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Az ifjúság jót akart 

Visszaemlékezések az 1956-os forradalomra 

Nagy László

Előzmények

Egyetemi tanulmányaimat 1953 őszén kezdtem meg a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán. Tanulmányi eredményem, az évfolyam- 
társaimmal kialakított kapcsolatom alapján az 1953/54-es tan
évben csoportvezető, majd 1954 őszétől a DISZ megszűnéséig 
az évfolyam DISZ titkára voltam.

Az 1956/57-es tanév kezdetét jelentős politikai és társa
dalmi változások előzték meg. A politikai vezetés mindent 
egységesítő és irányító módszerét nehéz volt fenntartani. Az 
egyetemi ifjúság egyre határozottabban vetette fel a DISZ-szel 
kapcsolatos kifogásait, és kifejezésre juttatta, hogy olyan ifjúsági 
szervezetet akar, mely az egyetemi ifjúság gondjait, problémáit 
jobban érzékeli és érzékelteti, mely érdekeit jobban képviseli, 
közvetlenebb és céljaik megvalósítását jobban elősegíti. Az 
egész időszakra jellemző volt egy jobb, igazságosabb rend 
kialakításának igénye. Október elején még nem volt egyértelmű, 
hogy a DISZ-en belül lesz-e célszerű egy egyetemi szervezet 
kialakítása, vagy önálló, a DISZ-től független szervezet alakul
jon-e.

Október közepén a szegedi egyetemisták léptek, meg
alakították a MEFESZ-t.

A Soproni Erdőmérnöki Főiskola mellett ekkor még 
Sopronban oktatták a Bányamérnöki Egyetem III. és IV. 
évfolyamát, valamint Sopronban volt a Földmérőmérnöki Kar I- 
IV. évfolyama is.

A soproni egyetem jellemzője volt az oktatók, hallgatók és 
a technikai személyzet jó kapcsolata. Az egyetemen mindenki 
mindenkit ismert, tudtuk, hogy ki mit tud, ki hogyan gondolkodik, 
kire miben és milyen mértékben lehet számítani. Ebben a
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légkörben automatikusan választódtak ki azok a személyek, 
akiket társaik elfogadtak, akik kezdeményezői lettek a válto
zásoknak. Én akkor IV. emh. voltam. Évfolyamunkat az elő
készítésben, majd az Ideiglenes Intéző Bizottságban Gratzer 
Miklós és én képviseltem.

Sajnos írásos anyag, jegyzőkönyv, egyéb feljegyzés 1956 
őszéről nem áll rendelkezésemre. így emlékezetemre kell ha
gyatkoznom, remélem, hogy a megszépítő messzeség nem 
csökkenti a tárgyilagosságot. Visszaemlékezésemben első
sorban a velem megtörténtekről kívánok számot adni, egyben 
jelezni szeretném azt a hangulatot, azokat a benyomásokat, 
melyet akkor tapasztaltam és melyek hatást gyakoroltak rám.

Az 1956. október 22-i nagygyűlés

1956 október közepén már nemcsak az ifjúsági szervezet meg
újítása, hanem a marxizmus-leninizmus, az orosz nyelv és a 
honvédelem oktatásának átszervezése is napirendre került. A 
Budapesti Műszaki Egyetemről kerestek meg bennünket azzal, 
hogy ne vegyünk részt ezeknek a tárgyaknak az előadásain. Ott 
voltam, amikor ezt a felhívást nem fogadtuk el. Az volt a véle
ményünk, hogy céljaink eléréséhez nem engedetlenséggel, ha
nem demokratikus eszközökkel lehet eljutni.

A hangulat - elsősorban a társegyetemekről érkező hírek 
hatására - egyre forrósodott. Különböző követelések fogalma
zódtak meg. Október 20-ra világossá vált, hogy a soproni ifjúság 
is lépni akar. Ezt úgy képzeltük el, hogy szándékainkat minél 
szélesebb körben meg kell vitatni és közösen kell kialakítani 
elképzeléseinket, megfogalmazni céljainkat.

Október 21-én ott voltam a nagygyűlést előkészítő meg
beszélésen is, az akkor Dimitrov téri diákotthonban. Ezen egy
séges volt a vélemény abban, hogy a DISZ-ből ki kell lépni, a 
MEFESZ-t meg kell alakítani. A vita arról folyt, hogy mit várunk a 
MEFESZ-től, mit akar a soproni fiatalság. Egyetértés volt abban 
is, hogy október 22-én délutánra össze kell hívni az ifjúságot. 
Rövid vita után elfogadtuk, hogy erre a rendezvényre az 
oktatókat, az egyetem személyzetét meg kell hívni. Az 
egyetemhez nem tartozó meghívottak listája már nehezebben állt
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össze. Végül az a döntés született, hogy ez nem titkos 
összejövetel, nyíltan és határozottan lépjünk fel, így hívjunk meg 
minden működő, jelentősebb politikai szervezetet.

A többi egyetem fiatalságához hasonlóan, követeléseket 
fogalmaztunk meg. Ez a szegedi egyetem által elfogadottakra 
épült.

Az előkészítés során szó volt arról, hogy a MEFESZ 
Ideiglenes Intézőbizottságot alakít. Ennek összetételére az a 
javaslat hangzott el, hogy minden erdőmérnöki évfolyam 2-2 főt, 
a két bányamérnöki évfolyam ugyancsak évfolyamonként 2-2 főt, 
míg a Földmérőmérnöki Kar összesen 2 főt jelöl, így az 
Ideiglenes Intézőbizottság 16 főből állt, az Ideiglenes Bizottság a 
nagygyűlést 22-én délután 3 órára hívta össze a SOTEX 
kultúrházába. Fontosnak ítéltük a nagygyűlés összehívásához 
Roller Kálmánnak, az Erdőmérnöki Főiskola igazgatójának, 
valamint Zámbó Jánosnak, a Bányamérnöki Kar dékánjának 
meghívását és megnyerését. Meghívásunkat mindketten el
fogadták. Közreműködtek a gyűlés előkészítésében. Ez adott 
lehetőséget a meghívottak körének szélesítéséhez, a meg
hívásokhoz, a követelések terjesztéséhez, a szervezés végre
hajtásához.

A nagygyűlés előkészítését sokban segítette az az álta
lános hangulat, mely azokat a napokat jellemezte.

A nagygyűlésen a három egyetemi kar hallgatósága szinte 
teljes mértékben, az oktatók igen magas létszámban voltak jelen. 
Képviseltették magukat a párt és a DISZ megyei és városi 
szervezetei, egyéb társadalmi és közigazgatási szervek, 
valamint a sajtó képviselői is.
A nagygyűlés elnöksége az Ideiglenes Intézőbizottság volt. Az 
elnökség tagjainak csak egy része vett részt a gyűlés veze
tésében, a többiek a rend fenntartásával, a követelések válto
zásainak átvezetésével voltak elfoglalva.

A gyűlés hangulatát nehéz visszaadni, mert ott akkor 
senki sem arra gondolt, hogy milyen változásokat indít el, hanem 
a jó szándék, a közös tenniakarás mellett jelen volt a valósággal 
való szembesülés, a retorziótól való félelem is. A hallgatók által 
képviselt lelkesedést jól egészítette ki az oktatók higgadt, a 
szélsőségeket visszatartó véleménynyilvánítása. Feltűnt a poli
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tikai vezetők tehetetlen, időnként komikussá váló viselkedése és 
az, hogy semmi garanciát nem tudnak nyújtani a követelt 
változások megvalósítására.

Jómagam a követeléseink megfogalmazásában vettem 
részt. A vita során az egyes felvetéseket figyelembe véve, a 
fogalmazáson állandóan változtatni kellett. Itt kaptak nagyobb 
teret a munkával kapcsolatos kérdések.

Az elfogadott követelések több helyen is megjelentek, így 
azokat nem írom le. Úgy ítélem meg, hogy alapos, a bevezetőre 
és a záradékra is kiterjedő tanulmányozásukból megállapítható, 
hogy mit akart a fiatalság.

A jelenlévők
-  kimondták a DISZ megszüntetését és a MEFESZ meg

alakulását;
-  A MEFESZ szervezésével és irányításával az Ideig

lenes Intézőbizottságot bízták meg. Az évfolyamonként 
jelölt intézőbizottsági tagok megbízatását megerősí
tették;

-  A követeléseket többszöri módosítás után elfogadták.

A nagygyűlés befejezése után az Intézőbizottság a 
további feladatok megbeszélésére még a helyszínen maradt. 
Fontosnak tartottuk követeléseink nyilvánosságra hozását és a 
társegyetemekkel a kapcsolat felvételét. A késő esti órákban a 
Győri Rádió mikrofonja előtt olvastam fel az elfogadott követe
léseket. Az Intézőbizottságtól azt a feladatot kaptam, hogy 
másnap a veszprémi egyetem nagygyűlésén vegyek részt.

1956. október 23-án a hajnali vonattal indultam 
Veszprémbe. Az újonnan választott MEFESZ-vezetőség megbí
zott azzal, hogy vegyem fel a kapcsolatot a nagygyűlés elő
készítőivel, mondjam el tapasztaltainkat, vegyek részt a gyűlé
sen és ott hozzászólásomban ismertessem követeléseinket.

A délelőtti órákban érkeztem meg Veszprémbe. Az ott 
tanuló, volt gimnáziumi osztálytársaim (Leitold Ferenc, Magyar 
Balázs) segítségével az előkészítést végző hallgatókkal sikerült 
találkozni és a problémákat megbeszélni. A gyűlés szerve
zésében, előkészítésében ezen túl nem vettem részt, úgy ítéltem 
meg, hogy ez a helyi egyetemisták feladata. Természetesen
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módom volt a diákokkal beszélgetni. Mindenkit érdekelt, hogy az 
előző nap Sopronban mi történt. Igyekeztem tárgyilagosan és 
részletesen beszámolni mindenről.

A Veszprémi Vegyipari Egyetem nagygyűlése délután 
kezdődött a Színházban. (A kezdés pontos időpontjára nem 
emlékszem) Az ülés első harmada tervszerűen, az előkészített 
beszédekkel különösebb lelkesedés nélkül zajlott. Az ülés máso
dik harmadában került sor a társintézmények küldötteinek és a 
hallgatóknak a hozzászólásaira.

Amikor a levezető elnök a soproni egyetem küldöttének 
felszólalását jelentette be, a karzaton hatalmas ováció hangzott 
fel. Felnéztem az ünneplőkre és meglepetve láttam, hogy ott 
mintegy 40-50 soproni egyetemista tapsol. Utólag derült ki, hogy 
délután egy busszal jöttek el a gyűlésre. A soproni egyetem 
hallgatói nevében üdvözöltem a jelenlévőket, majd felolvastam 
követeléseinket. Hozzászólásom elhangzása után a karzatra 
mentem és csatlakoztam társaimhoz.

A gyűlés harmadik harmadában a veszprémi egyetem 
követeléseinek összeállítására, határozataik megfogalmazására 
került sor. Ezt saját ügyüknek ítéltem. A gyűlés további részén is 
ott voltam, de a követelések megfogalmazásában sem én, sem 
soproni társaim nem vettünk részt.

A gyűlés alapján megállapítottam, hogy jó volt soproni 
egyetemistának lenni Veszprémben.

A késő esti (éjfél előtti) órákban busszal indultunk vissza 
Sopronba. Hajnalban értünk haza. A nap budapesti történéseiről 
csak néhány hír erejéig értesültünk, nem tudtuk azt sem, hogy 
amit mondtak, abból mi az igaz. Ezen a napon Sopronban 
társaim néma tüntetést szerveztek, amelyen én nem vettem 
részt.

Az Ideiglenes Intézőbizottságban

1956. október 24-én korán reggel az egyetemre siettem, ahol az 
Intézőbizottság folyamatosan ülésezett. Én a veszprémi gyűlés
ről számoltam be, de ez már nem nagyon kötötte le a jelenlévők 
figyelmét. Valamennyien a budapesti híreket vártuk. Ezen a 
napon az oktatás rendben elkezdődött. 10 óra után olyan hír
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jutott el az Intézőbizottsághoz, hogy az ÁVH provokációra készül. 
Az ifjúság vezetői gyorsan döntöttek: meg kell akadályozni, hogy 
fegyveres testület tagjai vagy bármilyen provokátorok az 
egyetem területére bejuthassanak.

A IV. évfolyamnak a főépület földszintjén dr. Lámfalussy 
Sándor tartott előadást. Az ő engedélyével ismertettem az 
Intézőbizottság döntését. Az előadás félbeszakadt, a hallgatók a 
kapunál és az egyetem kerítése mellett álltak őrséget.

Dél körül az őrségben nem lévő fiatalság a főépület 
mögött gyülekezett, a fejleményeket tárgyalta. Ekkor kinyílt a 
folyosó ablaka és megjelent Winkler Oszkár professzor úr. Első 
szavai a következők voltak: "Fiúk, őrizzék meg méltóságteljes 
nyugalmukat", majd rövid beszédben nyugalomra, fegyelmezett 
magatartásra szólította fel a jelenlévőket. A csoportosulás hama
rosan feloszlott.

A délután a különböző forrásokból érkezett hírek ellen
őrzésével és értékelésével telt el. Meg kellett szervezni a 
különböző rádiók hallgatását. A fogható adókat más-más diák
társunk hallgatta. A fontos és érdekes információkat az Intéző- 
bizottsághoz továbbította.

Este újra felerősödött a provokáció gyanúja. Arra hívtuk 
fel a figyelmet, hogy az egyetemi hallgatók

-  a városban a lehető legkevesebb időt töltsék;
-  csoportosulásokhoz ne csatlakozzanak, vitába ne 

keveredjenek;
-  tudjanak egymásról, figyeljenek egymásra;
-  az intézőbizottsági tagok csak a bizottság tudtával
-  hagyják el az egyetemet, illetve kollégiumot.

A következő napot is az Intézőbizottság ülésén kezdtem. 
Az érkezett hírek alapján hamar be kellett látni, hogy az egyetem 
zártságát nem lehet tartani. A város különböző üzemeiben 
rendre gyűléseket tartottak, ahová az egyetem képviselőit is 
meghívták. Az Intézőbizottság megbízottai lehetőleg minden 
rendezvényen resztvettek, de a demokratikus döntés jogát a 
dolgozókra bízták. Fontosnak tartottuk, hogy a hatalmi szervek
kel (rendőrség, honvédség, határőrség) normális kapcsolatunk 
legyen. Ez az első időszakban arra szorítkozott, hogy ne szol
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gáltassunk okot ezek beavatkozására. Higgadtságunkkal, 
nyugalmunkkal és határozottságunkkal később sikerült ezen 
szervek szimpátiáját, majd együttműködését is elérni.

Ekkor a hallgatók már a városban is bátran mozogtak, de 
2-3 fő mindig együtt jelent meg. Megpróbáltunk minél többet 
megtudni a városban történtekről.

Az 1956. október 26- i napom is az Intézőbizottságban 
kezdődött. Itt a munka úgy zajlott, hogy a megválasztottak közül 
akinek nem volt valami megbízatása, az jelen volt. Az országban 
történteket értékeltük, elemeztük azok várható hatásait, meg
beszéltük a városban, az egyetemen, diákotthonokban történ
teket. Ha valamilyen ügyben tenni kellett valamit, akkor a jelen
lévők közül megbíztak valakit, hogy intézkedjen. Ha ehhez a 
hallgatók közreműködése kellett, akkor az illető elsősorban a 
saját évfolyamtársai közül kért meg társakat a feladat telje
sítéséhez.

Ezen a napon felerősödött a városban a szovjetek elleni 
hangulat. A városban tartózkodó hallgatótársainktól jött a hír, 
hogy nagyobb tömeg gyülekezik a szovjet emlékműnél. Engem 
bíztak meg azzal, hogy menjek oda és próbáljam elérni, hogy a 
tömeg menjen haza. Egy hallgatótársam motorkerékpárral vitt a 
helyszínre. A szobor a volt Lenin körút végénél állt. Oda- 
érkezésünkkor mintegy 4-500, elsősorban fiatal munkásokból 
álló tömeg tüntetett a szovjet katonai beavatkozás ellen. Az ott 
lévők közül 50-80 fő az emlékmű ledöntését követelte.

Amikor az egyetemi ifjúság megbízottjaként szóltam, elő
ször elhallgattak. Az első, döbbent csend után a tömeg egyre 
elégedetlenebb lett, be kellett látnom, hogy a jelenlévők 
hangulatát, elszántságát nem tudom mérsékelni. Tudtam, hogy 
céljainknak megvalósításában az erőszakos módszerek nem 
segítenek. Amikor láttam, hogy a tömeg hangulata ellenünk is 
fordul, a rendőrségre mentem. Ott az ügyeletest tájékoztattam és 
segítségüket kértem. Mivel az ügyeletes ebben nem tudott 
nyilatkozni, a főkapitány-helyetteshez irányított. Ott azt a választ 
kaptam, hogy erőszakkal a tömeget csak tovább ingerelnék, így 
okosabbnak tartották, ha nem jelennek meg ott a rendőrök. Azt 
javasolták, hogy mi is menjünk vissza az egyetemre.
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Visszafelé láttuk, hogy az emlékművet ledöntötték, és a 
tömeg diadalittasan vonult végig a várkerületen. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy a tömegben egyetemisták nem voltak, 
a szobor ledöntésében nem vettek részt.

Az egyetemre visszaérve beszámoltam a történtekről. El
mondtam; félő, hogy az irányítás nem a mi kezünkben lesz. 
Indulatukat észérvekkel nem tudtuk leszerelni, ezért a város 
nyugalma érdekében meg kellett akadályozni, hogy szélsőséges 
gondolkodásúak vegyék kezükbe az irányítást.
Ez volt az az eseménysor, mely után a város rendjének és nyu
galmának megőrzése érdekében szükségesnek ítéltük és meg is 
szerveztük az 1 rendőr, 1 határőr, 1 hallgatóból álló járőrözést. A 
rend és nyugalom megőrzése egyre jobban az egyetemi ifjúság 
feladata lett. Az egyetemisták voltak azok, akikre a lakosság 
hallgatott, akikben bíztak, akiknek hittek.

A következő napokban a feladatok egyre sokasodtak. Az 
egyetemi ifjúságra hárult

-  a város rendjének fenntartása;
-  a lakosság ellátásának biztosítása;
-  a külföldről érkezett segélyek fogadása;
-  segélycsomagoknak az ország más területeire, elsősor

ban Budapestre történő továbbítása;
-  kapcsolattartás a nemzeti tanácsokkal, munkástaná

csokkal;
-  együttműködés rendőrséggel, határőrséggel, honvéd

séggel.

Ezek a feladatok az egyetemi ifjúság egészét igénybe
vették.
Jellemzőül néhány információ:

Nem volt kenyér, egyetemi hallgatók részt vettek a 
kenyérsütésben, szállították az üzletekbe.

A segélyszállítmányokat a tornateremben fogadtuk és ott 
állították össze a továbbszállítandókat is. Hihetetlen mennyi
ségeket kellett itt megmozgatni. Csak a maradék ruhanemű 
meghaladta a 20.000 kg-ot. Nem volt kevesebb a maradék 
élelmiszer sem. (Az Erdőmérnöki Főiskola jelentése az 1956/57
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iskolai év eseményeiről c. összeállítás pontos adatokat tartal
maz.)

A budapesti szállítmányok összeállításához nem volt elég 
a városban fellelhető gépkocsipark, más megyéktől is kellett 
segítséget kérni.

Amikor az üzletekben elfogyott a cukor, a Petőházi Cukor
gyárból az Intézőbizottság hozatott.

A feladatok növekedése mellett egyéb változások is tör
téntek:

-  Megalakult Sopron város Ideiglenes Nemzeti Tanácsa, 
az egyetemi oktatók és a személyzet is megalakította 
forradalmi bizottságát;

-  Az Egyetem Tanácsa is csatlakozott az ifjúság követe
léseihez;

-  Oktatók is csatlakoztak az Intézőbizottsághoz.

A feladatok ellátásának döntő többsége a megalakult új 
szervezetek mellett is az egyetemi ifjúságra maradt. Ez az 
Intézőbizottságnak egyre több idejét és energiáját kötötte le. 
Mindez azt eredményezte, hogy az Intézőbizottság munkáját át 
kellett szervezni. Erre október 28-án került sor.

A kialakított csoportok és feladataik a következők voltak:

Gazdasági csoport
Feladata a város közellátásának, közélelmezésének meg

oldása. Segélyszállítmányok fogadása, segélyek rendszerezése, 
egészségügyi ellátás megszervezése.
Szállítási csoport

A gépkocsik megrendelése, üzemanyag biztosítása, szállító 
gépcsoportok összeállítása, segélyszállítmányok továbbítása. 
Üzemi csoport

Kapcsolat az üzemekkel, munkástanácsokkal.
Vidéki csoport

Kapcsolatkeresés és -felvétel más városok szervezeteivel. 
A környező községek Nemzeti Bizottságainak segítése, 

segélygyűjtések szervezése.
Híradó csoport

Információgyűjtés és -továbbítás.
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Rendészeti csoport
A város rendjének fenntartása, együttműködés a rendőr

séggel, határőrséggel, honvédséggel.

Én a vidéki csoporthoz kerültem, így a továbbiakban annak 
néhány tevékenységére térek ki.

A vidéki csoportban

Első feladatom volt, hogy a soproni egyetem képviseletében 
Győrben a Nemzeti Bizottsággal vegyem fel a kapcsolatot.

Ennek végrehajtása érdekében hárman utaztunk Győrbe. 
Tóth Gézára, akkor II. éves emh.-ra emlékszem név szerint. Rám 
azért esett a választás, mert egyetemi éveim előtt nyolc évet 
Győrben tanultam és részben ott is laktam. (Kb. 4 évig szülő
falumból bejáró voltam.)

1956. október 29-én utaztunk Győrbe. Ott a káptalandombi 
középiskolás kollégiumban kaptunk szállást. (Középiskolás ko
romban itt is laktam.)

Első tennivalónk a Győri Nemzeti Tanács megkeresése 
volt. Ez a városházán tevékenykedett. Bejelentkeztünk a 
portaügyeletet ellátó személyeknél. Itt másnap délelőttre jegyez
tek elő bennünket. Mivel a várost ismertem, tudtam, hogy hol 
van ifjúsági szervezet épülete, ezért a napot ezek felkeresésével 
töltöttük. Az iskolákban szünet volt, de néhány helyen tudtunk 
találkozni fiatalokkal.

Másnap délelőtt a megbeszélt időben jelentkeztünk a 
városházán. Bejutottunk a titkárságig. Rengetegen voltak az 
épületben. A titkárságon rögzítették adatainkat és azt, hogy 
honnan jöttünk és mit akarunk. Köszönettel vették jelent
kezésünket, jó munkát kívántak a soproniaknak, egyben közöl
ték, ha szükségük lesz ránk, értesítenek bennünket. Tegyük a 
dolgunkat úgy, ahogy eddig.

Visszaérve Sopronba a következő három napban (okt. 31., 
nov. 1., 2.) a környező községekben jártunk. Egy autóbusz állt a 
rendelkezésünkre, ezzel 20-25 egyetemistával indultunk, egy- 
egy településen ketten leszálltunk, ott

-  tárgyaltunk a Nemzeti Bizottsággal;
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-  megnéztük a segélyezési felhívásokhoz csatlakoztak-e;
-  mit és mennyit gyűjtöttek össze, hol és hogyan tárolják;
-  felmértük, hogy kérnek-e valamilyen segítséget.

Ami adatszerűén rögzíthető volt, azt felírtuk, a segélyre 
vonatkozókat továbbítottuk a gazdasági csoportnak.

Az utakat mindig előre megterveztem, az általam kivá
lasztott útvonalakon haladva a környező községek szinte 
mindegyikében voltunk. A csoport tagjai döntő részben saját 
évfolyamtársaimból szerveződtek. A vidéki utak után, a délutáni 
órákban tájékoztattam az Intézőbizottságot az utak tapasz
talatairól. A többi csoport is dolgozott. Legnagyobb feladatot a 
segélyek fogadása és továbbszállítása jelentette. A városban 
rend és fegyelem volt.

Ezt az időszakot a forradalom nyugodt szakaszának nevez
hetném. Az országban kialakult egy olyan egység, amelyben a 
lakosság egyetértett a politika intézkedéseivel. Az emberek 
önzetlenül segítettek a bajbajutottaknak, adományokat, élelmi
szert gyűjtöttek. Egy ország volt azonos akaraton.

Az Intézőbizottság nagyon egységes és határozott volt. Ott 
voltam, amikor egy Budapestről érkezett fiatalember az egyik 
párt ifjúsági szervezetét szerette volna megszervezni az egye
temen. Az Intézőbizottság semmilyen rendbontást nem engedett. 
A szervezőt nemcsak az egyetemről, hanem a városból is 
eltávolította, azzal a véleménnyel, hogy most egységes magyar 
érdeket kell képviselni, nincs itt a helye és ideje a párto- 
sodásnak. Az egyetemen meg különösen nincs.

Nemcsak az Intézőbizottság, hanem az egyetemi ifjúság is 
összefogott. Egységes akarattal, nagy lelkesedéssel dolgozott. 
Az első napok valamelyikén megfogadtuk, hogy amíg köve
teléseink nem valósulnak meg, senki sem fogyaszt szeszes italt. 
Ezt a közel 600 hallgató, fogadalmának megfelelően, november
4-ig megtartotta.

Az, hogy Sopronban ez alatt a majdnem két hét alatt rend 
volt, hogy a közellátás, a közbiztonság zavartalan volt, nagy
mértékben az egyetemi ifjúságnak köszönhető, akik nemcsak az 
irányításban, hanem a feladatok fizikai munkáiban is példa
mutatóan vettek részt.
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Jöttek a tankok

Az utolsó nap 1956. november 4-e, vasárnap.
Hajnalban hallottuk a rádióból Nagy Imre kétségbeesett 

felhívását, megdöbbentő szavait. Önkéntelenül felvetődött, mi 
lesz most, mit lehet és mit tudunk tenni.

A hírek hallatán azonnal az egyetemre mentem. Az Intéző
bizottság jelenlévő tagjai, a katonai csoport tagjai a lehetséges 
megoldáson gondolkodtak. A bizottságban élt a remény, hogy a 
"Nyugat" nem engedi, nem engedheti meg, hogy az orosz túlerő 
az országot elfoglalja. Úgy gondoltuk, hogy Sopronra az ország 
legnyugatibb pontjaként hídfőállásként is szükséges lehet, ezért 
meg kell akadályozni, hogy az oroszok Sopronba jöjjenek.

A terv megvalósításához a határőrségre és a katonaságra 
is számítottunk, mert előzőleg mindkét szervezet kinyilvánította, 
hogy az ifjúság céljaival egyetért, segíti az egyetemi ifjúságot. 
Olyan döntés született, hogy az Intézőbizottság megbízásából 
három hallgató azonnal utazzék el a fertődi tüzéralakulathoz, 
kérje, hogy nehézfegyverekkel segítsék a soproni körzet sem
legességének megőrzését. A három hallgató egyike voltam, 
társaim közül Újvári Ferenc, akkor másodéves hallgatótársamra 
emlékszem, a harmadik tag személyét nem tudom felidézni.

8,30 óra körül egy Pobjeda személygépkocsival indultunk 
Fertődre. A nedves, sáros úton Fertőszéplak területén az autónk 
megcsúszott és egy ház kerítésének ütközött. Szerencsére 
egyikünk sem sérült meg, az autó viszont nem indult el. Mikor a 
falu lakói megtudták, hogy kik vagyunk és milyen céllal utazunk, 
azonnal hoztak két kerékpárt azzal, hogy a szomszéd faluig el 
tudunk ezekkel jutni. Újvári Ferenccel indultunk tovább. Tíz óra 
előtt értünk a laktanyához.

A kiskatonák nagy lelkesedéssel fogadtak bennünket. 
Parancsnokuk irányításával összeállítottak 6 ágyúból és több 
teherautóból álló menetoszlopot.

Az első teherautóval a katonák között a platón ülve 
indultunk vissza Sopronba. Fertőszéplakon megálltunk, vissza
adtuk a kerékpárokat és felvettük ott maradt társunkat. Az autó 
és a gépkocsivezető további sorsáról nem tudok.
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11 óra után érkeztünk Sopronba az egyetemhez. Innen 
teherautókon nótaszóval indultunk Sopront megvédeni. Ekkor 
még nem tudtuk, hogy az ágyúkat előzőleg hatástalanították, 
azok használhatatlanok voltak.

Nagycenk, Kópháza és Sopron előtt három vonalban 
álltunk fel a 85-ös út két oldalán. A mi évfolyamunk többsége a 
harmadik, a Sopron előtti vonalban foglalt helyet. Maczka János 
évfolyamtársammal a szombathelyi vasút mellé kerültünk. 
Helyünkről jól láttuk a 85-ös utat, a rá merőleges árok partján 
elhelyezkedő társainkat és az út két oldalán leállított 1-1 ágyút. 
Talán két óra lehetett, amikor megjelent az úton két, majd 
további két tank. Az első tankon magyar zászló lengett és egy 
magyar katonatiszt állt. A tankok megálltak az úton és fegyverei
ket a védővonalra irányították. Hosszúnak tűnő, néhány perces 
néma csend után a fiatalság elindult a tankok felé, lerakta a 
fegyvereket és tankok kíséretében a 85-ös országúton gyalog 
indult Sopronba.

Maczka Jánossal ketten a vasúti sínek között indultunk 
vissza a városba. Az első házakhoz érve a lakosok meg
döbbenve fogadtak bennünket, fegyvereink láttán azonnal azt 
kérték, hogy azt ne vigyük tovább, hiszen az oroszok a városban 
vannak. A tankok dübörgését hallani lehetett. Társainktól elsza
kadtunk, ketten voltunk. Fegyvereinket egy élősövény mögé 
rejtettük és így már fegyvertelenül indultunk a Dimitrov téri 
diákotthonhoz. Abban reménykedtünk, hogy hallgatótársainkkal 
vagy azok egy részével fogunk találkozni.
Az épületben csak dr. Magyar János és családja, valamint az 
épület portása, egyben gondnoka volt. Mi voltunk az első két 
hallgató, aki a kollégiumba érkezett.

Dr. Magyar János megkérdezte, hogy mit tudunk. El
mondtuk. Az adott helyzetben senki sem volt tájékozottabb a 
másiknál. A professzor úr azt kérte, hogy a bejárati ajtót zárjuk 
be, egy gerendával biztosítsuk ki, és csak ott lakó hallgatót 
engedjünk be, fegyvert, bármilyen hadieszközt, lőszert ne 
engedjünk behozni. Ha idegen jönne, vagy bármi rendellenes 
történne, akkor szóljunk neki. így ért bennünket az este. 
Csendben, esemény nélkül.
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Egész éjjel a portán virrasztottunk. Az éjszaka folyamán 4-5 
hallgatótársunk kért bebocsátást. Aki fegyverrel, lőszerrel jött, 
azt megkértük, hogy vigye el valahová és úgy jöjjön. Reggelre 
annyian lettünk (6-8 hallgató), hogy a porta őrségét meg
szerveztük.

Az érkezettektől olyan híreket kaptunk, hogy az egyetemen 
tankok vannak. A hallgatók nagy része felment a Muck-kilátóra. 
Mi az épületet nem hagytuk el, hétfőn délben 12-en ebédeltünk a 
menzán, fáradtan, csüggedten, reményvesztetten vártuk a továb
biakat.

A kettészakadt egyetem

Néhány nap eltelte után világosodtak a történtek. Az egyetem 
oktatóinak egy része és a hallgatók igen magas arányban 
Ausztriába távoztak. Nehéz volt pontosítani, hogy kivel mi 
történt, hiszen nem tudtuk, hogy ki utazott haza, ki tartózkodik 
Magyarországon.

Dr. Magyar János vezetésével megkezdődött az egyetemi 
oktatás megindításának előkészítése.

Ezzel egyidőben a munkásság a munkástanácsok irányí
tásával országos sztrájkot kezdett.

Az itthon maradt hallgatókból a MEFESZ-t újraszerveztük.
Az Ausztriába távozott társainkról kevés és nem is mindig 

megbízható híreink voltak. November vége volt az az időszak, 
amikor egy-egy okmányaiért vagy jegyzetekért hazajött hallgató, 
vagy családtagjáért kimenő sopronitól kaptunk megbízhatónak 
tűnő híreket.

Az itthon maradt hallgatóknak november 12-én megindult 
az oktatás. Hiányos létszámok mellett 15-16-án elérte az egye
tem vezetése, hogy a Sopronban tartózkodó hallgatók 
rendszeresen járjanak előadásokra. A létszám november végéig 
alig növekedett. December első napjaiban Illyés Benjámin 
évfolyamtársammal együtt azt a feladatot kaptuk az egyetem 
vezetésétől, hogy menjünk el az Ausztriában tartózkodó tár
sainkhoz.

Az ennek végrehajtásáról készült beszámolót szintén itt 
közöljük. (Eddig még sehol nem hoztuk nyilvánosságra.)
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Epilógus

Az Erdőmérnöki Főiskolán tanulmányaimat befejezhettem. 1957 
tavaszán a KISZ szervezésére kértek fel. Nem vállaltam. Ezek 
után az évfolyamon, az egyetemen semmilyen tisztséget nem 
tölthettem be.

1958. június végén jeles diplomával, mérnöki munkára 
alkalmatlannak minősítetten hagytam el Sopront. Dr. Magyar Já
nos által írt levélnek köszönhettem, hogy a zalai erdőgazdaság 
alkalmazott.

Évfolyamunkból 36-an szereztünk oklevelet a Soproni 
Erdőmérnöki Főiskolán és 36-an végeztek Vancourverben, a 
British Columbiai Egyetem magyar csoportjában. Itthon és Kana
dában élő évfolyamtársaimmal tartom a kapcsolatot.

1993-ban a 35 éves találkozónkon 15 Kanadában élő 
évfolyamtársunkat is köszönthettem. Mit lehetett mondani? Elis
mertem azt a hihetetlen erőfeszítést és sok munkát, melyet 
szakmai és emberi tekintélyük megteremtése érdekében végez
tek. Azt, hogy beilleszkedtek új hazájuk szokásaiba, törvényeibe, 
többen magas beosztásba kerülve tekintélyt szereztek a soproni 
egyetemnek is. Elmondtam, hogy akkor itthon maradni, majd 
évtizedeken keresztül becsületesnek maradva a magyar erdőket 
szolgálni sem volt veszélytelen és könnyű feladat. Ki-ki 
választott. Döntésének következményeivel mindenkinek magá
nak kellett megküzdenie. Valamennyien részese voltunk annak a 
két hétnek, melyet a magyar történelemből nem lehet kitörölni.

1995-ben lehetőségem volt eljutni Kanadába. Két hetet 
töltöttem Alberta és British Columbia területén. 2000 km-t utazva 
ismerkedtem a kanadai erdőgazdálkodással. A tanulmányút 
során tíz volt évfolyamtársammal találkoztam. Állíthatom, hogy a 
kanadai erdők művelésében úttörő szerepet vállaltak és munká
juk nyomát a kanadai erdők őrzik.
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Meggyőződésem, hogy mi, akik itthon maradtunk és a 
magyar erdők szolgálatát választottuk, helyesen cselekedtünk, 
becsülettel dolgoztunk. Munkánk értékelése az utódok feladata.

Nagykanizsa, 1996. október 23.


