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Dr. ifj. Sarkady Sándor mûve az ERFA-
RET Kiadó gondozásában jelent meg.
Sopron és az egyetem forradalmi kép-
kockái idõrendben pörgetik le szemünk
elõtt ’56 sajátos soproni hangulatát. Az
október 23-i néma tüntetéstõl kezdõdõ-
en egy titokban készített november 16-i
felvételig 180 fénykép adja vissza azo-
kat az érzéseket, melyek a szabadság,
remény és végül a reménytelenség nap-
jaiban átjárták a határ menti város utcáit
és az alma mater falait.

Hogy a képek nem a fegyverropo-
gást és tragédiát ábrázolják, mely váro-
sainkban – Mosonmagyaróváron, Bu-
dapesten – oly fájdalmassá teszik az
emlékezést, köszönhetõ a MEFESZ
(Magyar Egyetemisták és Fõiskolai
Egyesületek Szövetsége) helyi szerve-
zetének, az egyetem és Sopron város
vezetésének, az együttmûködõ polgá-
roknak és Katona Sándor rendõrkapi-

tánynak, aki a
tûzparancs ellenére visszahívta a tünte-
tések és felvonulások idején a beosz-
tottjait az utcáról, és személyesen köz-
remûködött abban, hogy a forradalom

vértelen maradhasson. Persze ar-
ról máig vitatkoznak a történé-
szek, hogy mennyire volt ez he-
lyi érdem, vagy a magasabb
szintû politikai szándék eredmé-
nye.

Mit láthatunk a fotókon? Vért
és haragot nem, csak lelkes ifjú
arcokat, némán vonuló csendes
tömeget. Szervezést, megbeszé-
lést, testületet és eskütételt. Te-
herautók határ elõtt kígyózó so-
rait, szemlélõdõ határõröket,
szorgos egyetemista kezeket,
amelyek a nyugati segélykonvo-
jok szállítmányait rakodják és in-
dítják a véráztatta Budapestre. Az
utcán beszélgetõ vidám embere-
ket, kedves gyermekeket. Külföl-
di tudósítókat, oxfordi egyetemi
küldöttséget, amelyek a békés
Sopron hírét magukkal vitték.

Végül pedig a magyar
exodus és a bevonuló
tankok reményt fosz-
tó érzését. Mindezt
apró magyarázatok,
kordokumentumok
kísérik, így válik köny-
nyebben megérthetõvé Sop-
ron és az egyetemi karok
vértelen forradalma.

* * *
A Nyugat-magyarországi
Egyetem gondozásában je-
lent meg prof. dr. Bartha
Dénes és dr. Oroszi Sán-
dor szerkesztésében A ha-
tár két oldalán címû
könyv, amely szerényen a
„Visszaemlékezés-morzsák
az ’56-os soproni esemé-
nyekre” alcímet viseli. Pe-
dig ezek bizony nem csak
morzsák! Lélekbõl kisza-
kadt hatalmas szelet ke-
nyerek, amelyeket a szer-

kesztõk egy 428 oldalas mûvé állítot-
tak össze. A 70 összegyûjtött írásmû –
emlékezés, vers, személyes levél –, il-
lusztrációként használt fénykép és ar-
chív dokumentum olyan tanúságtéte-
lei a soproni történelmi pillanatoknak

és emberi sorsoknak, melyek minden
jóérzésû magyar szívét megfacsarják,
a történész kutatókat pedig 1956 ob-
jektív feltárásában nagymértékben se-
gítik.

Prof. dr. Faragó Sándor rektor aján-
lását idézve: „A kötet egyúttal fõhajtás
a mintegy 1300 soproni egyetemista
történelemformáló tettei elõtt, akik – ne
feledjük, és kellõen értékeljük – a forra-

dalom idején többsé-

gükben 18–
23 évesek voltak. A fiatal emberek

higgadtsága, céltudatossága, döntéské-
pessége, a tenni és segíteni akarás min-
den helyzetben való feltétlen megnyil-
vánulása, az egység és az eredményes-
ség csak arra a szellemiségre vezethetõ
vissza, amely az erdész-, bányász-, ko-
hász- és geodétahallgatók selmeci-sop-
roni hagyományainak mindennapi
megélésébõl táplálkozott.” A kötet olda-
lain valóban átsüt e szellemiség. A kül-
földön új hazát keresõk vagy maradást
választók – „A határ két oldalán” állók
– tanúskodnak errõl, és példát állíta-
nak, amelybõl az utókor tanulhat.

Mindkét mûvet tisztelettel ajánljuk a
magyar történelem iránt érdeklõdõk-
nek és azoknak az olvasóknak, akik
számára fontos, hogy az utókor 1956
jeles napjainak finom részleteit megis-
merve helyesen ítélje meg Magyaror-
szág, Sopron és az alma mater múltját,
és jó irányba segítse jövõjét.

Farkas Péter
ERFARET Kiadó

KÖNYVAJÁNLÓ

KÉT KÖNYV – EGY ÜNNEP – 1956
Tavaly október 21-én jelent meg — és immáron az Egyesület könyvtárát is gaz-
dagítja — ifj. Sarkady Sándor Sopron és az egyetemi karok vértelen forradalma
1956, valamint Bartha Dénes—Oroszi Sándor A határ két oldalán címû könyve.
Mindkét kötet hiánypótló. A történelmi pillanatok részleteit, mélységét és em-
beri oldalát ábrázolják eltérõ eszközökkel.
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Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oro-
szi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesz-
tésében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdész életpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db

Ár: 2625 Ft/db

A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I.-II. kötet


