
Az „Alma Mater” kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, illetve
szétdarabolásáig"
Lichner József

A főiskola csendjét és nyugalmát már az 1914. évi mozgósítás 
megzavarta, mert a hallgatóság nagy része, elhagyva az iskola padjait, 
fegyvert fogott, hogy a haza védelmére keljen. A hallgatóság nagyobb 
része azonban csak 1915-ben vonult be úgy, hogy ebben, majd az 
1916/17. tanévben alig volt a főiskolának egypár hallgatója. 1917/18-ban 
és 1918/19 .első felében a hallgatóság létszáma erősen megnövekedett 
azáltal, hogy sokan kaptak tanulmányi szabadságot, s így részt vehettek a 
részükre tartott rövidített tanulmányi kurzusokon.

A haza oltárán az „Alma Mater” is nagy áldozatot hozott: 
összesen...[nincs beírva] hősi halottja volt. De ezenfelül nyugtalan hírek 
jöttek a fővárosból is. 1918. X. 31-én a rektor postahivatal útján táviratot 
kapott, mely szerint a Nemzeti Tanács átvette a kormányhatalmat és 
csatlakozásra hívja fel a vidéki városokat. A rektor telefonon akart 
bizonyságot szerezni a távirat hitelességéről, de telefonösszeköttetést 
nem kapott.

Amint a főiskola tanácsa a távirat hitelességéről értesült, egyhangú 
hazafias lelkesedéssel üdvözölte a Nemzeti Tanácsot, és annak 
programját magáévá tette, és az új, viruló, demokrata Magyarország ki
építésében részt kívánt venni.

Ezek után érintkezésbe lépett a városi hatósággal, hogy a belső rend 
fenntartására polgárőrséget létesítsen. Ennek támogatására az ifjúságot is 
felszólította.

1918 októberében a főiskola tanácsa a főiskola értékeinek 
megmentésére karhatalom kirendelését kéri a FM-től. Miután a FM a 
kérést nem teljesítette, a tanács a város vezetőségével polgárőrség 
felállítását határozta el.

1918. december hó 6-án a rektor rendkívüli tanácsülést hívott össze, 
amelyen közölte, hogy a Pénzügyminisztérium elrendelte, hogy a 
főiskola tulajdonát képező értéktárgyaknak elszállításáról haladéktalanul 
gondoskodjanak. A Budapesten járt bizottság részletesen beszámolt a

* A kézirat M. Szilas Katalin révén került publikálásra, aki a következő felirattal 
látta el: „Az itt következőket apai Nagyapám, Lichner József jegyezte le. A 
gépelés Édesanyám munkája.”
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minisztériumokban nyert benyomásairól, a főiskola áthelyezéséről és az 
értéktárgyak elszállításáról.

Bejelentette továbbá a rektor Felső-Magyarországnak a csehek által 
való megszállás lehetőségét, ami városunkat, de főképpen főiskolánkat 
érintette.

E bejelentés a tanács tagjait mélyen lesújtotta, s úgy határozott a 
tanács, hogy az előadásokat egyelőre beszünteti. Intézkedik, hogy a 
főiskola tan- és segédszemélyzete, valamint a Selmecbányán tartózkodó 
hallgatóság ellenállást ne fejtsen ki, s hogy azok a hallgatók, akiknek 
katonai rangjuk van, katonai jelvényt ne viseljenek, akik pedig 
mozgósítva vannak, vonuljanak be.

Végül a tanács egy bizottságot küldött ki, melynek az volt a feladata, 
hogy a pénz- és földmüvelésügyi miniszteri rendelkezések értelmében a 
főiskola értékesebb leltári tárgyainak rendeltetési helyükre való 
érkezésük után megőrzésükről gondoskodjanak, s egyúttal a József 
Műegyetem tanácsával a főiskola ideiglenes elhelyezése ügyében 
tárgyalásokat folytasson.

Az 1918. december hó 19-én tartott tanácsülésen a rektor jelentette, 
hogy a PM távirati rendeletére Budapesten járt és útjáról részletes 
jelentést tett a tanácsnak. Megemlíti a cseh megszállás lehetőségét, mely 
minden pillanatban bekövetkezhetik. A tanács tudomásul vette elnöke 
bejelentéseit, s elhatározta, hogy az esetben, ha a cseh megszállás 
tényleg megtörténik, mint testület teljes szolidaritást vállal, s mindennap 
de. 9 órakor összejövetelt tart. Egyúttal felkérte a felsőbb hatóságokat, 
hogy a főiskola személyzetének és hallgatóinak kellő védelmezéséről 
gondoskodjanak, és arról is, hogy Selmecbányára az élelmicikkek 
szállítása meg ne akadjon.

Az Alma Mater bizonytalan sorsa a rektort Budapestre szólította, s 
távolléte alatt Selmecbánya város tanácsa 9879. sz.a. véghatározatot 
küldött a főiskola vezetőségének, melyben a főiskolai felszerelések 
elszállítását beszüntetni rendeli, s egyben utasította a rendőrkapitányi 
hivatalt a felszerelések további elszállításának beszüntetésére. Békés 
megoldást keresve lépjen érintkezésbe illetékes funkcionáriusokkal, ha 
ez eredménnyel nem jár, karhatalommal akadályozza meg a szállítást.
E véghatározatról a prorektor 1918. december hó 29-én de. 11 órakor 
összehívott rendkívüli ülésen tájékoztatta a tanács tagjait. Előző nap este 
10-kor megjelentek a protektomál az ipartestület kiküldöttjei, akik a 
felszerelések elszállítása miatt írásbeli tiltakozást nyújtottak át neki.
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A tanács súlyos helyzetbe került, mert ha a város kérelmének eleget 
nem tesz, összeütközésbe kerül a karhatalommal, ami komoly 
következményekkel járhatott, s így a kényszerhelyzetnek engedve a 
szállításokat ideiglenesen, további intézkedésig, beszüntette, s erről a 
város tanácsát értesítette. Azzal a hozzáadással, hogy az állami javak 
visszatartásából származó károkért és késedelemért a felelősséget a 
városi tanácsra hárítja át.

A még december 29-én éjjel budapesti útjáról visszatért rektor 30-án 
újból rendkívüli tanácsülést hívott össze, s itt először meghallgatta a 
távolléte alatti eseményeket, majd kijelentette, hogy az államvagyon 
megmentéséről van szó, leszerelni semmit sem lehet.

Ennek eredményeként a tanács egy bizottságot Miskolcra, egyet 
pedig Budapestre küldött ki, hogy a főiskola ideiglenes elhelyezése 
ügyében az illetékes fórumokkal tárgyalásokba bocsátkozzanak. Utóbbi 
helyen oly irányban, hogy az előadások a Műegyetemen tartassanak, az 
elhelyezés pedig a Hadik-, esetleg Károly-féle laktanyában történjék. 
Egyben felkérte a bizottságokat, hogy akár egyik, akár a másik megoldás 
esetén a tanszemélyzet családtagjainak elhelyezésére gond fordíttassék, s 
részükre a szabad elvonulás biztosíttassék.

A napok ólomlassúsággal, de annál nagyobb nyugtalanságban és 
izgalomban teltek.

1919. január 8-án Réz Géza akkori rektor rendkívüli tanácsülést 
hívott össze. Fájdalomtól áthatott hangon jelentette, hogy a főiskola 
történetében a legszomorúbb napok következtek be. Ugyanis egyik 
tanártársával a csehszlovák kormánybiztosnál tárgyalt, aki kijelentette, 
hogy
1/ 1918. augusztus hó 14-e óta Felső-Magyarország, s így Selmecbánya 
város is a csehszlovák államhoz tartozik, s az értéktárgyak elszállítása 
tehát nem volt jogos;
2/ a főiskola sorsával a prágai összkormány foglalkozik, a főiskola 
tanácsának esetleges kívánságait, előterjesztéseit jóakaratúlag fogja 
továbbítani. Az előterjesztések magyar és tót nyelven szerkesztendők;
3/ Január 9-én egy szakemberekből álló bizottság megtekinti a főiskolát 
oly célból, hogy az előadások megtarthatók-e vagy nem.
Egyúttal beszámolt a rektor miskolci útjáról is. A Rudolf-laktanyát 
gyökeres kitisztítás, dezinficiálás és átalakítás után elég alkalmasnak 
találta a főiskola céljaira. A másik épület, egy elhagyott szanatórium,

7



szintén alkalmas volna, itt azonban nagyobb átalakításokra volna 
szükség.

A tanács elnöke bejelentését tudomásul vette, és a csehszlovák 
kormányhoz intézendő előterjesztésbe a következő pontok felvételét 
határozta el:

1. a nyári félév lehallgatására július hó végéig magyar nyelvű 
előadások tartassanak;

2. arra az esetre, ha a prágai kormány a magyar nyelvű előadások 
megtartását engedélyezi, a főiskolai hallgatóknak szabad 
jövetele és távozása biztosittassék;

3. a főiskolai hallgatók élelmezése érdekében intézkedés tétessék;
4. a tan- és segédszemélyzet és családtagjainak annak idején a 

szabad elvonulás biztosíttassák;
5. a tanárok a tanszékükről a magánvagyonukat elvihessék;
6. a főiskola Kisiblyén a gazdaságot folytathassa;
7. a tanárok a tanszékükre szabadon bejárhassanak és 

dolgozhassanak;
8. a megtartandó előadások engedélyezése esetén a tanári kar és a 

hallgatóság vadászati gyakorlásban ne akadályoztassanak.
Az események gyors zajlása arra kényszerítette a rektort, hogy 2 nap 
múlva, január 10-én újból rendkívüli tanácsülést hívjon össze, ahol 
bejelentette, hogy a csehszlovák állam kiküldöttjeivel, a főispán, 
kormánybiztos és 3 tanártársa jelenlétében a csehszlovák állam 
kiküldöttjeivel a főiskola átvétele ügyében tárgyalt. Közli továbbá, hogy 
bár a jegyzőkönyv címe a főiskola átvételéről szól, a jegyzőkönyv 
szövegében csak az átvételt megelőző tárgyalásokról van szó.

A tárgyaló tanárok álláspontja az volt, hogy addig, míg magyar 
előadásokat tartanak, a magyar államhoz tartozóknak tekintik magukat, 
ahonnan a fizetést is kapják.

A csehszlovák bizottság a jegyzőkönyvbe való felvételét kívánta, 
hogy a tanári kar, valamint a hallgató ifjúság a csehszlovák állam ellen 
nem fog izgatni, s annak törvényeit tiszteletben fogja tartani. Ez esetben 
az ifjúság városba való szabad bejövetelét és távozását biztosítja.

Hűségesküt vagy fogadalmat a csehszlovákok kiküldöttjei nem 
kívántak.

Ezek bejelentése után a rektor kérdezte a tanácsot, hogy a kívánt 
feltételt elfogadhatónak találja-e. A tanács több hozzászólás és a 
tanácsülésen jelen volt főispán, kormánybiztos e tekintetben tett



megnyugtató kijelentése után a tanács egyhangú határozattal a 
csehszlovák kiküldöttek kívánságát, ill. feltételeit elfogadta és a békés 
megoldáshoz segédkezet nyújtott.

Időközben visszatért a Budapestre kiküldött bizottság, s az e célból 
január 13-ára összehívott rendkívüli ülésen számolt be útjáról, mely 
ezúttal is eredménytelen volt. A budapesti megoldás az ottani 
kormánybiztos elvi álláspontja miatt egyáltalában keresztülvihetetlen. A 
tárgyalás folyamán több kombináció került szóba, így Kecskemét, Győr, 
Székesfehérvár, Gödöllő, Sopron, Miskolc, Keszthely és Hajmáskér. 
Arról, hogy a magyar kormány lépjen közvetlenül érintkezésbe a 
csehszlovák kormánnyal abból a célból, hogy az előadásokat egyelőre 
Selmecbányán lehessen megtartani, le kellett mondani, mert az egész 
ügyet Láhne földmüvelésügyi államtitkár vette a kezébe, s felettes 
hatóságunk fog gondoskodni főiskolánk sorsáról, s valamilyen kedvező 
megoldást keresni.

Az elhangzott beszámoló nem elégítette ki a tanács tagjait, élénk 
eszmecsere után és a rektor felvilágosító szavai után a tanács egy
hangúlag úgy határozott, hogy a PM-től határozott utasítást kér arra 
nézve, hogy milyen magatartást tanúsítson abban az esetben, ha a 
csehszlovák kormány a folyó tanév végéig a magyar előadások 
megtartását engedélyezi.

Január 24-én megjelent a rektorátusban Krisko Bohus csehszlovák 
kormánybiztos, aki a rektor távolléte miatt Kövesi Antal prorektorral 
tárgyalt.

A tárgyalásról Kövesi Antal a január hó 25-ére összehívott 
rendkívüli ülésen a következőképpen számolt be:

A csehszlovák állam a főiskola bánya- és kohómémöki szakosz
tályain a magyar előadásoknak f.év február 1-től való megtartását 
engedélyezi, az erdőmémöki osztályra nézve a kormánybiztos nem tett 
ígéretet, kijelentette azonban, hogy egy csehszlovák tanszék felállítása is 
van tervbe véve, hogy az iijúságnak alkalma legyen a tót és cseh nyelv 
elsajátítására.

A csehszlovák bizottság által január hó 10-én a főiskola ügyében 
felvett jegyzőkönyvbe foglalt pontok teljesítését a kormánybiztos 
kilátásba helyezte, ennek ellenében azonban az ifjúságnak nyilatkozatot 
kell aláírnia, hogy a csehszlovák állam ellen nem fog izgatni, és a tanári 
kartól is nyilatkozatot kívánt, hogy a magyar kormánytól esetleg érkező 
ellentétes intézkedés dacára az előadásokat folytatni fogja.
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Ezen üzenetet a csehszlovák kormány írásban is hajlandó kiadni.
E napon, vagyis január 24-én alkalma volt Réz rektornak is a 

csehszlovák kormánybiztossal rövid tárgyalást folytatni, melyen Kövesi 
prorektor is részt vett.

A rektor a kormánybiztostól elsősorban biztosítékot kért az előbb 
említett jegyzőkönyvben foglalt pontokra vonatkozólag, éspedig

1. tudja-e garantálni a hallgatók városba való szabad bejövetelét és 
elvonulását, hogy bántódásuk ne legyen;

2. azok élelmezését;
3. a főiskolának szénnel való ellátását.
Bár a kormánybiztos válasza igenlő volt, írásbeli biztosítékot 

felmutatni nem tudott.
Miután a legutóbb kiadott FM hirdetménye szerint a kurzusok 

megtartásának helye, megkezdésének ideje és időtartama csak később 
állapíttatik meg, a rektor a kormánybiztos tudomására hozta, hogy az 
előadásoknak március hó 1 -e előtt való megkezdéséről szó sem lehet, sőt 
nincs kizárva, hogy az előadásokat máshol kell megtartani. Kijelentette a 
rektor, hogy a tanári kart a magyar államnak tett esküje köti, ezek 
magyar állami tisztviselők, s mint ilyenek, tartoznak a magyar államot 
képviselő kormánynak engedelmeskedni.

A tanács a rektor bejelentését annak hangsúlyozásával vette 
tudomásul, hogy a csehszlovák bizottság által január hó 10-én a főiskola 
ügyében felvett jegyzőkönyvben foglalt pontok nem megállapodásaink, 
vagy követeléseink voltak, hanem csak kérdéseink, amelyekkel a 
csehszlovák állammal szemben semmiféle kötelezettséget nem 
vállaltunk.

Végül bejelenti a rektor, hogy a mai napon a csehszlovák katonai 
parancsnok is felkereste, és a novemberben a katonaságtól átvett két ló 
átadását követelte. Egyben az iránt érdeklődött, hogy a főiskolai 
oktatásra vonatkozólag történtek-e intézkedések. Amennyiben a magyar 
kormány az élelmicikkeket a hallgatók rendelkezésére bocsátaná, úgy 
azoknak akadálytalanul való behozatalát garantálná.

Rektor február hó 2-án ismét rendkívüli tanácsülést hívott össze, és 
jelentette, hogy a budapesti kiküldött visszatért, és jelentette, hogy a 
főiskola székhely kérdésében döntés még nem történt. Gödöllőről le kell 
mondani és a Hüvösvölgyről szintén, bár ebben az ügyben a tárgyalások 
még nem nyertek befejezést. Előtérbe került Kismarton és Sopron. 
Eszerint a főiskola székhelyének kérdése ugyanott van, ahol a
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forradalom első napjaiban volt, bár minden lehetőt megtettek a megoldás 
érdekében, ezért a rektor kívánatosnak tartja egy nagyobb küldöttség 
menesztését Budapestre.

A tanács elnökének javaslatát egyhangúlag magáévá tette, és a 
tárgyalások főhatóságnál való lefolytatására a rektor vezetése alatt, 
tanárokból álló 5 tagú bizottságot küldött ki, egyben felkérte a 
bizottságot, hogy az esetleges elvonulás részleteit is tárgyalja le.

Az események egymást váltották, s a tanácsot állandó permanenciára 
kényszerítették. Február hó 6-án a Budapestre távozott rektor helyett a 
prorektor volt kénytelen újabb rendkívüli tanácsülést összehívni, ahol 
bejelentette, hogy a hallgatóság a megszálló csapatokkal összeütközésbe 
került. A rektor és a prorektor a hallgatók érdekében több esetben 
közbelépett, mert a jelentkező hallgatók nem tudtak visszatérni, mivel 
megtagadták tőlük az igazolványt, tüntetésekkel, izgatással vádolva őket. 
Ez alkalomból a katonai parancsnok panaszt emelt nála. Ez alkalommal 
megállapodott a parancsnokkal abban, hogy minden hallgató, ki a rektori 
hivatal részéről igazolja, hogy vizsgázás céljából tartózkodik 
Selmecbányán és a főiskolára be volt iratkozva, az elvonulásra úti 
igazolványt kap.

Közli az elnök, hogy a katonai parancsnok azzal a kérdéssel fordult 
hozzá, tud-e a prorektor és a tanári kar arról, hogy ellenük éjjeli támadás 
készül. Azon véleményének adott kifejezést, hogy a hallgatók saját 
érdekükben minden incidenstől tartózkodjanak. Erre a prorektor 
válaszában kijelentette, hogy sem ő, sem a tanári kar erről semmit sem 
tud, és inkább felelőtlen elemek agitációjáról lehet szó.

A tanács a bejelentést tudomásul véve megerősíti a prorektor 
állítását, vagyis hogy az állítólagos támadásról tudomása nincs. Egyben 
határozatilag kimondta, hogy a rektori hivatalban felfektetett íven 
szereplő, Selmecen tartózkodó hallgatók felhívandók, hogy úgy saját 
érdekükben, mint a főiskola, a polgárőrség, közrend és nyugalom, 
nemkülönben a még vizsgára jelentkező hallgatók érdekében, nyugodtan 
viselkedjenek, mindennemű politikai tüntetéstől és izgatástól 
tartózkodjanak. Egyben felkérte a prorektort, figyelmeztesse a 
hallgatóságot, hogy amennyiben ismételt felhívása, figyelmeztetése 
dacára egyesek a katonai parancsnoksággal, vagy más hatóságokkal, 
esetleg a lakossággal összeütközésbe kerülnének, az ebből származó 
bajokért a felelősséget maguk viselik, de társaik is a vizsgák 
beszüntetése miatt kárát vallhatják.
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Bejelentette a prorektor, hogy Lehoczky Aurél csehszlovák 
kormánybiztos magához kérette a főiskola képviselőjét és kérte az 1918. 
okt. 28-a után kelt miniszteri rendeletekkel engedélyezett utalványo
zások egy hétre való felfüggesztését. Kényszerhelyzetben lévén, a 
felhívásnak kénytelen eleget tenni.

Végül a parancsnok az iránt érdeklődött, hogy mikor kezdődnek az 
előadások. A kiküldöttek erre azt válaszolták, hogy a magyar kormány 
ide vonatkozó rendelkezéseit várják, mert a tanári kar nem kíván más 
állam polgára lenni, sem más nyelven előadni, és a magyar kormánnyal 
való összeköttetésről még ideiglenesen sem lemondani.

Tettamanti bejelentette, hogy a cseh katonai parancsnokság február 
hó 7-én a központi épületben lévő I. és II. géptani tanszék rajztermeit és 
berendezését lefoglalta. A tárgyakért felelősséget nem vállalhat, s 
amennyiben a katonaság sokáig ott maradna, kénytelen lesz az erdészeti 
épület egyik szobájába átköltözködni.

Ezzel kapcsolatban a rektor is jelentette, hogy a könyvtár helyiségeit, 
köztük a magyar kormánybiztos részére berendezett helyiségeket is, 
bútorostul együtt lefoglalták.

Február hó 19-én a prorektor újból kénytelen volt rendkívüli 
tanácsülést összehívni, ahol bejelentette, hogy az ismételt felhívás 
ellenére az összeütközések a főiskolai ifjúság és a megszálló csapatok 
között előfordulnak. Ennek folyományaként a parancsnok a 
rektorátusban kijelentette, hogy a főiskolát bezáratja. Ezt az intézkedését 
falragaszok útján hozza a közönség és az érdekeltek tudomására, s 
egyben elrendelte, hogy minden Selmecbányán tartózkodó, de nem 
Selmecbányái illetőségű főiskolai hallgató 24 órán belül a városból 
távozzék, mert ellenkező esetben Brünnbe (Spielbergbe) fogja őket 
internálni.

Prorektor tiltakozását bejelentve s a kényszerhelyzetnek engedve az 
intézkedést tudomásul kellett vegye.

Bejelentette továbbá a prorektor, hogy a katonai parancsnok hajlandó 
a tanároknak megengedni, hogy a legitimációval ellátva az épületekben 
és kabinetjeikben tartózkodjanak s tudományos munkájukat folytassák az 
esetben, ha megígérik, hogy a csehszlovák állam ellen nem izgatnak és 
fenti rendelkezéseit tudomásul veszik.

Megjegyezte még, hogy a mai nap folyamán 400 légionárius érkezik 
a városba a készülő sztrájk letörésére és a rend fenntartására, akiket az 
erdészeti és más épületekben kíván elhelyezni.
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A tanács beható eszmecsere után úgy határozott, hogy tiltakozásának 
jegyzőkönyvbe foglalása mellett a tett intézkedéseket tudomásul veszi és 
a vizsgáztatást ideiglenesen beszünteti. Egyben felkérte elnökét, hogy ezt 
a megszálló csapatok parancsnokával közölje, és kérje őt, hogy a 
beszállásolásoknál az erdészeti épület helyiségeitől tekintsen el, mert a 
fűtésre való tekintettel csak ezen épületben tartózkodhatnak a tanárok, 
tanársegédek és az altiszti személyzet, akik munkájukat folytatni akarják. 
Végül a tanács arra kérte az elnököt, hogy keresse fel a parancsnokot, és 
jelentse ki, hogy a tanári kar a már felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint 
megígérte, hogy ellenük izgatni nem fog.

Elnök teljesítve a kar óhaját, az ülést 5 percre felfüggesztette, s 
Tettamanti professzor kíséretében nyomban felkereste a katonai 
parancsnokot. 5 perc múlva az ülést újból megnyitotta és jelentette a 
tanácsnak, hogy a katonai parancsnok a tanács kérésére az erdészeti 
épület igénybevételétől eltekintett, s egyben bemutatta a hirdetmény 
magyar szövegét.

A prorektor február hó 24-ére újból összehívta a tanácsot, amikor is 
közölte, hogy a Budapestre kiküldött s onnan Sopronba rendelt Lichner 
irodavezető a rektortól üzenetet hozott, mely szerint a főiskolai 
előadások ideiglenes megtartása székhelyéül az illetékes körök Sopront 
vették tervbe, s hogy a szükséges előmunkálatokkal egy bizottság 
foglalkozik, melynek tagjai között a főiskola képviseletében kiküldött 
rektor és tanárok is részt vesznek. Ezzel kapcsolatban a PM a szükséges 
átalakítások és költségek megállapítása végett Solt Béla tanársegédet 
Sopronba rendelte.

Tanács a bejelentést tudomásul vette, s egyben megállapította, hogy
1. az azonnal elvonuló családok száma 38, s egyes személyek 20, 

összesen 177 családtaggal;
2. hogy az elvonulok részére 63 teherkocsi, vagy bútorszállító 

kocsira van szükség.
Bejelentette továbbá az elnök, hogy a Csehszlovák Köztársaság 

bányászati és kohászati üzemeinek és berendezéseinek főbiztossága a 
főiskola rektorához átiratot intézett, melyben felszólította, hogy 14 nap 
alatt nyilatkozzék, hogy hajlandó-e az előadásokat minél előbb újra 
megkezdeni, mert ellenkező esetben erélyes rendszabályokhoz fog 
nyúlni.

Tanács hosszabb eszmecsere után úgy határozott, hogy a felszólítást 
közli a minisztériumokkal, s addig is arra az álláspontra helyezkedett,
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hogy az előadások megtartásának lehetősége nincs, mert a hallgatók a 
megszállás ideje alatt Selmecbányára nem hozhatók, már csak azért sem, 
mert a megszálló csapatok parancsnoka a főiskolát bezárta és a nem 
Selmecbányái illetőségű hallgatókat a városból való távozásra 
kényszerítette, s végül úgy döntött, hogy a magyar kormány 
rendelkezése nélkül egyelőre állást nem foglal, és az esetleges 
erőszakoskodások esetében tiltakozását jelenti be.

Prorektor az 1919. március hó 3-ára összehívott rendkívüli 
tanácsülésen jelentette, hogy a rektortól értesítést kapott, mely szerint a 
főiskola áthelyezése ügyében a végleges döntés megtörtént, ezért 
célszerűnek tartaná, hogy az előző tanácsülésen elhatározott és a 
csehszlovák kormány miniszteri megbízottjához, Krisko Bohushoz 
intézett válasziratunkat -  miután a kitűzött terminus amúgy is letelt -  egy 
bizottság személyesen vinné Pozsonyba.

A tanács elnökének javaslatát magáévá tette, és a Pozsonyba 
kiküldendő bizottságba Kövesi Antal prorektort, dr. Fodor László és 
Jankó Sándor professzorokat delegálta, felkérve őket, hogy a 
szóbanforgó válasziratunkat személyesen adják át, s egyúttal a szabad 
elvonulás, útlevél és egyéb szükséges teendők ügyében legjobb belátásuk 
szerint járjanak el.

Az elvonulás előkészítésére a tanács Sobó Jenő professzor elnöklete 
alatt szintén bizottságot alakított, melynek feladata az elvonulás 
részleteinek letárgyalása, hogy milyen sorrendben történjék az elvonulás, 
s hogy miképpen könnyítessenek meg a személyzetnek a költözéssel 
járó anyagi és egyéb nehézségek. Intézkedett a tanács az iránt is, hogy a 
tanszékeknél készletben levő deszkákból a csomagoláshoz szükséges 
ládák készíttessenek el.

Az 1919. március hó 15-ére összehívott tanácsülésen az elnöklő pro
rektor beszámolt a Pozsonyból visszatért 3 tagú bizottság útjának 
eredményéről. Bejelentette:

1. Hogy a főiskolai tanács válasziratát a csehszlovák 
minisztériumban az illetékeseknek átadta. A válaszirat a 
csehszlovák minisztériumot meggyőzte, hogy a tanács 
álláspontja megokolt. A szabad elvonulásra, bútorszállításra és 
az útlevelek kiadására biztató ígéretet kapott a bizottság;

2. Hogy a csehszlovákok az elszállítandó irodai felszerelésekről, 
főkönyvekről, irattárról, nyilván-tartásokról, nyomtatványokról, 
autografiákról és könyvek-ről, melyek az előadások
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megkezdéséhez feltétlenül szükségesek, kimutatást kívánnak, 
melynek alapján az engedélyt előreláthatólag megadják. (Sajnos, 
a végén csak az üres nyomtatványok elszállítását engedélyezték.)

3. Az útlevelek kiadása közösen fog megtörténni, egy névjegyzék 
alapján. A családfő e célra tartozik 2 drb fényképet 
beszolgáltatni.

Majd felolvasta az elnök a csehszlovák kormány átiratát, mely szerint 
tudomásul veszi a tanácsnak azt a határozatát, hogy nincs meg a 
lehetősége annak, hogy az előadások Selmecbányán tartassanak. Egyben 
arról is értesítette a tanácsot, miszerint Lehoczky Aurél kormánybiztost 
bízta meg, hogy az összes főiskolai tan- és egyéb személyzetet 
nyilatkozattételre szólítsa fel, hogy óhajt-e a csehszlovák állam 
szolgálatába lépni.

A megnyilatkozás 1919. március hó 14-én megtörtént. A tan- és 
hivatali személyzet egyöntetűen a magyar állam kötelékében kívánt 
maradni, egyes altisztek azonban, a kényszerhelyzet folytán és családi 
viszonyaikra való tekintettel, Selmecbányán óhajtottak maradni, s ők 
letették a fogadalmat.

Ez alkalommal az elnöklő prorektor felolvasta a főiskola Sopronba 
való ideiglenes áthelyezése ügyében kiadott miniszteri rendeletet, s 
egyúttal, mint a kiküldött bizottság elnöke, a soproni benyomásairól 
kimerítő jelentést tett a tanácsnak.

A tanács elnökének jelentését tudomásul vette, megállapította 
azonban, hogy Sopron városának ideiglenes székhelyül való jelölése nem 
a tanács véleményes javaslatai alapján történt, mert a tanács javaslata:

1. a Műegyetemmel kapcsolatos Hadik- vagy Károly-laktanyai,
2. hűvösvölgyi hadapródiskolai,
3. a gödöllői volt királyi kastélyban való megoldás.

Mindamellett tudomásul vette a kormány döntését, azonban már most 
kérte előre az illetékes minisztériumokat, hogy a végleges megoldásnál a 
tanács egyetemének megnyilatkozását vegye figyelembe, nehogy az 
ismert elégedetlenség az új székelyen is kísértsen.

Ezen rendelet alapján a tanács megfelelő hirdetményt bocsátott ki, s 
erről a hallgatókat is a minisztériumtól nyert utasításnak megfelelően 
értesítette.

Ugyanezen az ülésen intézkedett a tanács, hogy a bányászati 
államvizsga Budapesten, a Pénzügyminisztériumban tartassék.
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Szóvá tette az elnök a személyzet április havi fizetését is, melyet a 
helybeli bányakerületi főpénztár csak a csehszlovák kormánybiztos 
ellenjegyzése mellett hajlandó kifizetni az elvonuló személyzet részére a 
magyar állam terhére, ha a tanács a kormánybiztoshoz ilyen irányú 
megkeresést intéz. Amennyiben időközben kellő ellátmányról gondos
kodás történik a főiskolás keretén belül, úgy a tanács az ily irányú 
tárgyalástól eltekint. Egyben az elnök beszámolt arról is, hogy a 
fegyverszüneti bizottság intézkedett az iránt, hogy megfelelő számú 
vasúti teherkocsiról és a személyzetnek kellő élelemmel való ellátásáról 
gondoskodás történjék.

Végül az elnök a soproni lakásügyről tett részletes jelentést. 
Véleménye szerint 2 héten belül várható az értesítés, hogy van-e 
elegendő lakás Sopronban vagy nincs. Legrosszabb esetben csak a 
családfők mehetnek, család és bútor nélkül, ami azonban a személyzet 
helyzetét igen megnehezítené. Egyben közölte, hogy az elvonuló 
bizottság abban állapodott meg, hogy minden tanszékkel legfeljebb egy 
tanársegéd és egy altiszt vonulhat el. Az ideiglenes díjnokokat a felsőbb 
szóbeli utasítások értelmében elvonulásra nem jelölhetik, mert részükre 
sem hely, sem kellő munkaalkalom nem biztosítható. E bejelentés után a 
tanács egyhangúlag annak az óhajának adott kifejezést, hogy a bútorral 
való elvonulás, a helyi viszonyokra való tekintettel, minél hamarább 
történjék meg.

Az 1919. március hó 31-éré összehívott tanácsülésen az elnöklő 
prodékán jelentette, hogy az április havi fizetések ügyében nagy 
akadályok merültek fel. A csehszlovák kormánybiztos átirata szerint a 
szlovák minisztérium nem teljesíti a távozók abbeli kívánságát, hogy 
illetményeiket a magyar kormány terhére kifizesse, mivel azok a 
csehszlovák államnál nem hajlandók szolgálni, s az engedelmességi 
fogadalmat nem tették el.

A magyar kormány által bank útján kiutalt 100.000 korona hitel csak 
részben volt igénybe vehető, mert a pénzintézetek nem rendelkeznek 
elegendő készpénzzel. Csak a legnagyobb személyes utánjárással 
sikerült egy kisebb összeget kapni, ami a fizetéseknek csak 20%-át tette 
ki. Javasolta, hogy ebből az összegből az elvonuló személyzet részére 
500, 300 koronás előlegeket fizessenek ki. Megjegyezte, hogy 
célszerűnek tartaná, ha a még Selmecbányán tartózkodó nőtlen 
tanársegédek és alkalmazottak Sopronba utaznának, már csak azért is,
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mert fizetést itt többé már nem kapnak, megfelelő munkájuk nincs, az 
épületek őrizetbe vannak véve, s a tanszékek le vannak zárva.

A tanács az elnök bejelentését tudomásul vette, az előterjesztett 
javaslathoz egyhangúlag hozzájárult, felhatalmazta, hogy a nőtlen 
tanársegédeket és egyéb alkalmazottakat Sopronba útnak indítsa, s 
egyben felkérte, hogy az elvonuló személyzet tűrhetetlen helyzetéről 
felsőbb hatóságainknak kimerítő jelentést tegyen, s egyúttal sürgős 
intézkedést kérjen az elvonulás időpontjára vonatkozólag.
Bejelentette még az elnök:

1. hogy a legutóbbi értekezlet határozata alapján megkereste a 
Guttmann faáru céget, hogy az elvonuló személyzetnél a bútor 
csomagolásához szükséges előkészületeket tegye meg;

2. hogy az útlevelek már elkészültek, mégpedig olyformán, hogy 
amely család családfő nélkül utazik, ott a családfő neje mint 
családfő szerepel, azonban az útlevelek kiadása előtt 
mindenkinek igazolnia kell, hogy nincs adóhátraléka;

3. hogy a polgármester átküldte a csehszlovák kormánynak a 
magyar állam jelvényeinek eltávolítása ügyében kiadott 
rendeletét másolatban;

4. hogy a katonai parancsnokság helyettese nála járt, s 
felvilágosítást kért arra nézve, van-e tudomása arról, hogy előző 
nap délután, néhány tanár vezetése alatt, a hallgatók a bányászati 
épületben tüntető gyűlést tartottak. Ő -  az elnök -  azonban 
megnyugtatta a parancsnokot, hogy ilyen gyűlésről tudomása 
nincsen, s az épületekben különben is csak igazolvánnyal 
lehetett volna belépni. A tanári testület nevében kijelentette, 
hogy a tanárok a politikai tüntetésektől mindig távol állanak, s 
így a bejelentés csak hamis, vagy téves információ alapján 
történhetett. Ez alkalommal a parancsnok megnyugtatta -  a 
költözködés nehézségeire való figyelmeztetése mellett hogy 
ha bútorainkkal ez idő szerint nem lehetne költözködni, a 
lakásokat és bútorokat károsodás nem fog érni;

5. hogy körözvényt bocsátott ki azon célból, hogy azok, kik 50%- 
os lebélyegzési utalvány birtokában vannak, melyet a 
pénzlebélyegzés alkalmával a beszolgáltatott bélyegezetlen pénz 
ellenében fele részben kaptak vissza, jelentsék be az összeget, 
mert az utalványok beváltása iránt illetékes helyen lépéseket
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tesz, hogy ezáltal is a személyzet anyagi helyzetén némileg 
segítsen.

Végül Krippel Móric ny.r.tanár számolt be részletesen a soproni 
benyomásairól, a laktanya átvételéről, intemátus- és menzafelszerelésről, 
lakásokról és élelmezésről.

Tanács a bejelentéseket tudomásul vette, Krippel professzor be
számolójából a lakásügyet nem látja megnyugtatónak.

Az 1919. április hó 8-ára összehívott tanácsülésen közölte az elnök, 
hogy a Sopronból a rektortól egy hirdetményt kapott, mely szerint a 
beiratkozások húsvét után, április hó 28-án megkezdődnek; az 
államvizsgálatok megtartásának ideje április 23-ára és a következő 
napokra van tervezve.

Ezután felkérte dr. Vitális István professzort, hogy a budapesti 
működéséről számoljon be.

Dr. Vitális István a következőket adja elő:
„Tisztelt Tanács! Közel nyolc heti távoliét után visszatérve alkalmam 
van végre jelentést tenni működésemről.
Kétféle irányból kaptam volt megbízást a tisztelt tanácstól, azután 
Budapesten a Föld- és Pénzügyi Minisztériumok illetékes osztályainak 
közös értekezletétől.
A t. Tanács dr. Mihalovits kollegámmal a helykérdés szorgalmazása, a 
szabad elvonulás kieszközlése és a statusrendezés ügyében küldött ki.

1. A helyi kérdésben a t. Tanács álláspontja az volt, hogy a főiskola 
Pesten vagy vidéken helyezendő el, éspedig elsősorban a 
Műegyetemmel kapcsolatban, a Hadik-laktanyában, 
másodsorban a hűvösvölgyi katonai iskolában és harmadsorban 
a gödöllői volt királyi kastélyban és mellékhelyiségeiben.

A Műegyetemi kapcsolatról annyit jelenthetek, hogy ez koránt sincs 
elejtve, csak a háború okozta túlzsúfoltság miatt van elhalasztva. A 
pénzügyben vezető férfiaink, dr. Grün János államtitkár, dr. Bockh Hugó 
h. államtitkár és az illetékes főosztály vezetője, Böhm Ferenc miniszter
tanácsos egyértelműen ezt, ti. a Műegyetemmel kapcsolatos megoldást 
tartják egyedül helyesnek, ha a főiskolát Selmecbányáról el kell vinni. 
Sajnos, a Hadik-laktanyát az előbbi kormány alatt az ott elszállásolt 
másfélezer katona nem volt hajlandó átadni.

A hűvösvölgyi megoldást szintén az ott lakó katonák akadályozták 
meg, de most Böhm Ferenc csoportvezető értesülése szerint a katonai
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iskolákat beszüntetik, tehát ez a megoldás, melyet annak idején a rektor 
is a legjobbnak tartott, újból aktuális lehet.

Legbővebben kell ismertetnem a gödöllői megoldást. Kötelessé
gemmé teszi ezt egyfelől az a körülmény, hogy a t. Tanács határozata 
értelmében a Pesten vagy vidéken kívánt elhelyezés következtében ezt 
kellett szorgalmaznunk, és másfelől azért is, mert a t. Tanácsnak március 
hó 15-én tartott ülésén hozott határozata a Sopronba történt áthelyezéssel 
kapcsolatosan megállapította, hogy Sopron városa a főiskolának 
ideiglenes székhelyéül való jelölése nem a tanács véleményes javaslata 
alapján történt, s így az ismeretes elégedetlenség Sopronban is 
hamarosan megnyilatkozhat.

Ily körülmények között fel kell tárnom a helykérdés minden 
mozzanatát. Mi február hó 10-én kezdtük meg működésünket Budapes
ten, s nyomban megtudtuk, hogy a Budapesten összegyülekezett főisko
lai hallgatóság a gödöllői elhelyezést propagálja. Február hó 12-én 
Barinkay miniszterelnök az ifjúság küldötteinek (Héder és Englánder) 
azt mondotta, hogy ha a szanatórium máshol lesz elhelyezhető, Gödöllő 
felszabadul.

A miniszterelnök ezen kijelentéséről Kaán államtitkár is értesült, s 
minden befolyását latba vetette, hogy a hallgatóság és a tanárok 
egyértelmű óhajának megfelelően a főiskola már ideiglenesen is 
Gödöllőre helyeztessék. Akkor azonban már Sopronnal is folyamatban 
voltak a megbeszélések, mert a szerzett értesülés szerint Láhne 
államtitkár ott kereste a megoldást, sőt február elején oda kiküldött 
bizottság Sopront erre a célra megfelelőnek is találta.
Szóhoz jutott a lokálpatriotizmus is, és különösen Sopron város erélyes 
polgármestere fogta meg a dolgot erős kézzel.

Már február 19-én Kaán államtitkár úgy nyilatkozott, hogy Sopron 
áll a homloktérben. Az azonban kétségtelen, hogy ő maga mégsem 
hagyta fel a reményt, mert február 22-én tudomásunkra hozta, hogy Búza 
Barna miniszter megnyilatkozása szerint 2-3 nap múlva Gödöllő 
rendelkezésre áll, s felhívott bennünket, hogy azonnal menjünk Búza 
miniszterhez és kérjük mi is a gödöllői elhelyezést.

A bizottság, élén a rektorral, el is ment nyomban Búza miniszterhez. 
A rektor a miniszteri előszobában közölte velünk, mit fog a miniszternek 
mondani. Az teljesen fedte a t. Tanács és Kaán államtitkár álláspontját. 
Bent azonban nagy meglepetésünkre úgy vezette be a kérést, hogy 
Sopront látszott előtérbe helyezni, mire a miniszter kijelentette, hogy
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neki a soproni elhelyezés ellen nincs kifogása, mert Gödöllőre nézve van 
terve.

Látva a határozatlanságot, egyenesen meg is kérdezte a miniszter, 
hogy Sopront óhajtjuk-e, vagy Gödöllőt? Erre a rektor megemlítette, 
hogy erdészeti szempontból Gödöllő is megfelel. Én a soproni megoldás 
akadályaira mutattam rá, erre mondta a miniszter, hogy hagyjuk 
függőben a kérdést, s jöjjenek el az urak három nap múlva. Arra a 
kérdésünkre, hogy mi a terve Gödöllővel, azt válaszolta, hogy ott 
gazdasági egyetemet szándékszik létesíteni. Nyíltan meg kell vallanom, 
t. Tanács, hogy Búza miniszternél nem képviseltük szerencsésen sem a t. 
Tanács álláspontját, sem Kaán államtitkár megbízatását. Nekünk 
határozottan Gödöllőt kellett volna kémünk, mert hiszen Sopronnal 
eddig sem a t. Tanács, sem mi, a Tanács kiküldöttei nem tárgyaltunk, így 
semmiféle obligóban nem voltunk, még annyira sem, mint pl. Miskolccal 
szemben.

Most már hiába rekriminálunk, de le kell vonnunk ebből azt a 
tanulságot, hogy mindenkinek és mindenhol a Tanács álláspontját kell 
képviselnie, tekintet nélkül minden egyébre.

Kaán államtitkárhoz leverten tértünk vissza a felhívására, hogy most 
már legalább neki mondjuk meg őszintén, hogy Sopront akarjuk-e, vagy 
Gödöllőt, a rektor azt válaszolta: »ő egyénileg Sopront tartja 
megfelelőnek, de a Tanács Gödöllő mellett foglal állást.« Meg kell 
jegyeznem, hogy február hó 24-én Szende miniszternek már tényleg a 
tanács álláspontjának megfelelően azt mondotta a rektor, hogy a tanács a 
gödöllői elhelyezést kéri. Szende miniszter erre telefonon Búza 
minisztertől azt kérdezte, mit feleljen a főiskolai küldöttségnek? 
»Gödöllő rendelkezésre áll ideiglenesen« -  felelte Búza miniszter. 
Sajnos, most már nyomunkban volt a fátum a soproni polgármester 
képében. Utánunk 4 órával (kitűnő értesülései lehettek) Szende 
miniszternél járt ő is, s mint a következmények mutatták: sikerült. Kaán 
államtitkár ugyan február 25-én újból beszélt Búza miniszterrel a 
gödöllői megoldásról, hogy a gazdasági egyetem fakultásaiként a 
főiskola, a kertészeti szakiskola s a gazdasági akadémia kerülhessen oda. 
Én viszont azt az információt kaptam, hogy a szanatóriumot Gödöllő 
helyett a hűvösvölgyi ampeológiai intézet telkén tervezik, de a népjóléti 
miniszter azt attól tette függővé, hogy az ottani földcsuszamlás nem 
akadályozza-e meg az építkezést.
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Február 26-án a rektor vezetésével 6 tagú bizottság járt kint 
Gödöllőn. Ez a tisztán tanárokból álló bizottság végigjárta a kastély (egy 
híján) háromszáz termét, mellékhelyiségeit, a tágas narancsházat, a 
hatalmas lovaglótermet stb., s a helyiségeket a szükségesnek mutatkozó 
átalakításokkal a főiskola céljaira alkalmasnak találta. Ámde a soproni 
polgármester e közben keresztülvitte, hogy a főiskola Sopronba 
helyeztessék el. Már február 27-28-án Kaán államtitkár elnöklete alatt 
azért tartatott az értekezlet, hogy a soproni elhelyezés mielőbb 
megtörténhessék.

Tudva azt, hogy a katonák nehezen lesznek eltávolíthatók, 
felszólaltam abban az értelemben, hogy ha Sopronban akadályok 
merülnének fel, nyomban a gödöllői megoldást szorgalmazzuk, mert a 6 
tagú bizottság azt megfelelőnek találta, Sopront pedig tanár kiküldött 
még nem is látta.

Kaán államtitkár újból kiemelte (sőt jegyzőkönyvbe is vette), hogy ő 
Gödöllőt óhajtotta volna, de most már a soproni elhelyezkedést kell 
erélyesen keresztülvinni.

A FM tényleg meg is csinálta oly gyorsan az áthelyezési rendeletet, 
hogy még a PM illetékes főosztálya is csak a kiadás után látta azt, a 
főiskolai tanácsnak pedig egyáltalában nem volt módjában véleményt 
sem nyilvánítani, amint azt március hó 15-én tartott ülésen meg is 
állapította.

A soproni kaszárnya átadása körül tényleg nagy akadályok merültek 
fel. A polgármester ugyan 6-10 napra, vagyis február végére ígérte az 
átadást, de valójában még március végén is csak egy épületben folyt a 
tisztogatás és átalakítás, és még csak a 3. sz. pavilon volt dezinficiálva és 
a 4. sz. pavilon kiürítve. A többi épületben a legnagyobb rendetlenséget 
lehetett tapasztalni.

A múlt hó 21-én és 23-án kormány- és rendszerváltás következett be. 
A pénzügyi népbizottság csoportvezetője, dr. Grün János nem írta alá a 
soproni átalakításra vonatkozó szerződést, jóllehet az elvi hozzájárulást-  
az előbbi kormány intencióit ismerve -  megadta volt. A munkálatokat 
felfüggeszteni rendelte, s a rektornak azt üzentette, hogy további 
intézkedésig ne csináltasson semmit.

Hallgatóságunk az új idők hatása alatt március hó 27-én gyűlést 
tartott a szocialista diákok helyiségében, s ott szervezkedett, másnap már 
kívánságait is megfogalmazta, s azok között is szerepel az is, hogy a 
főiskola Pesten vagy vidéken, lehetőleg Gödöllőn helyeztessék el.
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Minderről levélben referáltam a rektornak és úgy éreztem, 
kötelességem azt megtenni teljes nyíltsággal a t. Tanács előtt is.”

A második feladatról, mely abból állott, a fegyverszüneti 
bizottságnál kieszközölni a szabad elvonulást, szintén részletesen 
beszámol. Lényege az, hogy az államvagyont tevő felszerelés a 
likvidációs tárgyalásig nem szállítható el, a tanszemélyzet és az 
alkalmazottak ellenben szabadon elvonulhatnak bútorostul, a zsupán 
által kiállítandó igazolvánnyal. A március hó 21-23 között beállott 
kormány- és rendszerváltozás következtében ez az ügy is függőben 
maradt, ezért a lebonyolítást újból kell szorgalmazni, ha a t. Tanács most 
is fenntartja azt a kívánságát, hogy a változott viszonyok között is 
nyomban bútorostul kíván elvonulni, 
dr. Vitális a továbbiakban:

1. a státusrendezés ügyben nyújtott részletes felvilágosítást;
2. a selmeci 100.000 és a soproni 20.000 K hitelről szólt és 

megállapította, hogy a selmeci kiadások fedezéséről technikai 
szempontból sokkal nehezebb gondoskodni, de annak a 
reményének adott kifejezést, hogy rövid idő leforgása alatt a 
Népbank ígéretét be fogja váltani;

3. közölte, hogy a Sopronba indulók napi 50 K napi átalányban 
részesülnek, és menekülési költségek címén megkapják 
kiadásaik visszatérítését. Bútorkártérítés címen, kellő igazolás 
mellett, a tényleges költségek megtérítésére lehet számítani 
azoknak, akik családostól új állomáshelyre költöztek;

4. a felszerelés, internátus és menzáról adott felvilágosítást. Majd 
intézetünk és személyzetünk válságos helyzetéről szólt. Nézete 
szerint gyorsan kell határozni, míg idő van, és nem élesedik ki a 
helyzet egész veszedelmessé, de jól megfontolva, mert 
intézetünk egész jövőjéről van szó. Egy bizonyos, hogy itt mind 
nehezebben juthatunk a fizetéshez, azért rá kell szánnunk 
magunkat a gyors távozásra.

Végül az alábbi sürgős ügyekben kért döntést, ill. állásfoglalást:
1. Főiskolánk az egységes vezetés és tervszerű fejlesztés céljából a 

közoktatásügyi népbizottság alá helyeztessék, hogy így 
mihamarább véget érjen az a pedagógiailag és adminisztrációs 
szempontból is tarthatatlan helyzet, hogy az intézet egyik 
ágazata a földügyi, a másik a pénzügyi kormányzat alá tartozzék, 
annyival is inkább, mivel a mai kormány generális elve szerint
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az iskolák is a közoktatásügyi népbiztosság hatáskörébe 
összpontosít-tatnak.

2. Ha lehet, nyomban, de legalább a végleges elhelyezésnél a 
főiskola Budapestre, vagy közvetlen környékére kerüljön, hogy 
így gyorsabban és jobban fejlődhessék.

3. Az államvizsga töröltessék el, s helyébe a műegyetemi szigorlati 
rendszer lépjen életbe, a reorganizáció mielőbbi végrehajtásával.

4. A vizsgáztatás haladéktalanul kezdessék meg, ha lehet Gödöllőn, 
ha ott nem, akkor Sopronban vagy bárhol másutt.

5. A tanszemélyzet jelentse ki, hogy kész bútor nélkül is, a 
vizsgáztatás megkezdése végett, nyomban a felettes hatóság által 
kijelölt helyre menni, kivétel nélkül.

Végül kérte a Tanácsot, nyilatkozzék, hogy kit, vagy kiket óhajt 
felhatalmazni, hogy a Tanács hozandó határozatainak érvényesítését 
megkíséreljék.

Sobó Jenő professzor kifejtette, hogy felsőbb hatóságaink a főiskola 
új székhelye ügyében anélkül intézkedtek, hogy a főiskolai tanács 
véleményét kikérték volna. A tanács főhatóságunknak a Sopronba való 
áthelyezés ügyében hozott határozatát nem fogadta ugyan 
megnyugvással, mert az új székhelyet nem találta a főiskola érdekében 
alkalmasnak. Annak megváltoztatása iránt nem kíván lépéseket tenni, 
nehogy a Sopronban megindított átalakító munkálatokat megakassza, és 
az ügy rendezését közbelépésével halogassa.

Most azonban, amidőn ezeket a munkálatokat a politikai viszonyok 
változása folytán felfüggesztették, a főiskola tanácsát teljes joggal 
lehetne mulasztással vádolni, ha a főiskola ideiglenes székhelye ügyében 
vonakodnék állást foglalni. Talán sikerül még ezt az ügyet a mostaninál 
jobb irányba terelni.

A Sopronra esett választást a főiskolára nézve a legszerencsét
lenebbnek tartja. Sopron kultúrközpont és fejlődő város ugyan, a főiskola 
befogadására azonban még ideiglenes értelemben sem tartja 
alkalmasnak.

Indokul felhozta a következőket:
1. Szakszempontból, amit elsősorban kell figyelemre méltatni, 

Sopron sem a bányászat, sem az erdészeti ágazat 
követelményeinek nem felel meg. A főiskolán kultivált 
szakoknál nélkülözhetetlen gyakorlati oktatás Sopronban alig 
lehetséges.
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2. A város német nyelvű, konzervatív, gazdag polgársága a 
főiskolát nem látja szívesen, sőt bizonyos ellenszenvvel fogadja.

3. Sopron az ország legdrágább városai közé tartozik, mind 
élelmezés, mind lakás dolgában. A drágaságot Bécs és 
Bégyújhely közelsége okozza, amelynek Sopron rendes piaca és 
szállítója.

4. Sopron vezetősége, ha valamit el akar érni, rendszerint azzal 
gyakorol pressziót a kormányra, hogy elszakad Magyarországtól 
és Ausztriához csatlakozik. Ez az állandó fenyegetés már 
magában véve is elég akadálya annak, hogy Magyarország 
egyetlen ily nemű főiskoláját oda helyezzék.

5. Sopron nagy hibája a főiskola szempontjából, hogy nincs vize és 
gáza, s villamos áramszolgáltatása sincs teljesen biztosítva. 
Megfelelő nyomású víz és gáz hiányában a chemiai gyakorlati 
oktatásról szó sem lehet.

6. Magyarország nagy részének idegen csapatok által való 
megszállása azt a veszedelmet rejti magában, amit a csehszlovák 
csapatok vezetői lépten-nyomon hangoztatnak, hogy a 
megszállás folytatása esetén Sopron városa az elsők közé 
tartozik, amely ennek áldozatul esik. Ennélfogva Sopront a 
főiskola végleges elhelyezésére teljesen alkalmatlannak tartja, s 
a főiskola ideiglenes elhelyezésénél a vázolt viszonyokat gátló 
akadálynak kell tekinteni.

Nézete szerint a főiskola ideiglenes elhelyezésére az a hely a 
legalkalmasabb,

-  amelyet a hallgatók az ország minden részéből aránylag könnyen 
és olcsón felkereshetnek;

-  amely a főiskola áthelyezésére a hurcolkodás költségei 
szempontjából is kedvező, és

-  ahonnan a főiskolát, ha a viszonyok változnak, bármikor lehet 
akadály nélkül akár vissza Selmecbányára, akár más, végleges 
helyre áthelyezni.

Az első feltételnek Sopron határszéli fekvése nem felel meg. 
Ugyanez áll a második feltétel tekintetében is. A harmadik feltétel 
szintén kedvezőtlen Sopronra nézve, mert ez a város legkevesebb 
biztosítékot képes nyújtani az iránt, hogy onnan a főiskolát bizonyos 
rövid időn belül más, megfelelőbb helyre lehessen áthelyezni. A főiskola
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ideiglenes székhelyéül ez idő szerint Gödöllőt tartja legalkalmasabbnak, 
amely mellett különben a főiskolai tanács már állást is foglalt.

A jelen viszonyok között a legsürgősebb teendő a főiskolai hallgatók 
vizsgáztatása. A kurzusok megtartása csak másodsorban jön tekintetbe. 
Mindkettőt Gödöllőn a legrövidebb idő alatt, még a hó vége felé lehetne 
megkezdeni.

Az elmondottak alapján kérte a tanácsot, hogy Gödöllő mellett újból 
és egységesen állást foglaljon, s előterjesztéssel forduljon a kormányhoz 
az iránt, hogy a főiskolának Sopronba való ideiglenes áthelyezésére 
vonatkozó határozatát vegye újból megfontolásra, s ha leküzdhetetlen 
akadályok nem forognak fenn, tegye meg az annak megváltoztatására 
vonatkozó intézkedéseket.

Boleman Géza annak a nézetének adott kifejezést, hogy inkább 
Sopronba menne, mindamellett azonban Gödöllőt alkalmasabbnak találja 
ideiglenes székhelynek. Óhaja, hogy minél előbb kezdődjenek a vizsgák. 
Tettamanti Jenő Vitális beszámolóját szó szerint kérte jegyzőkönyvbe 
venni. A gödöllői megoldás mellett volt.

Jankó Sándor tanácstag előadta, hogy a lakások ügyében Gödöllő 
hátrányban van. Nézete szerint az előző kormány azét döntött a soproni 
megoldás mellett, mert a tanács által kívánt gödöllői, hűvösvölgyi és a 
Műegyetemmel kapcsolatos Hadik-laktanyai megoldás keresztülvihetet- 
lennek mutatkozott.

Krippel Móric Jankó felszólalását magáévá tette.
Kövesi Antal Sobó Jenő javaslatához csatlakozott, mert 

szakszempontból a soproni megoldást nem tartotta jónak. Szerinte 
Sopron sem ipari centrum, sem a fővonalon nem fekszik, sőt nagyobb 
gyártelepe sincs. Drága város, végleges megoldásnak nem alkalmas. A 
memorandumokban részletesen kifejtett okoknál fogva főiskolánknak 
műegyetemmé való fejlesztésére ott nincs kilátása. A tanári kar 
Sopronból épp úgy fogja kívánni a főiskola áthelyezését, mint 
Selmecbányáról.

A tanács az elhangzott beszámoló és hozzászólások és azok beható 
megvitatása után a következő egyhangú határozatot hozta:

1. A főiskola legfőbb irányítása és vezetése a közoktatásügyi 
népbiztosság hatáskörébe utaltassék.

2. Az államvizsga helyett a szigorlati rendszer lépjen életbe.
3. A hallgatók vizsgáztatása haladéktalanul megkezdődjék, mely 

célból a tan- és segédszemélyzet bútor nélkül is elutazna.
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4. A főiskolának végleges elhelyezéséig Gödöllőt (Pestvidéket) 
óhajtja, illetőleg egyöntetűen ajánlja ideiglenes székhelynek, de 
ha az bármely oknál fogva nem volna lehetséges, úgy aláveti 
magát a magyar népköztársasági kormány 52.935. szám alatt 
kiadott rendeletének, mely a főiskola ideiglenes székhelyéül 
Sopront jelölte ki, noha a főiskola tanácsa ily értelmű javaslatot 
nem terjesztett be.

5. A tanács tagjai a közalkalmazottak szövetségébe belépnek, s 
ilyen célból a prorektor felhívást intéz az összes segéd-, tan- és 
egyéb személyzethez.

6. Felhatalmazta dr. Vitális István tanácstagot, hogy illetékes 
helyeken a tanács kívánságainak szószólója legyen, s minden 
erejével és tehetségével, lelkiismeretesen iparkodják a tanács 
határozatainak érvényt szerezni.

A továbbiakban az elnök bejelentette, hogy
1. A Guttmann-féle faárugyár végzi már az egyes családoknak a 

csomagolási munkálatokat, s ezért a gyár vezetőségének 3000 
korona előleget utalt ki.

2. Bemutatta az ellenséges megszállás miatt hivatalos székelyükről 
elmenekült állami alkalmazottak menekülési költségei tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletet, mely szerint 1919. április 1-től 
kezdődőleg további intézkedésig a menekülési költségátalány az 
állami tisztviselőnél saját személyét illetőleg napi 15 korona, 
családját illetőleg személyenként 5 korona.

3. Bejelentette, hogy a főiskolai adjunktusok és tanársegédek annak 
a kívánságuknak adtak kifejezést, hogy a tanácsüléseken ők is 
részt vegyenek. A tanács megengedhetőnek tartotta, hogy 2-2 
adjunktus és 2-2 tanársegéd szavazati jog nélkül a tanácsülésen 
részt vegyen, s az őket megillető kérdésben fel is szólaljon.

4. Bejelentette, hogy az elvonuló személyzet különböző 
járandóságainak kifizetésére és a csomagolási és szállítási 
költségekre az engedélyezett 100.000 koronán felül még 251.810 
koronára van szükség.

5. Jelentette, hogy április hó 7-én a csehszlovák kormány részéről 
egy nagyobb bizottság, a prorektor és tanárok kíséretében a 
főiskolai épületeket és berendezéseket tekintették meg. Ez 
alkalommal a növénytani tanszék helyiségeiben is jártak. A 
tanszék helyiségei kellemetlen benyomást tettek a szemlélőre. A
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tanszék bútorainak elszállítása, valamint a kémiai fülkének 
szétszedése miatt, ahol az asztalok mindenütt gáz- és 
vízvezetékkel voltak, melyek megbolygatása, a csapok 
leszerelése, az asztalok elmozdítása folytán a falakból kiállva, ott 
maradt ólomcsövek a befejezetlenség benyomását teszik a 
szemlélőre. Ezt fokozza a keramitlapoknak a nagyterem közepén 
a kémiai asztalok helyén való feldúlt állapota és a gáz-, víz- és 
villanyvezetékeknek onnan való kiemelése, végül két szobában a 
deszkapadozatnak néhány négyzetméterre terjedő felszedett 
állapota.

A katonai parancsnok felhívta a tanácsok abbeli megnyilatkozásra, hogy 
azonosítja-e magát dr. Kövessi Ferenc tanárnak az érték- és leltári 
tárgyak elszállításából folyó ténykedésével, melyet a csehszlovák 
bizottság rosszindulatú pusztításnak minősített. Javasolta, hogy a tanács 
a helyszínre saját kebeléből alakított bizottságot küldjön ki, melynek 
véleménye elbírálás végett a tanács elé kerüljön.

A csehszlovák bizottság 1919. április 7-i látogatása alkalmával a 
tanszék képét rosszindulatú pusztításnak minősítette. Ez ellen ez 
alkalommal is a leghatározottabban tiltakozott, ellenben a tények 
tárgyilagos megértése végett a következőket adta elő:

1. A tanszék bútorainak a falaktól való elmozdítása a szabadon 
maradt ólom- és gázcsövek, valamint a kémiai fülke leszerelése 
folytán előállított csekély bontás miatt keletkezett kép 
rosszakaratú rombolásnak nem minősíthető, mert ezeket a 
munkákat szakemberek végezték.

2. A nagy dolgozóterem keramitlapjainak a bútorok helye alatt való 
szétzúzott állapota a vízvezeték hibáival magyarázandó.

3. A padozatnak két teremben több helyen való felbontása a 
vízvezetéki csőrepedésektől teljesen megérthető. Ezek a termek 
évtizedek óta házigombások. Most a vízvezeték többszöri 
megrepedése folytán a gomba, főleg a bútorok alatt, elterjedt a 
fenyőfapadozatban, és kezdett már a bútorokra átterjedni. Hogy 
terjedését megakadályozzuk, a padozat megtámadott részeit 
kivéstük és azóta a salaktörmeléket kiszedtük, hogy ezáltal 
levegőhöz jusson. A padozat felszedése nem az épületek 
megrongálását, hanem éppen azok megmentését célozta.
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Az előadások október első napjaiban kezdődtek; kb. 400 ember 
iratkozott be.

Spanyoljárvány Selmecen 1918. október hóban, november 6-ig.
Október közepén a polgárőrség megalakítása.
December elején chiffre távirat érkezett, hogy az ifjúság hagyja el a 

várost, s egyben elrendelték a csomagolást.
A felhívásnak az ifjúság eleget tett, és december 11-én éjjel az 

ifjúság a Kamaraház előtt gyülekezett, ahol csomagjaikat egymásra 
rakva, szomorúan és könnyes szemekkel várta az indulás idejét.

A városban úgyszólván minden ember talpon volt. Mi is 
mindannyian a hivatalban voltunk. Az egész városban nagy volt az 
izgalom, s úgy hiszem, egy szem sem maradt száraz. Sírtak a fiatalok, 
öregek, lányok, asszonyok és férfiak. Olyan nap volt ez, hogy aki részt 
vett ezen a búcsúzáson, az e napot soha nem fogja elfelejteni. Számtalan 
„viszontlátásra” hangzott el, de nem csak, mert így szoktak a jóbarátok 
és ismerősök búcsúzni, hanem mindannyian abban a biztos 
meggyőződésben voltunk, hogy 4-5 hónap múlva valamennyien 
visszajövünk és elfoglaljuk régi helyünket.

Hajnalban egymás után indultak el a csomagokkal megrakott 
szekerek, s utána ment nehéz szívvel s lehajtott fejjel az ifjúság 
Hontnémeti felé.

Ebben az időben utazott Budapestre Réz Géza, akkori rektor, hogy a 
főiskolának új otthont szerezzen. A főiskola többi tanára, Kövesi Antal 
prorektor vezetése mellett Selmecen maradt, s várta felsőbb hatóságunk 
további intézkedését. Könyvtár és felszerelési tárgyak elszállítása.

Közben megérkezett Domanovszky cseh százados néhány cseh 
katonával (számukat nem tudom), s elszállásolta magát a főiskola 
központi épületének vendégszobájában.

A megszállásról szóló jelentést én vittem Budapestre a pénz- és 
földművelésügyi minisztériumokba, ahol azt az utasítást kaptam, hogy 
Réz rektor úr rendelkezése szerint azonnal induljak Sopronba s keressem 
fel a Pannónia szállóban. Már aznap 11 órakor érkeztem Sopronba, ahol 
2 erdőgyakomok várt reám az állomáson, s ezek vezettek el a szállodába. 
Itt találkoztam Réz rektor úrral, akinek társaságában volt Fischer 
főbányatanácsos és a volt hegybányai drótkötélgyár vezetője.

A Pannóniában csak a rektor úr szobája volt kissé fűtve, azért 
vacsora után felszólított, hogy ne kelljen fíítetlen szobában fáznom. Este 
röviden elmondta, hogy dr. Thumer polgármester megtudta, hogy a
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főiskola hontalanná vált, hajlékot keres, s ezt a hajlékot ő ajánlja fel 
Sopronban, egyelőre egy új kaszárnyában. Többet -  úgymond -  nem 
szólok, reggel kimegyünk a helyszínre, maga mindent megnéz, s amit itt 
látott, azt mondja otthon a főiskola tanácsának.

Másnap reggel kimentünk a laktanyába, bejártuk az üres épületeket -  
kaszárnya volt, s nem főiskolának készült épület - ,  én hol a rektor urat, 
hol az épületeket néztem, mire megszólalt a rektor úr: ja, hát édes fiam, 
szükség törvényt bont, meg kell elégednünk azzal, amit kapunk, s 
egyelőre sehol sincs alkalmas hely részünkre, s megvan az illetékesek 
ígérete, hogy belátható időn belül a főiskola megfelelő elhelyezést kap.

Majd megmutatta a várost és környékét, ami nekem igen tetszett, 
mert ilyen tiszta, jó levegőjű várost alig lehet találni.

Még aznap a délutáni gyorssal visszautaztam Budapestre, másnap 
jelentést tettem a pénzügyminisztérium bányászati és az FM erdészeti 
főosztálya vezetőjénél, majd Ipolyságon keresztül visszatértem 
Selmecbányára.

Következő nap jelentkeztem Kövesi prorektor úrnál, aki azonnal 
összehívta a főiskola tanácsát, és a tanács előtt mondtam el, mit láttam 
Sopronban, kiemelve, hogy ez idő szerint kedvezőbb megoldás nincs. 
Bejelentettem azt is, hogy tervbe volt véve a kelenföldi kaszárnya is, de 
a soproni elhelyezés sokkal kedvezőbb. A főiskolai tanács Sopron 
mellett döntött.

A cseh megszállók azonban több ízben arra kérték a tanári kart, hogy 
az előadásokat folytassák Selmecbányán magyar nyelven, nekik csak az 
a kívánságuk, hogy a főiskolán a magyar nyelven kívül paralel szlovák 
nyelven is folyjanak az előadások.

A tanácshatározatot újból én vittem Budapestre és Sopronba. Akkor 
Réz rektort és Fischer főtanácsost a Szentgyörgy utcai ideiglenes rektori 
hivatalban találtam. Több napig Sopronban kellett maradnom az 
adminisztratív munka elvégzésére. Közben a főiskola székhely kérdése is 
eldőlt, s így utasítást kaptam a rektortól, hogy menjek vissza Selmecre, 
adjam át a rektori üzenetet, és szólítsam fel a szakaltiszteket, 
nevezetesen Soltész műszerészt, Kartalik műasztalost, Galla kertészt, 
Laszke Károly gépészt, a selmeci rektorátus fiatalabb altisztjét és 
Czimmermann kezelőt, hogy az új helyiségeknél eszközlendő 
munkálatok megkezdése céljából jöjjenek Sopronba.

Az utasításnak megfelelően másnap ismét útban voltam Selmec felé. 
A szükséges átkelési igazolványok megszerzése után a fentnevezettekkel
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Párkánynánán, Esztergomon keresztül visszautaztunk Sopronba. Az 
esztergomi hídnál az átkelés nem a legsimábban ment, mert nagyobb 
mennyiségű szerszámmal utaztunk, s ezeket a csomagokat vizsgáló 
hadnagy nem volt hajlandó átengedni.

Erre felkerestem a megszállók parancsnokát (nevét nem tudtam 
meg), aki abban az időpontban a párkánynánai kávéházban tartózkodott. 
Előadtam neki, hogy mi szerződtetett munkások vagyunk, és hajnalban 
szerszámostul jelentkeznünk kell Esztergomban. Ez hatott, így az 
engedélyt mindnyájunk részére megkaptam, csak az átmotozás volt 
kellemetlen, mert a cseh hadnagyot bosszantotta, hogy tilalma ellenére is 
kénytelen vont minket átengedni.

Másnap délben érkeztünk Sopronba, s még aznap jelentkeztünk a 
rektornál. Mindenki szakjának megfelelő beosztást és segéderőt kapott, 
és a következő nap már megkezdődött a munka.

Soproni adminisztratív munkát elvégezve utasítást kaptam rektortól a 
Selmecre való visszautazásra. Selmecbányán jelentést tettem a tanácsnak 
a dolgok hogy állásáról, és hozzáfogtam az ottmaradt, még felhasz
nálatlan nyomtatványok, és egyéb iratok csomagolásához. A felgyü
lemlett, bevezetetlen, 600-700 osztályzati tábla elvitelét azonban a cseh 
bizottság nem engedélyezte. Miután az osztályzati táblák elvesztése nagy 
hiányt okozott volna, hiszen több száz vizsgaeredmény hiányzott a 
főkönyvekből, azoknak elvitelét feltétlenül szükségesnek találtam, azért 
elhatároztam, hogy a tilalom dacára is megpróbálom Sopronba való 
elszállításukat.

Elhatározásomat tett követte. Titkomba csak a feltétlenül megbízható 
Petrikovics nevű altisztemet avattam be, aki készséggel jött 
segítségemre.

Az elvitelre engedélyezett nyomtatványok mennyisége két nagy 
ládára való volt. Ezek a nyomtatványok 5-ös csoportokban voltak, 
minden csoport középső ívébe 1-2 osztályzati táblát helyeztem, s 
megfordítva raktam vissza. Ezt a munkát 2 napon át szürkületkor, 
gyertyavilág mellett nem, kis drukkal végeztem, mert akkor már 
ugyanezen a folyosón, ahol hivatalunk volt, a zsupán is hivataloskodott. 
A munka elkészültét jelentettem a cseh bizottságnak. Erre egy 
bányatanácsos és egy Kvasznicska nevű cseh titkár jött át az irodánkba, 
felületesen megnézték a ládák tartalmát, s megengedték azok lezárását. 
Beszegezés után a ládákat valamennyi oldalon lepecsételték. A ládákat 
azután a soproni címre vasútra feladtuk.
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Most sor került a főkönyvekre. Ezeket a csehek mindenáron szerették 
volna ott tartani; ez későbbiekben majd megerősítést nyert, erről tehát 
később lesz szó.

De mintha ezt éreztük volna, mert a főkönyveket már jóval a csehek 
érkezése előtt, éjnek idején, Czobor Miklós laboráns lakásán, az 
éléskamrában helyeztük el.

Miért nem továbbítottuk azokat a könyvtári könyvekkel, erre most 
már nem tudok felelni. A dolog úgy lehet, hogy a kapkodásban 
megfeledkeztünk róluk, vagy személyesen akartuk mint podgyászt vinni. 
Közben többször jött a cseh bizottság, hogy rábírja a tanári kart a 
Selmecbányán való maradásra.

Ezekről a tárgyalásokról és az utolsó jelentéstétel óta lezajlottakról 
szóló jelentésekkel, valamint a főiskola pénzkészletével, s egyben egyes 
tanárok és ismerősök pénzével (kb. 150.000,- korona) Ipolyságon 
keresztül 1919. március 19-én, reggel 4 órakor, bricseszbe, kamásliba és 
apósom báránybőrös, régi bekecsébe öltözve, melynek széles, nagy 
gallérjába varrta be feleségem a pénzt és a pénz- és földművelésügyi 
minisztériumoknak szóló jelentésemet, indultam Budapestre.

Azok között ez volt a legnehezebb és legveszélyesebb, legbizony
talanabb utam, amit valaha is tettem. Pénzbélyegzés lévén, a csehek 
szigorú határzárlatot rendeltek el. A határátkelési igazolványt csak úgy 
sikerült kieszközölnöm, hogy azt már jóval az indulás előtt kértem a 
zsupántól.

Érezve azt, hogy a határon való átkelés nem fog sikerülni, vagy 
legalábbis simán menni, még jóval Ipolyság előtt megkíséreltem az 
Ipolyt lóháton átúszni. Sajnos, a terv nem sikerült, mert a ló ágaskodni 
kezdett, és én lerepültem róla. Nem volt tehát más megoldás, csak 
bemenni Ipolyságra és ott a cseh parancsnokságon kérni az átkelési 
engedélyt. Ipolyságra érve azonnal elmentem a vármegyeházán 
elhelyezve volt parancsnokságra, de hiába volt minden érvelésem, 
engedélyt nem adtak, hanem megfenyegettek.

Most már tanácstalanul álltam. Visszamenni nem akartam; görbe 
úton nem sikerült, egyenes úton pedig nem engedtek át. Amint az 
ipolysági vármegyeháza előtt álldogáltam és azon törtem a fejem, hogy 
mihez kezdjek, felém jött egy egyenruhás hajdú. Tótul szólítottam meg, 
mire ő azt felelte, hogy sajnos nem érti ezt a nyelvet, csak magyarul 
beszél. Most hirtelen eszembe jutott, hogy hátha ennek révén sikerül 
keresztüljutnom a határon. Azzal az indoklással, hogy öcsémet hozták
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súlyos betegen orosz hadifogságból, Homokon van, ahhoz szeretnék 
menni, lenne szíves, ha módjában áll, tegye lehetővé, hogy az Ipoly túlsó 
oldalára mehessek.

A hajdú fejét forgatva kijelentette, hogy ez teljesen lehetetlen, 
legfeljebb, ha madár lennék, de az sem biztos, mert ha észrevesznek, azt 
is képesek lelőni.

Miután újabb elfogadható tervet kisütni nem tudtam, megpróbáltam 
őt megvesztegetni: ajánlottam neki 100 koronát, ha átmegyek. Az ajánlat 
gondolkodóba ejtette emberemet, s rövid gondolkodás után azt mondta, 
hogy ő ugyan nem tud rajtam segíteni, de szerez olyan embert, akinek 
lehet, hogy egy átkelési igazolvány megszerzése sikerülni fog. Ennek 
külön 100 koronát ígértem. Ezután engem egy szűk mellékutcába dirigált 
és ő is eltávozott.

Körülbelül 20-30 perc múlva felém jött egy igen kopott és sáros 
katonai ruhába öltözött ember, aki szeszgyári kocsisnak mondta magát, 
és ez a 100 korona ellenében vállalkozott az átkelési igazolvány 
megszerzésére. Ezzel távozott, s én felkerestem kocsisomat, hogy 
utasítást adjak neki, hogy mindaddig várjon Ipolyságon, amíg én 
visszajövök, ha esetleg az átkelés sikerült. Ennek elintézése után 
visszamentem az előbbi szűk utcába és vártam emberemet. Nemsokára 
váratott magára, s átadott nekem egy cetlit, melyen az állott, hogy 
Lichner József (mert a nevemet a pasasnak megmondtam) szeszgyári 
kocsisnak megengedem, hogy gazdájának Homokon lévő lovait 30 
percen belül hozza haza Ipolyságra. Emberem nekem a cetlit, én neki a 
hajdú és az ő 100 koronáját átadtam. Elváltunk. Ő még szerencsét kívánt, 
és én a híd felé vettem utamat.

Idegeim a pattanásig feszültek, rázott a hideg, de nem akartam a 
szállodába bemenni, mert minden perc bajt hozhatott volna a fejemre. A 
hídtól nem messze állott a kocsisom, figyelve, hogy mi fog velem 
történni. Azt még láttam, hogy kereszteket vet utánam. Én is a jó 
istenhez fohászkodtam, ne hagyjon el, mert ha azt a nagy pénzösszeget, s 
hozzá még, ami ennél is súlyosabb, a megszállásról szóló jelentéseket 
megtalálják, élve nem hagyom el Ipolyságot. Minden erőmet 
összeszedve, s egy újabb fohász a jó istenhez, odaléptem az őr elé és 
megmutattam neki az átkelési engedélyt. De a dolog itt sem ment simán, 
a katona nem volt hajlandó az engedélyt elfogadni, mert hogy az volt az 
utasítása, hogy amíg a pénzbélyegzés tart senkit nem szabad 
Magyarország felé átengedni.
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Ez az újabb akadály eléggé megzavart, de pár perc múlva arra kértem 
az őrt, érdeklődjenek telefonon a parancsnokságnál, s ha a válasz 
kedvező lesz, engedjenek át, mert a parancsnokság csak 30 percnyi időt 
engedélyezett, s az lassan letelik, és én a végén ezért nem fogom tudni 
gazdám lovait visszahozni. Erre megnyugtattak, hogy a félóra csak attól 
az időponttól számít, amikor tényleg elindultam.

A parancsnokság válasza kedvező volt, megkezdődött a vizsgálat, le 
kellett vetnem a cipőmet, a kamáslimat, átvizsgálták a ruháimat, sőt 
helyenként felfejtették a bekecsem báránybélését is. Nem találtak nálam 
semmit -  a pénz és a két levél ugyanis a nagy vastag gallérban volt, s az 
fel volt hajtva és szerencsémre azt nem fejtették fel. Az eredménytelen 
vizsgálat után elindultam a hídon Homok felé, a híd közepe felé ismét 
kezdtek vizsgálni, ami igen kezdte megviselni idegeimet, s csak az adott 
erőt, hogy a híd másik fele részén ott láttam Jákoly László fémkohó- 
mémökhallgatót, Czeke Endre bányamérnök-hallgatót és még vagy 
hármat, akiknek a nevét elfelejtettem.

Ezek, látva sápadt arcomat, s dideregtem, vendéglőbe vittek és forró 
teát és ennivalót rendeltek. Az átélt izgalmak annyira megviseltek, hogy 
minden erőmet össze kellett szednem, hogy továbbmehessek Budapestre.

Másnap, III. 20-án először a földművelésügyi minisztériumban Arató 
min. tanácsoshoz mentem, ahol előadtam jövetelem okát, s elővéve 
bicskámat, kezdtem bekecsem gallérját fejtegetni. Még a műveletet be 
sem fejeztem, sötét lett a szemem előtt, rosszul lettem. Arató min. tan. 
azonnal csengetett altisztért, elhozatta vele a vendégszoba vánkosait, és a 
nála levő díványra fektetett le, majd valami porokat kellett bevennem.

Magamhoz térve folytattam a gallér bontását, majd átadtam a 
főiskola prorektorának jelentését.

Arató min. tanácsos, látva a sok ezrest és a jelentéseket, s 
elmondtam, hogy miként jöttem át, csodálkozva annyit szólt: fiam, maga 
családos ember, magának nem lett volna szabad erre a halálosan 
veszedelmes útra vállalkoznia.

Innen a PM-be mentem, majd a magánosok pénzének elhelyezését 
intéztem.

Megbízatásomnak eleget téve, harmadnap vissza kellett indulnom 
Selmecbányára. Nem kis félelemmel ültem fel a Nyugati pályaudvaron a 
hajnalban Vác, ill. Ipolyság felé induló vonatra. Megvolt ugyan a 
selmeci zsupán által kiállított igazolványom és az ipolysági katonai 
parancsnokság átkelési igazolványa, de az előbbit a nevem miatt, a
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másikat pedig azért, mert az nem 3 napra, csak 30 percre szólt, s miután 
ez az utóbbi is az én nevemre volt kiállítva, az előzővel elárulhattam 
volna, hogy én nem is voltam szeszgyári kocsis és jogtalanul léptem át a 
határt.

A gondolatok ezrei suhantak át az agyamon, amíg elértem a homoki 
állomást, de valami elfogadható terv nem született meg az agyamban. Rá 
kellett hagynom magam a véletlen szerencsére. Homokra érve nem 
találtam ott senki ismerőst, s ez még rosszabbul hatott idegeimre.

Láttam, hogy sok parasztasszony kosarakkal tart az ipolysági híd 
felé. Én is arra indultam. A híd homoki oldalán megálltam és figyeltem, 
hogy miképpen vizsgálják ezeket az Ipolyságra menő parasztokat. 
Örömmel állapítottam meg, hogy az őrség meg sem szólítja őket, s hogy 
minden igazolás nélkül mehetnek.

Egymagamban és csomag nélkül azonban mégsem mertem elindulni, 
félve attól, hogy esetleg felismernek, ezért visszafordultam a homoki 
állomásra, ahová nemsokára befutott a csaczai vonat.

Amikor a kofák leszálltak, bár segítettem, mégis érdeklődtem, merre 
mennek, s amikor az egyik idősebb néni Ipolyságot mondott, 
vállalkoztam, hogy az egyik kosarát én átviszem. Először gyanakvóan 
nézett rám, de aztán elővett kosarából egy háromszögletes kendőt, ebbe 
csavarta a nagy kézikosarat -  úgy hiszem, tojás volt benne, mert elég 
nehéz volt -  s felkötötte a hátamra, s ezzel elindultunk Ipolyság felé. A 
hídon minden igazolás nélkül átkeltünk. Mint aztán megtudtam, előző 
nap megszűnt a pénzbélyegzés és ezzel a határzárlat is, és szerencsém 
volt az is, hogy éppen ezen a napon volt Ipolyságon hetivásár.

A városban azonnal felkerestem a szállodában elhelyezve volt 
kocsisomat, hogy fogjon be, s én addig gyalog mentem előre és csak a 
városon túl ültem fel kocsira.

Késő délutáni órákban érkeztünk Selmecre, ahol a prorektomál 
nyomban jelentkeztem és beszámoltam utazásomról, majd hazaindultam 
Hegybányára.

Hátra volt még egy hivatalos út: a főkönyvek Sopronba való 
elszállítása.

Ez a legutóbbi út azonban úgy testileg, mint lelkileg annyira 
kimerített, hogy az azonnali utazásra teljesen képtelen voltam. Erre csak
1919. április [nincs beírva]-én került sor. Miután az utasítás úgy szólt, 
hogy a főkönyveket mint podgyászt kell szállítani, s az egész úton 
szemmel kísérni, a két nagy ládába csomagolt főkönyveket társzekérre

34



raktuk és feleségemmel és Kriszta Valériával ápr. [nincs beírva]-én 
hajnalban Ipolyság felé kocsin kísértük.

Ez az utunk azonban nem volt szerencsés, mert minden utánjárásom 
és könyörgésem hiábavalónak bizonyult, sőt a végén a cseh -  ha el nem 
távozom -  fejbelövéssel fenyegetett meg. Nem volt más választásunk, 
mint visszafordulni. Selmecre érve előző nap kaptak a főiskolai tanárok 
és más alkalmazottak az átköltözése engedélyt, és folyt a berakodás az 
állomáson, s így a főkönyveket az alkalmazottak holmijai közé vagonba 
raktuk, s másnap megindult az egész transzport.

Már Garamberzencén voltunk, s még mindig nem döntöttek, hogy 
Léva-Párkánynánának, vagy Füleknek megyünk-e. Végre a tanári kar a 
füleki út mellett döntött. A legközelebbi vonattal Fülek felé indultunk.

Ez az út mindannyiunknak halálunk órájáig emlékezetes lesz. 
Füleken (mert tovább nem ment a vonat) leszállítottak minket a vonatról 
és betereltek egy nagy gazdasági udvarba -  egy pajtafélében 
megkezdődött a motozás. Hogy mit jelent az: egy gyűlölettől fűtött 
idegen katonaság motozása, azt nem lehet leírni, azt csak elképzelni 
lehet, a nyers, durva bánásmódot, amiben a megmotozottak részesülnek. 
Amit a motozó katona talált az áldozatnál és megtetszett neki, azt 
félretette s nem adta vissza az áldozatainak. Láttam például, hogy 
Krippelné, ahogy sorra várt, látva, mi történik, elővette aranyóráját. Úgy 
hiszem, zsebkendő volt, amibe csavarta, s amidőn egy megmotozott (úgy 
hiszem, Paginé) elment mellette, kezébe nyomta. Észrevette ezt az egyik 
motozó, oly durván támadt Krippelnére, s ha jól emlékszem, az órát 
elvette. A másik áldozat, akire emlékszem, Szentistványi volt, akinek 
elvették a bekecsét.

Végre du. 3 és 4 óra között vége volt a motozásnak, és minket, mint 
egy juhnyájat, kitereltek az utcára. Itt kezdődött a tanakodás, hogy 
miként indulunk most tovább Salgótarján felé, mert a vonat erre nem 
közlekedett. Végül úgy határoztak, hogy autóbuszt fogadunk, az idősek 
és betegek ezen mennek, az egészségesek és fiatalok gyalog indultak a 
legközelebbi őrházig. Miután az út nem egészen az őrházig ért, a 
legközelebbi sorompónál az utóbusz megállott, s a benne ülők kiszálltak, 
s mindannyian gyalog indultunk a vasúti pályán. Ma is fájó szívvel 
gondolok arra a szomorú jelenetre, amikor egy Szép Béláné nevű 
asszony minden erejét megfeszítve segíti az akkor már úgyszólván 
világtalan Dr. Barlai professzort, vagy amint bukdácsol Szentistványi 
professzor, s ahogy Dr. Fodor professzor megbotlik a sorompódróton,
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majd nehéz hátizsákjával legurul a vasúti töltésen. Mi, fiatalabbak, 
sajnos nem tudtunk segíteni, mert nemcsak egy nehéz hátizsák volt a 
hátunkon, hanem ezen még egy nehéz fonott ruhakosár is.

Mikor besötétedett, a társaság a nehéz csomagokkal nem bírta 
folytatni az utat, négyen, letéve csomagjainkat, a már nem messze volt 
bakterháztól tresinát hoztunk, s erre raktuk fel a csomagokat és 
megindult a gyászmenet újból.

Végre kínosan, fáradtan elértük a bakterházat, ahol tüzet raktunk. Az 
idősebbek oly kimerültek voltak, hogy a bakterházban puszta földre 
feküdve próbálták kipihenni a fáradalmaikat.

Innen, ha nem csalódom, Solt professzor telefonált Salgótarjánba, 
hogy küldjenek értünk egy szerelvényt. Alig bírtuk kivárni érkezését, 
mert az áprilisi hideg majd’ kirázta lelkünket, majd amikor beérkezett, 
azonnal beszálltunk az ablak- és ajtónélküli kupékba. Én Láng 
professzor mellé kerültem, de oly kimerült voltam, hogy pillanatok alatt 
a fejem Láng professzor vállára hullott, elaludtam. Azonban a hideg nem 
soká hagyott aludni. Felébredtem, vacogott a fogam, erre Láng 
professzor egy kis üveget húzott ki zsebéből, azzal kínált meg. 
Szilvórium volt.

Hajnalban értünk Salgótarjánba, ahol a mozdonyból eresztett 
melegvízzel úgy-ahogy megmosakodtunk. Több órát rostokoltunk 
Salgótarjánban, majd a délutáni órákban elindult a vonat velünk 
Budapestre. Ide szürkületkor érkeztünk, fázva, éhen, fáradtan, úgy, hogy 
az éjszakát Pesten töltöttük. Másnap következett a kálváriás út utolsó, és 
már elviselhetőbb szakasza.

Április 24-én Sopronba érkeztünk. A következő napok elhelyez
kedéssel, az előadások megkezdésének előkészületeivel teltek el. A 
főiskola akkori titkára még mindig Selmecen maradt, pénztámoka sem 
volt az Alma Maternek, ezzel az adminisztratív és gazdasági teendővel is 
engem bíztak meg. A pénzkezelés ebben az időben igen nehéz feladat 
volt, mert kisebb tételeket, fizetéseknél filléreket kellett fizetni, s a 
pénznem akkor csak 25 és 200 koronákból állott. A bankjegyeket, mivel 
csak az egyik oldalon volt nyomás, a másik oldala tiszta volt, pincér
cédulának nevezték el. Hogy a hivatalban fennakadás ne legyen, egész 
éjszakákat kellett munkám mellett átvirrasztanom.

A kálváriás út azonban ezzel még nem fejeződött be. Az újonnan 
érkezőket csak a Károly-kaszámyában volt lehetséges elhelyezni. 
Azonban nemcsak a lakás, hanem az ellátásban is nagy fennakadások
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voltak. Valamennyien a menzán étkeztünk. Legyen szabad itt egy 
leggyakrabban felszolgált menüt bemutatnom: levest pótló sürü 
árpagyöngy, bögrében felszolgálva, nyers saláta kemény tojással és 
árpakenyér. Még ma is emlékszem Szentistványi professzor humoros 
megjegyzéseire, de ma is fülembe cseng Kövesi professzor feleségének 
mindnyájunkat megnyugtató biztatása.

Amíg a kékpénz tartott, a fenti ebédek pótlására a faluról egyet-mást 
be lehetett szerezni, de amint a kékpénz elfogyott, fehérért a paraszt 
semmit sem adott.

Mint a pénztárosi teendőket végzőnek, sikerült 2-3-szor kékpénzt 
szereznem, ezzel a pénzzel és Mészáros Antal nevű erdőmérnök-hallgató 
segítségével sikerült füstölt húst, túrót szereznünk a répcelaki 
parasztoktól, és romadour sajtott és kevés vajat a répcelaki Stauffer 
sajtgyártól.

Az előadások is megkezdődtek, a legprimitívebb berendezés mellett 
és minden felszerelés nélkül.

Sopron város polgármestere és tanácsa mindent elkövetett, hogy a 
főiskolát a nehézségeken átsegítse, így elsősorban a tan- és egyéb 
személyzet lakásáról gondoskodott akként, hogy felajánlotta a 48-as 
laktanya gázgyár felőli két épületét.

A főiskolai tanács az épületek megtekintésére bizottságot küldött ki, 
amely bizottságnak tagjai: dr. Fodor László, Solt Béla, Finkey József a 
tanszemélyzet részéről, Vető János az egyéb személyzet részéről. Vető 
azonban nem kívánt részt venni, és így helyébe kerültem, bár én nem is 
voltam érdekelt, mert én szereztem magamnak lakást a városban.

Ez a bizottság egy novemberi napon ólmos esőben indult el a 48-as 
laktanyába. Végigjártuk az épületeket, majd visszatérve a Károly- 
laktanyába, ahol a kaszinónak elnevezett teremben vártak a többi 
érdekeltek.

Elsőnek dr. Fodor professzor referált, és a felajánlott épületeket 
lakásokra való átalakításra alkalmasnak találta. Megerősítették ezt a 
többiek is, és végül rám került a sor. Miként előbb említettem, nem 
voltam érdekelt, és talán azért szedtem össze azt a nagy bátorságot, hogy 
nem csatlakoztam Fodor véleményéhez azzal az indoklással, hogy az ott 
lakók majd csak a lenyugvó nap sugarait élvezhetik, azonfelül 
szellőztetni sem fognak tudni, mert a gázgyár kéménye állandóan ontja a 
füstöt, az ablakok előtti út pedig egy sártenger. Az itt lakók zárt ablakok 
mellett egész nap villany- és gázgyárat nézhetik. Javasoltam, hogy ha
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már ad a város 2 épületet, ne azt a nyugatit, hanem az első, keletnek néző 
épületeket.

A jelenlévők helyesléssel fogadták javaslatomat, de Fodor professzor 
haragját magamra vontam. Mert láttam, hogy ablakhoz megy és idegesen 
simogatja a szakállát.

A lakásügy javaslatomnak megfelelően nyert elintézést, de én 
hónapokon keresztül hiába köszöntöttem dr. Fodor professzort, ahány
szor találkoztunk, félrefordította a fejét.

Egy napon, amikor Fodor prof. betegen feküdt, eljött hozzám 
Szakács Antal nevű altisztje s azt mondta: Fodor mélt. úr kéri, ha 
felkeresném, beszélni óhajt velem. Azonnal ott hagytam a hivatalt és 
elindultam Fodor Selmeci úti lakására.

Amikor beléptem szobájába, ágyban feküdt, majd felemelkedett s 
kezet nyújtva a következőket mondta: édes fiam, igen örülök, hogy 
hívásomra rögtön el is jött, bár egész szolgálata alatt mindig 
készségesnek ismertem, a történtek után azonban nem számítottam erre. 
Rá is térek rögtön a tárgyra. Amint itt, betegen fekszem, és süt reám az 
áldott nap, lelkiismeret-furdalást érzek azért, amiért hosszabb ideig 
kíméletlen voltam magával szemben, pedig ha maga nem szólal fel, én a 
túlsó épületekben nem élveztem volna ennek a szép napsugárnak áldását. 
Nyugtasson meg azáltal, hogy ünnepélyesen megígéri, hogy elfelejti, 
amit maga ellen vétettem.

Nem tagadom, Fodor tanár úrnak ez az eljárása igen boldoggá tett, 
mert én az öregúr minden utasításai hajszálpontosan teljesítettem, s 
hozzá még ő volt az, aki nekem a fői>kolai állást felajánlotta, s ezért is 
fájt, hogy őt akkor oly érzékenyen megbántottam. Legnagyobb 
örömömre ezzel most már ez is rendeződött, és boldogan megígértem 
neki, hogy ezért reá neheztelve nem fogok gondolni.

A szomorú költözködés befejezése után, érdemeimre való tekintettel, 
a főiskola tanácsa előterjesztést tett pénzügyi irodatiszti kinevezésemre. 
Ez az előterjesztés azonban minden közös bizottsági ülésen elutasító 
elintézést nyert. Az elutasítás okáról azonban sem dr. Vitális, sem Jankó 
akkori rektorok említést nem tettek. Amint azonban Boleman tanár úr 
első ilyen közös bizottsági ülésen részt vett, megtudta, hogy 
kinevezésemet Kaán Károly államtitkár, a közös bizottság elnöke ellenzi. 
Megkérdezte tehát Kaánt, hogy mi kifogása van ellenem, hiszen én a 
főiskolai vagyon megmentése körül elévülhetetlen érdemeket szereztem. 
Kaán azt hozta fel indokul, hogy hazaárulókat nem hajlandó támogatni,
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mert neki is volt egy felvidéki Lichner számtisztje, aki a cseh megszállás 
után szó nélkül itt hagyta állását és visszament Besztercebányára.

Boleman tanár, ismerve családomat, védelmemre kelt. Erre Kaán 
elrendelte, hogy haladéktalanul jelentkezzem nála. Még aznap este 
Boleman magához hivatott, családomra vonatkozólag felvilágosítást 
kért.

Amidőn megadtam, utasított, hogy feketébe öltözve a hajnali 
vonattal induljak Budapestre és jelentkezzem Kaánnál.

Hajnali vonattal el is utaztam és dél felé jelentkeztem Kaánnál. A 
titkár az előszobában leültetett, ahol már többen várakoztak, s többek 
közt Kacsanovszky államtitkár is. Látva az ő izgalmukat, én is 
elvesztettem lelkinyugalmamat, s borzasztó kínok között vártam, mikor 
kerül rám a sor. Nemsokára kellett vámom, mert nyílt a nagy szárnyas 
ajtó, és Kaán, maga előtt vezetve vendégét, megjelent az ajtóban.

Valamennyien vigyázzállásba álltunk. Kaán körülnézett a szobában, 
majd kérdezte, hogy Lichner Sopronból itt van-e? Erre jelentkeztem. A 
szobájába invitált, leültetett a bőrszékbe s azt kérdezte, hogy milyen a 
rokonságom, hányan vagyunk testvérek és hol vannak.

Erre beszámoltam neki arról, hogy édesapám egyedüli gyerek volt, 
nagyszüleim külföldről származnak, és mi 4-en voltunk testvérek. A 
legidősebb én voltam, az utánam következő hősi halált halt (ez volt az 
első selmeci katona, akit 1914-ben nagy ezüst éremmel tüntettek ki, s ezt 
a selmeci híradó az első oldalon „Első Selmecbányái hős kitüntetése” 
címmel közölte).

[A kézirat itt megszakad.]
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