
1958-b a n  S o p r o n b a n  v é g e z t ü n k

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
Ba l sa y  Lá szló  

D r . Illy és  B enjá m in  
N a g y  Lá szló

Az 1956-ban Sopronban történtekről az Erdészettörténeti Közleményekben 
tájékoztatók, visszaemlékezések olvashatók. A visszaemlékezéseket az esemé
nyekben résztvevők írták, így bár a tárgyilagosság elvárható, erre a szerzők tö
rekszenek is, de önmagukat nem tudják és nem is akarják megtagadni. Ez az 
összeállítás is szeretne tárgyilagos lenni.

1956.évkezdet
Az 1956. őszi tanévkezdést a korábbiakhoz hasonló, hangulatos napok jel

lemezték. A soproni ősz csodálatos keretet adott ahhoz, hogy diákéveink felejt
hetetlen élményekkel gazdagodjanak. Séták a Lőverekben és a soproni erdőkben, 
sörös korsók és boros poharak emelgetésével meg-megszakított évődő és ko
moly baráti beszélgetések diákéletünk legszebb élményei közé tartoznak. Az 
akkori viszonyok közt nem számíthattunk szüléink anyagi támogatására. Szóra
kozásaink anyagi fedezetét magunk teremtettük elő vagonrakással, téglagyári 
műszakokkal. Sopronban ősszel igen jó lehetőség volt a szüreti munka. Kemé
nyen kellett dolgozni, de a sok diák még növelte a szüret sajátos hangulatát. Ezt 
elősegítette a természetbeni borjuttatás is.

Mindannyian éreztük, hogy az országban, Sopronban és a Főiskolán is 
gyökeres változások indultak meg. Évfolyamunk nagy része munkás és paraszt 
családból származott. Míg 1953-ban, a tanévkezdetkor ránk is hatott a társada
lomban lévő korszellem, gyanakvással fordultunk egymás felé, 1956-ra kiala
kultak azok a csoportok, melyek teljes nyíltsággal vállalták egymás közt néze
teiket. Az 1955-ben megindult reformok némelyek családi hátterének is kedve
zőbb lehetőségeket teremtettek. Mindez tükröződött a baráti beszélgetésekben is. 
Azt is sejtettük már, hogy ki az a néhány évfolyamtársunk, akinek jelenlétében 
„óvatosabban” célszerű beszélgetni, de a társadalmi folyamatok nyíltabbá válá
sával egyre kevésbé törődtünk ezekkel.

A Főiskolán is jelentős változások indultak meg. Döntés született arról, 
hogy az előttünk lévő évfolyamok részére 8 félév helyett 9 féléves lesz az okta
tás, és mi leszünk az első 10 féléves évfolyam. Ami közvetlenül a diákéletünket 
érintette: jelentős változás történt a selmeci hagyományok feltámasztása érdeké
ben. Idős professzoraink erkölcsi támogatásával, a fiatalabb oktatók 
(Adamovich, Igmándy, Pagony, Perlaki, Vancsura, stb.) és főleg az 1956-ban
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végzett évfolyam tagjainak aktivitásával, együttes munkájuk eredményeként 
kezdtek szalonképessé válni a régi diákhagyományok. Évfolyamunk többsége 
támogatta ezt a folyamatot, sőt 1956 őszén átvettük a kezdeményező szerepet az 
erdész karon belül.

A IV. évfolyamon ebben az évben sokan választották a kollégium helyett 
az önállóbb életet, és albérletbe mentek. Illyés B. például Bölecz B.-val, Koós 
B.-val, Horváth S.-ral és Horváth P.-val a Felső-Lővérekben, Kleber néninél 
béreltek két szobát. Grátzer M. fő pennavezető szervezésében október 6-án meg
alakult a Hegyközség az Alpesi vendéglőben (Alm). Időhiány miatt sajnos nem 
tudott igazán kialakulni szervezett működése. Baráti összejöveteleinket már a 
szakestélyek szabályai szerint tartottuk. Elkezdtük a keresztelések előkészítését. 
A nagy politika rövidesen háttérbe szorította ezeket a kezdeményezéseket.

Keveset beszélnek róla ma, de tudni érdemes, hogy 1955-56-ban a Főiskola 
kulturális programja beindult. Igen színvonalas hangversenyek, előadások hall
gatóival rendszeresen megtelt a SOTEX Kultúrház nagy terme. Az előadások 
egyike-másika hírt hozott a radikálisabb politikai változások lényegéről. I. B. 
részére járt az Irodalmi Újság, mely évfolyamtársak közt is kapósabb lett abban 
az időben, hiszen az irodalmárok a Petőfi-kör anyagán a demokratikus változá
sok lényeges irányait foglalták össze. A DISZ munkájában is előretörtek az 
önálló, párttól független, demokratikus jelleg ismérvei, melyek egyik jele a 
MEFESZ megalakulásának szükségessége. Ebben a folyamatban Nagy L., év
folyamunk többségének támogatásával, meghatározó szerepet játszott a Főisko
lán. Egyre többen hittük azt, hogy hazánknak és az állampolgároknak lesz esé
lyük egy új, igazságosabb, szabadabb, de szociálisan kiegyensúlyozottabb társa
dalom megteremtésére. Szubjektív benyomásaink szerint nem volt olyan köz
tünk, aki a háború előtti Magyarországot kívánta volna vissza. Gondolataink 
közel álltak a népi írók programjához, szerettük volna megvalósítani a független, 
Európához tartozó Magyarországot, megteremteni a „valódi szocializmust” 
Naivitásunk a politikai-gazdaságtani szemináriumokon jelentkezett. Ezeken 
vitatkoztunk előadóinkkal, volt rá példa, hogy egyik szemináriumvezetőnőnk 
sírva hagyta ott csoportunkat.

Rajk László temetése volt az a külső megrázó élmény, mely érzékelhetővé 
tette számunkra a társadalom igényét a mélyreható változásokra.

Emlékezetünk szerint évfolyamunk utolsó együtt meghallgatott előadását 
Roller Kálmán tartotta. Tanárunk kérésére a politikai változások lényegéről be
szélgettünk. Egyszer csak megszakadt az óra, mert a botanikus kertben gyüle
keztek a hallgatók. Ott hangszórókon keresztül hallgattuk a budapesti híreket. 
Az ezutáni folyamatokat többen részletesen leírták már, bár még mindig várható 
lényeges részek felbukkanása.

Visszaemlékezésünkben 1956/57-es tanévben IV. éves hallgatók részéről a 
november 4-e utáni eseményekre térünk ki. Úgy ítéljük meg, hogy a Kanadában 
végzettekről dr. Roller Kálmán „...Mi is voltunk egyszer az Akadémián” c. 
könyve, valamint az „56-os emlékek” c. kiadványban Hahn Fülöp évfolyamtár
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sunk írása részletesen beszámol. Az Európában maradtak sorsáról dr. Kató Fe
renc „Visszaemlékezés Nyugat-Európából” című írásában ad számot.

A Magyarországra később visszajött hallgatók véleményét is olvashattuk a 
Sopron, 1956. c. összeállításban. Az itthonmaradottak azonban a november 4-e 
után történtekről nem szóltak. Az is igaz, hogy rólunk is szól „Az Erdőmémöki 
Főiskola jelentése az 1956/57-es iskolai év eseményeiről” című összeállítás (to
vábbiakban jelentés). A jelentés dátuma 1957. július 9., ezért az ebben írtakat 
kritikával kell olvasni, hiszen az akkor leírhatókat tartalmazza, ezért tárgyi téve
dések -  vagy szándékos, jóindulatú változtatások -  és helytelen értékelések 
egyaránt találhatók az anyagban. A jelentés egy kordokumentum, és szerepének 
megfelelően kell értékelni. Összeállításunkban többször hivatkozunk rá.

Most a mi szemüvegünkön keresztül szeretnénk szólni arról az alig több 
mint másfél évről, amit 1956. november 4-e után Sopronban töltöttünk. írásunk
ban közös élmények, együttes vélemények és egyéni problémák, meglátások 
egyaránt szerepelnek. Reméljük, hozzájárulunk a tisztább kép kialakításához.

1956. november 4-én 16 óra körül foglalták el az orosz tankok Sopront. 
Illyés B. így emlékezik az eseményekre:

„A kópházi csata után a felsőlővéri kamaránkban jöttünk össze. Kamará
saim eldöntötték, hogy kimennek Ausztriába és érveltek amellett, hogy tartsak 
velük én is. Logikai alapon ezt kellett volna tennem. Nagy szavak mellőzésével 
igyekszem most is leírni: bár megértettem választásukat, hazámhoz és csalá
domhoz való kötődésem alapján az otthon maradás mellett döntöttem. Tettem ezt 
annak ellenére, hogy tudtam, a szovjet csapatok bevonulása után kiszámíthatat
lan az események alakulása. Abban bíztam azonban, hogy már nem fordulhat 
vissza a történelem az 1950-es évek elejéhez.

Először idős házigazdám, Kleber néni ment felderítő útra és hozta a hírt, 
hogy a Lővér-körúton, az akkor még meglévő korpádnál vannak orosz katonák 
egy tank fedezetében. Ezt a pontot el kellett kerülni. Házunk kertjének bokrai 
közt négy „dióverő”puskát találtunk. Feladatom volt ennek eltüntetése a közeli 
erdőkben. Kerülő utakon a Lővérekben lakó barátaimmal együtt próbáltuk a 
Főiskola épületét megközelíteni, felvenni a kapcsolatot a többi diákkal. Az első 
napokban és lényegében november hónapban a vöröskeresztes szállítmányok 
rendezésével, a Főiskola és a Kollégium megszervezett őrzésével próbáltunk 
hasznos időtöltést keresni magunknak. Az országban még helyenként harcok 
voltak, általános volt a sztrájk, ezért lelkiismeretünkkel a segélyezéssel kapcso
latos munkák voltak összeegyeztethetők.

A megrázó események után az első és legfontosabb feladat volt a helyzet reális 
értékelése. Nem volt egyszerű. A Magyarországon maradt erdőmémök-hallgatók 
számát még megbecsülni sem lehetett:

• néhányan Sopronban maradtunk,
• páran hazautaztak szüleikhez, és ott érte őket a változás,
• volt olyan, akit feladat teljesítése közben ért a váratlan esemény (élelmi

szer-, gyógyszer-, segély-szállítás).

191



Akkor, amikor valamennyire tisztult a kép, 15-20 hallgató jelentette a IV. 
évfolyamot. Az erdőmémök-hallgatók összes létszáma 60-70 fő lehetett.

Tanítás természetesen nem volt. Igyekeztünk minden, az egyetemmel, további 
sorsunk alakításával kapcsolatos kérdéssel foglalkozni. Sopronban feladatot 
jelentett

• az egyetem területének őrzése;
• a botanikus kert tüzetes átvizsgálása. A talált lőszerek, fegyverek, katonai 

felszerelések összegyűjtése;
• az egyetemen tárolt segélyek válogatása, csoportosítása, őrzése, majd át

adása;
• a kollégiumok őrzése, illetéktelen személyek távoltartása;
• hozzátartozóinkkal a kapcsolat keresése.
• társaink értéktárgyainak felmérése, megőrzése, átadása.

Mindent nem lehet felsorolni, legnagyobb személyes gondot hozzátartozó
ink értesítése, a kapcsolat felvétel jelentette. A posta nem működött, a közleke
désben dolgozók sztrájkoltak. Az országon belül a közlekedés saját eszközzel 
sem volt biztonságos. Nagy szükség volt a találékonyságra. Minden lehetséges 
módot igyekeztünk mi is kihasználni. A hozzátartozóink ez irányú kereső mun
kája is sok segítséget jelentett. A hírek -  gyakran a valótlan hírek is -  gyorsan 
terjedtek, még ilyen lehetetlen körülmények között is.

November hónapban sok megrázó élményben volt részünk. Külön gondot 
jelentett az eltávozottak hozzátartozóinak fogadása. Információra éhesen titkolt, 
belső reménnyel érkeztek Sopronba — hátha visszajött. Legtöbbször azonban 
csak az általunk gondosan megőrzött személyes tárgyakat és felszereléseket 
vihették magukkal. Nem szívesen emlékezünk azokra az érzelmi megnyilvánulá
sokra, amiknek egy-egy ilyen találkozás során részesei voltunk.

1956. november 4. után a soproni helyzet az országos képhez hasonlított. 
Az üzemekben, hivatalokban nem volt munka, az iskolákban nem volt tanítás. 
Az események alakításában és irányításában az egyetemi ifjúságnak egyre csök
kent a szerepe.

A forradalmi napokban vezető szerepet betöltő MEFESZ vezetőinek több
sége Ausztriába távozott. Az ifjúsági szervezetet újra kellett alakítani. Az itthon 
maradottak évfolyamonként egy-egy fővel megalakították a MEFESZ vezetősé
get.

A MEFESZ tevékenysége ezekben a napokban a következőkre terjedt ki:
• A hallgatóság mozgósítása az egyetemen elvégzendő feladatokra.
• A külföldre távozottakkal a kapcsolat keresése.
• Folyamatos egyeztetés a tanári karral. Az oktatás megkezdésével kapcso

latos problémák tárgyalása, állásfoglalások kialakítása.
• A hallgatók ügyes-bajos dolgainak intézése.
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MEFESZ az egyetemi hallgatók egyedüli szervezete volt. Amíg lehetett, 
igyekezett az ifjúság érdekeinek védelmére, akaratának kifejezésére. Tevékeny
ségét a hatalom egy ideig tűrte.

Az Ausztriába távozottakkal a kapcsolat felvétele nem volt egyszerű fela
dat. Az első napokban okmányaiért, egyéb tárgyaiért visszajött hallgatók hozták 
a híreket. Ezek száma azonban elenyészően kevés volt. A IV. évfolyam részéről 
három levelet fogalmaztunk meg, melyet valamennyien aláírtunk. A leveleket 
elsősorban a Sopronon átutazó vasutasokkal lehetett kijuttatni. A három levél 
továbbítását Szilágyi István vállalta. Egy levél megérkezéséről később kaptunk 
visszaigazolást, a másik két levél sorsáról nem tudunk.

A kapcsolatfelvétel másik formája a személyes kiutazás volt. November 
végén Szilágyi István utazott ki, hogy feleségét visszahozza. A „Sopron, 1956” 
c. kiadványban Illyés Benjámin és Nagy László részletesen beszámol december 
elején tett útjáról. A személyes kapcsolat felvételére több hallgatótársunk is tett 
eredményes kísérletet. Kezdeményezéseinkre több hallgatótársunk érkezett 
vissza Sopronba. Balsay László a külföldre távozására és a visszautazására a 
következők szerint emlékszik:

1956. november 4-én a diákszálló hangosbemondóját a hallgatóságot 
azonnali megjelenésre szólították fel az új épület bejáratához. Mit sem sejtve, 
félcipősen, könnyű öltözékben, sokan jelentkeztünk a megadott helyen és idő
pontban. Gyanútlanságunk oka az volt, hogy az október végi napokban több 
ízben vettek igénybe bennünket közellátási feladatokra.

Ez esetben nem erről volt szó, hanem felfegyvereztek bennünket, és 
Kópháza határában vonalban állítottak fel minden gyalogsági eszköz nélkül, 
félcipősen.

A haditerv az oroszok Sopronba való bevonulását igyekezett megakadá
lyozni. A fő  szerepet a Süttöri Tüzéreknek szánták, akik az utolsó pillanatban 
cserben hagytak minket. Győr felől a főúton szabadon bejöttek az orosz páncél
kocsik.

A felfegyverzésben meglepetésünkre a Marxizmus-Leninizmus Tanszék 
egyik munkatársa is részt vett.

A tüzérek szabotázs akciója után a gyalogos védvonal felbomlott. Igyekez
tünk minél messzebb jutni a győri úttól. Célunk volt az erdőn keresztül visszajut
ni a városba. Ez a korai sötétedés és helyi ismeret hiányában nem sikerült. 
Sopronnyék osztrák község csendőr pihenőjéhez érkeztünk, itt fegyvereinket le
raktuk. Menekültként teherautóval szállítottak Nagymartonba, átmeneti szállá
sunk Judenauban volt. Itt zömmel hallgatók voltunk. Hazai hírek mm jutottak 
hozzánk, arról hallottunk, hogy soproni tanárok és hallgatók más menekült tábo
rokban is vannak, és illetékesek szervezik valamennyiünk közös táborba történő 
elhelyezését.

Pár nap múlva St. Wolfgang határában lévő Ferienhort nevű iskolába 
szállítottak bennünket. Itt találkoztam az akkor elsőéves Endre öcsémmel is. 
Több tanárunk és családjuk is ide került. Hazai hírek ide is csak a Szabad Euró
pa Rádión keresztül jutottak. Ebben a forradalom leveréséről és a megtorlások
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ról adtak hírt. Ezek a hírek a sokunkban feltámadt honvágyat igyekeztek el
nyomni.

Tanáraink dr. Roller Kálmán rektor vezetésével a hallgatóságot igyekeztek 
egyben tartani, a továbbtanulást biztosítani. Komoly lehetőséget Kanada kínált. 
A tábor erre készült, angol nyelvtanulást vezettek be. A személyi igazolványokba 
kanadai vízumot pecsételtek.

December elején Illyés Benjámin és Nagy László évfolyamtársak Sopronból 
érkeztek hozzánk Első látásra azt hittük, hogy ők is hozzánk csatlakoznak. 
Meglepetésünkre hiteles tájékoztatási célból érkeztek, öcsémnek és nekem szülői 
levelet és pár praktikus tárgyat hoztak. Segítettek a döntésben. A hazatérést el
határoztam. Később öcsém is így döntött.

A tábor Salzburgba történő áthelyezése előtt, december 20-án Vissy Emil és 
Kassai Imre társaságában négyen vonatra szálltunk azzal, hogy Bécsben kívá
nunk továbbtanulni. Bécsben nem álltunk meg, hanem Kleinhöfleinig autó
busszal utaztunk Tovább a pénzünk nem futotta. Este 11 órától reggel hatig 
tartó gyaloglással érkeztünk Sopronba. A családunk végtelen örömmel fogadott, 
a személyi igazolványba történt bélyegzés miatt a rendőrséget fel kellett keresni. 
Itt az igazolványt kicserélték, és tartósan az ellenforradalmár jelzőt akasztották 
a nyakamba. A Főiskola lehetővé tette, hogy az itthon maradt társaimmal együtt 
folytathattam tanulmányaimat.

Decemberben a soproni egyetem kettészakadása nehezen elfogadható 
ténnyé vált. A kintiek Kanadába indulásával a kettészakadást nem lehetett meg
akadályozni.

Érdemes megnézni a különböző kiadványokban szereplő létszámadatokat. 
Itt csak a hallgatói létszámokról beszélünk.

Dr. Roller Kálmán „...Mi is voltunk egyszer az Akadémián” c. könyvében 
azt írja: 1956. november 27-én a Ausztriában lévő évfolyamok hallgatói lét
száma:

I. évfolyam 44 fő
II. évf. 57 fő
III. évf. 50 fő
IV. évf. 48 fő
V. évf. 86 fő
összesen: 285 fő

(72. oldal)

A Kanadába utazók listáján a hallgatói létszámot nem évfolyamonként, ha
nem nemenként írja.

„26 lány és 
153 fiú hallgató”

(153. oldal)

A két létszám különbözete 106 fő. Ők vagy Európában maradtak, vagy 
visszajöttek Magyarországra. Dr. Kató Ferenc visszaemlékezésében azt írja,
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hogy a Nyugat-Európában élő soproniak minden két évben megrendezett 
találkozóján a résztvevők száma átlagosan 60 fő. A legutóbbi találkozó rendező 
bizottsága több mint 130 címmel rendelkezett.” Az, hogy ebből hány a volt er- 
dőmémök-hallgató, nem derül ki. Számuk 20-25 főre becsülhető.

A jelentés 60. oldalán szereplő névsor szerint 1956. november 16 — 1957. 
január 10. között 85 hallgató tért vissza Sopronba Nyugatról vagy szüleitől. E 
névsorban 8 évfolyamtársunk neve szerepel. Ugyanez a könyv a 65. oldalon 
tartalmazza a vizsgaköteles hallgatók létszámát. E szerint

„... az 1957. január 20. és 1957. február 20. közötti vizsgahónapban a vizs
gaköteles hallgatók száma:

I. évfolyam 32 fő,
II. évf. 18 fő,
III. évf. 17 fő,
IV évf. 36 fő,
V évf. 68 fő,
összesen: 176 fő.

A jelentés jegyzőkönyvében írtak szerint 1956. október 15-én az Erdőmér
nöki Főiskolának 377 hallgatója volt.

Nem csupán játék a számokkal, de az adatokból következik (ha azok iga
zak), hogy 1956. november 27-én az erdőmémök-hallgatók 75,6 %-a Ausztriá
ban volt. 1957. I-II.-ban a vizsgaköteles létszám Sopronban az őszi létszám 46,7 
%-át tette ki. Kanadába a hallgatói létszám 47,4 %-a utazott. Időközben mind a 
soproni, mind a kanadai létszám pótbeiratásokkal néhány fővel növekedett. A 
hallgatói létszámadatok is igazolják a kettészakadás tényét.

A november 4-e utáni második hét legnagyobb vitát kiváltó eseménye az 
oktatás megindítása volt.

Dr. Magyar János az itthon maradt tanárok többségével az oktatás mielőb
bi megkezdését szorgalmazta. Legfőbb érve az Egyetem létének megtartása volt. 
Reálisnak tűnt az a veszély, hogy az alacsony hallgatói létszám, az oktatók szá
mának csökkenése, egyes tanszékek teljes kiürülése (erdőművelés, erdőfeltárás) 
miatt a Főiskolát valamely társintézményhez csatolják.

Az újjászervezett MEFESZ-vezetés a hallgatókkal egyeztetetten az oktatás 
megindítása ellen foglalt állást. Véleményük szerint akkor, amikor az országban 
helyenként harcok folynak, amikor a munkások általános sztrájkkal fejezik ki 
ellenvéleményüket, az oktatás megkezdése a forradalom szellemével ellentétes 
lenne.

November 12-én módosított órarenddel, a tanszékeken kezdeményezett be
szélgetésekkel elindult valami, de a hallgatóság nem, vagy csak igen alacsony 
létszámmal vett részt ezeken. November 14-én 11 órakor a matematika előadó
ban rendezett ifjúsági gyűlésen a fiatalság az oktatás megkezdése ellen foglalt 
állást, szolidaritását fejezte ki a munkástanácsokkal. A témában felszólaló, az
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oktatás megindítását szorgalmazó dr. Magyar Jánost a hallgatóság kifütyülte. Az 
ülésen elfogadásra kerültek javaslatok is. Ezek:

• a munkástanácsok kezdeményezéseinek a támogatása;
• az ifjúság elismerte, hogy már csak szemlélője és nem irányítója az ese

ményeknek;
• a sok különböző hír elfogadása érdekében elhatározta, hogy a MEFESZ 

közleményei bélyegzővel ellátottan jelennek meg, amin bélyegző nem 
lesz, azért a MEFESZ nem vállal felelősséget. Ugyanezt, bélyegzővel el
látott hirdetés kiadását kérte az egyetem vezetésétől is;

• Az ülésen javasolta az ifjúság, hogy az kapjon ösztöndíjat, aki Sopronban 
van. A félév elismerése érdekében a jelentkezési határidőt november vé
gében határozzák meg.

A gyűlés után az oktatás megindítása érdekében a tanári kar többször ülése
zett. A tárgyban többszöri alkudozás folyt. Az ifjúság kérései között az is szere
pelt, hogy ha a közlekedés biztonsága lehetővé teszi, mindenki kapjon egy hét 
szünetet, hogy családtagjaival találkozhasson.

Az alkuk során az ifjúság megígérte, hogy november 19-től rendszeresen és 
rendesen jár az előadásokra. A Főiskola vezetése ígéretet tett a hazautazással 
kapcsolatos szünet kiadására.

így 1956. november 24 -tői december 2-ig tanítási szünet volt.
Illyés B. így emlékezik vissza hazautazására:
November 24-től oktatási szünetet kaptunk Néhányon együtt indultunk 

,, Keletre ” családtagjainkhoz. En a budapesti társasághoz csatlakoztam, hiszen 
édesanyám ott élt testvéreméknél. A vasútnál sztrájkok voltak, így késő este ér
keztünk meg Győrön át Komáromig. Kijárási tilalom miatt nem tudtunk tovább 
menni. A városi tanács elnöknője személyes engedélyével kaptunk szállást egy 
kollégiumban. Tartott még a nyugati menekülthullám és hihetetlen volt a mi kis 
csoportunk „hazafelé tartása"

Hazautazásunk alatt mindenütt tapasztaltuk az emberek egységes vélemé
nyét, mellyel elítélték a szovjet beavatkozást, még bíztak a fordulat lehetőségé
ben. Ezt különös erővel éreztem, mikor másnap Kelenföldre érkeztünk. Villamos 
közlekedés nem volt. Egy teherautón utaztam a Tabánig. Útitársaim nyíltan 
szidták a beavatkozást, de már arról is szó volt, hogy a Nyugat cserben hagyta 
Magyarországot. Megdöbbentő és megható volt számomra a tereken található 
sírok látványa. A felkelés áldozatainak sírhalmain mindenütt a kegyelet jelei, 
gyertyák égtek. Felejthetetlen élmény volt az édesanyámmal való találkozás. 
Csak akkor hihette el, hogy nem vagyok Ausztriában, mikor átöleltük egymást.

Budapesten kapcsolatba kerültem a megmaradt reformerek egy körével. 
Meggyőződtem arról, hogy a változások mellett vannak jelentős erők, de az is 
világos lett előttem, hogy még nem dőlt el a harc az ország eltérő fejlődési 
irányzatait képviselők közt. Még igen erősek voltak az 50-es évek szélsőségét 
képviselők is. Vegyes érzésekkel tértem vissza december elején Sopronba. ”
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December elején a tanszékek felmérték azt, hogy a félév befejezése érdeké
ben milyen óraszámmal kell haladni a tananyagban. Mivel a politikai gazdaság
tan, ill. marxizmus-leninizmus, valamint a honvédelem oktatása megszűnt, új 
órarenddel sikerült megteremteni a tananyag leadásának feltételeit.

A vizsgákra 1957.1. 20 -  II. 20-ig terjedő hónap állt rendelkezésre. Először 
alkalmazták azt a módszert, hogy a tanszéken kiírt napokon, bejelentkezés alap
ján bármikor, bármilyen sorrendben lehetett vizsgázni. Az előző félévek végén 
csak a csoportvezető által összeállított rendben, a csoportnak kijelölt napon le
hetett és kellett vizsgázni. Az új rend nagyobb szabadsággal és egyénhez alkal
mazkodó tanulási lehetőséget biztosítóan kedvező fogadtatásra talált. Az ala
csony létszámok miatt a tanszékeken családias légkörben folyt az oktatás, majd a 
vizsgáztatás is.

Az akkor IV. évfolyam vizsgaköteles 36 hallgatójából 25 fő fejezte be a 
vizsgákat a megszabott határidőre, 11 fő valamilyen vizsgájával elmaradt, de az 
utóvizsga időszakban elmaradását mindenki pótolta.

A vizsgahónap végeztével megindult ismét az oktatás. Január végén, febru
árban Sopronban is megjelentek a „kék parolis” rendcsinálók, akik igyekeztek az 
új hatalmat éreztetni elsősorban az egyetemisták felé. Sokszor előfordult, hogy 
őrizetbe vettek közülünk valakit különféle ürügyekkel, volt amikor alaposan 
össze is verték egyikünket-másikunkat. Nevetséges ürüggyel B. A. évfolyamtár
sunkat hagyták alaposan helyben például úgy, hogy ruhája csupa vér lett. Ezek 
már a lélektani hadviselés elemei voltak. Évfolyamunkon is erősebb lett a ké
sőbb megalakult KISZ köré tömörült társaság hangja a „stabilizáció” hatására. 
Sajnos egyesek közülük még torz információkat is adtak kifelé. Ennek egyik jele 
volt a Kisalföldben megjelent cikk 1957. március 14-én. A MŰK (Márciusban 
Újra Kezdjük) mozgalomtól félve igyekeztek az egyetemistákat megfélemlíteni. 
Nem véletlenül kerültek be a cikkbe Mihalik P., Bakonyi I. és Bátor A. évfo
lyamtársaink nevei. Elrettentő példaként szerepeltek, mint akik „az ellenforra
dalom idején széttépték, kályhába dobták DISZ tagsági igazolványukat” A cikk 
a MEFESZ ellen és a KISZ megalakulása mellett foglalt állást, és ezt erősítette 
ezzel a megjegyzéssel.

A hatalom szilárdulását, a felelősségre vonások elindítását Sopronban csak 
némi késéssel lehetett érzékelni.

A , jelentés” is tartalmazza a következőket:
• 1956. december 29. házkutatás Sébor János lakásán (56. oldal)
• 1957. január 9. házkutatás Tanka Sándor lakásán
• 1957. január 28. házkutatás a Templom téri diákotthonban (64. oldal)
• 1957. február 22. hivatalos helyszíni szemle a főiskolán (64. oldal)
• 1957. március 9. házkutatás a Dimitrov téri diákotthonban (72. oldal)
• 1957. március 10. Martos András őrizetbe vétele (73. oldal)
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Mindezek az események, továbbá az ÁVH embereinek egyre gyakoribb 
megjelenései, az MSZMP egyetemi szervezetének megalakulása jelezte, hogy a 
forradalom ellen, a résztvevők ellen a hatalom és annak a helyi emberei a leg
határozottabban fel kívánnak lépni. A MEFESZ munkáját előbb csak figyelem
mel kísérték, majd támadták, később lehetetlenné tették. 1957 februárjában a 
MEFESZ-vezetőség lemondott, az ifjúság szervezet nélkül maradt.

1957. március első napjaiban a második félév indításakor évfolyamunkat 
két 18-18 fős csoportra osztották. Csoportvezetőket választottunk. Elvként fo
galmazta meg a főiskola vezetése, hogy olyan hallgatókat kell választani, akik 
nem voltak MEFESZ-vezetők. Évfolyamunk két csoportvezetője

• Illyés Benjámin és
• Kassai Imre lett.

A csoportba osztás mellett az évfolyam gondolkodás tekintetében is meg
oszlott. A többség kitartott az októberben még egységes szellem mellett, míg 
néhányan ez ellen fordultak. A helyzet változása, az érdekek alakulása a meg
osztottságot növelte.

Ezen a tavaszon az ifjúság körében megkezdődött a KISZ (Kommunista 
Ifjúsági Szövetség) szervezése. A párt már működött. Szerették volna a kor 
szellemének megfelelően, tömeges méretben a hallgatók többségét magába fog- 
lalóan alakítani a párt ifjúsági tömegszervezetét.
Nagy László a következőket mondja el:

„1957 márciusában megkeresett Kőhidi Róbert és felkért, hogy vegyek 
részt a KISZ szervezésében. Elmondta, hogy ha vállalnám a KISZ titkárságot, 
nem okozna gondot a hallgatóság beszervezése.

Társaimmal történt beszélgetések után úgy döntöttem, hogy nem vállalom, 
mert ezzel az 1956-os magatartásomat tagadnám meg. ”
Illyés Benjámin közlése szerint:

I. J. őt is megkereste a szervezetbe való belépés ötletével. Elutasító vála
szának lényege azt volt, hogy elítéli az 56-os szovjet beavatkozást és azokat, akik 
ezt lehetővé tették A magyar társadalom egyedül képes lett volna a normális, 
demokratikus, önálló fejlődésre. A KISZ tagság azt jelentené, hogy azonosulna a 
beavatkozást helyeslő politikai erőkkel.

Az ifjúsági szervezet megalakítása során több IV. évfolyamos társunk is 
szerepet vállalt és kapott. A KISZ alakuló ülésére 1957. május 3-án került sor. A 
Jelentés” szerint az ülésen már 80 KISZ tag jelent meg (86. oldal). A 180 fos 
erdőmémök-hallgató, valamint a ma már nehezen meghatározható létszámú 
bányász- és földmérőmémök-hallgatói létszám figyelembevételével azt mond
hatjuk, hogy az akkori hallgatók kb. egyharmada lépett be a KISZ-be. Ez az 
arány a mi évfolyamunkra is igaz volt, és a végzésünkig igaz is maradt. A pontos 
létszámot ma már nem tudjuk, de az tény maradt, hogy az évfolyamon olyan 
megosztottság alakult ki, amely a végzésünkig, néhány esetben azon túl is meg
maradt.
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Az 1956/57-es tanév második félévének végére kellett elkészíteni a jelen
tést. Az elkészítésével megbízottak több meghallgatás és írásban kért jelentés 
alapján végezték munkájukat. Az, aki ma olvassa ezt a jelentést, nem érzékelheti 
azt a feszültséget, ami akkor a hallgatók között kitapintható volt.

A második félévben a hallgatói létszám alig változott, a IV. évfolyam hall
gatóinak száma változatlan maradt. A felettünk tanuló évfolyam -  mely 9 sze
mesztert hallgatott -  áprilisban védte meg diplomatervét, és fejezte be tanulmá
nyait. A mi évfolyamunk volt az első, aki 5 év tanulás után szerezhetett okleve
let. így 1957/58-ban még további két félévet teljesítettünk.

Soproni tanulmányaink utolsó tanévében a diplomamunkát kiadó tanszék 
kiválasztása, a tervezett téma minél jobb kidolgozása volt valamennyiünk leg
fontosabb feladata.

A KISZ taglétszáma ebben az évben, az elsőévesek belépésével és az al
sóbb évfolyamokban a szervezettség növelésével, jelentősen emelkedett. Befo
lyásának növelésére megkezdődött a KISZ-ház építése. Ezzel az Ifjúsági Kör 
valamikori épületének igénylésére vonatkozó törekvéseket kívánták semlegesí
teni.

1957. tanévkezdet

1957 ősze megint csodálatosan hangulatos napokkal köszöntött be. Évfo
lyamunk tudatosan épített az új elsőéves évfolyamra, bennük jó partnerekre ta
láltunk a selmeci hagyományok felélesztésében, és közülük sokkal életre szóló 
barátságot kötöttünk. Ezek a baráti szálak igazi jó példái voltak a selmeci diák
szellemnek.

Az utolsó évből ki kell emelni
• a valétaelnök választásának körülményeit
• a valétálást
• a minősítések elkészítését
• a diploma megszerzését
• az elhelyezkedés „elősegítését”

A valétaelnök választását komoly előzetes tárgyalások, viták és egyezteté
sek előzték meg. A KISZ-vezetők természetesnek tartották, hogy a valéta-elnök 
közülük kerüljön ki. Véleményük szerint hogyan köszönhetne el a várostól, a 
pártbizottságtól olyan valétaelnök, aki „ellenségesen viselkedik”. Az évfolyam 
többségének ettől eltért a véleménye. Egyetértettünk abban, hogy az évfolyamon 
belül kisebbségben lévő KISZ-tagok nem képviselhetik a valétálás során évfo
lyamunkat. Végül mindenki által elfogadható megoldásként a két csoportvezetőt 
választottuk meg, így

• Illyés Benjámin lett a valétaelnök
• Kassai Imre a bálelnök.
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Illyés B. által megőrzött vázlat alapján „székfoglalója” legfontosabb mondani
valója a következő volt:

„ Valétaelnökként a következőkre törekszem. Mindannyiunk közös célja: a 
diploma megszerzése, a valétálás és annak betetőzését jelentő valétabál sikeres 
megszervezése az Egyetem fennállásának 150. évfordulója közeledtével.

E célok érdekében az egyéni sérelmeket félre kell tenni. Mindkét oldal köl
csönösen szemére vethet egymásnak valamit a múlttal kapcsolatban. Vélemé
nyem szerint ennek nincs értelme. Szükségesnek látom hangsúlyozni, hogy politi
kai téren jelentkezik a különbség. Úgy gondolom, hogy bár mindenki gondola
taiban egy igazibb szocializmus képe él, ’56 és az azóta eltelt idők gyakorlatá
ban már nem egységes a vélemény. Azonban az aki, a nagypolitika megítélésé
ben lévő különbséget hangsúlyozza az évfolyam napi életében, legyen az bárki, 
felelőtlen, meggondolatlan ember, sőt becstelen is lehet, ha saját emelkedését 
akarja ezzel elérni. A kétségtelenül meglévő különbség mindennapjainkban az 
eltérő életfelfogásban jelentkezik elsősorban. (Tanulás mellett a szórakozás is 
természetes része a diákéletünknek, a selmeci hagyományok felújítása aktuális 
kérdés). Gondolataim ellen van-e valakinek ellenvéleménye? (Nem volt.)

Ezután az a kérésem, hogy legyen vége az intrikáknak. Ezek csak a diploma 
megszerzését veszélyeztetik. Álljon ki mindenki elsősorban az évfolyam előtt 
nyíltan véleményével személyekkel és elképzelésekkel kapcsolatban. Csak így 
tűzhetjük ki közös feladatainkat. Alapelvünk legyen, hogy amit a közösség elha
tároz, azért mindenki teljes erőbedobással dolgozzék.
Az évfolyam állást foglalt a következőkben:
• a selmeci hagyományok felújítását önkéntes alapon csináljuk,
• 50 Ft/hónap befizetést vállalunk fejenként a végzéssel kapcsolatos költségek 

fedezésére,
• Klubestet szervezünk a költségek enyhítése céljából.

Megállapodásunknak megfelelően Kassai I. intézte a valétabállal kapcso
latos szervezést, Illyés B. pedig a valétálással összefüggő egyéb feladatokat.

Balekkeresztelés

A selmeci hagyományok felélesztésének folyamatában nagy áttörést jelen
tett a balekkeresztelés megszervezése és megtartása. Az évfolyam többsége 
egyetértett a kezdeményezéssel. A részletekben Illyés B. és Zádor O. együttesen 
jártak el. Ez főleg a keresztelés hagyományok szerinti lebonyolítását jelentette.

Tanáraink közül Igmándy Zoltán állt mellénk. Tisztázta, hogy az Egyetem 
vezetése nem ellenzi elképzeléseinket. Ajánlotta, hogy tanárainkat kérjük meg a 
szakestélyre, hiszen csak megkeresztelt „szülők” vehettek részt a keresztelésben. 
A szakestély lebonyolítását is tanulnunk kellett. Igmándy Zoltán elvállalta a 
szakestély elnökségét, a kontrapunkt tisztségére Pagony Hubertet javasolta. 
Illyés B. személyesen kereste fel Hubit alias Bocsot lakásán és felkérte e funkció 
vállalására. Ő készséggel teljesítette kérésünket.

200



Igmándy Zoltán - aki az '56 előtti hagyomány felújító akcióban is nagy sze
repet vállalt - és Illyés B egy nap leegyeztette a keresztelés menetrendjét. Fel
jegyzései szerint a következőket tervezték:

„ Keresztelés: 1/2 8-kor kezdés, 1/2 10-ig kérdezgetés. Balekság külön asz
talnál Elnök választás? Együtt énekelhetünk 3-5 pohár sört megiszunk, utána 
kezdődhet. Balekcsősz az asztalfőn. Ha valaki valamit nem tud, hozzá kell for
dulni. Balekság csipkelődésével a hangulatot emelni. A balekcsősz bejelenti, 
hogy a balekság szellemileg éretté vált a keresztelőre. Nótaéneklés közben ke
resztelés (balekok énekelnek).
Három részből áll a szakestély:
• csak firmák szakestélye (csipkelődés, csak ők nótáznak),
• keresztelés,
• együtt szórakozás.

A keresztelés bányászlámpa fényénél. Szükséges farbőr, dézsa (gondosko
dás a beszerzésről.) ”

A keresztelő szakestélyt 1957. november 12-én tartottuk a régi Alpesi ven
déglőben. A vendéglő belső tere régen két részből állt: udvar felőli, földszinti 
teremből lépcsőkön lehetett felmenni a félemeleten lévő terembe. Ott egy kis 
ablakon át is lehetett figyelni a lenti teremben történt keresztelőt. A keresztelő 
lefolyását egy régi levélrészlettel idézem fel (1957. XII. 3.):

„Különben sikerült összehozni a keresztelőnket. Az évfolyam többsége most 
már nem pogány. Egész jó l sikerült az este. Az Alpesiben tartottuk. A szakestély 
elnöke Igmándy volt, a Kontrapunkt Pagony H. A firmák persze tanársegédek 
voltak, hiszen megkeresztelkedett hallgató csak egy-kettő akadt. A szakestély 
hagyományos keretek közt folyt. Mi a balekság szerepét töltöttük be. Külön asz
talnál ültünk, a sört mi hordtuk fel, botlásainkért »le kellett vonni a konzekven
ciád. Igen jó  hangulatba jöttünk úgy 10 óra felé. Akkor az alsó teremből a ba
lekság (mi) felment a felsőbe, ott várta, hogy keresztelés sora rá kerüljön. Az 
alsó termet elsötétítették, csak egy bányászlámpa égett az elnök asztalán. A ba
lekcsősz fülénél fogva bevezette az első balekot (Nagy L.) és a balek nótát éne
kelve eljutottak addig, hogy »Balek válassz magadnak keresztapát és kereszt
anyát az isteni firmák társaságából.

A két választott keresztszülő odaállt a balek mellé, nevet adtak a pogány- 
nak, ki fejét a besuvickolt farbőrre hajtotta. Majd pedig 2 pohár sörrel jó l nya
kon löttyintették a balekot és meglódították, hogy keresztül essen a vizes kádon, 
így ment sorba a keresztelés. Az én nevem Moslék alias Korpa lett. Utána ke
resztapám (Ágfalvi és Hreblay) elkaptak, jó l beitattak. ”

Személyes vonatkozásairól még annyit, hogy Ágfalvi Imre (Icig) édesapja 
édesapámmal igen jó barátok voltak Selmecen. így ő tudta Apám vulgóját 
(Moslék) és ennek alapján kaptam a számomra megtisztelő Kis Moslék nevet.
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Valétálás
Az első féléves vizsgaidőszak befejezése után a fő feladatunk a diplomaterv 

elkészítése mellett a valétálás sikeres lebonyolítása volt. Az egyik ilyen fontos 
határkő a szalagavató szakestély megvalósítása. A selmeci hagyományoknak 
megfelelően szerveztük meg a szakestélyt. Nagy örömünkre idős professzoraink 
is szívesen fogadták el meghívásunkat és vettek részt a szakestélyen. Felújítottuk 
a karszalag viselését. Balsay L. felajánlotta, hogy megpróbálja a legendás hattyú 
háborúban elveszett nyakát rekonstruálni. Sikerült is az akciója, így a tollazás 
már a rekonstruált hattyún történt meg.

A valétabálunknak is igyekeztünk megfelelő hátteret teremteni. Tanáraink 
támogatásával megfelelő rangú védnököket nyertünk meg ügyünknek. Illyés B., 
Veres P. közösen személyesen kérte fel a szakma mértékadó szakembereit a 
valétálás támogatására. Mindenütt nyitott kapukra találtunk, és érezhettük a Fő
iskolánk és Sopron iránt megnyilvánuló rokonszenvet.

Kassai I. a bál megszervezését végezte. Az akkor jó nevű Kelényi György 
tánczenekarát sikerült ügyünknek megnyerni. A bál megszervezésében az akkori 
IV évesek voltak segítségére Rácz J. és Lakatos J. irányításával.

Zádor O. kezdeményezte a „valéta-könyv” akciót. Az emlékkönyvben 
akartuk összefoglalni diákéletünk nevezetes eseményeit. Egyúttal tanáraink és 
legjobb barátaink is egy-egy megjegyzéssel tették maradandó értékűvé a köny
vet. Mai szemmel olvasva a megjegyzéseket megállapíthatjuk, hogy tanáraink 
igényesen teljesítették kérésünket. Bejegyzéseik sablontól mentesek és egyúttal 
személyes jellegűek is voltak. Ennek alapja az volt, hogy tanáraink és évfolya
munk többsége közt a nehéz időkben őszinte emberi kapcsolatok alakultak ki.
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Valétálásunk 1958. május 17-én történt. Illyés B. feljegyzései közt megta
lálta a ballagás előzetes menetrendjét.

Ballagás menetrendje
1958 május 1.-én 

Tervezet
Ballagás: Búcsú az Alma Matertől, a várostól, tanároktól barátoktól 

1645-kor gyülekező az A ulánál
1655-kor sorbaállás
17°5-kor igazgató beszéde

valéta elnök beszéde
Balekság képviselője (Rácz J.?) beszéde, utána 

átnyújtja a tölgyfacsokros botot az elnöknek.
Balekság sorfala közt kivonulás az Egyetemről, utánunk csatlako
zik a balekság 6-os sorokban, mi 4-es sorokban vonulunk.
Cigány? után valétánsok, szalamander.
Bajcsy-Zs. u. - sorompó - Sztálin tér - állomás utcáján fel - Lenin 
krt. - Mozi - Városháza
Búcsú a várostól válaszbeszéd a város részéről.
Új utca - Templom utca - Széchenyi tér - Alsó Lővér u. - Dimitrov 
tér.
Ballagás előtti nap: Sztálin téri időjelzőnél szerenádot adnak a 
valétánsok tiszteletére az alsóbb évesek. Este 8h körül.

Illyés B. emlékezete szerint a menetrend kiegészíthető a következőkkel:
A valétaelnök vállon átvethető szalagját és a tölgyfa buzogányt Madas G. 

adta át a régi Ifjúsági Kör megmentett hagyatékából az évfolyamnak. Ez megint 
az áttörés egy jeleként értékelhető, a selmeci hagyományok felújítását vállaltuk 
ezzel.

A Főiskola nevében Gál János tartotta a búcsúbeszédet. A valétaelnök vá
lasza után indult meg a menet a városba. Az eredeti elképzelés szerint a város
háza előtt lett volna a búcsúnk a várostól A KISZ felvetésére útközben a Pártbi
zottság előtt is egy rövid megállást tettünk.

A búcsúbeszédek természetesen tükrözték az akkori idők szellemét is, de 
igyekeztem személyes hangot megadni. Érdekes, hogy Sopron lakói nagy rokon- 
szenwel követték a valétálásunk eseményeit. Sokan hallgatták például a Város
háza előtt tartott búcsúbeszédet is.

Búcsú Soprontól
A bánat érzése uralja gondolatainkat. Természetes ez, mert nemsokára itt 

hagyjuk ezt a kedves kis várost, mely annyira a szívünkhöz nőtt csodálatos szép
ségű zöldellő erdeivel, ősi kultúrát rejtő ódon házaival. Mindenek előtt azonban 
a soproni emberektől való elválás nehezíti meg számunkra a búcsúzást. Kö
szönjük a város dolgozóinak azt a nagy megértő szeretetét, melyet a Főiskola és
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hallgatói sorsa iránt éreznek. Köszönjük a soproni szülőknek, hogy bebocsátot- 
tak bennünket otthonaikba és szeretetükkel csökkentették a szülői háztól való 
távollétünk nehézségeit.

Búcsúzunk tőletek is kedves soproni lányok. Gyönyörű lővéri séták, a lélek 
tiszta fényétől ragyogó lányszemetek\ vidámságtok, komolyságtok, az igaz sze
relemre való elhivatottságtok tudata; mindezek életünk legszebb emlékei lesznek. 
Sokan közülünk a városból választottak, vagy fognak választani élettársat ma
guknak, és ismerve a soproni embereket tudom azt, hogy boldogságuk örökké fog 
tartani.

Búcsúzásunkkor megköszönöm a város vezetőségének azt a sok támogatást, 
melyben bennünket részesítettek. Gondolatainkban mindig élni fog a város dol
gozóinak tiszteletteljes megbecsülése. Az ország minden részébe elvisszük ma
gunkkal a kedves soproni emlékeket, és azon leszünk, hogy gyarapítsuk e gyö
nyörű város barátainak számát, és hogy a nép szolgálatában végzett jó  munkák
kal öregbítsük Sopron hírnevét.

1958 májusában felborzolta a hangulatot, hogy készülnek a minősítések, 
melyeket a leendő munkahelyünkre fognak megküldeni.

Az érvényben lévő rendelet szerint a minősítést az érintettnek meg kellett 
mutatni, aki véleményeltérését a minősítésre felvezethette.

A kedélyekre azért volt ez hatással, mert olyan hírek terjengtek, hogy most 
aztán mindenki megkapja azt, amit megérdemel. Mindenkit felháborított, hogy 
az ígéretek ellenére a jellemzésben szerepelni fog, hogy a minősített volt-e nyu
gaton.

Nagy László a rendszerváltás után kezébe került eredeti dokumentumok 
alapján a minősítést a következők szerint írja le:

1958. június 12-én hívtak be az Egyetemre a minősítésem ismertetésére a 
személyzeti Osztályra. Az elém tett minősítés három fő  részből állt:

Első rész személyi adataimat és az egyes félévekben elért tanulmányi átla
gaimat tartalmazta.

A második rész a tanulmányi tevékenységemmel, a diplomaterv készítésével 
szakmai gyakorlati munkámmal foglalkozott.

E két rész adatai és megállapításai tényszerűek és reálisak voltak
Mivel az eredeti okmány a birtokomban van, a harmadik részt szó szerint 

idézem:
„Az ellenforradalom előtt társadalmi munkát végzett az évfolyam DISZ tit

kára volt. Az ellenforradalom óta teljesen passzívan viselkedett. 1956 októberé
ben a falujáró csoport szervezője volt. Az ellenforradalmi eseményeket jó  szerve
ző képességgel lelkesen támogatta. Magatartását alapjaiban azóta sem változ
tatta meg. Ellenséges és passzív magatartású embereket ma is maga köré cso
portosít. Nyugaton nem volt. Az évfolyam pénzét felelőtlenül kezelte, még a mai 
napig sem tud róla elszámolni.

Jó vezető mellett, szakmai tudását hasznosíthatja az erdőgazdaság számára 
védkerületvezetőnekjavasoljuk. ”
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A véleményemet elmondhattam, ez a következő volt.
• Az az ígéret hangzott el, hogy 1956 miatt senki hátrányt nem szenved, ha bűnt 

nem követett el. A megállapítások hátrányosak.
• Ki az ellenség, van-e ellenség az Egyetemen?
• Nyugaton voltán, de kérem beírni, hogy miért, hiszen tudják.
• Az évfolyamnak volt pénze, amit a gazdasági felelős kezelt.

Évfolyamunkon havonta fizettünk be személyenként 10-10 forintot, az így 
összejött pénzt az évfolyam vezetésének döntése alapján vagy segély vagy hi
tel formájában az azt kérő évfolyamtársaink kapták meg.
1956 októberében kb. 4-5000 Ft hitel volt évfolyamtársainknál. A hitelfelve
vők több mint fele nem jö tt vissza, így a hitelt sem fizette vissza.

• Ez az az összeg, amiről a gazdasági felelőssel együtt nem tudtunk elszámolni.
• A tudásom alapján nem értem a védkerületvezetői beosztást
• Megtudhatom-e, hogy ez kinek a véleménye, mert az elém tett okmány nincs 

aláírva.

Érveim meghallgatása után a minősítésnek ez a része a következők szerint 
került átjavításra:

Az ellenforradalom előtt társadalmi munkát végzett, a DISZ évfolyam 
titkára volt. Az ellenforradalom óta teljesen passzívan viselkedik. 1956 októbe
rében a falujáró csoport tagja volt. Az ellenforradalom alatt lejátszódó egyes 
eseményeket részvételével támogatta. Magatartását alapjaiban azóta sem vál
toztatta meg. Baráti környezete passzív magatartásit emberekből tevődik össze. 
Nyugaton nem volt

Jó vezető mellett szakmai tudását hasznosíthatja az erdőgazdaság számára. 
Védkerületvezetőnek javasoljuk egy időre.

Fenti jellemzést a tanszéki konzulens és a KISZ Bizottság véleménye alap
ján készítettük el.

A minősítéshez véleményeltérésemet leírtam.
Munkahelyemre érkezésemkor 1958. július 1-jén derült ki, hogy a személy

zeti csoportvezető és az MSZMP titkár aláírásával 1958. június 9-i dátummal a 
jellemzés első változatát küldték meg leendő munkahelyemre.

Joggal kérdezték meg, hogy ezek után mit kezdjenek velem.
Jeleztem, hogy én egy minősítést aláírtam azt kérjék el, a minősített által 

alá nem írt jellemzés nem érvényes.
Ezek után pár hét múlva érkezett meg az ig. hivatalvezető és a személyzeti 

csoportvezető aláírásával az általam is aláírt, második változatot tartalmazó 
jellemzés dr. Magyar János igazgató úrnak a következő megjegyzésével:

„A célszerűség amellett szól, hogy mérnöki munkakörbe kapjon beosztást ” 
Munkahelyemen mérnöki beosztást kaptam. Munkatársaim között a híre 

elterjedt jellemzésemnek. A többség csendes együttérzéssel kezelte. Néhányan 
többször ellenem fordították.
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1958 őszén felkeresett lakásomon az ‘50-es éveiben járó Jaksits Lajos er
dőmérnök. A következőket mondta:

„10 km-t tettem meg gyalog, mert látni akartam azt a kollégát, akit az 
Egyetem jeles diplomával kerületvezetői beosztásba javasolt. Nem téged, önma
gukat minősítették ”
Balsay László minősítéséből a következőket idézi:

Szakmáját igen szereti és lelkesedik érte. Szakmai feladatok megoldásában 
lendületes, elmélyülő egyéniség. Az erdőgazdálkodás bármelyik területén kifo
gástalan munkaerővé válhat, de legtöbbet az erdőtelepítés, erdőművelés terüle
tén nyújthat, ezt végzi legszívesebben.

Az ellenforradalmi eseményekben tevékenyen részt nem vett. 1956 október 
előtt társadalmi munkát végzett, ellenforradalom óta társadalmi és politikai 
munka iránt teljesen passzív. Közösségi munkát végzett az évfolyamon belül. 
Vitáival csak az u.n. „hibák” feltárását akarja elősegíteni, de a népi demokrácia 
eredményeit nem veszi észre. Baráti köre olyanokból tevődik össze, akik politi
kailag teljesen passzív magatartást tanúsítanak. Szakmai vonalon a feladatát 
elvégzi. Nyugaton volt.

Ha politikai magatartásában változás állna be, úgy beosztott mérnöknek 
alkalmas lenne, de addig csak védkerületvezetőnek javasoljuk.

A minősítések lezárása után kiderült, hogy többen kaptunk 
„védkerületvezetői” javaslatot. Érdemes végiggondolni most, amikor már vala
mennyien nyugdíjasok vagyunk és néhányan már eltávoztak közülünk, hogy ki 
mit tett, milyen munkát végzett, milyen eredményeket ért el. Érdemes, de nincs 
sok értelme. Az a világ elmúlt, akiknek meg szerepe volt ezekben, vonják le a 
tanulságot.

A diplomaterv beadási kötelezettségünknek eleget tettünk. A védéshez és 
az államvizsgához két bizottság alakult. A bizottságok politikamentesen, az el
végzett munka és az értékelhető tudás alapján állapították meg érdemjegyeinket, 
így fordulhatott elő, hogy a „védkerületvezetőnek” javasoltak többsége jelesre 
diplomázott.
Az 1958-ban erdőmémöki diplomát szerzettek névsora:

Balsay László Kassai Imre Papp Mihály
Bakonyi István Lődör Ferenc Révész Márta
Bakos Zoltán Maczka János Sándor József
Bátor Albert Michalik Pál Szabó Béla
Bugyik Endre Mészáros József Szilágyi István
Csapó András Nagy István Tóth Ágoston
Dubecz Albert Nagy József Tóth Rózsa
Füzesi István Nagy László Vető Endre
Géczi Ilona Németh Gizella Veres Pál
Hegyi András Pallay Mária Waliczky László
Illés Etelka Papp Gyula Zádor Oszkár
Illyés Benjámin Pirkhoffer János Zsigmond Katalin
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1958 májusában már megkezdődött az elhelyezkedés előkészítése. Az er
dőgazdaságok és faipari vállalatok kerestek meg bennünket és foglalkoztatási 
ajánlatokat tettek. Év végére már legtöbbünknek megállapodása volt valamelyik 
céggel.

A diplomaterv megvédése után dr. Sáli Emil vezetésével egy, az elhelyez
kedést elősegítő bizottság alakult. Mindenkit behívtak a bizottság elé. Itt el kel
lett mondani, hogy tárgyalt-e valakivel, van-e megállapodása, hogyan, milyen 
munkakörbe kíván dolgozni. Volt, akinél az elmondottakat szó nélkül tudomásul 
vették. A többségnél azonban nem ez történt. Ezeknél a bizottság mindent elkö
vetett, hogy a megegyezéssel elfogadott munkaviszony létrejöttét megakadá
lyozza. Néhány emberrel kemény vita alakult ki, és többeknél meg is akadá
lyozták ígéretük betartását. Azt, hogy ez mire volt jó, csak sejtettük, de senki ki 
nem mondta.
Balsay László ezt a következők szerint idézi fel:

Dr. Sáli Emil vezette „ elosztó bizottság ” minden bevezetés nélkül tájékoz
tatott, hogy a Dél-Zalai Erdőgazdasághoz nem helyezkedhetek el. Dr. Káldy 
József, az akkor Sátoraljaújhelyen székelő erdőgazdaság főmérnöke, vállalatá
nál kínált elhelyezkedési lehetőséget. Ez biztosította volna Nagykanizsától való 
legnagyobb távolságot. Nekem ez a megoldás nem felelt meg. Erre dr. Sáli Emil 
úgy nyilatkozott, hogy nem helyez el az Országos Erdészeti Főigazgatóság terü
letein. Ezt tudomásul vettem. Ezek után a bizottság új ajánlatot tett, melynek 
eredményeként a Tolna Megyei Állami Erdőgazdaságnál nyertem felvételt. A 
minősítő javaslatát a szakmai gyakorlatban nem vették komolyan. En csak két 
hónapig voltam helyettesként kerületvezető. Erdőművelési, fahasználati műszaki 
vezetői beosztások után, 1961-ben erdészetvezetői beosztást kaptam a Keszthelyi 
Állami Erdőgazdaságnál.

A politikai szervek 1967-ig a minősítés megállapításait mérvadónak tar
tották. Ennek egyik legdurvább megnyilvánulása 1961 nyarán történt, amikor is 
beidéztek Keszthelyre a Rendőrkapitányság politikai osztályára. Itt mint nyuga
ton járt ellenforradalmárt kihallgattak, állásom elvesztésével és egyéb dolgokkal 
megfenyegettek, szolgálati sörétes fegyverem tartási engedélyét bevonták. Az 
Országos Rendőrkapitánysághoz beadott fellebbezésem eredményes lett, így 
elhárult az akadály a szakmai előmenetelem útjából.
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Nagy László elmondja:
1958 májusában Sopronban Balsay Lászlóval együtt megállapodott a Dél

zalai Állami Erdőgazdasággal hogy a végzés után ott helyezkednek el A bizott
ság ezt mindenképpen meg kívánta akadályozni. Hosszú, kemény vita után 
Balsay Lászlónak más munkahelyet kellett választania. Az, hogy ezt milyen ko
molyan vették, az 1990-ben hozzám került okmány is bizonyítja. Szó szerint idé
zem:

„Nehézipari Műszaki Egyetem 
Erdőmérnöki Főiskola 
MSZMP Alapszervezete

37/1958.
Tárgy: Balsay László és Nagy László 

erdőmérnök hallgatók informá
ciójának megküldése 

Melléklet: 2 db
Dél-zalai Állami Erdőgazdaság 
MSZMP Alapszervezetének 
Nagykanizsa

Hozzánk intézett átiratukra, melyben tárgyban nevezettekről kértek infor
mációt, csatoltan megküldjük.

Egyben elnézést kérünk a késedelmes válaszadásért, de komoly és konkrét 
jellemzést kívántunk az Elvtársaknak adni, és ehhez a tanszéki konzulens és a 
KISZ Bizottság véleményét kellett megvárnunk.

A helyi MSZMP alapszervezet és a Főiskola vezetőségének az a határozott 
kívánsága, hogy a tárgyban nevezett hallgatók semmi körülmények között ne 
kerüljenek egy helyre, mert nincsenek jó  hatással egymásra. Sőt, úgy munkájuk, 
mint egyéni magatartásuk megjavítása érdekében kívánatos, hogy külön-külön 
helyre kerüljenek

Sopron, 1958. június 9.
aláírás ”

Hát külön-külön helyre kerültünk.

1958 nyarán valamennyien munkába álltunk. Az összeszokott, a feladatokat 
közösen megoldó fiataloknak önállóan kellett a munkahelyen megfelelni. Az 
idősebb, már gyakorlott kollégáktól megértést és sok segítséget kaptunk. Mi 
abban az időszakban kerültünk a gyakorlatba, amikor az erdőgazdaságok élén, 
sőt még az erdészetek élén is csak igen elvétve lehetett erdőmémököt találni. 
Ezen beosztások többségében a politikailag megbízható, képzetlen vagy legfel
jebb erdészeti szakiskolát végzett személyek voltak. Részünkről többször kap
tunk gúnyos, hatalmukat fitogtató megjegyzéseket, kevés volt, akitől elismerést 
és segítséget remélhettünk.
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Az idő nem állt meg. Az évek múltával változtak a nézetek, a szakmai tu
dás elismertsége növekedett. Előttünk elsősorban az erdészetvezetői munkakör 
lehetősége nyílt meg.

Évfolyamunkról csupán egy személy lett állami erdőgazdaság igazgatója.
Nekünk, a többségnek a munkával folyamatosan bizonyítani kellett alkal

masságunkat. Az ‘56-os jelzőt még ma is viseljük.
Szakmai felkészültségüket, másoddiploma megszerzésével többen növel

ték.
Az évfolyamról legtöbben az erdőgazdaságoknál helyezkedtünk el. Néhá- 

nyan az erdőrendezést, ill. az erdőfelügyeletet választották.
Hárman maradtak oktatóként az egyetemen. Van közöttünk a szakmát el

hagyó is.
Ma már az évfolyam tagjai nyugdíjasok. Ez volt az a korosztály, amelynek 

a tisztességes nyugdíjba vonulása lehetősége sem adatott meg. Hiszen a változá
sok következtében soknak a korengedményes nyugdíjazás jutott osztályrészül. 
Ezért aztán olyan is van közöttünk, aki sértetten, kényszerkörülmények között, 
elköszöntés nélkül hagyta el munkahelyét, kezdte meg "megérdemelt” nyugdíjas 
éveit.

Szakmai elismerésben több évfolyamtársunk részesült. A Kaán Károly 
Emlékérmet Balsay László, a Bedő Albert Emlékérmet Nagy László, Zádor 
Oszkár és Zsigmond Katalin, a Közgazdasági Társaság Széchenyi-emlékérmét 
Illyés Benjámin, „védkerületvezetőnek” javasolt 1958-ban végzett erdőmémö
kök kapták meg.

Sopron, 1999. október 23.
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K I S A L t  ö  L D 1J»57. március i4 , cs’Jtörtök.

Tiszta vizet a pohárba!
GONDOLATOK A SOPROVI MEFESZ MUNKÁJÁRÓL

Sopronban városszerte nagy fel
háborodást keltett egyes egyete
misták, elsősorban a MEFESZ ve
zetőinek legutóbb tanúsított ma
gatartása. A város éttermeiben, 
eszpresszóiban kihivó viselkedé
sükkel, duhaj kodásukkal zavarják 
a becsületes emberek szórakozá
sát. Már a törzsvendégek közé 
tartoznak a Deák étterem, a Pan
nónia és a Várkapu asztalainál.
S tisztelet a kivételnek, itt mulat
ják el ösztöndíjukat. Azt a pénzt, 
amelyet dolgozó népünk államától 
kapnak, hogy m int kiváló szak
emberek, bánya- és olajmérnökök, 
erdőmérnökök, geodéták kerülje
nek az életbe.

Felháborodást váltott ki
az is, hogy egyetemistáink közül 
néhányan demokráciaellenes ki
jelentéseket tesznek. Uszítanak 
társadalmi rendünk ellen. A sok 
közül csak egyet:

Sopronban még sokan emlékez
nek arra az estére, amikor az 
egyetemisták közül egyesek a 
„Maiéter Péter, Maiéter Pál” cí
mű ellenforradalmár dalt énekel
ték. És minden kertelés nélkül: 
mindebben a tevékenységben a 
MEFESZ vezetők voltak a főko
lomposok!

Érezve a felelősséget, a MEFESZ 
vezetői most lemondtak, mert már 
csaknem valamennyien kompro
m ittálták magukat.

Néhány gondolat ezekhez. Itt az 
ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a 
pohárba!

Az egyetem  összetétele jó.
A diákok több, mint hetven szá
zaléka munkások, parasztok, vá
járok, olajmunkások gyermekei. 
Sok közöttük a néphez hű értel
miségi dolgozó gyermeke is Ezek
nek hol a helyük? j

Itt van például Forrai Sándor, 
ötödéves bányamérnök hallgató, 
tanársegéd. Becsületesnek isme
rik, aki maga is azt mondta, hogy 
..egy percig sem volt ellenforra
dalmár1’. Forrai Sándornak és a J 
többi becsületes egyetemistának I 
tudnia kell: cseléd gyermeke — ne 
sértődjék meg érte! — a Horthy- 
rendszerben, de Maléierék után] 
sem kerülhetett volna az egye
temre! Nem, de még ösztöndíjat 
sem kapott volna. A szocialista 
tábor országain kívül vajon hol 
találni olyan egyetemeket, ahol a 
tanulóknak fizetnek azért, mert 
tanulnak és nem fordítva?! Ha 
ezzel az egyetem becsületes tagjai 
tisztában vannak, akkor ez már

segíthet a politikai tisztánlátás
ban is.

Vajon Forrai Sándorék osztoz
nak-e Csaba József MEFESZ el
nök, negyedéves olajmérnök fel
fogásával, aki hol nyiltan, hol 
burkoltan társadalm i rendünk 
m egdöntését kívánta? Vajon 
egyezhet-e véleményük azokéval, 
— köztük M ihalik Páléval, Bako
nyi Istvánéval, vagy Bátor Alber
téval — akik az ellenforradalom 
idején széttépték, kályhába dob
ták  DISZ tagsági igazolványukat? 
Azt hisszük és meg vagyunk győ
ződve róla, hogy nem! Nem is 
egyezhet egy munkás, vagy sze- 
gényparaszt szülők gyermekének 
vélem énye azokéval, akik inkább 
a kapitalista rendszer „mérnök 
urai”, m in t népi demokráciánk 
megbecsült bányamérnökei szeret
nének lenni.

Gondolkodtak-e Forrai Sán
dorék, a  becsületes fiatalok, hogy 
itt az ideje: álljanak a néphez hű 
egyetem isták élére. Szervezzék 
meg ú j alapokon ifjúsági szerve
ze tüket, amely aktív harcosa lehet 
a jobb létért, a magasabb életszín
vonal m egterem téséért folyó harc
nak?

Ha eddig nem gondolkodtak, mi 
segítünk. Megalakul országszerte 
a KISZ, a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség. Ide tömörülnek azok 
a fiatalok, ak ik  tudásuk legjavá- 

, val. az iskola és munkapadok 
m ellett, a szántóföldeken harcol
nak a szocializmus ügyéért.

Válasszák el magukat „Maiéter 
katonáitól”, alakítsák meg harcos 
szövetségüket. Szóljanak ott, ne 
hallgassanak. Harcoljanak ebben 
a szövetségben az egyetemeken is 
a hibák ellen. Tűzzék célul a gaz
daságosabb bányavezetést, az ol
csóbb olajtermelést. Szüntessék 
meg az erdeinkben folyó rabló
gazdálkodóst, a geodéták pedig 
kutassák fel a föld kincseit. De né 
a kapitalistáknak, hanem dolgozó 
népünknek.

Március 15 hagyománya
erre kötelezi a soproni egyetem 
becsületes fiataljait. Petőfi szelle
me hato tta át a 43-as fiatalokat, 
Kossuth a szabadság eszméiért 
szállt síkra. De csak akkor lehe
tünk méltó utódai a negyvennyol
cas szabadsághősöknek, ha a sza
badság, a szocializmus mellett 
fe jtjü k  ki minden tevékenységün
ket.

A hazánkon végigsöpört ellen
forradalom után azt üzenem a 
soproni egyetem becsületes, nép
hez hű tanulóinak: ne hallgassa
nak! Beszéljenek,, harcoljanak az 
ellenforradalom teljes megsemmi
sítése m ellett fiataljaink, saját 
életünk boldogságáért. &s akkor 
valóra válik Petőfi Sándor szava: 
„A magyar név megint szép lesz, 
méltó régi nagy híréhez .. .”

Somogyvári László
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