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Előszó

Egy közösség emlékezetének megismerése minden esetben 
szükségszerű, de élménydús feladata az abban felnövőknek vagy az 
újonnan érkezetteknek. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki és Faipari 
Mérnöki Karán ezen azonosságtudat megismertetésének komoly ha
gyományai vannak, melynek révén a felvételt nyertek többé-kevésbé 
betekintést kaphatnak az Egyetem múltjába. A Selmecbányái szár
mazás és a soproni helytállás története már-már mitológiai szinten 
ismert, de az ugyanakkora jelentőségű 1956-os események története, 
tényei érthető okokból ezeddig kevésbé kaptak vagy kaphattak 
nyilvánosságot.

Az 1956-os forradalom eseményei az Erdőmérnöki Főiskolát - 
az osztrák határ közelsége miatt - különlegesen és mélyrehatóan érin
tették. A kezdeti lelkesedés és reménykedés, mely a bányász és geo- 
déta karok teljes hazahozatalát is megcélozta - visszaállítva selmeci 
alapokra a karok szervezetét csakhamar megtorlástól való féle
lemmé vált, aminek következtében a Főiskola oktatói és hallgató 
karának jelentős hányada Ausztriába és később főként Kanadába 
távozott, ott fejezte be tanulmányait és szerzett megbecsülést a 
magyar erdészeknek.

Az itthon maradottaknak sikerült újraindítaniuk az oktatást, 
majd később, a gondos alapossággal és sürgős igyekezettel szétvert 
selmeci bölcső pótlásaként, megszervezni a Faipari Mérnöki Kart, 
melynek révén mint két karú felsőoktatási intézmény Erdészeti és 
Faipari Egyetem névvel lehetett tovább folytatni a képzést, kutatást.

1956 és az azt követő évek a helytállást tekintve példákkal 
szolgálnak, melyeknek ismerete nekünk, a későbbi generációk tag
jainak is útmutatást adnak.

1956 egy töréspont is az Alma Mater történetében, hisz' Sop
ront sem kerülték el az akkori idők "lassú méreg" módszerének ha
tásai.

Nekünk, megkésett örökösöknek, e széteső világban fogódzót 
keresőknek, szükségünk van arra, hogy ezeket a történéseket meg
ismerhessük.

Az 56-os események témakörében magyar nyelven ez ideig 
három munka jelent meg:

Dr. Hiller István. Ismét tüzek a végeken I II. Sopron, 1990. 
Erdészeti és Faipari Egyetem.
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Dr. Roller Kálmán: "mi is voltunk egyszer az Akadémián... 
Soprontól Vancouverig. 1956-1996. Selmec Sopron Vancouver, 
1996. Saját kiadás.

Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57. iskolai év 
eseményeiről. Erdészettörténeti Közlemények XXIV. Budapest, 1996. 
Országos Erdészeti Egyesület.

Úgy hisszük, nem lesz eredmény nélküli, ezen személyes 
visszaemlékezéseket tartalmazó összeállítás közzététele sem.

1995 őszén Kiss László barátom segítségével kezembe került 
Dr. Vancsura Rudolf: Tankok az Egyetem előtt című vissza
emlékezése, melyet a szerző még 1989 tavaszán írt. A későbbi 
szervezés során ez a munka képezte a támpontot, és ennek új
szerűségében bízva személyes élmények leírását kértük az erre 
vállalkozó egyetemi oktatóktól, hajdani hallgatóktól.

Reméljük, minden érdeklődő számára tanulságként szolgálnak 
ezek a sorsszeletekről írott számadások, és azt is, hogy az 
Erdészettörténeti Közlemények és a Soproni Műhely a későbbiekben 
számíthat ilyen témájú visszaemlékezésekre.

A következő kötet szervezési munkáit Szűcs Ferenc erdő- 
mérnök-hallgató, a Soproni Műhely utódfőszerkesztője vállalta ma
gára. A kész írásműveket az alábbi címre kérnénk eljuttatni:

Soproni Műhely, Szűcs Ferenc 
9400, Sopron, Ady E. u. 5.

Szeretnénk köszönetét mondani Dr. Winkler Andrásnak, a 
Soproni Egyetem rektorának, Dr. Szitás József egyetemi főtitkárnak, 
Dr. Bartha Dénes egyetemi docensnek és Kiss László közművelődési 
titkárnak a szervezésben és megvalósításban nyújtott pótolhatatlan 
segítségükért.

Jó szerencsét!

Nyári László 
erdőmérnök-hallgató

Sopron, 1997 február 28.


