerve
zésében, előkészítésében ezen túl nem vettem részt, úgy ítéltem 
meg, hogy ez a helyi egyetemisták feladata. Természetesen
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módom volt a diákokkal beszélgetni. Mindenkit érdekelt, hogy az 
előző nap Sopronban mi történt. Igyekeztem tárgyilagosan és 
részletesen beszámolni mindenről.

A Veszprémi Vegyipari Egyetem nagygyűlése délután 
kezdődött a Színházban. (A kezdés pontos időpontjára nem 
emlékszem) Az ülés első harmada tervszerűen, az előkészített 
beszédekkel különösebb lelkesedés nélkül zajlott. Az ülés máso
dik harmadában került sor a társintézmények küldötteinek és a 
hallgatóknak a hozzászólásaira.

Amikor a levezető elnök a soproni egyetem küldöttének 
felszólalását jelentette be, a karzaton hatalmas ováció hangzott 
fel. Felnéztem az ünneplőkre és meglepetve láttam, hogy ott 
mintegy 40-50 soproni egyetemista tapsol. Utólag derült ki, hogy 
délután egy busszal jöttek el a gyűlésre. A soproni egyetem 
hallgatói nevében üdvözöltem a jelenlévőket, majd felolvastam 
követeléseinket. Hozzászólásom elhangzása után a karzatra 
mentem és csatlakoztam társaimhoz.

A gyűlés harmadik harmadában a veszprémi egyetem 
követeléseinek összeállítására, határozataik megfogalmazására 
került sor. Ezt saját ügyüknek ítéltem. A gyűlés további részén is 
ott voltam, de a követelések megfogalmazásában sem én, sem 
soproni társaim nem vettünk részt.

A gyűlés alapján megállapítottam, hogy jó volt soproni 
egyetemistának lenni Veszprémben.

A késő esti (éjfél előtti) órákban busszal indultunk vissza 
Sopronba. Hajnalban értünk haza. A nap budapesti történéseiről 
csak néhány hír erejéig értesültünk, nem tudtuk azt sem, hogy 
amit mondtak, abból mi az igaz. Ezen a napon Sopronban 
társaim néma tüntetést szerveztek, amelyen én nem vettem 
részt.

Az Ideiglenes Intézőbizottságban

1956. október 24-én korán reggel az egyetemre siettem, ahol az 
Intézőbizottság folyamatosan ülésezett. Én a veszprémi gyűlés
ről számoltam be, de ez már nem nagyon kötötte le a jelenlévők 
figyelmét. Valamennyien a budapesti híreket vártuk. Ezen a 
napon az oktatás rendben elkezdődött. 10 óra után olyan hír
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jutott el az Intézőbizottsághoz, hogy az ÁVH provokációra készül. 
Az ifjúság vezetői gyorsan döntöttek: meg kell akadályozni, hogy 
fegyveres testület tagjai vagy bármilyen provokátorok az 
egyetem területére bejuthassanak.

A IV. évfolyamnak a főépület földszintjén dr. Lámfalussy 
Sándor tartott előadást. Az ő engedélyével ismertettem az 
Intézőbizottság döntését. Az előadás félbeszakadt, a hallgatók a 
kapunál és az egyetem kerítése mellett álltak őrséget.

Dél körül az őrségben nem lévő fiatalság a főépület 
mögött gyülekezett, a fejleményeket tárgyalta. Ekkor kinyílt a 
folyosó ablaka és megjelent Winkler Oszkár professzor úr. Első 
szavai a következők voltak: "Fiúk, őrizzék meg méltóságteljes 
nyugalmukat", majd rövid beszédben nyugalomra, fegyelmezett 
magatartásra szólította fel a jelenlévőket. A csoportosulás hama
rosan feloszlott.

A délután a különböző forrásokból érkezett hírek ellen
őrzésével és értékelésével telt el. Meg kellett szervezni a 
különböző rádiók hallgatását. A fogható adókat más-más diák
társunk hallgatta. A fontos és érdekes információkat az Intéző- 
bizottsághoz továbbította.

Este újra felerősödött a provokáció gyanúja. Arra hívtuk 
fel a figyelmet, hogy az egyetemi hallgatók

-  a városban a lehető legkevesebb időt töltsék;
-  csoportosulásokhoz ne csatlakozzanak, vitába ne 

keveredjenek;
-  tudjanak egymásról, figyeljenek egymásra;
-  az intézőbizottsági tagok csak a bizottság tudtával
-  hagyják el az egyetemet, illetve kollégiumot.

A következő napot is az Intézőbizottság ülésén kezdtem. 
Az érkezett hírek alapján hamar be kellett látni, hogy az egyetem 
zártságát nem lehet tartani. A város különböző üzemeiben 
rendre gyűléseket tartottak, ahová az egyetem képviselőit is 
meghívták. Az Intézőbizottság megbízottai lehetőleg minden 
rendezvényen resztvettek, de a demokratikus döntés jogát a 
dolgozókra bízták. Fontosnak tartottuk, hogy a hatalmi szervek
kel (rendőrség, honvédség, határőrség) normális kapcsolatunk 
legyen. Ez az első időszakban arra szorítkozott, hogy ne szol
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gáltassunk okot ezek beavatkozására. Higgadtságunkkal, 
nyugalmunkkal és határozottságunkkal később sikerült ezen 
szervek szimpátiáját, majd együttműködését is elérni.

Ekkor a hallgatók már a városban is bátran mozogtak, de 
2-3 fő mindig együtt jelent meg. Megpróbáltunk minél többet 
megtudni a városban történtekről.

Az 1956. október 26- i napom is az Intézőbizottságban 
kezdődött. Itt a munka úgy zajlott, hogy a megválasztottak közül 
akinek nem volt valami megbízatása, az jelen volt. Az országban 
történteket értékeltük, elemeztük azok várható hatásait, meg
beszéltük a városban, az egyetemen, diákotthonokban történ
teket. Ha valamilyen ügyben tenni kellett valamit, akkor a jelen
lévők közül megbíztak valakit, hogy intézkedjen. Ha ehhez a 
hallgatók közreműködése kellett, akkor az illető elsősorban a 
saját évfolyamtársai közül kért meg társakat a feladat telje
sítéséhez.

Ezen a napon felerősödött a városban a szovjetek elleni 
hangulat. A városban tartózkodó hallgatótársainktól jött a hír, 
hogy nagyobb tömeg gyülekezik a szovjet emlékműnél. Engem 
bíztak meg azzal, hogy menjek oda és próbáljam elérni, hogy a 
tömeg menjen haza. Egy hallgatótársam motorkerékpárral vitt a 
helyszínre. A szobor a volt Lenin körút végénél állt. Oda- 
érkezésünkkor mintegy 4-500, elsősorban fiatal munkásokból 
álló tömeg tüntetett a szovjet katonai beavatkozás ellen. Az ott 
lévők közül 50-80 fő az emlékmű ledöntését követelte.

Amikor az egyetemi ifjúság megbízottjaként szóltam, elő
ször elhallgattak. Az első, döbbent csend után a tömeg egyre 
elégedetlenebb lett, be kellett látnom, hogy a jelenlévők 
hangulatát, elszántságát nem tudom mérsékelni. Tudtam, hogy 
céljainknak megvalósításában az erőszakos módszerek nem 
segítenek. Amikor láttam, hogy a tömeg hangulata ellenünk is 
fordul, a rendőrségre mentem. Ott az ügyeletest tájékoztattam és 
segítségüket kértem. Mivel az ügyeletes ebben nem tudott 
nyilatkozni, a főkapitány-helyetteshez irányított. Ott azt a választ 
kaptam, hogy erőszakkal a tömeget csak tovább ingerelnék, így 
okosabbnak tartották, ha nem jelennek meg ott a rendőrök. Azt 
javasolták, hogy mi is menjünk vissza az egyetemre.
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Visszafelé láttuk, hogy az emlékművet ledöntötték, és a 
tömeg diadalittasan vonult végig a várkerületen. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a tömegben egyetemisták nem voltak, 
a szobor ledöntésében nem vettek részt.

Az egyetemre visszaérve beszámoltam a történtekről. El
mondtam; félő, hogy az irányítás nem a mi kezünkben lesz. 
Indulatukat észérvekkel nem tudtuk leszerelni, ezért a város 
nyugalma érdekében meg kellett akadályozni, hogy szélsőséges 
gondolkodásúak vegyék kezükbe az irányítást.
Ez volt az az eseménysor, mely után a város rendjének és nyu
galmának megőrzése érdekében szükségesnek ítéltük és meg is 
szerveztük az 1 rendőr, 1 határőr, 1 hallgatóból álló járőrözést. A 
rend és nyugalom megőrzése egyre jobban az egyetemi ifjúság 
feladata lett. Az egyetemisták voltak azok, akikre a lakosság 
hallgatott, akikben bíztak, akiknek hittek.

A következő napokban a feladatok egyre sokasodtak. Az 
egyetemi ifjúságra hárult

-  a város rendjének fenntartása;
-  a lakosság ellátásának biztosítása;
-  a külföldről érkezett segélyek fogadása;
-  segélycsomagoknak az ország más területeire, elsősor

ban Budapestre történő továbbítása;
-  kapcsolattartás a nemzeti tanácsokkal, munkástaná

csokkal;
-  együttműködés rendőrséggel, határőrséggel, honvéd

séggel.

Ezek a feladatok az egyetemi ifjúság egészét igénybe
vették.
Jellemzőül néhány információ:

Nem volt kenyér, egyetemi hallgatók részt vettek a 
kenyérsütésben, szállították az üzletekbe.

A segélyszállítmányokat a tornateremben fogadtuk és ott 
állították össze a továbbszállítandókat is. Hihetetlen mennyi
ségeket kellett itt megmozgatni. Csak a maradék ruhanemű 
meghaladta a 20.000 kg-ot. Nem volt kevesebb a maradék 
élelmiszer sem. (Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57
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iskolai év eseményeiről c. összeállítás pontos adatokat tartal
maz.)

A budapesti szállítmányok összeállításához nem volt elég 
a városban fellelhető gépkocsipark, más megyéktől is kellett 
segítséget kérni.

Amikor az üzletekben elfogyott a cukor, a Petőházi Cukor
gyárból az Intézőbizottság hozatott.

A feladatok növekedése mellett egyéb változások is tör
téntek:

-  Megalakult Sopron város Ideiglenes Nemzeti Tanácsa, 
az egyetemi oktatók és a személyzet is megalakította 
forradalmi bizottságát;

-  Az Egyetem Tanácsa is csatlakozott az ifjúság követe
léseihez;

-  Oktatók is csatlakoztak az Intézőbizottsághoz.

A feladatok ellátásának döntő többsége a megalakult új 
szervezetek mellett is az egyetemi ifjúságra maradt. Ez az 
Intézőbizottságnak egyre több idejét és energiáját kötötte le. 
Mindez azt eredményezte, hogy az Intézőbizottság munkáját át 
kellett szervezni. Erre október 28-án került sor.

A kialakított csoportok és feladataik a következők voltak:

Gazdasági csoport
Feladata a város közellátásának, közélelmezésének meg

oldása. Segélyszállítmányok fogadása, segélyek rendszerezése, 
egészségügyi ellátás megszervezése.
Szállítási csoport

A gépkocsik megrendelése, üzemanyag biztosítása, szállító 
gépcsoportok összeállítása, segélyszállítmányok továbbítása. 
Üzemi csoport

Kapcsolat az üzemekkel, munkástanácsokkal.
Vidéki csoport

Kapcsolatkeresés és -felvétel más városok szervezeteivel. 
A környező községek Nemzeti Bizottságainak segítése, 

segélygyűjtések szervezése.
Híradó csoport

Információgyűjtés és -továbbítás.



69

Rendészeti csoport
A város rendjének fenntartása, együttműködés a rendőr

séggel, határőrséggel, honvédséggel.

Én a vidéki csoporthoz kerültem, így a továbbiakban annak 
néhány tevékenységére térek ki.

A vidéki csoportban

Első feladatom volt, hogy a soproni egyetem képviseletében 
Győrben a Nemzeti Bizottsággal vegyem fel a kapcsolatot.

Ennek végrehajtása érdekében hárman utaztunk Győrbe. 
Tóth Gézára, akkor II. éves emh.-ra emlékszem név szerint. Rám 
azért esett a választás, mert egyetemi éveim előtt nyolc évet 
Győrben tanultam és részben ott is laktam. (Kb. 4 évig szülő
falumból bejáró voltam.)

1956. október 29-én utaztunk Győrbe. Ott a káptalandombi 
középiskolás kollégiumban kaptunk szállást. (Középiskolás ko
romban itt is laktam.)

Első tennivalónk a Győri Nemzeti Tanács megkeresése 
volt. Ez a városházán tevékenykedett. Bejelentkeztünk a 
portaügyeletet ellátó személyeknél. Itt másnap délelőttre jegyez
tek elő bennünket. Mivel a várost ismertem, tudtam, hogy hol 
van ifjúsági szervezet épülete, ezért a napot ezek felkeresésével 
töltöttük. Az iskolákban szünet volt, de néhány helyen tudtunk 
találkozni fiatalokkal.

Másnap délelőtt a megbeszélt időben jelentkeztünk a 
városházán. Bejutottunk a titkárságig. Rengetegen voltak az 
épületben. A titkárságon rögzítették adatainkat és azt, hogy 
honnan jöttünk és mit akarunk. Köszönettel vették jelent
kezésünket, jó munkát kívántak a soproniaknak, egyben közöl
ték, ha szükségük lesz ránk, értesítenek bennünket. Tegyük a 
dolgunkat úgy, ahogy eddig.

Visszaérve Sopronba a következő három napban (okt. 31., 
nov. 1., 2.) a környező községekben jártunk. Egy autóbusz állt a 
rendelkezésünkre, ezzel 20-25 egyetemistával indultunk, egy- 
egy településen ketten leszálltunk, ott

-  tárgyaltunk a Nemzeti Bizottsággal;
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-  megnéztük a segélyezési felhívásokhoz csatlakoztak-e;
-  mit és mennyit gyűjtöttek össze, hol és hogyan tárolják;
-  felmértük, hogy kérnek-e valamilyen segítséget.

Ami adatszerűén rögzíthető volt, azt felírtuk, a segélyre 
vonatkozókat továbbítottuk a gazdasági csoportnak.

Az utakat mindig előre megterveztem, az általam kivá
lasztott útvonalakon haladva a környező községek szinte 
mindegyikében voltunk. A csoport tagjai döntő részben saját 
évfolyamtársaimból szerveződtek. A vidéki utak után, a délutáni 
órákban tájékoztattam az Intézőbizottságot az utak tapasz
talatairól. A többi csoport is dolgozott. Legnagyobb feladatot a 
segélyek fogadása és továbbszállítása jelentette. A városban 
rend és fegyelem volt.

Ezt az időszakot a forradalom nyugodt szakaszának nevez
hetném. Az országban kialakult egy olyan egység, amelyben a 
lakosság egyetértett a politika intézkedéseivel. Az emberek 
önzetlenül segítettek a bajbajutottaknak, adományokat, élelmi
szert gyűjtöttek. Egy ország volt azonos akaraton.

Az Intézőbizottság nagyon egységes és határozott volt. Ott 
voltam, amikor egy Budapestről érkezett fiatalember az egyik 
párt ifjúsági szervezetét szerette volna megszervezni az egye
temen. Az Intézőbizottság semmilyen rendbontást nem engedett. 
A szervezőt nemcsak az egyetemről, hanem a városból is 
eltávolította, azzal a véleménnyel, hogy most egységes magyar 
érdeket kell képviselni, nincs itt a helye és ideje a párto- 
sodásnak. Az egyetemen meg különösen nincs.

Nemcsak az Intézőbizottság, hanem az egyetemi ifjúság is 
összefogott. Egységes akarattal, nagy lelkesedéssel dolgozott. 
Az első napok valamelyikén megfogadtuk, hogy amíg köve
teléseink nem valósulnak meg, senki sem fogyaszt szeszes italt. 
Ezt a közel 600 hallgató, fogadalmának megfelelően, november
4-ig megtartotta.

Az, hogy Sopronban ez alatt a majdnem két hét alatt rend 
volt, hogy a közellátás, a közbiztonság zavartalan volt, nagy
mértékben az egyetemi ifjúságnak köszönhető, akik nemcsak az 
irányításban, hanem a feladatok fizikai munkáiban is példa
mutatóan vettek részt.
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Jöttek a tankok

Az utolsó nap 1956. november 4-e, vasárnap.
Hajnalban hallottuk a rádióból Nagy Imre kétségbeesett 

felhívását, megdöbbentő szavait. Önkéntelenül felvetődött, mi 
lesz most, mit lehet és mit tudunk tenni.

A hírek hallatán azonnal az egyetemre mentem. Az Intéző
bizottság jelenlévő tagjai, a katonai csoport tagjai a lehetséges 
megoldáson gondolkodtak. A bizottságban élt a remény, hogy a 
"Nyugat" nem engedi, nem engedheti meg, hogy az orosz túlerő 
az országot elfoglalja. Úgy gondoltuk, hogy Sopronra az ország 
legnyugatibb pontjaként hídfőállásként is szükséges lehet, ezért 
meg kell akadályozni, hogy az oroszok Sopronba jöjjenek.

A terv megvalósításához a határőrségre és a katonaságra 
is számítottunk, mert előzőleg mindkét szervezet kinyilvánította, 
hogy az ifjúság céljaival egyetért, segíti az egyetemi ifjúságot. 
Olyan döntés született, hogy az Intézőbizottság megbízásából 
három hallgató azonnal utazzék el a fertődi tüzéralakulathoz, 
kérje, hogy nehézfegyverekkel segítsék a soproni körzet sem
legességének megőrzését. A három hallgató egyike voltam, 
társaim közül Újvári Ferenc, akkor másodéves hallgatótársamra 
emlékszem, a harmadik tag személyét nem tudom felidézni.

8,30 óra körül egy Pobjeda személygépkocsival indultunk 
Fertődre. A nedves, sáros úton Fertőszéplak területén az autónk 
megcsúszott és egy ház kerítésének ütközött. Szerencsére 
egyikünk sem sérült meg, az autó viszont nem indult el. Mikor a 
falu lakói megtudták, hogy kik vagyunk és milyen céllal utazunk, 
azonnal hoztak két kerékpárt azzal, hogy a szomszéd faluig el 
tudunk ezekkel jutni. Újvári Ferenccel indultunk tovább. Tíz óra 
előtt értünk a laktanyához.

A kiskatonák nagy lelkesedéssel fogadtak bennünket. 
Parancsnokuk irányításával összeállítottak 6 ágyúból és több 
teherautóból álló menetoszlopot.

Az első teherautóval a katonák között a platón ülve 
indultunk vissza Sopronba. Fertőszéplakon megálltunk, vissza
adtuk a kerékpárokat és felvettük ott maradt társunkat. Az autó 
és a gépkocsivezető további sorsáról nem tudok.
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11 óra után érkeztünk Sopronba az egyetemhez. Innen 
teherautókon nótaszóval indultunk Sopront megvédeni. Ekkor 
még nem tudtuk, hogy az ágyúkat előzőleg hatástalanították, 
azok használhatatlanok voltak.

Nagycenk, Kópháza és Sopron előtt három vonalban 
álltunk fel a 85-ös út két oldalán. A mi évfolyamunk többsége a 
harmadik, a Sopron előtti vonalban foglalt helyet. Maczka János 
évfolyamtársammal a szombathelyi vasút mellé kerültünk. 
Helyünkről jól láttuk a 85-ös utat, a rá merőleges árok partján 
elhelyezkedő társainkat és az út két oldalán leállított 1-1 ágyút. 
Talán két óra lehetett, amikor megjelent az úton két, majd 
további két tank. Az első tankon magyar zászló lengett és egy 
magyar katonatiszt állt. A tankok megálltak az úton és fegyverei
ket a védővonalra irányították. Hosszúnak tűnő, néhány perces 
néma csend után a fiatalság elindult a tankok felé, lerakta a 
fegyvereket és tankok kíséretében a 85-ös országúton gyalog 
indult Sopronba.

Maczka Jánossal ketten a vasúti sínek között indultunk 
vissza a városba. Az első házakhoz érve a lakosok meg
döbbenve fogadtak bennünket, fegyvereink láttán azonnal azt 
kérték, hogy azt ne vigyük tovább, hiszen az oroszok a városban 
vannak. A tankok dübörgését hallani lehetett. Társainktól elsza
kadtunk, ketten voltunk. Fegyvereinket egy élősövény mögé 
rejtettük és így már fegyvertelenül indultunk a Dimitrov téri 
diákotthonhoz. Abban reménykedtünk, hogy hallgatótársainkkal 
vagy azok egy részével fogunk találkozni.
Az épületben csak dr. Magyar János és családja, valamint az 
épület portása, egyben gondnoka volt. Mi voltunk az első két 
hallgató, aki a kollégiumba érkezett.

Dr. Magyar János megkérdezte, hogy mit tudunk. El
mondtuk. Az adott helyzetben senki sem volt tájékozottabb a 
másiknál. A professzor úr azt kérte, hogy a bejárati ajtót zárjuk 
be, egy gerendával biztosítsuk ki, és csak ott lakó hallgatót 
engedjünk be, fegyvert, bármilyen hadieszközt, lőszert ne 
engedjünk behozni. Ha idegen jönne, vagy bármi rendellenes 
történne, akkor szóljunk neki. így ért bennünket az este. 
Csendben, esemény nélkül.
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Egész éjjel a portán virrasztottunk. Az éjszaka folyamán 4-5 
hallgatótársunk kért bebocsátást. Aki fegyverrel, lőszerrel jött, 
azt megkértük, hogy vigye el valahová és úgy jöjjön. Reggelre 
annyian lettünk (6-8 hallgató), hogy a porta őrségét meg
szerveztük.

Az érkezettektől olyan híreket kaptunk, hogy az egyetemen 
tankok vannak. A hallgatók nagy része felment a Muck-kilátóra. 
Mi az épületet nem hagytuk el, hétfőn délben 12-en ebédeltünk a 
menzán, fáradtan, csüggedten, reményvesztetten vártuk a továb
biakat.

A kettészakadt egyetem

Néhány nap eltelte után világosodtak a történtek. Az egyetem 
oktatóinak egy része és a hallgatók igen magas arányban 
Ausztriába távoztak. Nehéz volt pontosítani, hogy kivel mi 
történt, hiszen nem tudtuk, hogy ki utazott haza, ki tartózkodik 
Magyarországon.

Dr. Magyar János vezetésével megkezdődött az egyetemi 
oktatás megindításának előkészítése.

Ezzel egyidőben a munkásság a munkástanácsok irányí
tásával országos sztrájkot kezdett.

Az itthon maradt hallgatókból a MEFESZ-t újraszerveztük.
Az Ausztriába távozott társainkról kevés és nem is mindig 

megbízható híreink voltak. November vége volt az az időszak, 
amikor egy-egy okmányaiért vagy jegyzetekért hazajött hallgató, 
vagy családtagjáért kimenő sopronitól kaptunk megbízhatónak 
tűnő híreket.

Az itthon maradt hallgatóknak november 12-én megindult 
az oktatás. Hiányos létszámok mellett 15-16-án elérte az egye
tem vezetése, hogy a Sopronban tartózkodó hallgatók 
rendszeresen járjanak előadásokra. A létszám november végéig 
alig növekedett. December első napjaiban Illyés Benjámin 
évfolyamtársammal együtt azt a feladatot kaptuk az egyetem 
vezetésétől, hogy menjünk el az Ausztriában tartózkodó tár
sainkhoz.

Az ennek végrehajtásáról készült beszámolót szintén itt 
közöljük. (Eddig még sehol nem hoztuk nyilvánosságra.)
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Epilógus

Az Erdőmérnöki Főiskolán tanulmányaimat befejezhettem. 1957 
tavaszán a KISZ szervezésére kértek fel. Nem vállaltam. Ezek 
után az évfolyamon, az egyetemen semmilyen tisztséget nem 
tölthettem be.

1958. június végén jeles diplomával, mérnöki munkára 
alkalmatlannak minősítetten hagytam el Sopront. Dr. Magyar Já
nos által írt levélnek köszönhettem, hogy a zalai erdőgazdaság 
alkalmazott.

Évfolyamunkból 36-an szereztünk oklevelet a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán és 36-an végeztek Vancourverben, a 
British Columbiai Egyetem magyar csoportjában. Itthon és Kana
dában élő évfolyamtársaimmal tartom a kapcsolatot.

1993-ban a 35 éves találkozónkon 15 Kanadában élő 
évfolyamtársunkat is köszönthettem. Mit lehetett mondani? Elis
mertem azt a hihetetlen erőfeszítést és sok munkát, melyet 
szakmai és emberi tekintélyük megteremtése érdekében végez
tek. Azt, hogy beilleszkedtek új hazájuk szokásaiba, törvényeibe, 
többen magas beosztásba kerülve tekintélyt szereztek a soproni 
egyetemnek is. Elmondtam, hogy akkor itthon maradni, majd 
évtizedeken keresztül becsületesnek maradva a magyar erdőket 
szolgálni sem volt veszélytelen és könnyű feladat. Ki-ki 
választott. Döntésének következményeivel mindenkinek magá
nak kellett megküzdenie. Valamennyien részese voltunk annak a 
két hétnek, melyet a magyar történelemből nem lehet kitörölni.

1995-ben lehetőségem volt eljutni Kanadába. Két hetet 
töltöttem Alberta és British Columbia területén. 2000 km-t utazva 
ismerkedtem a kanadai erdőgazdálkodással. A tanulmányút 
során tíz volt évfolyamtársammal találkoztam. Állíthatom, hogy a 
kanadai erdők művelésében úttörő szerepet vállaltak és munká
juk nyomát a kanadai erdők őrzik.
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Meggyőződésem, hogy mi, akik itthon maradtunk és a 
magyar erdők szolgálatát választottuk, helyesen cselekedtünk, 
becsülettel dolgoztunk. Munkánk értékelése az utódok feladata.

Nagykanizsa, 1996. október 23.
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1956 - negyven év távlatából

Újvári Ferenc

Először 1952-ben jelentkeztem az Erdőmérnöki Főiskolára, akkor 
nem vettek fel. Átirányítottak Debrecenbe, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemre, matematika-fizika szakra. Oda nem 
mentem el. Katona voltam és dolgoztam. 1956-ban második 
nekifutásra sikerült a felvételim. 56 nyarán az Autó- és Traktor
alkatrész Gyárban dolgoztam, ahol nagyon elkeseredett volt a 
hangulat.

Sopronban az első hetek egymás és a Főiskola meg
ismerésével teltek. A forradalom kitörésekor még egymást is alig 
ismertük, az oktatók közül is csak azokat, akik bennünket 
tanítottak. A Főiskola belső dolgait sem ismertük. A várossal is 
alig volt még kapcsolatunk. Az eltelt negyven év mellett ez is 
nehézzé teszi a visszaemlékezést. Ezek mellett közrejátszik, 
hogy az események nagyon gyorsan követték egymást. Keveset 
aludtunk, a napok összefolytak, kimerültek voltunk. Végül a fele
déshez nagyban hozzájárult a megtorlástól való félelem. Még 
egymás között sem beszéltünk a forradalom alatti dolgainkról. 
Mélyen eltemettük magunkban.

A teljesség igénye nélkül, egyes epizódokat szeretnék 
felidézni.

Október 26-án választottak be évfolyamtársaim a 
MEFESZ Bizottságba annak ellenére, hogy felhívtam figyelmüket 
arra, hogy párttag voltam.

Az első napok éjszakába nyúló vitákkal teltek, például 
Berecz Jánossal, a DISZ Központ kiküldöttjével. Sok energiát 
kötött le a szélsőséges, főleg városi emberek lecsillapítása, 
lebeszélése a rombolásról és az egyéni megtorló akciókról. 
Ebben az időben a MEFESZ Bizottság elnöke, Bujdosó Alpár 
végig higgadt tudott maradni. Nagyrészt neki köszönhető, hogy 
szélsőséges kilengések nem történtek. A város lakossága elis
merte és igényelte a Főiskola vezető, irányító, a közellátást, 
közbiztonságot segítő szerepét.
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Amikor október 28-án a MEFESZ Intézőbizottság csopor
tokat alakított - mivel tartalékos tiszt voltam - a katonai csoport
ban kaptam feladatot. A csoport oktató vezetője P. F. adjunktus, 
ifjúsági vezetője pedig B. G. emh. volt. A pártbizottsági tagok 
fegyvereinek bevonásánál én is az őrség tagjai között voltam. 
Igaz, hogy szabad mozgásukban megakadályoztuk őket, de a 
tárgyalás udvariasan, erőszak alkalmazása nélkül történt.

Amikor a MEFESZ Bizottság Budapesttel nem tudott 
telefonon összeköttetést teremteni, B. G. vezetésével éjszaka 
négyen kimentünk a postaigazgató lakására, és lekísértük a 
postára. Egyébként a mai napig szégyellem, hogy ebben az 
akcióban részt vettem. Az igazgató két kisgyermeke halálra 
rémült, amikor édesapjukat éjszaka elvittük. ÁVÓ-s módszernek 
éreztem, annak ellenére, hogy semmilyen erőszakot nem alkal
maztunk.

A városban egyre több volt az idegen. Ideges, feszült volt 
a légkör. Úgy éreztük, hogy a közbiztonság fenntartása érdeké
ben a rendőrökkel és határőrökkel járőröző főiskolásokat is fel 
kell fegyverezni.

Fegyvereket a határőrségtől és Sopronkőhidáról próbál
tunk kérni. Én Csornára mentem a Határőr-igazgatóságra. Akkor 
már megalakult a Forradalmi Katonai Tanács. Csornán udva
riasan fogadtak bennünket, és kaptunk gyalogsági fegyvereket, 
valamint lőszert. A határőrség kérése az volt, hogy csak 
rendfenntartásra használjuk a fegyvereket. Ezt be is tartottuk. 
Tudtommal egyetlen lövés dördült el, egy elsőéves évfolyam- 
társunk véletlenül a tornaterem padlójába lőtt.

Az átadó Géczi őrnagy volt. Ő rendkívül szimpatikusán 
viselkedett, egyetértett a diákság, illetve a forradalom cél
kitűzéseivel. Az átvevők részéről én írtam alá a jegyzőkönyvet. 
Ez utólag sok álmatlan éjszakát okozott. Szerencsére azonban 
ez a jegyzőkönyv nem került illetéktelen - megtorlással foglal
kozó - kezekbe. Gondolom, mindezt Géczi őrnagy jóindulatának 
köszönhetem.

Bizonyos Pista bácsiról én is hallottam, hogy betelepedett 
a Katonai Bizottságba, de találkozni nem találkoztam vele. Azt 
sem tudom, hogy november 4-én, az orosz támadás megállí
tására Sopron védelmi tervét ki találta ki. Azt hallottam, hogy
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Kópháza határába gyalogsági fegyverrel ellátott főiskolások 
mennek, és a harckocsik ellen páncéltörő ágyúkra van szük
ségük. Azt a feladatot kaptam, hogy a fertődi tüzérektől kérjek 
páncéltörő ágyút. A főiskola kocsijával mentünk, de az oroszok
tól tartva nem a főúton, hanem Balfon, Hidegségen, Hegykőn 
keresztül, a mellékúton. Akkor már napok óta szinte semmit nem 
aludtunk. A gépkocsivezető is kimerült volt. Hidegségen erős 
fékezésre ébredtem. A gépkocsivezető is elaludt, majdnem 
összeütköztünk egy másik kocsival. Szerencsére semmi baj nem 
történt, csupán a fogamból tört le egy darab, mert beütöttem az 
előttem lévő géppisztolyba. Fertődön csak hosszas tárgyalások 
után sikerült páncéltörő lövegeket kapni. Később tudtam meg, 
hogy a gyuszeget kiszerelték belőle és erről az oroszokat is 
értesítették. Nem tudom ki tette, de máig hálás vagyok neki, mert 
így a felesleges vérontást el lehetett kerülni. Nehéz lett volna 
azzal a tudattal élni, hogy társaim haláláért én is felelős vagyok.

A fertődi tárgyalás után - a korábbi utasításnak megfele
lően - visszamentem Sopronba. A Főiskola üres volt. A MEFESZ 
Bizottságból és a katonai csoportból senkit nem találtam. 
Nagyon egyedül és megcsalatva éreztem magam. Azt hallottam, 
hogy a hallgatók egy része a Muckra ment és a határőrsön van. 
A gépkocsival utánuk mentünk. Az őrsön éktelen felfordulás volt, 
a hallgatók a katonákkal együtt tanácstalanok voltak. Látszott, 
hogy teljesen felbomlott a rend. A határ nyitott volt. Ausztriából 
átjött egy-egy régi katonatiszt és elkezdte szervezni Sopron 
visszafoglalását. Ehhez századokba szervezte az önként jelent
kezőket. Mindez valahogy rendkívül szomorú volt. Láttam a 
kimerült, összezavarodott diákokat, katonákat, és láttam a hatá
ron átjövő szervezőket, akiken látszott, hogy nekik semmi sem 
drága. Ha bármi baj lenne, átlépnek a határon, és ők ezzel a 
dolgukat elvégezték. A zűrzavarnak az vetett véget, hogy G. V. 
megérkezett motoron és közölte: Sopront elfoglalták az oroszok. 
A botanikus kertben akasztják a főiskolásokat. Erre kitört a pánik 
és a társaság nagy része átözönlött a határon.

Kevesen voltunk, akik nem tudtuk eldönteni, mit tegyünk. 
Úgy éreztem, ha átlépem a határt, végleg elszakadok mindattól 
és mindazoktól, akik kedvesek nekem és soha többé vissza nem 
jöhetek. Akkor úgy gondoltam, hogy a határ átlépése végérvé
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nyesen elszakít hazámtól. Nem tudom azt az érzést ma igazán 
megmagyarázni. Nem egy mai értelemben vett magyarkodás 
volt, csak a szülőföld elvesztésétől való félelem. A másik oldalon 
ott volt a megtorlástól való félelem.

Végül úgy döntöttünk hogy ketten visszamegyünk 
Sopronba, megnézzük igaz-e az akasztásról hozott hír. Néhá- 
nyan az őrsön maradtak, köztük Sz. L. évfolyamtársam is. Azt 
ígértük, ha Sopronban nyugalom van, üzenünk nekik, hogy 
jöjjenek vissza, ha igaz az akasztás, menjenek át a határon.

Azóta is töröm a fejem, hogy kivel jöttem vissza, de nem 
jövök rá. Biztos olyan valaki volt, aki jobban ismerte a Sopron 
környéki erdőket, mert nekem nem volt még olyan helyisme
retem, hogy sötétben, egyedül le tudtam volna jönni. Indulás 
előtt egyik tiszttől - aki akkor adta le a szolgálatot és még nála 
volt a pisztolya kölcsönkértem a fegyverét azt ígérve, hogy 
feltétlen visszajuttatom neki. Nem akartunk fegyvertelenül be
menni, mert tartottunk az akasztástól. (Ma már kissé nevet
ségesen hangzik.)

A Lővér körúton találkoztunk egy 12 év körüli fiúval, aki 
egy puskát cipelt. Megkérdeztük, mit csinál itt a sötétben a 
puskával. Közölte, hogy ő forradalmár. Ezt mi elhittük, de nem 
akartuk, hogy valami baj történjék vele, elvettük tőle a puskát és 
hazaküldtük. Úgy láttuk, hogy valóban megkönnyebbült attól, 
hogy megszabadult a puskától. Most már puskával, pisztollyal 
felszerelkezve mentünk a Főiskolára. Hátul bemásztunk a bota
nikus kertbe és osontunk előre. Az igazgatási és a főépület 
között az égő lámpa alatt egy csoportot láttunk. Annak rendje- 
módja szerint, kúszva közelítettük meg őket. Óriási volt a meg
könnyebbülésünk, mikor felismertük a levelező bányászokat, 
akik a Főiskolát őrizték.

A Főiskoláról átmentünk a Dimitrov téri kollégiumba. A 
város kísértetiesen csöndes és kihalt volt. Utólag meg
magyarázhatatlan, buta dolog volt, de a "kis forradalmártól" 
elvett puskát vittük magunkkal. A kollégiumba természetesen 
csak fegyver nélkül engedtek be, a puskát kint kellett hagynunk. 
Beszámoltunk a Muckon történtekről. Ebben az időben még 
Magyar János professzor úr családjával együtt, valamint Roxer 
Egon és családja is a kollégiumban lakott. Magyar János ezek
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ben az igen nehéz, zavaros időkben vállalta a felelősséget és 
azonnal megszervezte a Főiskola és a botanikus kert őrzését. 
Az őrséget az itthon maradt oktatók és hallgatók adták. Az 
őrségbe jelentkezőket Magyar János vezette át a Főiskolára. Ha 
belegondolunk abba, hogy a várost elfoglaló orosz csapatokkal 
még nem volt semmilyen kapcsolat, és számítani lehetett arra, 
hogy bárhol szembetalálkozhatunk velük, ez nem volt veszély
telen vállalkozás. Nekem be kellett vinnem a kollégium előtt 
hagyott puskát a Főiskolán lévő többi fegyverhez, ezért a 
fehérzászlós csoporttal egyszerre, de külön úton indultam és 
szerencsésen be is értem a Főiskolára. A Főiskola fegyver 
nélküli őrzése egészen december végéig tartott, eleinte az ott 
lévő, nyugati segélyből származó élelmiszer, ruhanemű, vala
mint a Főiskola műszereinek védelmére, karácsony körül pedig a 
botanikus kert védelmére. Ezek az őrségek alkalmat adtak 
egymás jobb megismerésére. Az őrségben résztvevő fiatal okta
tókkal is - Roxer Egon, Vancsura Rudolf, stb. - baráti kapcso
latok alakultak ki.

Nekem gondot okozott a Muckon kölcsönkért pisztoly 
visszajuttatása. November 5-én vagy 6-án az orosz város- 
parancsnok bejött a Főiskolára. Magyar professzor úr fogadta. 
Valami miatt én is a bejárat közelében maradtam, és láttam, 
hogy a városparancsnok kíséretében van Géczi őrnagy is, akitől 
Csornán átvettem a fegyvereket. Az az őrült ötletem támadt, 
hogy segítségével juttatom vissza a pisztolyt. Odaléptem hozzá 
és elmondtam neki a problémát. Megkérdezte, hogy hol van a 
fegyver. Mondtam, hogy a belső zsebemben. Az orosz parancs
nok háta mögött sikerült úgy átadni neki a fegyvert, hogy azt 
senki nem vette észre. A belső zsebébe tette ő is, ezután köz
tünk erről több szó nem esett.

Nem tudom, Géczi őrnagyot mi indította erre a visel
kedésre. Én azóta is hálával gondolok rá, mert ha ő egy kicsit 
rosszindulatú, akkor én valószínű, hogy a börtönbüntetés után 
soha nem lettem volna erdőmérnök. Sajnos, van erre példa. Hun 
Béla III. éves bányamérnök-hallgató, aki szintén a katonai 
csoportban volt. Nem tett semmi olyat, ami indokolta volna 
börtönbüntetését és azt, hogy az egyetemet még levelező úton 
sem fejezhette be. Vájárként ment nyugdíjba.



81

Géczi őrnagyról két emlékem van még. A Nemzeti Szín
ház művészei Sopronban műsort adtak. Az egész műsorból az 
maradt meg bennem, ahogy Major Tamás elszavalta a "Walesi 
bárdok"-at. A hatás döbbenetes volt. Szűnni nem akaró taps. A 
tapsolok között az erkélyen ott volt Géczi őrnagy is.

A másik emlék az volt, amikor március 15-e előtt Jármay 
Éva évfolyamtársammal a Várkerületen sétáltunk, és szembejött 
velünk egy határőr járőr Géczi őrnagy vezetésével. Ebben az 
időszakban az ünnepek előtt (márc. 15., ápr. 4., máj. 1.) a "meg
bízhatatlan" hallgatókat, oktatókat pár napos "biztonsági őrizet
be" vették. Tudtam, hogy Martos András tanársegédet már be
vitték. Géczi őrnagy ahogy meglátott bennünket, felénk indult. 
Arra gondoltam, hogy most engem is szépen bekísérnek. Amikor 
odaért az őrnagy, üdvözölt bennünket, érdeklődött hogylétünkről, 
rövid beszélgetés után tisztelgett és elköszönt. Megköny- 
nyebbülésemet, azt hiszem, nem kell ecsetelni.

Mindig bosszant, amikor egy társadalmi csoportról sum- 
másan, elítélőleg beszélnek. Géczi őrnagy is "zöld ávós" volt és 
a mosonmagyaróvári laktanyaparancsnok is, mégis milyen óriási 
közöttük a különbség!

Még néhány november 4. utáni emléket felidézek, ame
lyek lehet, hogy nem általánosan jellemzőek, de ilyenek is 
történtek.

A Sopronban maradt kevés hallgató szolidaritást vállalt az 
üzemek, gyárak dolgozóival, sztrájkhangulat uralkodott, ellenez
ték, hogy megkezdjék az oktatást. Stasney professzor úr, aki 
igen szigorú, sokat követelő tanár hírében állt és egyáltalán nem 
volt a szocialista rendszer híve - ezt nem is titkolta -, azt mondta, 
ennek az országnak jó mérnökökre van szüksége. Aki az alap- 
tantárgyakat nem tanulja meg, abból nem lesz jó mérnök, ezért 
elkezdi az előadásokat. Az évfolyamról talán négyen-öten vol
tunk Sopronban, de az ábrázoló geometria előadások meg
kezdődtek. Először, mivel a tüzelő kevés volt, a professzor úr 
szobájában. Valahogy megéreztük, hogy az a szigorú, kissé 
gunyoros ember mennyire szereti a diákjait és a hazáját. A 
szeretetünket avval fejeztük kj, hogy a tárgy leadása után 
szerenádot adtunk a professzor úrnak. Akkortájt ezt Sopronban a
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városi vezetés még nem nézte jó szemmel. Emlékezetem szerint 
ez volt az egyetlen szerenád, amit professzornak adtunk.

Egy alkalommal az Alsólővér úti Sport vendéglőben - diák 
nyelven Neher Tanszék, mert Neher Imre bácsinál számunkra 
nem volt záróra - söröztünk, beszélgettünk. Valahogy hozzánk 
csapódott két orosz tiszt. Valami keverék nyelven, sok muto
gatással, rajzzal értekeztünk. Tulajdonképpen azt magyaráztuk, 
hogy nem vagyunk fasiszták, sem ellenforradalmárok. Úgy lát
szott, megértenek bennünket annak ellenére, hogy őket nem így 
igazították el. Jóval záróra és kijárási tilalom után indultunk haza. 
Ahogy az utcára léptünk, megláttuk a karhatalmi járőrt közeledni. 
A tisztek megijedtek. Azt mondták, ha a járőr - akiknek az orosz 
parancsnokságon kellett jelentést tenniük beárulja őket a 
parancsnokuknál, hogy velünk voltak, akkor "bunkerba" kerül
nek. A két tiszt leguggolt, mi pedig körülálltuk őket. A járőr 
szótlanul elment mellettünk. A tisztek megúszták a találkozást, 
mi pedig elmondhattuk, hogy szovjet tiszteket bújtattunk magyar 
karhatalmisták elől.

Tavasszal Kocsis József KISZ-titkár - akkor V. éves geo- 
déta, később a Geodézia Tanszéken tanársegéd, majd a Városi 
Tanács elnöke azzal keresett meg, hogy egy csoporttársam 
bejelentést tett a Marxizmus Tanszék vezetőjénél aki az 
MSZMP egyetemi titkára volt -, hogy Martos András tanár
segéddel és Zsilvölgyi László évfolyamtársammal együtt ellen- 
forradalmi szervezkedést folytatunk. Ez a bejelentés élet- 
veszélyes volt, mert Martos Andrást olyan listán tartották nyilván, 
akiket a "sátoros ünnepek" előtt "begyűjtöttek" egy kis házi
munkára. Zsilvölgyi Laci tagja volt a MEFESZ ideiglenes 
bizottságának, október 26-án én váltottam ott az állandó bizott
ság megválasztásakor. Ráadásul én a katonai bizottság tagja is 
voltam. Ezt, szerencsére, a bejelentő nem tudta, mert a forra
dalom elején hazautazott és csak november vége felé jött vissza. 
Enélkül is együtt volt minden, amivel bennünket bíróság elé 
lehetett volna állítani szervezkedés vádjával. Az országban több 
példa volt erre. Hogy nem így történt, az egyedül Kocsis 
Jóskának köszönhető, aki egy tisztázó beszélgetésre ült le velem 
és utána vállalta értünk a felelősséget. A bejelentésnek pedig az 
szolgáltatott alapot, hogy talajtan gyakorlatról hazafelé a Fenyő
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vendéglőnél - ami szintén nagyszerű diáktanya volt és nagy kár, 
hogy helyén most egy számunkra idegen szálloda áll mi 
hárman rendszerint lemaradtunk, megittunk egy-egy pohár sört 
és beszélgettünk. Véletlenül sem politizáltunk, eszünkbe sem 
jutott szervezkedni. A bejelentésnek volt egy haszna is. Martos 
Andrást, mivel már régen esedékes lett volna előléptetése, 
legközelebbi alkalommal adjunktussá léptették elő. Kocsis Jós
kának megfogadtam, hogy beszélgetésünkről senkinek sem 
szólok. Most, 40 év után megszegem a fogadalmat. Bandi bá
tyám már sajnos nem él. Úgy gondolom, hogy senkinek sem 
ártok a történet közreadásával.

Ma, amikor az ötvenhatos forradalmat oly sokan akarják 
kisajátítani és ezerféleképpen magyarázzák, a bennem élő 
emlékkép mégis az egységről szól. Egységesek voltunk a 17 
pontos követelésünk támogatásában. Egységesek voltunk a 
szélsőségek elutasításában. Egységesek voltunk abban, hogy 
Sopron közellátását és közbiztonságát fenn kell tartani. Hogy ez 
az egység mennyi ideig tartott volna a forradalom esetleges 
győzelme után, nem tudom, de 56-ban megvolt. Visszaemlé
kezve Stasney professzor úr szavaira, én is vallom, hogy ennek 
az országnak jó szakemberekre van szüksége. Emellett meg
győződésem, hogy a magyarságot, ezt a Hazát lehet és kell is 
külföldről támogatni, de megtartani, felemelni csak az itthon élők 
tudják.

Az elmúlt 40 év minden gyötrelme, hazugsága, ellent
mondása ellenére azt, hogy ma nem vagyunk idegen test 
Európában, hogy 1989 előtt is működő, tudományos, műszaki és 
gazdasági kapcsolataink voltak Európával, azt az itthon élő 
nemzedéknek köszönhetjük.

Mátrafüred, 1996. december 1.
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Visszaemlékezés 

Dr. Varga Ferenc

Több mint 40 év távlatából összefüggő, az eseményeket a 
maguk valóságában, folyamatában tükröző történelmi vissza
emlékezést nehéz adni. Egyrészt az akkori állapotoknak meg
felelően mindenütt és mindenben a „balek” nem vehetett részt, 
másrészt sok mindent csak hallomásból ismertünk meg. így a 
közvetlen tapasztalat hiánya esetleg kissé megmásítja bennünk 
is a tényleges valóságképet. Szerencsére még vagyunk néhá- 
nyan, akik az átélt, megtörtént részleteket, főbb eseményeket 
többé-kevésbé meg tudták jegyezni és most még időben azokból 
egynéhányat le tudunk írni.

Ugyanakkor nehéz feladatra vállalkozik az, aki tollat ragad 
és igyekszik megörökíteni a történelmi eseményeket. Ennek van 
egy roppant visszahúzó ereje, nevezetesen a számonkéréstől, a 
megtorlástól való félelem. A mi nemzedékünk, mint az akkori 
események résztvevője és alakítója, legyen bármilyen társa
dalmi-gazdasági fordulat is, nem tud megszabadulni a lelke 
mélyén ülő gondolattól és nyomástól, hogy a 40 évvel ezelőtt 
megtörtént dolgok miatt bennünk az állandó félelem és a 
felejteniakarás lakozik. Ezt mindmáig nem tudjuk magunkból 
kiiktatni, annak ellenére, hogy bármit is csináltunk akkor, az 
ország, a magyar nép érdekeit ösztönösen, minden különösebb 
felsőbb parancs vagy utasítás nélkül védtük és segítettük.

Amikor most tollat ragad az ember, újra és újra átéli az 
akkor történteket, de ugyanakkor az akkor, illetve az események 
után rajtunk eluralkodott állandó önmegtagadás, a tehetetlen, 
magunkba fojtott, az igazságért érzett erkölcsi lázadás örök, 
kitörölhetetlen nyomot hagyott bennünk. Emellett azonban bizo
nyos tekintetben szerencsésnek is érezhetjük magunkat, hogy 
részesei lehettünk a világrengető történelmi eseményeknek, sze
mélyesen élhettük meg a nagyszerű napokat.

Egy-egy epizódot, előásva a szürke agysejtek egyre 
fogyatkozó állományából, mégis érdemesnek tartok leírni, közre-
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adni. Az olvasóra bízom, hogy mennyit ért meg belőle, mennyit 
hisz el a sokszor hihetetlennek tűnő, de mégis megtörtént ese
tekből eseményekből.

Ahogy elkezdődött....

Már korábban hallottuk a rádióból (az egész országban látható 
tévéadás akkor még nem volt), hogy Lengyelországban a fenn
álló politikai rendszer ellen tüntetések, megmozdulások vannak. 
Hazai viszonylatban a szegedi egyetemisták megmozdulásai 
indították meg az egyre inkább országossá dagadó főiskolás, 
egyetemista megmozdulásokat.

Október 21-én a Dimitrov téren (megelőzően és ma is 
Szent Imre tér) lévő kollégiumban az alagsori tanulóban egy 
ifjúsági gyűlés volt. Ennek kapcsán értesültünk először részlete
sebben az országos helyzetképről és született elhatározás a 
további lépésekről.

Október 23-án délután békés felvonulást tartottunk a 
városban, „EGYÜTT A LENGYELEKKEL” transzparens mögé 
felsorakozva. így fejeztük ki szolidaritásunkat, illetve ezzel együtt 
a hazai változások iránti óhajunkat, törekvésünket. A „buta 
balek” még nem sokat értett a dologból, de firmáinkat követve, 
egyre jobban belesodródtunk, beletanultunk az eseményekbe.

Voltak derűs pillanatai is azoknak az időknek. íme az 
egyik: Az oktatás még folyt október 24-én is, de már nagyon laza 
kötöttséggel, mert mindenkire jutott valami kisebb-nagyobb 
feladat. Egyre jobban érdekeltek bennünket a körülöttünk folyó 
események. Egyik utolsó óránk a Geológia volt. A legendás 
Dzseki bácsi (alias Nagy Károly) volt a tantárgy előadója. Vastag 
keretes szemüvegje alól fel-felpillantva láthatta, hogy még óra 
közben is ki-be járkálunk a tanteremből és hozzuk a legújabb 
híreket, amit aztán óra közben is félhangosan adtunk egymásnak 
tovább. Egy idő után ez Dzseki bácsinak is feltűnt, és jegyzet
papírjai mögül felemelt hangon megszólalt: „Kérem, mi történik 
itt?” Mondtuk, hogy valami forradalmi események vannak, mire 
patinás oktatónk: „Kérem, ezt még hallgassák meg és utána, 
Apám, jöhet a forradalom.”
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Ahogy folytatódott....

Október 22-án délután a SOTEX Kultúrházban (ma az Erzsébet 
bevásárlóközpont) a mások által is felidézett nagygyűlésre került 
sor, megszületett a proklamáció és a hozzá tartozó, kibővített 15 
(?) pontos követelés. Táviratok, telefonok mentek Budapestre és 
más vidéki egyetemekre, tájékoztattunk mindenkit a soproni 
eseményekről, illetve tájékozódtunk az országban folyó hasonló 
megmozdulásokról. Másnap a nagy nehezen kinyomtatott (a 
stencil használatához akkor is még külön engedélyre volt 
szükség) kiáltványunk és pontjainknak a városban és a környező 
településeken való terjesztésével a balekságot bízták meg. 
Nekem, együtt egy évfolyamtársammal, a lővéri üdülőkbe kellett 
eljuttatnom az anyagot. Már az a hír járta ekkor, hogy az üdülők 
tele vannak Budapestről az események elől vidékre lemenekült, 
magas beosztású pártfunkcionáriusokkal és egyéb, "magát féltő” 
személlyel. Felfelé haladva a Deákkúti úton sétálgató üdülő
vendégeknek is a kezébe adtunk egy-egy röplapot a pontokkal. 
Volt, aki nagy félelmében nem fogadta el (nem merte vagy nem 
akarta), de volt, aki kezébe véve, rögtön olvasni kezdte. Egy 
középkorú férfi, kezében a nyomtatványainkkal, alig haladt el 
mellettünk 15-20 méternyire, amikor elkezdett hangosan kiabálni 
utánunk: „Gyerekek, ez nagyszerű! Vigyetek fel minél többet 
belőle az üdülőkbe! Sok fejes (kellő jelzővel ellátva és hang
súllyal mondva) van ott. Nyomjátok a kezükbe! Éljen Magyar- 
ország! Éljen az ifjúság!” kiáltással fejezte ki szívből jövő örömét.

A röplapokból, sajnos, nem maradt. A házkutatásoktól fél
ve apróra tépve, elégetve megsemmisítettük azokat.

Az események egymást követték. Sopronban minden 
különösebb incidens vagy szélsőséges megnyilvánulás nélkül. 
Országos mozgalom bontakozott ki, hogy Budapest élelmiszer- 
ellátása biztosított legyen. Önkéntes természetbeli adományok
ból a falvakban, de itt a városban is, nagyobb mennyiségek 
gyűltek össze. Ha jól emlékszem, már Ausztriából is érkeztek 
adományok.

Az összegyűlt élelmiszert, ruházatot folyamatosan a fő
városba kellett szállítani. Ehhez a soproni üzemek teherautóit
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használták. Egy-egy szállítmányt Budapesten meghatározott 
helyre kellett eljuttatni. A szállítmányok kíséretét nekünk, hallga
tóknak kellett biztosítani. Lévén budapesti lakos, kellő helyis
merettel rendelkeztem, így egy nagyobb teherautóra való 
burgonyát (csak úgy ömlesztve) Kispestre, megadott címre 
kellett felkísérnem. Késő délután indultunk el. A Budapestre 
vezető út akkor még a Duna partján, Komárom, Nyergesújfalu, 
Pilisvörösvár helységeken haladt keresztül. Pontosan nem em
lékszem, október 31. vagy november 1. volt, de a temetők min
denütt gyertyáktól, mécsesektől voltak megvilágítva. A nagy 
sötétségben szinte félelmetes látvány volt, ami különösen a 
kialakult helyzetben volt szívszorító.

Útközben egy Győr utáni ellenőrző ponton figyelmeztettek 
bennünket, hogy Gönyű térségében Csehszlovákiából csónakon 
illegálisan átjutott két fiatal bujkál és pisztollyal vannak felsze
relve. Valóban, Gönyű után egy stoppos állított meg minket, 
fiatal, talán I5-I6 éves fiú, aki Budapestre akart eljutni "harcolni" 
Felvettük a fiatalembert és szóba elegyedve vele megtudtuk, 
hogy pisztollyal van felszerelve, így akar a háborúba menni. 
Közöltük vele, hogy Budapesten nincsenek harcok. Sikerült erről 
őt meggyőzni, és egy következő ellenőrző ponton le is adtuk 
útitársunkat, ahol lefegyverezték és hazatoloncolták Komáromon 
keresztül.

Folytattuk utunkat, és úgy éjjel 11 óra felé meg is érkez
tünk Kispestre a megadott címre. Röviddel megérkezésünk előtt 
egy ellenőrző ponton civilruhás nemzetőrök igazoltattak bennün
ket, hogy mit és hova viszünk. Ők adtak pontos útbaigazítást a 
címről. Közölték velünk, hogy veszélyes az éjszakai közlekedés, 
mert orvlövészek tevékenykednek szerte a városban, de külö
nösen a peremkerületekben. Alighogy elhagytuk az ellenőrző 
pontot, puskalövés hallatszott és a bennünket útbaigazító és 
figyelmeztető fiatal nemzetőr összeesve az úttesten feküdt. Más
nap reggel tudtuk meg, hogy meg is halt. Lehet, hogy nekünk 
szánták a golyót? Ki tudja?

A szállítmány leadása után eljutottunk a Kispesti Tanács
házára, ahol az éjszakát eltöltöttük. Mindenesetre megmutatták, 
hogy hol vannak a kézifegyverek, lőszerek, félve egy esetleges 
éjszakai váratlan támadástól. Szerencsére az éjszaka röviden,
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de békésen telt el. Itt tapasztaltam, hogy ha az ember fáradt, 
fizikailag és idegileg is kimerült, még az íróasztal tetején is tud 
teljes hosszában kinyújtózkodva aludni.

A következő két napot Budán, szüleimnél töltöttem, majd 
november 3-án délután elhatároztam, hogy visszamegyek Sop
ronba. Kelenföldről valahogy eljutottam Óbudára, a Bécsi útra, 
mert ott volt a legnagyobb esélyem arra, hogy találok valami 
közlekedési eszközt a Sopronba való utazáshoz. Nagy szeren
csémre megállt egy teherautó, amelyen már volt 5-6 ember. A 
gépkocsivezető közölte, hogy Sopronba megy haza, mert az 
egyik soproni raktárból vitt fel Budapestre élemiszerszállítmányt. 
A tehergépkocsi rakterén valami le volt takarva szalmával, azon 
ültünk most már vagy nyolcan-tízen. Jó ütemben haladtunk Az 
utazás jól belenyúlt az éjszakába, nem is gondoltuk, hogy mi lesz 
másnap, november 4-én. Útközben éjjel, talán Kapuvárott, 
esetleg Fertőszentmiklóson megállították a kocsit. Orosz beszé
det hallottunk, országúti ellenőrzés volt. Egy páncélozott jármű
vet láttunk, nem tudni, milyen céllal voltak ott. Felnézett egy tiszt 
a kocsira és mintha azt kérdezte volna, hogy van-e szovjet 
katona közöttünk. Mi a szalmán ültünk és miután meggyőződött 
róla, hogy nincs, morgott valamit és továbbmehettünk. Sopronba 
érkezve tudtuk meg, hogy a szalma alatt puskák és gép
pisztolyok voltak. El lehet képzelni, hogy mi lett volna, ha az 
ellenőrző tiszt meglátja a szállítmányt.

Az október végi napok Sopronban viszonylag békésen 
teltek el. Az egytemisták és főiskolások mindenütt ott voltak, ahol 
segíteni vagy rendet teremteni kellett. így voltunk beosztva 
rendőrök mellé éjszakai szolgálatra, voltunk bolti eladók, a 
kenyérgyárban dagasztottunk, sütöttünk, fogadtuk a külföldről 
érkező szeretetcsomag-szállítmányokat. Nyugodtan állíthatjuk, 
hogy Sopronban mindaddig, amíg idegen hangoskodók nem 
tették be a lábukat a városba, rend és nyugalom volt, és ez 
nekünk, hallgatóknak és oktatóinknak volt köszönhető.

Ahogy lezárult...

November 3-án éjszaka sikerült nem kis, általam nem is sejtett 
veszély közepette, fegyverek tetején utazva, Sopronba vissza
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jutnom. Rövid alvás a kollégiumban, majd reggel a rádióban 
elhangzott hírek és orosz zene hallatán mindannyian megret
tentünk. Szinte nem is akartuk elhinni a történteket. Ekkor a 
fejetlenség kezdett eluralkodni az adig jól működött, fegyel
mezett társaságon. Egyre több, nem közülünk való idegen fordult 
meg közöttünk. Egyértelmű volt, hogy az oroszok előbb-utóbb 
Sopronba is eljutnak. A felsőbb évfolyamok hallgatóit, akik már 
teljesítettek katonai szolgálatot, a harci cselekményekre ké
szítették fel. Bennünket, balekokat ebből, miután még nem is volt 
hadi fegyverzet a kezünkben, kihagytak, más feladatokat, többek 
között az ajándékba külföldről kapott gyógyszereknek és egyéb, 
értékesebb dolgoknak biztonságos helyre történő elszállítását 
kellett végeznünk. Konkrét feladatom volt a Lővér Szálló pincé
jében tárolt nagy mennyiségű külföldi gyógyszert és kötszert egy 
teherautóval a soproni kórház pincéjébe átszállítani. Voltunk 
hozzá négyen hallgatók, mert rakodni kellett. A munka megfe
szített tempóban haladt, nem is vettük észre az idő múlását. 
Ebben a szállodában tartózkodott már akkor az egyetemen 
megakult Forradalmi Tanács is. Nem is vettük észre, hogy dél
után tájban mikor, de egyszerre, hirtelen eltűntek.

Abbahagytuk a csomagszállítást, szerencsénkre nem 
mentünk többet a kórház felé, mert már, mint később kiderült, a 
szovjet tankok a városba megérkeztek. Fáradtak és éhesek is 
voltunk, gondoltuk, hogy megkeressük évfolyamtársainkat, illetve 
a többi hallgatót.

Lementünk az egyetem portájához, amit tárva-nyitva 
találtunk, egy idegen valaki lézengett ott. Kérdeztük, hogy hol 
vannak a hallgatók és az oktatók. A válasz az volt, hogy csak 
kimentek ide az erdőbe, de nemsokára jönnek vissza. Mindenütt 
fegyverek voltak szétszórva, balsejtelmünk volt, hogy itt valami 
másnak kellett történnie. Lévén „háborús állapot”, magunkhoz 
vettünk egy-egy puskát vagy géppisztolyt (lőszer is volt hozzá), 
néhány kézigránátot és bementünk a kollégiumba. Hozzá kell 
tennem, hogy életünkben nem volt katonai fegyver a kezünkben, 
azt sem tudtuk, hogyan kell kezelni, nem is beszélve a kézi
gránátokról. A kollégiumban is csak néhány évfolyamtársunkat 
és felsőéves hallgatót találtunk. Ők már tudták, hogy a többiek 
félelmükben, meglehetős pánikhangulatban, Ausztriába mentek
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ki, jórészt a Ritzingi úton. Tanácstalanok voltunk, hogy mit 
tegyünk, menjünk-e utánuk, vagy maradjunk. Felsőéveseink 
tanácsára és utasítására a fegyvereket a kollégium udvarában 
lévő bokrokba elrejtettük, majd még az éjszaka során kivittük 
azokat a Szívszanatórium kertjében lévő, a háborúból származó 
mély bombatölcsérekbe, ahol azok azóta is békés álmukat 
alusszák. (A bombatölcséreket az épületek és a park újjáépítése 
során betemették.)

Az Ausztriába való távozást másnapra halasztottuk, de 
ebből még később se lett menetelés, miután az hír jött, hogy a 
többiek is másnap vissza fognak onnan térni. Később tudtuk 
meg, hogy ehelyett egyre távolabb kerültek Soprontól, majd 
amikor híre jött az esetleges kanadai kivándorlásnak, teljesen 
letettünk arról, hogy utánuk menjünk.

Hát így maradtunk itthon a 65 fős létszámú évfolyamból
17-en.

Másnap, november 5-én délután Dr. Magyar János pro
fesszor úr vezényletével, aki akkor szintén a kollégiumban lakott 
családjával, vagy négyen-öten az egyetem épületeit bejártuk, az 
ajtókat bezártuk, és főleg a tornateremben felhalmozott nagy- 
mennyiségű élelmiszert, ruhaneműt őriztük az illetéktelen láto
gatóktól. Védtük, őriztük az egyetemet, annak javait.

Fegyverünk ugyan nem volt, de például sikerült megaka
dályoznunk egy katonatisztet abban az igyekezetében, hogy a 
felhalmozott és általunk az egyetemi üzemanyagtárolókba be
töltött benzint és gázolajat illetéktelenül elszállíttassa. Az igaz, 
hogy mindig volt nálunk egy jókora husáng is, és sohasem jár
tunk egyedül az egyetem területén, mindig 8-I0 fős csoportban 
teljesítettünk szolgálatot.

Sopron, 1997 január 15.
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Egy küldetés története 

Dr. Illyés Benjámin - Nagy László

Dr. Illyés Benjámin és Nagy László erdőmérnökök 1956 őszén az 
Erdőmérnöki Főiskola negyedéves hallgatói voltunk. Az itt leírás
ra kerülő esemény velünk történt meg. Akkor ez az Erdőmérnöki 
Főiskola oktatói és hallgatói körében közismert volt. Később nem 
illett róla beszélni. Most azért elevenítjük fel, mert erről mi tudunk 
számot adni. Meggyőződésünk, hogy akkori cselekedetünk része 
a soproni erdészettörténetnek, és annak a szellemnek, mely a 
Sopronban végzett hallgatókat jellemzi. Úgy ítéljük meg, hogy 
éppen ezért - mint az események résztvevői nem őrizhetjük 
magunkban a megtörténteket, hanem át kell adnunk azoknak, 
akik ennek megítélésére, illetve megőrzésére hivatottak.

Az előzményekből igen röviden annyit meg kell jegyezni,
hogy

-  november 4-én az Erdőmérnöki Főiskola oktatóinak 
mintegy fele, hallgatóinak több mint 80 százaléka 
Ausztriába távozott;

-  november közepén az itthon maradt oktatók dr. Magyar 
János irányításával megkezdték az oktatást. Ezt azért 
tartjuk fontosnak, mert reális veszély volt az, hogy az 
alacsony létszám miatt a Főiskolát megszüntetik vagy 
valamelyik agráregyetemhez csatolják;

-  december elején a létszám nem változott, az eltávozott 
oktatók és hallgatók nagy része St. Wolfgangban, míg - 
elsősorban az ötödévesekből álló - kisebb rész egy 
más táborban várta sorsának további alakulását.

1956. december 3. hétfő

Dr. Magyar János professzor hívott bennünket az irodájába. A 
megbeszélésen jelen voltak dr. Lámfalussy Sándor és dr. Hara- 
csi Lajos egyetemi tanárok. A megbeszélésen a jelenlévő okta
tók javasolták, hogy a Soproni Egyetem
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-  vegye fel a kapcsolatot a külföldön tartózkodó 
oktatókkal és hallgatókkal;

-  jelezze, hogy az Egyetemen megindult az oktatás;
-  hozza a kintlévők tudomására, hogy az Egyetem az 

oktatóinak a munkát, a hallgatóknak a tanulás 
lehetőségét biztosítja;

-  tudja meg, hogy a kintlévők hogyan tervezik tovább 
jövőjüket, sorsuk várhatóan hogyan alakul. Van-e 
esélye annak, hogy többen visszajönnek.

A körülmények mérlegelése után az oktatók úgy döntöttek, 
hogy a kapcsolatfelvétel személyesen történjék, és erre 
bennünket kértek fel. A kiválasztás indokául elmondták, hogy 
mindenképpen hallgatót kívántak felkérni, és a meglévő hallga
tók közül a kintiek bennünket fogadnak el legjobban, hiszen 
ismerik eddigi tevékenységünket és személyes kapcsolataink 
jók. ígéretet kaptunk arra, hogy a vállalkozás végrehajtásában a 
tőlük telhető minden segítséget megadják.

Mi rövid tanakodás után a feladatot vállaltuk. A kérésünk 
az volt, hogy Szilágyi István évfolyamtársunk velünk tarthasson, 
mert ő már járt novemberben St. Wolfgangban, amikor feleségét
- aki november 4-én kiment hazahozta. Az oktatók Szilágyi 
István ellen kifogást nem emeltek, felkérését ránk bízták.

A megállapodás az volt, hogy az utazást a lehető leg
rövidebb időn belül meg kell valósítani, mert az időveszteség a 
kapcsolatfelvétel esélyeit igen rontja.

Szilágyi Istvánnal délután beszéltünk és megegyeztünk 
abban, hogy másnap hárman indulunk.

1956. december 4. kedd

Az előző nap eseményeinek következtében hárman reggel nem 
az előadásokra, hanem Ausztriába indultunk. Az akkori viszo
nyoknak megfelelően, gyalog. Az útra minimális felszereléssel 
indultunk, hiszen okmányainkon, kevés ruhán, tisztálkodószere
ken és némi élelmiszeren kívül semmit sem vittünk.

Utunk a városon, a Bécsi-dombon keresztül vezetett a 
határ felé. 10 óra körül a határ közelében a határőrök elfogtak és
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az őrsre kísértek bennünket. Itt meg kellett várnunk, míg az 
őrsparancsnok megérkezik. Ő behívott bennünket az irodájába, 
elkérte okmányainkat, meghallgatott bennünket, mi a tényleges 
helyzetről tájékoztattuk. Kiküldött bennünket, nyilván meg akart 
győződni az általunk elmondottak igazságtartalmáról. Mintegy 
húsz perc újabb várakozás után ismét hívott bennünket, vissza
adta okmányainkat és az asztalára kiterített térképen meg
mutatta, hogy merre menjünk. Kérése az volt, hogy vissza
érkezés után a határőrség parancsnokságán jelentkezzünk.

A megjelölt ösvényen haladva léptük át a határt. A déli 
harangszót már a túloldalon hallottuk. Utunkat továbbra is gyalog 
folytattuk egy közeli falu cukorgyáráig. Innen cukrot szállító 
autókkal jutottunk el Bécsig. Az autókról a Nyugati pályaudvar 
közelében szálltunk le, mivel nem egy autóval mentünk, itt 
megvártuk egymást.

A vasútállomáson kiválasztottunk egy Linz felé induló 
vonatot és felszálltunk rá. Minimális nyelvtudással, fáradtan 
indultunk el, de a kalauzzal nem tudtunk szót érteni. Igazol
ványunk, pénzünk nem volt, így a második állomáson le kellett 
szállnunk a vonatról. Gyalog indultunk vissza a városközpont 
felé.

Este kilenc óra körül magyar szóra lettünk figyelmesek. 
Megismerkedtünk. Az újonnan jöttét megillető figyelemmel és 
segítséggel új ismerőseink egy - a magyar menekültek részére 
kialakított - szálláshelyre kísértek bennünket. Ők is ott laktak. Itt 
éjszakai szállást, étkezést és tanácsokat kaptunk, ezek figye
lembevételével alakítottuk a következő nap programját.

1956. december 5. szerda

Ez a nap a továbbutazás lehetőségének megteremtésével telt el. 
Először hosszú sorban állás után egy, erre a célra rendsze
resített helyen, tartózkodási engedélyt kellett váltanunk. Az 
engedély kiadását részletes adatfelvétel előzte meg. Az egész 
intézés a délelőttöt igénybe vette.

Az étkezés nem volt gond, mert a város több pontján 
lehetett a magyar menekülteknek élelemhez jutnia, így szend
viccsel ezt megoldottuk.
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A tartózkodási engedély birtokában egy másik irodában 
már várakozás nélkül megkaptuk a továbbutazáshoz szükséges 
vonatjegyeket. A vonatunk este 10 óra körül indult, így az esti 
órákban módunk volt Bécsben körülnézni.

Éjfél előtt érkeztünk Linzbe, ahol néhány órát vártunk az 
átszállásra, így az éjfél Linz főutcáján ért bennünket.

1956. december 6. csütörtök

A váróteremben töltött rövid alvás után kora hajnalban indultunk 
tovább Bad Ischl-en átszállva, a Wolfgang Seen motoros hajóval 
átkelve, St. Wolfgangba. A hallgatótársainkhoz délelőtt 10 óra 
körül érkeztünk meg. Az itt egy középiskolának megfelelő 
tanintézetben - azok tanulóit hazaküldve helyezték el ideig
lenesen a soproni hallgatókat és néhány oktatót. Az oktatók 
többsége nem itt volt elhelyezve. A kerítéssel körülvett iskolát 
csendőrök őrizték. A portaszolgálatot hallgatók látták el. így 
érkezéskor természetesen - mint végre megérkezetteket - been
gedtek bennünket.

A találkozás örömét, annak érzelmi részeit, a sok kíváncsi 
kérdést nem kell leírni, a történetnek része ugyan, de nem 
lényeges. Úgy fogadtak bennünket, mint akiket régen vártak, és 
természetesnek tartották, hogy velük fogunk maradni és a 
továbbiakban sorsunk egyformán alakul.

Sok-sok kérdés és információ után derült ki, hogy a mi 
céljaink mások. Nekünk itt hallgatótársainkkal, elsősorban 
évfolyamtársainkkal volt lehetőségünk beszélgetni. Természe
tesen elmondtunk mindent, amit a soproni eseményekről tudunk, 
és elmondtuk azokat az üzeneteket is, amivel megbíztak ben
nünket.

A valós helyzet megismerése némi megdöbbenést váltott 
ki, de érveink meghallgatása után elfogadták azt, hogy mi vissza 
kívánunk menni Sopronba, de előtte küldetésünket szeretnénk 
teljesíteni. Ehhez szükséges lenne az oktatókkal is találkozni. 
Ennek megszervezésére Gratzer Miklós évfolyamtársunk - aki a 
hallgatók összefogásában nagy szerepet vállalt - ígéretet is tett. 
Helyzetünket két alapvető körülmény nehezítette. Ezek:
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-  Ott tudtuk meg, hogy az Egyetem kinti vezetése 
döntött és elfogadta Kanada ajánlatát. Ezzel megszűnt 
az a bizonytalanság, amire mi számítottunk. Induláskor 
úgy tudtuk, hogy hallgatótársaink további sorsára vo
natkozóan még több változat szerepel. Az időköz
ben megszületett döntésnek megfelelően, az oktatók és 
a hallgatók együtt maradva, Kanadába készültek, an
nak az ígéretnek a birtokában, hogy ott a tanulás folya
matosságát, majd a munkát az állam biztosítja a szá
mukra. Ennek megfelelően elsősorban az oktatóknak, 
de a hallgatóknak is igen komoly érdeke fűződött 
ahhoz, hogy az egység megmaradjon, a fellépésük kö
zös és egységes legyen.

-  Az érdeklődőknek, a visszajönni szándékozóknak mi 
nem ígérhettünk védelmet. Mi csak a tényleges, az álta
lunk akkor látott magyarországi helyzetet és a saját 
visszatérési szándékunkat mondhattuk el.

Gratzer Miklóssal történt beszélgetés során ígéretet 
kaptunk, hogy a hazatérésben segítenek bennünket, de azt is 
tudomásunkra hozták, hogy azt szeretnék, ha az ott lévők együtt 
maradnának és nem szeretnék, ha mi bármilyen, ezt nehezítő 
lépést tennénk.

E nap érdekes színfoltja volt a Mikulás-ünnepség, melyen 
természetesen mi is részt vettünk és ugyanúgy ajándékot kap
tunk, mint a többiek.

1956. december 7 péntek

A nap hallgatótársainkkal töltött beszélgetésekkel telt. Mindenki 
kíváncsi volt valamire. Mi pedig vártuk, hogy hogyan, hol és 
mikor találkozhatunk az oktatókkal.

Késő délután azonban az események jelentősen megvál
toztak. Két csendőr jött be a szobába és Szilágyit kereste. Ő 
jelentkezett. A két csendőr közrefogta és elvezette. Mi nem 
tudtuk, mi történt. Az csak később derült ki, hogy mivel már má
sodszor van ott, gyanúsnak találták. Hogy ez volt-e a valódi ok, 
vagy más, nem tudtuk kideríteni.



96

A csendőrök valamivel később minket is bekísértek az 
irodájukba, és ott kihallgattak bennünket. Kérdéseik Szilágyi 
Istvánra és szándékainkra vonatkoztak. A kihallgatásról jegyző
könyvet vettek fel.

A velünk kapcsolatos határozat az volt, hogy másnap 
reggel el kell hagynunk a telepet. Mi úgy nyilatkoztunk, hogy 
nem kívánunk Kanadába menni, Bécsben szeretnénk tanulni. 
Ezért született a kiutasító döntés. Szilágyi Istvánnal ott mi többet 
nem találkoztunk. Őt letartóztatták, és január végén érkezett 
vissza Sopronba.

Pénzünk nem volt, a döntést este tudtuk meg, így az év
folyamtársaink gyűjtöttek össze pénzt arra, hogy indulni tudjunk. 
Hahn Fülöp évfolyamtársunk aki beszélt németül vállalta, 
hogy Bécsig elkísér bennünket.

Igen nyugtalan körülmények között, teli aggodalommal 
feküdtünk le annak a tudatában, hogy másnap reggel el kell 
hagyunk St. Wolfgangot.

1956. december 8. szombat

Reggel Hahn Fülöp kíséretében nyolcán hagytuk el a magyar 
tábort. A nap utazással telt, hiszen a legolcsóbb megoldást 
kellett megtalálni, így többszöri átszállással, éjjel érkeztünk meg 
Bécsbe. A Déli pályaudvaron megvettük a bécsújhelyi vonatra 
szóló jegyeket és elköszöntünk Hahn Fülöptől.

Az éjszaka további részét 6, hozzánk csatlakozó és velünk 
visszatérő hallgatótársunkkal a Déli pályaudvar várótermében 
töltöttük.

1956. december 9. vasárnap

Hajnalban indultunk Bécsújhelyre, majd ott átszállva, a magyar 
határra. A határhoz nyolc óra körül érkeztünk.

Nem tudtuk, hogy az elmúlt napokban az országban, 
Sopronban milyen változások történtek. Azt tudtuk és hittük, 
hogy az ország érdeke ellen nem tettünk, így nyugodt 
lelkiismerettei, de nem kis félelemmel léptük át Ágfalvánál a 
határt.
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Mivel - ünnep lévén - a határőrségtől autót nem tudtak 
küldeni, az ágfalvi őrsről gyalog indultunk el Sopronba. Délben 
érkeztünk meg az akkori Dimitrov téri kollégiumba.Társaink nagy 
örömmel fogadtak bennünket.

Dr. Magyar János professzor úr a kollégiumban lakott, így 
azonnal tájékoztatni tudtuk utunkról, annak eredményéről és 
gondjainkról.

Tájékoztatásunk lényege a következő volt:
-  hírt vittünk a Soproni Egyetemről, tájékoztattuk a kinti

eket az oktatás megindításáról, a soproni hírekről;
-  hallgatótársainkkal véleményt cseréltünk, meghall

gattuk egymás érveit. Hatan velünk visszajöttek és 
néhányuk hazatérése a közeljövőben várható;

-  Az oktatókkal nem tudtunk beszélni;
-  Az oktatók közül nem jött velünk senki, velünk a kap

csolatot senki sem kereste;
-  Az Egyetem kinti része várhatóan együtt marad 

és Kanadába készül;
-  Szilágyi István sorsáról nem tudtunk.

Ezzel véget ért a küldetésünk.
Tettünkért dr. Magyar János és a határőrségnél történt je

lentkezésünkkor, az ügyeletes tiszt mondott köszönetét. Egye
temi tanulmányainkat 1958-ban fejeztük be. Minősítésünkben a 
leírt esemény negatívumként szerepelt.

Sopron, 1996. október 14.
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Sopron 1956 - Vancouver 1957 

André Béla

1955 szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán. 1956-ban a második év tanulmányait 
kezdtük. Hamarosan éreztük, hogy nagy változások előtt állunk. 
A társadalom, és benne az ifjúság elégedetlenségét a politikai 
erők határozatlansága egyre élesebben engedte felszínre jutni.

Az orosz és a honvédelem tantárgy hallgatása elleni 
szegedi kezdeményezésekkel indult az a folyamat, mely később 
az október 22-i nagygyűlésen a MEFESZ megalakulásához 
vezetett. Itt már az ismert és pontokban megfogadalmazott 
követelések a forradalom nyitányát jelentették.

Kevés korosztálynak adatik meg, hogy ilyen csodálatos, 
történelmet formáló napok tevőleges részese lehet. Nem célom 
most a sokak által leírt események újbóli taglalása. Én az azt 
követő napokról számolók be, mint az eltávozott hallgatók 
egyike, és a messzi földről elsőnek hazatérő.

A forradalmi napokra úgy emlékezem vissza, hogy 
rengeteget dolgoztunk. Járőröztünk rendőrökkel, osztrák segély- 
szállítmányokat raktunk ki és szortírozva küldtünk tovább, főleg 
Budapestre, őriztük az egyetemet, természetesen fegyveresen, 
ha a hátunkon lévő karabélyt annak lehet nevezni, mindezt úgy, 
hogy rend legyen Sopronban. Elvünk volt: ne ítélkezzünk mások 
felett, ezt - ha törvényes rend lesz - a független magyar bíróság 
megteszi. Dolgoztunk önként vállalat szesztilalommal, egysé
gesen, tele bizakodással. Büszkék voltunk arra, hogy Sopronban 
nem dördült el puskalövés. Éreztük a lakosság szeretetét és 
bizalmát.

Felejthetetlen volt az az öreg bácsi, aki letakart kézikocsit 
húzva kérdezte, hol a diákotthon. Megmondtam, és kérdeztem, 
miért keresi?

- Egy kis kalácsot sütöttünk nekik - mutatott a kocsira -, 
úgyis annyit dolgoznak, egyenek belőle.
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Novemberben az egyetem portájára kerültem. Szolgá
latunk feladata volt a ki- és belépés ellenőrzése az egyetem 
autonóm területére, az idegenek kísérete, a telefonközpont 
kezelése. És hallgattuk a rádiót.

November 4-én hajnalban léptem szolgálatba. A porta 
rádióján hallgattuk a kétségbeejtő hírt, a miniszterelnök a világ
hoz fordult segítségért.

Délelőtt az egyetemen dolgozó bizottságok a Lővér 
Szállóba mentek. Mi a portán ebéd utánig tartottuk a kapcsolatot 
velük, ezután a kapcsolat megszakadt. Többször mondták, zár
junk be mindent és menjünk utánuk. De nekünk rengeteg 
dolgunk volt! Százak érkeztek az egyetem elé, kérték a segít
séget a külföldre távozásukhoz. Pánikhangulat volt, ezen igye
keztünk úrrá lenni, sikertelenül.

16 óra felé úgy véltük, halljuk a tankok zaját, amikor a 
botanikus kerten keresztül öten - úgy gondolom, az utolsók közt - 
elhagytuk az egyetem területét. A Lővér Szállóból már előbb 
elindultak társaink a Muck laktanya felé. Ezt útközben meg
tudtuk, és mi is arra indultunk. Egy autóra kapaszkodva értünk 
oda, s másnap Ausztriában voltam.

Én sok korabeli emléket őriztem meg. Ma is megvan a 
folyamatosan vezetett naplóm. Kezdő lapján írtam: "Bízva a 
mielőbbi viszontlátásban" A napló 1956. november 5-től 1957 
aug. 31-ig tartalmazza az eseményeket. Az oltási könyv, a 
kanadai vízum, a hajójegy, a kabinjegy, a munkanélküli könyv, a 
bankkönyv, levelezésem a hazatelepedési engedélyért a 
kanadai Lengyel Nagykövetség Magyar Érdekvédelmi Osztályá
val, a repülőjegy hazafelé, sok fénykép és az utamon vásárolt 
képeslapgyűjtemény féltett ereklyéim közé tartozik.

Szüleim megőrizték azt a 30-35 levelet, melyet haza írtam. 
Ebben találtam meg az első hónapok történetének naplószerű 
leírását, mintegy 7-8 levélben.

Ezt ajánlom fel közlésre úgy, ahogy azt 40 éve írtam. A 
részletek 1957 febr.-márc.-ban értek haza. Ez is oka, hogy 
néhány esemény az akkor írt szövegből hiányzik. Ezt a naplóm 
alapján, más betűtípussal írtam hozzá.

A napló január végéig, Abbotsfordi tartózkodásomig tart. 
Ez volt az emigráció első eseménydús időszaka.
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A későbbiek során ha érdeklődésre tart számot esemény
szerűen fel tudom dolgozni a Powell-River-i, április 30-ig tartó 
időszakot, mely angol tanulással telik, és akkor volt az első ifjú
sági köri választás, melynek tevékeny részese voltam, és erről 
Roller könyve alig ír. Itt készültünk a nyári munkára.

A harmadik időszak május 1-től augusztus 22-ig tart. 
Hárman elszakadtunk a központi telephelytől és a Sziklás
hegységbe mentünk dolgozni, a Yoho Nemzeti Parkba. Itt keres
tük meg a pénzt az első tanév költségeire, és én a hazautazásra. 
A nyári munka hiteles eseménytörténete rendelkezésemre áll.

Mindhárom időszakon átvonul hazatérésem története.
Az első hazatérő tépelődései, levelek, melyben tanácsot 

kérek szüleimtől, apám bölcs levele a soproni helyzetről, az 
egyetem felkeresése, melyben kérem - tanulhatok-e tovább -, a 
nehéz döntés, mely szerint elszakadok az együtt levő kanadai 
magyar csoporttól és hazatérek, szintén az akkori írásaimból 
rekonstruálható. A hazatérés, a beilleszkedés és továbbtanulás 
története más, mint amit Szilvási Lajos író a "Bujkál a hold"-ban 
megálmodott. Ha nyugdíjas leszek - és ez nincs távol -, érdek
lődés esetén, ezt is szívesen feldolgozom.

1956 hiteles története a sok egyéni sorson keresztül írható 
meg. Azért vállalom a vallomást, hogy ne csak 1-1 vélemény 
álljon az utókor rendelkezésére. Mert másképpen élte meg a 
történteket a családjával együtt eltávozott professzor, és bizony 
másképpen a 19-20 éves diák, aki egyedül maradt, távolból 
aggódik otthonmaradt szüleiért, elvesztve barátot, barátnőt, 
bizonytalan továbbtanulási lehetőséggel számolva.
Bizony nem egyformán láttuk az eseményeket!

Szerény munkámmal most és a jövőben egy teljesebb kép 
kialakításához szeretnék hozzájárulni.

Nagykanizsa, 1996. október 23.
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N a p l ó  g y a n á n t

'56. nov. 4. Reggel 3-kor mentem a főiskola-portára váltani a 
telefonügyeletest. Rettenetes rumlis d. e. volt. Mindenki fej nél
kül szaladgált. A telefon állandóan csengett, nem győztük kap
csolni a vonalakat házi kp.-unkban. D. u. miután ebédeztem, 
kiürítették a főiskolát. Ekkor mindenki felment a Lővér szállóhoz. 
Mi egyelőre maradtunk, 16-ig, utána én is a Lővér szálló felé 
mentem. Mire odaértem, a zöm már elindult a Mukk-nak nevezett 
határpont felé. Pánik volt sajna, senki sem tudta mi lesz. A 
meredek úton haladó autókról először lecsatolták és az árokba lökték a 
vontatott lövegeket, később leszórták a lőszeres ládákat és egyéb 
csomagjaikat. A látvány fokozta a később menekülők pánikhangulatát. A 
Mukk laktanyához kb. 18 órakor értünk ki. A laktanyánál századokba állítottak 
bennünket, hogy indulunk Sopront visszafoglalni. A hangadók eltűntek, a 
századok lassan feloszlottak. Volt, aki azonnal elindult Ausztria felé, volt, aki 
várt, gondolkodott. Ekkor egy teherautót kaptam, s elszakadtam a 
főiskolásoktól. Mi nem akartunk még akkor sem átmenni. A sofőr 
nem tudott visszafordulni, a keskeny nyomsáv melletti úton. 
Előre kellett menni, gondoltuk, hogy a brenbergi úton vissza
jövünk. De az út Sopronnyékre vezetett. A határt én 1/2 12-kor 
léptem át. Itt azt tanácsolták, hogy ne forduljak vissza, a határ 
már le van zárva. (?) s minden főiskolás előttem van, menjek 
hozzájuk. Egyedül voltam diák a csoportban. Rettenetes kelle
metlen volt. Etettek-itattak bennünket s 5-én d.u. találkoztam a 
társasággal Mattersburgban, ahol a bécsi vonatra ültünk. 
Könnyes szemmel néztünk vissza az ablakból, hiszen még 
lehetett látni a szeretett soproni tájat. Következő tábor "Judenau" 
volt. Itt egy nagy kolostorba voltunk 3000-en. Rossz körül
mények közt, csak étel volt bőven. Itt kaptunk tisztálkodó 
eszközöket, s két jó pokrócot. Adatokat írnak össze. 8-án a bécsi 
püspök látogatja meg a lágert. Itt már küzdünk, hogy a főiskolát 
külön helyezzék el. Meg is valósul, 9-én 1/2 2-kor indulunk St. 
Wolfgangba. Gyönyörű út, végig utazzuk Ausztriát. St. Poelten- 
Linz-Bad Ischl. Itt kisvonatra szállunk s bemegyünk a hegyekbe. 
Sajnos már korom sötét van. Wolfgang tó partján szállunk le. 
Ferienhorti tartózkodási helyünkig autóbusszal megyünk a tó 
partján, de a tavat nem látjuk. Wolfgang egy falu és tőle 3 km-re
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a tó partján van az osztrák ifjúság nyaralója - Ferienhort. Másnap 
reggel sűrű ködben megyünk az udvarra. S mint amikor a 
függönyt húzzák el egy színházban, úgy tárult a szemünk elé egy 
mesébe illő csodálatos táj. Lábunk alatt egy kedves kis tó - mint 
egy tengerszem csillogott, szakadozott a köd, s egy egész 
valószínűtlen helyen, a fellegek közt egy hófedte csúcs tűnt elő. 
Fél óra múlva teljesen eltűnt a köd. Láttuk a körülvevő 1500 m- 
es hegyeket. Meredek sziklabércek, a kedves tó, alig tudtunk 
betelni vele. Persze d.u. mindenki rohant a hegyekbe, találtunk 
csodálatos vízesést, és ezernyi apró szépséget. Nem szabadott 
volna így nekirohanni. Félcipőbe a szikláknak. S megtörtént a 
legszomorúbb velünk, egy H. K. nevű leányzó - geodéta, leesett 
egy szikláról. Két nap múlva a kórházban meghalt szegény. 
Lezárták a tábort Egészségügyi zárlat 10 napig. Lehűlnek a 
szenvedélyek, meggondoltabb lesz mindenki. 11-én tábori misét 
kapunk, 12-én rádiót és labdákat kapunk. A hegy alatt elterülő 
rét jó futball-pálya, s a tornateremben kosarazni is lehet. Rádión 
állandóan magyar híreket keresünk. 13-án írom a levelem első 
részét haza. Meleg alsóruhát kapunk, majd másnap zakót, 
nadrágot, télikabátot, cipőt. Németórákat hallgatunk. Amerikai 
gyorssegély csomag, ismét tisztálkodási eszközök. Felvesszük a 
kapcsolatot az osztrák főiskolával. Nov. 15-én Prof. J. beszámol 
az osztrák főiskoláról és tantervűkről.
Ekkor még bíztunk, hogy Bécsben maradunk. De az osztrák kor
mány nem tud ösztöndíjat s helyet adni, a diplománkat nem 
ismeri el. így a terv kútba esik. 16-án reggel diákgyűlést tartottak. G. 
M. elmondta, hogy többen hazamentek. Kérte, hogy az ellenszenves osztrák 
táborparancsnok viselkedését fogadjuk el. 17-én kapok ideiglenes 
igazolványt Ausztriába. Kapunk 50 Schillinget. Délelőtt beme
gyek St. Wolfgangba, ekkor eszem először fügét, csokoládét, 
veszek tollat, papírt, füzetet.
18-án gyászmise a baleset miatt meghalt lányért. 19-én ünne
pélyes temetés a St. Gilgeni temetőben a selmeci hagyományok 
szerint. 20-án vetődik fel, hogy az egész főiskola Amerikába, 
USA-ba lesz áthelyezve. Nagy vita alakul ki. Nem szívesen 
vesszük a nagy utat, akkor még bízunk Európában. A tárgyalási 
alap is bizonytalan, lehet, hogy felelőtlen kijelentés volt csupán, 
így ezzel tovább nem is foglalkozunk. 21-én elmegyünk egy
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barátommal a környező hegyekbe, és kisebb izgalmakban van 
részünk, mikor a meredek oldalba mászunk fel. A hegyre felfelé 
vezető úton, egy vízmosásban megcsúsztam és majdnem lezuhantam, a 
későbbiekben a társak segítenek a hátralévő úton. Persze nagyon 
vigyázunk, baj nem érhet.
22-én talaj és növénytan gyakorlaton vagyunk a környező 
hegyekben. Tanulmányozzuk az Alpesi flórát. Másnap elkezdjük 
az ez évi anyagot átvenni a profokkal. Rendes órákat hallgatunk. 
Ausztráliában e napon nyitják meg az Olimpiát.

November 23-án tárgyalások kezdődnek a Ny.- 
Németekkel. Ők 3 félévig adnak ösztöndíjat, tanulás németül, 
utána akiket megfelelőnek tartanak, ezt taníttatják tovább. A 
következő napokban nincs változás. Órákat hallgatunk, tanulunk 
németül, s várjuk a tárgyalások alakulását.

Nov. 24. B. S. bő beszámoló levelet ír a Sitzenheim táborban internált 
hallgatók helyzetéről.

Nov. 25. Vasárnapi mise után, 9 órakor ifjúsági gyűlés volt. Itt 
tárgyaltuk meg J. prof. ügyét, aki Magyarországon pártfunkciót töltött be. 
Hosszas és szenvedélyes vita után a gyűlés úgy határozott, hogy aki itt kint 
van és magyar, az egy csoportba tartozik, és bárhová megyünk egymásért 
felelősséget vállalva együtt maradunk. (J. prof. esetleges amerikai 
kivándorlás esetén nem kapott volna vízumot.)

Nov. 26. N. prof. órát tart, hangulata bizakodó, és az 
oktatás megkezdése mellett van.

Nov. 27-28. Folytatódik az oktatás.
Nov. 29. 11-12 óráig nagygyűlés. R. dékán levelét ismertetik. A 

diákság elfogadja feltételeit. (Kari tanács irányítása, fogadjuk el a vendéglátók 
szokásait, szűnjenek meg a személyeskedések, kari tanács tudomása nélkül 
nem folyhatnak tárgyalások elhelyezkedésről, sztrájkról.) Az ifjúsági bizottság 
lemond. Éles hangú lemondó levelüket a többség a profokhoz nem akarja 
eljuttatni. Nyugat-német ajánlatot ismertetnek, mely szerint az egyetem együtt 
marad, de német nyelven tanul.

Nov. 30. T. prof. gyűlést tart, a német ajánlatról beszél. Este agitálnak 
az ajánlat elfogadása mellett.

Dec. 1-én R. dékán tart beszámolót, s ekkor veti fel 
először a kanadai tervet. 2-án az itt tanuló osztrák lányoktól 
Adventi koszorút kapunk. (Az épületben főző kp. iskola van, ők 
főznek nekünk is. Ezután csak "mádcheneknek" írom őket)
Dec. 2-án ifjúsági kör alakul: az elnök G. M. 96 szavazatot kap, 
elnökhelyettesek K. Gy. 59 szavazattal és B. J. 32 szavazattal.
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Dec. 4-én indul meg az események gyors sorozata. Megjelenik a 
Kanadai Bevándorlási Miniszter. (Pickersgill miniszter és Cox követ 
urak valamint Biddel nővér.)
Vázolja a részletes tervet. Kedvező, lelkesedik érte mindenki, 
tekintve, hogy a NyN.-ek nem jelentkeznek, egyre bizony
talanabb velük a tárgyalás. Svédországból is kapunk ajánlatot. 
Nem a főiskola, egyesek. Mitőlünk kb. 10-en mennek oda. Azok, 
akik Svájcba jelentkeznek és azok közé bekerülnek szintén 
felveszik adataikat.
5-én, vacsorakor Mikulásra egy-egy narancsot kap mindenki a 
mádchenektől. Aznap kapunk még 20 Sch.-t. 6-án 4-en elmen
nek Svájcba az évfolyamról. Este Mikulás ünnepély, kis ajándék 
csomaggal, melyben édesség van. Ekkor nagyon hazamenő 
állapotban vagyunk. 10-én jönnek Kanadai televíziósok, s 
filmeznek bennünket.
Dec. 12-én d.u. 2 órakor 13-an elindultunk, hogy megmásszuk a 
környék legmagasabb csúcsát a Schafberget (1783 m). 
Gyönyörű és fárasztó utunk volt. Úton, lejtőkön, vízmosáson és 
kisvasúti pályán másztunk felfelé. A havas csúcs közelében egy 
jót hógolyóztunk. Sajnos a hó a csúcs felé erősen megfagyott, s 
így kb. 200 m.-rel a csúcs alatt megakadtunk. Még egy hatalmas 
lejtő lett volna hátra, de nem indulhattunk neki, mert jéggé volt 
fagyva a hó rajta. A kilátás gyönyörű volt. Hófödte csúcsok, 
alattunk a Wolfgangsee. A nap ment le, s rózsaszínűre festette 
az ég alját. A tó felett egy repülő ment, de lejjebb mint mi. Mikor 
kigyönyörködtük magunkat, hazaindultunk. Sötétedésre értünk 
haza minden baj nélkül.
Dec. 13-14. A kanadai útlevél ügyben kérelmet adunk be. Ekkor 
majdnem hazamentem, nagyon rossz hangulatban voltam. Vár
tam hazai levelet, hisz amit küldtem, már otthon kellett volna 
annak rég lenni. December 15. Kanadai küldötség érkezik d. e. filmet 
vetítenek, csábító jövő képét látjuk. Dr. Allén George az UBC erdészeti 
fakultás dékánja a kanadai erdőgazdálkodásról tart előadást. Mc Neil Fred a 
Powel Riveri papírgyár tisztviselője a kivándorlás gyakorlati kérdéseiről 
beszél, valamint filmet vetítt a kanadai erdőgazdaságról és faiparról, valamint 
a használt gépekről. A Powel Riveri papírgyár Vancouvertől nyugatra a 
Georgiái tengerszoros partján helyezkedik el.
Dec. 16. Reggel megérkeznek a Sitzenheimi internáltak. A délelőtt tartott 
gyűlésen ismét beszél a kanadai küldöttség.
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Dec. 17. Megkezdődik a vízumosztás. Először a kanadai vöröskereszt 
papírjait töltjük ki. 1510-kor kezdik meg a vízumok kiállítását. A személyi 
igazolványokat az indulásig a kanadai követségen tartják. (A személyi 
igazolványba ütötték be a vízumokat.) Vajúdással telik az idő 17-ig. 
Ekkor reggel megkezdődik a vízumosztás. S itt is látszott, hogy a 
sors milyen kikerülhetetlen! Vártam a déli postáig, hogy lesz-e 
levelem. Nem volt. Megcsináltam a vízumot. D. u. 15— -kor 
ütötték bele a pecsétet. Ekkor már el kellett jönnöm, hisz 
hajójegyem is megvolt. És este diáktársak jöttek Sopronból. Egy 
osztálytársamat haza is vitték másnap reggel. Ha másnapra 
hagyom a vízum kiállítást, most otthon lennék.
18-án régi kamarásunk B. elmegy Ny.No.-ba rokonaihoz. Ott 
tanul tovább, Münchenben. Este csomagolunk, mert másnap 
Salzburgba költözünk, ennek részleteit este beszéljük meg.
Dec. 19-én 12 órakor busszal Salzburgba megyünk. Gyönyörű út 
a hegyek közt. Salzburgban egy barátságtalan fa lágerba dugnak 
bennünket. Csak a város szépsége pótolja az elhelyezést. 
Ezentúl esténként s délután a várost járjuk be. 21-én elvisznek 
egy fedett uszodába, amely csodaszép alsó világítású. Az 
üvegfalon túl ródliznak, mi pedig úszkálunk. 22-én kapunk 30 
Schillinget. Este a salzburgi nők karácsony estét rendeznek egy 
gasthausba. Vacsora, műsor, ajándék. Egy aktatáska, benne 
zokni, 100 Schilling, s apróságok. Nagyon kedvesek voltak. 
Estére színházjegyet sorsoltak ki nekem. Autóval vittek bennün
ket, a "Pillangókisasszony"-t láttuk. 23-án kapunk 2 karácsonyi 
csomagot., zoknit, meleg alsót, édességcsomagot dossziét stb.
24-én veszünk egy bőröndöt, amely 70 Sch-be kerül. Bele
pakolunk. Nehezen megy el a szenteste, hisz oly sok fájó emlé
künk volt. A Dómba megyünk éjféli misére. Gyönyörű éjszaka, 
nagy pelyhekben hull a hó.
25-én Z. nénitől az első hírt hallom délután. Rögtön minden 
alkalmat megragadok s 3 levelet írok haza. A nap érdekessége, 
hogy "kakaópárbaj"-t ittunk egy fiúval. Legyőzött. Ő 8 3 dl pohár
ral ivott meg, én 7-tel. Ketten voltunk a legnagyobb étvágyúak 
mindig, most is végigtombolta a társaság az esetet. 26-án d.e. 
fekszem, s délután sétálok a városban. Este jön meg küldött
ségünk Kanadából, az ő beszámolójukat hallgatjuk. 27-én 
oltanak bennünket. 28-án újra elmegyünk az uszodába. 29-én
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este 20— -kor indul különvonatunk Salzburgból. Kb. 11-kor érjük 
el Münchent. 30-án: Augsburg, Stuttgart, Köln reggel 9 órakor 
Achen Herbesthal, itt megáll a vonat egész nap. Az aznapi Angliába 
menő kompot lekéstük, ezért kellett a kisváros állomásán állni. Belga 
állomás. Lapot küldök haza. Egész úton nagyszerű ellátás. 
Nagyobb állomásokon töménytelen ennivalót hoznak fel. Háló
kocsikban vagyunk. Az éj folyamán indulunk tovább. 31. 5 h -kor 
Brüsselben vagyunk. 7 b -kor Ostendében vagyunk. Itt hajóra 
szállunk. 3/4 10-kor indul Doverba. Könnyes szemmel vész el 
szemünk elől Európa. 3/4 2-kor érünk Doverba. 4-kor indulunk 
gyorssal Liverpool felé. 1/2 6 körül 1 órát megy a vonat London 
külvárosain át. Sziklás legelők, hegyes pirostetős házak, renge
teg televíziós antennával. Sok alagút. Az állomások és a vonat 
zöld piros színű. Balra hajts-ot figyelünk meg az országutakon. 9
- -kor Rugby 1/4 2-kor Liverpool. Itt emeletes buszokban 
megyünk a hajóra. Mikor beszállunk, akkor van újév. Hatalmas 
hajó. A hajó neve: EMPRESS OF BRITAIN, 25.500 tonna teherbírású, 195 m 
hosszú és 26 m széles luxus hajó. Kényelmes 4-es kabinok. Rögtön 
borotválkozom, mosdok. A turistaosztályon megyünk. Laticeres 
ágyak, minden tiszta, a pokróc is fehér. Nagyon jót alszom. 1-én 
megismerkedem a hajóval. Előkelő étterem. Francia konyha. 
Kínos eleinte enni, nem tudjuk mit, mivel együnk. A hajó 1/2 7- 
kor indul el. 2-án kezdődik a kálváriánk. Nagy szél fúj, s nagyon 
ing a hajó. A délelőttöt még végigbírom, mások sorra "hullanak 
el" A korlátok és a megfelelő helyek foglaltak. Délután 4-szer én 
is igénybe veszem a forgalmas helyet. Másnap már enni is 
tudok, s utána mindig eszem. 3-án a vihar tovább tart s egész 
úton végig kísér. 4-én kapunk 4 $-t. 5-én már egészen meg
szokjuk a tengert. B. S.-t ezen a napon hozzák fel a kabinból. 
Egészen oda volt, 6-án olyan a vihar, hogy az ágyról reggel 
majdnem leestem. Jó lenne már kikötni! 7-én befordul a hajó 
Kanada alá. A hullámok most oldalingást okoznak. Sok derült
ség, minden felborul, hamutartók leesnek, emberek a falhoz 
szorulnak. 8-án éjjel 02-kor kötünk ki St Johnban. D. u. 3-kor 
szállunk partra. Közben megtudjuk, hogy nem utazhatunk egye
lőre tovább a vasúti társaság sztrájkja miatt. Vám röntgen, 
orvosi vizsga. Este kis műsort hallgatunk végig.
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Járt. 9. helyünk kényszermegoldás St. Johnban. A bevándorlási 
iroda helyiségében vagyunk összezsúfolva. Tanárok - lányok 
fiúk külön. Itt látunk először televíziót, de nagyon hamar meg
unom, mert igaz volt, amit az amerikai televízióról hallottunk 
Cowboy film, reklám, s kevés élvezhető műsor. Kosztunk viszont 
itt is jó. Lassan telnek a napok, s nem tudjuk mikor megyünk. 10- 
én kapunk segélyt, 5 $-t, kockás inget, zoknit, alsóruhát, 
pizsamát, s apróságokat. 11-én kapunk meleg kesztyűt és 
sapkát. Nagy hideg van itt, ez volt Kanada leghidegebb vidéke. 
30-40 °C hideg van állandóan. Lakóhelységünk viszont nagyon 
jó meleg. Városba is keveset járunk, hisz nagy a hideg. 13-án a 
helyi püspök tart misét nekünk. A nap szenzációja: egy fiatal 
hallgató pár esküdött meg, s ezt a helyi televízió közvetítette. 14- 
én kosarazunk egy helyi csapattal, akiket sikerül megverni. 15- 
én látogatást teszünk Frederiktonban, a provincia fővárosában, s 
megnézzük az University-t. Ez kisebb, mint a Vancouveri, de itt 
is minden kar együtt van. Tanulmányi felszerelése gyengébb 
mint a soproni (természetesen az erdészkaré,) de sport
kombinátjuk csodaszép volt. Nálunk országos viszonylatban is 
elsőrangú lenne. A kanadai táj érdekes. Már ott is láttuk, Kis 
faházak, s kis falukban is óriási neon és világított reklámok. 
Abban a tartományban fiatal erdők voltak 30-40 éve az egészet 
tarravágták. Most egy fafaj az egész, s rengeteg betegség 
pusztítja. Ez az egyetemre is rányomta a bélyegét, kórtanra 
fektették a fő súlyt. A kék busszal megtett kirándulás szép emlék 
marad.
Jan. 16. Megtudjuk, hogy 19-én indulunk. Mosok (mosógéppel). 
Pakolunk, majd 19-én 9— -kor a St. Johni állomásról indulunk. 11
napig időztünk St. Johnban. Minket a Canadian Pacafic társaság szállított 
volna, ezek pont most álltak sztrájkba, hogy fűtőik bérét 25 %-kal emeljék. így 
a másik vasúti társaság, a Canadian National szállított bennünket. Egy u. n. 
"Szabadság" vonatot állítottak össze. 14 hálókocsi, 2 étkező volt a 
szerelvényen. Ezt a vonatot minden nagyvárosban ünneplő tömeg várta. 
Himnuszok, ünnepi beszédek után megvendégeltek bennünket, sok helyen 
gyors városnézésre vittek Első éjjelig Qubec-ig jutunk el, majd 10- 
kor Montrealba. Először játszotta hivatalos zenekar a magyar 
Himnuszt, mikor bementünk az állomásra. Kedves emberek, 
szép város. Itt kapom meg első leveleteket, amit Apu 27-én írt. 
Egy fiú hozta utánam, ki ide rep. géppel jött. 3/4 4 felé indulunk
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tovább. Este 8-ra érünk Ottavába. Ilyen lelkes egyetemistákat 
nem láttam. 2 hónapig volt elég a cigaretta, amit beszórtak a 
kocsikba. Leszálltunk, majdnem vállra vettek, bennünket. De 
onnan gyorsan indultunk tovább. Este a kocsitársalgóban 
magyar nóta esteket rendezünk. Ezt a néger vonatszemélyzet 
nagyon élvezte. 22-én este 6-kor érünk Winnipegbe. Állunk itt is 
pár percet, kis fogadás. Nagy hideg van itt Kanada közepén. 40- 
45 °C. Dupla ablak is befagy 23. Albertéba vagyunk a fő 
mezőgazd.-i területen. Edmontonba érünk 3 óra felé. Szokásos 
ceremónia. Este 8-kor egy állomáson totemoszlopot látunk, s 
estére érünk be - nagy balszerencsénkre - a Sziklás Hg.-be. Éjjel 
sokat halad a vonat, s már a gerincen is túl vagyunk reggelre. 
(Remélem minden részlet hazaért.)
Jan. 24. Éjjel feljutottunk a sziklás hg. gerincéig, most a túlsó 
oldalon haladunk lefelé. Gyönyörű táj. Éles hegygerincek. 
Fantasztikusan kiépített vasútvonal a Fraiser folyó völgyében. A 
folyó mindkét oldalán vasút, a két rivális vasúti társaságé. 
Felettünk jobbra csúcs, balra mélység, kis párkányon rohanunk 
80-100 km-rel áthidalásokon. D. u. 2-kor érünk vasutunk vég
állomásához. Buszon érünk az Abbotsfordi repülőtér épületeibe, 
itt vagyunk ideiglenesen elhelyezve, mert a Powel Riveri 
szállásunk még nem kész. Itt kb. két hétig leszünk. Az idő most 
egészen könnyen megy, amióta tanulunk. Kicsit már hiányzott a 
rendszeres munka. Igaz, hogy erről még előbb nehezen lehetett 
volna szó, olyan idegállapotban voltunk. Mióta hírek érkeznek 
otthonról, s biztosan látjuk jövő terveinket, a kedélyek le
csillapodtak, s jobb a hangulat. Itt jan. 28-tól napi 3 órában 
tanuljuk a nyelvet. Délutánonként sportolunk a nagy torna
teremben. A zuhanyozókban mindig van melegvíz, igyekszem 
kihasználni ezt a lehetőséget is. Febr. 9-én Vancouverbe 
mentünk. Megnéztük a várost és az egyetemet. Délelőtt 
autóbuszon jártunk a városban és parkjaiban. Ebédet az egye
temen ettünk. Vacsoráig az ottani tanárok hívtak meg bennünket. 
Én egy kedves családhoz, egyik kar dékánjához mentem. 
Figyelmes család volt, szép estét töltöttem el velük. Zongo
ráztam, és valahogy elgagyogva, orosz szavakat is használva 
értettük meg egymást. Vancouver a világ egyik legszebb városa. 
Hatalmas területen fekszik, főleg apró kertes, faházak vannak,
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pár felhőkarcolóval. A Stanly parkba egy egymérföldes csodá
latos függőhíd vezet. A városban rengeteg modern autót láttunk. 
Az egyetem hatalmas területen fekszik. Fogorvosi kivételével, itt 
minden együtt van. Kedvesek a főiskolások velünk szemben. 
Mesés sportkombinátjuk van. Az egész város tele van színes 
reklámokkal. Szép napot töltöttünk el, sok érdekeset láttunk.
21-én költöztünk Powel-Riverbe. Pont egy hónapja. Azóta meg
szoktuk ezt a kisvárost, megszerettek bennünket, s várjuk a nyári 
munka kezdetét, angolt tanulva. Ezzel be is fejezem a naplót.
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...Szabadság napja hogyha kél..."

Emlékezés 1956. október 23-a és 1957. október 15-e közötti időre

Borovits Ferenc

1956 őszén a második évfolyamot kezdtem az erdőmémöki 
karon Sopronban. Az év november 4-én - akkori szóhasználattal
- én is disszidáltam, majd 1957 januárjában Kanadába hajóztunk. 
Kilenc hónapi ott-tartózkodás után, 1957 októberében 
visszaérkeztem Sopronba, és folytattam a második évi tananyag 
hallgatását. Ennek a szűk egy évnek a történéseit próbálom - 
jobbára - az emlékezés segítségével rekonstruálni és közreadni.

Soproni emlékek az 1956. október 23-a és november 4-e 
közötti időszakról

Többen írtak már a fenti időszakról, talán hitelesebben is, mint 
amire én emlékezem. Ezért ezt az időszakot csak nagyon rövi
den érintem.
A Templom utca 2-ben van az a kollégiumi épület, ahol laktam - 
közvetlenül a Kecske-templom mellett.
Október 23-a szele már a megelőző napokban eljutott hozzánk. 
A kollégiumon belül kisebb-nagyobb csoportokban értékelték a 
hallgatók a híreket.
Október 23-ától kezdődően a diákság döntő többsége kivette a 
részét

-  a városban és környékén a rendfenntartásból,
-  a város élelemmel való ellátásából (pl. élelmiszerrel 

megrakott vagonokat foglalt le és juttatta be az üzle
tekbe),

-  az élelmiszerelőállító üzemek működtetéséből,
-  segélyszállítmányok fogadásából, raktározásából, to

vábbszállításáról, stb.
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Ezen feladatok ellátása zömmel a ll-lll. éves erdészekre
hárult.
Én főleg fegyveres rendfenntartásban és a város élelemmel való 
ellátásában segédkeztem. Közben a MEFESZ átvette a városnak 
és környékének irányítását. Alapvető cél volt a rend és nyugalom 
fenntartása, a város és környéke élelemmel való ellátása, a 
termelés újraindítása, a lakosság megfelelő tájékoztatása, ezen
kívül kapcsolat kialakítása és fenntartása az ország többi egye
temével.
A MEFESZ-nek és az egyetemistáknak a fentiek következtében 
óriási tekintélyük lett. Ennek igazolására néhány példát hadd 
említsek:

1. A rendőrök és katonák csak akkor mentek ki járőri 
szolgálatba, ha egy diák is velük volt. A feladatuk az volt, hogy 
bármely oldalról jövő rendbontókat le kell szerelni;

2. Egy alkalommal a kis Várkerületen lévő kenyérboltba 
mentem be kenyeret venni. Körülbelül 80-100 vásárló tülekedett, 
veszekedett, hangoskodott ott, amikor odaértem. Rájuk szóltam, 
hogy: "Arra kérem önöket, hogy mindenki álljon sorba, míg rá 
kerül a sor!" Megkérdezték, hogy ki vagyok. Válaszom: 
"Egyetemi hallgató vagyok." Két perc múlva mindenki a sorba 
állt, és nyugodtan várta, amíg megkapja a kenyerét. Én - termé
szetesen - beálltam a sor végére;

3. Egy kissé humoros történetet hallottam akkor, melynek 
hitelességéről nem vagyok meggyőződve. Állítólag valamelyik 
Sopron-környéki faluból egy küldöttség érkezett a MEFESZ- 
bizottsághoz azzal a célzattal, hogy jelezzék, miszerint az ő falu
jukban is megalakították a MEFESZ-t. ..

Október 23-a és november 4-e közötti idő gyorsan 
elrohant. Ezekben az időszakban sokat dolgoztunk és keveset 
pihentünk. A rendkívüli helyzet rendkívül komollyá tett mind
nyájunkat.
November 4-én délelőtt jórészt a ll-lll. évfolyam tagjai a Lővér 
Szállóba mentünk, úgymond teljes fegyverzettel. Ez az én ese
temben egy puskát, kb. 30-40 db lőszert és 4-5 kézigránátot 
jelentett. A többiek is hasonló formában voltak felfegyverkezve.
A IV-V. évesek a Kópháza mellett, az időközben odatelepített 
ágyúkhoz sorakoztak fel - várva a szovjet tankok érkezését.
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A Lővér Szálló egyik helyiségében egy zongorát fedeztünk fel. 
Gyöngyösi Sándor évfolyamtársunk leült mellé és játszani kezdte 
az ősi diákénekeket. Körülállva énekeltünk. Mikor azt énekeltük, 
hogy: " tán legjobb lesz, ha elmegyek vitéznek a csatába...", s 
mikor odaértünk, hogy: "...egy jó golyó ha eltalál, vígan 
köszöntlek szép halál...", bizony végigszaladt a hideg a hátun
kon. Feladatunk ugyanis úgy szólt, hogy nekünk kell felvenni a 
harcot a szovjet gyalogság ellen.

Borzongtunk, hiszen bár másodévesek voltunk kézi
gránátot tudomásom szerint, még egyikünk sem robbantott, és 
katonai puskával sem lőttünk még. Amikor körülbelül 10-11 óra 
tájban jött a hír, hogy árulás történt, azaz a szovjet csapatok 
érkezésekor derült ki, hogy az ágyúk elsütőszerkezetét valakik 
elrontották, és ezért a IV-V. évesek elindultak az országhatár 
felé, mi is útnak indultunk a Muck irányába. Az úton akkor már 
hosszú sorokban mentek a menekülők fegyverrel és fegyver 
nélkül egyaránt. A kézigránátokat az út mellett visszahagytuk, de 
a puskát magunkkal vittük Ausztriába.

A határon minden akadály nélkül mentünk át. Délután, 
sötétedéskor érkeztünk meg Oberpullendorfba (Felsőpulyára). A 
fegyvereket az osztrák csendőrök lerakatták velünk, majd egy 
kultúrteremben szállásoltak el. A helyi lakosság szüreti mulat
ságra készült, úgyhogy a félig feldíszített kultúrterembe hozatták 
az élelmiszert, takarókat, szalmát és egyéb közszükségleti cik
keket. Rendkívül szívélyesen fogadtak.
Másnap gépkocsival a Bécs melletti Klosterneuburg-ba vittek, 
egy régi Ferenc József-beli kaszárnyába. Itt láttak el mindennapi 
tisztálkodó szerekkel és felszereléssel. Néhány napi itt-tartóz- 
kodás után a Sitzenheim melletti katonai táborba szállítottak, 
ahol mint hadifoglyokat őriztek, szögesdrót mögött. A nemzetközi 
jog szerint ugyanis, aki fegyverrel lépte át Ausztria határát, 
azokat hadifogolyként kellett kezelni.

Ennek ellenére mindenütt barátságos fogadtatásban ré
szesültünk. Sitzenheimi lágerélet azoknak jutott osztályrészül, 
akik fegyverrel léptük át a határt. Körülbelül 70-80-an lehettünk 
ott, zömmel ll-lll. évesek, de volt közöttünk néhány IV-V. éves is. 
Amikor Sitzeheimbe érkeztünk, a naptár november közepét mu
tatta. A szögesdrótkerítés és az állandó osztrák fegyveres őrzés
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mellett teltek napjaink. Ez kikezdte az amúgy is felzaklatott ideg- 
rendszerünket, és határozottan követeltük, hogy nyissák ki a 
kapukat, hogy ki-be járhassunk. Kérésünket elutasították. Ekkor 
éhségsztrájkba kezdtünk. Az éhségsztrájk hírére - információink 
szerint - az osztrák kormány rendkívüli ülést tartott, és ezután 
egy kormánymegbízott keresett fel bennünket, aki megígérte, 
hogy rövid időn belül intézkednek arról, szabadok lehessünk. így 
két és fél nap múlva az éhségsztrájkot beszüntettük. Néhány nap 
múltán az ígéretüket tett követte.

Határátlépés után a IV-V. évesek és I. évesek zömét St. 
Wolfgangsee-be szállították. Ott voltak a tanárok és család
tagjaik is. Innen a hírek eljutottak hozzánk, a lágerba is, hogy 
Roller Kálmán igazgató vezetésével megindultak a tárgyalások 
arról, hogy hol lehetne együtt maradva folytatni tanulmányainkat. 
Izgalommal vártuk a fejleményeket. Abban reménykedtünk, hogy 
Európában maradhatunk.

Közben jött a hír, hogy Sopronból is járt egy küldöttség St. 
Wolfgangsee-ben, dr. Magyar János egyetemi tanár vezetésével 
azzal a célzattal, hogy visszatérésre buzdítsa a hallgatókat és a 
tanárokat. Kijövetelük nem maradt eredménytelen, mert több 
tucat hallgató visszatért Sopronba.

December közepe táján mi is St. Wolfgangsee-be kerül
tünk. Karácsony estére egyik Esterházy hercegnő meghívta a 
soproni diákokat egy közös vacsorára és ünneplésre.

Időközben kiderült, hogy kizárólag Kanada adott olyan 
kedvező választ, hogy tanulmányainkat magyar nyelven lehet 
folytatni és kettős (soproni-kanadai) diplomát kapni tanul
mányaink befejezése után. Ezt Vancouverben, a UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA egyetemen lehet elérni.

Megindult a készülődés: Kanadába vagy haza. Évfolyam- 
társaink kisebb része Bécsben vagy Svájcban keresett és kapott 
menedéket. Bécsbe ment: Béres Mihály és Borsodi Ferenc. (Ez 
utóbbi híres festőművész lett!) Svájcba emigrált: Jacsman János, 
Hintsch Gusztáv, Szilágyi Tibor, Czeiner Zsolt.
A Kanadába való indulás közeledett: ez felgyorsította a menni 
vagy maradni folyamatát. Nagyon közel álltam ahhoz, hogy 
visszainduljak Sopronba. Az utolsó Ausztriában töltött éjszakán 
egy paprikakülkereskedővel aludtam egy szobában. Sokáig be
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szélgettünk a menni vagy maradni kérdéséről. A véleménye - 
tömörítve - a következő volt: "Menjél ki Kanadába. Biztos találsz 
annyi munkát, hogy a repülőjegyet meg tudjad venni, és egy év 
múlva vissza tudsz menni Sopronba. Ilyen lehetőség az életben 
még egyszer nem lesz." Ezzel a gondolattal szálltam be másnap 
a Liverpoolba induló vonatra, s indultam el Kanadába, hogy egy 
éven belül Sopronban leszek...

Utazás Európán át

Különvonattal indultunk Angliába. S amerre elhaladt 
vonatunk, az állomásokon sok-sok ember fogadott, s a nyitott 
ablakon csokoládét, virágot és egyéb élelmiszereket dobáltak 
be. Szinte diadalút volt Ausztrián, Németországon, Belgiumon 
keresztül. Ostenderből komphajón mentünk Dover-be, Angliába. 
December 31-én értünk partot s éjszaka utaztunk át Londonon 
és Dél-Anglián. Liverpoolba éjfél előtt érkeztünk, s rövid idő után 
megpillantottuk azt a hajót, amellyel Kanadába utaztunk. Bizony 
félelmetes volt látni a hatalmas Empress of Britain (Britannia 
Gyöngye) hajót, amely az akkori világ egyik legelegánsabb és 
leghatalmasabb luxushajója volt. Ez várt ránk.
Az új, 1957-es év első perceiben foglaltuk el helyünket a hajón. 
Általunk ismeretlen, luxuskörülmények közé kerültünk. Uszodák, 
sportpályák, tánctermek stb. voltak ott. Az étteremben minden 
eszközből 3-3 db volt. Grapefruit-ot (mi elneveztük "tengeri töd
nek) minden étkezés előtt felszolgáltak. Egymás tekintetét keres
tük, hogy a számunkra szokatlan ételeket hogyan kell enni, és a 
különféle evőeszközöket hogy kell használni. A patthelyzetet a 
pincérek úgy segítették át, hogy megmutatták.
Hajónk január elsején, 18 óra 15 perckor indult el Kanada felé. 
Mintegy 180 erdész-, 60-70 bányász- és földmérőhallgató, vala
mint az Erdőmérnöki Főiskola tanári karából 15-20 oktató és 
családjuk volt a hajón.

Az indulás után Roller Kálmán igazgató és a tanári kar a 
fedélzetre hívott mindnyájunkat. Elénekeltük a Himnuszt. Ezután 
az igazgató egy beszédet tartott, melynek a lényege: A szovjet- 
és belső kommunista elnyomás elől voltunk kénytelenek külföld
re távozni. A cél, hogy az egyetem befejezéséig együtt marad
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junk, s mihelyt odahaza a viszonyok úgy változnak, hogy az 
elnyomás véget ér, fogadja meg mindenki, hogy hazatér. Ezt 
követően szavalatok következtek, majd soproni dalokat énekel
tünk. A Ballag már a vén diák... című ének egyik versszakát 
átírta valaki, és ennek megfelelően énekeltük:

Mielőtt még elmegyünk tovább, tovább...
Magyar hazánkba üzenünk tovább, tovább...
A szabadság napja hogyha kél,
Anyám, fiad is hazatér 
Tovább, tovább, tovább!
Viszontlátásra szép hazánk."

S lassan Anglia és Európa fényei is ködbe vésztek, s akkor 
elénekeltük a Szózatot.
Bár sok-sok fogadkozás hangzott el, de lelkünk mélyén úgy 
vélem - zömében láttuk, hogy - ha csak nagyon gyorsan változás 
nem lesz otthon, amire semmi esélyt nem láttunk bizony 
foghíjas lesz a visszatérők száma.
Torokszorító pillanatok voltak: Látunk-e még valaha Európa és 
főleg téged, Magyarország...?
A hajón ketten voltunk Kosdról: Farkas Misi, elsőéves erdész
hallgató és én.

Utazás a tengeren

Liverpoolból északnak indult a hajónk, hogy Írország és Skócia 
között elhaladva menjen ki az óceánra. Éjszaka nem tudtunk 
aludni, részben a sok behatás miatt, részben hogy ezt az óriási 
hajót könnyű labdaként dobálták a hullámok. Reggel tudtuk meg, 
hogy a hajó visszafordult, és Írország déli részénél futott ki az 
Atlanti-óceánra, mert akkora vihar volt útjában. Hat nap alatt 
szeltük át az óceánt. Emlékezetes út maradt mindenkinek, mert a 
rendkívül erős vihar végigkísérte utunkat. Sokan ezen idő alatt 
szinte étlen-szomjan voltak, mert mindent kihánytak. Talán hár
man voltunk, akik végigbírtuk az utat rosszullét nélkül. Mi 
mintegy mentőalakulat igyekeztünk ellátni a betegeket. Akiket a 
fedélzeten kapott el a hányinger, azok szinte odafagytak a 
korláthoz, mert annyi erejük sem volt, hogy visszamenjenek 
kabinjukba. Ezeket vállunkon vittük be a meleg helyre.
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Itt, a hajón derült ki, hogy magyarországi zsidók is jöttek 
velünk Ausztriából a különvonaton, és Liverpoolba hajóztak be 
ők is. Nem tudom, hány tucatnyian voltak.

Kanadában

1957 január 7-én kötöttünk ki St. John-ban. Egy nagy 
raktárépületet alakítottak át részünkre, emeletes ágyakkal szálló
helységgé. Mivel éppen vasutassztrájk volt, ezért körülbelül egy 
hetet töltöttünk itt.

Január 15-én, meghívásra, ellátogattunk Fridrichton-ba, a 
New Brunswicki Egyetemre. Itt bizonyosodott be, hogy egyik 
évfolyamtársunk, Selmeci Gyuri egy nyelvzseni. Odahaza 
Stasney professzor megígérte Gyurinak, hogy amíg ő katedrán 
lesz, addig nem lesz belőle erdőmérnök. Mint ott kiderült, ő 
nyelvész akart lenni, csak az otthoni szokás szerint, valami ok 
miatt átirányították őt Sopronba az erdészkarra. Nyolc vagy ki
lenc nyelven beszélt már akkor, saját bevallása szerint, olyan 
szinten, mint magyarul. Fridrichtonban jól tudta bizonyítani, hogy 
mekkora tehetség, hiszen mindenkinek a saját nyelvén válaszolt. 
Óriási meglepetés volt ez számunkra, mert egy visszahúzódó, 
senkivel sem barátkozó diák volt. Ebbéli szokását egyébként itt 
is megtartotta, mert szabadidejét újabb nyelvek elsajátítására 
fordította.

Január vége felé indultunk el vonaton, hogy átszeljük 
Kanadát. Éjjel-nappal mentünk. Mikor Montreálba értünk, ott a 
főpályaudvar fel volt lobogózva magyar és kanadai zászlókkal, 
és magyar cserkészruhás fiúk és lányok álltak sorfalat. A város 
vezetőin kívül a montreáli és környékbeli magyarok ünne
pélyesen fogadtak bennünket. A bányászok és geodéták itt 
leszálltak és Torontóba mentek tovább az ottani egyetemre. 
Néhány órás városi séta után tovább indultunk.

Januárban -10, -20 C-os hideg van Kanada belsejében. 
Mindenütt vastag hótakaró.

Calgary-ban láttunk először totemoszlopot.
A Sziklás-hegységbe érve láttuk, hogy a múlt század végi, 

század eleji vasútépítők milyen mostoha körülmények között 
végezték emberfeletti munkájukat. A hegyoldalba épített nyom
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vonal hegy felőli oldalán a vonat ablakától 10-20 cm-re volt a 
sziklafal, míg a völgy felőli oldalon, ha kinéztünk, úgy magunk 
alatt 80-100 méter mély szakadékot láttunk, és alatta a Fraser 
folyó tajtékzó hullámait. Az építők egy cm2-rel sem vájtak ki 
többet, mint amire feltétlenül szükség volt. Félelmetes látvány! 
Átérve a hegyláncon, a Csendes-óceán kiegyenlítő hatásához 
egyre közelebb kerültünk és ez egyre jobban érződött. Először a 
nagy hideg kezdett mérséklődni, majd zölddel borított tájba 
érkeztünk. Abbotsford-ban szállásoltak el. Körülbelül három hétig 
voltunk itt, egy katonai faépületben. Ezalatt angol nyelvet tanul
tunk rendes iskolaszerűén. Február 20-án mentünk át busszal az 
úgymond végcélt jelentő Powell River-be. Ez egy kis, 5 - 6000 
lakosú város volt a Csendes-óceán partján. Az itt lévő, a világ 
legnagyobb újságpapírgyárának munkásszállóit ürítették ki, és 
adták át részünkre. A tábor (Camp) közvetlenül a tengerparton 
volt. Légbefúvásos fűtésű faépületek. Ketten-hárman laktunk egy 
szobában. Maximális rend, fegyelem és tisztaság volt a jellemző.

A minket fogadó Powell River Company óriási erdő
területekkel is rendelkezett. A tutajokon, kerekeken odaszállított 
fát dolgozták fel újságpapírrá.

A táborban itt is azonnal megkezdődött az angol nyelv 
tanulása napi 5-6 órában. Részben magyar származású kana
daiak, részben magyarul sem tudó kanadaiak oktatták a nyelvet 
a Bevándorlási Minisztérium által jóváhagyott gyakorlati, beszél
getésre késztető módszer szerint.

Rövid idő múlva megválasztásra került az Ifjúsági Kör 
vezetősége. Elnöke: Grátzer Miklós V. éves erdőmérnök-hallgató 
lett.

Bőséges ellátást kaptunk minden téren. Emellett havi 50 
dollár bevándorlási segély illetett meg mindenkit.

A jólét jelei mindenütt látszottak. A nyár közeledtével -né
mi nyelvtudással - mindenki igyekezett munkát találni. Ez bizony 
nem ment könnyen, mert a munkanélküliség ott sem volt isme
retlen. Ezért minden alkalmi és hosszabb ideig tartó, bármilyen 
jellegű munkára vállalkoztunk: szakács, bányász, kertész stb. 
munkát vállaltunk.
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A tanári kar közben szervezte a Vancouver-i székhelyű 
British Columbia Egyetem vezetőségével az őszi tanévkezdés 
lehetőségét.

Körülbelül júniust írtunk, mire sikerült egy hosszabb ideig 
tartó munkahelyet szereznem. Az O' Brien Logging Camp-re 
kerültem, Powell Rivertől kb. 150 km-re, be a hegyek közé, egy 
tó partjára épült favágótelepre. Mintegy 200-an dolgoztunk ott, 
ebből hatan voltunk soproni diákok. Rögtön jó barátságba kerül
tünk az ott dolgozó német, ukrán, finn és más nemzetiségű 
munkásokkal. Az ilyen telepeken zömmel a friss bevándorlók, 
vagy képzetlen dolgozók dolgoztak, illetve laktak. (Cölöpökre 
épített kis házakban laktunk.)

Chokerman-ként dolgoztunk mindnyájan. (Drótkötélpályá
val történt a faanyag leközelítése a hegyoldalakból, és a 
chokerman-ek a vonó drótköteleket húzták és kötötték rá a 
szálfákra.). Később, kb. 2 hónap múlva egy indiánnal dolgoztam 
útépítőként. Ez azt jelentette, hogy az indián volt a Caterpillar 
vezetője, és én mint segédmunkás dolgoztam mellette.

Rendkívül kemény fizikai munkát kellett végezni! Ugyan
akkor bőséges volt a koszt ("svédasztal"), és a fizetés is nagyon 
kedvező volt. Szombat-vasárnap csak kivételes esetben enged
tek dolgozni, hiszen ezért dupla fizetés járt. Pl. egy szombati 
munkával annyit kerestem, hogy tetőtől talpig, kalaptól cipőig fel 
lehetett belőle öltözni.

Időközben megkezdtem a hazamenetel megszervezését. 
Levelet írtam a Magyar Külügyminisztériumba; Ottavába, a len
gyel nagykövetségen belül dolgozó magyar konzulátusra; (Ma
gyar követség akkor nem volt Kanadában!) és Sopronba, a Fő
iskolára. Nem híreszteltem senkinek sem (kivéve André Bélát, 
aki előttem jött 1 hónappal haza), hogy szándékomban áll haza
menni, ezért meglepetésként ért, hogy egyszer a munkahelyi 
vezetőm rámkérdezett, hogy miért akarok hazamenni? Elmond
tam, hogy nem tudok Kanadában maradni. Féltem, hogy a két 
hónapos próbaidő letelte után elbocsátanak. Becsületére legyen 
mondva, hogy pozitív irányú kivételt tett velem - a legvégsőkig 
hagyott dolgozni, hogy a repülőúthoz szükséges pénzt meg 
tudjam keresni. Telt az idő. Három és fél havi munka után a már 
korábban elkezdett sztrájk mindenkire érvényessé vált, s mivel a
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nyár elszaladt, visszatértünk Powell Riverbe. A nyári munka alatt 
annyit kerestem, hogy a ruhámat sikerült teljesen felújítani, s 
mintegy 700 dollárt tudtam félretenni. Ebből fedeztem a 
hazautazás költségét. (Vancouver-től Budapestig a repülőjegy 
ára kb. 550 dollár volt.)

Erősen közeledett a szeptember, az egyetem kezdésének 
az ideje, és én egyetlen helyről sem kaptam választ a 
hazautazási kérésemre. Augusztus végén átköltöztünk Van- 
couver-ba, a See Island-on számunkra kiürített épületekbe, 
ahonnan az egyetem elérhető volt. Gyors ütemben szervezték a 
tanárok az egyetemi év kezdését és kitűzték a beiratkozás 
időpontját és az évnyitó idejét is. A tanári kar külföldön élő 
szakemberekkel kiegészült. A magyar egyetemi részleg meg
kezdésének lehetősége valóra vált. A beiratkozáskor tandíjként 
több száz - pontosan már nem emlékszem a konkrét összegre - 
dollárt kellett befizetni. Ha beiratkozom és kifizetem a tandíjat, 
úgy - ha később megkapom a hazatelepülési lehetőséget - nem 
lesz pénzem a hazautazásra, ha várok, úgy lemaradok az 
egyetemről. E két kő között őrlődtem. Ekkortájt kaptam egy 
levelet anyámtól, aki megírta az álmát. Álma szerint két madár 
szállt el messzire a faluból, majd az egyik madár visszarepült és 
az ő kezébe szállt. Nagy csődület lett körülötte és rövid idő után 
a madár elrepült a közeibe. írtam, hogy ketten jöttünk el a faluból 
Kanadába. Bár mindketten készültünk haza, Farkas Misi csak 
jóval énutánam kezdte el a hazautazás szervezését. (Később 
meggondolta magát és ma is Kanadában él.) E levél tartalma 
tartotta bennem a hitet, hogy megjön a kedvező válasz 
kérésemre. És az utolsó nap, este 8-9 óra között kaptam meg 
Sopronból a levelet, hogy amennyiben október 15-ig hazaérek, 
úgy folytathatom a II. év hallgatását, egyébként csak újabb 
évveszteséggel mehetek vissza Sopronba.

Másnap az évnyitón és az első órákon részt vettem, mint 
vendég, s utána szerveztem az utat haza. 100 dollárt előre- 
küldtem az IKKA-n keresztül Kosdra. (Akkor nem lehetett ekkora 
összeget sem behozni az országba, csak engedéllyel.) 
Szeptember 30-án indult el a repülőgép Vancouver-ból és éjjel 
érkezett Új Fundland szigetére. Éjféltájt landoltunk a reptéren, 
ahol kb. 2-3 órát várakoztunk, amíg szervizelték a gépet. Ezalatt
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sétáltam a váróban. Két tartományi miniszter is utazott a gépen, 
és séta közben hallottam, hogy rólam beszélgetnek. Értet
lenségüket fejezték ki, hogy miért hagyom el Kanadát, hogy ők 
(mármint a kanadaiak) a maximálisát nyújtották felénk. S ez igaz!
- Nem válaszoltam nekik.

Amszterdamba repültünk, itt 48 órát töltöttem, hogy 
lássam a várost. (Most már turistának éreztem magam és 
megszűnt minden honvágyam.) Amszterdamban megismer
kedtem egy ötven év körüli házaspárral: a feleség volt magyar, a 
férj holland. Mindenki beszélt magyarul. A holland úr felajánlotta, 
hogyha ott maradok, úgy fedezi egy holland egyetem el
végzéséig a költségeket. Megszidott, hogyan lehetek olyan, hogy 
ezt nem fogadom el.

Október 4-én este érkeztem Ferihegyre. Nem mertem 
hazamenni, mert a szüleim semmit sem tudtak jövetelemről, s 
féltem, hogyha anyám váratlanul meglát, úgy rosszul lesz. Az 
éjszakát ezért Foton, egyik unokabátyám lakásán töltöttem és 
vele együtt mentünk Kosdra. Mikor felszálltunk a kosdi buszra 
Vácott, az ismerősök azonnal közrefogtak. Kosdra érkezve 
unokabátyám előrement, hogy felkészítse szüléimét az érkezé
semre. Mikor anyám meglátta őt, és kezében a bőröndöm, szó 
nélkül kezdett rohanni a buszmegálló felé. Útközben talál
koztunk...

A többi is úgy történt, ahogy megálmodta...
1957 október 13-án jelentkeztem Sopronban a tanulmányi 

osztályon és 1961-ben fejeztem be tanulmányaimat.

Epilógus

A kanadai "kirándulás" nem maradt nyom nélkül az életemben. A 
rendőrség, bár kultúráltan, de három alkalommal mondatta el 
velem a kanadai utam történetét, évenként. Főleg, hogy kikkel 
tartottam kint, és tartom itthonról a kapcsolatot. Hosszú ideig 
tartottak megfigyelés alatt. Az egyetem befejezése után - más 
címszó alatt, de emiatt az előremenetelemet mindig meg
gátolták. így csak osztályvezetőig, illetve egy kisebb GT fő
mérnökségéig "vittem" A minisztériumot, illetve nagyvállalat 
főmérnöki és igazgatói állását lezárták előlem. Sőt, a fele-
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ségemet aki 1956-57-ben csak 15 éves kislány volt, és jó
formán nem is ismertem - 1988-ban (!) mentették fel emiatt a 
polgárvédelemnél betöltött adminisztrátori állásából Vácott.

Másik oldalról sokat adott ez az út. Láttatni engedte, hogy:
-  taps és éljenzés nem elég egy ország építéséhez;
-  a jólét jólétet szül;
-  a nyomorból is ki lehet kerülni, de kemény munkával;
-  megtanultam értékelni a saját haza és nép fogalmát;
-  a népek kohójaként nyilvántartott Kanadában megta

nultuk egymást becsülni;
-  bármely nációból származtunk.

1995-ben évfolyamtalálkozót szerveztek a Sopronban lakó 
évfolyamtársaink azok számára is, akikkel 1955-ben együtt 
kezdtünk, 1956 részben itthon maradtak, részben szétszóródtak 
a világban. Az évfolyamtalálkozóra Kanadából egyedül Tóth 
Géza jött el, Svájcból Komlósy József, Jacsman János, Hintsch 
Gusztáv, Szilágyi Tibor és Czeiner Zsolt. Ausztriából: Borsodi 
Ferenc. Körülbelül 20-an, zömmel kanadaiak, távol maradtak.

Sajnos azoknak lett igazuk, akik úgy látták, hogy a nyugat
ra vándorolt soproni diákok zöme elvész a magyarság számára. 
A kivándoroltak még többé-kevésbé tartják magyarságukat, de 
gyermekeik már nyelvünket sem tanulják meg!

1997 január 3.

(Lásd a képmellékletet a 177 oldaltól)
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Emlékezés a Soproni Erdészeti Technikum 
1956-os eseményekbeli időszakára

Dr. Firbás Oszkár-Dr. Jereb Ottó

Az 1956-os forradalom és szabadságharc negyvenedik év
fordulója felveti annak szükségességét, hogy az évtizedekig tartó 
kényszerű hallgatás után rögzítsük azokat az eseményeket, 
amelyeket a kisemberek végigéltek. A sajnálatosan igen hosszú 
hallgatási idő nagyon sok mozzanatot kirostált az emlékek közül, 
vannak azonban olyan - ugyan egyre jobban halványuló - emlé
kek, amelyekre a túlélők még elég pontosan emlékeznek. Ennek 
a visszaemlékezésnek éppen az a célja, feladata, hogy a soproni 
Erdészeti Technikumra, dolgozóira, tanulóira vonatkozó ese
mények legdöntőbb mozzanatait az utókor számára rögzítse.

Az iskola tantestületének vezetője az ötvenes években Dr. 
Tuskó László erdőmérnök volt, akinek két helyettese, Gillay 
József és Gál István is erdőmérnöki oklevéllel rendelkezett.

Iskolánknál - miután csak 1-2 kommunista párttag volt - 
nem működött pártsejt sem. Ezt természetesen állandóan nehez
ményezték a városi kommunista pártbizottság részéről. Az isko
lánál dolgozó erdőmérnökök keresztény erkölcsi alapon álló, 
erősen nemzeti érzésű és erdész hivatásukat rajongásig szerető 
emberek voltak. Az iskola gerincét alkotó erős szakmai hatás 
átsugárzott a közismereti oktatókra, akik szintén hasonló világ
nézeti felfogásúak és érzelműek voltak. Az egységes pedagógiai 
ráhatás és nevelés meg is hozta eredményét, mert a közel 300 
tanuló rendkívül fegyelmezett magatartású, jól tanuló, igen 
fegyelmezetten viselkedő, nagy munkabírású, a közösségi mun
kákban, a szellemi vetélkedőkben, a kulturális rendezvényekben, 
a sportban, a társadalmi munkákban és az ifjúsági mozgalomban 
is élenjáró volt. A városi kommunista pártvezetés a pártsejt 
nélkül is kiemelkedő teljesítményű iskolával nem tudott mit 
kezdeni. Ezért az 1956 előtti időkben közvetlen diktatórikus 
pártnyomás nem nehezedett ránk.
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Az 56-os események a tantestületből egységes maga
tartást váltottak ki: minden nevelő kötelességének tartotta a távol 
élő szülők helyett a 14-18 éves fiatalokat távoltartani a 
szélsőséges megnyilvánulásoktól, az erőszakos fegyveres meg
mozdulásokban való részvételtől. Ez annyira sikerült is, hogy a 
kommunista párt ilyen irányú fellépésünket a forradalmi napok 
elmúltával a rendszer melletti egyértelmű állásfoglalásnak vélte, 
és később az iskolánknál semmiféle számonkérés, retorzió nem 
történt.

A mostani visszaemlékezés kizárólag az események, 
történések felidézését célozza. Összehasonlításokat, politikai 
belemagyarázásokat, tanulságok levonását szándékosan elke
rüli, hogy a tárgyilagosságát megőrizhesse.

A Rákosi-féle féktelen terror páncélfalán az első léket az 
országos felháborodást kiváltó Rajk-per utózöngéi ütötték. Az 
emberek rájöttek, hogy nem szabad szolgai módon meg
hunyászkodni, bele kell szólni saját sorsuk, életük alakításába. 
Ezt az országos hangulatot tükrözte iskolánknál az 1956-os 
szeptemberi iskolakezdést követő esemény, amelynek követ
keztében két tanulónk, Molnár Ádám és Nagy Antal illegálisan 
elhagyta az országot. Az ügy kellemetlen felhangja az volt, hogy 
az ország elhagyása iskolai szakmai tantárgyi gyakorlat ideje 
alatt történt (F. O.).

Az országban, különösen az ifjúság körében nagyfokú 
kiábrándultság, levert hangulat uralkodott el. Egyre elvisel
hetetlenebbé vált az elnyomás, és sokan csak a nyugati orszá
gokban reméltek emberhez méltó életet. Abban az időben 
Sopronba csak külön engedéllyel lehetett bejönni, s a határzárlat 
miatt (a tényleges országhatárvonal előtti több száz méteres 
határzóna, szöges drót, riasztó berendezések, néhol aláaknázott 
részek) az osztrák-magyar határt megközelíteni sem lehetett. 
Mivel erdészeti gyakorlataink egy részét a határ közelében 
tarthattuk csak meg, iskolánknak minden gyakorlatot megelőző 
héten a teljesen lezárt határzónába való belépéshez külön enge
délyt kellett kérnie a helyi határőr-parancsnokságtól. így az 
iskola tanulócsoportjai tanári vezetéssel az engedély birtokában 
közelíthették csak meg a határmenti erdőszéleket. Ilyenkor külön 
is be kellett jelentkezni a szóban forgó határőrsnél, ahonnan
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mindig legalább két határőr kísérő ellenőrizte a csoport tevé
kenységét. 1956 őszéig a szakmai gyakorlatok alkalmával egyet
len tanulónk sem kísérelt meg határátlépést. Ezért a határőrök 
elég nagyvonalúan kezelték szakmai gyakorlataink határközeli 
lefolytatását.

Szeptember 13-án az előbb említett két tanuló kihasz
nálta, hogy a gyakorlatvezető tanárok a csoport élén járnak, a 
két határőr pedig a csoport végén haladva biztosította a 
határmenti sétát, ahol a gyakorlaton a Roth-féle vonalas szála- 
lást tekintette meg a csoport, s a séta után az Asztalfőtől a belső 
határzárig gyalog tettek meg mintegy 3 kilométeres útszakaszt. A 
határzárnál elköszöntek a kísérő katonáktól, s felszálltak a már 
ott várakozó iskolai buszra. Mivel rendbontást a határőrök nem 
jeleztek, névsorolvasás nélkül elindult az autóbusz Sopron felé. 
Csak a délutáni tanulóteremben vette észre az ügyeletes neve
lőtanár, hogy két tanuló hiányzik. A faggatásra kiderült, hogy há
rom tanuló a szakmai bejárás határhoz legközelebb eső 
szakaszán engedélyt kért a határőröktől szükségük elvégzésére. 
Hármuk közül csak egy tanuló tért vissza a csoporthoz. Nem 
tudni, hogy a kiskatonák tudatosan hagyták-e a két tanuló 
lemaradását, vagy figyelmetlenségük volt az oka a határátlépés 
lehetőségének.

A Földművelésügyi Minisztérium szeptember 21-én fe
gyelmi eljárást indított a gyakorlatvezető tanárok és a tanulók 
osztályfőnöke ellen. A budapesti fegyelmi bizottság Sopronban 
végezte munkáját, és október 12-én szüntette meg, lényegében 
felmentéssel, az eljárást. Bizonyos, hogy a forradalom kitörése 
előtti napok bizonytalansága volt az oka, hogy ezt a fegyelmi 
eljárást a minisztériumban már nem vették komolyan (J. 0.).

Az októberi események az egész országban számos moz
galmat indítottak útjára, amelyek között első helyen szerepeltek 
az egyetemi ifjúság megmozdulásai. A soproni Erdészeti Techni
kumhoz is eljutottak a soproni egyetemisták követelései, ame
lyeket mind a tantestület, mind az erdész tanulóifjúság magáévá 
tett.

Az események felgyorsulása miatt akkor legtöbb ember a 
Szabad Európa Rádió közleményeit hallgatta, mivel a magyar 
rádió elhallgatta a valóságos események közlését, sőt, ha mégis
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említett eseményeket, azok elferdítésétől sem riadt vissza. A 
külföldi rádióadásokat rendkívüli módon zavarták, emiatt sokszor 
egyáltalán nem lehetett érteni a szöveget. Csak az éjszakai 
órákban javultak a vételi viszonyok. Ezért sokan akkor hallgatták 
a külföldi adásokat.

Október 23-án este a budapesti események miatt a 
gyerekeknek szóló mesét Szepesi György, az elhíresült sport- 
közvetítő mondta. Felháborító volt, ahogyan szólt az akkor még 
alapjában nem is pontosan ismert budapesti eseményekről. 
Bandáknak, csőcseléknek, hordáknak nevezte a szabadságun
kért fellépőket, a harcolókat. A gyerekek nyelvén is megfogal
mazta mondandóját: "...rossz bácsik lövöldöznek a körúton, de 
majd elintézzük őket, aludjatok csak jól..." Nem csoda, hogy a 
melbournei olimpián a magyar sportolók nem engedték Szepesit 
közvetíteni a magyar vonatkozású sporteseményekről, mérkő
zésekről (XII. 22.-XII. 8.).

Október 23-a és 27-e között érezhető volt a kommunista 
vezetők beijedése, visszahúzódása, tetteik számonkérésétől való 
félelem. Elhagyták posztjaikat, szinte vezetés nélkül maradt 
Sopron városa és az ország (F O.).

Az iskola tantestülete úgy határozott, hogy a bizonytalan 
helyzetre való tekintettel minden tanulónak a kollégiumban kell 
maradnia. Ezt azért láttuk célszerűnek, mert Sopronban az 
Ideiglenes Nemzeti Tanács vette kézbe a város irányítását, s 
azért itt, a felfokozott izgalmak közepette is teljes volt a nyu
galom.

A kommunisták eltűnése és az egyre gyorsuló ütemben 
alakuló pártok, egyesületek zűrzavara megkívánta, hogy a 
rendőrség és a katonaság mellett az úgynevezett nemzetőrség 
vegye kézbe a rendfenntartást. Sopronban ebben nagyon fegyel
mezetten vettek részt az egyetemisták és az Erdészeti Techni
kum hallgatói. Ezért a rendőrségi szervekkel, a határőrséggel 
együtt október 27-től ügyeltek a város és környéke nyugalmára, 
a rendre, a közbiztonságra. Önkéntesen jelentkeztek a sztrájk 
alatt is működő közművek munkáshiányának pótlására. Fizikai 
munkát végeztek a malmokban, a kenyérgyárban, ha kellett, 
kiszolgáltak a boltokban, szállították a tejboltokba, az élelmi
szerboltokba a tejet, kenyeret és egyéb élelmiszereket. Általában
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mindenütt, ahol azt igényelték, udvariasan segítettek. Ennek 
volt köszönhető, hogy Sopronban a létfontosságú élelmiszer- 
ellátás mindvégig zavartalan volt. Nem voltak az első időkben 
atrocitások, fosztogatások, rablások, lincselések. Mindenki nyu
godtan járhatott az utcán, szinte mindenhol lehetett látni rend- 
fenntartó egységeket, amelyek rendőrökből, katonákból, egye
temistákból, erdésziskolásokból, civilekből tevődtek össze. Ezek 
az egységek hármasával, négyesével járták a várost, az utcákat 
(J. O.).

Az országos felhívás alapján iskolánknál is megalakult a 
Forradalmi Tanács, amelynek Cseresznyés Géza, Dr. Bognár 
Béla tanárok és Bokor István altiszt voltak a tagjai.

Október folyamán a tanítás nálunk rendben folytatódott, 
bár az órákon a tanárok a tanulókkal elsősorban a forradalmi 
eseményekről beszélgettek.

Október 25-én értesültünk a Parlament előtti mészárlásról, 
ami országszerte mérhetetlen felháborodást, de egyúttal 
nagyfokú félelmet is kiváltott.

Október 26-án az akkor 4 éves Miklós fiamat vittem el a 
Deák téren működő óvodába. Az első emeleti ablakból kitekintve 
az ügyeletes óvónővel együtt néztük, ahogyan két férfi kötél 
segítségével, szinte a falon mászva az egyik ház falán ék
telenkedő, legalább két méteres nagyságú vörös csillagot leveri 
a falról és az hogyan hull alá.

Ugyanezen a napon Simkó József, volt tanítványom, aki 
elsőéves erdőmérnök-hallgató volt, felkeresett, és beszámolt 
arról, hogy a soproni egyetemisták hogyan fogalmazták meg 
követeléseiket. Beszámolt forradalmi megmozdulásukról és taná
csot kért saját magatartására vonatkozóan. Biztattam a szabad
ságjogok kikövetelésére, de óvtam az erőszakos, szélsőséges 
cselekedetekben való részvételtől.

Október 28-án bemondta a rádió, hogy megszüntették az 
államvédelmi hatóságot, a hírhedt ÁVÓ-t. Egész nap össze- 
hasonlítgattuk a Szabad Európa Rádió és a budapesti rádió 
híranyagait.

Abban az évben október vége igen hideg volt. Öttagú 
családommal egy szobában zsúfolódtunk össze, mivel a 
nagyobbik szobát nem volt mivel fűteni. A szabadságharcban
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résztvevőket ez a hideg elég hátrányosan érintette. A kisebbik 
szobámban az utcai fal mellé toltam egy szekrényt, annak a 
tetejére tettem az akkor még elég tekintélyes nagyságú rádiót, és 
egy székre állva, fülemet a hangszóróra szorítva hallgattam az 
adásokat. Korábban számos embert ítéltek el a külföldi rádió
adások hallgatásáért. A rádió hangja így kevésbé hallatszott ki. 
Feleségem ellenőrzésként többször is elsétált a lépcsőházi 
ajtónk előtt, hogy ellenőrizze, kívülről hallható-e a rádió hangja. 
Ilyen félelemben éltünk akkor.

Az egyetemisták mozgolódását Tárczy-Hornoch Antal és 
Vendel Miklós professzorok igyekeztek irányítani. Ami 1944-ben, 
a németek bejövetelekor Modrovich Ferencnek és Sébor János
nak sikerült, tudniillik a fegyveres beavatkozástól megmenteni az 
egyetemistákat, az most 12 év múltán, az oroszok ellen már nem 
sikerült az említett professzoroknak (F O.).

Október 30-án a Szent György utcában az ügyeletes 
tanárok megakadályoztak egy durva számonkérést. Lukács Ist
vánt, a soproni Demokratikus Ifjúsági Szövetség titkárát többen 
megfenyegették és üldözőbe véve bejutottak a Szent György 
utcába, ahol éppen vacsorára vezényelték a tanárok a kollé
gistákat. A Szent György utca 13. számú kollégiumi épület erős 
kapuján beengedték az üldözöttet és a kaput is sikerült idejében 
becsukniuk. Az ügyeletes tanár a Lukács után futóknak felhívta a 
figyelmét az önbíráskodás helytelenségére. Eközben Lukácsot a 
középkori építésű épület labirintusain keresztül a Várkerület felé 
nyíló szűk bejáraton át sikerült kimenekíteni, majd az alagút 
ajtaját lakattal lezárni. Mire az üldöző csoport a Szent György 
utcai kaput kinyittatta, Lukács a Várkerületre ért, ahol azonban 
felismerték és durván megverték. Tudomásunk szerint később a 
verésben résztvevőket egyenként felelősségre vonták, számon- 
kérték.

Tanulóinktól hallottam, hogy a szovjet emlékművet a 
rendőrség jelenlétében döntötték le, ebben azonban egyetemista 
és erdész tanuló nem vett részt, csak zajos szemlélőként voltak 
jelen (J. O.).

Ugyancsak ezen a napon tapasztaltuk először, hogy a 
városba különféle segélyszállítmányok érkeztek, illetve meg
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kezdődött a már korábban felhalmozott anyagú raktárak illegális 
széthordása.

Simkó Jóska is megjelent újra nálam, és számos konzer- 
vet, elsősorban szardíniás dobozokat hozott azzal a megjegy
zéssel, hogy kiskorú gyermekeimnek bizonyosan jól jön a 
segítség.

A nagy lelkesedés, amely a hirtelen jött szabadság 
következtében állt elő, szinte nem ismert határt, bár a távolabbra 
nézők körében állandóan ott kísértett egy kis hitetlenség a jövőt 
illetően, ami aztán sajnos később be is igazolódott.

A Szabad Európa Rádió jelentette a szovjet csapatok 
mozgásáról szóló híreket. Várható volt, hogy a kommunista 
rendszer visszaállítása rövidesen bekövetkezik.

Szórólapok jelentek meg a követelésekről, különféle fel
hívásokról, szerveződésekről.

November 2-án tanulóink beszélték, hogy a Deák tér 
végében, a volt evangélikus teológia előtt álló Kellner-szobrot 
ledöntötték, az éjszaka folyamán pedig a szobor arcát szét
zúzták, hogy az visszaállítható ne legyen.

A különféle fegyverraktárak feltörése és széthordása a 
nemzetőrség rendfenntartó működésének ellenére megkezdő
dött.

Simkó József géppisztollyal és kézigránátokkal felszerelve 
ismét megjelent nálam. Elmondta, hogy az egyetemisták fel
fegyverezték magukat. Hosszasan beszélgettünk. Ismét óva 
intettem, hogy a rendfenntartáson kívül ne kezdeményezzenek 
semmiféle erőszakos megmozdulást.

A kollégiumban Brandisz Márton tanár úrral voltam éppen 
ügyeletben, amikor a kollégium hátsó kapuján több felfegyverzett 
tanuló akart bejönni. Erélyesen visszazavartuk a karabéllyal, 
géppisztolyokkal felszerelt, töltényövükben kézigránátokkal 
teletűzdelt tanulókat, és utasítottuk őket, hogy felszerelésüket 
azonnal vigyék vissza, ahonnan azokat elhozták. A tantestület 
minden tagja egyetértett azzal, hogy a szülők elvárják tőlünk, 
hogy fiaik épségben vészeljék át ezeket a rendkívüli időket.

November első napjaiban az osztrák határ teljesen 
nyitottá vált. A határőrség nem merte már akadályozni a 
zöldhatáron történő ki-be mozgást. Hiába volt központi parancs a
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lövésre, a határőrparancsnokok a saját hatáskörükben, de 
legfőképpen a kiskatonák, félve a következményektől, egyszerű
en szemet hunytak a határon át történő közlekedés felett.

A kiszabadított Mindszenty József bíboros, hercegprímás 
beszédet mondott a rádióban. Az egész ország visszafojtott 
lélegzettel hallgatta. A kommunisták ilyen nyílt bírálata és fele
lősségre vonása új volt az elmúlt évek már unalmas propaganda 
szövegeihez képest.

November 4-én aztán bekövetkezett az, amitől az 
előrelátók igen féltek. A rádió bejelentette az orosz csapatok 
támadását. Meghallgattuk Nagy Imre miniszterelnök drámai be
szédét, amelyben az orosz invázió ellen segítséget kért a világ
tól. Végül szomorúan hallottuk a Magyar írók Szövetségének 
elnökét, aki drámai módon jelentette be, hogy az oroszok már az 
épületben vannak, csak percek kérdése, hogy a rádió adását 
meg fogják szakítani. Még egyszer kéréssel fordult Európához és 
az egész világhoz, hogy segítsék a szegény magyar népet 
szabadságharcában. Rövidesen el is némult az adás, és órákon 
át csak zenét sugárzott a rádió: majd ezután jelentkezett az új, 
áruló Kádár-kormány szóvivője (F. 0.).

A november 4-ei események hatására Sopronban a 
Pedagógusok Szakszervezete nagygyűlést tartott a Petőfi téri 
KlOSZ-székházban. Cseresznyés Géza, a pedagógusok taná
csának elnöke harcra, fegyverre szólította fel az egybegyűlteket, 
a mintegy 500 pedagógust. Akkor azonban már mindenki érezte, 
hogy ez részünkről csak felesleges öngyilkosság lenne, hiszen 
az óriási túlerővel szemben semmi esélyünk nem lehet. Emellett 
az is felmerült, hogy az egész felhívás csak a kommunista párt 
közönséges provokációja azért, hogy nyilvánvalóvá váljék, kik a 
kommunisták igazi ellenfelei (J. O.).

Sopronban kitört a pánik. Az ország nyugati részének, 
mint utólag kiderült, majd' két nap állott rendelkezésére az orosz 
csapatok beözönléséig, hogy eldöntsék, mit tegyenek. Sokan az 
ország elhagyására gondoltak. Autóbuszok tucatjai álltak elő, 
hogy a menekülőket az osztrák határra vigyék. Feleségem izga
tottan jött, hogy a Hunyadi utcában áll egy busz, és akik ki 
akarnak menni, azokat kiszállítja. Szinte nem is tanakodtunk 
arról, hogy mit is tegyünk. Magától értetődő volt számunkra,
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hogy nem megyünk sehová, itthon maradunk a szülőföldünkön. 
Három kisgyerekkel úgysem lenne semmi esélyünk a túlélésre. 
Vártuk a bekövetkezendőket (F. 0.).

Megindult a menekülők áradata. Már november 4-én éjjel 
és november 5-én több ezren hagyták el az országot. Tanulóink 
közül ekkor mintegy harmincan távoztak el. Amikor értesültem a 
szomorú eseményekről, bementem a kollégiumba. Az összegyűlt 
tanulók előtt elmondtam Reményik Sándor, nagy erdélyi költőnk, 
Eredj, ha tudsz... című versét. Szakaszonként elmagyaráztam, 
elemeztem a szöveget, hangsúlyozva, hogyha 1920-ban a 
magyarság nagy része Erdélyben román uralom alatt tudott 
maradni, nem hagyva el ősei szülőföldjét, s egyúttal ezzel védve 
is azt, akkor nekünk is itt a helyünk. A Szózatot is idéztem: itt 
élnünk, halnunk kell, itt kell kiharcolnunk a boldogabb jövőt. 
Valami hatása bizonyára ennek is volt, mert a következő 
napokban iskolánkból már csak 1-2 tanuló csatlakozott a 
menekülőkhöz (J. O.).

Simkó Jóska eljött hozzám elbúcsúzni. Bejelentette, hogy 
beássák magukat Nagycenk-Kópháza határában és várják az 
orosz tankokat. Piros-fehér-zöld zászlóval fellobogózott, fegyve
res egyetemistákat szállító teherautó robogott át a Hunyadi utcán 
Kópháza felé (F O.).

Az egyetemisták felkészülve az oroszok elleni ellen
állásra, bejárták a várost és számbavették az ellenállási gócok 
lehetőségeit. Lefoglalták a kollégium sarokszobáit, hogy onnan 
jól láthassanak és védhessék majd magukat.

Az egyetemisták nagy része felvonult Kópházánál a Sop
ron felé vezető úton. Jól-rosszul beásták magukat, és el akarták 
állni az oroszok útját. Amikor a felvonuló orosz tankok ellen meg 
akarták kezdeni a védőlövések leadását, derült ki, hogy a tank
elhárító, meg légvédelmi lövegekből hiányzik a gyúszeg. Előző
leg vagy árulás történt, vagy előre látó emberek akarták meg
kímélni az egyetemistákat az értelmetlen haláltól. A közeledő 
tankokból hangszórókon szólították fel az oroszok az egyete
mistákat a reménytelen ellenállás feladására. Az egyetemisták 
kapkodva dobálták el fegyvereiket, és az erdőn keresztül mene
kültek a határ felé (J. O.).
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Simkó Jóska egy percre beszaladt hozzám, elmesélve a 
Kópházánál történteket. Tanácsomra ő is elhagyta az országot. 
Azt mondtam neki, hogy egyelőre maradjon Ausztriában, és ha 
lehetőség nyílik rá, hogy veszélytelenül hazajöjjön, tegye azt. 
Szót is fogadott. Ausztriában várta meg a visszatérők számára 
biztosított megtorlás nélküli hazatérés lehetőségét. Egy év vesz
téssel elvégezte az egyetemet, és 1961-ben szerezte meg az 
erdőmérnöki oklevelet (F. O.).

November 5-én érkeztek meg a városba az orosz tankok. 
Először az egyetem előtt láttunk a Hunyadi utcai ablakunkból 
tankokat felvonulni. Másnap, hatodikán, négyéves kisfiamat ma
gammal vittem az utcára. Lövöldözés nem volt sehol. A posta 
épülete előtt találkoztunk először orosz tankkal. A postaépülettel 
szemben lévő biciklitárolóban volt néhány kerékpár. Egy orosz 
tank addig forgolódott teljesen indokolatlanul, míg egyik tola
tásával belegázolt a tárolóba, s természetesen pillanatok alatt 6-
8 kerékpár szerteszét szakadt. Továbbmenve a Várkerületen, az 
Ötvös utca bejáratánál, pontosabban bejáratával szemben áll
tunk meg, mert Győr felől jöttek hosszú sorokban az orosz 
tankok. Az egyik éppen előttünk állt meg. Kinyílt a fedele, és egy 
fülhallgatós, rádiós orosz katona emelkedett ki a nyíláson. Erre a 
pillanatra az akkor még csak négyéves fiam is emlékezik, mert 
eléggé figyelemfelkeltő módon, leguggolva melléje, erősítettem 
meg számára, hogy ezt a jelenetet ne felejtse el soha: most 
tiporják el a magyar nép szabadságát.

November 7-én ügyeletes voltam a kollégiumban. Bicikli
vel mentem be a Patak utcai kollégiumba. A kerékpáromat a 
főkapunál helyeztem el. Az ügyeleti idő elteltével a mostani 
buszpályaudvarra néző kiskapun távoztam. A Lackner Kristóf 
utcában akkor forgolódott három orosz tank. Az egyik nekifordult 
lövegével a rendőrségi épületnek, másik kettő az utca tenge
lyével párhuzamosan elhelyezkedve állott a kollégium épülete 
előtt, lövegeikkel és géppuskáikkal a város felé fordulva. Az 
utcán 40-50 ember ácsorgott és nézelődött. A felnyitott tankok 
tetején két orosz katona is tartózkodott, kezükben kézigránátot 
szorongattak. Maguk sem lehettek biztosak arról, hogy a nézelő- 
dők nem támadnak-e hirtelen rájuk. A kollégium főkapujánál lévő 
kerékpáromhoz csak úgy tudtam eljutni, ha a két tank lövegei,
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géppuskái előtt haladok el. Eléggé felelőtlen módon, elsétáltam 
a tankok előtt, s a főbejárat felé vettem utamat. A tankon gug
goló egyik katona mereven nézett, kezében a kézigránáttal. 
Tudtam, hogy gyors mozdulatot nem szabad tennem. Ezért 
nagyon lassan lépegettem, félig háttal a tankoknak. Végre elér
tem a bejáratot. Nagyot lélegezve megfogadtam, hogy többé ilyet 
nem teszek.

Az elkövetkező napokban az volt a dolgunk, hogy a 
kollégiumban semmiféle fegyver ne legyen. Ezért mi, nevelő
tanárok átkutattuk a kollégium minden zugát. A pincében 
találtunk néhány puskát, lőszert. Ezt nyomban jelentettük a 
néhány nap alatt működését ismét megkezdő rendőrségnek. A 
helyszínre jöttek, és összeszedték az összes fegyvert és lőszert, 
majd elszállították. Később ez a tény újabb jó pont volt az iskola 
számára.

Október 31-e és november 6-a között a menekültáradat 
folytatódott. Több ezren haladtak át Sopronon, nagyon sokan 
érkeztek a kollégiumba is. Ott aludtak, legtöbben illegálisan, 
hiszen a tanulók szinte minden menekülőnek helyet szorítottak, 
ott aludtak, majd hajnalban vagy a Fertőn, vagy erdőn keresztül 
távoztak az országból. Sokan igen nehezen hagyták el szülő
földjüket, esténként megtelt az ügyeletes szoba panaszkodó, 
sírdogáló emberekkel, családokkal. Tanulóink rokonainak, is
merőseinek, idegennek is a kollégium volt az utolsó hazai 
támaszpont a határon való átmenekülés előtt. Jó egy hétbe, vagy 
tán több időbe is tellett, míg a határőrséget november 4-e után 
már annyira megerősítették, hogy újra elkezdődhetett a szigorú 
ellenőrzés és később a menekülőkre való kíméletlen lövöldözés.

Időközben elrendelték, hogy pontosan állapítsuk meg, kik 
távoztak külföldre. Határidőre történő visszatérés esetén büntet
lenséget ígértek, ebben azonban csak kevesen hittek (F. O.).

November 1-jétől 10-éig az alant felsorolt tanulók távoztak 
az Erdészeti Technikumból Ausztriába:
1. Bencze Mihály Zselickislak
2. Kiss István Bogyiszló
3. Simon János Budapest
4. Hartmann Lajos Kálló
5. Feldmann János Balf
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6. Jádi Ferenc Komárom
7 Mlinárcsik Mihály Aszód
8. Húsza Rezső Békásmegyer
9. Molnár János Pécs
10. Hiász János Csorna
11. Kozma Mihály Győr
12. Pancza Kálmán Bátaszék
13. Papp István Kaposvár
14. Csepiga Gyula Pári
15. Hesz Ferenc Mohács
16. Bárd Flórián Bátaszék
17 Zarka József Lentihegy
18. Bors Mihály Zalabaksa
19. Szászi Sándor Zalaegerszeg
20. Demény István Tornanádaska
21. Takács Lajos Kaposvár
22. Kórik István Miskolc
23. Sinágel József Dejtár
24. Borzák Pál Nagykamarás
25. Cseh Gyula Kaposvár
26. Rosenberger Pál Pári
27 Vereczkei Gábor Budapest
28. Hadfy Béla Árpádföld
29. Kiss János Kálló
30. Fuisz József Debrecen
31. Nagy Dezső Alsónémedi
32. Nagy Sándor Kaposvár
33. Radnóty István Hatvan.

A novemberi napokban a tanulók egyhetes iskolaszünetet 
kaptak, hogy szüleikkel találkozhassanak. Ennek letelte után jött 
a karácsonyi szünet, majd a szénszünet 1957. február 1 -jéig.

November negyedike után két, személyemet érintő ese
mény történt. Miután az egyetemi oktatók és hallgatók nagy 
része elhagyta az országot és már Kanada felé tartottak, meg
jelent a házunk előtt egy gépkocsi, aminek vezetője becsengetett 
hozzánk. Mivel nem voltam otthon, feleségem beszélt vele. 
Voltaképpen egy üzenetet hozott, amelyben arra kértek,
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csatlakozzam én is az országot elhagyó csoporthoz, mert a 
növénytani tanszékről csak a tanszékvezető ment ki, s így a 
leendő Növénytani Tanszéknek nincs tanársegédje. Feleségem 
közölte velük - hivatkozva 9, 7 és 2 éves gyermekeinkre -, hogy 
nem vállalkozhatunk lakóhelyünk elhagyására. Csak délután 
értesültem a dologról, és nagyon örültem feleségem válaszának, 
mert magam is azt válaszoltam volna. Én talán még egy indokot 
is felhoztam volna. Erdélyi ember lévén 1944. szeptember 12-től
1955. július közepéig, vagyis 11 éven át, nem kaptam haza
utazási engedélyt. Nem láthattam szüléimét, testvéreimet, roko
naimat, ismerőseimet. Nem szerettem volna hasonló nehéz 
helyzetbe hozni feleségem szüleit és az erdélyi családomat sem.

Az üzenethozók nevet nem mondtak, így igenlő válasz 
esetén nagyon kellemetlen helyzetbe is kerülhettem volna, hi
szen mindez már a forradalom leverése után történt.

November végén, de lehet, hogy december elején egy 
autóbusz állt meg a házunk előtt. Csupa ismeretlenek ültek ben
ne. Becsengetve kérték, hogy menjek a buszhoz. Egy 25-30 év 
körüli férfi elmondta, hogy Esztergomból jönnek, szeretnének 
átmenni a határon. Mivel úgy hallották, hogy igen jól ismerem a 
határmenti területeket, különösen az erdőket, és így segíteni 
tudok, arra kér, hogy segítsem őket az ország elhagyásában. 
Közöltem velük, hogy határátlépőkkel sosem foglalkoztam és 
nincs szándékomban ezután sem ilyesmiben résztvenni. Kérdé
semre, hogy milyen alapon jöttek hozzám, hivatkoztak egy olyan 
illetőre, akit én állítólag jól ismerek. Közöltem velük, hogy a 
megnevezett személyt nem ismerem, ne zaklassanak ilyen kéré
sekkel. Ezután eltávoztak. Mindvégig az volt az érzésem, hogy 
egy kitervelt provokációról van szó.

Mivel 40 évvel ezelőtti eseményekre teljes pontossággal 
nem emlékezhetem, átnéztem az 1956/57-es esztendei iskolai 
irattári aktákat, s azok között az alábbi érdekes feljegyzéseket 
találtam:

Az 1180/1956-os irattári szám.
Magyar Nemzeti Bank
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Alulírott hivatalosan igazolom, hogy az Erdészeti 
Technikum dolgozói - tekintettel a rendkívüli időszakra is - 
egyetlen napot sem sztrájkoltak. Az oktatási és étkeztetési 
munka az itt maradt tanulókkal folyik.

Sopron, 1956. XI. 17-én.

Dr. Bognár Béla sk.
Cseresznyés Géza sk. munkástanács Tuskó László sk. 
Bokor István sk. tagok igazgató

A forradalmi események következtében több szülő 
aggódva érdeklődött gyermekük felől levélben, de sokan sürgö- 
nyileg is. A levelek és sürgönyök többnyire az alábbi szöveggel 
érkeztek:
Megvagyok, adj hírt aggódó édesanyádnak, vagy azonnal adj 
életjelt.

Miután több olyan szülő is aggódva várta a választ azoktól 
a gyerekektől is, akik már rég elhagyták az országot, az iskola 
ezeknek a szülőknek az alábbi értesítést küldte december 1-jén, 
1148/1956-os iktatói számon:

Értesítem a kedves Szülőket, hogy gyermekük a 
november 1-10-e közötti időben a tanulóotthont elhagyta és 
tudomásunk szerint Ausztriába távozott. Ha gyermekük a 
fentiekkel ellentétben otthon, vagy rokonoknál tartózkodik, úgy 
mielőbb értesítésüket kérjük. Mi a magunk részéről termé
szetesen minden esetleges értesülésünket közöljük a Szülőkkel 
és a kérdésre rövid idő múlva részletesebben visszatérünk. 
Javasoljuk, hogy gyermekük hollétének felderítése és haza
térésének ügyében forduljanak a Magyar Vöröskereszthez.

Sopron, 1956. XII. 1-én. Tuskó László sk.
igazgató

Az 1187-es iktatói számon az Erdészeti Technikum a 
szülőknek az alábbi szövegű levelet küldte:
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1956 december 3-tól 22-ig kényszerű téli szünetet tartunk. 
A karácsonyi szünet január 31-ig tart. A december-januári hó
napokra előírt tananyagot gyermekükkel külön közöljük. A 
helyben lakó tanulók minden hét keddjén és péntekjén délelőtt 9- 
13 óra között az iskolában kötelező foglalkozáson vesznek részt.

Sopron, 1956. XII. 6. Tuskó László sk.
igazgató

Az 1198-as iktatói számmal, hivatkozva a II-85-K- 
217/1956 főhatósági rendeletre az alábbi válasz ment:

F M. Szakoktatási Intézmények

Hivatkozva a fenti rendeletre az alábbiakat jelen
tem:

1. Az iskola személyzetében az október 23-a után 
bekövetkezett forradalmi események következtében változások 
történtek. November 1 -10-e között az alábbi dolgozók hagyták el 
az ország területét:

1. Szentei Barna erdőmérnök-tanár
2. Varga Gábor erdőmérnök-tanár
3. Szoboszlay Aladár erdőmérnök-tanár
4. Juhász Lajos erdőmérnök-tanár
5. Veress Lászlóné tanár
6. Balla Lászlóné tanár
7 Balla László kollégiumvezető
8. Merényi Imréné nyilvántartó
9. Gereben Józsefné élelmiszervezető

10. Borsa Károlyné konyhalány.

2. Az intézmény anyagi kárt nem szenvedett.
3. A tanulók elhelyezésével kapcsolatban problémánk 

nincs. A tanulóotthon és az iskola teljes üzemeltetése esetén 25- 
30 napra elegendő fűtőanyaggal rendelkezünk.

Az oktató-nevelő munkával kapcsolatban minden egyéb 
problémára vonatkozóan személyesen teszem meg 
jelentésemet.



139

Sopron, 1956. XII. 18. Tuskó László sk.
igazgató

Az 1204-es iktatói számon az alábbi értesítés ment 
Sinágel József III. C. osztályos tanulónak:

József Sinagel, Schüler 
Salzburg 

Rositin-Kaserne 
Ungarischer Fluchtlingslager

Hédi Andrástól úgy értesültünk, hogy vissza akarsz térni 
Ausztriából. Közöljük, hogy visszatérésed esetén tanulmányaidat 
iskolánknál tovább folytathatod. Kimeneteledből kifolyólag 
semmi hátrányod nem lesz. A tanítás febr. 1-én kezdődik, 
jelenleg téli szünetünk van, senki iskolánknál nem tartózkodik.

Sopron, 1956. XII.22. Tuskó László sk.
igazgató

(J. O.)
Az 1957-es esztendő első hónapjában egyre gyorsabban 

rendezte sorait a párt, a rendőrség, a határőrség. Egymás után 
kerültek elő az addig igencsak visszahúzódva, bujkálva élő, hol 
itt, hol ott tartózkodó párttitkárok, KISZ-titkárok, más vezetők. 
Mindenütt megkezdődött a forradalmi tanácsok vezetőinek ki
hallgatása, majd letartóztatása, végül legtöbbjük elhurcolása. 
Megkezdődtek a megfélemlítéseket célzó igazoltatások. Feb
ruárban egy alkalommal a rendőrség és a katonaság meg a 
beválogatott párttagokból álló csoportok körbekerítették a 
Lővéreket. Mindenkit igazoltattak. Egyenként becsöngettek és 
behatoltak minden lakásba. Az indok az volt, hogy bujkáló 
ellenforradalmárokat keresnek. Éppen a kerékpárommal a Deák 
téren tartózkodtam, amikor egy ismerősöm, aki szintén kerék
párral közlekedett, odaszólt hozzám az utcán, hogy éppen most 
kerítették körül a vasúti sínektől kezdődően a Lővéreket. Őt már 
nem is eresztették át a Béke úton, mivel nem a Lővérekben lakik.
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Mivel feleségem egyedül tartózkodott otthon, azonnal a vasúti 
átjáróhoz siettem. Valóban le volt zárva a körzet. Mindenfelé 
igazoltató rendőrök, civilek. Amikor át akartam menni a vasúti 
síneken, egy rendőr rámkérdezett, hogy mit akarok. A lakásomba 
szeretnék jutni, feleltem. Az igazolványomból kiolvashatta, hogy 
a Hunyadi utcában lakom, mert átengedett. Tartottam ettől az 
ellenőrzéstől, a lakásokba való behatolásoktól. Élt ugyanis egy 
rokonom Londonban. Édesapám húga. Nagyritkán mertünk csak 
levelet váltani, akkor is a feleségem nevére írtak. Én ugyanis a 
többször megkövetelt önéletrajzi bevallásokban azt írtam, hogy 
külföldön élő rokonom nincs. Féltem attól, hogy valami mégis 
kitudódott, és most ezért is házkutatást tartanak, féltem, hogy 
megtalálják azt a 3-4 levelet, amit Londonból kaptunk. 
Szerencsére hamarabb érkeztem a lakásba, mint az a két 
rendőr, akik mintegy fél óra múlva csengettek be, és kérdezték, 
hogy kik laknak a lakásban. Ezután szép lassan és kényelmesen 
körbesétáltak, megnézegetve a fali festményeket, képeket, 
láthatólag élvezve izgatottságunkat. Majd amikor arra a kér
désükre is nemmel válaszoltunk, hogy a nyugatra menekülők 
közül senki sem szállt meg nálunk, vonultak ki a lakásból. Azt a 
néhány levelet megérkezésemkor azonnal elégettem, így vi
szonylag nyugodtan vártuk a rendőrök elvonulását.

Február elsejéig tartó szünet után az iskola folytatta mun
káját, folyamatosan megtartottuk a szakmai gyakorlatokat is. 
Egyik ilyen alkalommal közel kerültünk a határhoz. A határ
őrséggel a múltban mindvégig jó viszonyban voltunk. A szak
tanárok szinte személyes kapcsolatokat építettek ki a határ
őrparancsnokokkal, tisztekkel, a kiskatonákkal gyakorlataink si
ma lebonyolítása érdekében. A forradalmi események után meg
szigorították az engedélyek kiadását, a határövezetben a 
gyakorlatok ellenőrzését, de azért az időben bejelentett gyakor
latainkat általában engedélyezték. Az egyik kiskatonát ismertem, 
többször is volt ellenőrzője gyakorlatomnak. Még 1956 szep
temberében a rajával összegyűjtött gombákat is ellenőriztem. Ő 
mesélte el, hogy '56 december hó folyamán folytatódott a mene
kültek határátlépése. Parancs volt a megállj felszólításra nem 
engedelmeskedőkre azonnali lövések leadása. Szomorú volt, 
hogy a kiskatonákat személyükben tették felelőssé a határon
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való átlépésért. Szabadságelvonás, fogda, katonai törvényszék 
elé állítás volt a fegyelemsértés mértéke szerinti büntetés. A 
kiskatonák igen nehéz helyzetben voltak. Elmondta azt is, hogy 
látott jó néhány menekülőt, s ha csak tehette, másfelé vette az 
ellenőrzés irányát. Amikor már elkerülhetetlen volt a lövés leadá
sa, szándékosan mellé célzott. Elmondása szerint többen is ezt 
tették. Bár egy idő múlva az ellenőrzők serege lepte el a határ
őrséget.

A tanári testületben az 56-os események alatt és után 
igen visszafogott hangulat uralkodott. Az a néhány párttag 
visszahúzódott, vagy éppen magát fedezendő, a leghangosab
ban szitkozódó volt a rendszerrel szemben. Ezzel is provokálni 
akarták a tanárokat, akik közül azonban senkit sem tudtak 
megtéveszteni. Az eltávozott tanárok közül a meghirdetett, 
következmények nélküli visszatérésig csak Varga Gábor erdő
mérnök jött vissza, s folytatta tanári munkáját.

A december 18-i igazgatói jegyzéken nem szerepelhetett 
Vass Ferenc erdőmérnök, mert ő később távozott nyugatra, 
úgyszintén Békési Klára tanárnő, aki szintén később távozott el 
az országból. így a 26 fős tantestületből a tanárok egyharmada 
távozott külföldre.

Az egész ország és az erdésztanulók felfogását és 
hangulatát nagyon jól tükrözik az 1957 március 15-i ünnepéllyel 
kapcsolatos események. Éveken keresztül tilos volt a március
15-ék megünneplése. A legerőszakosabban akadályozták azt 
meg mindenütt. A Kádár-rezsim "engedékenysége" volt az oka, 
hogy 1957-ben engedélyezték a megemlékezéseket. Termé
szetesen központi ünnepségre került sor a Petőfi téren. Mi 
azonban iskolai ünnepséget is tartottunk. Abban az időben az 
iskolai ünnepélyek szervezője voltam. így hát rangos műsort 
állítottam össze. Az egyik fő műsorszám a Bánk bán-ból, Katona 
József drámájából jelenetek előadása, amelyben természetesen 
helyet kapott Tiborc panaszának elmondása is. Az időközben 
Ausztriából hazatért Sinágel József mondta el a nagymonológot. 
Szájából különösen igaznak tűntek az elnyomott parasztság 
nevében elmondott gondolatok. A jelenetekhez, amelyekben a 
királynő és Bánk bán is szerepelt, amely jelenet a trónteremben 
játszódott, színpadi kellékekre volt szükség. A trónnak való szé



142

két a domonkos templomból, az oltár mellől hoztuk el, úgyszintén 
egy nagy feszületet, a nagyméretű gyertyatartókkal és 
gyertyákkal együtt. A felsorolt díszletrészeket március 16-án a 
szereplők maguk vitték vissza a domonkos templomba. Siná- 
gelnek jutott az eszébe, hogy az utcán úgy vigyék a tárgyakat, 
hogy elöl vigye egy tanuló a nagy feszületet, mellette két oldalt 
menjenek a nagygyertyatartósok, s utánuk vigyék a trónszéket. 
Az utcai menet természetesen feltűnt a rendőrnyomozóknak. Már 
másnap megjelentek a kollégiumban számonkérésre. Éppen én 
voltam az ügyeletes nevelő. A detektívek a jelenlétemben 
hallgatták ki a "vádlottakat" Az akkori tanulókban is volt elég 
lelemény, hogy a kérdező nyomozókból szinte percek alatt 
pojácákat csináltak. A szerény képességű nyomozók minden
képpen - központi brossúráknak és utasításoknak megfelelően - 
arra törekedtek, hogy a tanulók szüleinek hovatartozásával bizo
nyítsák be a szerintük bűnös magatartás okát. Nekik az lett volna 
a jó, ha a jelenetben szereplő tanulók szülei valamikori főjegyzők 
vagy egyéb osztályellenségnek minősülők közül kerültek volna 
ki. A tanulók nyomban észrevették, hogy mire megy ki a játék, és 
kérdezéskor a következő válaszokat adták:

Az egyik nyomozó harsogva kérdezte, rámutatva Keszt
helyi Lajosra, aki a Bánk bánt játszotta:
- Magának mi az apja?
- Csepeli munkás - hangzott a válasz. (Ebből annyi volt igaz, 

hogy Keszthelyi szülei Csepelen laktak...)
- A magáé? - mutatva Füst Miklósra, aki egy főurat játszott a 

drámában.
- Erdei favágó! (Ebből annyi volt igaz, hogy apja erdész volt.)
- És a magáé? - már bizonytalanabbul hangzott a kérdés, de 

még benne volt a remény, hogy csak lesz osztályellenségnek 
tartott szülő is.

- Görög szabadságharcos - vágta rá Sinágel, a kérdezett. (Ez 
nem volt igaz, de volt valóban az osztályban egy Nikolau 
Manoli nevű menekült macedón gyerek, akinek az apja valóban 
az volt.)
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A gyors válaszok után az elképedt nyomozók nem jutottak 
szóhoz. Az egyik kérlelésre fogta a szót: "Fiúk, ilyet ne tegyenek 
legközelebb, maguknak példát kell mutatniuk!"
Sinágel morgását csak én, mint legközelebb álló, hallottam: 
"Hiszen azt tettük!"

Sopron, 1996. október 23.
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tásban segítették.



147

Magyar Népköztársaság
H.M.

T.
64. Egyetemi Katonai Tanszék

A. sorozat.
Sopron 592.
1957 január hó 4.

Honvéd Vezérkari Főnök Bajtársnak 
Kiképzési Csoport Főnökség utján

Budapest

Tárgy:
Jelentés felterjesztése az 1956. október 23-át követő 
eseményekről

A Honvéd Vezérkar Főnöke 02 sz. rendeletére:

A fenti tanszéken a rendelet értelmében a bizottságot létrehoztuk 
és a bizottság a jelentését az alábbiakban teszi meg.

Az októberi és novemberi események a Soproni 6. sz. Egyetemi 
Katonai tanszéken.

I. 1956. október 22.-én hétfőn tartotta meg a Soproni Egyetem 
ifjúsága a diákparlament ülését.

Itt alakították meg a MEFESZ bizottságot és itt mondták ki 
a soproni és a miskolci bányamérnöki karok tagoltságának meg
szüntetését, valamint a karok egy egyetemé való egyesítését 
Sopron székhellyel.

A diák parlament ülése során szenvedélyes vita fejlődött 
ki az egyes pontok körül, melyek a diákok követeléseit tartal
mazták. Természetes az, hogy ezen a gyűlésen tanszékünk min
den tagja részt vett, hiszen az egyetem szerves részeinek érez
tük magunkat.

Azt is meg kell mondani, hogy ezen követelések nagy ré
szével tanszékünk személyi állománya is teljes mértékben egyet
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értett. Természetes viszont az, hogy a követelések egy másik 
részével - valamint a vita lefolytatásának módjával nem érthet
tünk egyet, mert azok teljes mértékben irredenták vagy sovi
niszták voltak. Ilyenek voltak:

"Vizsgálják felül az Erdély odaítélésének kérdését!"
"Kilépni az Varsói egyezményből" stb.

Ezek voltak azok a kérdések, amelyek egyáltalán nem 
szolgálták a népek békés egymásmelleit élését - igy természe
tes nem is érthettünk egyet vele.
Minden esetre a gyűlésen továbbra is ott maradtunk, figyelni az 
eseményeket. Sajnos a gyűlésről elég keserű szájjal távoztunk 
el, meg sem várva annak végét.

Ez pedig történt azért, mert a vita - vitatkozássá - majd 
veszekedésre fejlődött. Megkezdődött az egyes személyek kipel- 
lengérezése. A egyetem párttitkárát hozzászólásra kötelezték. 
Hozzászólása alatt állandó fütyülés, oda nem illő szavak 
bekiabálása, szitkozódás hallatszott fel a nézőtérről.

Egyáltalán nem volt parlamentális az ülés. Végül a tan
szék személyi állománya az ülést ott hagyta.

Összegezve a gyűlés tapasztalatait, megállapíthatjuk, 
hogy az októberi események ezzel a gyűléssel kezdődtek meg 
Sopronban.

A tanszék személyi állománya a kérdéshez nem szólt 
hozzá, de másnap a pontokat a tanszéken megvitattuk és a fent 
leirt elhatározásra jutottunk.

Másnap az egyetemen rendes tanítás folyt. Természtesen 
az előző napi feszültség meg volt még, és a diákok is arról 
beszéltek a szünetekben. Kinyomtatták a végleges követeléseket 
és még aznap küldöttség vitte azt a kormány elé.

1956. október 23.-án Sopronban semmi különös esemény 
nem történt. Csupán annyi, hogy az egyetemi ifjúság fegyel
mezett felvonulást tartott a városon keresztül. A menet előtt egy 
táblát vittek, melynek felirata ez volt:

"Együtt a lengyel testvérekkel"
1956. október 24.-én hajnali 3 órakor zörgettek Dánosok 

Gyula szds. lakásán. Kinyitotta az ajtót és látta, hogy a városi 
pártbizottság egyik tagja van ott, aki kérte, hogy azonnal menjen
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be a pártbizottságra. Dancsok szds. azonnal felöltözött, és az 
MDP pártbizottságára sietett.

Ott tudta meg, hogy 23.-án este valami történt Buda
pesten. Hogy mi, azt a Pártbizottság sem tudta, csak azt tudták, 
hogy lövöldözés van Pesten, hogy harcok vannak a rádiónál. 
Budapesttel semmiféle összeköttetés nincs. A Pártbizottságon 
jelen volt a város minden alapszervének titkára. A városi párt
titkár figyelmeztette Dancsok szds.t arra, hogy Budapesten mi 
van, és kérte, hogy a tanszéken lévő fegyvereket helyezze 
biztonságba - nehogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Dancsok szds. a Pártbizottságról nem ment haza, hanem 
éjszaka még sorra járta az összes tiszt bajtársat, természetesen 
Simon őrnaggyal a parancsnokkal kezdve és figyelmeztette őket 
az eseményekre. Kérte a személyi állományt, hogy másnap 
illetve reggel korán - menjenek be a tanszékre és lehetőleg civil 
ruhát vegyenek fel, nehogy bármiféle provokációnak eshessenek 
áldozatul.

A tanszéken a fegyvereket biztonságba helyeztük. A 
fegyvereket és a lőszert a tanszék titkos irodájában helyeztük el 
és az ajtókat erősen lelakatoltuk.

Megjegyezzük, hogy a tanszéken hadifegyver csak a 
tisztek szolgálati pisztolya volt, egyébként a trapp-lőtérhez szük
séges kispuskák és azok lőszerei voltak a tanszék raktárába. A 
kiképzési puskalőszer és kézigránát a határőrség raktárába volt 
elhelyezve.

24.-én reggel Simon őrnagy a tanszék parancsnoka, aki 
éppen szabadságát töltötte, szintén bejött a tanszékre. Bejelen
tette, hogy szabadságát megszakítja, a parancsnokságot Dan
csok szds.-tól a helyettesétől átveszi, tekintettel az esemé
nyekre.

Parancsot adott arra, hogy mindenki öltözzön át egyen
ruhába. Parancsát szószerint az alábbiakban adta ki: "Elvtársak! 
Mindannyian tudják, a legújabb fejleményeket. Az események 
váratlan kitörése arra kötelez, hogy a tanszék személyi állomá
nyát felfegyverezzem. Semmiféle tőkés restaurációt nem enged
hetünk meg. Figyelmeztetem a személyi állományt, hogy semmi
féle rémhírnek ne üljön fel, őrizze meg a hidegvérét, és hallgat
tassa el a pánikkeltőket."
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Ezzel Simon őrgy. kiosztotta a tisztek szolgálati fegyvereit 
a hozzávaló lőszerrel együtt. Később feljött a tanszékre a 
MEFESZ bizottságtól egy küldöttség és a tanszék személyi állo
mányának a véleményét kérte az eseményeket illetően.

A rádión keresztül ekkor már tájékozódtunk az esemé
nyekről és igy kellő választ tudtunk adni a küldöttségnek. Simon 
őrgy. bajtárs kifejtette, hogy semmiféle fegyveres megmoz
dulással nem érthet egyet a tanszék, mert olyan követelések a 
magyar népnek nem lehetnek érdekei, melyet a tárgyalások ut
ján ne lehetne elintézni. Kérte a MEFESZ bizottságot, hogy min
den törekvésük arra irányuljon, hogy Sopronba magyar vér ne 
folyjon, hogy a MEFESZ segíteni abban, hogy Sopronban a rend 
és a nyugalom megmaradjon.

A tanszék személyi állománya a tanszéken tartózkodott és 
hallgatta a rádiót - ujabb és ujabb hírek alapján.

A tanítás természetesen szünetelt. A soproni üzemek 
ekkor még dolgoztak rendesen. A munkát az üzemek csak 
később hagyták abba. A városban bizonyosfoku pánik hangulat 
lett úrrá. Ezt fokozta a város több pontján felállított hangszóró, 
mely állandóan közléseket és a kormány felé követeléseket 
olvasott be.

Az emberek igyekeztek pénzüket értékesíteni - igy hatal
mas felvásárlási láz kezdődött. Az üzemek abbahagyták a mun
kát, mindenki az utcán tolongott.

A MEFESZ bizottság ezen a területen igen hasznos és 
eredményes munkát végzett. A malomban a diákok őrölték a bú
zát, a pékségben a diákok sütöttek, a sorban állókat a diákok 
igazolgatták. Igy a fegyelem a városban megmaradt és nem ke
rült sor a kilengésekre. Ebben az időben a MEFESZ nagyon 
nagy tekintélynek örvendett.

A tanács és a város minden vezető szerve valójában a 
MEFESZ irányítása alatt állt. Még a falusiak is felkeresték a 
MEFESZ-T, persze sokszor egészen jelentéktelen ügyekben, "Pl. 
Sertésvágási engedélyt kértek - sőt Balfon az egyik községben a 
parasztok is megalakították a MEFESZ-T

A városi pártszervezet ekkor már nem volt a helyén - igy 
az irányításban nem is tudott befolyni.
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Budapestről riasztóbbnál riasztóbb hírek érkeztek - minek 
következtében a rend kezdett Sopronban felbomlani, fegyverte
len diákság pedig már képtelen volt arra, hogy a rendet sokáig 
fenntarthassa.

Ez a körülmény késztette a diákságot arra, hogy fegyve
reket szerezzen.

Simon őrnagy, a tanszék parancsnoka, ezen események 
miatt úgy határozott, hogy a tanszéket lezárjuk, és mindenki tar
tózkodjon az otthonába, és ha szükséges védje meg a családját 
az esetleges provokációtól.

Igy a tanszéket 1956 október 25.-én lezártuk, termé
szetesen mindennap bejöttünk megnézni a tanszéket. Egyenlőre 
a tanszék személyi állományát semmiféle követeléssel, vagy 
kéréssel nem háborgatták. Azt azonban éreztük, hogy a tan
széknek a diákság megmozdulásával kapcsolatban tekintélye 
nincs. Nem élveztük a diákság bizalmát, mert nem igyekeztünk 
tulkiabálni őket a követelések hangoztatásában. A megszokott 
köszönés is elmaradt, ha az utcán találkoztunk a hallgatókkal. Ez 
a helyzet valószínűleg azért állott elő, mert kifejtettük vélemé
nyünket a fegyveres felkelés ellen. Természetes az, hogy az 
eseményeket mi sem láttuk világosan. A hazafias követelésekkel 
teljes mértékben egyetértettünk. Hajlandók is lettünk volna azok 
támogatására. Azonban nagyon nehéz volt elhatárolni, hogy a 
követelések meddig "hazafiasak"

Éppen ezért azt az utat választottuk, hogy nem kap
csolódunk be semmiféle munkába, mely az egyetemen folyik.

1956. október 25., 26..-án lakásunkon tartózkodtunk - 27.- 
én szombaton - 28..-án vasárnap is csak azért mentünk ki az 
utcára, hogy tájékozódjunk a helyzetről.

Vasárnap nagy tömeg gyűlt össze a Széchenyi téren, és 
fegyverért kiabáltak. Mindenáron menni akartak Budapestre, 
segíteni az ottaniaknak. Ezt a gyülekezetet a diákok és a közép- 
iskolás leányok oszlatták fel. A diákoknak ekkor már fegyverük is 
volt. Az ország különböző részeiből hordták azokat össze. Fegy
veres diákok és rendőrök cirkáltak az utcán és őrködtek a 
rendre.

Szombaton éjjel egy kisebb csoport elfogta a városi DISZ. 
titkárt és tettlegesen bántalmazta. A Soproni diákok szabadi-
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tották ki Őt. Ugyancsak 27.-én szombaton alakították meg a for
radalmi katonai tanácsot is. A katonai tanács a MEFESZ bizott
ság mellett működött. Érdekes jelenség volt az, hogy bár a 
városban volt honvédség, igy a határőrség, a Kiegészítő pa
rancsnokság és a katonai tanszék, mégis a katonai tanács az 
egyetemen alakult meg civil vezetőkkel és civil beosztottakkal.

A határőrség és a Kiegészítő Parancsnokság delegátusa, 
csak később 28.-án kapcsolódott bele a katonai tanács mun
kájába.

A katonai tanácsba a tanszék egyetlen tagja sem volt 
benne, sem mint tag, sem mint beosztott. A megalakulásáról is 
csak másodkézből értesült a katonai tanszék.

A katonai tanács munkáját a szakszerűtlenség és a kap
kodás jellemezte. Mindenki mindennek a gazdája, parancsolója 
szeretett volna lenni. A katonai tanács letartoztatott Marxista 
tanszéki dolgozókat, amiről például a MEFESZ nem is tudott. 
Ezen emberektől később a MEFESZ kért bocsánatot. Nem tudta 
a MEFESZ, hogy mit csinál a katonai tanács - és fordítva.

A katonai tanács letartóztatta és fogva tartotta a városban 
szolgálatot teljesítő Államvédelmi Hatóság tisztjeit. Azonban tett- 
leg egyiket sem bántalmazták, sőt pár nap múlva szabadon is 
engedték Őket. Kizárólag a megfigyelésükre szorítkoztak.

A tanszék személyi állománya nem tartott kapcsolatot a 
Határőrséggel, sem a Kiegészítő Parancsnoksággal.

1956. október 28.-án a városban lerombolták a szovjet 
emlékművet és a város proletár fiának Kellner Sándornak a 
szobrát. Ezen ténykedés alatt sem került sor semminemű 
lövöldözésre, vagy veszekedésre.

1956. október 29.-én hétfőn egy csoport kereste fel Penke 
fhdgy.-ot, hogy adja át a tanszék állományában lévő fegyvereket. 
Penke fhdgy. mint nem illetékes ezt a csoportot elküldte Dancsok 
szds.-hoz. Dancsok szds. miután leigazoltatta a három főből álló 
csoport tagjait és meggyőződött, hogy a katonai tanács küldöttei, 
elvezette őket Simon őrgy.hoz aki illetékes az ügy eldöntésére.

Mindenesetre Simon őrgy. és Dancsok szds. bementek a 
MEFESZ bizottsághoz ahol ekkor már fegyveres diákok fogadták 
őket. Kijelentették, hogy a fegyvereket át kell adni, mert már a 
Rendőrség, a Határőrség is átadta. Ha mi nem adjuk át, akkor
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elveszik. Igy kénytelenek voltunk a tanszéket felnyitni és a 
kispuskákat kiadni. Hadifegyver a tanszék tulajdonában nem 
volt, csak a tisztek személyi fegyverei. A MEFESZ. bizottságnak 
kijelentettük, hogy ezen fegyvereket semmi szin alatt nem adjuk 
le. Nem is adtuk le a fegyvereinket és azok még ma is a 
tulajdonunkban vannak.

A MEFESZ. bizottság ünnepélyesen kijelentette, hogy a 
kispuskákat kizárólag a rend fenttartása céljából veszik igénybe 
és azokkal vért ontani nem fognak. A fegyverek átadására 
kényszerítve voltunk, mert a katonai tanács ekkor már tekin
télyes fegyverekkel rendelkezett. A Határőrség és a Kiegészítő 
Parancsnokság már képviselve voltak a katonai tanácsban Igy a 
tanszék négy tisztje képtelen lett volna bármilyen komoly ellen
állásra is.

Ugyanezen a napon a katonai tanács lefoglalta a tanszék 
kettő db. R/20-as rádió adó-vevő berendezését és 24 db. tüzér 
látcsövét. Ezenkívül lefoglalt 1 db. távbeszélő készüléket.

1956 október 29.-én tehát a veszteség az alábbi:
2 db. R/20 rádió adó-vevő berendezés 
1 db. távbeszélő készülék 
10 db. kispuska 
24 db. tüzér látcső

A budapesti rádió állandóan adta az utasításokat a 
honvédegyének részére, hogy azok jelentkezenek a tartózkodási 
helyükhöz legközelebb eső katonai parancsnokságon. Mivel 
Sopronban a katonai tanács volt az egyetlen ilyen parancs
nokság, ahol jelenkezni lehetett, igy sorra jelenkeztek a katonák, 
aiket fegyver tisztogatásra és őrségadásra igénybe vettek. Tisz
tek ennél a tanácsnál nem jelentkeztek. Ha volt is ilyen, azokat 
elküldték azzal, hogy majd értesítik, ha szükség lesz rájuk.

1956. október 29.-én hétfőn 24 órakor csengettek Dan
csok szds. lakásán. A katonai tanács küldöttei voltak, akik fel- 
szollitották Dancsok szds.-t hogy készüljön fel, mert azonnal 
menni kell Fertődre az ottani tüzérezredhez. Lövegeket kell hozni 
Sopron védelmére.

Előzőleg már Simon őrgy.-nál is hasonló képen meg
jelentek. Dancsok szds. Simon őrgy. lakásánál a katonai tanács 
küldötteivel együtt megjelent. Simon őrgy. éppen a legrosszabb
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helyzetben volt, mert felesége gyermeket várt. Igy az egye
temisták megígérték, hogy hoznak diáklányokat, akik ott 
maradnak addig, míg Ők Fertődön járnak. Egy gépkocsi el is 
ment a lányokért.

Amig a gépkocsi visszaérkezett bőven volt idő arra, hogy 
beszélgessenek a küldöttség tagjaival. Megvilágították előttük 
azt, hogyha most elmennek Fertődre, abból semmi haszon nem 
lenne. Nem lenne elsősorban azért, mert nagyon későn érkez
nének oda. Nappal lövegeket hozni nem lehet, meg aztán nem is 
biztos, hogy a Fertődi alakulat a Soproni katonai tanács 
rendelkezésére bocsájtaná a lövegeket.

Ha Sopronba lövegeket hoznánk azzal olyan pánikot 
keltenénk, hogy az csak ártana a rendnek és a nyugalomnak. 
Simon őrgy. megkisérte megértetni a katonai tanács küldötteivel, 
hogy épen most - amikor a kormány intézkedése szerint fegy
vernyugvás van minden ilyen kalandos kísérlet provokáció 
jellegét viseli magán. Beszélt arról is, hogy egy 40.000 lakosú 
város nyugalmát és biztonságát nem szabad kalandos tervek 
érdekében kockára tenni. Nem teljesen bár - de mindenképpen 
sikerült meggyőzni Őket arról, hogy lövegekre nincs szükség 
elég az hogy a Fertődi tüzérek megígérik, hogy nem hagyják 
cserben Sopront, ha arra szükség lesz. Ez megnyugtatja Sopront 
és a katonai tanácsot is.

A katonai tanács küldöttei hosszas meggyőzés után igazat 
adtak Simon őrgy.-nak és Dancsok szds.-nak és letettek azon 
szándékukról, hogy éjszaka Fertődre menjenek. A bizottság 
azonban másnap mégis elment Fertődre és a Fertődi tüzérek 
nyilatkozatát elhozták Sopronba, amit a hangos híradóba be is 
olvastak. Ez a tény valóban megnyugtatta a Soproniakat.
A Fertődi tüzér ezredtől egy összekötő tiszt állandóan szolgálatot 
tartott a Soproni katonai tanács mellett alakulatával. Közben 
állandóan özönlött a fegyver Sopronba - az ország különböző 
fegyver raktáraiból. Megindult az osztrák segélyszállítmányok 
áradata is. A katonai tanács munkája abban merült ki, hogy ezen 
konvojokat fogadta és utbainditotta Budapest felé. Sopron 
minden gépkocsija ilyen feladatot látott el akkor.

A határőrség a határon őrködött a kifelé igyekvők ára
datának megállítására. Egyébként a Soproni raktárak is kezdtek
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megtelni segélyadományokkal. Október 30-a és 31 -e ilyen álla
potokban zajlott le.

Konkrét események nem voltak. A diákok járőr szolgálatot 
láttak el, dolgoztak az üzemekben (közüzemekben) a 
segélyszállítmányok jöttek és indultak Budapest felé. Az egyetem 
volt a főhadiszállás. Gépkocsik százai állomásoztak az egyetem 
előtt és annak kertjében. Mindenki lázasan tevékenykedett a 
saját belátása szerint. Igy a katonai tanácson állandó össze
ütközésre került sor az intézkedések kereszteződése miatt. Min
denki gépkocsit akart fogni magának, semminek nem volt gaz
dája, felelős vezetője semminek nem volt.

1956 november 1.-e volt a fordulópont a katonai tanács 
életében. November 1.-jén megalakult az egyetemi forradalmi 
bizottság. A bizottság munkájában a katonai tanszék nem vett 
részt, bár Dancsok szds.-t beválasztották. Ő azonban csak az 
alakuló gyüllésen vett részt. Mivel a gyüllés csak arra szorít
kozott, hogy milyen követeléseket lehetne a kormány felé 
előterjeszteni, holott a bizottságnak az egyetem vezetése lett 
volna a feladata, Dancsok szds. elhagyta az ülést - és a további 
félnaponként megismétlődő üléseken már nem vett részt.

Ugyanezen a napon felszollitotta a katonai tanács a tan
székünkhöz tartozó Nagy György fhdgy.-ot, hogy a város rend
jének szervezett megőrzésére, szervezze meg a diákokból a kar
hatalmi zászlóaljat. A katonai tanács azért döntött igy, mert a 
diákoknál majdnem mindegyiknél fegyver volt, de beosztva 
sehova nem voltak. Igy még magán útjaikra is fegyverekkel 
jártak. Nagy fhdgy. megszervezte a zászlóaljat. A zászlóalj ren
desen fel volt szerelve. A katonai tanács lefoglalta a tanszék 
helyiségeit és ott helyezte el a karhatalmi zászlóaljat. Nagy 
fhdgy. a zászlóalj részére rendes szolgálatot szervezett meg és 
igyekezett azt a katonai fegyelem keretei közé szorítani.

November 2.-án Dancsok szds. beakart menni a katonai 
tanácshoz, hogy tájékozódjon a helyzetről. Az ajtóban fegyveres 
őr állt és közölte Dancsok szds.-val, hogy tilos a bemenet. 
Dancsok szds. csak ekkor tudta meg, hogy mi történt, amikor a 
tanács ülésének vége volt. És amit megtudott az nagyon szomo
rú volt. Kiderült az, hogy a katonai tanácsot átszervezték. Az 
eddigi vezetőket eltávolították abból és a vezetést valami "Pista
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bácsi" nevezetű egyén vette át. A katonai tanácsban ekkor már 
egyetlen diák sem volt, sőt a MEFESZ.-ben is alig volt egy-kettő.

Mikor Dancsok szds. bejutott a tanácshoz, igen szívé
lyesen fogadták. "Pista bácsi" is bemutatkozott. Vezeték nevére 
Dancsok szds. nem emlékszik. Ekkor Dancsok szds. megkér
dezte tőle, hogy ért e valamit a katonai vezetéshez. Erre Ő azt 
felelte, hogy hogyne értene, mikor szds. volt Ő is a régi had
seregben. Most jött Amerikából. Szívesen látná, ha Dancsok 
szds. is segítene neki munkájában.

Dancsok szds. erre kijelentette neki, hogy nem tudna 
vigyázzba állni nyugatos szds. előtt. Kérte, hogy ne számítsanak 
a munkájára. Ezután természetesen Nagy fhdgy.-ot is leváltották 
a karhatalmi zászlóalj parancsnokságáról. Ezzel tulajdonképpen 
a tanszék beosztottjainak a kapcsolata teljesen megszakadt a 
diáksággal. Azt vártuk, hogy mikor jönnek a személyi fegyve
reinket elvenni. De valószínű, hogy erről még Ők is meg- 
feletkeztek. A város katonai parancsnoka Farkas szds. lett a 
Határőrség parancsnoka. Neki köszönhető, hogy Sopron vér nél
kül vészelte át a további eseményeket.

1956 november 4.-én jött meg a hire annak, hogy az 
ellenforradalom leverésére a szovjet csapatok támadásba men
tek át. A "Pista bácsi" azonnal intézkedett. A főhadiszállását 
kihelyezte az egyetemről a lővér szállóba és személyes védel
mére egy egész századot vett igénybe a karhatalmi zászlóaljból, 
mivel ez volt Sopronban az egyetlen szervezett erő melyre szá
mítani lehetett.

A másik két századot Farkas szds. parancsnoksága alá 
rendelte, azzal a feladattal, hogy védje meg Sopront. Farkas 
szds. aki szintén nem viseltetett szeretettel a "Pista bácsi" iránt, 
megoldotta Sopron sorsát.

Két századdal kiment Sopron elé. Ő maga pedig felvette a 
kapcsolatot a közeledő szovjet erőkkel és a felvonult Fertődi 
tüzérekkel. A lövegekből kiszedték az ütőszeget, a gránátokat 
gyújtó nélkül szállították a tüzelőállásokba. A szovjet csapatok 
igy nyugodtan közelítették meg a tüzelőállásokat, mert tudták, 
hogy a lövegek nem működnek.

Mikor a hallgatók látták, hogy a lövegek nem működnek, 
egyetlen lövés nélkül lerakták a fegyvert. A szovjet csapatok a



157

hallgatókat otthonaikba küldték. Senkinek semmi bántódása nem 
lett. A "Pista bácsi" személyes védelmére kirendelt század a 
főnökkel együtt átlépte az osztrák határt, és nyugatra távozott.

Ezenkívül is sokan távoztak nyugatra, mert féltek attól, 
hogy felelőségre vonják őket az eseményekben való részt- 
vételért.

A kimenekülési pánikot növelte a lakosság ezreinek ára
dása a nyugati határ felé.
1956. november 4.-én a tanszék raktárából a hallgatók elvitték a 
gázálarc tokokat - lőszert vittek benne. Természetes az, hogy az 
említett anyagok nem is kerültek vissza a tanszék raktárába, 
mert legtöbbjét a diákok nyugatra vitték.

Mint tapasztalatot említjük meg, hogy a "Pista bácsi" által 
vezetett katonai tanács annyira nem fektetett súlyt a fegyveres 
felkészülésre, hogy még a kiadott fegyvereket sem tisztították 
meg. Voltak olyan fegyverek a diákoknál, amelyeket nem lehetett 
elsütni a sok zsírtól. A tárból nem lehetett a lőszert kiszedni, 
annyira bele voltak ágyazva a kemény zsírba.

Következtetések:.

1. Szervezetlenség a katonai vezetés vonalán.
A tanszék kapcsolata a H. M. illetékes szerveivel 1956 

október 24.-én megszakadt és több, mint másfél hónapon ke
resztül semmiféle utasítást, vagy parancsot nem kapott a 
tanszék feletteseitől.

Tájékoztatást a rádión keresztül igyekeztünk szerezni, de 
a rádió egyik napról a másikra cáfolta meg a korábbi napokon 
adott közléseit. Egyik nap ellenforradalomról beszélt amásik na
pon már győztes forradalomról szónokolt. A politikai és katonai 
vezetés bizonytalansága - növelte az ellenforradalmi veszélyt.

A várost elárasztotta a vadabbnál vadabb követeléseket 
tartalmazó plakátok özöne.

A Győri rádió közlései amit hangos hangszóróból 
közvetítettek még fokozták a helyzet bonyolultságát. Elegendő 
volt egy ujjonnan bedobott követelés hogy sokaknak megza
varja az esetleges tisztánlátást is.
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Az egyetem hallgatóinak jelentékeny része megálla
pításunk szerint nem táplált ellenforradalmi érzelmeket - de azt is 
hozzátehetjük, hogy a hazafias érzés sokszor nacionalizmusba 
csapott át - és a függetlenség követelésének sovinista uszítás 
lett a következménye.

A katonai és politikai vezetés csődje - megkönnyítette az 
ellenforradalmi ellemek beözönlését is bár kifejezetten 
ellenforradalmi jelszavakat nem hangoztattak mert ilyen 
követelések népszerűtlenné tették volna Őket a hazafiasság 
álarca alatt igyekeztek saját céljaik felé.

A felső vezetés hiánya miatt a katonai tanszék, de nyu
godtan hozzátehetem más fegyveres alakulat is - a legteljesebb 
bizonytalanságban voltak - és csak egyéni elképzelésekre voltak 
utalva a feladatok végrehajtását illetően.

2. Az egyetemi hallgatók és a lakosság kapcsolata
Határozottan állíthatjuk, hogy a lakosság szimpatizált a 

hallgatók követelésével valamint azokkal a ténykedésekkel, 
amelyekkel Sopron ellátását és nyugalmát biztosítani kívánták.

A katonai tanszék beosztottjai - különböző beszélgetések 
és tárgyalások során igyekeztek meggyőzni a hallgatókat a 
fegyveres harc esztelenségéről, de ez csak elhidegülést eredmé
nyezett a tanszék és a hallgatók egyébként jó kapcsolatában.

A város népe, mint mondottam, szimpatizált a hallgatókkal
- és bár esetenként a tömeg fegyverekért kiabált, de amikor a 
diákok fegyvereket ajánlottak nekik óvakodtak azt elfogadni 
tőllük - inkább a határon való átmenekülést választották.

II. A november 4-e utáni események.

1956 november 4.-én az utánna következő napokban 
több ezer ember el hagyta el Sopront és ment osztrák területre.

1956 november 5.én az egyetemen gyűlést tartottak - ahol 
a diákok alig fele jelent-meg - a többi teljes egészében nyugatra 
távozott.

Főleg az Erdőmérnöki Főiskola felsőbbéves hallgatói 
távoztak el nagy számban. A diákok nem mertek a diák
szállókban tartózkodni mert féltek hogy elviszik őket.
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A katonai tanszék vállalta, hogy részt vesz a fegyverek 
összegyűjtésében. Igy az elhagyott és összeszedett fegyvereket 
a tanszékre gyűjtötték össze és innen adtuk át a katonai 
parancsnokságnak.

November 12.én az egyetemen megindult a katonai okta
tás a többi tantárgyak oktatásával együtt. Igaz, hogy a hallgatói 
létszám kicsi volt, de azért mégis tanítottunk.

A tanítást csak december 20.-án hagytuk abba, amikor 
értesültünk arról, hogy az egyetemen a honvédelmi oktatást 
megszüntetik.

A tanszék személyi állománya nagyon nehezen tudott 
kapcsolatot teremteni magasabb parancsnokságával. Fizetést is 
csak kéthónapos késéssel kaptunk, - addig kölcsönökből kellett 
élni.

Amikor a H. M-mel kapcsolatot tudtunk teremteni kértük 
azt, hogy intézkedjenek sorsunkról. Azt az utasítást kaptuk, hogy 
további intézkedésig maradjunk a helyünkön. Igy a tanszék 
felmérte hiányait, végrehajtotta az évvégi leltározást és jelenleg 
várja a felsőbb szervek utasításait.

Sopronban a karhatalmi alakulat most áll szervezés alatt. 
A szovjet csapatok bevonulása óta a városban senkinek semmi
nemű bántódása nem esett. A nyugatra távozott diákok egy 
része már visszatért. A kint lévő rész is szeretne visszatérni, 
csak nem engedik őket.

A visszatérők elmondták, hogy odakint rettentő rémit- 
getésekkel akarják őket ottmaradásra késztetni Például azt 
hitették el velük, hogy a Soproni Egyetem udvarán minden fán 
egy egyetemista lóg, hogy leégett a posta, hogy az életben 
maradt diákokat kivitték a Szovjetunióba stb. Igy aztán érthető, 
hogy sokan nem is mernek a hazafelé vezető útra rálépni. 
Mindezen rémisztgetés ellenére is - állandóan növekszik a haza
térők száma.

Bujdosó Alpár III. éves erdőmérnökhallgató aki Kéthli 
Annával együtt hagyta el az országot, és Amerikába repült, az 
"amerika hangjában" László néven azt mondta be, hogy tiz órán 
keresztül védték Sopront a szovjet csapatok ellen. Sőt azt is 
közölte, hogy Ő volt az utolsó aki leadta az utolsó lövést a 
határon való átlépés előtt. Megjegyzendő, hogy nevezett 1956
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november 4.-én 11 órakor már átlépte a határt - és a szovjet 
csapatok egységei ugyanaznap 16 órakor léptek Sopron 
területére, minden fegyveres harc nélkül. Igy aztán az itthon lévő 
diákok, akik részt vettek az eseményekben undorral fordulnak el 
az ilyen hazug propagandától. Megjegyzendő Bujdosó Alpár a 
MEFESZ bizottság titkára volt.

Sopronban a rend teljes. Ezt az is bizonyítja, hogy a város 
szovjet katonai parancsnoka Karácsonykor és Szilveszterkor a 
kijárási tilalmat teljesen feloldotta. Mindkét nap fegyelmezetten 
telt el.
A kijárási tilalmat azóta véglegesen feloldották.

Dancsok Gyula szds.
Simon János őrgy. 

kik. főelőadó 
tanszékvezető

Penke László fhdgy. 
kik. előadó

Nagy György fhdgy. 
kik. előadó
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16.tü.e-nél 1956. október 23-ával kapcsolatos 
események.

16.tü.e. munkája ténykedése és a vele kapcsolatos események 
1956. okt. 23-tól napjainkig.

1956. október 23-án:
Az alakulat személyi állománya meghallgatja 20 órakor Gerő 
Ernő beszédét, amely rossz hangulatot váltott ki.

1956. október 24-én:
05.00-kor a ho.pk. az ezred részére karhatalmi riadót rendelt el. 
Különös esemény nem történt.

1956. október 25-én:
Különös esemény nem történt.

1956. október 26-án:
15.00-kor a ho.pság. távbeszélőn utasítást adott a Forr. munkás
paraszt Katona Tanács megalakítására a helyőrségben és a 
Járási székhelyen. Kapcsolatot vettünk fel a kapuvári járási 
tanáccsal, de erre az időre a kieg.pság. közreműködésével már 
megalakult a fent említett tanács. A megalakult kapuvári 
Munkás-paraszt katona tanács gk-t, fegyvereket és embereket 
kért. Ezt a kérést elutasítottuk, nem láttuk tisztán a tanács 
munkáját és összetételét és róla negatív értesülések érkeztek, 
ezért a kapcsolatot vele szorosabbra nem füztük és velük kap
csolatban a várakozás álláspontjára helyezkedtünk.

A ho. TÖRF. utasítására egy megerősített szakasszal lezártuk, a 
Győr-Soproni műutat, azzal a feladattal, hogy a Bp-ről Ny-ra 
húzódó fegyveres csoportokat feltartóztassuk. A fegyveresek 
feltartóztatására ezen a helyen nem került sor.
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10.00-kor a helybeli technikum hallgatói és iskolásai nemzetiszin 
zászlókkal, a Himnusz, Szózat, énekléssel, a Nemzeti dal elsza- 
valása mellett békés felvonulást tartottak.
12.00-kor a környékbeli falvak küldöttei kb. 80-100 fő, felvonult a 
laktanya elé - nagyobb részében ittassan. Éltették a hcs-t köve
telték a kapuk kinyittását és azt, hogy a katonákat engedjék ki 
velük a tüntetésre. Az e.pk. kiment a tömeghez, beszélt hozzá
juk, mire azok elcsendesedtek. A katonák közül 15-20 fő a 
tömeggel együtt, tisztek vezetése alatt, felvonult. A tisztek kül
döttei felvették a kapcsolatot a helyi Forr. Bizottmánnyal, a 
forradalmi Munkás-paraszt katonai tanács megalakításával kap
csolatban.

A tüntető tömeg beverte a helyi pártszervezet titkára lakásának 
ablakát, "le a kommunistákkal" jelszót kiabálva. Ismeretlen egyé
nek fel akarták gyújtani a helyi gabonaraktárt, amelyben több 
száz mázsa gabona volt. Varga Sándor törm. észrevette és több, 
katona segítségével megakadályozta.
A ho.ügy.ti. telefon utasítást adott, hogy a sapkákról és a lakta
nyából a címereket szedjük le és távolítsuk el. Utasítást adott, 
arra, hogy ha a tömegek követelik, le vehetjük a vörös csilla
gokat és a vörös zászlókat. A laktanya kapujából a tömegek 
kívánságára a Vörös Csillagot eltávolitottuk.

Október 27-én:
09.00-kor békésen tüntető tömeg a laktanyából katona
küldöttséget kért, hogy az velük együtt vonuljon fel. Ezek a tün
tetők a tanácsháza elé vonultak - velük együtt a katonák küldött
sége -10-15 fő, tisztek vezetésével. A tömeg követelte a begyűj
tési papírok elégetését. Ezt a katonaküldöttség rábeszéléssel 
nem tudta megakadályozni. A sarródi tanács küldöttsége felvette 
az alakulattal a kapcsolatot, hogy járuljunk hozzá a Móváron 
meghalt diák diszpompával való eltemetéséhez és ezen a teme
tésen az ala. képviseltesse magát. Kérésüket teljesítettük.

A helyi nemzeti bizottmánnyal közösen megalakítottuk a helyi 
Nemzetőrséget, amelyek egy civil és egy tiszt parancsnoka volt 
/Németh Győző hdgy./. Kapcsolatot felvettük a kapuvári járás
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Nemzeti bizottsággal, akik újbóli fegyverek kérésvei fordult a 
pság-hoz. Fegyverek kiadását elutasítottuk, fegyvert nem adtunk 
ki. Az e.pk. /Szuhár szds./ úgy határozott, hogy 10 fő őrséget 
rendel ki egy tiszt /Kemény Béla hdgy./ psága alatt a kapuvári 
járási nemzetőrség megerősítésére és a rend biztosítására. Este 
összeült a fertődi nemzeti bizottmány a tizes bizottság meg
alakítására. Ezen az ülésen, résztvettek Molnár László szds., 
Tóth János fhd Fekete László szds., Barta Imre fhdgy., Német 
Győző hdgy. A tizes bizottságba beválasztották Fekete László 
szds-t, mint a katonák képviselőjét.

A Fertőszentmiklósi tanácsházán részeges egyének tüzet okoz
tak, azzal, hogy a begyűjtési papírokat a tanácsház belső helyi
ségében gyújtották meg. A tűz továbbterjedését megaka
dályozták. A ho.pk. /:Moór ezds.:/ utasítására 50 fővel, 3 tiszt 
vezetése alatt /csop.pk./ Zsédel Márton fhdgy./ - megerősítettük 
a határőrséget a Hegyeshalmi vonalon. Ez a csoport 4 napig volt 
kinn, feladatát és ténykedését a határőrség pk-nak utasítása 
szerint hajtotta végre.

Október 28-án:
Környékbeli községek nemzeti tanácsán keresztül intézkedé
seket tudtunk kiadni, a vadászfegyverek összeszedésére. Ösz- 
szeszedett fegyvereket a fe. raktárban őrizet alatt tároltuk.
A Sopron-i egyetem katonai pság-a fegyverszerző csoportjam a 
laktanyához jött Dr. Perlaki /Gyesev orvos/ vezetésével, azzal a 
céllal, hogy alakulatunktól nagyobb mennyiségű fegyvert szerez
zenek.
Ez a csoport fegyvert lőszert, rádiót, követelt azonban semmit 
nem kaptak. A pk. úgy döntött, hogy összekötő tisztet küld a sop
roni egyetem katonai pság-ához, azzal a céllal, hogy egyrészt 
tájékozódjék az ottani helyzetről, céljaikról és munkájukról, más
részt, hogy a soproni egyetem katonai pság-ának eszközein 
keresztül is, ismertesse állsápontunkat és az ott tapasztaltakról 
tájékoztassák a pk-t.

Ezek az összekötők 24 órás váltással látták el szolgálatukat. 12 
és 14 között a soproni egyetemi ifjúság azzal a követeléssel jött
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a pság. felé, hogy a Nagycsenki útelágazásnál lévő orosz pán
célosokat küldjük, illetve távolítsuk el, ha másképpen nem akkor 
fegyverrel. Erre az epk. Szuhár János szds. jelentést tett a 
ho.pk-nak és kérte az intézkedését. A ho.pk. intézkedésére az 
orosz páncélosok az útelágazástól elvonultak. Az alakulat a 
ho.pk-tól azt a feladatot kapta, hogy egy tűzszakasszal vonuljon 
a nagycenki útelágazáshoz, annak biztosítására. Ezt a parancsot 
este 21 órakor végrehajtottuk.
Még ezen a napon kb.12 órakor a Csornai határőrség, valamint a 
Kapuvári kórház és a nemzeti bizottság felkérte az alakulat pk-át 
hogy a Pomogynál érkező Vöröskereszt karavánokat vegyük át 
és a kapuvári kórházba szállítsuk be. A pk. intézkedése alapján 
egy db. tgk-t és 2 fő tisztet /Batiz fhgy. és Barta fhdgy./ bizto
sítottunk az átvételhez és szállításhoz. A fenti két tiszt el
mondotta, hogy az átvevőhelyen már ott volt a Tőzegi határőrstől 
Lakatos hdgy. a kapuvári kórháztól: az igazgató és dr. Takács 
nevű orvos a nemzeti tanács részéről: Fűzi nevezetű egyén. 
Osztrák részéről Bors nevezetű Pamhageni lakos - mint meg
bízott és még több osztrák egyén. Ez alkalommal átvételre került
3 tgk. anyag, amely nagyrésze élelemből, ruházatból, kevesebb 
gyógyszer és kötszerből állt. Az átvevőkkel ekkor közölte Boros 
az osztrák megbízott, hogy a következő napon várható kb. 250- 
300 gk.ag. amelynek átadása szintén a Tőzegnél történik és azt 
követelték, hogy a határt képező Hanság csatornán egy olyan 
hidat építsünk, amely közúti forgalom lebonyolítására is alkal
mas. Ezt a követelést támogatta Fertőd, Fertőszéplak, Sarród és 
Tőzeg községek tanácsai is több esetben. Azonban csak ideig
lenes személyforgalom lebonyolításra alkalmas híd készült el, 
amely dec. közepéig fennállt.

Október 29.
Újbóli Vöröskeresztes szállítmány érkezését jelezte a határőrség. 
A bizottság /Husztu szds. Molnár szds. Gyerák fhdgy./ kiment a 
szállítmány átvételére. Azonban csak egy láda vér érkezett. 
Ekkor ujjabb vita folyt a Hanság csatorna híd felépítéséről. Olyan 
híd azonban, amely közúti forg. lebonyolítására alkalmas nem 
épület fel.
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A rádió felhívása alapján végrehajtottuk a vállapok leszedését és 
a rangjelzés átrendezését.
Ezen a napon a soproni egyetem katonai pság-án az összekötő 
tiszti szolgálatot Batiz István fhdgy. látta el. Az itt tapasztaltakról 
az alábbiakban tájékoztatta az epk-t:

A soproni egyetemen két egymástól független vezető szerv 
működik. Egyik az egyetem MEFESZ bizottsága, amely legálisan 
működik, tárgyal és kisebb kérdésekben intézkedik. Második az 
egyetem katonai pság-a. Ez a MEFESZ bizottság részeként 
/csak névleg/ de attól függetlenül működik.

A katonai psáq. felépítése: 3 tagú katonai pság. Tagjai: Baranyai 
Héjjas, Sziklai nevű egyének és pótlólag beválasztva negyedik 
személynek Magyar fhdgy. a soproni kiegből.

Katonai psáq. szervei: katonai pol. osztály - irányítja a katonai 
pság.
Fegyverszerző. tároló és karbantartó csoport. Vezetője: Dr. 
Perlaki és tagja még Kovács őrm. a soproni kieg-ből.

Hirszerző csoport: vezetője: Benkő nevű egyén. Feladata:
távbeszélő, rád. lehallgatás,
gyalogos, motoros és kerékpáros felderítés.

Szervezési osztály vezetője egy hothysta tiszt: Szabó József. 
Feladata: az egyetemi zj. megszervezése és kiképzésének irá
nyítása.

Egyetemi őrség vezetője: Kun Béla. Feladata: az egyetem és a 
fogda őrzése.

Területi szervező csoport: Feladata: különböző területeken 
csoportok szervezése és irányítása.

Akció csoport: vezetője: egy Hőluba nevű egyén. Feladata: 
akciók végrehajtása, ezek megszervezése, kommunisták és 
egyéb elemek összefogdosása éjszakai akciók végrehajtása.
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Egyretemi zi. ez még szervezés alatt áll. Tervezés szerint a zj. 
900 főből fog állni, 3 szd-ból, századonként 3 szakaszból, sza
kaszonként 3 rajból, rajonként 12 főből, 1 gsz. 3 gpi. 7 puska.

A katonai pság. ekkor rendelkezett, 67 db. kispuskával, 15 pisz
tollyal, 40 hadipuskával, 10 db. géppisztollyal.

Ez a pság. illegáliasan működik, szoros kapcsolatot tart fenn 
külfölddel, rendszeresen járnak küldötteik Bécsbe, ahol fegyver 
szerzésről tárgyalnak. Kapcsolatot tartanak fenn egy Amerikai 
tiszttel, aki fegyver szállítását ígérte.

Október 30.
Ho.pk. távmondati parancsára megalakult az alakulatnál a 
Forradalmi Katonai Tanács. Tagjai: Szuhár János szds., 
e.TÖRF. az ezred jelenlegi parancsnoka, Csala István szds. 1 
opk. Polgár Elemér fhdgy. 2. opk., Bécsi Béla szds., 3.opk. 
Husztai László szds. e.TÖRF.h. Oláh Mihály fhdgy., e.hdm.ti., 
Gyerák István fhdgy. e.M.ti., Dombóvári Ferenc fhdgy. tö.üpk. 
Komlósi József fhdgy. e.isk.pk. Czabán Attila őrv., Ivády Béla 
szkv., Iván János tiz., Markovics János tiz.

A parancsnokok nem választás, hanem beosztásuknál fogva ki
jelöléssel kerültek a tanácsba.

A környékbeli falvak küldöttsége és a nemzeti bizottmányok 
telefonon keresték fel az alakulat pság-át, fegyvert és lőszert 
kértek. Fegyvert és lőszert nem adtunk ki. Az epk. elhatározta, 
hogy a környékbeli falvak területén a biztonság megszilár
dítására járőrözést szervez meg gk-val. E.járőr pk: Pikó Sándor 
hdgy.

Ezen a napon a soproni egyetem katonai pság-án összekötő 
tiszti szolgálatot Oláh Mihály fhdgy. látta el. A tapasztalatokról az 
alábbiakban tájékoztatta a parancsnokot:
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Az éjszaka folyamán a PF: 1095. pság-tól az egyetemi pság. az 
alábbi fegyvereket kapta: 400 db. hadipuska, 160 db. gépi, 
I6.gsz., 1 db. maxim géppuska, 30-40 db. pisztoly, és 600 db. 
kézigránát. A fegyverekhez 1,5 jav. lőszert. Az egyetemi zj. szer
vezése tovább folyt, megalakultak a századok, amelyek a kapott 
fegyverekkel voltak felszerelve.

Október 31.
A helyi nemzeti bizottság kérésére az epk. elhatározta, hogy a 
gabonaraktár őrzését megszervezi 2 felállitási hellyel, tiszt pság- 
a alatt.

A megalakult forradalmi Katonai Tanács ülést tartott, ahol 
Szuhár szds. ismertette a katonai tanács jogkörét. A tanácsok 
javaslatokat tehetnek, az intézkedéseket azonban a pk. adja ki. A 
ho.ügy. tiszten keresztül kapott távmondati utasítására az epk. a 
hivatásos pol. munkásokat a pol. munka végzése alól fel
mentette, és azokat más feladatok végrehajtásával bízta meg. Az 
alakulat forradalmi katonai tanácsa elhatározta, hogy fegyvert az 
alakulattól senkinek nem ad ki.

Iván János tiz. a 2. osztály harcosai nevében követelte, hogy 
Farkas Ferenc hdgy-t az alakulattól távolítsák el.
Ugyanakkor, Czabán Attila őrv. követelte, hogy az alakulattól 
távolítsák el: Molnár László szds-t, Batiz István fhdgy-t Kiss 
Mihály fhdgy-ot, Kovács István hdgy-ot.

A tanácsülésen az a határozat született meg, hogy a pol. 
munkások a harcosok felé nem intézkedhetnek, más feladattal 
lesznek megbízva, a laktanyából való eltávolításukat eluta
sították.

November 1.
A ho.pk. távmondati parancsot adott, hogy az alakulatot 
forradalmi katonai tanácsának egy tagja összekötő tisztnek 
menjen be a ho.forr. katonai tanácsához. A pk.ök. tisztnek Husz- 
tai László szds-tjelölte ki.
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A határőrség megerősítésére kiküldött 50 fős csoportot Fekszi 
határőr alez. az alakulathoz visszairányitotta.

Délután 14 órai kezdettel a helyi nemzeti bizottmány felkérésére 
ezen az ünnepségen az alakulatot egy disz-szakasszal kép
viseltük és egy rövid megemlékezést mondott az alakulat nevé
ben: Hettinger József hdgy. Ez a részvétel és az elhangzott 
beszéd a lakosság hangulatát jó irányban befolyásolta.

Koradélutáni órákban - mivel a Győri Dunántuli Kormány műkö
dését nem láttuk tisztán - a parancsnok úgy döntött, hogy egy 
küldöttséggel elmegy Győrbe és tájékozódik. A gk-val csak 
Csornáig jutottak el, és itt a határőrség parancsnoka /Szücs 
őrgy./ a helyzetet ismerve azt Szuhár szds-al tisztzáni tudta.

A Soproni egyetem katonai pság.-án az összekötő tiszti 
szolgálatot ezen a napon Gyerák István fhdgy. látta el. A tapasz
talatokról az alábbiakban számolt be az epknak.:
A szolgálatom alatt a katonai pság. letartóztatásokat fogana
tosított. A hírszerző szolgálat a szerzett világvevő készülékkel 
magyar nyelvű adásokat és a szerzett katonai adó-vevő készü
lékekkel katonai adásokat fogott és ezekből az adásokból, hir. 
anyagot gyűjtött. Érkeztek Magyarországra olyan személyek akik 
magukat Belgiumba tanuló magyar diákoknak mondották és 
jelentkeztek a Magyar Forradalom segítségére. Azt mondották, 
hogy Ők a Forradalom segítségére jöttek és névsort hoztak ma
gukkal, akikre még számíthatnak.
A katonai pság-on a hangulat egyre jobban szovjet ellenessé vált 
és felkészültek a szovjet hadsereg elleni harcra.

A ho.pk. utasítást adott, hogy a kiég. pság-on keresztül az ala
kulatot töltsék fel. A toborzást elrendeltük, de nem vonult be sen
ki.

November 2.
A községek küldöttségei az alakulatot fegyver követeléssel 
keresték fel. E követeléseikben különösen Nagy Imre beszédére 
és Szigeti Attila /A Győri Dunántuli Forradalmi biz. elnöke/
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utasítására hivatkoztak. Ennek ellenére fegyvert senkinek nem 
adtunk ki.
A Soproni egyetem kat.pság-án összekötő tiszti szolgálatot Barta 
Imre fhdgy. látta el. A tapasztalatokról az alábbiakban számolt be 
a parancsnoknak:
A soproni kát. pság-on a szovjet csapatok közeledtére általános 
zűrzavar és fejetlenség uralkodott. A katonai pság-on megalakult 
"D" osztály vezetője egy volt csendőr szds. aki különböző letar
tóztatottak kihallgatását végezte.

A délutáni órákban a katonai parancsnokságon megjelent Szücs 
és Géczi határőr őrnagyok és felléptek a 43-as laktanyában lévő 
egyetemista nemzetőrség pk. ellen, aki a határőrség személyi 
állomány soraiban bomlasztó, züllesztő és kommunista ellenes 
hangulatot keltett.

A Sopronban élő, volt horthysta katonatisztek közül többen 
felajánlották szolgálatukat a "Forradalom" érdekében. Úgy töb
bek között egy volt hothysta vezérőrnagy is, aki előbb fiát küldte 
be, később Ő maga is jelentkezett.

Az esti órákban Bécsből útlevéllel megérkezett egy volt horthysta 
T.fhdgy. egy újságíró kíséretében. Megbízólevelét Szentirmai 
Tibor horthysta vőrgy. irta alá, és még aláírta egy magyar pap, 
aki a bécsi katolikusok ligájának vezetője. Azzal a céllal jött hogy 
a Magyar Forradalom segítségére legyenek. Ezek a személyek a 
katonai pság. jóvoltából másnap már nemzeti szinü karszalaggal 
és fegyverrel jártak Sopron utcáin.

A külföldi segélymaradványokból és a szerzett ag-okból rak
tárakat rendeztek be, ahol
benzint, ruhanemű, eleiem gyógyszer es kötszer volt. Külön 
raktárban bizalmasan tárolták a külföldről kapott fegyvereket és 
lőszereket.

Miskolcról egy sportrepülőgép érkezett Sopronba, ami a katonai 
pság. rendelkezésére állt.
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16-17 óra között a Pápai ök. tiszt /Huszti szds./ a ho.tü.Tö. 
utasítására azt az utasítást továbbította az epk. felé, hogy egy tü. 
osztály készüljön fel menet végrehajtására Pápára, azzal a 
feladattal, hogy megerősítsék a laktanya védelmét. Ez az osztály 
a ho.pk. külön parancsára indult vissza útba, azonban e parancs 
kiadására már nem került sor.

November 3.
A környék községeinek küldöttségei keresték fel az alakulat 
parancsnokságán fegyvert követeltek nemzetőrség felfegyver
zésére. Mivel azonban a nemzetőrség tagjaiért maga a küldött
ség sem vállalta a felelősséget, fegyvert nem adtunk ki.

A ho. forradalmi tanácsa az ök. tiszt utján utasítást adott, az 
alakulat elh. tisztjeinek letartóztatására, fogdába helyezésére, 
lefegyverzésére. A pk. elhatározta, hogy az elh. tiszteket saját 
irodájukba szobafogságba helyezi és a nevezettek szolgálati 
fegyvereiket leadták.
Az alakulat forradalmi katonai tanácsa elhatározta, hogy a 
Fertődi nemzetőrséget felfegyverzi. Kidolgoztuk a nemzetőrség 
fegyverhasználat utasítását és azokat a feltételeket, amelyekhez 
a fegyverek kiadását kötöttük.

A ho.pk. utasítást adott, hogy készítsük el fehér zászlót fekete 
kerettel és azt támadás esetén tüzzük ki. Ez a zászló azt 
jelképezte, hogy kevesen vagyunk, meg nem adjuk magunkat és 
harcolni fogunk az utolsó csepp vérünkig. Ezt a zászlót nem 
tüztük ki. A soproni egyetemi katonai parancsnokságán ök. tiszti 
szolgálatot Dombóvári Ferenc fhdgy. látta el. A tapasztalatokról 
az alábbiakban számol be a pk-nak:

9 órakor a kat.pság. ülést tartott, ahol a különböző szervezési 
kérdéseket tárgyalták meg. A "D" osztály vezetője az osztály 
működéséhez a pság. jóváhagyásátt kérte. Ismertette, hogy Ő 
már beszervezte Szalai Pista bácsit, aki horthysta rendőr 
nyomozó tiszt volt, és Sopronban 30 éve él, és ismer minden 
kommunistát. Kéri, hogy hagyják jóvá tervét a kommunisták 
összeszedésére, amit már holnap /nov. 4-én/ meg is fog kezdeni.
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Ekkor helyesbítették a közbeszólásra, hogy nem a 
kommunistákat, hanem "véresszáju Rákosistákat" akarják össze
szedni.

Szó volt még arról, hogy a fegyvereket az egyetemi zj-nak kiadja 
és az üzemi őrséget felfegyverzik.

November 4.
A Fertődi Nemzetőrség részére a fegyvereket a kora reggeli 
órákban nyilvántartá.s szerint kiadtuk.
A Fertődi Nemzeti Bizottmány tudomást szerzett arról, hogy az 
alakulat parancsot kapott a Fekete keretes, Fehér zászló kitű
zésére. Kértek bennünket, hogy a zászlót ne tüzzük ki és ne 
lőjjünk a szovjetekre.

Az alakulat forradalmi katonai tanácsa behívta a laktanyába a 
Fertődi és kapuvári Nemzeti Bizottság tagjait, és tudomásukra 
hozta, hogy az alakulat nem fog lőni a szovjet csapatokra. Szilá
gyi nevezetű Fertődi egyén ezen a tanácskozáson azt követelte, 
hogy az alakulat a lövegeket a laktanya körül ássa be és ha 
jönnek a szovjetek lőjjenek. Ugyanekkor Kalmár nevű Fertődi 
lakos követelte, hogy az ezred vonuljon Sopron alá, ott a két 
határ közötti 6 km. szakaszt zárja le és tartson ki, mig az ENSZ. 
csapatok megérkeznek, hisz ez már csak órák kérdése. A pság. 
ezt a követelést elutasította és nem is hajtotta végre. A pság. ezt 
a követelést elutasította és nem is hajtotta végre. A tárgyalás 
ideje alatt érkezett Sopronból egy MEFESZ-ista, akit nem tud
tunk fogadni, a tárgyalások miatt, és Ö addig a katonák között 
maradt és toborzott katonákat Sopron védelmére. Közben a 
parancsnok Szuhár szds. beszélt a ho. törzzsel, tanácsot kért és 
tájékozódni akart. Arra a kérdésre, hogy mit csináljunk tovább a 
jelenlegi helyzetben Pálföldi fhdgy. a következőket válaszolta: 
"Öljetek meg mindenkit és menjetek Ausztriába." A központ
kezelők a fentieket lehallgatták és mielőtt a pk. elhatározását 
ismertethette volna azt a katonáknak megmondták. Erre a hirre a 
tö.ü. katonái pánikszerűen gk-ra akartak ülni és indulni akartak 
Sopronba az egyetemistákhoz azzal, hogy ők nem akarnak orosz 
fogságba kerülni. Fegyvereket lőszert és kézigránátokat akartak
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vinni magukkal. Az epk. felhívta a hangadó Mártha Gábor tiz-t, 
hogy semmi értelme se nincs annak, hogy Sopronba menjenek 
és azt mondták, hogy nem akarnak ólombányába és Szibériába 
kerülni. Ekkor Szuhár szds. lement a katonákhoz és azok az Ő 
szavára már-már elálltak a Sopronba utazástól. Amikor az ittlévő 
egyetemista odament a csoporthoz és arról beszélt, hogy "Meg 
kell védeni Sopront" és a katonák menjenek Sopronba. Ekkor 
már Kovács hdgy. o.gk.techn. és Horváth hdgy. szpk. oszlopba 
szervezte a gk-kat, lövegeket felkapcsolva, lőszerrel megrakva 
indulni akartak Sopronba. Oláh fhdgy. a gk. oszlop elé állt és azt 
mondta, hogy a parancsnok engedélye nélkül semmiféle gk. nem 
hagyhatja el a laktanyát. Kovács hdgy. géppisztollyal kény- 
szeritette Oláh fhdgy-ot az útból félreállni és az egész oszlop 
elindult. Az öreg katonák látva az oszlop felvonulását Ők a 
leszerelésüket kérték, és a kék könyvek követelésére fegyverrel 
is felléptek. Kék-könyvüket megkapták. A kialakult zűrzavaros 
helyzetet látva a fiatal harcosok ki a kerítésen, ki a kapun, 
fegyverrel, vagy fegyver nélkül, elhagyta a laktanyát. Ezeknek 
egy része Sopron felé, de nagyobb részük hazafelé ment.

Ugyanebben az időben már jöttek civilek is a laktanyába soproni 
egyetemisták és a környékbeli lakósok, ki fegyverrel vitték ma
gukkal. Aki ezt a garázdálkodást megakarta akadályozni a civilek 
fegyvert fogtak rá. Az őrség elhagyta a helyét és fegyverét.
A civilek garázdálkodását megakadályozni csak délután 15-16 
óra között tudtuk, amikor a nyitott helyiségeket lezártuk és 
megszerveztük a tiszti őrséget. Du. megkaptuk a Soproni egyete
misták üzenetét, hogy az éjszaka folyamán visszajönnek és azo
kat a tiszteket, családtagjaikkal együtt kinyírják, akik nem mentek 
velük együtt harcolni Sopronba. Ezek fogadására felkészültünk, 
megszerveztük a laktanya és a tiszti lakóházak védelmét a 
tisztekből mivel csak 4 harcos, 1 sor tts. és kb. 25 tiszt volt jelen. 
A soproni egyetemisták éjjeli látogatása nem történt meg.

Ezezn a napon az egyetemisták a mi katonáink és a civilek 
elvittek a fegyverzetből 400 db. karabélyt, 398. géppisztolyt, 23. 
db. pisztolyt,15 db. gsz-t, 17 Ig-t lőszerrel együtt, amiből 16 db. 
löveg visszakerült 1 db. 122 mm. lg. nem került meg. Ezenkívül



173

elvittek még sok Optikai, ruházati és egyéb anyagokat. Elvittek 
az alakulattól 28 db. gk-t, amiből csak 4 db. került vissza.

Ebben a zavaros Helyzetben Ficzere László őrv.pü. okmányokat 
egy ládában összecsomagolta és egy gk-n több társával együtt 
magával vitte Sopronba, majd onnét később Nyugatra. Ebből 
kifolyólag pü. vonalon vezsteség: az összes pü.nyt-ok, érvénye
sítési segédeszközök, érvényesítési bélyegzők és a II. kör
bélyegző, IV. negyedévi számadás, kb.10-13 ezer forint 
készpénz, egy több menettérti és egy tömb egyszerű utazásra 
szóló utazási utalvány.

A soproni egyetem Katonai Parancsnokságán összekötő tiszti 
szolgálatot Móricz László hdgy. látta el. A tapasztalatokról az 
alábbiakban számolt be a parancsnoknak:

Megérkezésemkor a katonai parancsnokság azzal fogadott, hogy 
a fertődi ezred nem egységes, azt kérdeték, milyen az ezred 
hangulata, és máris rövidesen intézkedett arra, hogy az e.pság- 
ot leváltsák. Időpontja 5-re volt kitűzve. Ezután a katonai pság. 
utasította, hogy jöjjek vissza Fertődre és közöljem a pk-al az 
utasítást, hogy az ezred vonuljon Sopron védelmére.

Közben elterjedtek azok a hírek, hogy a Szovjet csapatok 
közelednek Sopron felé. A katonai pság. egyik tagja megbízott, 
hogy szervezzem meg az e. lövegeivel a pc. elhárítást a Sopron
ba vezető utakon.
Szemrevételezés végrehajtása ürügyén igyekeztem visszajutni 
az alakulathoz. Az egyetemista századok a szovjet csapatok 
közeledtének hrirére elkezdtek a határ felé húzódni. Ekkor sze
reztem egy motorkerékpárt és visszajöttem az ezredhez.

November 4-töl napjainkig történt események:
Nov. 6-án a déli órákban egy szovjet pc. alegység érkezett a 
laktanyába ennek az egységnek a parancsnoka beszélt az e.pk- 
al a helyzetről és a történt eseményekről, ami beszélgetés 
barátságos légkörben zajlott le. Utána az alakulatnál az őrszolg. 
ellátásához 20 db. géépisztolyt, valamint 6 db. pisztolyt. Ugyan
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akkor az ezrednél lévő összes lövegekből kiszedték az ütőszege
ket és elvitték.

Az alakulat tisztjei nov. 4-töl 20-ig ellátták a laktanya és a lő
szerraktár őrzését, a laktanyában fellelhető ag-ot összegyűjtötték 
a nagy raktárban és előkészítették őket számbavételre.

Megkezdtük az alakulattól távollévő katonák visszahívását, ezek 
felkészítését a szóig, ellátására, a kik, folytatására. Munkát fej
tettünk ki az alakulatnál a fegyverek száma 38 pi-ra, 44 gpi-ra,12 
kar-ra és 3 gsz-al növekedett.

Az alakulat tisztjei 56. nov. 27-én kb. 75%-ban aláírták a "Tiszti 
Nyilatkozatot" Megszerveztük a Karhatalmi szolgálatot segítséget 
nyújtottunk a rendőrségnek feladatának ellátásához, valamint ut- 
ellenörzö szolgálatot látunk el.

Bekapcsolódtunk a menekülések megakadályozásában, a mene
külőket összegyüjtöttük, megmagyaráztuk nekik a szökések, 
menekülések értelmetlenségét és az ország előtt álló felada
tokat. Ezután az elfogottakat kiszállítottuk az állomásra vonatra 
ültettük és vissza irányítottuk őket munkahelyükre, lakóhelyükre, 
azzal, hogy végezzék tovább munkájukat.
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A jelentést összeállító bizottság tagjai:
Husztai László szds. E.TÖRF.h.
Molnár László szds. E.pk.pol.h.
Bécsi Béla szds. 3.o.pk.
Csala István szds. I.o.pk.
Batiz István fhdgy. E.agitátor
Oláh Mihály fhdgy. E.hdm.ti.
Gyerák István fhdgy. E.'M'ti.
Wanek Rudolf szds. E.HIF.
Barta Imre fhdgy. E.VSZF.
Perlaki Mihály hdgy. E.elh.ti.

Fertőd, 1956. december hó 27 napján.

S z u h á r  János szds. sk. 
ezredparancsnok
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Képmellékletek

Borovits Ferenc visszaemlékezéseihez
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1. St. Wolfgang am Wolfgangsee
2. Az "Empress of Britain", amellyel Kanadába hajóztak
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3. Powell River telepe a szálláshely megjelölésével
4. University of British Columbia épületei Vancouverben
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5. Az angoloknál tanuló II. éves magyar diákok csoportja Abbot- 
fordban.
Középen a magyar származású angoltanárnő (1957. február)

6. Powell River-i részlet (1957 tavasza)
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7. Tengerparti sziklákon a Powell River mellett (1957. március)
8. Powell River. Magyar hallgatók totemoszlopot "támogatnak" 

(1957. május 5.)
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9. O'Brien Rogging Camps (1957. június)
10. A barakk belseje. Borovits Ferenc "agglegénysorsa" 

(1957. június)
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11. Látkép a munkahelyről. Középen egy drótkötélárboc 
(1957. július)
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12. Borovits Ferenc munkából jövet (1957. július)
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13. "A korlátlan lehetőségek hazájában, ahol a pénz az úr" - 
munka után (1957. július)



s o p r o n i  c o u n e u y
A Soproni őgyctcm lapja

Ezen a néven indította első számát 1995 
májusában az Egyetem új lapja.

A szerkesztőség beköszöntő sorai szerint: " Ez a 
lap egy kísérlet, próbálkozás. Kísérlet arra, hogy az 
Egyetemünkön folyó, a szellem alkotó nyugtalan
ságában fogant műhelymunkák megjelenési lehető
séget kapjanak. Próbálkozás arra, hogy bármely 
vélemény, építő kritika nagyobb nyilvánosság elé 
kerülhessen."

A kísérlet sikeresnek bizonyul. A Soproni Műhely 
lehetőséget jelent, hogy az Egyetem falain kívül 
működő szakmai kiválóságok, oktatók, hallgatók 
gondolatai találkozhassanak, ütközhessenek.

A Soproni Műhely szeretne több lenni, mint 
tények formális összegzése, közlése.

Kapocsként próbálja meg összefogni rohanó 
világunk azonos gyökerekkel rendelkező csoportjait. 
Úgy gondoljuk, a próbálkozás nem volt hiábavaló. 
Hiszen ez a kapocs ma is él, erősödik, és figyelmeztet a 
selmeci múltra:

összetartozunk!
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