
D r . M a g y a r  J ános pr o fesszo r  beszéde

az 1990. november 4-i ünnepélyen

Igen Tisztelt Rektor Úr!

Nem jogomnak, de kötelességemnek érzem, hogy néhány perc 
erejéig szót kérjek. Kérem szíveskedjék nyilatkozni, hogy ad-e nekem 
szót, vagy nem.

(A rektor megadja a szót.)

Rektor Úr!
Tisztelt Elnökség!

Kedves Hallgatóim!

Tudatosan jöttem erre a helyre, ahonnan 1956. november 10-én 
beszéltem -  ugyanebben a teremben -  a résztvevőkhöz. Ma természe
tesen nem azok ülnek itt kivétel nélkül, akik akkor. Nem alaptalanul 
tételezhetem azonban fel, hogy olyanok is ülnek itt, akik akkor is hal
lották, hogy mit mondtam. Szót azért kértem, mert a tisztelt professzo
rok közül az egyik szólt a tengerentúliak nevében, a másik az Európá
ban maradtak nevében, én pedig szólok az itthon maradottak nevében.

Nagyon sok mondanivalóm volna. 1956 decemberében írtunk 
egy levelet az elmenteknek. Sokan aláírtuk, itthon maradt professzo
rok. Szeretettel hívtuk és vártuk vissza az eltávozottakat. Azok közül a 
professzorok közül, akik ezt a levelet aláírták, már csak ketten va
gyunk életben, Zambó János Miskolcon és én. Az ő emlékük iránt is 
tisztelettel szólok én, aki élek.

November 5-e után rendkívül nagy volt a bizonytalanság. A tan
termeket rendbe kellett rakni, az itt maradt fegyvereket, lőszereket 
össze kellett szedni. Mi hozzáfogtunk. Például Tompa Károly, Roxer 
Egon, Rónai Ferenc, Varga Ferenc (aki most az Erdővédelmi Tanszék 
vezetője), és még sokan, akik itthon maradtak.

Egy felsőoktatási intézmény dolga, hogy oktasson, neveljen. Az 
előadások pedig már megelőzőleg megszakadtak. Az első számú fel
adat volt megvizsgálni, hogy tudjuk-e folytatni a tanítást. Az itthon 
maradt hallgatókkal volt tele a terem ’56 november 10-én, nemcsak 
erdőmémök-, hanem bányamérnök-hallgatókkal is.
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Arra kértem az ifjúságot, hallgassanak a jó szóra, lehetőleg mi
nél hamarabb kezdjük meg az órajárást és a tanítást. A hallgatók ré
széről nagy volt akkor itt a dübörgés. Én csendben voltam, így aztán 
ők is abbahagyták a dübörgést. Akkor azt kérdeztem, nem akarják-e 
folytatni a tanulmányaikat. A felelet az volt, hogy ők szolidaritást vál
lalnak a soproni munkásokkal, akik akkor sztrájkoltak. Akkor azt 
mondtam: ha nem dolgozunk tovább, de közben reggelizünk, ebéde
lünk és vacsorázunk, csak addig tehetjük, amíg van miből. Sopronban 
elfogy az élelmiszer, nincs szén, hidegek a szobák, a kollégium, a tan
termek. Különböztesse meg magát az ifjúság tennivalók dolgában a 
sztrájkolni kívánó munkásságtól, mert a főiskolai ifjúság itt az élelmi
szercikkek dolgában elsősorban csak fogyaszt, s ha elfogyasztjuk az 
élelmiszert, még nagyobb lesz a gond és a baj. Aki mint főiskolai 
hallgató nem akarja a kötelességeit teljesíteni, és nem soproni, az 
szedje magát és menjen haza, aki kénytelen itt maradni, annak biztosí
tani kell az elemi létfeltételeket. Sokak részéről újra megkezdődött a 
dübörgés. Ebben a teremben. Mondanivalómat tovább nem folytattam, 
meghajtottam magam és elmentem. Mégis magamban azt mondtam, 
bízom a gondolkodók helyes gondolkodásában. Körülbelül fél óra 
múlva futott utánam Bozó János erdőmémök-hallgató, aki a többiek 
nevében engedelmet kért azért, hogy dübörögtek, mindannyiuk képvi
seletében és helyett fejezte ki jelentenivalóját. Az ifjúság meggondol
ta, hallgat az öregebb ember szavára, és a tanulmányait folytatni akar
ja. November 12-én már megint tanítottunk. Az országban az első 
felsőoktatási intézmény voltunk, amelyik november 12-én már taní
tott. A főiskola itthon maradt ifjúságának köszönhető az is, hogy Sop
ronban nem folytatódtak a zavarok, senki életét nem vesztette, testi 
épségében sem szenvedett, mint Mosonmagyaróvárott vagy Salgótar
jánban.

Kötelességemnek érzem itt, amit azóta sem tettem meg, de most 
itt az ideje és itt az alkalom az itthon maradottak nevében: köszönete- 
met fejezem ki az akkor volt minden professzor, docens, adjunktus, 
tanársegéd, főiskolai dolgozó iránt, hogy a hallgatóság velünk, öre
gebbekkel akkor összefogott, itthon maradt és folytatta tanulmányait. 
A külföldiek számára is példát mutatott azzal, hogy íme, Sopronban is 
rend van, s ha vissza akartok jönni, akkor gyertek vissza. Sokan van
nak olyanok, akik egy-két hét, egy hónap múlva szintén visszajöttek. 
Külön örömömet fejezem ki, hogy évtizedek, hosszú évek múltán 
visszajöttetek Ti is. Vártunk benneteket, örülünk annak, hogy itt vagy
tok, és örülünk annak, hogy sok-sok nehézség ellenére jól gazdálkod
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tatok tálentumotokkal, s ezzel újabb megbecsülést szereztetek az Alma 
Matemak. Azt remélem, amit elmondok, abban semmi disszonáns szó 
nincs, legalábbis részemről szándékosság nincs. Akik itthon marad
tunk, a mi életünk sem volt könnyű. Sok tekintetben talán még nehe
zebb.

Kizárólag magamról néhány szót. Mikor engem ide 1954 tava
szán kineveztek egyetemi tanárnak, akkor már régen műszaki doktori 
oklevelem volt és kandidátusi fokozatom is. Akkor a minisztérium 
azonnal meg akart tenni igazgatónak. Én kértem, hogy ne tegyék, mert 
hosszú évek óta nem voltam itt, nem ismerek senkit az oktatók közül 
úgy, ahogy kellene. Én javasoltam, tegyék meg igazgatónak Roller 
Kálmánt. Ne váltsák le azonnali hatállyal Haracsi Lajost, hanem te
gyék meg igazgatónak Rollert, aki már egy-két év óta itt dolgozik, s 
majd egy év múlva Haracsi Lajost felmentik, s egy év múlva vállalok 
mellette igazgatóhelyettesi posztot. Ez hamarabb bekövetkezett, mert
1956. november 5-én ő is eltávozott, Tuskó Ferenc is, mint másik 
igazgatóhelyettes, és — a szokásoknak megfelelően — rám hárult a 
feladat. Megpróbáltam. Hogy milyen eredménnyel járt, ennek elmon
dására nem én vagyok hivatott. Egy biztos, az akkori helytállásomért 
semmiféle kitüntetést nem kaptam, s - korábbi tapasztalatom eredmé
nyeként - többszöri felkérésre sem léptem be az MSZMP-be. Emiatt 
rengeteg olyan gátlásban volt részem, ami ha nem következett volna 
be, talán a többi társammal egyetemben hatékonyabb munkát és több 
eredményt tudtunk volna elérni, mint amit a valóságban elértünk.

S nem azért nem léptem be az MSZMP-be, mint ha nem tartot
tam volna magam szocialistának. Kijelentem, hogy most is szocialista 
vagyok, csak a szavaknak tudni kell a jelentését.

El kell ismerni, hogy a két legegyénibb vonzat a gondolkodás és 
a tanulás. Ami nekem még az életből hátra van, igyekszem gondol
kodni és tanulni, s igyekszem tőletek, fiatalabbaktól sok mindent elta
nulni, amire jó szívvel megtanítanátok.

Köszönöm a türelmet!

Rektor úrnak külön köszönet, hogy szót kaptam.
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