
E lőszó

Az Erdészettörténeti Közlemények különszámai 1996-tól 
foglalkoznak az 1956-os forradalom és szabadságharc soproni 
történetének egyetemi eseményeivel. A sorozat nehezen indult, ami 
részben a hosszú időn át tartó tilalommal, részben a félresikerült 
rendszerváltást követő kiábrándultsággal magyarázható. Amikor a 
visszaemlékezések megírását próbáltuk elindítani, felkerestem egy 
prominens személyt, aki részese volt a múltnak, és kértem az ügy 
támogatását. „Ne bolygassuk a múltat” megjegyzéssel utasított el. 
Hasonló elzárkózással találkoztunk egyéb területen is. Álláspontunk 
az volt, hogy 1956 témája ma már történelem, a közelmúlt története, 
amelynek megírására mi, a korszak túlélői vagyunk képesek. Vétek 
lenne reagálás nélkül hagyni azt a sok valótlanságot és rágalmat, 
amelyet a letűnt rendszer szekértolói a soproni egyetem ifjúságára 
szórtak. Sokat lendített az ügyön az, hogy egy visszaemlékezést 
sokszorosítva elküldtünk azoknak, akik — ismereteink szerint — az 
események résztvevői vagy szemlélői voltak, publikálási lehetőséget 
ígérve. Számításunk bevált, az emberek emlékezni kezdtek. Az eltelt 
idő alatt több mint 30 visszaemlékezés, levéltári anyag és egyéb 
dokumentum került közlésre, hazai és külföldi szerzőktől egyaránt.

A visszaemlékezések nem csupán az 1956. őszi eseményeket 
ölelik fel, hanem a XX. század közepének majd’ három évtizedét. 
Azokat a viharos éveket, amelyek az 1956-os megmozdulásokhoz 
vezettek, és azokat is, amelyeket — a tragikus végkifejlet után — 
messze földön éltek meg a szülőföldjüktől elszakadt honfitársaink.

Gondoljuk, hogy a kései emlékiratkészítés ellenére is összeállt 
egy tárgyilagos, az eseményeket jól átfogó sorozat, amely minden 
eddiginél teljesebb képet nyújt az 1956-os soproni forradalom és 
szabadságharc történetéről. A tárgyilagosságot a vallomást tevők 
népes tábora garantálja. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem az egyik 
Kanadából hazatért, egykori hallgató sorait: „1956 története sok 
egyéni sorson keresztül írható meg. Azért vállalom a vallomást, hogy 
ne csak 1-1 vélemény álljon az utókor rendelkezésére. Másként élte 
meg a történetet a családjával együtt eltávozott professzor, és bizony 
másképpen a 19-20 éves diák, aki egyedül maradt, távolból aggódik 
otthon maradt szüleiért, elveszítve barátot, barátnőt, bizonytalan 
továbbtanulási lehetőséggel számolva” (André Béla, 1997).

Egyre nagyobb az érdeklődés az Erdészettörténeti Közlemények 
iránt. Most már bizonyosak lehetünk abban, hogy a visszaemlékezése
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két tartalmazó kötetek kiadása nem volt hiábavaló. Az utókoron a sor, 
hogy elemezze, értékelje a soproni diákok küzdelmét, és levonja a 
szükséges tanulságot.

E helyütt kell köszönetét mondani az 1956-os cselekmények 
résztvevőinek és szemtanúinak fáradozásukért, azért, hogy vállalták a 
kései emlékirat elkészítésének a nyűgeit. Köszönet illeti Mészáros 
Gyula kollégánkat a gazdag levéltári anyag rendelkezésre 
bocsátásáért. Elismeréssel és hálával tartozunk mindazoknak, akik a 
szerkesztést és a kiadást intézték és anyagilag támogatták.
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