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Sopron sajátos helyzetben lévõ város a
forradalom két hetében. A nyugati határ
közelsége (soproni beszögellés), zártsá-
ga (mindenki ismer mindenkit) nagyban
befolyásolta a vidéki kisváros minden-
napjait. Az 1945-1956 között eltelt 11
esztendõ nem múlt el nyomtalanul a vá-
ros és intézményei életében. Ebbe a ka-
tegóriába tartozott az Erdõmérnöki
Fõiskola is. 1949-ben a korábbi egyete-
met a Rákosi rezsim kettétépte. 1951-
ben pártutasításra közel ötven hallgatót
kizártak és eltávolítottak a Fõiskoláról.
Az új hatalom, a selmeci hagyományok
megfojtására törekedett. A bányászokat
és kohászokat Miskolcra költöztették. A
helyhiányból következõleg azonban a
III-IV. éves hallgatók Sopronban folytat-
ták tanulmányaikat. Az elköltözött ka-
rok helyébe pedig Földmérõ Mérnöki
Kart szerveztek. 1955-ben, az akkori il-
letékesekben már a soproni felsõoktatás
felszámolása is felmerült. 1956 forró
nyarán a teljes bizonytalanság vette kö-
rül az intézmény további sorsának ala-
kulását. Ebben a helyzetben találták a
Fõiskolát az 1956-os forradalmi esemé-
nyek. A szegedi és budapesti ifjúság
mozgalmai, reformgondolatai jó tápta-
lajra hullottak Sopronban is.

1956. október 21-én a fõiskolai és
egyetemi ifjúság a délutáni órákban elha-
tározta, hogy csatlakozik a budapesti mû-
szaki egyetemisták követeléseihez. Az es-
te folyamán az akkori Dimitrov téri diák-
szállóban minden kar és szak (erdész, bá-
nyász, földmérõ, geológus) képviseltette
magát. A gyûlést Bujdosó Alpár és Bar-
tucz Ferenc vezették le. Az ifjúság meg-
kezdte saját programpontjainak kidolgo-
zását. Az erdészhallgatók ígéretet tettek
arra, hogy a másnapra tervezett nagygyû-
lést engedélyeztetik Roller Kálmán igaz-
gatónál, és helyszínéül a SOTEX kultúrhá-
zat javasolták. Másnap, október 22-én dél-
után 15.00-kor Ideiglenes Intézõ Bizottság
vezetésével kezdetét vette a nagygyûlés,
az elsõ soproni diákparlament. Az emel-
vényen a hallgatók foglaltak helyett. A
zsúfolásig megtelt teremben képviseltet-
ték magukat a meghívottak is: az oktatók,
a városi pártbizottság tagjai, a fegyveres
testületek képviselõi. Elénekelték a Him-
nuszt, majd a Nemzeti dal elszavalása kö-
vetkezett. Donáth György I. éves
erdõmérnök-hallgató ismertette a buda-
pesti egyetemisták pontjait. Majd saját
pontjaik megvitatására és azok írásba fog-
lalására került sor. Követeléseik három
csoportot alkottak: általános, egyetemi és

soproni követelések. Az órákig tartó vita-
esten kimondták: Szeged és Budapest pél-
dáját követve kilépnek a DISZ-bõl, és
megalakítják saját ifjúsági szervezetüket, a
MEFESZ-t. Követelték a soproni karok és
a fõiskola egy egyetemben való egyesíté-
sét. A MEFESZ irányításával egy elõkészítõ
bizottságot bíztak meg. Ennek elnöke Buj-
dosó Alpár erdõmérnök lett. 

„Sokan hozzászóltak és a követelések
közül mindinkább a nemzeti jellegûek
kerültek elõtérbe. A hallgatóság körébõl
több felszólaló felvetette, hogy miért hi-
ányzott a Himnusz a legutóbbi március
15-ei ünnepség mûsorából. Valaki a
hallgatók közül megjegyezte: mert a
párttitkár kihúzta azt. Ezután a tömeg
hangosan követelte, hogy a párttitkár
nyilatkozzék, miért húzta ki a Him-
nuszt a nemzeti ünnep programjából.
Az erkélyek egyikérõl felállt Strausz Jó-
zsef függetlenített csúcstitkár és próbálta
csendesíteni az egyre erõsödõ felháboro-
dást. Kezdte magyarázni, hogy az itt
jelenlévõ fiatalok a párt politikájának
köszönhetik azt, hogy tanulhatnak. A
hallgatóság kórusban harsogta, hogy
nem erre kíváncsi, hanem arra, hogy
miért húzták ki a Himnuszt a nemzeti
ünnep mûsorából. A választ nem lehe-
tett érteni, a túlfûtött hangulatban a za-
jos nemtetszés-nyilvánítás elnyomta a
felszólaló hangját. A zaj elcsendesedése
után egy lányhallgató feltette a kérdést:
miért vezettek bennünket félre és miért

hazudtak? Ugyancsak a jobboldali erké-
lyek egyikén felállt a Marxizmus-Leni-
nizmus Tanszék egyik kulcsembere, Ker-
tész István adjunktus, aki a felszólalásá-
ban beismerte, hogy a párt félrevezette a
magyar népet. „Igen, hazudtunk, ha-
zudtunk, hazudtunk, mert hazudnunk
kellett.” Megnyilatkozása döbbenetet és
csendet váltott ki az egyébként zajos
nagygyûlésbõl.”

Este 11 óra körül az egyetem kertjében
álló Õrtüzek emlékmûnél fellobbant a
láng. Emlékirat felolvasására került sor, az
1921-ben elesett hallgatók tiszteletére. A
fiatalok még az éjszaka folyamán meg-
kezdték követeléseik letisztázását és sok-
szorosítását. A követelések sokszorosítá-
sát  a városi tanács igazgatási osztálya
3000 példányban engedélyezte, a hallga-
tók 16 pontos követelését pedig  – „A Sop-
roni MEFESZ követelései !” címût – 30000
példányban nyomtatták ki. Október 23-án
a délelõtt folyamán mintegy 40 fõ a veszp-
rémi diákparlamentre utazott. Az itthon
maradottak, mintegy 1000-en fõiskolai és
egyetemi hallgatók, a lengyel nép iránti
szolidaritásuk kifejezéseképpen – a
fõvárossal egy idõben – méltóságteljes és
néma tüntetést rendeztek Sopronban.
Egyetlen transzparenst vittek magukkal,
rajta a felirat: „Együtt a lengyelekkel”. A
városon végigvonulva, megkoszorúzták a
1848-as emlékmûvét. Az esti Gerõ-beszéd
a hallgatóságból elkeseredést és haragot
váltott ki Sopronban is. A MEFESZ a párt-

Vér nélküli forradalom Sopronban

Tanácskozik az ifjúság. (Jack Esten fotója)
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bizottságtól küldötteket kért a helyzet tisz-
tázására. Az ifjúság a  rádióból, illetve tele-
fonon értesült a forradalom kitörésérõl
Budapesten. 

24-én a Gyõr-Sopron megyei Hírlap
teljes egészében közölte a „soproni pon-
tokat” – az ifjúság követeléseit. A MEFESZ
Ideiglenes Intézõ Bizottsága, a karok
vezetõi és a pártbizottsági tagok együttes
ülésére került sor. A MEFESZ ígéretet tett
arra, hogy idegenek nem lépnek az egye-
tem területére. Biztosítják a nyugalmat és
folytatódik az oktatás. A fõvárosból
érkezõ fegyveres harcok hírére, és a kihir-
detett statárium ellenére a bányászhallga-
tók tömegtüntetést helyeztek kilátásba. A
IV. éves erdõmérnök-hallgatók azonban
kordont vontak az egyetem köré, és –
egyelõre fegyvertelenül – megkezdték a
kapuk õrzését. A nap folyamán a hallga-
tók követeléseiket röplapokon terjesztet-
ték a vállalatoknál és az üzemeknél, s csat-
lakozásra hívták fel a munkásságot. A
Bognár Dezsõ vb. elnök vezette gépkocsis
küldöttség az ifjúság követeléseit vitte Bu-
dapestre. 

„A három gépkocsiból álló menetosz-
lop piros-fehér-zöld zászlókkal volt fel-
díszítve, az élen haladó kocsin fehér
zászló lengett. Az egyetemi karokat há-
rom hallgató képviselte. A GYSEV-tõl
kölcsönkért egyik kocsit Iliás Ferenc gé-
pésztechnikus vezette. Gyõrben a ta-
nácsháza elõtti népes tömeg nagy ová-
cióval fogadta a küldöttséget. A régi 1-es
úton haladtak, azonban Pilisvörösvár
és Budapest közt AVH-s katonák sorfa-
la tartóztatta fel õket. Hamarosan elõ-
került a fõváros lezárását irányító kék-
parolis ezredes, aki közölte a küldött-
séggel, hogy Budapestre nem mehetnek
be. Amíg felhívást nem tesznek közzé,
addig a fõvárosba bejutni nem lehet.
Visszafordultak.”

14 órakor egyetemi hallgatók kisebb
csoportja a Széchenyi téren megkoszo-
rúzta a legnagyobb magyar szobrát. A
karhatalom a város több pontján
erõszak nélkül feloszlatta a tömeget. A
fõiskola és a diákotthonok épületeire ki-
tûzték a nemzeti lobogót. A parlamenti
véres sortûz és más atrocitások miatt a
közhangulat a városban felforrósodott.
Az erõszakszervezeteknél (rendõrség,
határõrség) a teljes elbizonytalanodás
jelei mutatkoztak. Az MDP befolyása ro-
hamosan csökkent. Sopron több pont-
ján megkezdõdött a szovjet elnyomás
jelképeinek (vörös csillag, vörös zászló)
eltávolítása. Üzemi sztrájkok vették kez-
detüket. A MEFESZ a városi pártbizott-
sággal megszakította kapcsolatát. A mo-
sonmagyaróvári vérengzés hírére (26-

án) 400-500 fõs munkástömeg a Kis Vár-
kerületen ledöntötte és szétverte a szov-
jet hõsi emlékmûvet. A ledöntésnél Ka-
tona Sándor rendõrkapitányt és beosz-
tottait a tömeg tapsviharral éltettette,
„ilyen rendõrségre van szükségünk” fel-
kiáltások közepette. A ledöntésben
egyetemi hallgatók nem vettek részt. Di-
ákok és munkások a Deák térre vonulva
ledöntötték Kellner Sándor 1919-es
kommunista népbiztos szobrát. Általá-
nos sztrájk vette kezdetét a soproni üze-
mekben. A határõrség (Farkas Antal,
Várnai László) és a rendõrség (Katona
Sándor) azonosult az ifjúság követelé-
seivel, és átállt a forradalom oldalára. A
MEFESZ hangos híradója felhívta a vá-
ros lakosságát, hogy álljanak az ifjúság
mellé, határozataik meghozataláig tar-
tózkodjanak  a rendzavarástól, a csopor-
tosulástól. A közellátásban (kenyér, víz,
gáz) nem lesz semmi akadály. A
határõrség biztosította arról a várost,
hogy a nyugalom megõrzése esetén, a
szovjet csapatok nem vonulnak be Sop-
ronba. A rendõrséggel való sikeres meg-
állapodás után a hallgatók mint karsza-
lagos segédrendõrök kapcsolódtak be a
rend fenntartásába. Ettõl a naptól kezd-
ve rendõrök, határõrök és hallgatók
együtt járõröztek a város utcáin. 

A soproni egyetem MEFESZ Bizott-
sága már az elõzõ nap tájékoztatta a vá-
ros dolgozóit, hogy 27-én délelõtt 10
órakor megválasztásra kerül Sopron
Város Ideiglenes Nemzeti Tanácsa. A
MEFESZ javaslatra tíztagú Intézõ Bizott-
ság állt fel. Az Erdõmérnöki Fõiskolát és
az egyetemi karokat Gyulai Zoltán és
Sébor János professzorok képviselték.
A bizottság a fõiskolán megfogalmazta
a Nemzeti Tanács kiáltványát. A hallga-
tók a soproni nyomdában elkészítették
17 pontos kiáltványukat, „ A soproni
egyetem karai állást foglaltak népünk
szabadságharcának szent ügyében”
címmel.1956. október 28-án gyõz a for-
radalom. A soproni MEFESZ a közigaz-
gatás biztosítására, az ügyrendek lebo-
nyolítására spontán csoportokat és bi-
zottságokat szervezett. A ránk maradt
dokumentumok szerint az alábbi cso-
portok álltak fel a Fõiskola területén:

– Katonai, politikai ügyek 2. sz.
(Gazdasági osztály)

– Szállítás, közlekedés, segélyügyek.
49.sz. (volt Személyzeti osztály)

– Gyárak, vállalatok, vidék 6.sz.
(Marxizmus tanszék)

– Bizottságok fogadása – titkárság
34.sz. (Tanulmányi osztály)

– Rádió, hírszerzés, sajtó 43. sz.
(Pártbizottság)

– Intézõ Bizottság, Nemzeti Tanács
8. sz. (Roller szoba)

– Õrszoba (volt DISZ Bizottság)
Ezen a napon fõiskolai és egyetemi

hallgatók (katonai csoport) letartóztat-
ták a soproni pártbizottság 13 tagját. A
MEFESZ javaslatára Katona Sándor
rendõrkapitány ávéhásokat vett
védõõrizetbe. A letartóztatottakat a
határõrség épületébe kísérték. A
sopronkõhidai börtönlázadást (október
28-30) tárgyalás útján a rendõrség, a
határõrség és a MEFESZ együttesen sze-
relte le. Az általános tûzszünet bejelen-
tésének hírére kezdetét vette a MEFESZ
gyógyszer és élelmiszer segélyszállítása
Budapestnek. A hallgatók a határállo-
másokon is szolgálatba álltak. A teher-
kocsikat és a sofõröket a vállatok adták,
a hallgatók és tanáraik pedig mint
MEFESZ kísérõk biztosították a szállít-
mányokat. (A segélyszállítások novem-
ber 3-ig folyamatosak voltak.) Az októ-
ber 29-én Gyõrben tartózkodó Soproni
Egyetemi Karok diákjainak, professzo-
rainak és dolgozóinak küldöttsége a
gyõri rádióban kijelentette: „a jelenlegi
országgyûlést és kormányt személyi
összetételénél fogva nem tartják alkal-
masnak az állam vezetésére.” 30-tól a
hallgatóság fokozatosan felfegyverke-
zett. A kõhidai börtön parancsnokától
50 db kispuskát és 20 db pisztolyt ka-
pott a Hún Béla vezette egyetemista
küldöttség. Fegyvert kapott a kõhidai
határõrs fegyverkészletébõl is. A nap
folyamán Gácsi Vendel erdõmérnök-
hallgató vezetésével újabb küldöttség
érkezett Pápára (a 29-i kiküldetés még
sikertelen volt). Moór Ferenc ezredes
engedélyével az acsádi lõszerraktárból
a MEFESZ 400 db puskát, 100 db gép-
pisztolyt, 2 db golyószórót, 1 db gép-
puskát,  5000 kézigránátot és nagy
mennyiségû lõszert kapott. Több nyu-
gati rádióriporter és TV stáb fordult meg
Sopronban is. A BBC munkatársai 31-
én Sopronban is forgattak. Interjúk ké-
szültek a fõiskola elõtt és a Várkerüle-
ten. Mikes György újságírót többek kö-
zött Bujdosó Alpár tájékoztatta magya-
rul, és egy diáklány angolul. Mindket-
ten összefoglalták az addigi soproni tör-
ténéseket: „Sopron a diákok kezén van,
a közigazgatás jól mûködik.” A soproni
MEFESZ bizottság 5000 példányban ki-
nyomtatta „A Csornai, a Soproni Forra-
dalmi Katonai Tanács Felhívása !” c.
röplapját. November 1-én tíz soproni
hallgató Gyõrbe utazott, hogy Szigethy
Attilának, a Gyõri Nemzeti Tanács el-
nökének a segítségére legyenek. A sop-
roni MEFESZ bizottság 20 000 példány-
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ban kiadta a „Magyar parasztok !” c. röp-
lapját, amit a vidéki csoport járásszerte
terjesztett. November 2-án az egyre in-
kább önállóvá váló katonai csoport tag-
jai letartóztatták a Marxizmus tanszék
négy munkatársát. Buda György, a
MEFESZ katonai csoportjának tagja Kis-
marton környékén Reszneki Zákó And-
rás vezérõrnagytól fegyveres segítséget
kért a magyar forradalom számára. Ké-
rését Zákó elutasította. A Fõiskola dol-
gozói titkos szavazással megválasztot-
ták az Erdõmérnöki Fõiskola Forradal-
mi Tanácsát. A Fõiskola, a Bányamér-
nöki Kar és Földmérõ-mérnöki Kar Ta-
nácsa a Bányamérnöki Kar épületében
együttes ülésen elhatározta, hogy a há-
rom felsõoktatási intézmény Soproni
Mûszaki Egyetemmé egyesül. Az egye-
tem ideiglenes rektorává dr. Vendel
Miklós professzort választották. 

November 4-én hajnalban megindult
az általános szovjet orvtámadás Buda-
pest és a vidéki nagyvárosok ellen.
Kéthly Anna államminiszter Bécsbõl
Budapestre tartva, csak Sopronig jutott
el. A MEFESZ-bizottság és a Nemzeti
Tanács Kéthly mellé diákküldöttként
Bujdosó Alpárt, a soproni MEFESZ el-
nökét javasolta. Delegáció indult Sop-
ronból New Yorkba, az Egyesült Nem-
zetek Szervezetéhez a Nagy Imre-kor-
mány, a forradalmi diákság, és a ma-
gyar nép képviseletében. Azt akarták
elérni, hogy  az ENSZ küldjön rend-
fenntartó alakulatokat  Magyarországra.
A fõiskolai és egyetemi ifjúság a fertõdi
tüzérezredtõl kapott tarackokkal meg-
próbálta elreteszelni a „soproni beszö-
gellést” Kópháza-Nagycenk térségé-
ben. A hallgatóság egy része (IV. és V.
évesek) kézifegyverekkel kivonult a vá-
ros védelmére.  Egy szovjet felderítõ
különítmény (3-4 harckocsi és páncél-
autó) hamar véget vetett a reménytelen
ellenállásnak. Annál is inkább, mivel a
fertõdi tarackok mindegyikébõl hiány-
zott a gyújtószeg. 

„A csoport vezetésében meghatározó
szerepet betöltõ Baranyai József ad-
junktus állítólag felkérte Molnár István,
alias Pista bácsit, hogy teljhatalommal
vegye át a katonai ügyek irányítását. A
nevezett egyén saját bevallása szerint
ennek a felkérésnek eleget tett. A kato-
nai csoportban ekkor tevékenykedõ
Kassai Viktor (Kanada, Vancouver) jól
emlékszik Pista bácsira, szerinte õ adta
ki az utasításokat, míg egy másik volt
hallgató, Benkõ Géza (Kanada, Victo-
ria) úgy emlékszik, hogy Pista bácsi
csak azt mondta meg, hogy mit és ho-
gyan kell csinálni. Az említett megnyi-

latkozásokból nyilvánvaló, hogy Mol-
nár István aktív szerepet vállalt a no-
vember 4-i fegyveres ellenállási kísérlet
megszervezésében. (Baranyai Józsefet
sajnos már nem lehetett megkérdezni,
mivel õ a 90-es évek elején Kanadában
elhunyt.) Bizonyos, hogy a fegyveres ki-
vonulás megvalósításában néhány
hallgató aktív szerepet játszott, nevük
azonban ismeretlen.

A hallgatók többségét a Lõver Szálló-
ban érte a hír, hogy a „kópházi csatát”
elvesztették. A károlymagaslati kilátó-
ban elhelyezkedõ õrszemek jelzõrakéta
fellövésével jelezték, hogy Sopron
elõterében megjelentek a szovjet tankok.
A hír vétele után a hangadók kiadták a
jelszót a menekülésre. Kisebb-nagyobb
csoportok indultak el a Récényi úton a
Muck felé. A Muckon az üresen álló
határõr laktanya elõtt gyülekeztek. Az
események kiszámíthatatlan alakulása
folytán a szerzõ is feljutott a Muckra,
úgy 4,30 táján a következõ helyzetkép
fogadta: A határõrlaktanya kapuja tár-
va-nyitva, az udvaron katonai felszere-
lési tárgyak szétszórva. A laktanya elõt-
ti füves térségen 30–40 hallgató ácsor-
gott tanácstalanul. Egy idõ múlva a tér
közepére kiállt egy felsõbb évesnek lát-
szó fiatal, aki nagy hangon közölte a
jelenlevõkkel, hogy fiúk megvédjük a
Muckot, aki velünk tart, sorakozzon!
Kezével mutatva, hogy az I., II., III. szá-
zad hova álljon. Józan ésszel lehetetlen

volt felfogni az ötletet. A többségükben
fegyvertelen fiatalok képtelenek lettek
volna bármit is megvédeni. A Muck
megvédésére tett felhívását a hívatlan
szervezõ sem gondolta komolyan. Ötlete
csupán ügyes trükk volt a határ szerve-
zett átlépésére mozgósítani a fiatalokat.
A reménytelen helyzetben lévõ tömeg ve-
zért keresett, utasításait gondolkodás
nélkül hajtották végre. Az események
hatására összezavarodott fiataloknak
kevés idejük volt ahhoz, hogy sorsukkal,
jövõjükkel foglalkozzanak. A többség
abban a reményben lépte át a határt,
hogy a helyzet hamarosan normalizá-
lódik, és akkor visszatérhetnek Sopron-
ba. Voltak azonban jó néhányan, aki-
ket a bukott forradalom utáni remény-
telenség vitt külföldre, a határátlépéssel
megnyílt a csodálatosnak hitt „Nyugat”
korlátlan érvényesülési lehetõsége.Végül
is kevesen indultak el Sopron felé, a
többség a távozás útját választotta.”

A hallgatóság közül mintegy 450 fõ
(ebbõl 220 erdész) hagyta el hazáját, fél-
ve a rájuk váró megtorlástól, a bizonyta-
lan jövõtõl. A várost megközelítõleg 50
tanár hagyta el, a fõiskoláról 25 oktató
családostól az emigrációt választotta.

A BBC adatai szerint Sopronnál no-
vember 4-én kb. 5000-en lépték át a ha-
tárt és menekültek Ausztriába. Novem-
ber 4-én szovjet harckocsi-különítmény
vonult be Sopronba Másnap lezárták a
város stratégiai pontjait. Az objektumok
magyar õrségét mindenütt lefegyverez-
ték A megszállók Boncsuk ezredes irá-
nyításával szovjet városparancsnoksá-
got állítottak fel.

November 12-én – az országban
elsõként – az Erdõmérnöki Fõiskolán
kezdetét vette az oktatás.

Álljon itt összefoglalásul Peéry Rezsõ
értékelése a soproni egyetemi ifjúság
cselekedeteirõl és tenni akarásáról, azo-
kéról, akik két hétre visszaadták 40 000
soproni polgár emberi és nemzeti méltó-
ságát.  „Ti voltatok itt minden, az Alma
Mater büszkesége, a város reménysége.
Veletek együtt tudtunk átlépni a régibõl
az új világba. Ti voltatok itt a nemzeti fel-
kelés ereje, és sikere, Sopron támasza,
vigasza, létértelme. Jó szerencsét a to-
vábbi harchoz, munkához, építéshez. Jó
szerencsét a gyõzelemhez!”

Ifj. Sarkady Sándor
könyvtári fõigazgató

Részletek a szerzõ, A soproni MEFESZ
az 1956-os forradalomban c. megjele-
nés alatt álló könyvébõl.

A dõlt betûs szövegrészt Vancsura
Rudolf visszaemlékezésébõl emeltük át.

Petõfi Sándor: 

A farkasok dala

Süvölt a zivatar
A felhõs ég alatt,
A tél iker fia,
Esõ és hó szakad. 

Kietlen pusztaság
Ez, amelyben lakunk;
Nincs egy bokor se’, hol
Meghúzhatnók magunk. 

Itt kívül a hideg,
Az éhség ott belül,
E kettõs üldözõnk
Kínoz kegyetlenül; 

S amott a harmadik:
A töltött fegyverek.
A fehér hóra le
Piros vérünk csepeg. 

Fázunk és éhezünk
S átlõve oldalunk,
Részünk minden nyomor...
De szabadok vagyunk! 


