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Sági Éva lichner József: Az Alma Mater kálváriás 
útja selmecbányától sopronig…. 
A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 
Közleményei 60., zalaegerszeg, 2019, 
96 pp. szerkesztette: M. szilas Katalin – 
szűts István gergely

2019-ben volt száz éve, hogy a M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Selmecbányáról 
Sopronba költözött. Ebből az alkalomból a Soproni Szemle hasábjain is számos tanulmány 
jelent meg, a jubileumi ünnepségsorozathoz kapcsolódóan rendezett történeti emlék-
konferencián elhangzott előadások nyomán.1 Az előadásokban, így a tanulmányokban is 
visszatérő szereplő volt Lichner József, akinek visszaemlékezéseit ajánljuk most az olvasó 
figyelmébe.

A mai Sopronnak szerves része az egyetem, de nem volt ez mindig így. Kicsivel több, 
mint száz éve, a történelem idesodorta a főiskolát Selmecbányáról, és ennek részleteiről 
első kézből kaphatunk képet Lichner József visszaemlékezéséből. A szerző nem egyetemi 
tanár vagy hallgató, nem gyakorlott író, és nem tudunk későbbi irodalmi megnyilvánulá-
sairól sem. Mégis, a költözésről ismert visszaemlékezések, naplótöredékek2 közül Lichner 
írása a legalaposabb. Hitelessége igényességében és őszinteségében, jó értelemben vett 
egyszerűségében rejlik. A költözéskor a szerző a főiskola irodatisztje volt, a rektori hiva-
tal vezetőjének jobbkeze. Egész élete Selmecbányához kötötte, a főiskola költözésekor 
mégsem volt számára kérdés, hogy családjával együtt az intézménnyel tart. Így lett belő-
le soproni. Közvetlen főnöke nyugdíjba vonulása után évtizedekig vezette az intézmény 
rektori (később dékáni) hivatalát, 1942-től irodaigazgatói beosztásban. Élete utolsó évé-
ben a főiskola könyvtárában dolgozott, teljesen váratlanul hunyt el 1955-ben, egy békés 
családi beszélgetés közben.3 

Maga a visszaemlékezés két nagy egységből áll: az első részben Lichner kimondot-
tan objektíven, a főiskola tanácsülési jegyzőkönyvei4 alapján írta le az eseményeket, kro-

1   Ld. a Soproni Szemle 2019. évi 3. számát.
2   További visszaemlékezések: Popper József visszaemlékezése, lejegyezte Krúg Lajos. Soproni Egyetem 
Központi Levéltár (a továbbiakban: SoE KL) 2.c. Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Rektori 
Hivatalának iratai 17. doboz, 691/1922; Krug Lajos (szerk.): A selmeci Főiskola menekülésének története 
(Popper József bmh. feljegyzései alapján). In: Bástyánk, 3 (1943) 12, 2–5.; Szita Dezső: A Felvidéket nem 
lehetett volna védelmezni a csehek ellen. In:  Nemzeti Újság 13 (1931) április 5. 9–10.; Vitális György: 
Selmecbányától Sopronig – Szemelvények dr. Vitális István 1919–20. évi naplóiból és szakvéleményeiből. 
In: Bányászattörténeti Közlemények 6 (2011), 133–166.
3   M. Szilas Katalin: Nagyapámról. In: Lichner József: Az Alma Mater kálváriás útja Selmecbányától 
Sopronig…, szerk. M. Szilas Katalin – Szűts István Gergely, A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 
Közleményei 60 (2019), 87–89.
4   SoE KL 1.a. 13. kötet: M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola tanácsának tanácsülési jegyzőkönyvei, 
1918–1919.
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nologikus sorban. A második rész a személyes „napló”, melyből megtudhatjuk Lichner 
tényleges szerepét a történésekben, és egyben emberközelivé teszi azokat.

A tárgyilagos első részt (A történet 1918. október 31-től 1919. április 9-ig) Lichner az 
előzmények rövid leírásával kezdi, majd dátumokkal tagoltan írja le a történéseket. Mun-
kájához is szükséges pontossága, igényessége nyilvánul meg az emlékiratban. A megfo-
galmazás néhol szóról-szóra megegyezik a főiskola selmecbányai tanácsülési jegyzőköny-
veivel, de a szerző sok helyütt kiegészítette azokat emlékei alapján. A jegyzőkönyvekben 
sokszor vázlatosan írták le az eseményeket, az akkor egyértelmű részleteket kihagyták. 
Lichner kiegészítései ezeket az összefüggéseket, magyarázatokat adják hozzá a száraz fel-
jegyzésekhez. Érdekes tükre ez a mai napig sokat kutatott költözésnek/menekülésnek: 
kimondottan a tanári kar szemszögéből figyelhetjük az eseményeket. Átélhetjük a taná-
rok bizonytalanságait, küzdelmeit ebben a zavaros időben, tenni akarásukat és tehetetlen-
ségüket, az aggódást az intézmény sorsáért, a hallgatók féltését. Képet kaphatunk arról, 
hogyan vált egyre kiélezettebbé Selmecbányán a főiskola tanárainak és diákjainak helyze-
te, hogyan kerül a képbe Sopron, mint lehetséges befogadó város. Lichner a legutolsó sel-
mecbányai tanácsülésig feldolgozta az eseményeket, de a soproni jegyzőkönyveket már 
nem vonta be az összeállításba. Az emlékirat szerző által adott eredeti címe alapján („Az 
Alma Mater kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, illetve a szétdarabolásig”) szándé-
kában állt a főiskola/egyetem későbbi, soproni történetének feldolgozása is, ám erre már 
nem került sor. Az utókor nevében mondhatjuk: sajnos. 

Az emlékirat második részében („Visszaemlékezés a személyes részvételről”) Lichner 
József már saját élményeit írja le. A kézirat nem teljes, és ez még fájóbb itt: az első rész 
még kerek egészként zárul, de az „utólagos napló” cselekménye félbemarad, éppen a Sop-
ronba érkezés után. A kimondottan olvasmányos visszaemlékezésben Lichner a szemta-
nú és a résztvevő hitelességével számol be arról, hogyan vállalt szerepet a nagyrészt kato-
naviselt hallgatóság Selmecbánya védelmében, a polgárőrség szervezésében és a főiskola 
értékeinek menekítésében, biztonságba helyezésében. A személyes hangvétel velejárója, 
hogy Lichner itt már lazábban kezeli a dátumokat: néhol nehéz megállapítani, hogy egyes 
események pontosan mikor történtek. Ezzel együtt többek között a soproni elhelyezés 
hátteréről olyan részleteket olvashatunk itt, melyek más forrásokban nem szerepelnek.5 A 
szabadabb, de ugyanakkor túlzásoktól, pátosztól mentes fogalmazás szinte átélhetővé te-
szi a leírtakat. Lichner József számos bizalmas információt, jelentést továbbított Sopron, 
Budapest és Selmecbánya között, és neki köszönhető az oktatás folytatásához feltétlenül 
szükséges tanulmányi iratok biztonságos Sopronba jutása. Küldetései egyre nehezebbek 
voltak, túlzás nélkül írhatjuk, többször kivételes bátorságról tett tanúságot. A tanárok 
elköltözéséről szóló szakasz szívszorító módon adja vissza, milyen körülmények között 
tudtak átkelni a határon, és hogyan érkeztek meg Sopronba.

5   Megjegyzendő, hogy az események dátuma többnyire beazonosítható más források, így az eredeti 
tanácsülési jegyzőkönyvek segítségével.
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A most bemutatott kötet az emlékirat második megjelenése. Első alkalommal az 
erdészettörténet iránt érdeklődők szűkebb köre találkozhatott vele az Erdészettörténeti 
Közlemények hasábjain, ahol Lichner József unokája, M. Szilas Katalin először adta közre 
nagyapja írásait.6 Lichner visszaemlékezéseit menye, Szilas A. Pálné gépelte át az unokák-
nak, és mentette meg így az utókornak, mivel az eredeti kézirat nem sokkal később meg-
semmisült. Az első kiadás még a már említett, eredeti címmel jelent meg, egy rövid be-
vezető szöveggel, különösebb szövegmagyarázat nélkül. A mostani, második kiadás már 
a tartalomhoz jobban illeszkedő, rövidebb címet kapott, az eleve olvasmányos szöveget 
képek és lábjegyzetek kísérik. Ez utóbbiak Szűts István Gergely, a MNL Veszprém Me-
gyei Levéltárának főlevéltárosa munkáját dicsérik: megadják azokat a háttérismereteket, 
amelyek a Bányászati és Erdészeti Főiskola történetében kevésbé jártas olvasót segítik az 
összefüggések megértésében. A szöveget illusztráló mindegy 30, jól megválasztott kép 
kellemesen színesíti a kiadványt. Külön érték a kötet végén Lichner József életrajza, me-
lyet az unoka, M. Szilas Katalin írt személyes hangon. 

A kötet a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményeinek sorában jelent meg 
igényes kiadásban, dr. Tóth János múzeumigazgató jóvoltából. Külön érdekesség, hogy 
Lichner József fia, Szilas A. Pál7 a magyar olajkutatás és -termelés egyik kiemelkedő alakja 
volt, így a múzeum a szakmai kapcsolat miatt is vállalta a kiadást.

Lichner József visszaemlékezése egyedülálló forrásmunkát jelent a történészek szá-
mára, de ajánlható minden, a történelem iránt érdeklődőnek: olyan közel hozza a száz 
évvel ezelőtti eseményeket, mintha szemtől szemben hallgathatnánk a szerzőt. 

6   Lichner József: Az Alma Mater kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, illetve szétdarabolásáig, 
Erdészettörténeti Közlemények 65 (2004) 5–39.
7   Szilas A. Pál Lichner Aurélként született Hegybányán, 1921-ben. A Lichner-házaspár ekkor már 
Sopronban élt, de rendszeresen hazalátogattak a szülőkhöz. 


