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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.
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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.
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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



28

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.


