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Egy küldetés története 

Dr. Illyés Benjámin - Nagy László

Dr. Illyés Benjámin és Nagy László erdőmérnökök 1956 őszén az 
Erdőmérnöki Főiskola negyedéves hallgatói voltunk. Az itt leírás
ra kerülő esemény velünk történt meg. Akkor ez az Erdőmérnöki 
Főiskola oktatói és hallgatói körében közismert volt. Később nem 
illett róla beszélni. Most azért elevenítjük fel, mert erről mi tudunk 
számot adni. Meggyőződésünk, hogy akkori cselekedetünk része 
a soproni erdészettörténetnek, és annak a szellemnek, mely a 
Sopronban végzett hallgatókat jellemzi. Úgy ítéljük meg, hogy 
éppen ezért - mint az események résztvevői nem őrizhetjük 
magunkban a megtörténteket, hanem át kell adnunk azoknak, 
akik ennek megítélésére, illetve megőrzésére hivatottak.

Az előzményekből igen röviden annyit meg kell jegyezni,
hogy

-  november 4-én az Erdőmérnöki Főiskola oktatóinak 
mintegy fele, hallgatóinak több mint 80 százaléka 
Ausztriába távozott;

-  november közepén az itthon maradt oktatók dr. Magyar 
János irányításával megkezdték az oktatást. Ezt azért 
tartjuk fontosnak, mert reális veszély volt az, hogy az 
alacsony létszám miatt a Főiskolát megszüntetik vagy 
valamelyik agráregyetemhez csatolják;

-  december elején a létszám nem változott, az eltávozott 
oktatók és hallgatók nagy része St. Wolfgangban, míg - 
elsősorban az ötödévesekből álló - kisebb rész egy 
más táborban várta sorsának további alakulását.

1956. december 3. hétfő

Dr. Magyar János professzor hívott bennünket az irodájába. A 
megbeszélésen jelen voltak dr. Lámfalussy Sándor és dr. Hara- 
csi Lajos egyetemi tanárok. A megbeszélésen a jelenlévő okta
tók javasolták, hogy a Soproni Egyetem
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-  vegye fel a kapcsolatot a külföldön tartózkodó 
oktatókkal és hallgatókkal;

-  jelezze, hogy az Egyetemen megindult az oktatás;
-  hozza a kintlévők tudomására, hogy az Egyetem az 

oktatóinak a munkát, a hallgatóknak a tanulás 
lehetőségét biztosítja;

-  tudja meg, hogy a kintlévők hogyan tervezik tovább 
jövőjüket, sorsuk várhatóan hogyan alakul. Van-e 
esélye annak, hogy többen visszajönnek.

A körülmények mérlegelése után az oktatók úgy döntöttek, 
hogy a kapcsolatfelvétel személyesen történjék, és erre 
bennünket kértek fel. A kiválasztás indokául elmondták, hogy 
mindenképpen hallgatót kívántak felkérni, és a meglévő hallga
tók közül a kintiek bennünket fogadnak el legjobban, hiszen 
ismerik eddigi tevékenységünket és személyes kapcsolataink 
jók. ígéretet kaptunk arra, hogy a vállalkozás végrehajtásában a 
tőlük telhető minden segítséget megadják.

Mi rövid tanakodás után a feladatot vállaltuk. A kérésünk 
az volt, hogy Szilágyi István évfolyamtársunk velünk tarthasson, 
mert ő már járt novemberben St. Wolfgangban, amikor feleségét
- aki november 4-én kiment hazahozta. Az oktatók Szilágyi 
István ellen kifogást nem emeltek, felkérését ránk bízták.

A megállapodás az volt, hogy az utazást a lehető leg
rövidebb időn belül meg kell valósítani, mert az időveszteség a 
kapcsolatfelvétel esélyeit igen rontja.

Szilágyi Istvánnal délután beszéltünk és megegyeztünk 
abban, hogy másnap hárman indulunk.

1956. december 4. kedd

Az előző nap eseményeinek következtében hárman reggel nem 
az előadásokra, hanem Ausztriába indultunk. Az akkori viszo
nyoknak megfelelően, gyalog. Az útra minimális felszereléssel 
indultunk, hiszen okmányainkon, kevés ruhán, tisztálkodószere
ken és némi élelmiszeren kívül semmit sem vittünk.

Utunk a városon, a Bécsi-dombon keresztül vezetett a 
határ felé. 10 óra körül a határ közelében a határőrök elfogtak és
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az őrsre kísértek bennünket. Itt meg kellett várnunk, míg az 
őrsparancsnok megérkezik. Ő behívott bennünket az irodájába, 
elkérte okmányainkat, meghallgatott bennünket, mi a tényleges 
helyzetről tájékoztattuk. Kiküldött bennünket, nyilván meg akart 
győződni az általunk elmondottak igazságtartalmáról. Mintegy 
húsz perc újabb várakozás után ismét hívott bennünket, vissza
adta okmányainkat és az asztalára kiterített térképen meg
mutatta, hogy merre menjünk. Kérése az volt, hogy vissza
érkezés után a határőrség parancsnokságán jelentkezzünk.

A megjelölt ösvényen haladva léptük át a határt. A déli 
harangszót már a túloldalon hallottuk. Utunkat továbbra is gyalog 
folytattuk egy közeli falu cukorgyáráig. Innen cukrot szállító 
autókkal jutottunk el Bécsig. Az autókról a Nyugati pályaudvar 
közelében szálltunk le, mivel nem egy autóval mentünk, itt 
megvártuk egymást.

A vasútállomáson kiválasztottunk egy Linz felé induló 
vonatot és felszálltunk rá. Minimális nyelvtudással, fáradtan 
indultunk el, de a kalauzzal nem tudtunk szót érteni. Igazol
ványunk, pénzünk nem volt, így a második állomáson le kellett 
szállnunk a vonatról. Gyalog indultunk vissza a városközpont 
felé.

Este kilenc óra körül magyar szóra lettünk figyelmesek. 
Megismerkedtünk. Az újonnan jöttét megillető figyelemmel és 
segítséggel új ismerőseink egy - a magyar menekültek részére 
kialakított - szálláshelyre kísértek bennünket. Ők is ott laktak. Itt 
éjszakai szállást, étkezést és tanácsokat kaptunk, ezek figye
lembevételével alakítottuk a következő nap programját.

1956. december 5. szerda

Ez a nap a továbbutazás lehetőségének megteremtésével telt el. 
Először hosszú sorban állás után egy, erre a célra rendsze
resített helyen, tartózkodási engedélyt kellett váltanunk. Az 
engedély kiadását részletes adatfelvétel előzte meg. Az egész 
intézés a délelőttöt igénybe vette.

Az étkezés nem volt gond, mert a város több pontján 
lehetett a magyar menekülteknek élelemhez jutnia, így szend
viccsel ezt megoldottuk.
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A tartózkodási engedély birtokában egy másik irodában 
már várakozás nélkül megkaptuk a továbbutazáshoz szükséges 
vonatjegyeket. A vonatunk este 10 óra körül indult, így az esti 
órákban módunk volt Bécsben körülnézni.

Éjfél előtt érkeztünk Linzbe, ahol néhány órát vártunk az 
átszállásra, így az éjfél Linz főutcáján ért bennünket.

1956. december 6. csütörtök

A váróteremben töltött rövid alvás után kora hajnalban indultunk 
tovább Bad Ischl-en átszállva, a Wolfgang Seen motoros hajóval 
átkelve, St. Wolfgangba. A hallgatótársainkhoz délelőtt 10 óra 
körül érkeztünk meg. Az itt egy középiskolának megfelelő 
tanintézetben - azok tanulóit hazaküldve helyezték el ideig
lenesen a soproni hallgatókat és néhány oktatót. Az oktatók 
többsége nem itt volt elhelyezve. A kerítéssel körülvett iskolát 
csendőrök őrizték. A portaszolgálatot hallgatók látták el. így 
érkezéskor természetesen - mint végre megérkezetteket - been
gedtek bennünket.

A találkozás örömét, annak érzelmi részeit, a sok kíváncsi 
kérdést nem kell leírni, a történetnek része ugyan, de nem 
lényeges. Úgy fogadtak bennünket, mint akiket régen vártak, és 
természetesnek tartották, hogy velük fogunk maradni és a 
továbbiakban sorsunk egyformán alakul.

Sok-sok kérdés és információ után derült ki, hogy a mi 
céljaink mások. Nekünk itt hallgatótársainkkal, elsősorban 
évfolyamtársainkkal volt lehetőségünk beszélgetni. Természe
tesen elmondtunk mindent, amit a soproni eseményekről tudunk, 
és elmondtuk azokat az üzeneteket is, amivel megbíztak ben
nünket.

A valós helyzet megismerése némi megdöbbenést váltott 
ki, de érveink meghallgatása után elfogadták azt, hogy mi vissza 
kívánunk menni Sopronba, de előtte küldetésünket szeretnénk 
teljesíteni. Ehhez szükséges lenne az oktatókkal is találkozni. 
Ennek megszervezésére Gratzer Miklós évfolyamtársunk - aki a 
hallgatók összefogásában nagy szerepet vállalt - ígéretet is tett. 
Helyzetünket két alapvető körülmény nehezítette. Ezek:
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-  Ott tudtuk meg, hogy az Egyetem kinti vezetése 
döntött és elfogadta Kanada ajánlatát. Ezzel megszűnt 
az a bizonytalanság, amire mi számítottunk. Induláskor 
úgy tudtuk, hogy hallgatótársaink további sorsára vo
natkozóan még több változat szerepel. Az időköz
ben megszületett döntésnek megfelelően, az oktatók és 
a hallgatók együtt maradva, Kanadába készültek, an
nak az ígéretnek a birtokában, hogy ott a tanulás folya
matosságát, majd a munkát az állam biztosítja a szá
mukra. Ennek megfelelően elsősorban az oktatóknak, 
de a hallgatóknak is igen komoly érdeke fűződött 
ahhoz, hogy az egység megmaradjon, a fellépésük kö
zös és egységes legyen.

-  Az érdeklődőknek, a visszajönni szándékozóknak mi 
nem ígérhettünk védelmet. Mi csak a tényleges, az álta
lunk akkor látott magyarországi helyzetet és a saját 
visszatérési szándékunkat mondhattuk el.

Gratzer Miklóssal történt beszélgetés során ígéretet 
kaptunk, hogy a hazatérésben segítenek bennünket, de azt is 
tudomásunkra hozták, hogy azt szeretnék, ha az ott lévők együtt 
maradnának és nem szeretnék, ha mi bármilyen, ezt nehezítő 
lépést tennénk.

E nap érdekes színfoltja volt a Mikulás-ünnepség, melyen 
természetesen mi is részt vettünk és ugyanúgy ajándékot kap
tunk, mint a többiek.

1956. december 7 péntek

A nap hallgatótársainkkal töltött beszélgetésekkel telt. Mindenki 
kíváncsi volt valamire. Mi pedig vártuk, hogy hogyan, hol és 
mikor találkozhatunk az oktatókkal.

Késő délután azonban az események jelentősen megvál
toztak. Két csendőr jött be a szobába és Szilágyit kereste. Ő 
jelentkezett. A két csendőr közrefogta és elvezette. Mi nem 
tudtuk, mi történt. Az csak később derült ki, hogy mivel már má
sodszor van ott, gyanúsnak találták. Hogy ez volt-e a valódi ok, 
vagy más, nem tudtuk kideríteni.
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A csendőrök valamivel később minket is bekísértek az 
irodájukba, és ott kihallgattak bennünket. Kérdéseik Szilágyi 
Istvánra és szándékainkra vonatkoztak. A kihallgatásról jegyző
könyvet vettek fel.

A velünk kapcsolatos határozat az volt, hogy másnap 
reggel el kell hagynunk a telepet. Mi úgy nyilatkoztunk, hogy 
nem kívánunk Kanadába menni, Bécsben szeretnénk tanulni. 
Ezért született a kiutasító döntés. Szilágyi Istvánnal ott mi többet 
nem találkoztunk. Őt letartóztatták, és január végén érkezett 
vissza Sopronba.

Pénzünk nem volt, a döntést este tudtuk meg, így az év
folyamtársaink gyűjtöttek össze pénzt arra, hogy indulni tudjunk. 
Hahn Fülöp évfolyamtársunk aki beszélt németül vállalta, 
hogy Bécsig elkísér bennünket.

Igen nyugtalan körülmények között, teli aggodalommal 
feküdtünk le annak a tudatában, hogy másnap reggel el kell 
hagyunk St. Wolfgangot.

1956. december 8. szombat

Reggel Hahn Fülöp kíséretében nyolcán hagytuk el a magyar 
tábort. A nap utazással telt, hiszen a legolcsóbb megoldást 
kellett megtalálni, így többszöri átszállással, éjjel érkeztünk meg 
Bécsbe. A Déli pályaudvaron megvettük a bécsújhelyi vonatra 
szóló jegyeket és elköszöntünk Hahn Fülöptől.

Az éjszaka további részét 6, hozzánk csatlakozó és velünk 
visszatérő hallgatótársunkkal a Déli pályaudvar várótermében 
töltöttük.

1956. december 9. vasárnap

Hajnalban indultunk Bécsújhelyre, majd ott átszállva, a magyar 
határra. A határhoz nyolc óra körül érkeztünk.

Nem tudtuk, hogy az elmúlt napokban az országban, 
Sopronban milyen változások történtek. Azt tudtuk és hittük, 
hogy az ország érdeke ellen nem tettünk, így nyugodt 
lelkiismerettei, de nem kis félelemmel léptük át Ágfalvánál a 
határt.
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Mivel - ünnep lévén - a határőrségtől autót nem tudtak 
küldeni, az ágfalvi őrsről gyalog indultunk el Sopronba. Délben 
érkeztünk meg az akkori Dimitrov téri kollégiumba.Társaink nagy 
örömmel fogadtak bennünket.

Dr. Magyar János professzor úr a kollégiumban lakott, így 
azonnal tájékoztatni tudtuk utunkról, annak eredményéről és 
gondjainkról.

Tájékoztatásunk lényege a következő volt:
-  hírt vittünk a Soproni Egyetemről, tájékoztattuk a kinti

eket az oktatás megindításáról, a soproni hírekről;
-  hallgatótársainkkal véleményt cseréltünk, meghall

gattuk egymás érveit. Hatan velünk visszajöttek és 
néhányuk hazatérése a közeljövőben várható;

-  Az oktatókkal nem tudtunk beszélni;
-  Az oktatók közül nem jött velünk senki, velünk a kap

csolatot senki sem kereste;
-  Az Egyetem kinti része várhatóan együtt marad 

és Kanadába készül;
-  Szilágyi István sorsáról nem tudtunk.

Ezzel véget ért a küldetésünk.
Tettünkért dr. Magyar János és a határőrségnél történt je

lentkezésünkkor, az ügyeletes tiszt mondott köszönetét. Egye
temi tanulmányainkat 1958-ban fejeztük be. Minősítésünkben a 
leírt esemény negatívumként szerepelt.

Sopron, 1996. október 14.


