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Az elnyomás és a terror csak bizonyos
határokon belül éri el a célját, s ha ezen
a tûréshatáron átcsap, éppen az
ellenkezõ hatást éri el. A profanum vul-
gusnak már nincs mitõl félnie, hiszen
nincs mit elvesztenie. Ezt a pszichózist
1956-ban elõször a szellemi elit, az írás-
tudók és az egyetemi ifjúság élte meg,
mint ahogyan 1848-ban is az írók és a
márciusi ifjak voltak a szabadság zász-
lóvivõi. A szellemi erjedés és a fölmo-
rajló elégedetlenség árja már 1956 nya-
rán érzékelhetõvé vált, és mire bekö-
szöntött az õsz, egyre nyíltabban vetet-
ték föl a reformok, majd a rendszer tel-
jes megdöntésének igényét. Mint Zeusz
fejébõl Pallasz Athéné, úgy támadtak
hirtelen elibénk publicisták tucatjai, s
csak csudálkozni lehetett, hol lapultak
meg eddig (Szeberényi Lehel nevére kü-
lön is emlékszem). Októberben már
harsogott tõlük az ország, mely méhek-
kel teli kaptárhoz vált hasonlóvá. Az er-
jedés a fõvárosból indult el, de Mario
varázspálcájához hasonlóan egy intésre
szólalt meg a rádió, a Budapesti Mûsza-
ki Egyetem (BME), majd a többiek. Én
ezekkel itt nem foglalkozom, õrzik ezt
már a történelem annalesei. Csupán a
soproni események mellett tanúsko-
dom, és állítom, hogy Sopronban, az
ekkor is hûséges városban 1956. októ-
ber 20. volt a forradalom születésnapja.

A rádióból és a fõvárosból érkezõ há-
romtagú diákküldöttség útján, október
19-én jutott a soproni ifjúság tudomására
a budapesti és a szegedi diákmegmozdu-
lások híre. A BME-n lezajlott események-
hez hasonló lépések megtételére azon-

ban csak egy nappal késõbb került sor. A
tanári kar teljes egyetértése mellett a
fõiskola (továbbiakban: egyetem) hallga-
tósága ugyanis ekkor mondta ki csatla-
kozását az újonnan megszervezõdött
MEFESZ-hez, a Magyar Egyetemisták és
Fõiskolások Szövetségéhez. (Az egyetem
a teljes Erdõmérnöki Kar és az újonnan
alakult Földmérnöki Kar hallgatóságát,
valamint a Miskolcra még át nem költöz-
tetett bányamérnök-hallgatókat foglalta
magába.) Az egyetem ekkor fogalmazta
meg azt az osztatlan kívánságot, hogy
szabad hazában szabadon kívánunk élni! 

Elsõ csoportjukba az általános politikai
követelések tartoztak. Ilyen volt az, hogy:
1. Magyarország legyen semleges és sza-

bad, tartsanak szabad és demokratikus vá-
lasztásokat; 2. a szovjet csapatok vonulja-
nak ki hazánkból, és Magyarország lépjen
ki a Varsói Szerzõdésbõl; 3. a magyar–
szovjet barátság a teljes egyenjogúságon
nyugodjon; 4. engedjék haza a Szovjetuni-
óban még fogva tartott katonai és polgári
személyeket; 5. oszlassák fel az Államvé-
delmi Hatóságot; az Országgyûlés folytas-
son tárgyalást az erdélyi Maros Magyar
Autonóm Tartomány hovatartozásáról; 7.
világpiaci áron értékesítsék a magyar
uránt; 8. az ország társadalmi és politikai,
gazdasági életében csak magyar állampol-
gárok vehessenek részt; 9. március 15. és
október 6. legyen nemzeti ünnep, illetõ-
leg nemzeti gyásznap; 10. a bíróság le-
gyen független, és töröljék el a halálbün-
tetést; 11. engedjék szabadon a politikai
elítélteket; 12. vizsgálják felül a parasztpo-
litikát, és sürgõsen javítsák meg a paraszt-
ság helyzetét; 13. hozzák nyilvánosságra a
statisztikai adatokat és a külföldi állam-
adósság mértékét; 14. állapítsák meg a fi-
zetések reális alsó és felsõ határát; 15. az
üzemek vezetését vegyék át a munkásta-
nácsok, és a kinevezett, vagy nem demok-
ratikusan megválasztott vezetõket ment-
sék fel, illetõleg hívják vissza; 16. vonják
felelõsségre a szocialista törvényesség
megszegõit; 17. vonják felelõsségre Ráko-
si Mátyást, és rehabilitálják Nagy Imrét.

A követelések második csoportját az
országos egyetemi követelések alkot-
ták. Ilyenek voltak: 1. valósuljon meg az
egyetemek teljes autonómiája; 2. szûn-
jön meg a katalógus-rendszer; 3. szün-
tessék meg a marxista oktatást, illetõleg
tanszékeket; 4. az egyetemeken szün-
tessék meg a katonai oktatást; 5. állítsák
vissza a professzorok mentelmi jogát; 6.
tegyék lehetõvé a fiatal mérnökök kül-
földi munkavállalását; 7. tegyék
lehetõvé az egyéni és csoportos külföldi
tanulmányutakat, a hallgatók kapjanak
szabad útlevelet; 8. évrõl évre határoz-
zák meg a mérnökhallgatók szükséges
létszámát; 9. hozzák nyilvánosságra az
oktatók és hallgatók káderanyagát; 10.
rendezzék a felsõoktatásban résztvevõ
hallgatók menza és kollégiumi ügyeit.

Különleges soproni követelések voltak
azok, hogy: 1. Sopron legyen nyílt város,
szûnjön meg a határsáv; 2. a kényszerrel
Miskolcra telepített Bánya- és Kohómér-
nöki Kar egyesüljön az Erdõmérnöki Kar-
ral, Sopron székhellyel, közös rektor irá-
nyítása alatt; 3. az erdõgazdaságot az õt
megilletõ helyen sorolják be a népgazda-
ság más ágai közé; 4. vizsgálják felül az

Forradalom és exodus

A soproni Erdészeti Technikum diáklányai
október végén a Szent György utcában
(Fotó: Jack Esten)

A fôiskola bejáratánál. (Balogh Judit gyûjteménye)
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1950–1951-ben jogtalanul eltávolított
egyetemi hallgatók ügyét; 5. adjanak elég-
tételt az indokolatlanul elûzött professzo-
roknak.

A lelkes és eufórikus hangulatban le-
zajlott gyûlést csak két kisebb mozzanat
zavarta meg. A terembõl kivezették Kó-
nya Lajost, az egyetemi kollégiumok
fõtitkárát, akirõl az a hír járta, hogy
visszaélve hatalmával, súlyosan vét a
hallgatói érdekek ellen. Kiutasították to-
vábbá Sopron város párttitkárát, a része-
ges Zérai elvtársat, aki feltételezhetõen
nem értett egyet a hirtelen támadt vihar-
ral. Atrocitásra azonban sem ekkor, sem
késõbb nem került sor. A diszkriminált
személyek védelemben része-
sültek a nemzeti karszalaggal
megjelölt egyetemi hallgatók
által. Személyi védelemben
részesült utóbb még két egye-
temi oktató is: az
Erdõhasználattani Tanszék
beosztottja, Sebestyén László
adjunktus, a Pedagógus Szak-
szervezet vezetõje, aki Lám-
falussy professzornak volt a
megfigyelõje, továbbá az Épí-
téstani Tanszék adjunktusa, a
párttitkár Strausz József. A for-
radalom eltiprása után mind-
ketten sérelmezték, hogy
„rosszul bántak velük”, noha
hajuk szála sem görbült,
mindössze rövid idõre kellett
arccal a fal felé fordulva állni-
uk. Jól emlékezem arra a be-
szélgetésre, amit ezen aggo-
dalommal terhes idõszakban
Henzel János kollégámmal
folytattam (október 22.). Hen-
zel adjunktus volt a Jablánczy
Sándor vezette Erdõmûvelés
Tanszéken, és az volt a felada-
ta, hogy az ide delegált Siskov

szovjet docens elõadásain a tolmács sze-
repét töltse be, lévén Munkácsról, akko-
ri fogalmak szerint Kárpát-Ukrajnából
származó. Kapcsolatai és beosztásai ré-
vén kiismerte magát az orosz mentalitás-
ban, és azonnal felrémlett elõtte az orosz
beavatkozás rémképe. Már e korai na-
pokban, midõn a nép dühe épp csak ki-
törni készült, de fegyveres atrocitásokra
nem került sor, azt mondta nekem
redõzött homlokkal: „el fognak taposni
minket, mint lengyel testvéreinket!” 

Október 25-én bezárták kapuikat az
iskolák, megszûnt az oktatás, és a gyá-
rakban leállt a termelés. Csak a gáz- és
villanyellátás, a közlekedés és a köz-

rend fenntartása maradt változatlan. A
legszükségesebb élelmiszerek, így a ke-
nyér és pékáru széthordását az egyete-
mi ifjúság vállalta magára. A rendõrség
és a határõrség teljesen dezorganizáló-
dott, s ez tette lehetõvé, hogy minde-
nütt háromtagú járõrök teljesíthettek
szolgálatot, a határõrség, a rendõrség és
az egyetemi ifjúság tagjaiból verbuvá-
lódva. (Rendõrt azonban az egyetem fa-
lai közé nem engedtünk belépni, így ál-
lítva jelképesen helyre az egyetemi au-
tonómiát.)

Bognár Dezsõ tanácselnök, a megyei
pártbizottság tagja 35 évvel az esemé-
nyek után, egy alkalommal bizalmasan

elmondta nekem, hogy az ál-
lampárt és vazallusai a moz-
galmak elfojtására már az
elsõ tömeggyûlés óta ugrásra
készen álltak. A pártbizottság
az Erzsébet utcai pártház
alagsorában felhalmozott ké-
zifegyvereket a megbízható
párttagok (a késõbbi
munkásõrök) között akarta
kiosztani. Hozzájuk csatla-
koztak volna a 48-as lakta-
nyában megbúvó erõk. A terv
megvalósulását csupán a jó-
zanul, humánusan gondolko-
dó tanácselnök, és néhány
hasonló mentalitású „elvtárs”
akadályozta meg. Nekik
köszönhetõ, hogy még a for-
radalom késõbbi napjaiban
sem sült el fegyver, és önbí-
ráskodásra sem került sor. Az
egyetemisták a honvédségtõl
szereztek békés úton fegyvert
a járõrszolgálat ellátásához és
a közrend fenntartásához, to-
vábbá az ÁVH lefegyverzésé-
hez.

Október 23-án vizsgálóbi-

Minta: A Soproni Egyetemi MEFESZ zászlóalj tagsági igazolványa
(SL) 

Vöröskesresztes küldemény:„Az amerikai nép adománya" 
(Balsay-gyûjtemény)

A forradalom utóvédharcának beszédes dokumentumai. A Csaba
József és Bozó János szerkesztette Soproni MEFESZ-Híradó
(magángyûjtemény)
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zottság alakult a kõhidai fegyházban
fogva tartottak felülvizsgálatára és a po-
litikai foglyok szabadon bocsátására.
Nem tudom, hogy ez szám szerint hány
ember szabadulását jelentette, de mire
Kõhida kinyitotta kapuit, Sopronban
már megjelentek a máshonnan, az or-
szág egyéb börtöneibõl kiszabadult po-
litikai üldözöttek. Két ilyennel magam
is találkoztam és beszéltem. Egyikük
Schiller Ignác gimnazista osztálytársam
volt, aki Márianosztráról szabadult,
ahová egy mondvacsinált koncepciós
diák-összeesküvés vádjával került, és
ahol – ha nem viselkedett jól – leszerel-
ték a falábát. (Késõbb Svájcban lett ké-
miaprofesszor.) A másik, aki azonnal
Nyugat felé vette az irányt, Homoki Ist-
ván évfolyamtársam volt. Õt az elsõ év-
folyamról hurcolták el. Közel hat évet
ült börtönben teljesen ártatlanul. De
már ekkor, az elsõ szovjet beavatkozás
után jöttek menekültek, hozták maguk-
kal a híreket. Sopronba pedig, mint va-
lami békés hátországba, az ellenkezõ
irányból egyre sûrûbben érkeztek a
nyugati segélyszállítmányok. Elsõsor-
ban vérplazma, kötszer, gyógyszer, téli
ruhanemû és élelmiszer érkezett. 

A friss információk összegyûjtésére
és továbbítására megalakult a híradós
részleg. Ennek vezetõje én voltam. Az

egyetem B épüle-
tének I. emeletén
rendezték be ta-
nyánkat. 15–20 rá-
dión fogtuk a
különbözõ nyelvû
adásokat a nagyvi-
lágból. Ebbe a
munkába németül,
olaszul, angolul,
oroszul, szerbül,
szlovákul, franciá-
ul jól beszélõ em-
bereket hívtunk be
a városból. Innen
datálódott barátsá-
gom Horváth Ist-
ván külügyérrel,
Koszta Vilmos
õ r n a g g y a l ,
Hegedüs János
vezetõ lektorral,
Bendl Andor
fõmérnökkel és
másokkal. A mun-
ka abból állt, hogy
minden fülhallga-
tós rezümézte friss
híreit, ezeket én
összegeztem, és
óránként, kétórán-

ként tájékoztattam a vezérkart, az Ifjú-
sági Bizottságot. (Utóbbi elnöke Bujdo-
só Alpár volt.) 

Legemlékezetesebb jelentésemre no-
vember 4-én került sor. Az egyetemi ta-
nácsterem asztalánál ekkor jelentettem a
több ismeretlen arc társaságában helyet
foglaló Kéthly Annának, hogy Maléter
Pált elfogták, és megalakult az új, ún.

Munkás-Paraszt Kormány. „Ki lett az el-
nöke?” – kérdezte dühösen Kéthly Anna,
a legendás hírû szociáldemokrata politi-
kus, Nagy Imre egyik államminisztere.
„Kádár János” – válaszoltam hûvösen.
Erre az alacsony termetû, talpig feketé-
ben feszengõ asszony felpattant
helyérõl, magához rántva ugyancsak fe-
kete retiküljét, és nagy indulattal ezt kiál-
totta: „Tudtam, hogy áruló, Kádár egy
gazember!” Ezzel hagyta el kísérõivel
együtt a tanácstermet és végleg exilium-
ba távozott, mert mint mondta: „Itt már
minden elveszett!”

De nagyon elõre szaladtunk az
idõben, mert mielõtt még véglegesen
„lehanyatlott volna a nagymajtényi
zászló”, mielõtt megtörtént volna a „vi-
lágosi fegyverletétel”, az éter hullám-
hosszain sok biztató híradást elfogtunk.
Hallottuk a bukott politikusok gyáva
fogadkozásait, hallottuk a Kossuth
Rádió önkritikus (és Örkény István-
nak tulajdonított) szlogenjét, hogy
„Hazudtunk nappal, hazudtunk éjjel,
hazudtunk minden hullámhosszon”.

Egyszer pedig feltûnt Stuttgartból az
emigráns oroszok egy csoportja is. Õk
azonban nem adományt hoztak, hanem
egy cirill betûs nyomtatványt, mely
kívülrõl Puskin versgyûjteményének lát-
szott, belül azonban Hruscsovnak az
SZKP XX. kongresszusán elhangzott be-
szédét tartalmazta. Azért hozták, hogy az
érkezõ szovjet alakulatok között szórjuk
majd szét, hiszen õk nem tudhattak a
bolsevik párt elsõ emberének desztali-
nizáló dührohamáról. A cirill betûs
nyomtatványt én vettem át tõlük. Ebbõl
egy kötet akkor ért célhoz, amikor a

A Csornai és Soproni Forradalmi Katonai Tanács felhívása 1956.
október 31 (SL)

Mérnökhallgatók az Arbeiter Zeitungot olvassák. Lappinger Edit, Varga László, Söveges
József   (Fotó: Walter Henisch)
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Sopront Kópházánál megközelítõ egyet-
len páncélos legénységével egyik hall-
gatói csoportunk érintkezésbe lépett. A
többi kötet – Magyar János igazgató ha-
nyagsága miatt – érintetlenül várta meg a
bosszúállás évét (1957), s csak csoda
folytán nem lett belõle senkinek sem
kellemetlensége.

A MÁV már október végétõl menet-
rendszerû szerelvényeket indított a
„nagycenki nyakhoz”, ahol a vasúti pá-
lyától csak néhány lépésre volt az or-
szághatár. Határõrt nem lehetett látni, le
voltak fegyverezve, és teljesen demora-
lizálódtak. A szögesdrótoktól és aknák-
tól pedig nem féltek azok, akik még
rosszabb elõl futottak.

Voltak, akik vízi úton kerestek mene-
déket, és a menekülés útját a Fertõ náda-
sain keresztül keresték. A világot bejár-
ták azok a képek, amelyeken Richard
Nixon, a velünk szimpatizáló amerikai
alelnök menekült családokat halászik ki
a vízbõl. Nixon ettõl függetlenül nem ju-
tott el odáig, hogy legalább nyilatkozat-
ban ítélje el a szovjet agressziót. 

A kép, ami a mûúton fogadott,
Hyeronimus Bosch vízióit idézte. Mo-
dernkori népvándorlás döbbenetes felvo-
nulásával találkoztam. Fiatalok, középko-
rúak és öregek, szegények és jómódúak,
fegyveresek és fegyvertelenek, családo-

sak és elmagányo-
sodottak, soproni-
ak, és az ország tá-
voli tájairól érkezet-
tek bandukoltak a
nagy ismeretlen fe-
lé. Gyalogosok, bi-
ciklisek, motorosok
lehajtott fõvel, kis
motyóval, vállukon
hátizsákkal, vége-
láthatatlan sorban
kígyózva haladtak
a külföldi autók
konvoja között. Né-
melyik „vándort”,
akirõl odaát már
csak, mint „Flücht-
lingrõl” beszéltek,
felvette egy-egy
gépkocsi. Én is egy
külföldi autóval
léptem át az ellen-
õrzés nélküli határ-
átkelõt. Életem 26
évében elõször jár-
tam külföldön. Még
egy utolsó isten-
hozzádot intettem
Sopron tornyainak,
és félórán belül

megérkeztem a Trianonban elszakított
Várvidék (Burgenland) fõvárosába, Kis-
martonba.

Mi már az elsõ napokban hírül vet-
tük, hogy Roller Kálmán, az egyetem
igazgatója Bécsben szervezi a magyar
egyetem létrehozását, mivel közel 400
hallgató, és a tanár kar fele kimenekült
Ausztriába. A tárgyalások azonban elhú-
zódtak, és az illetékesek hamar nyilván-

valóvá tették, hogy az egyetem együttes
elhelyezését csak ideiglenesen tudják
biztosítani. Semlegességük védelmében
a tartós elhelyezés kockázatát nem vál-
lalják. A lézengõ ritterektõl azt is hama-
rosan megtudtuk, hogy az egyetem ide-
iglenes tartózkodási helye a Salzkam-
mergut tartományban lévõ, festõi Wolf-
gangsee partján elhelyezkedõ Bürgel-
steinben kerül kijelölésre. Mi úgy hatá-
roztunk, hogy a végleges döntést Kis-
martonban várjuk meg.

Így is történt. A közel egyhetes, leg-
feljebb tíznapos kismartoni kényszer-
vendégeskedés után indultunk csak el. 

Pár perc járásnyira voltunk Strobl am
Wolfgangsee falucskától. A falusiakkal
azonban nem kerültünk közelebbi kap-
csolatba, legfeljebb társaságunk egyes
hölgytagjai költötték pénzüket a helybeli
fodrászatban, vagy a hentesnél. Itt máig
emlékezetes, kiváló minõségû húske-
nyeret és májast lehetett vásárolni. Egyet-
len alkalommal szálltuk meg testületileg
Bürgelsteinbõl Strobl-t: szentestén, ami-
kor a hóba süppedt falu barokk templo-
mocskájában a „Stille Nacht, heilige Nacht”
dallamába belevegyültek a „Mennybõl az
angyal” és a Himnusz hangjai. 

Roller Kálmán, aki annak ellenére,
hogy otthon az állampárt kedvezmé-
nyezettje volt, egy artista ügyességével
„manõverezte át” magát egyszemélyi
vezetõvé. Õ tárgyalt az azilumba kény-
szerült közösség minden létfontosságú
dolgában. A professzorok közül itt volt
még Jablánczy Sándor (erdõmûvelés-
tan), Nemky Ernõ (növényélettan), Tus-
kó Ferenc (növényrendszertan), Ada-
movich László (út- és vasútépítés), Wink-
ler Oszkár (építéstan) és Hegedüs János

A vidéki csoport röplapja (SL)

Az Ideiglenes Nemzeti Tanács és a küldöttek a Himnuszt éneklik a soproni városházán (Fotó:
Walter Henisch)
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(vezetõ lektor). Késõbb csatlakozott
hozzánk Farkas Vilmos (üzemtan) és
Pártos Antal (géptan). A segédoktatói
kart Sárkány Jenõ (földméréstan), Ve-
ress Sándor (fotogrammetria), Sziklai
Oszkár (erdõtelepítés), Baranyi József,
becenevén Sika (erdõmûvelés), Szy Fe-
renc, becenevén Furi (növénytan), Lux
András (fizika), Zilahy József (erdõren-
dezés), Cserjési Antal (matematika),
Vass Ferenc (mechanika) és Medveczky
Lajos (lektor) képviselte. 

Hozzánk csatlakoztak az Erdészeti
Tudományos Intézet tagjai közül az
idõs Apt Ödön engomológus, Witt Lajos
vadgazda, a pedagógus Fodor Gyula,
az erõmûvelõ Vlaszaty Ödön, az Erdé-
szeti Technikumból pedig Varga Gá-
bor. Két aspiránsunk is volt, mindkettõ
volt évfolyamtársam: Radványi Tivadar
jó barátom, és Csizi, azaz Csizmadia Jó-
zsef. Az otthoni adminisztrációból az
önkéntes számûzetés napjaiban velünk
tartott Szenczy Willibald, a Bányászati
Kar dékáni irodaigazgatója, Derényi
Imre és Varga József adminisztrátorok,
valamint Kornya Lajos kollégiumi igaz-
gató. Otthagyta Sopront és egyéni utat
választott Kiss József kémikus pro-
fesszor, aki késõbb Svájcban telepedett
le, Kántás Károly professzor, aki a bécsi
olajügynökségen kapott vezetõ beosz-

tást, Farkas Tibor
kitûnõ geodéta,
adjunktus, aki
Stuttgartban, az
egyetem alkalma-
zásában ért el
késõbb kiváló
e r e d m é n y e k e t ,
Worsitz Frigyes
szerves kémikus,
akit Argentínába
vetett a jó sorsa,
Láng László fa-
technológus, és
Perlaky Ferenc
útépítõ és
erdõgazda.

Az volt a célki-
tûzésünk, hogy
egyben tartsuk a
kolóniát, és meg-
vessük lábunkat
valahol Nyugat-Eu-
rópában. Erre
azonban egyre ke-
vesebb lehetõség
kínálkozott. Auszt-
ria reszketve ügyelt
nehezen kivívott
semlegességére, az
egyesült Európa pedig csak olyan felté-
tellel lett volna hajlandó otthont adni ne-
künk Strassbourgban, ha a pártállamot
kiszolgáló igazgatótól megválunk. Mint-
hogy pedig a fõkorifeusok, mint Roller
Kálmán, Jablánczy Sándor és mások ex-
ponáltak voltak a kérdésben, nyilvánva-
ló volt, hogy egyre inkább a tengeren tú-
li megtelepedés valósul meg. 

Egyre valószínûbbé vált, hogy a me-
nekült magyar egyetemet Kanada Bri-

tish Columbia tartománya, a nyugati
parton fekvõ Vancouver fogja befogad-
ni. Ez természetesen megosztotta a tár-
saságot, mert a kalandvágyóbbak és
azok, akik fejpénzt kaptak minden Ka-
nadában letelepedni akaró mûszaki ér-
telmiségiért, a vancouveri megoldás
mellett kardoskodtak. Akik viszont nem
akartak az európai kultúrkörbõl kisza-
kadni – mint én is –, azok ellenezték az
elsõ variációt, és mindent elkövettek
azért, hogy valamelyik, lehetõleg német
nyelvterületen lévõ nyugat-európai ál-
lam fogadjon be minket. Ennek érdeké-
ben napokon, heteken keresztül me-
morandumokat, tájékoztatásokat és fo-
lyamodványokat írtunk különbözõ
nyelveken a kabinetnek berendezett
irodahelyiségekben. Innen küldtük szét
jajkiáltásunkat a nagyvilágba. Felter-
jesztésekben fordultunk az Osztrák
Szövetségi Köztársasághoz és az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének Oktatási
és Nevelésügyi Bizottságához, az angol
királynõhöz. Hírt adtunk magunkról a
Szabad Európa Rádióban és a Salzburger
Nachrichten hasábjain. A válasz a leg-
jobb esetben is udvarias elutasítás volt.
Terminustól terminusig éltünk, igaz, jó
körülmények között, szállodai színvo-
nalon, kitûnõ ellátás mellett, amit a
különbözõ európai segélyszervezetek
bõséges adományai egészítettek ki. 

Az ERTI hitvallása, 1956. november 1-én. (Dr.Rumpf János /
NyME KL)

Felülbélyegzett bélyegek (A felülbélyegzés
1956. október 29-én történt )

Az ASBÖ segélykonvoja a soproni határon (Balogh Judit gyûjteménye)
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Az osztrák kormány kormánybiztost
nevezett ki ügyes-bajos dolgaink intézé-
sére. Herr Hofrat Woczak azonban isten-
verte cseh hivatalnok volt a magyar-
gyûlölõ fajtából, és rengeteg borsot tört az
orrunk alá (pl. az ajándékba kapott vado-
natúj teveszõr pokrócokat viseltes pokró-
cokra cserélte ki). Szerencsére nem soká-
ig regnált felettünk, mert a sajtóban
megszellõztettük viselt dolgait és leváltot-
ták. Cserébe kaptunk egy magyargyûlölõ
erdélyi szászt. Magatartása irányunkban
csak akkor változott meg, amikor egyre
elõkelõbb látogatók kopogtattak az ajta-
ján érdekünkben. Elõször egy svájci se-
gélyszervezet képviseletében jelent meg
ajándékokkal egy elõkelõ házaspár (hálá-
ból a férfi sálját ellopták). Aztán begördült
Sopronyi Thurner Mihály híres soproni
polgármester hasonnevû fia, mint a Mer-
cedes cég egyik vezérigazgatója. Õt kö-
vette Lajos bajor királyi herceg, aki Sop-
ronban szerezvén erdõmérnöki okleve-
let, Roller Kálmánnak volt évfolyamtársa.
S végül feltûnt Habsburg Ottó is, ha nem
is személyesen, de Corett báró személyé-

ben. Igazi komoly
ajánlatot azonban
senki sem hozott. A
vancouveri megte-
lepedés látszott a
legkézenfekvõbb-
nek. 

Néhányadma-
gammal együtt az
volt az ítéletünk,
hogy aki egyszer
tengerre száll, többé
sohasem talál már
haza. Egyszer s min-
denkorra elveszik a
magyarság számára.
S ebben a veszte-
ségben nem csak a
szülõhaza veszít, de
vesztes lesz az is, aki
elmegy. A haza
ugyanis nemcsak
térképen szereplõ
földrajzi fogalom,
hanem élmény-
rendszer, mint a sze-
relem. Honvágyunk
persze még nem
volt, de sejtjeinkben,
zsigereinkben tud-
tuk, hogy haza csak
egy van! Ez jelenti a
szülõket, a várostor-
nyot, a Himnuszt, a
porladó õsöket a
porladó temetõk-
ben, jelenti az anya-

nyelvet, amelyen keresztül hibátlanul ki tu-
dom fejezni magam, jelenti a pannon dom-
bokat és a megcsonkított ország határokon
túli darabjait. Jelenti erdõk és rétek magyar-
földi virágait, egyszóval mindent, ami nél-
kül lehet, de nem érdemes élni. 

Aztán jött Allen dékán úr Vancouver-
bõl, aki tíz hónapon át erdõmûvelést
prédikál a katedráról, és a két nyári hó-
napban pedig erdõt irt egy iparvállalat
megbízásából. Az sem tetszett, hogy ka-
nadai dollárban kiszámították, ki men-
nyit ér! Egy szó, mint száz, megér-
lelõdött és megszilárdult az a szuverén
meggyõzõdés, hogy nem tartunk a
többséggel, hanem más megoldást ke-
resünk. Így azután a karácsonyt még kö-
zösen ünnepeltük. Nagy lucfenyõt díszí-
tettünk fel az ebédlõben, s ezenkívül
mindenki megszerezte a saját kis fenyõ-
fáját is. Sümegh Lothár celebrálása és az
én ministrálásom mellett a fõünnepen
megtartottuk utolsó közös szentmisén-
ket.

A Kanadába el nem hajózott csopor-
tot Farkas Vilmos és családja, Nemky

Ernõ és családja, Zilahy Jóska, és raj-
tunk kívül még az öreg Sárkány Jenõ
bácsi (Földméréstani Tanszék) képezte
Évike lányával. (A félárva Évike utóbb a
salzburgi Mozarteumban végzett, és
férjhez ment egy jómódú idõs úrhoz.) A
csoport átmenetileg Salzburg külváro-
sába, közel a „Stille Nacht” szerzõjérõl
híres Hellbrunnhoz, egy Kaisererhof
nevû magánpanzióba került. Szállást és
ellátást Habsburg Ottó, illetve Corett
báró jóvoltából kaptunk. 

Habsburg Ottóval nem volt találko-
zásunk, de Corett báró, aki inkább ha-
sonlított egy Monarchia korabeli kor-
vettkapitányhoz, mint ügyvivõ mene-
dzserhez, idõnként megjelent körünk-
ben. Némi pénzzel ellátott minket, és
kerékbetört magyarsággal értésünkre
adta, hogy szerepet szán nekünk a Ke-
let-Európai Kutató Intézetben. Az ötlet
gyanús volt, és a Habsburgokkal szem-
ben belénk nevelt bizalmatlansággal
fogadtuk. Sohasem tudtuk meg, hogy
milyen szerepet szántak ott nekünk,
mert idõközben mi is gyanúsakká vál-
tunk szemükben, midõn a hatóságok-
nál jelentkezve, töröltettük okmánya-
inkból a kanadai vízumot. Ettõl kezdve
az osztrákoknak, és az Egyesült Euró-
pának sem kellettünk. Persona non
grata-vá váltunk. Ezért aztán egyre in-
kább hazafelé orientálódtunk. Különö-
sen akkor, amikor hivatalos írásbeli ér-
tesítést kaptunk otthonról, arról, hogy
számítanak ránk. Írt Vendel Miklós, a
forradalmi rektor, és Bognár Dezsõ, a
város tanácselnöke. Weis Feri is megje-
lent a járási könyvtárból (aki közismert
besúgó volt a politikai rendõrségen),
és bizonygatta, hogy nem lesz bántó-
dásunk. Szülõi és otthoni baráti hajszál-
ereken át is naponta jöttek az üzene-
tek. Mindezek puhították ellenállásun-
kat, és közelebb hozták a döntést. S
persze vettük az újságokat és faltuk a
híreket. 

Be nem jelentve, óvatos settenkedés-
sel, lopakodva akartunk megérkezni
Sopronba. Jöttünkrõl csak a szülõk, a
városi elöljáróság és az egyetemi ma-
gisztrátus tudott. A GYSEV-pályaud-
varon meg is jelent fogadásunkra a hi-
vatalos deputáció: Vendel Miklós aka-
démikus, a demokratikusan megválasz-
tott rektor, akit termetes növése okán
csak Tapírnak becézgettünk, aztán
Lámfalussy Sándor bácsi, az idõ szerint
erdészeti dékán, végül Bognár Dezsõ, a
város kommunista tanácselnöke. A csa-
lád részérõl pedig Édesapám.

Az esti sötétségben azonban voltak
hívatlan elemei is a fogadóbizottságnak:

Az Egyetemi Tanács 17 pontja, 1956. október 27. (NyME KL)



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 10. szám (2006. október) 297

steppelt vattakabátban, gyûrt kérgû, rö-
vidszárú csizmákban az ÁVH pufajkásai
vártak ránk. Ezek hamar véget vetettek a
viszontlátás örömébõl fakadó lelkes ová-
ciónak, mert valamennyiünket, összes
batyunkkal együtt feltereltek egy kato-
nai teherautóra, és bekísértek a 48-as
laktanyába, ahol az újraszervezett fegy-
veres testületek központja volt.. 

Mi azonban az éjszakát és a
rákövetkezõ félnapot is, légvonalban
alig ötszáz méterre a szülõi háztól, a lak-
tanya komor falai között voltunk kény-
telenek eltölteni. Nem voltak jó érzése-
ink, amikor az egyik nyitva felejtett szo-
baajtó elõtt felismertük az egy nappal
korábban érkezõ Zilahy Jóskát. Minden-
esetre a férfiakat – kihallgatás céljából –
elkülönítették az asszonyoktól. Fogva
tartóink elõször nekiestek motyóink-
nak, hátha ellenforradalmi fondorlattal
gépfegyvert csomagoltunk a csokoládé
közé. Mindenekelõtt Farkas Vilmos ak-
tatáskáját foglalta le a kíváncsi és mohó
hatalom, benne valamennyi hivatalos
akta és levelezés, amit Strobl-ból a ma-
gyar kolónia szétküldött a nagyvilágba.
Ennek utóbb sohasem láttuk nyomát.
Vilmos naiv volt, és jó hivatalnok mód-
jára lelkiismeretesen összegyûjtötte a
fogdmegek helyett mindazt, ami legin-
kább érdekelte õket. 

Utána jöttek a képek, és a képes ma-
gazinok, melyek közül – minthogy Play-
boy-t és pornográf lapokat nem találtak
– a Life játszott nagy szerepet. Nálam is
volt egy forradalmi szám, tele helyszíni
felvételekkel. Késõbb ilyen és hasonló
kiadványokból kerültek azonosításra a
szobordöntögetõk és a tüntetõk. Tõlem
a rablók a Life magazinokon kívül egy
színes képes természetföldrajzi atlaszt,
levelezõlapokat, nagy mennyiségû déli-
gyümölcsöt és csokoládéfélét tolvajlot-
tak. Másoktól divatcikkeket, sálat és to-
pánkát tulajdonítottak el, nyilván felesé-
geiknek. Megkezdõdött a szabadrablás,
majd a körültekintõ, egész éjszakán át
folyó faggatózás arról, hogy miért men-
tünk ki, és mit csináltunk odakint. Ami-
kor mindenkitõl uniszónó ugyanazt, va-
gyis az igazságot hallották, belefáradtak
a keresztkérdések feltevésébe.

Közben éles elméjû vita bontakozott
ki Farkas Vilmos és az egyik pufajkás
között, aki – mint késõbb kitudódott – a
Budapesti Mûszaki Egyetem beöltözött
adjunktusa volt. Vilmos, aki maga is
képzett és járatos volt Marx és Lenin ta-
naiban, pengeélesen provokálta part-
nerét, és bizonygatta a dialektikus és
történelmi materializmus filozófiai kép-
telenségét. Mi csak hallgattuk õket, míg

reggel nem lett, és benyújtották a reg-
gelit. Ekkor találkozhattunk felesége-
inkkel, és teljes bizonytalanságban vár-
tuk az idõ múlását. 

Míg mi a fogdában voltunk mozgá-
sunkban erõsen korlátozva, professzor
barátaink és a tanácselnök tudomást sze-
reztek arról, hogy még mindig nem va-
gyunk otthon. Ezért ultimátumot intéz-
tek fogva tartóinkhoz, melyben közöl-
ték, hogy mi az õ hívásunkra és garanci-
ájuk nyomán tértünk vissza hazánkba,
és amennyiben déli 12 óráig csomagja-
inkkal együtt mindenkit házhoz nem
szállítanak, táviratilag értesítik a minisz-
terelnököt és a belügyminisztert a csel-
szövésrõl. Az ilyen fenyegetésnek akkor
még volt hatása, mert meg kellett õrizni
a látszatot. Ha patrónusaink határozott
fellépése elmaradt volna, a férfiak bizto-
san Kistarcsán, az internálótáborban ta-
lálták volna magukat. Így azonban délre
valóban hazaértünk, örülhettünk egy-
másnak, és némi bizakodással néztünk
az események elé. 

Megérkeztünk. Hazatértünk. Az exo-
dus véget ért. Jöttek szabadsághoz szo-
kott életünk változásai. Kint maradt jó
barátomnak, Hegedüs János vezetõ lek-
tornak megbeszélés szerint írtam egy
óvó levelezõlapot: „Piroska néni lába-
dozik, rövidesen teljesen meggyógyul.”
A lap következményeként Hegedüs Já-
nos Ausztriában maradt, és mint az
osztrák Nationalbibliothek fõigazgatója
ment nyugdíjba. Mi pedig vállaltuk
döntésünk kockázatát.

Az egyetemen 1956. október 23. és
1957 márciusa között történt
eseményekrõl a fõhatóság (MÉM) rende-
letére Fehér Könyv készült, amelyet Far-
kas Vilmos oly gondosan, de az igazság-
nak is megfelelõen állított össze, hogy ab-
ból senkinek kellemetlensége nem szár-
mazott. Ez a Fehér Könyv sokáig Magyar
János akkori igazgató zárolt anyagát ké-
pezte. Évtizedek múltán hozzáférhetõvé
vált és kiadásra várt. Készült azonban egy
rehabilitációkkal foglalkozó kiadvány is.
Ezt Hiller István, az egyetemi könyvtár
fõigazgatója 1989-ben szerkesztette meg.
Írtam benne én is, mint a rehabilitációs bi-
zottság tagja, egyesekre nézve kellemet-
len dolgokat vetettem papírra. Ez a könyv
Õrtüzek címen jelent meg, de közforga-
lomba nem került. W. A. utasítására
(1993) raktárban hever, és várja a komp-
romittált személyek kihalását.

Engem ez idõben semmiféle inzultus
nem ért, hagytak dolgozni és respektál-
ták a munkámat. Az 1958–1959-es tanév
elsõ szemeszterében önállóan adtam le
az erdészeti fitocönológiát. Jegyzetem

ma is megvan belõle, és idõtállónak ér-
zem. Legfeljebb két kis epizódot említ-
hetek a helyzet jellemzésére. Az egyik
eset mindjárt hazatérésünk után, 1957
tavaszán történt. Azt szerették volna el-
érni, hogy a Kari Tanács ülésén, mint a
kapitalista világból megtért bárányka
ítéljem el önmagamat, Nyugatra történt
távozásom miatt. A szolgalelkû Dobos
Tibor a pártbizottság nevében azt üzen-
te, hogy „gyakoroljak önkritikát”. Ezt
megtagadtam, és azt üzentem vissza ne-
ki, hogy „elég önkritikus voltam, amikor
hazajöttem. Az a véleményem ezen
felül, hogy nem feltétlenül szükséges az
embernek felköpni a levegõbe és utána
alá állnia”. Ebben maradtunk.

Más elõjel nem figyelmeztetett a közel-
gõ leszámolásra. De a mélyben sötét erõk
munkálkodtak, és egyre világosabban lát-
szottak annak jelei, hogy a forradalmi
fészkeket jelentõ egyetemeken, ha politi-
kailag nem is, de adminisztratív eszkö-
zökkel példát fognak statuálni. Ennek
szellemében 1958 nyarától nagyarányú
„káderozásra” került sor. Már abból kö-
vetkeztetni lehetett a tendenciára, hogy a
köztudottan legklerikálisabb oktatónak
minõsülõ növénytanos Kiss Lászlóval
együtt az én káderozásomat hagyták a
legutoljára. Ránk csak valamikor 1959
februárjában került sor, s a prejudikatív
ítéletet csak az nem olvasta ki a szemek-
bõl, aki alvajáró volt. Én kifejezetten fen-
tem a fogamat az exekúcióra, s tudtam,
hogy elvi kérdésekben megalkudni nem
fogok, az egyetemet elhagyni pedig nem
esik majd nehezemre.

A kihallgatásra Magyar János pro-
fesszor dékáni szobájában került sor. A
hivatalosan igazgatónak szólított dékán
volt a káderozó bizottság vezetõje. Mel-
lette foglalt helyet Haracsi Lajos és a két
politikai komisszár, Strausz József ad-
junktus, egyetemi párttitkár és Bognár
Dezsõné, a személyzeti osztály vezetõje,
akit csak Vörös Rébéknek neveztek. A
két és félórás „beszélgetés” régi módszer
szerint indult, amennyiben agyba-fõbe
dicsértek, ecsetelték érdemeimet, szakér-
telmemet és szorgalmamat, azután
hosszan sajnálkoztak klerikális viselke-
désem miatt. A beszélgetés végén düh-
bõl és presztízsbõl mondták ki a verdik-
tet: el kell hagynom az egyetemet. 

Két héttel késõbb a személyzeti osz-
tályon Vörös Gréti kezébõl át kellett
vennem a felmentõ végzésemet. Az volt
a záradéka, hogy „szilárd világnézeti
meggyõzõdése miatt szocialista oktató-
nevelõ munkára nem alkalmas”.

Sopron, 1996. január 
Dr. Csapody István


