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Dr. Molnár Géza

56 őszén V éves erdőmémök-hallgató voltam. November 4-én 
Ausztriába mentem. Ott fejeztem be tanulmányaimat, és ott dolgoztam 
kereken 25 éven át a magán-erdőgazdaságban, majd 13 éven át, mint 
állami alkalmazott, a bad-vöslaui erdészeti szakközépiskola 
tanáraként. 97 őszén vonultam nyugdíjba, azóta gyakorlatilag itthon 
(Sárváron) élek.

56-os visszaemlékezéseimet 1966-ban Turrachon vetettem 
papírra, forradalmunk 10. évfordulójának a tiszteletére, részletes, 
ezúttal önkéntes önéletrajzom keretében. Mégis, 10 év, de különösen 
több évtized távlatából illene sok-sok bekezdést így kezdeni: „ha jól 
emlékszem”

56-ot számos területen 1955 vezette be. 1955 elején megbízást 
kaptam a főiskola történetének összeállítására. „Társszerzőként” Rácz 
Jóska évfolyamtársam csatlakozott hozzám, s az adatgyűjtésben 
segített még Takaró Laci is. III. évesek voltunk. Minden 
szabadidőnket, beleértve a szünidőt is, a városi levéltárban, illetve az 
egyetemi irattárban töltöttük. 1955 szeptemberében kb. 200 gépelt 
oldallal állhattunk megbízóink elé. Egy-egy példányt „átnézés 
céljából” át kellett adni az igazgatónak, az egyetemi párt- és az 
egyetemi DISZ-bizottságnak.

Az igazgató úr könyvkiadást ígért. Kéziratunk azonban nemcsak 
56. október 23-ig, hanem a mai napig is elsüllyedt és fellelhetetlen! 
Pedig feltételezem, hogy legalábbis Hiller elvtárs tudott róla. Miért 
számolok erről be? Mert írásunkba — 1955 szabadabb szellemének 
megfelelően — minden téma belekerült, hagyományainktól kezdve a 
tantárgyak óraszámán keresztül a soproni népszavazásig.

Véleményezést tehát hivatalosan nem kaptunk, de csípős 
megjegyzéseket az MDP és a DISZ részéről igen. Például: „Géza, 
csalódtam benned Ferde nézetek uralkodnak az általad megírt 
részben” — Miért? Mert az elfelejtett Őrtüzekről írtam? Mert az 
előszóban uraknak és nem elvtársaknak mondtam köszönetét? Vagy: 
„Ne mindig hátrafelé tekintgessünk. Hanem előre. Keressünk új 
utakat, s a jelenlegi társadalmi rendszernek megfelelő diákszokásokat 
alakítsunk ki.”
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De csodák csodája —  ide akartam kilyukadni — ,az 1955. 
november 4-én (a sors iróniája) megrendezett 2. Egyetemi Napon 
tarthattam egy előadást a zsúfolásig megtelt matézis teremben, 
professzorok, vendégek, nagy tömegű hallgatóság előtt. Témám 
egyrészt csak statisztika volt. Csomagolópapírra írt táblázatokon 
ábrázoltam a heti óraszámok alakulását az idők folyamán, a szak- és 
műszaki tárgyak óraszámvesztését a marxizmus-leninizmus, az orosz 
nyelv és a katonai oktatás javára. Másrészt felvetettem a kérdést, hogy 
„hogyan kellene lenni” és „miért nem úgy van?” Vastapsot kaptam. 
Később fegyelmit terveztek ellenem 55 szele mégse lobogtathatta 
még nemzeti zászlónkat (lásd még XXIX -  61.). De 56-ban ez a 
zászló már lobogott! Ha nem lobogott volna, nem nyerhettem volna 
meg a Szabad Ifjúság „Ismerd meg hazádat” c. pályázatát a 
„Firmaválasztás” és az „Utolsó jószerencsét” című írásaimmal (1. sz. 
melléklet).

„Október 22-én a budapesti, a pécsi, a miskolci és a soproni 
egyetemi ifjúság csatlakozott a MEFESZ-hez, és követeléseit is 
megfogalmazta” (Mo. 596.). Előző vasárnap (este) a leánygimnázium 
bálja volt. E délután folyamán a diákotthonban (Szent Imre tér = 
Dimitrov tér = Szent Imre tér) tárgyaltuk meg az eseményeket. Ekkor 
döntöttünk a másnapi nagygyűlésről és választottunk ideiglenes 
vezetőséget a pontok előterjesztéséhez (lásd még XXIX -  7.)

A bálban a lányok mindig csak azt kérdezték: mi lesz holnap, mi 
lesz holnap? Jobbra, balra égő szemű ifjak csoportjai — mintha 
háborúba készültünk volna. Megbeszélések, tervezgetések. Még az 
éjszaka folyamán megjelentek a plakátok, hogy 22-én a SOTEX 
nagytermében egyetemi ifjúsági nagygyűlés lesz, amelyre az egész 
várost szeretettel várjuk. 15 órakor (XXIX -  62.) volt a kezdés, de fél 
háromkor a teremben már nem volt hely. Egyetlen napirendi pont a 
követeléseink megtárgyalása volt. (Lásd még: XXI -  7.) Igen, én is az 
elnökségben ültem. Erről a nagygyűlésről számos beszámoló, 
visszaemlékezés jelent meg. (Pl. MiAk -  49, 97-148. XXIX.)

Minden pont felolvasása után a csodálat és az egyetértés moraja 
hallatszott, s minden pont megtárgyalásánál az a szándék, hogy minél 
jobb, minél tökéletesebb legyen az a jövő, amelyet olyan szépen 
elképzeltünk. Az igaz, hogy Strausz József felszólalása (aki 
megtestesítője volt egy szemellenzős párttagnak, akinek nem volt 
bátorsága a dogmától elhajolni) — nemtetszést váltott ki... (Lásd még 
XXIV -  8, XXIX -  148.) Különösen akkor, amikor hozzászólását 
„Barátaim”-mal kezdte
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A nagygyűlés tartama alatt legjobban élveztem Stasney 
professzor úr arcjátékát. O az első sorban ült (én a pódiumon), és 
különösen Strausz beszéde alatt adott szabad teret arcizmainak... 
(Más ehhez: tudvalevő, hogy az oktatószemélyzetet kötelezték még 
olyan szaktárgyba is belefűzni a kommunista politikát, mint például az 
ábrázoló geometria. Stasney prof. úr megszerkesztette a táblán egy 
kémény vetületét — a háztetőre. Amikor ezzel kész volt, alá rajzolta a 
házat ajtóval, ablakkal. Egy szobába be lehetett látni, ahol egy 
asztalnál két diák ült, mire ő: „És a hallgatók itt tanulmányozzák a 
marxizmust-leninizmust”.)

A gyűlésnek este 9-re lett vége, az ifjúság követeléseit éjszaka 
már sokszorosítottuk. A Budapesti Műszaki Egyetemmel telefonon 
keresztül kapcsolatban álltunk. Hallgatótársaink értesítettek: „Délután 
az utcán leszünk, legyetek ti is ott”(XXIX -  148.).

Az október 23-i felvonulásunkat is többen leírták. Meleg, borús, 
csendes délután volt október 23-án Sopronban. Az egész egyetem 
lázban égett, így felvonulásra még soha nem készültünk. A városi 
pártbizottság nagyon ellene volt, nem akarta engedélyezni, mondván, 
hogy „csőcselék” csatlakozik hozzánk és kavarodást csinálnak. Tömör 
8-as sorokban meneteltünk, egy szó, egy mukkanás nélkül, mint ha 
temetésre mentünk volna, pedig születésnap volt ez a nap, a magyar 
forradalom és szabadságharc születésének napja. Az első sorban 
mehettem, Bujdosó Alpár jobb keze felől, előttünk csak egyetlen 
transzparens: „Együtt a lengyelekkel”

A város szóhoz sem tudott jutni, az emberek még csak suttogva 
merték mondani: „Strammok vagytok, fiúk!” S ez nekünk mindennél 
többet ért! A szabadságharcos emlékműig mentünk el, ami a 
városházával szemben volt, majd vissza ugyanazon az útvonalon. A 
városháza alagsori ablakai közül egyet valaki betört (belülről?), 
pánikot akarván előidézni, de a menetelők olyan fegyelmezettek és 
öntudatosak voltak, hogy ez a kísérlet hajótörést szenvedett.

Este az Őrtüzeket meggyújtottuk, s ezzel a megemlékezéssel 
adóztunk — sok év múltán — ismét az ágfalvai csata főiskolás hősi 
halottainak. Két fáklyás között én olvastam fel egy emlékbeszédet, 
amelynek sorai október 23-án is aktuálisak voltak. A himnuszok 
eléneklése után ki-ki a saját diákszállójába vonult... s most 
következett a Gerő-beszéd. Bánszegiék kamrájában ültem, ott volt 
rádió, s ott hallottam azokat a szavakat, amelyek hidegzuhanyként 
hatottak mindannyiónkra. A beszéd mindenesetre nem 
meghunyászkodást, hanem gyűlölettől átizzított dacot váltott ki
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belőlünk. A rádiótól mindenki csalódottan állt fel, s nem tudtuk, mi 
van Pesten és mi lesz (MiAk -  54.). Azután a műszakiak este is hívtak 
telefonon. Mi voltunk az elsők Sopronban, akik az igazságot tudtuk 
Pestről: békés tüntetés? Nagy Imre és Veres Péter langyos beszéde, 
majd az iljúság követeléseinek beolvasása a rádióban ..., de ez már 
nem történhetett meg Itt lőttek a védtelen tömegre a terrorrendszer 
leghübb, vagy talán legjobban fizetett bérencei. A Sztálin-szobor 
ekkor már megingott, s a tisztiiskolások ekkor már hozták az első 
fegyvereket. De jött a „Vörös Csepel” is, meg a diákszállók, jött 
mindenki, aki nem volt gyáva. Ezt tudtuk meg mi az első este.

Emlékezetből lehetetlen lenne dátumszerűen összerakni ezeknek 
a napoknak az eseményeit. A lényeg annyi volt, hogy Sopron város 
vezetését a főiskola vette át — olyannyira, hogy nemcsak a politikai 
irányvonal megszabása nehezedett ránk, hanem a kenyér- és 
zsírellátástól kezdve a fontos üzemek üzemeltetésén keresztül a 
közlekedés megszervezéséig minden. Ha azokban a napokban az utcán 
nézeteltérés adódott, veszekedés a kenyérért való sorbanállásnál, ha 
kétely merült fel egy vasúti szerelvény elindításakor, csak egy 
főiskolásnak kellett odamenni, s az emberek azt és úgy csinálták, 
ahogyan ő mondta. Ha a város szélére megérkezett egy vagon zsír, az 
átvételkor rendőrre nem volt szükség, hisz’ ott vannak a főiskolások. 
Ha az üzletekben vagy malmokban kevés volt a munkaerő, jöttek a 
főiskolások. S ha egy munkástanács megválasztásakor a régi, az 
elmúlt 12 év módszerei érvényesültek, a panasz hozzánk futott be, és a 
választást főiskolás jelenlétében kellett megismételni. Ezeket az 
epizódokat én sajnos csak részben éltem át, mert a MEFESZ 
vezérkarának tagja voltam, s így a szellemi irányításból vehettem ki a 
részemet. Aludni, enni nem jártunk soha, az éjszaka folyamán a 
rektori szobában -  ott, ahol székhelyünk volt -  bóbiskoltunk 1 -2 órát, 
amikor a 3 telefon közül csak egy szólt. A lányok hoztak cigarettát, 
feketét meg szendvicset, hogy bírjuk a tempót.

A MEFESZ-vezetőséget a mai napig is sokan szidták és szidják. 
Egyrészt igazuk van, másrészt igazságtalanok. Igazuk van annyiban, 
hogy nem mindent oldottunk meg a leghelyesebben, igazságtalanok 
viszont annyiban, hogy másik 15 ember se csinálta volna jobban, hogy 
fiatalok voltunk, nem volt tapasztalatunk. Hisz’ egy forradalmat 
véghezvinni -  ezt nem lehet iskolapadban megtanulni, előiskolánk 
viszont nem volt.

Nem a mi bűnünk volt (legfeljebb jóhiszeműségünk), hogy a 
honvédség tisztikara nem adott fegyvert a kezünkbe, csak az utolsó

78



napokban. S az sem, hogy elárultak bennünket. Ez nem bűnünk, csak 
fiatal naivságunk eredménye. Végül is a tartamos ülésezés, a 
naphosszat tartó elvi viták az én idegeimet is kimerítették. Egy példa: 
Takács Endre bátyámtól, a Nemzeti Tanács új, választott elnökétől 
igenis zokon vettem, hogy akkor, amikor Budapesten élet-halál harc 
folyt magyar és orosz között, ő olyan kérdéseken lovagolt, hogy kié 
lesz egykor a felelősség, ha így meg így csináljuk. S hogy akkor a 
Nemzeti Tanács felesleges, ha a politikai irányvonal megszabását az 
ifjúság nem akarja a kezéből kiengedni.

Hasonló véleményen volt Zambó János professzor úr is. Ez az 
ülés engem annyira felidegesített, hogy szó nélkül felálltam és ott 
hagytam. E percekben határoztam el, hogy jelentkezem vöröskeresztes 
autó kísérőjeként Pestre. Leskó Gyurkával, kamarásommal együtt 
soroltattuk be magunkat a legközelebb menő autók egyikére. Nekem 
nem lett volna szabad elmennem, mert a 3-as, elvi csúcsbizottság tagja 
voltam, de az „elvi” vitákat már igen-igen meguntam.

A napra már nem emlékszem pontosan. Október 30-a vagy 31 -e 
volt? Vagy 29-e? Mindenesetre egy borongós, szeles, hűvös délután 
indultunk el Sopronból. Fegyvert nem volt szabad vinnünk, mert a 
pesti hidaknál a ruszkik állítólag motozást tartottak. Már megfordult 
társaink leírása és elbeszélése alapján mi is úgy mentünk: vagy 
visszajövünk, vagy nem, de ezt a fejeveszett tétlenséget nem lehet 
tovább elszenvedni. Autónk egy szabályos vöröskeresztes kocsi volt, a 
hátsó ajtón viszont az ablak már nem létezett. Sopronon végigmenve 
mindenütt integettek nekünk, bal karunkon a nemzetőri karszalag -  
amit még most is őrizek.

Az utazás maga elég unalmas volt, hisz’ az út nagy részét már 
sötétben tettük meg. Győrben csak a nagy tömegre emlékszem a 
városháza előtt, a „Taták” körül pedig magyar honvédegységek 
igazoltattak bennünket. Pesten a hidak mellett bár álltak még orosz 
páncélos egységek, de orosz részről igazoltatás már nem volt. 
Budapesten, most hangsúlyoznom is kell, „ha jól emlékszem”, egy 
nagy diákparlament résztvevői is voltunk.

Másnap bántatlanul érkeztünk vissza Sopronba.
Ezután azon nyomban jelentkeztem arra az útra, amelynek célja 

a személyes kapcsolatok felvétele volt a veszprémi és a pécsi 
egyetemmel. Az egyetem öreg Skodája vitt minket, a motorház 
fedelére becsípett nemzeti zászlóval. November elseje, másodika? így 
lehetett, de erre sem emlékszem, mint arra sem, hogy kik voltak a
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küldöttség tagjai. Küldetésünk biztosan eredményes volt. Ottani 
társainkkal kicserélhettük véleményünket, tapasztalatainkat.

November 3-ra viszont nagyon jól emlékezem. Sopron felé a 
Dunántúlt átlószerüen ismét át kellett szelni. Útközben mindenütt 
orosz felvonulásokat láthattunk. Nemzetizászlós autónkat némely 
orosz tank csövével „kísérte” Gépkocsivezetőnknek köszönhetjük, 
hogy részben mellék-, részben dűlőutakon át — amelyeket ő ismert — 
visszajuthattunk Sopronba. A főutakat az oroszok ekkor már lezárták. 
Nos, november 3-án éjjel hazajöttünk Sopronba.

Kialudhattuk-e magunkat? Nem!
November 4-ről már sokan beszámoltak. Nagy Imre 

rádióbeszéde Riadó a kollégiumban ..., irány a főiskola ..., mint 
egy felbolygatott méhkas ...,a  Katonai Tanács intézkedései a 
MEFESZ áthelyezése a Lővér szállodába ..., a kópházai felsülés — 
mert árulás? — ..., irány Ausztria Akik Kópházán és környékén 
voltak, ott lépték át a határt. Akik Sopronban voltak, Sopronnyéknél 
(most Neckenmarkt).

Többen írnak „pánik”-ról. Én pánikra nem emlékszem. Egy új 
helyzet, ami azonnali döntést követel, természetesen nem járhat 
bizonyos izgalom nélkül. Mégsem emlékszem arra, hogy elvesztettük 
volna a fejünket. A „Jelentés” (XXI -  33.) azt írja, hogy a MEFESZ 
Intézőbizottsága „a kora délutáni órákban dezorganizálódva 
Ausztriába menekült” Nem csak az intézőbizottság volt ez, nagyon 
sokan voltunk. De kinek lett volna kedve katonásan, lépésben, talán 
még énekszóval is ott hagyni a hazáját? Voltak „magyar” elvtársak, 
akik már sokkal hamarabb az oroszok felé „menekültek” Pedig akkor 
és utána még hetekig abban a reményben ringattuk magunkat, hogy 
belátható időn belül hazatérhetünk, mert az ENSZ megsegít 
bennünket.

A határon megálltunk, mint ha gyülekeztünk volna. Csoportokba 
verődve álltunk, visszatekintgettünk. Az egyik csoport erre, a másik 
arra akart menni. Volt ott egy (?) teherautó is. Felálltam a motorházra 
és szóltam a fiúkhoz. Fiúk, maradjunk együtt, ne oszoljunk szét! 
Hallgattak rám. A soproni rendőrség — állítólag — azt jegyezte fel 
rólam —  kitől, nem tudom — , hogy én beszéltem rá az ifjúságot a 
„disszidálásra”

Alkonyodott már, amikor leértünk Sopronnyékre. Mintha már 
„vártak volna” ránk. Géppuskás (vagy golyószórós?) csendőrautó, 
csendőrök, bámészkodó lakosok. Le kellett adni fegyvereinket, mert 
legtöbbünknél volt valami. Kupacba dobáltuk — csak úgy.
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Emlékszem rá, hogy a kupac jó nagy lett. Ezt a csoportot mégsem 
deportálták. Judenauba szállítottak minket —  egy üresen álló 
kastélyba. Egy nagyon nagy hodályban szállásoltak el, a földön 
szalma volt, egymás mellett feküdtünk, mint a heringek. Több százan 
lehettünk főiskolások, de a létszámra pontosan igazán nem 
emlékszem. Már másnap írhattunk innen egy „Felhívás a világ 
dolgozóihoz” című „kiáltványt” Hogy egyáltalán megjelent-e valahol, 
nem tudom. Volt köztünk egy társunk, aki perfektül beszélt németül, ő 
fordított és tolmácsolt (Krétai Ernő volt?). (2. sz. melléklet.)

November 9-én (?) helyeztek át minket St. Wolfgang- 
Ferienhortba. A Wolfgang-tó partján egy gazdasági iskola épületét 
bocsátották rendelkezésünkre. Itt Roller (lásd MiAk -  64.) szerint 
450-en voltunk, ebből 220 erdész. A 25 oktató és egyéb személyzet az 
Erdészeti Karról a tó túloldalán, azaz másik partján nyert 
elszállásolást, Strobl-ban.

Ferienhort — a nézeteltérések és a döntések színhelye

Az Ideiglenes Ifjúsági Bizottság elnöke november 29-ig én 
voltam. Minden ügyben demokratikus szabályok szerint döntöttünk 
akkor is, ha az érdekek különbözősége törvényszerű volt. Az oktatók 
igenis elsősorban magukra és családjukra gondoltak. Az ifjúság 
eleinte semmi másra, mint hogy „együtt kell maradjunk” Ez a 
farkasok által megrémített juhnyáj logikája is.

A ferienhorti élet táborélet volt. A tábor vezetője egy velünk 
ellenszenvező osztrák középiskolai tanár. Bár szabadon 
mozoghattunk, mégis volt egy napirend. Ott volt továbbá a tétlen 
tehetetlenség, a függő, olykor megalázó viszony, a kilátástalanság. Az 
idő, a hetek múlásával, a hazulról jövő hírek ismeretében is, elhervadt 
az a reményünk, hogy hamarosan hazatérhetünk. A fejleményekre a 
két kasztos elhelyezés is kihatással volt. Az oktatók ott — a tó túlsó 
partján — , a diákok itt. Nem együtt éltünk, egymással többnyire csak 
írásban értekeztünk.

Az oktatók nagyon jól tudták, hogy mit akarnak, mi a céljuk. Mi 
kevésbé. A mi bizottságunk feladata volt, hogy a jövőt illetően 
kinyújtsuk csápjainkat minden irányba. Mi lesz velünk, ki fogad be 
bennünket? A „csápkinyújtásra” csak másodlagosan volt szükség, 
mert általában mi voltunk a fel- és megkeresettek. De erről később.

November 14-én hoztuk meg a Roller könyvében is megjelent 
(MiAk -  74-75.) határozatunkat (3. sz. melléklet) a volt MDP-s stb.
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tisztségviselőkről. Nincs ebben szó személyi ellenségeskedésről, nem 
is beszélve bosszúról! Roller levele (MiAk -  78-79.) pedig ezt állítja. 
Mi csupán azt követeltük, hogy az érintett személyek a továbbiakban 
vezető tisztséget ne viseljenek. Érthetetlen, ha ezt valaki bosszúként 
értékeli. Hány diáktársunk nem juthatott itthon vezető állásba, mert 
részese volt egy jó ügynek? A mai Magyarországnak, illetve 
politikának is bizony következményekkel járó hibája, mulasztása, 
hogy lehetséges volt az átvedlés, a köpenyegváltás, és ma is sokan 
birtokolnak és irányítanak a volt diktatúra embereiből — a 
demokrácia égisze alatt. Másrészt Roller és a „kibővített Kari Tanács” 
november 21-ével határozatunkkal egyetértett (4. sz. melléklet). 
Utalok itt arra, hogy a MiAk fogalmazása nem egészen azonos az 
általam most bemutatott és Roller aláírását is feltüntető melléklettel 
(MiAk -  75-76.). Válaszunkat erre az 5. sz. melléklet igazolja.

Visszatérek most azon hetek leglényegesebb kérdésére. Mi lesz 
velünk, hova mehetünk? Később már nem is annyira mi, hanem az 
oktatók szorgalmazták az együttmaradást. Persze mindannyiunk 
számára ez lett volna a — pillanatnyilag! — legkellemesebb 
megoldás. Ez a mi kívánságunk a befogadni akaró országok felé 
túlzottan egoista és irreális volt.

A tanári kar viszont kapaszkodott az ifjúságba. Mit csinál a 
vadász fegyver nélkül? Mit a fakitermelő szerszám nélkül, és mit az 
oktató diákok nélkül, akik tudniillik az ő nyelvüket értik? A tanári kar 
a szétszakadás ördögeit festette a falra: ha nem maradunk egy 
tömbben, nem lesz ösztöndíj, nem lesz állás, sehol se fogadnak be 
minket. Eredetileg tehát — egymásról nem eleget tudván, a tó 
elválasztott bennünket — 2 vágányon és 2 különböző irányba 
igyekeztünk. A Kari Tanács csak az együttmaradásért ténykedett, az 
Ifjúsági Bizottság egyéb lehetőségeket is latolgatott. Többek között 
lehetőségünk nyílt volna — de nem állítom, hogy ez már konkrétnak 
mutatkozott — Olaszország felé (6. sz. melléklet), de még inkább 
Németországban elhelyezkedni, persze csoportonként más-más 
főiskolán. Idézet a 7. sz. mellékletből: „A nyugatnémet kormány 
eredetileg kb. 200 egyetemista sorsát kívánta megoldani, de, most 
tekintettel a menekülők egyre nagyobb számára, remélhető, hogy 500- 
on felül lesz a Nyugat-Németországban továbbtanulók száma.” 
Borovits is igazolja (XXIX -  115.) hogy: „Abban reménykedtünk, 
hogy Európában maradhatunk” Ez a remény jogos volt, hisz’ mind 
azok, akik végül is Európában maradtak, ösztöndíjat kaptak — mi 
Bécsben a Rockefeller-alapítványtól — , és ha akarták, elvégezhették
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tanulmányaikat. Mizser Lajos évfolyamtársunk, hogy csak őt 
említsem meg, Svédországban építette fel a karrierjét. Roller azon 
állítása tehát, hogy „ ...a  kocka el volt vetve, beláttuk, hogy nem sok 
keresnivalónk van Ausztriában ” (MiAk -  72.), részben helyes és 
igaz volt, de nem az abból levont következtetés, hogy vagy Ausztria, 
vagy Kanada, legalábbis, ami a hallgatóságot illeti. A St.Wolfgang- 
Ferienhortban felvett „oktatás” (?), amit a Kari Tanács indítványozott, 
véleményem szerint csak egy alibiténykedés volt, igazolván az 
oktatók nélkülözhetetlenségét.

Még Roller is elismeri ugyanott, hogy: „... a németországi 
kormány magas ösztöndíjat tudna fizetni a hallgatóknak, hogy 
Németországban továbbtanulhassanak és a tanároknak is tudnak adni 
tiszteletdíjat, de nem állandó fizetést. A végzősöknek állást nem 
tudnának biztosítani...” „... Hasonló ígéretet kaptunk Svájcból, 
Franciaországból, Angliából, Svédországból, Norvégiából.”

Az idézet utolsó mondatához szeretném megjegyezni, hogy 
demokratikus államokban soha és sehol sem garantálják a kiképzés 
után az állást. Ez a kommunizmusban volt divat, függetlenül attól, 
hogy az „alkalmazottnak” volt-e az adott üzemben, vállalatban 
munkája vagy csak lézengett.

Egyáltalán nem volt szavahihető az oktatók ama kijelentése, 
miszerint: „Mi oktatók kijelentjük, hogy minden személyi érdekünk 
félretevésével kívántuk szolgálni magyarságunk ügyét magyar 
szívünk minden dobbanásával közelebb akarunk kerülni a 
hazamenetelhez..., nem fog bennünket semmi anyagi érdek a 
külországban tartani ” (MiAk -  95.). Nos, ez az elképzelés már 
akkor sem nyugodott a realitás talaján. Aki a „Nagy Vizet” átlépi, az 
nemigen jön vissza. Sokan, igen sokan ellenezték a kanadai 
kivándorlás gondolatát. Nem Habsburg Ottót idézem (Vancsura, 
XXIX -  30.). Idézem Lámfalussy professzor Rollerhez írt 2 levelét, 
melyek másodpéldányát — mint keresztfiának és volt ifjúsági 
vezetőnek — nekem is megküldte egy hozzám intézett levél 
mellékleteként (8; 9; 10. sz. melléklet). De idézek Illyés-Nagy írásából 
is (XXIX -  95.): „... elsősorban az oktatóknak, de a hallgatóknak is 
igen komoly érdeke fűződött ahhoz, hogy az egység megmaradjon...”

Most viszont Borovitsot idézem (XXIX -  123.): „Sajnos 
azoknak lett igazuk, akik úgy látták, hogy a nyugatra vándorolt 
soproni diákok zöme elvész a magyarság számára. A kivándoroltak 
még többé-kevésbé tartják magyarságukat, de gyermekeik már 
nyelvünket se tanulják meg”
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Vancsura visszaemlékezéseit is igen történethűnek tartom 
(XXIX -  9-36.). Farkas József müncheni fáradozásairól a 11-es és 12- 
es sz. melléklet tanúskodik. Roller november végén intézett hozzánk 
(az ifjúsághoz) egy letorkolló levelet (13. sz. melléklet). S ehhez 
Andrét idézem (XXIX -  103.): „November 29-én 11-12 óráig 
nagygyűlés. Roller dékán levelét ismertetik. A diákság többsége 
elfogadja a feltételeit Az Ifjúsági Bizottság lemond. Éles hangú 
lemondó levelüket a többség a profokhoz nem akarja eljuttatni...” 
Nos, lemondásunkat a 14. sz. melléklet ábrázolja.

Miután a „kocka elvettetett” , idézem még Farkas József, 
müncheni barátunk december 11-én kelt levelét (15. sz. melléklet).

E közben — december 14-i keltezéssel — tapasztalatairól 
beszámolt még Tamás László is Angliából. Értelemszerűen 
úgyszólván semmi sem igaz a Roller és társai által falra festett 
ördögből. Persze a nyelvet minden idegen országban meg kell tanulni, 
de — ösztöndíj lévén — tanulmányaink folytatásáért nem kell a 
rengetegben pénzt keresni (16. sz. melléklet).

Lámfalussy december 19-én keltezett 2 levelét csak 27-én 
kaptam kézhez (17., 18. sz. melléklet). Ezekben a soproni tanári kar 
bár „... nem ítéli el a külföldre táVozottakat ” ,de igenis „... elítélik 
a tengeren túli távozást...” (lásd még XLIV -  167-J68.).

Hogy mennyire valósult meg — vagy nem valósult meg (idézem 
újra) a következő szándék: „Mi oktatók kijelentjük, hogy minden 
személyi érdekünk félretevésével kívántuk szolgálni magyarságunk 
ügyét ..., magyar szívünk minden dobbanásával közelebb akarunk 
kerülni a hazamenetelhez ..., nem fog bennünket semmi anyagi érdek 
a külországban tartani és hazamenetelünket semmi más feltételhez 
nem fogjuk kötni.” (Lásd: MiAk -  95.) Vajon ez a vallomás 
rövidlátáson alapult? Illúzión? Nos, hányan települtek haza 
Kanadából, települhettek haza? Ezen elgondolkozván el lehet olvasni 
a Kanadába kivándoroltak anyagi statisztikáját (MiAk -  246-249.). 
Ebből csak azt idézem, ami a kereseteket és a vagyont illeti. 39.000 
dollár éves átlagkereset és 1985-ig 200.000 megtakarított dollár. 
Továbbá: „A volt soproni hallgatók és tanárok 94%-ának saját háza 
van...” Hogy életkörülményeik amerikai kontinensi színvonala 
kárpótolja-e a hazát, a haza hollétét (!), ezt csak ők tudják 
megválaszolni.

Nagyon csekély volt a mi számunk, a mi arányunk, tudniillik 
azoké, akik felismertük azt, hogy a Nagy Tengeren túlról aligha van 
már „igazi” vissza, és ezért a mi kontinensünkön maradtunk. így
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maradtam én is maroknyi társammal Európában, gyűszűnyivel 
Ausztriában.

Legelőször 1985-ben látogattam haza. Addig csak a Fertő-tóra 
jártam — beszippantani a haza illatát. Bár az őrtornyok látványa 
visszarántott a valóságba, mégis — és ezért maradtam Ausztriában — 
menetre készen várhattam és hittem a „majdan visszatérek”-ben.

56 kivetett minket a „kerékvágásból”, de részesei lehettünk a 
világtörténelem egyik legjelentősebb korszakának, és mindannyian 
megálltuk helyünket idegen földön is, megbecsülést szerezvén ezzel 
hazánknak, nemzetünknek.

Sárvár, 2000 októberében
Dr. Molnár Géza

9600 Sárvár 
Tömöri Pál u. 31.
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\aa 0-.C|\i O-AiMa. JlqjOx*^OÜ UQűűUpO5̂  Lá XÜtx KÁAX 1X4 4a.-0

vuXq ^ ojiIj^ í  a  &<xajcl ó -am ~Lo xu.<xk j 

imjlaA wju. •£& <xau í ö í  4<xferiüO<x a ic x i  4jüXujüti y  - 

JUxMeUD^JUlto lMOĵ UJUÜa>OJl O^JöfcJvM <*4sjÜ* c\ 

<fejajpiXoüüj x a  rxjaioJ^%ct ujüm <xfcuaju^aJb ~

€\u. <Xxj0  ̂ 4mJQl kjom~ o /̂sulaA ílOaoö-U-umJ^
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IxilAM... JÜJÜLÁAJ&Z' íkáJm C\ l(Q.A \aJL$>

Á-Uaa ToüuÖuui Ii>44>t| IjjuöbüUAî .

^  v̂ AX̂ CLCXJölAkJÁ. £Ü& “'OM | _ \AXAk.,£k \Q̂  V̂ Aiíi &XM

höú ájtfx&rzjliCXA AtUjUwUJb W?<Ma
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iAX WA&jC( 't)UCllXXÍXuJ £XAÍ <X v>-CU.OU<\i'a^^ | Q

VvJüJti'tfr’ ÍAX^MJljuugJhL to-MJiAili . ÍLo í^ joia.-'

^űJx ck xÁA^jq ^Jo^ijdjOUA 4*űm <xi ú>? <u u^xb e -

JxjLOXMaJ*. U4Mjfc-AíMJO^^M4th. Ui a  U

f - ^  ~ 
•ttaxi -uXf>^ Ói* 4xOu0t\*{\oJfe 'e44-JOr^'tM A *«><A

>^\AJtAJÖ~i €X ÂOuŰtUCXA vuup4i? VvjL- ^OuC\k\\iKhi

iaM X ^ A U < ^ íX q -U x  <sx J -sa M í^ J C ü Ó u q ö A  v c m . O J t t f ö

M-*OJa. aojoJoo. vő* 'JXajxAjÓ IÍjOXWXA baŜ -JM Ojaía^OJ ,

0. '■M^vU-l'áq 'U ^  %ÍAJüUürv <0. w-icuq iWwWA -

’Ĉ UJL .C í̂UjQCOjO 'I CÜ<M !

'& /VOUjb
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3. sz. melléklet.
í f j  XvU. h

HAT ÁROZ AT  .

Á S op ro n i Egyetem I d e ig le n e s  I f j ú s á g i  B iz o t ts á g a  1956 .nov • 
14 -en  az a lá b b i  h a tá r o z a to t  h o z ta :

Az I d e ig le n e s  I f j ú s á g i  B iz o t ts á g  az  i f j ú s á g  j a v a s l a t á r a  e l 
h a tá r o z ta ,  hogy m indazon o k ta to k ,é s  h a l lg a to k ,  a k ik  a k á r  gyengeség
b ő l ,  ak á r bárminemű k é n y sz e r  h a tá s a  a l a t t  & m últban  a n é p e t f é l r e 
v e z e tő  é s  id e g e n  ha ta lo m  vak  eszközeként s z e r e p lő  p á r t  é s  i f j ú s á g i  
é s tö ^ ie g sz e rv e z e te k  k e re té b e n  v e z e tő  t i s z t s é g e k e t  v i s e l t e k ,  e s ?ig y  
t i s z t s é g v i s e l é s ü k  ^o rán  a k ö zösség  é s  v e d te le n  egyének e l l e n  v é t e t 
t e k ,  m indazok r é s z é r ő l  a  b iz a lm a t m egvonja .

Ezen h a tá r o z a t  nem s ú j t j a  azon  v o l t  i f j ú s á g i  v e z e té k e t ,  a -  
k ik e t  a v o l t  p o l i t i k a i  re n d s z e r  f e l ü l r ő l  l e f e l é  t i s z t s é g ü k b ő l  elm oz
d í t o t t *

Ennek k ö v e tk e z té b e n  $z i l lw tő  szem élyek  a jövőben  semminemű
v e z e tő  t i s z t s é g e t  az Egyetem k e re té b e n  nem v is e lh e tn e k .i i i i ( <

E gyéni e l b i r a l a s  a la p ja n  azonban a k ö z ö ssé g i e le tb e n  r e s z t -  ( \ * t t v e h e tn e k , é s  az  eg y e te m e sfmagyar nép e rd ek eb en  leg jo b b  tu d ásu k  s z e 
r i n t  h aszn o s munka v é g z é sé re  f e l k é r é t n e k .

Külön k ivágunk  á l l á s t f o g l a l n i  R o lle r  Kálmán ig a z g a tó  u r r a l  
k a p c s o la tb a n , a k i bar p á r t b i z o t t s á g ! fta g  v o l t ,  é s  ig y  r é s z t  v e t t  a 
p a r t  v e z e tő sé g é b e n  /  k ü lö n  fu n k c ió  n é l k ü l / ,  fe n te b b  e m l í t e t t e k e t  
nem e r ő s í t e t t e ,  hanem a z o k a t -  v e z e tő i  t i s z t s é g é t  k ih a s z n á lv a  -  jó  
irá n y b a n  e l l e n s ú l y o z t a .

 ̂K érjü k  a  K a ri Tanács j* l# n  h^tijueoz^thoz v a ló  h o z z á já r u lá s á t  
é s  a h a tá r o z a t  v é g r e h a j t á s á t .

3 t .  W olfgang, 19 5 6 . november 1 4 -én .

Á S opron i Egyetem  id e ig le n e s  I f j ú s á g i  
B iz o t ts á g a  *
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(’56.XI. 26.)
A Soproni Egyetem Ideiglenes Ifjúsági Bizottságnak,
Wolfgang
Ferienhort -  Ried

F. hó 21-én foglalkozott a kibővített kari tanács a Bizottság f. hó 
14-én kelt határozatával, melyben a Bizottság az egész iijuság 
nevében veti fel a bizalom kérdését azokkal szemben, akik 
Magyarországon a MDP ifjúsági és tömegszervezetek keretében 
vezető tisztségeket viseltek. A kibővített kari tanács állásfoglalását az 
alábbiakban közöljük:

1. A kari tanács egyetért a határozattal, ezért mert 
helyesnek véli, hogy elsősorban az oktatók világosan ismerjék az 
ifjúság véleményét is és lehetőség legyen arra, hogy korábbi 
működésükből adódó esetleges tévedéseket tisztázzák. Ugyanezt 
természetesen szükségesnek tartja a hallgatókra vonatkozóan is.

2. A kibővített kari tanács a határozatban érintett 
személyek ügyének megvizsgálására egy bizottságot választott, 
melynek tagjai Tusko Ferenc és Vecsey Gy. docensek, Baranyai 
József és Sárkány Jenő adjunktusok, továbbá az intéző bizottság 
által delegált két hallgató.

3. Kéri a kibővített kari tanács, hogy az intéző bizottság 
közölje azon oktatók nevét akik felülvizsgálására gondolt. A 
személyek kiválasztásának tárgyalására hivja meg a kari tanács 
egyik tagját, aki nem volt a MDP tagja.

4. Nyilatkozatot kér a kari tanács arra vonatkozólag, hogy 
a határozat meghozatalában a salzburgi táborban tartózkodó 
hallgatok közremüködtek-e.

A kari bizottság kifejezte még azon véleményét, hogy az érintett 
oktatók és hallgatok felülvizsgálása nem támaszkodhat-e személyi 
sérelmek megtorlásának alapjára, ezért szükséges többek 
kihallgatásával a bizottság munkáját kiszélesíteni és pontos 
felülvizsgálat által kell a bizottság munkájának tárgyilagosságát 
biztosítani.

kibővített kari tanács nevében
Roller Kálmán 

igazgató.

4. sz. melléklet.
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5. sz. melléklet.

(’56. XI. 28.)

Soproni Egyetem Tanari Igazolo Bizottsága Elnökenek.
Helyben.

A Soproni Egyetem Ideiglenes Bizottsága f. ho 27-én azt 
hatarozta, hogy miután az Igazolo Bizottság az igazoltatas alapelveit 
az Ifjúsági Bizottság delegáltjaival közösen dolgozta ki, a 
továbbiakban, vagyis a határozat meghozasaban az Ifjúsági Bizottság 
nem kivanja képviseltetni magat.

St. Wolfgang, 1956. XI. 28.

Soproni Egyetem Ideiglenes 
Bizottsága

A zártkörű Bizottság névsora:
Húszai János 
Borsodi Ferenc 
Szauer János 
Hudak János 
Komondy Gyula 
Gratzer Miklós 
Lenchas Imre 
Tothszöllösi László
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6. sz. melléklet. ( 56.XI. 11.) Roma, Szombat

Kedves Barátaim!
A Szabad Európa Egyetem római csoportja nevében ma reggel 

útra indítottam számotokra 80.000 lira (100 1 = 4 Sch.) gyorssegélyt. 
Ez nevetségesen kicsi összeg, de legszükségesebb apró igényeiteket 
talán pillanatnyilag részben fedezhetitek belőle. A jövő hét elején 
aztán lezárul majd egy nagyobb pénzszerzési akcióm, s attól én azt 
remélem, hogy a magyar célok szolgálatát is lehetővé teszi majd 
számotokra. Szeretném azonban tudni, hogy most mit tudtok jobban 
használni, készpénzt, vagy pedig olyan árút, amilyenről néhányatokkal 
még a forradalom első hetében Klingendorfban beszélgettem? Úgy 
néz ki, hogy ilyen árút, legalábbis könnyű minőségben, a jövőhét 
folyamán mégse tudok szerezni, sőt esetleg nehezebbet is, olyat ami 
kétszemélyes s amit a japánok használtak a hernyók ellen. Vagy 
esetleg hires német gyármányt. De ez utóbbiakból mindenesetre nem 
lenne sok mert nagyon drága. Feltéve hogy mindez sikerül, hogy 
nektek még kell, vagy hogy oda tudjátok juttatni azokhoz akiknek 
még kell, marad még a szállítás nehéz problémája. Igyekszem meg 
organizálni ezt is, de jó lenne ha ti is gondolkoznátok azon, hogy 
tudnátok lendíteni ezen, egészen az olasz határvidékektől kezdve. 
Ezeket a területeket én meglehetős pontosan ismerem, nagyon nehéz 
terep, de megfelelő repülőgép Olaszországban nincsen, ezt már sajnos 
lenyomoztam. így én a magam részéről majd autóval próbálom 
megoldani. Válaszotokra mindenesetre igen kíváncsi vagyok, mert az 
a siegendorfi fiatalember aki vállalta a tájékoztatást, úgylátszik 
megunta a dicsőséget és hiába fordulok hozzá felvilágosításért rólatok.

Egy héttel ezelőtt Gál Mihály zürichi barátom egyébként, aki 
szintén szaladgált abban, hogy a fent emlegetett árúkat megszerezze, 
igen biztatóan nyilatkozott, de azóta nincsenek róla híreim. Szeretném 
remélni, hogy érintkezésbe került veletek és tudott valamit tenni. Két 
teherautó élelmi- és gyógyszert már akkor a címetekre irányított, de 
attól tartok nem talált el hozzátok. írjatok erről, mert sajnos többi, 
bécsi, innsbrucki, löweni, párizsi stb. szervezeteinkből a magyar fiúk 
mind hazasiettek most, szeretném tudni legalább ez a sveici vonal 
fúnkcionál-e még. Azért egy kicsit működünk még ebben az ügyben. 
Párizsban és Londonban is. Más:

A római magyar akadémia kétemeletes épületét a kommunisták 
elhagyták, s az most jórészt üres, de félő, hogy visszatérnek belé. 
Sürgősen meg kell tölteni. Ha nektek vagy más diákcsoportnak kedve 
volna idejönni, kezdjétek el ezt ott hangoztatni és kérni, minden lehető
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és lehetetlen helyen és fórum előtt* , és tudassátok sürgősen velem is. 
(*olasz követségen is)

Egyébként csak annyit mondhatok, hogy az emigráns élet eleinte 
mindenféle gyötrelemmel jár, de később egészen jól kialakul, kár 
volna elcsüggedni.

Pongrácz Mihály ITALIA, Roma 
Via Palermo 49. int. 12.

Geflüchtete Hochschule von Ödenburg 
(MEFESZ elnöknek. Bizalmas!
Austria
Traiskirchen
oder Judenau (St. Wolfgang)
Niederösterreich (?)
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A soproni Egyetem Id. IQ. bizottsága elnökének 
Wolfgang (1956. XI. 27.)

Kedves Géza.
Végre sikerült előre láthatólag hosszabb időre letelepednünk. 

Németországba érkezésünk után 3 napig határ lágerben
voltunk. Ahonnét ma reggel tovább jöttünk a Bódeni tó partjára 
Lindau mellé. Itt 40 egyetemista társammal vagyok együtt, és 
maradunk előre láthatólag hosszabb ideig. Egy másik kb. 70-es 
egyetemista csoport Feiersteinbe ment. Ez a kb. 110 
egyetemista volt együtt.....................

A nyugat német kormány eredetileg kb 200 egyetemista sorsát 
kívánta megoldani, de most tekintettel a menekülök egyre nagyobb 
számára remélhető, hogy 500-on felül lesz a NyugatNémet országban 
továbbtanulók száma.

Most beszámolok az eddig elért eredményekről. A Pidingben 
tartózkodó egyetemistákkal egy kis diák gyűlés keretében ismertettük 
az emigrált Magyar Egyetemisták Ideiglenes központja célkitűzéseit 
és felhivását. A legnagyobb helyeslésre találtunk, úgyhogy a számunk 
ezzel is növekedik. A másik ami sokkal fontosabb, Pidingben 
találkoztunk, illetőleg ki jött hozzánk a külföldi Magyar Diákok 
Szövetségének főtitkára. Ez az egyetlen komoly magyar emigráns 
ifjúsági szerv. Több mint 8 éve működik, és meggyőződtünk arról, 
hogy jelentős eredményeket ért el az utóbbi időben, és a forradalom 
óta.

Természetesen azonnal beszéltünk az KMDSz főtitkárával. 
Igyekeztünk megismerni a politikai felfogásukat. Örömmel 

• állapítottuk aztán meg, hogy alapvető kérdésekben (minden lényeges 
kérdésben) felfogásunk egyezik. Később ők megismertették egy, a 
forradalom első napjaiban a Német kormányhoz küldött felhívásukat, 
amelyben teljes mértékben magukévá teszik a forradalom 
követelményeit. Miután megbeszélést folytattunk az KMDSz 
főtitkárával, vasárnap 25-én felmentük Gyümölcsfalvai Imrével 
Münchenbe, ahol találkoztunk a KMDSz elnökével és még néhány 
vezetőségi taggal. Elképzeléseink a jövői illetően megegyeztek. Egy 
közös nyilatkozatot szövegeztünk, amely szerint a két szervezet együtt 
fog működni, illetőleg fuzionálni, ha erre a most emigrált csoportok 
meg adják a beleegyezést.

7. sz. melléklet.
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Az együtt működési nyilatkozatra azért volt szükség hogy a 
KDMSz hathatósabban tudjon eljárni a Szervezet helyiségének meg 
szerzésében a Német kormánynál illetőleg az illetékes szerveknél.

Úgy hallottam, hogy Ti is Nyugat Németországba fogtok jönni, 
még pedig a lég szebb üdülő helyre. Ennek nagyon örülnénk mert a 
kapcsolatunk sokkal közvetlenebb lenne.

A Német o.-ba érkező egyetemisták nyilvántartása megtörténik. 
A többi országban továbbtanulóké pedig akkor fog megkezdődni, ha 
meg lesz a közös központ.

De most már búcsúzom és várva válaszotokat
Üdvözlettel: Erős Imre

Lindau, 27.11.’56
Küldöm a Nyilatkozat másolatát.
Címem: Erős Imre,

Lindau, Bad Schacken, Schackener Str. 53.
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Kedves Géza!
Hozzám intézett egy rendbeli leveledre, amit talán egy hete 

kaptam, csak most adok választ, mert módomban van a levelet rövid 
úton Hozzád juttatni. Mindenekelőtt a családi dolgokról tájékoztatlak. 
Édesanyád és testvéreid jó egészségben vannak és sokat aggódtak 
miattad, azóta azonban megnyugodtak, amióta feleségem őket erről 
értesitette. Bár több táviratot intézett hozzájuk és több levelet, de azok 
csak hiányosan érkeztek meg rendeltetési helyükre, emiatt érthető volt 
övéidnek az aggódása. Ma is irt feleségem édesanyádnak és 
megnyugtatta, hogy nincs semmi ok az aggodalomra. Ruháid, 
szakkönyveid elhelyezéséről feleségem nálunk gondoskodott. B. Pisti 
segitett azok áthordásában. Megnyugtatta feleségem édesanyádat a 
hogylétedről, emiatt kár lenne aggódnia.

Mellékelek két levelet, amit Wolfgangba irtam és amiről nyilván 
a hallgatóság tudomást nem szerzett. Ezt végtelenül fájlalom. 
Különösen fájlalom azt, hogy most már csaknem véglegesen 
határoztak afelett, miszerint a hallgatóság tanáraikkal együtt Kanadába 
készülnek.

Ezt a lépésüket, mint magyar ember nem tudom megérteni és 
végtelenül elitélem elhatározásukat. A magyar fajtára nézve ez egy 
óriási veszteség. Különösen a fiatalság elvesztése aggasztó. Örülök, 
hogy Neked e tekintetben ugyanez a véleményed.

Közlöd, hogy Te is azonnal visszatérnél, ha garanciát kapnál. 
Erre nézve senki a világon nem tud biztosítékot nyújtani, mindenkinek 
magának kell áldozatkészségből ezt vállalni. Mint ahogy a mellékelt 
levelemben irtam, eddig itt senkinek a haja szála nem görbült meg és 
az egész Sopron kivétel nélkül szeretettel várja vissza az ifjúságot. 
Egy-két héttel ezelőtt egy pártnyilatkozatot is hallottam, ahol győri és 
soproni vezető pártegyéniségek oda nyilatkoztak, hogy az ifjúságnak 
semminemű bántódása nem történne, mert ha eggyel is baj lenne, az 
egész munkásság azonnal sztrájkba lépne. Persze ez nem garancia, de 
mindenesetre jóleső megnyilatkozás.

Az, hogy mint ösztöndíjas összekötő kapocs légy, ezt ma még 
tárgyalni nem lehet, mert nincs kivel. Szép a felajánlásod, hogy 
tovább akarod magad képezni és az ott elért tudományos 
tapasztalatokról az ittenieknek beszámolnál és tanácsokkal szolgálnál. 
Erre majd később sor kerülhet.

Nekem a véleményem az, hogy az ifjúságnak itthon volna a 
helye. Kivételek azok a kiválóak, akik külföldi egyetemen tovább

8. sz. melléklet. Lámfalussy levele Molnár Gézának
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akarnák bőviteni tanulmányaikat. Az ott magyar nyelven szerzett 
oklevél sem ott nem bir értékkel, sem itt. Az idegen nyelven szerzett 
oklevelet pedig nosztrifikálni kell, azon a helyen, ahol az illető 
működni akar. Semmiképpen sem tudom azonban helyeselni a 
tengerentúli elhelyezkedést és oklevélszerzést, mert ezek az emberek 
végképp elvesznek a magyarság részére.

Onnantól mindig az a kivánalom, hogy tessék garanciát adni: 
megyek. Innen mindig az a válasz, hogy ezideig itt senkinek baja nem 
történt, de garanciát vállalni senki nem tud a jövőjére, de nem is 
tudhat. Azt kérdem, hogy énértem, vagy mindazokért, akik itt 
működnek, ki vállalt garanciát? Magyar embernek azonban önmagáért 
mindenkinek felelnie kell és a magyarságáért áldozatot kell hozni. 
Örülnék, ha úgy alakulna a helyzet, hogy mielőbb visszatérjél.

Édesanyád és rokonaid remélem, most már megnyugodnak, mert 
végre hirt kaptak feleségem útján rólad.

Szives viszontlátásra meleg üdvözlettel.
Sopron, 1956. XII. 15.
2 drb melléklet.
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9. sz. melléklet. Lámfalussy levele Rollernak

1956. december 4.

Kedves Kálmánom!

Napok óta töprengtem azon, miképpen irjak Neked, többek 
között ,mit irjak és mit tanácsoljak. Tegnap kézhez vettem a leveledet 
és ez késztet arra, hogy leveledre azonnal választ adjak és ne 
töprengjek tovább a levél tartalmán. Mindenekelőtt örülök, hogy 
mindannyian egészségben megvagytok, mi hasonlóképpen. Mi is 
állandó kétkedések között élünk, sajnáljuk azokat, akik elmentek s 
minden gondolatunk az, hogy az eltávozottakat szeretettel mielőbb 
lássuk. Egyelőre az időpontot még nem sejtjük. Magam részéről senkit 
nem tudok elitélni azért, hogy eltávozott, senki olyat nem tudok 
felmagasztalni azért, hogy a helyén maradt és nem segit az 
eltávozottak visszajövetelének előmozditásában. Olyan sokrétű ez a 
probléma, hogy minden családnak más és más volt a helyzete és ebből 
kifolyólag a cselekedete.

Úgy gondolom, hogy először a feltett kérdésekre adok választ s 
azután vázolom az itteni helyzetet. Én azon a véleményen vagyok és 
velem együtt általánosságban a nagy többség és különösen az 
idősebbek, hogy mindent el kell követni a tekintetbe, hogy a 
hallgatóság hozzájusson a tananyaghoz, jegyzetekhez, könyvekhez, 
azon célból, hogy addig, amig visszatérnek, tanulmányaikat 
folytathassák és időveszteség nélkül végezzék be itthon az egyetemet. 
Magam részéről az én jegyzetemet már talán 10 napja kiküldöttem. W. 
Lajos kérte azt és be is küldött érte. Nem kaptam azonban hirt, hogy 
az tényleg megérkezett-e. Lajos közölte többek között, hogy ő úgy 
fogja fel a helyzetet, ha már kint van, aki segit az ottani tanároknak a 
hallgatóság oktatásában, és epedve várja az időt, hogy minél 
hamarabb haza jöhessen. Ezt az álláspontot én a magam részéről 
nagyon helyeslem. A Te jegyzeteidet is igyekezünk kijuttatni, ezzel 
elsősorban a magyar ügyet véljük szolgálni, hogy hallgatóink el 
legyenek foglalva, tanuljanak s a kínálkozó legelső alkalommal 
térjenek vissza.

Könyved kézirata K.-nál van, azt természetesen kizárólag a Te 
részedre meg is őrzi. A legközelebbi alkalommal igyekszik felutazni 
Pestre és megkísérli az ott lévő példánynak visszaszerzését. Ha ez
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nem menne, én fogom innen hivatalosan kérni, hogy várjanak a 
kiadással a te hazatértedig.

A másik óhajod az volt még, hogy közöljem Nagyival 
üzenetedet, amit személyesen át is adtam. O is nagy szomorúsággal 
van, mert már szeretne Titeket mielőbb viszontlátni és nem szeretné, 
ha Ausztriából tovább mennétek. Ez nagyon fájó volna a részére. 
Megnyugtattam, hogy erről szó sem lehet, mert hiszen Ti vissza 
fogtok onnan jönni. Neked egyébként kötelességeid vannak az ott lévő 
hallgatókkal szemben, azok összetartásával és azok haza irányítása 
terén Neked majd mint vezetőjüknek feltétlenül a legfontosabb részt 
kell végezned.

Ezek után áttérek az itteni helyzet vázolására. Bizonyára 
hallottad már, mert hiszen még közös együttlétünk alkalmával történt 
a gondolat elindítása, hogy az itteni három fakultás Soproni Műszaki 
Egyetem cimén egyesül. Ezt a tegnapelőtti tárgyaláson az elsőfokú 
felső hatóság magáévá is tette. Elvégre az ország érdekében, nem 
különben az oktatás színvonala érdekében, feltétlenül ez az egyedüli 
helyes megoldás. Lényegesen kevesebb költségbe kerül, könnyen 
megoldható és az oktatásnak határozottan előnyére szolgál. Az 
erdőmémöki szakon eddig a létszám 90-100 körül mozog, úgyszólván 
napról napra változik, de emelkedő tendenciát mutat. Az előadásokat 
csekély létszámmal, de megkezdettük. Közben helyre kellett hozni a 
termek tisztogatását. Berendezéseinkben semmiféle kár nem történt. 
Gondoskodni kellett a szeretetadományként ide küldött holminak az 
innen való mielőbbi elszállításáról. Mindezeket a hallgatók végezték. 
Ezek után az előadásokat folytattuk. A fiatalságnak természetszerűleg 
teljesíteni kellett azt az óhaját, hogy ki-ki meglátogathassa a 
hozzátartozóit és így összesen két heti szabadságra távoztak. Ez 
tegnap telt le s utána folytatódnak az előadások. Az itthonmaradottak 
létszáma sem teljes az előadásokon, mert a vonatkorlátozások és az 
utazás nehézségei ebben még többeket akadályoznak. Ezek után még 
azt kell nyomatékosan hangsúlyoznom, hogy ezideig Sopronban 
senkinek a haja szála sem görbült meg. Semminemű attrocitás nem 
fordult elő. Sopron városa hálás ifjúságunknak azért, hogy a nehéz 
idők alatt a nyugalmat fenntartotta, segített a város lakosságának 
minden gondján és azt most azzal hálálják vissza, hogy a városi 
közvélemény szerint elismeréssel vannak odaadó munkájukért. 
Őszintén mondhatom Neked, hogy nem találkoztam a város 
különböző rétegeiben olyan emberrel -  ha lehet egyáltalán különböző 
rétegekről beszélni, mert hála Istennek a rétegek megszűntek s a
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magyarok végre megtalálták önmagukat és egyek -  aki ellenszenvesen 
nyilatkozna iljúságunkról és annak vezetőiről.

Visszajöveteledig ideiglenesen én kaptam megbízást a Tanszék 
vezetői részére előirt adminisztrációs munkára a Te Tanszékeden. 
Szorgalmasan festik az ajtókat és ablakokat. Példás rend van.

Lennél szives Molnár Gézának tudomására adni, hogy édesanyja 
és hozzátartozói jó egészségben vannak. Kérlek, tolmácsold 
Mindnyájotok részére őszinte baráti üdvözletemet. Meleg szeretettel 
ölellek.
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10. sz. melléklet. Lámfalussy levele Rollernak

(1956. XII.6.)

Kedves Kálmán!

Első és második félévi előadásaid jegyzeteit e sorokkal 
egyidejűleg küldjük ki. Bognár Dezső ismertetett meg a Volksstimme 
egyik újságírójával, akivel itt az Egyetemen a tanári kar több tagja és a 
MEFESZ képviselői jelenlétében tárgyaltunk közölve vele az itteni 
helyzetet. Nyomatékosan kiemelve azt, hogy mindazokat a tanárokat, 
oktatókat, hallgatókat és az Egyetemhez hozzátartozó egyéb 
dolgozókat -  akik innen eltávoztak -  kivétel nélkül örömmel és 
szeretettel várjuk vissza. Közöltük tovább, hogy az egész város 
közvéleménye kivétel nélkül elismeréssel adózik Egyetemünknek, 
hallgatóinknak a közrend fenntartásáért és a város lakossága minden 
gondjának viseléséért és a nekik nyújtott segítségért és örömmel várja 
vissza az eltávozottakat. Azt is közültük, különösen kihangsúlyozva, 
hogy mindezideig senkinek bántódása nem történt.

Olvastam, hogy Kanadába készültök. Az én véleményem szerint 
nem tartom a magyarság szempontjából helyénvalónak. Félek, hogy 
akik oda kimennek, elvesznek a magyarság részére. Én úgy érzem, 
hogy leghelyesebb volna, ha hallgatóink a kiküldött és a kiküldendő 
jegyzetekből tanulnának. Ti őket ebben segítenétek és a legközelebbi 
kínálkozó alkalommal haza jönnétek. A vizsgákat már itt tehetnék le a 
fiúk. Az egész Egyetem egyöntetű állásfoglalása, hogy szemeszter, 
illetőleg tanulmányi idő vesztesége nélkül végezzék, illetőleg 
folytassák itteni tanulmányaikat.

Egyidejűleg egy külön csomagban megy a címedre az 
Erdőtelepítés I. és II. rész. Az I. rész egy példánya már kiment 
megelőzőleg.

December 4-én Hozzád intézett levelem másodpéldányát ide 
mellékelem, attól tartva, hogy esetleg az első példány nem ért célhoz.

Mindnyájatokat meleg szeretettel öllel
u.i.: Molnár géza, Baliczay, Vámosi Sándor ingóságait 

kívánságuknak megfelelően magamnál fogom elraktározni. 
Nevezettek szüleit értesítettem, kivéve Beliczay Pistáét, akinek az 
otthoni cimét nem tudom, de remélem, sikerül ezt is valakitől 
megtudni.
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11. sz. melléklet.

Kedves Gézám! München, nov. 29, 1956.

Bocsáss meg, hogy nem tudtalak minden nap felhívni. Tegnap 
este többször próbáltalak hívni, sajnos nem jelentkezett senki nálatok, 
de Roller igazgatónál sem. Szövetségünk közben írt a különböző 
németországi egyetemeknek ügyetekben, holnap pedig megint az 
itteni hatóságokkal s a rektorral (aki az ígért napon mégsem tudott 
lemenni hozzátok) tárgyalni, és most már egészen határozott választ 
kérünk. Ne hidd kérlek, hogy itten nyugodtan éljük életünket s nem 
törődünk veletek, de sajnos az itteni hatóságok békebeli lassúsággal 
járnak el. Azonkívül pedig azért is lassúak, mert már kb. 100.000 
menekült van Ausztriában, és legsürgősebben azokkal kell 
foglalkozniuk, akik a határon hajlék nélkül vannak. Igyekszünk, 
hogy most szombaton vagy vasárnap lemehessünk hozzátok. Addig 
üdvözlünk mindnyájatokat, Téged pedig ölel barátod, Jóska.

Kedves Géza, remélem le tudunk menni vasárnap és 
személyesen is elmondom az ügyek állását. Addig mindnyájatokat 
üdvözöl, Ferdinandy Mihályné

Herm Molnár Géza 
St. Wolfgang
Ferienheim (Ungarisches Studentenlager)

Farkas József 
München
Englschalkinger Str.14. 
Deutschland
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12. sz. melléklet.
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Kedves Hallgatóim!
Személyesen szerettem volna ma Önökkel tárgyalni az 

elkövetkezendő idők tennivalóiról és ezeknek a problémáknak a 
megoldásáról, amelyek az ifjúság jelenlegi tevékenységéből az 
ifjúsági vezetők és a tanári kar vállaira hárul. Hivatalos ügyben 
azonban Bécsbe kellett utaznom, egy angol delegációval való 
tárgyalás végett, mely nem tudom meddig húzódik el. Az Önökkel 
való beszélgetés azonban sürgős, mert az befolyásolja valamennyiünk 
sorsának további alakulását.

Szeretnék egészen őszinte és nyers lenni, Ezt ne vegyék rossz 
néven, mert a szeretet sugalja bennem mondanivalómat, továbbá az 
aggódás az ifjúság további sorsa felöl.

Kétségtelen, hogy az itteni elhelyezésünk területén sok olyan 
intézkedés történik házigazdáink részéröl, ami számunkra szokatlan és 
ezzel magam sem értek egyet. Van azonban sok olyan intézkedés is, 
ami a rend érdekében feltétlenül szükséges. Ezekkel az 
intézkedésekkel egyetértek, de az ifjúság mégsem hajlandó azt 
teljesíteni. Nem elvből, hanem hanyagságból és nemtörődömségből. 
Példa erre a névsorok elkészítése, az ellátási kartotékok kiállítása stb. 
A hanyagságért kiszabott büntetésre az ifjúság nemteszését 
nyilvánítja, amivel elmérgesiti a helyzetet az oktatók és a bennünket 
hontalanságunkban befogadó házigazdánk megbízott tisztviselői 
között. Ezzel olyan feszültség keletkezik közöttünk, hogy sokszor 
szinte lehetetlennek látom az ügyek továbbvitelét. Meg kell 
mondanom, hogy többször foglalkoztam már azzal a gondolattal, hogy 
közlöm Drümmel miniszter urral, ilyen viszonyok között nem tudjuk a 
helyzetünket tovább fenntartani. De a józan ész azt parancsolta, 
mindent az ifjúságért és a hazáért, még ha az a legkeserübb kenyér is. 
Cselekedeteimben és érzéseimben megtisztulva átestem a krízisen és 
nagy akaraterővel tovább folytattam a küzdelmet a jövönkért. - Önök 
azonban ebben nincsenek segítségemre, mert napról-napra ujabb 
jelenségekkel keserítenek el és teszik nehézzé a vezetést. Nem látják 
be, hogy mi itt vendégek vagyunk, hogy nem követelhetünk, hogy 
immár 90.000 menekült terheli az osztrák állam gazdálkodását, hogy 
ez az ország nem forradalmi állapotban van, hanem a semlegesség 
megőrzéséért magára erőszakolt nyugalomban. Nem látják, hogy az 
osztrákok előtt minden etikát sértő megmozdulásuk a nem tetszést és a 
kedvvesztést erősíti és nem akarják belátni, hogy ennek a vége az lesz, 
hogy egy szép napon áttesznek egy lágerbe, ahonnan nincs más kiút,

13. sz. melléklet.
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mint vagy hazamenni és fejet hajtani a Kádár kormánynak, vagy 
elmenni az idegen légióba vagy dokkmunkásként felszívódni a 
megbízhatatlan elemek tömegébe. Azok a szép célkitűzések, melyek a 
magyar egység megtartására, nemzeti érzésünk erősítése és majd 
hazánk demokratikus építésében való részvételünk, mintha lassan 
elhomályosulna szemünk előtt.

A fentiek folyamányaként persze fellép a személyeskedés az 
ellenségeskedés közöttünk, amely ugyan emigracios tünet, de 
legyőzhető volna, ha mélyen magunkba szállva, áthatna bennünket a 
sorsközösség megbecsülésének egymást segíteni akarásának eszméje. 
Hogy az eszmékben való gondolkodás veszöfélben van, bizonyítja a 
Jablanczy professor ur ellen indított személyi hajsza, melyről 
meggyőződésem, hogy az oktatói kar kiengesztelhetetlen tagjai 
részéröl és az ifjúság egyes részlegének tájékozatlansága 
következtében meg nem engedhető formában, erősebben került 
felszínre.

Meg kell mondanom, hogy ezzel a tanári kar 90%-a nem ért 
egyet és meggyőződésünk, hogy a személyi bosszú tüzéböl és nem 
annak tisztaságából ered. Soha a világon nem fordult még elő, hogy 
egy egyetemi tanárt az ifjúság unsimpatiája miatt, olyan brutális 
eszközökkel akartak megfosztani tanárságától, amint azt Önök közül 
és az oktatói kar néhány tagja részéröl tenni akarták. De ez nem csoda, 
mert egyes oktatók olyan kijelentéseket is tettek, hogy a professorok 
és jómagam is, magunkat neveztük ki itt jelenlegi pozíciónkba. Voltak 
hangok, amelyek kifjezték, hogy nem kívánnak velünk dolgozni, mert 
itt is ugyanazok vezetnek, akik otthon. Úgy néz ki tehát a dolog, 
mintha mi magunknak akarnánk pozíciót alapítani, egy kialakított 
magyar egyetemen és nem bízva saját szaktudásunkban, félünk attól, 
hogy nem tudunk itt megélni. Ezek az urak nagyon tévednek, de 
tévednek azok is, akik vélt politikai hibáinkat saját gyengeségük és 
anyagiasságuk takargatására akarják felhasználni. A magam részéröl 
csak igaz ügy érdekében akarok szolgálni az ifjúságnak és a magyar 
népnek, ha ezt nem tehetem, félreállok. Nem fog önérzetem gátolni 
abban, hogy ezt megtegyem, de fájó szívvel tenném meg akkor, ha 
ifjúságunk olyan kézbe kerülne, mely kezet nem tartok erre méltónak. 
Hogy világosan ismerjük egymás álláspontját az alábbiakban 
szögezem le kívánságaimat, illetőleg elveimet:

1./ Célom az ifjúság együtt tartása, magyar 
szellemben való tovább nevelése és adott esetben hazánkba 
való visszavezetése. Ennek érdekében felhívom az ifjúság 
figyelmét arra, hogy minden felelősséget csak akkor vállalok,
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ha hajlandó alávetni magát a kialakítandó kari tanács minden 
rendelkezésének és irányításának.

2./ Az ifjúság további életében kerülje el a 
forradalmi módszereket, vesse alá magát a vendégül látó 
ország szokásának és életlehetőségének, szűnjenek meg az 
izgatások, kezdődjék meg a legkomolyabb munka. Az 
előadásokon mindenki a legpontosabban jelenjék meg. Az 
elmaradókat és hanyag tanulókat az évfolyam intse és 
szégyenitse meg.

3./ Nem értek egyet Jablanczy professor ellen 
irányitott személyi támadások túlhajszolásával. Ezt az ügyet 
akkorra kell tenni, amikor nyugodt és kiegyensúlyozott 
hangulatban ennek ideje elkövetkezhet. A III. évesek vonják 
vissza azon határozatukat, hogy előadásaikat nem látogatják és 
tegyenek eleget a tanulmányi fegyelemnek.

4./ A kari tanács döntése nélkül az ifjúság 
semmiféle mozgalmat (sztrájk) vagy egyéb akciókat 
(elhelyezkedés) nem indíthat és elvi kérdéseikben nem 
tárgyalhat.

Amennyiben az iljuság fenti előterjesztéseimet elfogadja, úgy 
minden akaratommal vállalom a további vezetést, amig azt erőm 
engedi, ha a pontok közül bármelyet is visszautasítana, úgy 
megköszönöm eddigi bizalmukat és az Isten áldását kérve 
mindannyiukra, fájó szívvel bocsátom Önöket útnak.

Jó szerencsét:
Roller Kálmán s.k.
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14. sz. melléklet. (1956. XI.29.)

Hatarozat.
A Soproni Egyetem hallgatosaganak St. Wolfgangban 

tartozkodo Ideiglenes Ifjúsági Bizottsaganak alant megjelölt tagjai, 
nov.29-én az alabbit hataroztak el:

Tekintettel arra, hogy az ifjúság nov. 29-én elfogadta azt, hogy 
„hajlandó alavetni magat a kialakítandó Kari Tanacs minden 
rendelkezéseinek es iranyitasanak továbbá, hogy. „A Kari Tanacs 
döntésé nélkül az ifjúság semmifele mozgalmat (sztrájk) vagy egyebb 
akciókat (elhelyezkedes) nem indithat es elvi kerdeseikben nem 
tárgyalhat”, az Ifjúsági Bizottság további lete teljesen értelmetlen, sőt 
nevetseges, - a mai nap folyaman lemond.

Az ifjúság eddigi vezeteseben történt lépeseinket hajlandók 
vagyunk barmikor megmagyarazni, es azokért kiállni. Velemenyünket 
barmi is legyen, a további irányvonal fenttartjuk, meg akkor is, ha az 
ifjúság egy resze, naponta változtatja is sajat velemenyet.

Szemelyi hajszat és szemelyi bosszút senki ellen semmikor nem 
folytattunk, minden ilyen ránk irányuló vadat kereken visszautasítunk. 
A tanari kar egyes szemelyeit tesszük felelösse azért, hogy az Erdész 
Kar első bizalmi szavazasanak eredmenyet nem közölte az 
érdekeltekkel, az Ifjúsági Bizottság no.14.-i hatarozatara pedig 10 
napig nem reagalt.

Az ifjúság sajat maga fogadta el a „Kialakítandó Kari Tanacsot” 
tovább vezetöjenek, igy a továbbiakban az ifjúság minden problémáját 
a Kari Tanacs köteles megoldani.

St. Wolfgang, 1956. november 29.

Molnár Géza 
+ 8 aláírás
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15. sz. melléklet.
München, 1956 december 11 -én

Kedves Gézám!
Hálás köszönet leveledért, melyet Gruber Nándorral küldtél 

nekem múlt héten. Bocsáss meg, hogy a sürgönyileg megígért választ 
aztán mégsem küldtem el. Akkor még elég zavaros volt a Ti ügyetek, 
mindig gondoltam: jobb még egy pár órát vagy egy napot várni, addig 
valami véglegest tudok írni, később pedig reméltem, hogy talán lesz 
alkalmam leutazni Tihozzátok. Vasárnap ismételten próbáltalak 
telefonon felhívni, de sem Nálatok, sem a tanárok házában nem vették 
fel a kagylót.

Sajnos a multheti rádió és sajtóhírre (senki sem tudja itt a hír 
pontos forrását), t.i. hogy Kanadába mentek, a német illetékesek -  
akiket addig minduntalan piszkáltunk és főzögettünk -  megtorpantak, 
tegnap meg végleg leléptek. Azt mondják, a Kanadaiakkal úgysem 
tudnak konkurálni, olyan jó ajánlatot mint ők európai ország nem 
tehet. Ferdinándy professzomé tegnap telefonált Rollerrel, így tudjuk, 
hogy utazásotok dátuma is ki van tűzve.

Nagyon sajnálom, hogy minden igy alakult. Kanadába menni 
könnyebb, mint onnan -  normális viszonyok alatt -  visszajönni, mert 
igen hosszú és drága az út. Most ingyen visznek, de a kanadaiak azt 
remélik, hogy ott maradtok, felveszitek az állapolgárságot, új 
családokat fogtok alapítani Kanadának stb., tehát 
visszakívánkozóknak nehéz lesz. És biztosan nem minden lesz úgy, 
ahogy azt most sokan közületek elképzelik. -  Dehát, talán mégsem 
kell annyira pesszimisztikusnak lenni, és én nem is jártam Kanadában, 
hát nem beszélhetek.

Ferdinándy professzor úr közben szerzett 200 ösztöndíjat 
Berlinben, még az olajmérnökök számára is, de azzal is elkéstünk. 
Kár, hogy a diákok többsége -  érthető okoknál fogva -  annyira 
türelmetlen volt, és százszor sajnálatosabb, hogy itt Nyugaton oly 
lassan mozogtak. Nem akarjuk, hogy egységetek felbomoljon, de ha 
tudsz olyanokról, akik semmikép sem akarnak tengerentúlra, kérdd 
meg, hogy a legsürgősebben Írjanak nehány életrajzszerű sort 
(főhangsúly a végzettségen) és küldjék ide.

Ami pedig téged illet, Gézám, bármikor tárt karokkal várunk. 
Annyi, hogy itt megélj és tanulmányaidat rendesen, különösebb 
szükölködés nélkül befejezhessd, mint bármelyikünk, mindig lesz 
számodra is. De bármennyire is örülök, hogy leveledben is őszinte 
barátodnak tekintesz és mint barátom maradnál Európában, ami
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nagyon jólesne nekem, mégis kérlek, gondold meg mégeg> .s/or, hogy 
tényleg itt akarsz-e maradni. Felek attól, hogy diáktársaid közt 
kevesen vannak, akik olyan tisztán látják mint Te, hogy hazánk 
számára nem szabad elvesznie a fiatal értelmiségnek. Olyan ifjúsági 
vezetőre, mint Te, itt is van szükség, Kanadában is. Viszont Neked 
kell dönteni. Ha itt maradsz, beszélj nehány fiúval, akikkel szoros 
baráti kapcsolatban tudsz maradni -  levelezéssel, hogy amíg 
Magyarország felszabadítására remény van, ne engedjék a társaságot 
szétfutni.

Ha úgy döntesz, hogy Európában maradsz, örülök, ha őszinte 
barátod lehetek. Kérlek válaszolj, akár levelezőlapon. Ha Ferdinándy 
professzomé leutazik hétvégén, hogy Rolleréktől búcsúzzon, én is 
lejövök. Már megígérte, hogy helyem lesz a kocsiban. Akkor úgyis 
viszontlátjuk egymást.

Addig ölel barátod: Farkas József (München 27, 
Englschalkinger Str. 14)
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16. sz. melléklet. ’56. XII. 14.

Kedves Géza!
Már egy hete Angliában vagyunk. A fogadtatás nagyon kedves

volt, s azóta is jólérezzük magunkat. Már az út nagyon.......  volt.
Bécsből repülőgéppel jöttünk, át a szigetországba, s itt különbusszal 
folytattuk utunkat ide az angliai Washingtonba.

Egy régi kastély a jelenlegi lakhelyünk, s itt leszünk még 3 
hónapig. Ez alatt a 3 hónap alatt nyelvtanfolyamokat tartanak. Az 
elhelyezésünk nagyon kényelmes. Szórakozási és sport lehetőségek 
nagyon jók. Saját televíziós készülékünk, lemezjátszónk, 
filmvetítőgépünk, rádiónk és zenekarunk van.

A sport lehetőségek közül első rendű füves football paja 
felszereléssel, kosárlabdapaja, tornaterem, 2 ping-pong és egy 
billiárdasztal.

Naponta 4-szer étkezünk, s ha mindenütt ilyen az angol konyha, 
akkor jónak mondható. A pillanatnyi helyzetünk tehát kiváló. Akkor 
járunk a városba amikor akarunk, s a vezetőségünk egész jó 
egyetértésben működik az angolokkal. Engem megint valami 
elnöknek választottak a fiúk, de a legtöbb teendője itt a 
sportfelelősnek van.

A jövőre nézve nem tudunk többet, mint amit már a bécsi 
repülőtéren megtudtunk. Hetenkint 8 font fizetést fogunk kapni. A 3 
hónap letelte után családoknál fogunk lakni és valamelyik üzemnél 
fognak alkalmazni szeptemberig míg az egyetemre járhatunk.

Sitzenheimből tegnap érkeztek ide 13-an. Már ők is egész jól 
érzik magukat és kipihenték a repülőút fáradalmait.

Kedves Gézám, arra szeretnélek megkérni, hogy írjál magadról 
és a többiekről, hogy hová kerültetek, s hogyan tarthatjuk ezután a 
kapcsolatot.

Sok szeretettel üdvözöllek, Laci.
Washington, 1956. XII. 14.
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17. sz. melléklet. Lámfalussy levele Molnár Gézának

(1956. XII. 27.)

Kedves Géza!
Második leveledet is megkaptam. Az első leveledre nyomban 

válaszoltam, és e levelemet négy nappal ezelőtt, vasárnap délután 
indítottam útnak. Megnyugtatásodra közlöm, hogy ruháidat és 
könyveidet Babus néni, keresztanyád már mind elhelyezte. B. Pisti 
segitett azoknak áthurcolásában. Leveledre adott válaszomban 
mindenben kitértem, ezt nem ismétlem. Remélem közben első 
levelemet már megkaptad. Édesanyádat feleségem már több levélben 
megnyugtatta hogyléted, egészséged felől és különösen arról, hogy 
nem kell sokat nélkülöznöd. Tanulni azonban, azt kell. Mellékelek egy 
levelet, amit egyetemünk egész tanári kara intéz az ottani iíjusághoz, 
abból kiérezheted, hogy különösen elitéli a tengeren túli távozást. Az 
európai egyetemeken való foglalkozás és továbbtanulás azokra 
részére, akik akarnak és tudnak tanulni a magyarság szempontjából is 
szükséges, de kevesen vannak ilyenek. Ehhez alaptudás, komoly 
elhatározás és végtelen szorgalom szükséges. Remélem Te ezekkel 
élni fogsz, mert a képességed megvan hozzá. Szeretném, ha mellékelt 
levelet átolvasás után továbbítanád olyan hallgatótársad részére, aki a 
tengeren túlra készül. Esetleg lemásolnád a levelet és azt több 
barátodnak tájékoztatásul elküldenéd.

Szeretettel ölel,
Sopron, 1956. december 19.
2 db. melléklet
Te Géza! Már a második levelet irod dátum nélkül. A címeket 

pedig úgy irod, hogy grafológus sem tudja kiolvasni. Figyelmeztetlek 
az életben erre nagyobb súlyt fektessél!

Géza Molnár, Ung. Forstingenieur Student, Frau Hiky Visenthal,
St. Gilgen, Salzkammergut, Seetorhaus.
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(1956. dec. 27-én kaptam, dec. 19-én íródott)

Soproni Műszaki Egyetem
Egyetemünk tanári kara kötelességének érzi, hogy tájékoztasson 

Benneteket mind az egyetem, mind Sopron város helyzetéről 1956. 
november 4-től a mai napig. Tesszük ezt azért, hogy a különböző, és 
nemegyszer egymásnak ellentmondó hírekben eligazodhassatok.

Egyetemünket november 4-ike utáni napon még fegyveres 
iijuság őrizte. A külföldi segélyek révén az egyetem helyiségeiben 
elhelyezett dolgokat (?) továbbítás céljából a városnak adtuk át. A 
termek kitakarítása után, november 10-én megkezdődtek az előadások. 
Az otthonukból folyamatosan visszatérőkkel a hallgatóság száma 
napról napra növekedett -  sokan ugyanis hazautaztak -  s mintegy 
három hete az itthon maradottak teljes létszámmal hallgatják az 
előadásokat. Egyetemünk felszerelésében említésre méltó kár nem 
esett.

Köztudomású, hogy már október 27-én elhatároztuk 
egyetemünk és főiskolánk egyesítését. Az oktatásügyi minisztérium az 
egyesítés célszerűségét elismerte és ennek folyományaként 
kezdeményezte, hogy az egyesítést -  beleértve a miskolci bánya- és 
földmérőmémököket is -  minél előbb törvényerejű rendelet 
megerősítse. Tudomásunk szerint a megerősítés 1957. január 1-re 
várható. Az egyesítéssel a földművelésügyi minisztérium is egyetért. 
Az egyetem működési helye Sopron.

Mind Sopron város, mind az egész lakossága egységesen és 
különösképpen méltányolja egyetemi ifjúságunknak október 23-val 
kapcsolatos tevékenységét. Sopronban senkinek semmilyen bántódása 
nem esett. November 4-ike után pár nappal, a MEFESZ új vezetőséget 
választott és ez ma is az október 23-i szellemben folytatja működését.

Különösen az utóbbi két hétben több egyetemi hallgató érkezett 
haza. Már ők is hallgatják az előadásokat. A rektori tanács határozata 
értelmében sem év-, sem félévvesztés nem sújthat senkit. Vonatkozik 
ez a még kint lévőkre is.

Egyetemünk tanári kara és iljusága nem ítéli el a külföldre 
távozottakat, mint ahogy nem magasztalja az itthon maradottakat sem. 
A külföldre távozottakat vérünkből való vérnek, magunkhoz 
tartozóknak tekintjük és örülnénk, ha ismét mindannyian együtt 
dolgozhatnánk tovább sokat szenvedett hazánk érdekében.

18. sz. melléklet.
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Szomorúsággal hallottuk, hogy ifjúságunk egy része tengeren 
túlra készül. Az az érzésünk, hogy ezek elvesznek a magyarság 
számára. A kötelességszerü tájékoztatáson túlmenően ez is egyik oka 
volt annak, hogy levelünkkel felkeresünk Benneteket.

Bízva abban, hogy elevlünk eljut Hozzátok és körültekintő 
megfontolásra késztet, kívánunk Mindannyiatoknak szívből

Jó szerencsét! Dr. Magyar János
Sopron, 1956. dec. 18. + Aláírások

U.i. Levelünket kint lévő professzorainknak és iljuságunknak 
szánjuk. Tekintettel arra, hogy mindenki cimét nem tudjuk, az a 
kérésünk, hogy levelünket egymás között ismertessétek.

Négy professzor hivatalos ügyben és betegség miatt távol van. 
Kézhez kaptam 1956. XII. 27-én este 7-kor. 1 pl.-t Adamovich 

Lászlónak adtam át Béres Mihály és Borsodi Ferenc jelenlétében. Az 
ifj. 28-án indul, a levelet nekik eljuttatni másképp nem tudtam.

114



115



Melléklet Adamovich László és Sziklai Oszkár: Foresters in exile — 
Erdészek száműzetésben c. könyvéből. Körlevél 20 államfőnek, illetve 
oktatási miniszternek, elküldve 1956. november 22-én.

APPENDIX S
Circular sent to 20 Heads of State and Ministers of Education in Europc, 

dated 22nd November, 1956.

[The őrt gin al letter is reproduced here exactly as it írás sent, fór the sake of 
historical interest and accuracy.]

"Sir Prcsidcnt,
W c arc surc you are awarc of the tragical happening in Hungary which represent 

the darkcst period of our history. In these hard times wc ha ve many problcms regard- 
ing, youth, entrusted to us, whom wc must care fór. Thcsc can be solved only with the 
hclp of the wholc free world. Among the 50.000 Hungárián pcoplc who lost their 
homcs almost the completc number of the students and professors of the High-School 
fór Forcstry at Sopron found asyl in the fricndly Austria together with members of 
the other facultics: the survcryors, miners, oil-mincrs etc. The High-School fór forcstry 
is the only Hungarians institution which could escapc the Russian deportation, bccausc 
of its favourable border-situation.

The immens sympathie of the free world gives us hope, that thosc countrics, which 
care fór the Hungárián nation will enable to maintain our High-School with financial 
support and will help the other students to continuc theír studies. On such a may our 
youth could have been saved fór the future free Hungary.

1 ./ The main condition of our work depeds on the common satisfactory accomoda- 
tion of the High-School. Fór that purpose 280 students of Forestry and 30 familics of 
professors and assistant tcachers. A propocr piacé would be such a city or the closest 
neighbourhood of a city, where a similar institution cxist. Our High-School would 
work— according to our ideas as a Hungárián faculty of that mentioncd institution fór 
5 years and would graduate the students. W e request you to kindly test the possi- 
bilities of our accomodation and to give a second homc to our High-School.

2 ./ The other very important fact is a firm financial basis which could have been 
sccurcd only with the help of more states. According to our estimation 1.5 millión 
dollars would be necessary during 5 years, 30 percents of that sum in the first year,
25, 20, 15 and 10 percents in the following years.

3 ./  Besidcs the mention students and tcachers of the High-School 60 students of 
other faculties: surveyors, miners, oil-miners, geophysics fled together with few tcachers 
and their families. Bút the small number of teachers were nőt enough to continue 
lectures. Their studies could be carried on at foreign high-schools or universities with 
proper scholarships. W e should like to piacé the students in small groups consisting 
of about 10 people in the frame of a larger institution together with Hungárián 
teachers who would remain with them and help in their studies.

W e have asked many countrics fór financial support. W e rcwest your Exccllency 
kindly stand by us. Please inform us about your decision on the following address:

International Rescue Committee, W ien 1. Weihburggasse 10-12 1. St. 
which institution has been so kind so undertake the coordination of our matters.

Simultanteously our students turnéd to different ministries of edukation fór help.

W e can nőt give anything fór the help bút thanks of our people thanks of mother 
and fathers, which will give you recognation of history. This recognation mcans morc 
than any material equivalent and wilí prove that the value of life does nőt incrcasse 
by material goods bút by the unexhaustive depth of the humán sóul.

Expressing our hearty thanks we remain most rcspectfully

Board of professor of the Univcrsity of Sopron 
Kálmán Roller 

Rektor.”
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