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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,



134

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.
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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.


