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„…Több évtizede kerülöm a témát. Hiá-
ba, hihetetlen mély nyomokat hagyott
az emberben az az idõ. A háború
elvesztése, az utána jövõ éhes korszak,
aztán a sztálinizmus, Rákosi, az általá-
nos félelem, hazudozás, az idegen meg-
szállás alatti élet szégyene és visszafoj-
tott mérge egyszerre megszûnt. Helyet-
te mintegy varázsütésre jött a megvaló-
sultnak hitt álom: szabad, független,
semleges országban élni, tisztességgel,
emberséggel a magunk erejébõl.

Leírhatatlan felemelõ érzés még az
emléke is annak, ami számomra a forra-
dalom legnagyobb értékét jelenti. Az em-
berek szemébõl sugárzó lelkes, önzetlen
egyet akarás, összetartozás, jóindulat. 

Ritkán fordul elõ a történelem folya-
mán, hogy különben erõsen heterogén
fajtánk többsége egyazon idõben ilyen
lelki magaslatra hágjon. Nagy ajándék,
ha az ember ilyet megér, és része lehet.
A felemelõ érzés úgy átitatta a sejtjei-
met, hogy, ahogy látom, máig sem gyó-
gyultam ki belõle.

Aztán a bukás. Az álom, a haza és a
remény elvesztése. A tehetetlen keserû-
ség, nézni amint a forradalom ‘ünneplé-
se’ ürügyén különbözõ politikai szélto-
lók tõkét kovácsoltak saját céljaiknak, tá-
mogatva ezzel az otthoni hatalmak ‘szer-
vezett ellenforradalom’ hazugságát.

Nem ellenforradalom volt az. Nem
jobboldali forradalom. Még csak nem is
antiszocialista, vagy a nyugati kapitalis-
ta rendszert támogató forradalom. For-
radalom csak a szervezetlen, spontán
kirobbanó természetében volt az ide-
gen megszállok és magyarul beszélõ
pribékjei ellen indult Szabadságharc. 

(Apt Kamill: 56-os emlékeim)
  

Ha valaki megkérdezné tõlem, hogy
hosszú életemnek melyik volt a legboldo-
gabb napja, gondolkodás nélkül válaszol-
nám, hogy azaz október végi nap 1956-
ban, amikor a rádió bejelentette – a forra-
dalom gyõzött, az oroszok elhagyják ha-
zánkat. Eszterházán a falu kis fõterén áll-
tam otthoni barátaim csoportjában, ami-

kor a hangosbemondó mondta az öröm-
hírt. Összeölelkeztünk és elénekeltük a
Himnuszt, soha ilyen érzéssel és
könnyekkel ezt nem énekeltem, mint ak-
kor. 

Szüleimmel voltam egy napra otthon –
a következõ vonattal utaztam vissza Sop-
ronba. Az egyetemen egyenesen a tan-
székre mentem, ahol Szabó bácsi, az al-
tisztünk intézkedett a nyugati küldemé-
nyek elhelyezésérõl a hatalmas elõadóter-
münkben. A tanító segédszemélyzet elkü-
lönült a professzoroktól és a mi tanszé-
künkrõl fõleg Perlaki Ferenc és Klima Im-
re ügyködött a dékáni épületben. Én, mint
a professzorok ifjú tagja, minden tanács-
ülésen részt vettem, ahol fõleg Tárczy-Ho-
moch Antal vitte a szót arról, hogy hogyan

lehetne mielõbb visszatelepíteni a bányá-
szokat és a kohászokat Miskolcról. Erdész
kollégáim nem is igen jutottak szóhoz, ha-
csak nem említem Tuskó Feri bácsit, aki a
forradalom kitörésének kezdetétõl fogva
azért kardoskodott, hogy hallgatóim a
megszerzett fegyverekkel menjenek fel a
fõvárosba segíteni a harcolókat. Roller
Kálmán igazgató úr viszont úgy látta – he-
lyesen – hogy többet használ az, ha hall-
gatóink itt maradnak és intézik a nyugat-

ról jött orvosi· adományok – vér stb. –
szállítását és segítik Sopronban a rend
fenntartását. Ennek a hallgatóink, éjt nap-
pallá téve, kitûnõen megfeleltek.

(Adamovich László: 
Személyes emlékeim 1956-ról)

  
Azzal kezdõdött, hogy október 22-én
este nagygyûlésünk volt a Sotex kultúr-
házban. A felsõéves fiúk bátran táma-
dásba lendültek a Kommunista Párt ott
lévõ funkcionáriusai ellen. Felolvastak
üdvözlõ-táviratokat más fõiskolák és
egyetemek diákjaitól. Ekkor jelent meg
az egyik vöröses hajú balek is, aki - Do-
náth Györgynek bemutatkozva - felol-
vasta bátyja levelét a budapesti Mûszaki
Egyetemrõl. 

A diákok követeléseit 16 pontban
foglalták össze, amit a nagygyûlés részt-
vevõi megszavaztak. Másnap délután a
diákság a lengyel munkásokat támogat-
va egy néma felvonulást rendezett a
belvárosban, a városháza környékén.
Nem történt semmi incidens. Este Bu-
dapesten kitört a forradalom. Budapes-
ten még javában dúltak a harcok, de vi-
déken, így Sopronban is, és a legtöbb
helyen erõszak nélkül, eltûnt a régi

1956. A mohácsi csatavesztés és a reformkori szabadságharc mellett az egyik olyan történelmi évszámunk, me-
lyet elég csak így önmagában leírni ahhoz, hogy a hazai történettudományban kevésbé járatosakban is gondo-
latok, érzések, netalán emlékek ébredjenek. Elég, mert a hat évtizeddel ezelõtt kirobbant magyar szabadság-
harc együtt él velünk és formálja a jelenünket.

Jelen lapszámunkban csendesen emlékezünk azokra az õszi napokra, fel-felvillantva az erdészek hazai
„Mekkájának”, Sopronnak egy-egy jellegzetes korabeli eseményét, forradalmi hangulatát, a korabeli szemta-
núk segítségével. Elsõsorban a Kanadában élõ magyar erdõmérnök közösség máig megjelenõ és anyaországi
idetartozásukat jelképezõ folyóiratának, a Kapocsnak és szerzõinek megidézésével. És, aki az alábbi történeti
képeslapok nyomán jobban el kíván mélyedni 1956 soproni eseményeiben, lapozza vissza a félévszázados év-
forduló tiszteletére 2006 októberében megjelent Erdészeti Lapokat.  

Nagy László
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rendszer. Sopronban a diákok átvették
a rendfeltartás feladatát. 

(Jacsman János: Sopron 1955-1956
– Részletek egy visszaemlékezésbõl)

  
Október 23-án az ’Együtt a lengyelekkel’
szolidáris diák felvonulás rendezett so-
rokban, fegyelmezetten és csendben ha-
ladt a Várkerületen (akkor Lenin körút) a
Tûztorony melletti 1848-as emlékmû felé.
Az út mindkét oldalán emberek álltak és
néztek bennünk. Nagy szó volt egy tünte-
tõ felvonulás. Ott szorongtunk mi diákok
az Elõkapuban, a városháza mögött. Hir-
telen üvegcsörömpölés hallatszott. A vá-
rosháza egyik emeleti ablaka lett valami-
vel beverve. Mivel a diákok közül senki
sem dobált semmiféle ’lövedéket’, a pro-
vokálásnak szánt ablaktörés nyílván be-
lülrõl történhetett. Visszatérve a Temp-
lom utcai diákszállónkba, hamarosan híre
futott a pesti eseményeknek. Valaki jelen-
tette, hogy telefonértesülések szerint Pes-
ten lövik a tüntetõket. Ott kuporogtunk a
társalgóban lévõ rádió mellett egész éjjel
hírekre várva.

(Báthy István: Forradalmi õrjárat)
  

Egyáltalán nem emlékszem, hogy let-
tem, kik által, kiszemelve MEFESz-meg-
bízott autókísérõnek az 1956 októberi
forradalmi napokban. Most tudom,
hogy olyanokat kereshettek, akik jára-
tosak voltak Budapesten, de jómagam
se odavalósi, se benne járatos nem vol-
tam. 

Nagyon ködösen elõjön egy kép,
hogy valaki felsõbb éves a diákszálláson
ajánlott engem, mert megjártam már Bu-
dapestet és bátyám akkor, ott is lakott.
Az nem lehet kérdés, hogy jelentkez-
tem-e vagy megkértek, mert az akkori

lelkes hangulatban mindent, bármikor,
mindenhol megtettünk volna. 

Nagyon fontos most kiemelnünk,
hogy fegyverrel ellátott MEFESz megbí-
zott voltam, akinek a szállítmány védel-
me volt elsõdleges feladata, hogy az a
célba érjen. Másodlagosan én lehettem
a ’hivatalos szállítólevél’, mert akkori-
ban középkorú sofõrök gyanúba keve-
redhettek, de fiatal egyetemi hallgatók-
nak kifogástalan volt a renoméjuk. ...

...Nem emlékszem milyen meggon-
dolásból, kinek a tanácsára, de a ’Kor-
vin-közi’ forradalmi góchoz igyekeztünk
szállítmányunkkal, aminek majdnem fe-
lét a kórházi anyag mellett ruhanemûk
és élelemféleségek tették ki. Fogadtatá-
sunkra csak homályosan emlékszem, de
mivel elõttünk már jártak ott hasonló
szállítmányokkal, az ott tartózkodók
tudták mirõl van szó és a lerakodás gyor-
san és rendezetten ment. Viszont erõsen
megmaradt bennem az a rendkívül fel-
emelõ érzés, ami áthatott akkor a bajtár-
sinak nevezhetõ környezetben, sürgölõ-
dõ, mosolygó orvosok-ápolók között.

Mi jöttünk nekik segíteni, de õk nem
tudtak eleget tenni, hogy a kedvünkbe
járjanak, koszttal, elszállásolással.

A Korvin-köz egészen más képet ha-
gyott meg emlékemben. Nem történé-
sekre emlékszem, hanem fiatal fegyve-
resek tumultusának felvillanó képeire,
hátborzongató érzésekre a kiégett és
összeroncsolt orosz tankok és más jár-
mûvek láttán, és fülsüketítõ géppisz-
tolyropogásokra, amiket tõlem méter-
nyire fiatal forradalmárok eresztettek a
levegõbe, kurjongatások közepette, a
már egy vagy két napja tartó gyõzelmi
mámorukban.

(Rétfalvi László) 
  

Riadózott ébresztõ reggel 6 órakor a
diákszállón. Késõbb gyülekezés az
egyetemen fegyver és lõszer felvétele-
zéssel. Általános tanácstalanság, szerve-
zetlenség és fejetlenség volt a hangulat
jellemzõje. Senki nem tudta mi lesz, mit
lehet, vagy mi(t) kellene/lenne a leg-
jobb csinálni. Azok az egyének, akik az
egyszerû és veszélytelen napokban

nagy hangadók és szervezõk voltak, lát-
szólag elpárologtak a várható vagy sej-
tett veszély megszimatolására. ...

...Hirtelen megjelentek az oroszok.
Két tankra emlékszem. Azok eltaposták
az ágyúkat, az egyenruhások az ország-
út túlsó oldalán eltûntek és látszólag
egy pár pillanatra megállt az idõ, talán
még a lélegzésünk is. A tankok mögött
volt egy páncélos parancsonoki jármû,
amibõl két orosz tiszt szállt ki. Tekinte-
tükkel végigpásztázták a mezõn fekvõ
diákokat, egy pár szót váltottak egy-

mással és gondolom a katonai tapaszta-
latukkal hamar megállapították, hogy
vesztélytelenek vagyunk a számukra.
Volt egy teherautónyi orosz gyalogság
is a karavánjukban, akik mereven, moz-
dulatlanul feszítettek a kényelmetlen
padokon. ...

...Az õrnagy eléggé fesztelenül meg-
kérdezte, hogy kik vagyunk és mit ter-
veztünk csinálni. Utána kijelentette,
hogy az õ parancsa minden fegyveres
ellenállót letartóztatni és egy gyüjtõ-
helyre szállíttatni, ha jól emlékszem va-
lahol Gyõr környékén. Ahol gondolom

a volt magyar karhatalmi egységek vet-
ték volna át a gondozásunkat, amire
még 50 év távlatából is csak viszolyog-
va tudok visszagondolni. Az õrnagy azt
tanácsolta, hogy mivel diákok vagyunk
és soproniak õ beleegyezik abba, hogy
ha a fegyvereinket lerakjuk, akkor ad
egy órát a Sopronba visszatértünkre és
addig a találkánk helyérõl nem mozdul.
Ezt én tolmácsoltam a társaimnak és
megkezdõdött a fegyverleadás. Az õr-
nagy megtartotta a szavát. 

(Németh Nándor: 
Sopron, 1956. november 4)
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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Biró Zoltán 
(Keszthely, 1874. október 20. — Budapest, 1945.)

Erdõmérnök, minisztériumi osztályvezetõ, kormánybiztos-helyettes, vezérigazgató, miniszteri tanácsos, 1929—1935
között az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetõje, 1929-tõl 1939-ig az Erdészeti Lapok szerkesztõje, a Magyar

Érdemrend középkeresztjének kitüntetettje.

Tanulmányait szülõvárosában kezdte. A fõgimnázium elvégzése után Gyõrött, majd Selmecbányán tanult
tovább. 1894-ben, az akadémia befejeztével, a máramarosszigeti erdõigazgatóságnál helyezkedett el.
1913-ban a Földmûvelésügyi Minisztériumba rendelték, 1919-ben a „kincstári erdõk” osztályának veze-
tésével bízták meg. Közben, 1917-tõl, az akkor szervezett Faértékesítõ Hivatalnak is vezetõje, majd 1919
októberétõl az erdõ- és faügyek kormánybiztosának helyettese lett. 1920-ban nyugdíjba ment. Ezután a
Magyar Erdõbirtokosok Faértékesítõ Rt. vezérigazgatói posztját töltötte be. A Trianon utáni idõk magyar
erdõgazdaságának talpra állásában és megerõsödésében jelentõs szerepe volt. 1925-ben a Mérnöki Ta-
nács alelnökévé választották. 

1929-tõl az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetõje lett, egészen 1935-ig. 1929-tõl 1939-ig az Er-
dészeti Lapokat is szerkesztette, az utolsó években Mihályi Zoltánnal közösen. Biró Zoltán kiváló szakér-

telmének, sokoldalúságának, páratlan munkabírásának, agilitásának és minden kollégára kiterjedõ segítõkészségének sokat köszön-
het az Országos Erdészeti Egyesület az ügyvezetõsége alatti válságos történelmi idõszakokban. 

A mérnöki kamarák küldöttjeként a parlament felsõ házának tagja volt. Az Országos Erdõgazdasági Tanács I. alelnökeként is te-
vékenykedett. A Magyar Fatermelõk, Fakereskedõk és Faiparosok Országos Egyesülete alelnöke, a Magyar Mérnök és Építész Egy-
let elnöke is volt. A két világháború közötti magyar erdészet meghatározó, energikus egyéniségeként emlékezünk rá. 1943-ban el-
nyerte a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

Fõbb munkái:  A máramarosszigeti magyar királyi erdõigazgatás területének gazdasági viszonyai (Máramarossziget, 1904.),
Az Alföld fásítása 1. kötet, Ültessünk erdõt! (Budapest, 1920.), Elõadói javaslat az erdõtörvény alapelveirõl (Budapest, 1928.)

Sírhelye: 1945-ben, Budapest ostromakor eltûnt, barátai, kollégái sem itthon, sem külföldön nem találták. 

Dr. Mihályi Zoltán    
(Tamási, 1896. március 8. — Budapest, 1970. szeptember 25.)

Erdõmérnök,  az Országos Erdészeti Egyesület titkára 1936-tól 1947-ig, az Erdészeti Lapok szerkesztõje 1938-tól 
1944-ig, majd fõmunkatársa 1948—1950 között, az OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár jelenlegi 

könyvállományának egyik megalapozója, oltalmazója.

Pápán érettségizett 1913-ban. Utána a budapesti mûegyetemre, majd 1914-ben a
selmecbányai Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskolára iratkozott be. Idõközben be kellett
vonulnia és 1915-tõl végigharcolta az I. világháborút. Oklevelét így 1921-ben, a soproni
akadémián szerezte meg. 1923-tól a somogyszobi erdõgazdaság vezetõje volt. 1927-ben az
erdõmérnöki fõiskola erdõmûveléstani tanszékén tanársegédként dolgozott. Közben a Ma-
gyar Ornitológusok Szövetségének és a Hubertusz Vadászati Védõegyesületnek a titkára
volt. Az elsõk között szerzett mûszaki doktori címet Sopronban. Az 1936-os magyarországi
II. Erdészeti Világkongresszus és IUFRO kongresszus elõkészítésében, lebonyolításában
kimagasló szerepet játszott. 

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1936-tól Budapesten az Országos Erdészeti Egyesület titkára
lett egészen 1947-ig. 1938-tól 1944-ig az Erdészeti Lapokat is szerkesztette, az elsõ két évben
Biró Zoltánnal együtt, majd késõbb 1948—50 között a lap fõmunkatársa volt. Több évig
szerkesztette az Erdészeti Zsebnaptárt is. 1944-tõl katona, majd a hadifogságból 1947-ben tért
haza. Az Országos Erdészeti Egyesület háború utáni talpra állításában meghatározó szerepe
volt. Gondoskodott a könyvtár állományának biztonságba helyezésérõl, az egyesületi székház
háborús kárainak helyreállításáról, megszervezte a háború utáni elsõ, szegedi vándorgyûlést. A MTESz-es idõszakban számos rend-
kívül értékes iratot mentett meg az Egyesület kezdeti idõszakából, amiket dr. Király Pálnak adott át késõbb, 1968-ban. Az 50-es
évek elején mint „régi értelmiségit” méltatlanul mellõzték, „irodavezetõvé” minõsítették le, majd eltávolították szeretett egyesü-
letétõl. 

1948-tól a Magyar Állami Erdészet Központi Igazgatóságánál, 1949-tõl az Erdõközpont erdészeti dokumentációs osztályán, 1950-tõl
1954-ig a Mezõgazdasági Dokumentációs Központnál, majd hosszabb ideig az Akadémiai Kiadónál szerkesztette az Agrárirodalmi
Tájékoztatót (1953—56), a Magyar Agrárirodalmi Szemle Erdészeti rovatát (1950—57). Közremûködött több szótár munkálataiban.
1957 végén vonult nyugállományba, de ezt követõen még évekig dolgozott az Akadémiai Kiadó külsõ munkatársaként és fordítóként.

Fõbb munkái: Külföldi erdészek Magyarországon (Erdészeti Lapok, 1936.), A gyakorlati kiképzésrõl (Erdészeti Lapok,
1938.), A német erdõ- és fagazdaság piacrendje (Erdészeti Lapok, 1939.)

Sírhelye: Mihályi Zoltán hamvait 1970. október 12-én, Budapesten, a Farkasréti temetõben helyezték örök nyugalomra.


