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Az 1956-os magyar forradalom kitörése,
majd leverése szerte a világban nagy
visszhangot és együttérzést váltott ki. A
nyugati országok fõvárosaiban, nagyvá-
rosaiban naponta ezrek és ezrek tüntettek
a szovjet követségek épületei elõtt, és kö-
vetelték, hogy kormányuk – a magyar
események miatt – szakítsa meg a Szov-
jetunióval a diplomáciai kapcsolatokat. A
nyugati világban akkor lezajlott utcai tün-
tetések, tiltakozó tömeggyûlések hetekig
foglalkoztatták a nyugati sajtót. Azok,
akiknek akkor Magyarországon lehetsé-
ges volt nyugati rádióállomások magyar
nyelvû adásait hallgatni (vagy más forrás-
ból), ezekrõl az eseményekrõl értesülést
szerezhettek. Keveseknek jutott azonban
Magyarországon akkor tudomására, hogy
a magyar forradalom mellett nemcsak a
nyugati országok lakossága vállalt szoli-
daritást, hanem erre a szocialista orszá-
gokban is számos példa akadt. (Ugyan-
úgy, mint az 1956 nyarán kirobbant poz-
nani lengyel felkelés, Magyarországon is
nagy szolidaritási érzelmeket váltott ki.)

Ilyen volt – egy a sok közül – az ebers-
waldei erdészhallgatók szolidaritása a
magyar forradalommal 1956-ban. Az
eberswaldei szolidaritási mozgalom
egyik fõszereplõje egy egykori kollégám,
Hubertus Wachter volt, aki már nincs az
élõk sorában. Özvegye engedélyt adott
arra, hogy az általa rendelkezésemre bo-
csátott, a volt Német Demokratikus Köz-
társaság hatósági szerveinek ezzel az
üggyel foglalkozó iratait ebben a cikkben
felhasználhassam.

Azt, hogy ennek az ügynek a minde-
nütt jelenlévõ Stasi (Staatssicherheitsdi-
enst = Állami Biztonsági Szolgálat) mek-
kora jelentõséget tulajdonított, az abból is
kivehetõ, hogy az általuk összeállított
anyag kb. 800 oldalt tett ki. (Ursula
Wachter közlése szerint). Lássuk a ténye-
ket.

Mint Magyarországon is ismert (er-
dészkörökben), a volt NDK területén
1963-ig két felsõfokú erdészeti intézmény
létezett. Az Egyik Eberswalde-ban, a má-
sik Tharandt-ban.

Az 1830-ban alapított eberswaldei Er-
dészeti Akadémia 1946-tól már mint a
berlini Alexander Humboldt Egyetem
Erdõgazdasági Karaként mûködött to-
vább, Eberswaldeban. Ez a város Berlin-
tõl csak 35 km távolságra fekszik. Így az
egyetemisták az akkor még „fal nélküli”, a
szövetséges hatalmaktól nyugati és keleti

zónára felosztott Berlint még szabadon
látogathatták. Sõt 1952-ig az alaptudomá-
nyokat a Humboldt Egyetemen adták elõ.
Mivel a Humboldt Egyetemnek akkor
Nyugat-Berlinben is voltak intézetei, így
egyes elõadásokat ott tartottak meg. Ber-
lin közelsége és ezáltal a „nyugati világ-
gal” való gyakori érintkezés az eber-
swaldei Erdészeti Kar hallgatóinak úgy
politikai, mint kulturális téren nagyobb
tájékozódási lehetõségeket biztosított,
mint pl. a tharandti testvér Erdészeti Kar
hallgatóinak elszigetelt és ezáltal a kom-
munista doktrináktól erõsebben áthatott
helyzete. Ezért – az elõbb említett okok
miatt – az eberswaldei Erdészeti Karon
egy szabadabb, felvilágosultabb légkör
uralkodott, mint az akkori NDK más fel-
sõfokú oktatási intézményeiben.

Mivel az eberswaldei erdészhallgatók
jobban ragaszkodtak a régi diákhagyo-
mányokhoz is – amik a hatalom szemé-
ben reakciós, fasiszta, porosz hagyomá-
nyok voltak –, mint a többi egyetemek di-
ákjai, így az egész eberswaldei Erdészeti
Kart politikai szempontból szocialista ká-
derképzésre nem tartották alkalmasnak.
Errõl egy kicsit késõbb.

Lássuk azonban az eberswaldei Erdé-
szeti Karon az 56-os magyar forradalom
alatt és utána történt eseményeket.

A Magyarországon kitört 56-os forra-
dalom és az ezzel kapcsolatos esemé-
nyek az eberswaldei erdészhallgatók kö-
rében is nagy érzelmi indulatokat váltot-
tak ki. Az indulatok fokozásához hozzájá-
rult egy másik tény is. Ezekben a napok-
ban egy fiatal erdõmérnök, aki az Ebers-
walde közelében fekvõ erdõkben ter-
mõhely térképezési munkálatokat vég-
zett, nyomtalanul eltûnt. Pár nappal
késõbb egy szovjet katonai létesítmény
közelében találták meg holttestét. Halálát
egy késsel elkövetett szívszúrás okozta,
amit hivatalosan öngyilkosságnak nyil-
vánítottak. A lakosság többségének az
volt a véleménye, hogy az erõszak által
bekövetkeztet halál igazi okát eltussol-
ják. A gyilkosság a mai napig nem lett
felderítve.

Az események ezek után így folytatód-
tak. Még a magyar forradalom kitörése
elõtt tervezve volt, hogy a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom évfordulóján (no-
vember hetedikén) az Erdészeti Kar kul-
túrcsoportja a szovjet hadsereg együttesé-
vel egy közös programot rendez. A hall-
gatók nagy része a történtek után azon-

ban ellene volt egy közös fellépésnek.
Ezért október vége felé egy gyûlést hívtak
össze, ahol dönteni kívántak arról, hogy
mint cselekedjenek. A gyûlés (szemtanúk
szerint) egy lázas, indulatoktól felhevített
légkörben folyt le. Az említett
erdõmérnök eltûnésével kapcsolatban az
egyik felszólaló kijelentette, hogy „a szov-
jet hadsereg túlkapásai napirenden van-
nak. Az NDK területe a szovjet hadsereg
részére csak egy gyakorlótér.” Végül azt
követelte, hogy „a szovjet hadsereg kihá-
gásait a sajtóban nyilvánosságra kell hoz-
ni”. Ezen a gyûlésen lett elõször kijelent-
ve, hogy a magyar forradalommal való
szolidaritás miatt, mivel ott a szovjet had-
sereg beavatkozása sok emberáldozatot
is követelt, a Kar kultúrcsoportjának a no-
vember 7-iki ünnepségeken nem szabad
fellépni. Az ünnepségeken való részvétel
megtagadását azzal is indokolták, hogy
az „eberswaldei lakosság nem ápol barát-
ságos érzelmeket a szovjet hadsereg iránt,
ezért az egyetemisták ne cselekedjenek a
nép ellen”. A gyûlés végül úgy döntött,
hogy a kultúrcsoport az ünnepségeken
nem fog fellépni. A Stasi besúgói azon-
ban mindenütt jelen voltak, így a gyûlé-
sen elhangzottak nem maradtak titokban.

A következõ gyûlésen, amely 1956.
október 31-én ment végbe, már részt vett
a kerületi pártbizottság küldöttje is. Ez
megpróbálta az egyetemistákat arról
meggyõzni, hogy „Magyarországon ellen-
forradalom van, és ezt a nyugati imperial-
isták titkos szolgálatai robbantották ki.
Ezek most megpróbálják ellenséges pro-
pagandájukkal államunk értelmiségét és
tanuló ifjúságát is háborús céljaiknak fel-
használni”. A gyûlésen résztvevõ egyete-
misták azonban az erõs politikai nyomás
ellenére is megmaradtak az elõzõ gyûlé-
sen kimondott határozatuknál. Ezen a
gyûlésen az egyetemisták szóvivõi (a
késõbbi vádirat szerint) Hubertus
Wachter és E. M. harmadik éves hallgatók
voltak. E. M. állítólag a Szovjetunió ellen
uszított, H. Wachter pedig kijelentette,
hogy „a szovjet hadsereg jelenlegi ma-
gyarországi ténykedésével nem ért egyet.
Nem tudja megokolni, hogy a szovjet
hadsereg mit keres most Magyarorszá-
gon, mikor ott népfelkelés van. Addig,
ameddig Magyarországon vér folyik, nem
lép fel az ünnepségen.” A következõ na-
pok egyetemi elõadásain egy-két pro-
fesszor még megpróbálta a hallgatókat
meggyõzni és megkérni arra, hogy ve-
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gyenek részt az ünnepségeken. Látszólag
azonban eredménytelenül. Végül novem-
ber 6-án (egy nappal az ünnepségek
elõtt) még egyszer összehívták a hallgató-
ságot. Ezen a gyûlésen 3 professzor elnö-
költ, és ezek újból megpróbálták az egye-
temistákat meggyõzni arról, hogy Magyar-
országon ellenforradalom van, és ezek
igazi okozói a nyugati imperealisták. Fi-
gyelmeztették a hallgatókat, hogy lássák
be ezzel kapcsolatos oktalan magatartá-
sukat és ennek következményeit.

Ez a gyûlés, az elhangzott burkolt és
nyílt fenyegetések és valószínû a „szemé-
lyes meggyõzések” azt eredményezték,
hogy másnap, november 7-én a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom ünnep-
ségén az Erdészeti Kar kultúrcsoportja
Hubertus Wachter és E. M. hallgatók ki-
vételével fellépett. Az ügy ezzel azonban
nem zárult le, a megtorlások ezek után
következtek.

1956 december elején egy egyetemi
gyûlésen felolvasták a Párt (SED = Német
Szocialista Egységpárt) Központi Bizott-
ságának az NDK egyetemi ifjúságához in-
tézett levelét (az ún. Ulbricht levelet). En-
nek szövegében többek között az állt,
„hogy az NDK egyetemein csak azok ta-
nulhatnak, akik a Munkás, Paraszt Állam
mellett hûségesen kiállnak”. Ennek vég-
rehajtása nem sokáig váratott magára.

Idõközben természetesen a Stasi sem
tétlenkedett. Egy 1956. december 12-én
írott jelentésében többek között ez áll:
„hogy a fõiskola negatív erõit leleplezzük,
mint pl. Wachter, … (a többi nevek töröl-
ve) szándékozunk, illetve megindítottunk
egy kampányt (agitáció stb.) azért, hogy a
többi hallgatók saját maguk követeljék
ezeknek az elemeknek a fõiskoláról való
eltávolítását”.

Az elsõ – egy kari bizottságtól – erre a
célra (az eltávolítások követelése) össze-
hívott gyûlés nem járt eredménnyel, mert
sok hallgató meg sem jelent a gyûlésen.
Mikor szavazásra került a sor, akkor a
jelenlévõk egyharmada a kizárások mel-
lett szavazott.

A következõ gyûlést az Erdészeti Kar if-
júsági szervezete, az FDJ (Freie Deutsche
Jugend = Szabad Német Ifjúság) hívta
össze. Ekkor a jelenlévõk egyötöde szava-
zott a megnevezett hallgatók kizárása
mellett.

A kizárásokat 1957 áprilisában hajtot-
ták végre. A kizárás vonatkozott az NDK
összes egyetemeire és fõiskoláira.

Ez azonban a hatalmon lévõknek még
mindig nem volt elég. Hubertus Wachtert
1957 júniusában letartóztatták. A vád elle-
ne az volt, hogy „1956 októberében a
szovjet hadsereg magatartásáról a ma-

gyarországi eseményeknél hazug állításo-
kat terjesztett azért, hogy a szovjet hadse-
reg kultúrcsoportjának és az Erdészeti
Fõiskola kultúrcsoportjának együttes fel-
lépését megakadályozza”. A per Huber-
tus Wachter ellen Frankfurt/Oder-ben
folyt le. A többi vele együtt kizárt hallga-
tókat már nem lehetett perbe fogni, mert
idõközben H. Wachter kivételével mind
Nyugat-Berlinbe menekültek. Özvegye
szerint õ ezt azért nem tette meg, mert azt
hitte, hogy az egyetembõl való kizárásá-
val az ügy el van intézve.

Az ítéletet H. Wachter ellen 1957. ok-
tóber 17-én mondták ki. Ez így hangzott:
„A vádlott egy bûntett elkövetése miatt a
Német Demokratikus Köztársaság Alkot-
mányának 6-ik tövénycikke szerint egy
év és két hónapi fegyházbüntetésre lesz
ítélve”. A 6-ik törvénycikk tényállása a
következõ volt: Bojkottra való uszítás, há-
borúra uszítás, népgyûlölet stb…

Hubertus Wachter további sorsáról
még csak annyit, hogy szabadulása után
rövidesen szintén Nyugat-Berlinbe mene-
kült. Egyetemi tanulmányait Nyugat-Né-
metországban fejezte be. Késõbb erdész-
igazgatói rangban egy állami rendezõségi
hivatal termõhelyfeltárási osztályának lett
a vezetõje. Innen ment nyugdíjba, 65
éves korában.

Hozzátartozik ehhez a történethez
még az is, hogy H. Wachter pere után
egészen az Erdészeti Kar 1963-ban történt
feloszlatásáig még számos Ebers-
waldéban végzett erdõmérnök ellen foly-
tattak büntetõ eljárást. Ezeknek a koncep-
ciós pereknek többek között az is célja
volt: bebizonyítani azt, hogy az eber-
swaldei Erdészeti Karon uralkodó politi-
kai légkör nem alkalmas szocialista meg-
gyõzõdésû, felsõbb fokú képzettséggel
rendelkezõ káderek képzésére.

Az Erdészeti Kar felszámolását hivata-
losan gazdaságossági és szervezési szük-
ségszerûséggel indokolták meg. Ez így
hangzott: „A népgazdaság minden terüle-
tén szükséges koncentráció, koordináció
és takarékosság miatt a berlini Humboldt
Egyetem eberswaldei Erdõgazdasági Ka-
ra bezárandó. A fõiskolai káderek képzé-
se ezek után a drezdai Mûszaki Egyetem
tharandti Erdõgazdasági Karán lesz köz-
pontosítva.”

A Párt (SED) Központi Bizottságának
indoklása ebben az ügyben, amelyre vol-
taképpen a döntés alapozódott, a
következõ volt:

„Az erdészeti fõiskolai képzés közpon-
tosítása a drezdai Egyetem tharandti
Erdõgazdasági Karán.

Az eberswaldei politikai helyzet sem-
mi biztosítékot nem nyújt szocialista
fõiskolai káderképzésre. A drezdai és
Frankfurt/Oder-i perek világosan kimu-
tatták az eberswaldei Erdészeti Kar
nevelõmunkájának hiányosságait. 1957
óta 125 hallgató lett ott kiképezve és le-
diplomázva. Ezek közül csupán 1961-ig
(a berlini fal építése) 15-en disszidáltak,
akik asszisztensként a karon dolgoztak.
Az eberswaldei professzori kar káderi
összetétele a tharandtival összehasonlítva
lényegesen kedvezõtlenebb.

Az eberswaldei professzorok közül 7-
en a NSDAP (Német Nemzeti Szocialista
Munkás Párt) tagjai voltak, 5-en pedig a
fasiszta Wehrmacht (a német hadsereg
neve 1935–1945-ig) tisztjei.

A képzés központosítása Tharandtban
lehetõséget nyújt az ottani professzori
kart úgy megváltoztatni, hogy a hallga-
tóknak egy magas tudományos fokon ál-
ló, szocialista nevelése és képzése bizto-
sítva legyen.”

Ezért kellett tehát Németország egyik
legrégibb, nagy múltú felsõfokú erdésze-
ti intézményének kapuit bezárni.

Minden más felhozott ok – a politikain
kívül – mellébeszélés volt. Ennyit errõl.

Ez a cikk azért íródott, hogy emlé-
kezzünk mindazokra, akik 50 évvel
ezelõtt szerte a világban az 56-os ma-
gyar forradalommal szolidarizáltak. Em-
lékezzünk különösen azokra, akik kom-
munista diktatúrákban élve kiálltak a
magyar forradalom ügye mellett, amely-
nek célja egy ilyen kommunista diktatú-
rától való szabadulás volt. Ez az õ ese-
tükben az elnyomottak szolidaritása volt
az elnyomottakkal. Sokat közülük meg-
hurcoltak, megkínoztak, bebörtönöz-
tek, egész életükre megbélyegeztek.
Õrizzük meg emléküket tisztelettel az
utókornak is.

Leipold Árpád

MEFESZ-aktivista közleményt olvas be 
(Fotó: Jack Esten)         


