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«Minden történetnek három oldala van, a tiéd, az enyém és a tények.»
(F. M. Russel)

A Soproni Erdőmémöki Főiskola 1956-os meneküléséről már sokan írtak. 
Érthető okokból az írások nagyobb része Kanadából, illetve Magyarországról 
származik. A Nyugat-Európában maradt hallgatók történetéről tudtommal csak 
két beszámoló van: Egy több évtizedet átfogó krónika Kató Ferenc [1] tollából: 
a németországi, pontosabban a Hannoverisch Münden-Göttingen erdészeti 
központban tanuló, és később ott és környékén dolgozó soproniakról; és egy 
rövidebb írás Molnár Gézától [2], amely a menekült Főiskola életével 
foglalkozik St. Wolfgangban. Érdekes módon nincs még beszámoló a Svájcba 
került hallgatók további sorsáról. Úgyszintén nem ismert a Bécsben maradt 
diákok története.

Forradalmunk és így menekülésünk 50. évfordulójára készülve elhatároztam, 
hogy megpróbálom pótolni a svájci hiányt, vagyis megírom, ahogy törté
netünket én átéltem és láttam. A döntő lökést „Emigrációm naplója” adta [3], 
amelyet ugyan csak 1956. november 17-én kezdtem el, de még aznap 
visszamenőleg leírtam az eseményeket, november 4-től december 22-ig 
naponta, majd 1957. május 16-ig szórványosan vannak bejegyzések. Ha nagyon 
személyes is ez a napló, talán tartalmaz érdekes, eddig nem ismert részleteket. 
Persze tudatában vagyok annak, hogy a mi életünk még Nyugat-Európában is 
egy mellékszínpadon játszódott és játszódik le. Mi Svájcban nem írtunk 
történelmet. De legyen szabad szólni Nemecseknek is.

A történetünk kezdetén másodéves erdőmémök-hallgató voltam. Az ország 
majdnem átellenes pereméről, az Északi-karsztvidék keleti, Boldva-völgyi 
részéről kerültem Sopronba. Szüleim egyszerű falusi emberek voltak. Apám 
kerékgyártóműhelyében már kiskoromban megtanultam a fák nevét. Miskolcon 
jártam gimnáziumba. Az érettségi után a különböző alternatívák ellenére 
Sopronban kötöttem ki. Az első évet jelesen végeztem. A harmadik szemeszter 
első heteiben az árvízkárok újjáépítésén a Mohácsi-szigeten dolgoztunk. 
Visszatérve a Főiskolára igyekeztünk a kimaradt tananyagot pótolni, amikor 
kitört a forradalom. A felejthetetlen októberi és novemberi napokban fóleg 
őrségállás volt a feladatom: vigyáztunk az élelmiszerüzletekre, vagy 
ellenőriztük a Győri úti vasútaluljárónál a városba bejövő közúti forgalmat.

Beszámolóm 3 részből áll. Elsőnek egy rövid visszatekintés következik -  hi
szen sokan leírták már -  az 1956. november 4-től december 6-ig tartó
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időszakról, vagyis a menekülés útjáról Sopronból St. Wolfgangig, és az 
életünkről a Ferienhort nyaralóban. Mi ezen a csodálatos helyen 27 napot 
töltöttünk, és itt dőlt el sorsunk. A második részben a zürichi diákéletünkről 
számolok be. Főleg az első félév volt kritikus. Az akkori, mind a ferienhorti 
hangulatunkat és kedélyállapotunkat a naplómból kiválasztott idézetekkel 
szeretném érzékeltetni. (A szövegben dőlt betűvel írva). A tanulmányok 
elkezdésével a kedélyek lecsillapodtak. A 60-as évek elején diplomás erdő- 
mérnökök lettünk. A harmadik részben a krónika a további életünkről szól. 
Családalapítás, szakmai munkálkodás, nyugdíjas élet az első témakör. 
Kapcsolataink, ismeretségeink svájciakkal, magyarokkal, volt soproniakkal a 
második. Még mindig Svájcban élünk. Még mindig soproni diákok vagyunk. A 
beszámolót menekülésünk kritikus visszakérdezése és egy reménykedő kép a 
jövőről zárják. Az utószó jogán.

Soprontól St. Wolfgangig

Az alsó évfolyamos hallgatók zömével Mucknál hagytam el 
Magyarországot. A mi menekülésünk nem csak abban különbözött a 
többiekétől, hogy nem „nyugatra”, hanem dél felé mentünk, hogy nem 
individuálisan, hanem kötelékben, „katonailag” szervezetten jöttük ki, de 
főképpen abban, hogy mi nem rohantunk át a határon, hanem előtte közel egy 
órán át vitatkoztunk, pro et contra érveket hallgattunk, hogy mit tegyünk.

Az „Emigrációm naplója” a következő mondatokkal kezdődik: 1956. nov. 4- 
én 5 órakor délután átléptük a magyar határt. Hogy e tettünk szégyenletes 
megfutás vagy pedig tervszerű dolog volt, majd valamikor kiderül. Annyi biztos, 
hogy ott és akkor nem személyek, hanem a tömegpánik volt a vezető. Sopron 
népe egész nap ment Ausztriába. A kiküldött védőink és a tüzérség nem tettek 
semmit. Nagy árulás volt. Az ágyú nem sült el, az oroszok megjelentek Sopron 
előtt. Mi, a hátvédek, megkezdtük a visszavonulást. Ekkor még nem gondoltam, 
hogy Magyarországot hagyjuk el. Útközben elhagytuk az ágyúkat, lövedékeket, 
a határnál tanakodtunk, hogy mit csináljunk. Végül is úgy döntöttünk, hogy át
jövünk.

A határnál azért volt a tanakodás, mert ott vezetőink kijelentették, hogy 
mindenki a saját felelőségére megy át Ausztriába, vagy megy vissza Sopronba. 
Nagy beszédek voltak, „maradjunk együtt, menjünk együtt és visszajövünk 
együtt” jelszavakkal. Bevallom őszintén, hogy nálam nem a jelszavak 
billentették el a mérleg nyelvét, hanem hogy esteledett, fáztunk, havas volt a táj 
és nem ismertük a terepet. így végül egy akkor és ott kényelmesebbnek tűnő 
megoldást választottunk. Sajgó lelkiismeretünket pedig azzal vigasztaltuk, hogy 
együtt maradtunk, és a végső döntés még nem történt meg. Amit akkor nem 
tudtunk, hogy a hamleti kérdés mucki változata: „menni vagy nem menni”, a

13



következő hosszú hónapokban nemcsak gondolatainkat, hanem álmainkat is 
uralni fogja. Csak a menés iránya lesz ellentett.

Az Ausztriában eltöltött 33 napnak sok keserű és sok magasztos pillanata 
volt. A „poklot” szerintem a szintén télies Judenauban, a november 5-ről 6-ra 
virradó első éjszakán éltük meg: Ott egy kolostorban szállásoltak el. A 
szobákban nem volt semmi: se ágy, se ajtó, se fűtés. Éjszaka hordágyon 
aludtunk. Egy pokrócot adtak. Borzasztóan megfázott a vesém. A következő 
napokban javult a helyzet. Felszereltük az ajtókat, befutöttünk és kaptunk még 
egy takarót. Észrevettük ugyan, hogy félig-meddig foglyok vagyunk, mert 
rendőrök őrizték a bejáratot. De kaptunk az amerikai követségtől egy kis 
csomagot, benne egy törülköző, szappan, borotvakészülék és 2 zsebkendő. (Az 
elkövetkező hetekben még sokszor örvendhettünk a híres „kiscsomagnak”.) 
Meglátogatott minket St. Pölten katolikus püspöke. Egy jó  öregúr -  írtam a 
naplómba. November 9-én délben elindultunk egy „egyetemi gyűjtőhelyre”

A „mennyországi” érzés november 10-én reggel, St. Wolfgangban, a 
Ferienhort nevű villa előtt töltött el: Gyönyörű vidék Körülöttünk nagy hegyek. 
Nagy tó. Isteni hely. Ebéd után -  mint a méhek a kaptárból -  kirajzottunk, hogy 
megismerjük ezt a csodálatos tájat. Az idill sajnos nem tartott soká. Még aznap 
este megtudtuk, hogy a hegyi vándorlásnál egy geodéta diáklány lezuhant. 
Beszállították egy közeli kórházba, de pár nap múlva sérüléseibe belehalt. A 
selmeci-soproni diákszokások betartásával megrázó temetése volt.

Nagy szomorúságot okozott egy november 15-i hír is, hogy a hallgatók egy 
csoportja, köztük másodévesek is, egy Salzburg melletti intemálótáborban 
éhségsztrájkba kezdtek. Sokan nem is tudtunk a lágerról. Azt hittük, hogy az 
eltűnt diáktársaink visszamentek.

St. Wolfgangban 27 napig voltunk. A kezdeti eufórikus hangulat 
fokozatosan romlott. A menekültek életét -  különösen az első hónapokban -  a 
bizonytalanság és a tétlenség keseríti. A tétlenség egyik oka, hogy el vannak 
zárva a környezetüktől. Minket november 16-ig tartottak karanténban. A napi 
életünk kezdetben nagyon egyhangú volt. Az unalom megesz -  jegyeztem fel 
már Judenauban. Később St. Wolfgangban elindult egy német nyelvű 
tanfolyam, és november vége felé szakmai előadások is voltak. Sokat voltunk a 
szabadban, az idő szerencsére megengedte, sétáltunk, futballoztunk. De sok volt 
mégis az idő az önmarcangoláshoz. Erről az első írásos nyom a naplóm 
november 12-i bejegyzésében, tehát rövidesen a ferienhorti helyfoglalás után, 
található: Megkezdődik egy új élet. Bizonytalanság továbbra is. Hová megyünk? 
Zürich vagy München? Vagy itt maradunk? Mi lesz, mi van Magyarországon? 
Másnap tovább: Hazamenni vagy nem -  ez a döntő kérdés! De csak kevesen 
akarnak. Mi vár ránk otthon, deportálás vagy semmi? Én nem megyek haza! 
Apámat már elvitték az oroszok. Engem nem fognak.

Először Judenauban hallottuk, hogy Sopronban szedik össze a népet. St. 
Wolfgangban továbbra is járta a hír. Az én személyes félelmem onnan eredt, 
hogy 1945-ben Északkelet-Magyarország falvaiban az oroszok összeszedték a
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férfiakat 18-45 éves korig és elhurcolták őket a Szovjetunióba. Apám valahol 
egy kaukázusi lágerben halt meg 1946-ban.

A kettős bizonytalanság és a tétlenség synergiája az életünket egyre jobban 
elmérgesítette. A tantestület és a hallgatóság egymás ellen fordult, és november 
29-én a további együttműködés megszakadt. Megromlott a kapcsolat a 
hazamenni szándékozók és a maradni akarók között. Ez a jelenség persze 
egyoldalú volt: Irigyeltük a „bátrakat”, és egyben haragudtunk is rájuk. Nagy 
viták dúltak a „nyugat-európaiak” és az „amerikaiak” között. Mindenki próbálta 
meggyőzni a másikat a saját igazáról. A mucki jelszavak: „maradjunk együtt, 
menjünk együtt és visszajövünk együtt”, elhalkultak. Ezek után tulajdonképpen 
hálásak voltunk a sorsnak, amikor végre, hosszú és kínos várakozás és 
készülődések után, elhagyhattunk az Elveszett Paradicsomot...

A svájci utunk előkészítésének krónikája hű képe a ferienhorti 
bizonytalanságnak. November 15-én ezt jegyeztem be a naplómba: Ma talán 
életfontosságú döntés volt életünkben. Megszavazták, hogy mi: Czeiner Zsolt, 
Hintsch Guszti és én mehetünk Svájcba. Nov. 17-én: Nagy viták vannak, hogy ki 
menjen Svájcba. Hintsch Guszti vagy Szilágyi Tibor. Még nincs eldöntve. Nov. 
19-én: Holnap lehet, hogy Svájcba visznek. Nov. 21-én: A svájci útban kezdek 
kételkedni. Nov. 22-én: Holnap lehet megyünk Svájcba. Nov. 23-án: Mára 
ígérték a svájci utat -  ma sem volt semmi. Kezdek pesszimista lenni. Úgy látom, 
úgy érzem, nem lesz itt semmi. Csak ígérgetnek, csak mutogatnak minket -  haza 
fogunk mi még menni. Ha ez a svájci dolog nem izgatna, már itt sem lennénk. 
Nov. 29-én: A mi svájci ügyünk dugóba dőlt. Illetve még hivatalosan nem, de... 
A társaság idegileg lassan kikészül. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz. December 
3: A napok múlnak, mi még itt élünk. Otthonról biztos híreket nem tudunk. A rá
dióra vagyunk ráutalva. Naponta vannak gyűléseink, amelyek hol szomorú, hol 
víg kedélyre fordítják a társaság hangulatát. Egyébként tudtunkra adták, hogy a 
svájci út reménytelen. A kanadai út újból felmerült. Nagyon kecsegtető. De 
megpróbáljuk még a lehetetlent is, hátha sikerül. Dec. 4-én: Délután beszél
gettünk Tuskóval a svájci útról. Minden támogatást megígért. Este váratlan hír 
vert fel: 10 ember csütörtök reggel megy Svájcba. Hogy kik menjenek -  sorshú
zással döntöttük el. Persze engem nem húztak ki! Kicsit leverten, de aránylag 
férfiason fogadtam a hírt. Estére belázasodtam. Dec. 5-én: Egész éjszaka fenn 
voltam, nem tudtam elaludni. Reggel lázasan keltem és egész nap az is marad
tam. Délben új hír: Csak erdész mehet Svájcba! így én is bekerültem. Miért 
kellett akkor úgy izgulni? Állítólag holnap megyünk. Dec. 6-án: Beteg vagyok. 
Ilyenkor jobban feltör a honvágy -  különösen, hogy leveleket kaptunk Sopron
ból. Mendlik írt. Haza lehet menni. Éjszaka nem aludtam. Valószínűleg ma sem 
fogok Egész nap fej- és torokfájásom volt. A svájciaknak ma kellett volna, hogy 
elvijsyenek. Ez is csak átrázás lesz?

Én kezdettől fogva Nyugat-Európában akartam maradni, mert, mint egyetlen 
gyerek, nem akartam anyámtól messzire elkerülni. A szavazásokra, illetve a 
sorshúzásra a svájci kontingensnél azért volt szükség, mert több volt a jelent
kező, mint a felkínált hely. A döntések szemeszteren belül történtek. December
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5-én a keret az alsó évfolyamos erdészekre szűkült, miután a felsőéves hallgató
kat a svájci tanulmányoktól eltanácsolták. A soproni levelek fontos közlését az 
utolsó napok izgalmaiban sajnos már nem fogtam fel. Talán betegségem is 
akadályozott ebben.

Zürichben

December 7-én új fejezet kezdődött életünkben: Svájcban vagyok. Tegnap 
este lefekvés után jöttek értünk. Persze akkor is izzadási kúrát csináltam -  de 
azért kiugrottam az ágyból. Reggel 4-kor keltünk. Az éjszaka jó l aludtam és 
reggel kissé jobban is voltam. Kb. fé l 6-kor indultunk el. Elbúcsúztunk, a Him
nuszt énekeltük, majd elindultunk tízen. 8 erdész, két geológus. Két népautó és 
egy taxi jött velünk. A mi kocsink sofőrje egy víg kedélyű fiatalember -  aki meg
könnyítette az utazás fáradalmait. Az útirányunk: St. Wolfgang - Salzburg - 
München - Ulm - Konstanz - Zürich. Most utaztimk először autobahnon. Micso
da forgalmat bonyolít le! Magyarországon mikor lesz? Münchenből nem sokat 
láttam. Konstanzba komppal jöttünk át a Bodeni tavon. Zürichbe este 9-kor ér
keztünk. Egy vendéglőben megvacsoráztunk, majd eljöttünk ide -  egy torna
terembe, de teljesen át van alakítva -  kóser ágyak. Itt kb. 11-kor lefeküdtünk.

Az erdészek névlistája:
3. évfolyam: Bariska Mihály
2. évfolyam: Czeiner Zsolt, Hintsch Gusztáv, Jacsman János, Szilágyi Tibor 
1. évfolyam: Donáth György, Hegedűs Antal, Húszai János.
A geológusok nevét sajnos elfelejtettem. A további sorsukról sem tudok. 

Úgy hírlett, hogy Svájc francia nyelvű részébe mentek.
December 6-án késő este megérkeztek a svájci sofőrök. A zürichi utunk -  

két VW-kisbusszal és egy személykocsival -  probléma nélkül zajlott le. Zürich 
előtt, Winterthur városában Hintsch Guszti elhagyta csapatunkat. Nejével, aki 
szintén aznap jött ki vonattal Svájcba, egy svájci üzletember villájában kaptak 
lakást. Guszti, aki ős-soproni létére kifogástalanul beszél németül, ettől kezdve 
„külön utakon” járt. Mi, másnap felébredve, először döbbentünk rá, hogy nem 
vagyunk egyedül menekült diákok. Több mint 40 személy aludt az átalakított 
tornateremben, a többség Budapestről jött. 4 napot töltöttünk itt. Már másnap 
elvittek egy fertőtlenítő állomásra, 10-én orvosi vizsga volt. Svájci 
elővigyázatosság. December 11-én újból útra keltünk és egy Zürich melletti 
község cserkészházában kaptunk szállást, ahol már 10 fiatal menekült volt. Itt 
december 20-ig maradtunk. Időközben felruháztak bennünket. Megindult a 
német nyelv tanítása, amiért bejártunk Zürichbe. Már az első alkalommal 
találkoztunk Boros Gyulával, alias Üszkürüvel, aki két évet járt Sopronban az 
Erdőmémöki Főiskolán, majd a sikertelen 4. szemeszter után Budapesten 
elkezdte a tomatanári kiképzést. Megismerkedtünk a „Studentenhilfe”, 
magyarul „Diáksegítés” szervezet munkatársaival, akik a magyar menekült
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diákok dolgait intézték. Mind diákok a zürichi egyetemekről. December 17-én 
megkezdődött a rendszeres munka egy Magas- és Mélyépítő Vállalatnál, segéd
munkás funkcióban. Fél- vagy teljes napot dolgoztunk. A hét végén 
ismerkedtünk a várossal. Esténként sokszor voltunk el kulturális 
rendezvényeken. A legszebb emlékünk egy Mozart-koncert az einsiedeli 
kolostortemplomban, amely Svájc legszebb és legnagyobb barokk temploma. 
Közel 4000 jöttünk össze, a magas szószéken a magyar zászló fekete fátyollal. 
A tiszta bevétel a magyar menekültek megsegítésére ment. A sok program 
elfelejtette sorsunkat. Csak egyszer, december 15-én tört ki belőlem a panasz, 
de akkor radikálisan: Megint elkapott a honvágy. Bánom, hogy kijöttem. A fene 
gondolta, hogy így lesz. Olyan jó  lenne otthon lenni! Mikor kerülök haza? Oh 
Istenem, segíts!

December 20-én elköltöztünk az új, végleges lakásunkba, Zürichbe. Másnap 
így kezdődik a napló: Az új lakásban ébredtünk. Gyönyörű! Az első emeleten 
lakunk. Kb. 6 szoba. A legszebben mi vagyunk: Zsolt és én. Az igazság, hogy 
nem voltunk egyedül erdészek. 4-5 idegen magyar fiú szintén velünk lakott. A 
rendszeres naplóírás december 22-én a következő mondatokkal végződik: 
Egyébként a továbbtanulásról most sem tudunk biztosat. Otthon kezd a rend 
helyre állni: Terror, halálos ítélet stb. Mikor megyünk mi haza? A többiekről 
nem tudunk semmit.

Karácsony és újév következtek. Különösen karácsony, a család ünnepe, az 
egyedülállók és a hontalanok félelmetes napja. A lakásunkban ünnepeltünk. Egy 
helyes svájci asszony vacsorát főzött és velünk maradt. Egyik nem erdész fiú 
meghívta amerikai barátnőjét. Vacsora után kibontottuk az ajándékokat, majd 
énekeltünk, daloltunk három nyelven. Késő este elmentem éjféli misére. 
December 30-án ezt jegyeztem be: Ha nem jöttem volna Svájcba, ma otthon 
lennék Karácsonyeste és szilveszterkor ismét. Most is olyan gondolataim van
nak, hogy hazamegyek. Nagyon vágyódom haza. Nem is tudom, mi vonz. De jó  
volt azért otthon. Már hazamentek többen főiskolások. Ha még egyszer soproni 
főiskolás lehetnék. A Belvárosiban söröznék. Itt töltsem a legszebb éveimet? Mit 
adnék azért, ha szilveszterkor otthon lehetnék. Persze ebből már nem lesz 
semmi. Sok szép terv elúszott. Jelenleg pizsamában ledőlve írom e sorokat és 
néha elfog a szomorúság. Nem jutok én haza soha? Az nem lehet, haza kell 
mennem! Vár a hazám!

Szilveszter napján többen elhatároztuk, hogy berúgunk. Sikerült is. Még csak 
nem is daloltunk. Rossz kedve volt a bandának Tovább ezen január 3-i be
jegyzésből: Másodikán szünet volt. El voltam kenődve. Nem valami rózsás ked
vem volt. Közben felkeresett Hintsch Guszti. Hozott leveleket Sopronból. Meg
tudtam, hogy Juhász Miki és Kőhalmi Tamás hazamentek. Ez még csak fokozta 
rossz kedvemet. Végül elhatároztam, én is megyek. Ez valahogy megvigasztalt. 
Ma kaptam meg a táviratot. Otthon jó l vannak. Mit szólnak a hazamenetelre, 
nem tudom. Persze még nem biztos. Állítólag Nemkiék nem mentek ki Kana
dába. Megyek haza. Most ezt fújom. Most ez a gondolatom.

17



Ideje szólni a többi diáktársam hangulatáról. Meglepődve és csalódva vettem 
észre, hogy náluk a honvágy nem volt olyan erős, mint nálam. Sőt, tudatosan 
foglalkoztak egy svájci egyetemi tanulással. Ezért valahogy elszigetelődtem tő
lük, annak ellenére, hogy Zsolt kamarásom volt. Két együttérző társam volt az 
első évfolyamról: Hegedűs Tóni és Húszai Jancsi. Mindketten jó nótások. így 
többször sírva vigadtunk.

Az első jel édesanyámtól az említett távirat volt, amit itt, Zürichben, kaptam 
meg mint választáviratot. Már Ausztriából írtunk haza és Zürichből is több 
levelet, sőt csomagot is küldtünk. De írtam Sopronba is, volt kamarásaimnak és 
a főiskolára. Megírtam mindenkinek, anyámnak is, hogy haza akarok menni. A 
hazamenetel majdnem biztos. Még megvárom az otthoni válaszokat és döntök 
(jan. 5). Otthonról nem jön levél. Pedig nagyon várom. Bizonyos mértékben 
ezektől fog függni a hazatérésem (jan. 7). Január 10-én érkezett egy levél, de ez 
csak egy Ausztriából küldött levelemre volt válasz. Anyám írt: Örül, hogy nem 
mentem ki Kanadába, jól vannak. Zürichben is jó hírek jártak: Folytathatjuk a 
tanulmányainkat, csak németül kell tudni. (Hintsch Guszti hamarosan elkezdett 
egyetemre járni, a 3. szemeszteren). Az elsőéves hallgatóknak sajnos felvételi 
vizsgát kell tenni. Az előkészítést gimnáziumi tanárok veszik kézbe. Január 16-i 
bejegyzés: A másik fontos dolog a hazamenetelem ügye. E napokban kaptam 
meg Jani bátyám levelét, amelyben nem közvetlen, de az itt maradást javasolja. 
Ez azt jelenti, hogy egy helyről már nincs támogatás. Bár újabban már bele
nyugszom a dolgokba. Kiváncsi leszek, Juhász Miki és a hazai levélre. A 
továbbtanulás konkrét lehetősége újra elfogadhatóvá teszi a „maradni” alterna
tívát. Sőt, átbillen a mérleg: Lassan leteszek arról, hogy hazamenjek. Anyám 
minden levelében szinte könyörög, hogy ne menjek. Vagyis megérkezett anyám 
válasza. Egy hét alatt több levél is jöhetett, mert a bejegyzés január 24-én tör
tént. Anyám félelme az apám elhurcolása miatt érthető. Engem azonban a vá
lasz nagyon elkeserített. Annyira, hogy a Soproni Főiskola január 18-án kézbe- 
sítet távirata [3], a „Főiskola igazgatója” aláírással, sem vigasztalt meg. Pedig 
ezt üzente Magyar János: „Azonnal jöjjenek. Első félévi vizsgák letételének 
végső napja május 31 ” Juhász Miki levele is megjött: Sopronban folyik a taní
tás...

Olyan hamar nem adtam fel. Már csak dacból sem. Január 29-én ez áll a nap
lóban: A hazamenetelem ismét előtérbe került. Otthon persze élesen ellenzik De 
ÉN fogok dönteni. Még május 31-ig van idő. Addig haza lehet menni. A  május 
31-i dátum persze önámítás volt. Az állami amnesztia március 31-ig tartott, a 
vizsgákra pedig Sopronban kellett volna felkészülni. A következő hetekben 
mégis kemény hangú leveleket váltottunk anyámmal és nagybátyámmal. 
Megyek -  írtam elszántan. Maradj -  könyörögtek. Közben kiderült, hogy 
Hegedűs Tóni visszamegy és már felvette a kapcsolatot a Magyar Követséggel. 
Csak a papírokra vár. Valahogy elfeledkeztem Tóniről, nem beszéltünk 
terveinkről. Tóni február 19-én elhagyott bennünket, és én az önbecsülés mély
pontjára jutottam. Az utolsó reményem két soproni professzorunk volt. Itt 
laktak családjukkal Zürichben, és tudtunk egymásról. Húszai Jancsival felke
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restük őket. Úgy gondoltam, nekik is jó, ha diákokkal térnek vissza, és nekünk 
is jó, ha egy professzor kísér bennünket. Kiss József, volt kémiatanárunk, nem 
biztatott. Annál nagyobb reményekkel jöttem el Winkler Oszkár professzor 
úrtól. Alea iacta est! -  áll a március 1-i bejegyzésem kezdetén. Hazamegyek.

Nem mentem haza. Amikor ismét megjelentünk Winkler professzorék 
lakásán, már nem találtuk őket ott. Még ezt akkor azzal magyaráztam 
magamnak, hogy Winkler nem akarta sorsunkat magára vállalni. Talán attól 
tartott, hogy valaha szemére vetjük: elhozott bennünket a jó világból...

Az utócsaták hamar lecsendesedtek, annál is inkább, mert Húszai Jancsi nem 
volt hajlandó kettesben útnak indulni. így aztán lényegében eldőlt a hamleti 
kérdés. Március 12-én már ezt írtam: A meggyőződésem az, hogy itt fogok ma
radni. Már csak néha-néha kap el egy-egy pillanatra a vágy, hogy aztán újból a 
realitás hangján elutasítsam a dolgokat. Nehéz utat tettem meg idáig, de még 
nehezebb áll előttem.

A következő hónapokban dolgoztunk, német kurzusra jártunk, majd a nyári 
szemeszterben a híres ETH [4] Erdőgazdasági Karán (Abteilung für Forstwirt- 
schaft) mint „szakhallgatók” (Fachhörer) előadásokat látogattunk. Nem tudtunk 
ugyan kielégítően németül és ezért nem is értettünk meg minden mondatot, de 
jeleztük kifelé is, és (magunknak) befelé is, hogy (újra) diákok vagyunk. A dol
gunkat megkönnyítette, hogy mi, volt másodévesek, a 2. szemeszter előadásait 
hallgattuk, Bariska Miska a 4. szemeszterét, és így sok esetben ismétlés volt. 
Hintsch Guszti szintén már a negyedik szemeszternél járt. Hasznos volt ez az 
elfoglaltság azért is, mert néha-néha még feltört a honvágy és a menniakarás. 
Az utolsó, május 14-i naplóbejegyzésemben még mindig kételkedem, hogy 
helyes volt-e nem hazamenni.

Igen nagy változást hozott életünkben a lakásunk felszámolása. A segítő 
szervezet úgy gondolta, hogy az első félév leteltével visszatérhetünk a privát 
életbe, vagyis mindenki béreljen magának önállóan egy szobát. Zürichben nem 
ismerik a kollégiumot. Miska, Tibor egyenként kerestek lakást, Zsolt és én egy 
kétágyas szobát béreltünk közösen, Gyuri és Jancsi a híres „Rotes Schloss” 
bérházban, amit mi „Vörösvámak” kereszteltünk, szereztek egy-egy szobát. Ha 
viszonylag közel is laktunk egymáshoz, vége lett a napi közös beszélgetések
nek, vitáknak. Egyedül maradtunk, magunkra voltunk utalva. Idővel a „Vörös
vár” lett a találkozóhelyünk, mert ott a két balekon kívül több más magyar diák 
is lakott. így mindig volt valaki, aki fogadott.

Eljött a nyári szabadság, amely 14 hétig tartott. Munkát kerestünk és dolgoz
tunk, hisz’ a szünetben nem kaptunk anyagi támogatást. Zsolt és én augusztus 
25-én elindultunk kerékpárral egy 4 hetes németországi körútra. Csodálkoztunk 
a még megmaradt sok háborús romon. Élveztük az estéket az olcsó ifjúsági ott
honokban (Jugendherberge, youth hostel) és gyakoroltuk a német nyelvet. Cux- 
havennál, Hamburg közelében, megláttuk életünkben először a tengert, megíz
leltük a vízét és fürödtünk benne. Az utunk legjelentősebb eseménye mégis 
Hannoverisch Mündenben várt ránk: Találkozás a soproni fiúkkal! Megismer
kedtünk az V. és IV. éves firmákkal [6] és összeölelkeztünk évfolyamtársaink-
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kai: Balázs Árpáddal és Turza Tiborral. Emlékek, tapasztalatok és „hogyan to
vább?” voltak a témák. Megnyugodva tértünk vissza Svájcba: Nem vagyunk 
egyedül Nyugat-Európában!

Október 21-én megkezdődött a téli szemeszter. Az egyetemi tanítás keretei 
Zürichben lényegesen különböztek a sopronitól. Az erdőmémöki képzés 4 éves 
volt, de a 3. és 4. év között egy gyakorlati év várt a hallgatókra, vagyis a tanul
mányok tulajdonképpen 5 évig tartottak. Minden tanév egy 16 hetes téli és egy 
12 hetes nyári szemeszterből állt. Nem ismerték a szemesztervizsgákat, hanem 
csak 2 elődiplomavizsgát (Vordiplom), amelyek többé-kevésbé a szigorlatoknak 
feleltek meg. Az 5. szemeszter elkezdéséhez szükséges volt a sikeres első elő- 
diploma, a 7. szemeszterhez a sikeres 2. elődiploma. A 8. szemeszter után egy 
diplomamunka és a diplomavizsga zárta le a tanulmányokat. A jegyrendszerben 
1-es volt a legrosszabb és 6-os a legjobb. A sikeres vizsgához legalább egy 4-es 
átlagot kellett elérni. Minden átlagérték a 4-es alatt elégtelen volt, és a vizsgát 
minden tantárgyból meg kellett ismételi. A neves soproni UV-t nem ismerték.

Az ETH rektora még július 16-án írásban közölte velünk, hogy ősszel mint 
rendes hallgatok folytathatjuk tanulmányainkat [7]. Október 21-én az 
Erdőgazdasági Karon a következő magyar menekült diákok jelentek meg:

5. szemeszter: Bariska Mihály, Boros Gyula, Hintsch Gusztáv
3. szemeszter: Czeiner Zsolt, Jacsman János, Szilágyi Tibor 
1. szemeszter: Dancsó János, Donáth György, Húszai János, Pollák Károly. 
Az 5. szemesztereseknek elengedték az első elődiplomát, minket a 3. 

szemeszterben mindkét elődiplomára köteleztek. Hintsch Guszti kivételével 
mindnyájan vesztettünk 1 évet. Mégis boldogok voltunk, mert továbbtanul
hattunk.

Az Erdőgazdasági Kar az ETH egyik legkisebb egysége volt. A 3. 
szemeszteren a soproniakkal együtt a padokban 12 hallgató ült. A többi 
szemeszteren sem voltak lényegesen többen. Az első és a második tanévben 
azonban az erdészek legtöbbször még más fakultások diákjaival együtt jártak 
órákra. így először nem tűnt fel nekünk, hogy kevesen vagyunk. A téli 
szemeszter után, 1958 tavaszán sikeresen letettük az első elődiplomavizsgákat. 
A harmadévesek ugyancsak sikeresen megszerezték a 2. elődiplomát. A nyári 
szünetben Tibor Skóciában, én Svédországban hivatalos erdészeti gyakorlaton 
voltunk. Zsoltot, visszafelé a brüsszeli világkiállításról, súlyos autóbaleset érte. 
Több hónap telt el, míg felépült. A következő tanévben a balekok is vizsgázni 
mentek. Sajnos ketten kihulltak: Dancsó János és Húszai János. Dancsó elment 
dolgozni a Swissair-hez. Húszai elkezdett matematikát tanulni. Ott sem végzett. 
Évekig betegeskedett, majd egy ETH-műhelyben kapott munkát. A 90-es évek 
végén meghalt.

A „magyar trió”, mert már így hívtak minket, 1959 tavaszán sikeresen 
megállta a második elődiploma vizsgáit is. A nyári szemeszter után én 
elkezdtem a 13 hónapos erdészeti gyakorlatot. A gyakorlat fő célja a 
„választhatósági bizonyítvány” (Wáhlbarkeitszeugnis) megszerzése. A svájci 
erdőmémökök a 70-es évekig túlnyomó részben közszolgálati tisztviselőként
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dolgoztak. Egy erdészhivatalnoki állás megszerzésének 3 feltétele volt: a svájci 
állampolgárság, az erdőmérnöki diploma és a választhatósági bizonyítvány. Az 
erdészeti gyakorlat 2 részből állt: egy 7 hónapos erdőigazgatási gyakorlatból és 
egy 6 hónapos mérnöki gyakorlatból. Az elsőt a Svájci Plató (Mittelland) 
területén csinálták, és a feladatok megfeleltek egy normális erdőgazdasági 
munkakörnek. A második gyakorlat a hegyvidékre (Alpok, Jura) vitt el, ahol 
útépítésen, vadpatak-szabályozáson, lavinavédelmen volt a fosúly. A gyakornok 
egy erdészetvezető mérnökhöz, egy „tanmesterhez” került. A napi munkáiról 
naplót vezetett. A választhatósági bizonyítványt kiosztó bizottságtól egy 
„keresztapa” (Pate) kísérte, aki -  egy-két látogatás, naplótanulmányozás és a 
tanmesterrel való beszélgetések után -  a bizottságnak ajánlatot tett.

A soproniak közül valójában Bariska Miska vállalta először az erdészeti 
gyakorlatot 1958 nyarán. Pár hónapos próbálkozás után -  tanmesterével megbe
szélve -  abbahagyta és visszatért a főiskolára. Guszti -  engedéllyel -  diploma 
után, 1960-ban lett gyakornok, Boros Gyuszi kihagyta. A mi szemeszterünkről 
Zsolt, balesete miatt, szintén diploma után ment gyakorlatra, Tibor passzolt. A 
balekok 1960/61-ben mindketten megcsinálták. így aztán mégis én voltam 
nemcsak az első soproni, hanem ténylegesen az első külföldi, aki megszerezte a 
választhatósági bizonyítványt, aminek azonban akkor, állampolgárság nélkül, 
nem sok haszna volt.

A gyakorlati év kihagyásával 1 évvel előbb lehetett diplomázni. Mivel 
azonban a svájci kollégák teljes létszámban elmentek a gyakorlatra, Miska, 
Guszti és Boros Gyuszi egy előző évfolyam visszatért hallgatóival végezték a 7. 
és 8. szemesztert. Zsolt és Tibor a Miskáék volt évfolyamába kerültek. A 
szemeszterünkön egyedül maradtam soproni. Létszámunk 7 főre csökkent.

Ilyen bonyodalmak ellenére, 1959 ősze és 1963 tavasza közt mindnyájan 
befejeztük tanulmányainkat. Nem tudom, mondják-e még Sopronban a 
hallgatóknak, a diplomavizsgák ünnepélyes eredmény-kihirdetésénél, hogy 
„mérnökké fogadom” [8]. Az ETH nem rendez diplomakiosztó ünnepet. Postán 
kaptuk meg a diplománkat. Egyedül a Svájci Erdész-Egyesület hívta meg 
szemeszterünket egy vacsorára, ahol egy könyvet nyújtottak át. Az első oldalon 
a nevem és (németül): „...erdőmémök úrnak, az ETH Erdőgazdasági Karán 
eltöltött tanulmányi idő emlékére. Zürich, 1961. október 20-án.” Rádöbbentem, 
hogy tényleg célhoz értem. Zürichben ugyan, de erdőmémökök lettünk.

Svájcban dolgozni, Svájcban élni

1957 tavaszán még álmodozunk egy diploma utáni hazatérésről, a 60-as 
években ez már nem volt téma. A kettéosztott világban tudtuk, hol a helyünk. 
Annál jobban el voltunk foglalva az álláskereséssel. A szabad világ egyik 
jellemzője, hogy a diploma nem jogosít fel sem állásra, sem több fizetésre. 
Nekünk kellett munka után szaladni, nekünk kellett a fizetés és az évi fizetett
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szabadság nagyságrendjét kiharcolni. Mindehhez még hozzájárult, hogy mint 
külföldi erdőmémökök, nem léphettünk állami szolgálatba. Pedig Svájcban az 
erdők nagyobb része közjogi tulajdon, és így a rendezett erdőgazdálkodás is 
közjogi feladat. A magánerdő túlnyomó részben paraszti birtok volt, kis 
területtel és számtalan parcellával. Nagy szerencsénkre Nyugat-Európában az 
50-es évek végén megindult egy gazdasági fellendülés, aminek következtében 
az állam, azaz Svájcban a szövetségi állam („Bund”), a kantonok („megyék”) és 
a községek nagy adóbevétellel rendelkeztek. így lehetővé vált erdészeti 
programokat is megvalósítani. Egyik fontos program volt a tagosítás: a 
feldarabolt, kisparcellás erdőbirtokok újjárendezése. Ehhez szükséges volt: a 
meglévő kisparcellás birtokok taksálása, az újjárendezett birtokok felmérése és 
taksálása és egy optimális feltáró-úthálózat megtervezése, majd kiépítése.

Az erdő Svájcban a különböző védő hatásai (lavina, vadpatak, talajerózió) 
miatt védett terület. A véderdő hatásainak tartós biztosítása egy optimális erdő
művelést követel, ezért az állam a tagosítást is szubvencionálta. A svájci 
erdészek még idejében kiharcolták, hogy az erdőben minden művelet az ő 
feladatkörükbe tartozzék. (A mezőgazdaságban kultúrmérnökök végzik a tago
sítást.)

Az erdőtagosítások kivitelezése a kantonok erdőigazgatóságainak (Kantons- 
forstamt) -  megfelel a megyei erdőigazgatóságoknak -  kezében volt. Megala
kultak a tagosítási osztályok, de az egyre gyarapodó munkát nem voltak képe
sek elvégezni. Ekkor jöttünk mi. Először Szilágyi Tibor kezdett erdei utakat ter
vezni, majd Czeiner Zsolt és Donáth Gyuri is beszegődtek. Mindhárman főleg 
Északkelet-Svájcban dolgoztak. Kezdetben csak egyes útszakaszokat, később 
egész úthálózatot terveztek, majd becsléseket is elvállaltak. Tibor nagy sikerrel 
dolgozta be magát: A kezdő egyszemélyes „üzeméből” kiépített egy erdőmér
nöki irodát, amely az „aranykorban” egy tucat munkatársat -  erdőmérnököket, 
erdészeket -  ,irodaszemélyzetet foglalkoztatott. A „Szilágyi mérnökiroda” 
ismert fogalom volt Svájc erdészberkeiben. A 80-as évek végén a gazdasági 
fellendülés lekonyult, s a tagosítások abbamaradtak. Tibor átment a szúrópróbás 
erdőleltározáshoz, és ugyanakkor a Svájci Államvasutaknak lett tanácsadója. 
Jelenleg már nyugdíjas, de még mindig vannak megbízatásai, amelyeket fiai 
segítségével végez el. Zsolt csak pár évig volt úttervező. 1964-ben elkerült Bem 
kanton erdőigazgatóságához, ahol -  akkor még mint külföldit! -  kinevezték 
Adjunktnak (a főerdész asszisztensének). 1972-ben megválasztották a kantoni 
autópályahivatal „zöldosztályának” vezetőjévé. Itt az autópályák táji 
beillesztése és fásítása volt a főfeladata. Sokat tett a természetvédelem 
érdekében. Munkát adott magyar erdőmémököknek. Jelenleg mint nyugdíjas 
Bem mellett él. Donáth Gyuri főleg Zürich kantonnak dolgozott. Ennek révén 
1974-ben balekunknak sikerült az erdőigazgatóság tagosítási osztályára bejutni. 
Ott először részfeladatokat, később pedig teljes tagosítási projektumokat kísért 
és ellenőrzött. Ebben a funkcióban ő is tudott magyar erdőmémököket 
foglalkoztatni. Mint nyugdíjas Winterthur mellett él. Háza körül nagy kert, 
magánerdő és egy halastó foglalkoztatják.

22



Hintsch Guszti -  visszatérve a diploma utáni erdészeti gyakorlatból -  1961- 
ben Appenzell Innerrhoden kanton erdőigazgatóságához ment dolgozni. 
Appenzell Innerrhoden a legkisebb svájci kanton. Erdészetileg csak 1 
erdészetből áll, így a kanton főerdésze egyben erdészetvezető is. A kanton 
lakosságáról -  hegyi nép -  az a hír jáija, hogy nem könnyű velük kijönni. 
Mindenesetre Guszti még a 60-as években elköltözött Appenzellből és ott 
hagyta az erdészetet is. Úri kantonban kapott állást az útépítő hivatalban. Innen 
1971-ben megválasztották főnökhelyettesnek Schafthausen kanton útépítő 
hivatalába. Ebből az állásból ment nyugdíjba 2000-ben. Most is Schaffhausen 
kantonban laknak.

Bariska Miska is saját bőrén tapasztalta a svájci erdészeti szolgálat nehézsé
geit. Ezért már diplomamunkájában egy fatechnológiai kérdéssel foglalkozott. 
Diploma után bent maradt a Fatechnológia Tanszéken, ahol 1966-ban ledokto
rált. Utána Syracuse/USA-ban 2 évig továbbképezte magát a College of Fore- 
stry-n. Visszatérve az ETH-ra, 1976-ban habilitált. 1983-ban kivándorolt Dél- 
Afrikába. A Stellenboschi Egyetemen dolgozott, majd 1988-ban az ottani 
erdészkaron professzornak választották. Főmunkája a bányafák minőségi 
megjavítása volt. Stellenboschból felvette a kapcsolatot a soproniakkal. Érde
meiért 1993-ban megkapta a Soproni Egyetem díszdoktora címet. Nyugdíjazása 
után, 1995-ben visszatért Svájcba, és itt újra a Fatechnológia Tanszéken tanított 
és kutatott. Abban az időben már Kucsera László, aki 1968-ban Pozsonyból 
menekült Svájcba, volt a tanszékvezető professzor. Laci korai halála után Miska 
ad interim átvette a tanszék vezetését. Egy sikeres tudományos pályafutás után 
innen ment másodszor nyugdíjba. Zürich környékén, Aargau kantonban laknak.

A többiektől eltérően engem a diploma után Thurgau kanton 
erdőigazgatóságán egy biztos, de határidős állás várt. A főerdész asszisztense 
kiküldetésben külföldön dolgozott, és felkértek helyettesíteni. Ez volt az összes 
tevékenységem a svájci erdészetnél. 1962 őszétől a „Zürichi Felvidék” (Zürcher 
Oberland) régiónál dolgoztam mint tájtervező. A 60-as évek elején az említett 
gazdasági fellendülés következtében megindult a kantonokban és a kantonok 
régióiban a területtervezés. Ez magába foglalta a tájtervezést is, és mivel Svájc
ban nem volt megfelelő képzés, a hiányt erdőmémökök pótolták. A regionális 
tájterv elkészítése után 1964 tavaszán Leibundgut, erdőművelő professzorunk 
közvetítésével bejutottam az ETH Község-, Régió- és Országtervező Intézetébe 
(Institut fúr Orts-, Régiónál- und Landesplanung). Itt először mint Winkler pro
fesszor asszisztense, majd 1964-től mint tudományos munkatárs, később mint a 
tájtervezési csoport vezetője, kutattam és a 70-es évektől kezdve a területter
vezők diploma utáni képzésnél tanítottam nyugdíjba a menésig. 1971-ben le
doktoráltam és a habilitálás réven 1990-ben meglett a venia legendi: előadáso
kat tarthattam az ETH Erdőgazdasági Karán is. Az 1 éves thurgaui helyettesítés 
kivételével mindig Zürichben laktam és ma is itt élünk.

Rövid jelentés még a két másik magyar erdészdiák sorsáról. Mindketten le
diplomáztak. Boros Gyuszi kezdettől fogva építőmérnöki irodáknál dolgozott és 
útépítéssel foglalkozott. A 70-as években elkerült Algériába, ott idővel pro
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fesszor lett. A 90-es évek végén meghalt. Pollák Karcsi a diplomázás után 
szintén privát építőmérnöki irodához ment dolgozni. A 80-as években beteg lett 
és évekig nem volt képes munkát vállalni. Már ő is eltávozott sorainkból.

Sokszor hallottuk már, hogy „az ember társas lény” Az állítás igazáról a 
hontalanság hamar meggyőzött. Ferienhortból elindulva már az első napon 
megfogyatkoztunk. Az egyetemi években szétestünk több kisebb csoportra, és a 
szakmai munka felvétele atomizált. Ezért nem csoda, hogy még a 60-as évek 
első felében mindnyájan megházasodtunk. Miska és Gyuri svájci, Zsolt német, 
Tibor magyar, én egy Magyarországról menekült görög lányt vettem feleségül. 
(Guszti 1956 nyara óta házas volt.) A frigyeknek erdésznyelven mondva „szép 
hozama” volt: Miskánál 2, Gusztinál 3, Zsoltnál 1, Tibornál 3, nálam szintén 3, 
Gyurinál 2 gyerek lett a szaporulat. A második generáció többségben már 
szintén házas. Az unokák száma jelenleg 15.

Az ember mint társas lény vágyódik barátok, ismerősök után is. Az immár 
50 éves itteni kapcsolataink, ismeretségeink hálója igen kiterjedt és sokrétű. Az 
áttekintés megkönnyebbítése céljából a következőkben szó lesz egy „svájci kör
ről”, egy „magyar körről” és egy „soproni körről”

A „svájci kör” magába foglalja a svájci emberekkel kialakított 
kapcsolatainkat. Az első szálakat már az idejövetel napján elkezdtük fiűzni. A 
naplómban említett vidám sofőr, a „Diáksegítés” (Studentenhilfe) szervezet 
egyik tagja volt. Később megismerkedtünk a többiekkel is. Tanulmányaink 
anyagi biztosítására a „Diáksegítés” jól szituált svájci családokat szervezett be. 
így minden menekült magyar diák kapott egy „keresztapát” vagy 
„keresztanyát” A „keresztszülők” nemcsak kiképzésünket finanszírozták, 
hanem 1956 decemberétől havonként legalább egyszer meghívtak bennünket 
egy ebédre vagy vacsorára a családnál. A kezdeti döcögő társalgás ellenére 
többünknél egy életre szóló barátság alakult ki.

A következő kapcsolatok a szemesztertársainkhoz kötődnek. Mint már emlí
tettem, az erdészeknél kis számú szemeszterek voltak, és ezért igazán nem volt 
nehéz -  különösen az 5. szemeszter után -  minden kollégával közeli kapcso
latba kerülni. A barátság még ma is tart: minden évben összejövünk szemesz
tertalálkozóra. Nagy fénypont volt 2004-ben az egyhetes szemesztertalálkozó 
Magyarországon.

A munkahely újabb, lazább és szorosabb kapcsolatok kiépítését tette 
lehetővé. Egyeseknek sikerült egy-egy ilyen kapcsolatot „privatizálni”, amelyek 
még ma is tartanak. De évente többször találkozunk más volt munkatársakkal is. 
Kötelezően kibővítette a „svájci kört”, pontosabban a családi kapcsolatokat a 
svájciakkal, Miskánál és Gyurinál a saját, mindnyájunknál a gyermekeink 
házassága. Mint általában Magyarországon is, a nászok nem a legjobb barátok, 
de becsülik egymást. A 70-es évek elején megkaptuk a svájci állampolgárságot, 
ami Miskának, Gyurinak és nekem külön kötelezettséget is jelentett, mert be
hívtak bennünket katonának. Előrehaladott korunk miatt ugyan csak segéd
szolgálatosok voltunk a „Svájci Hadseregben” (Schweizerische Armee), mégis
42 éves korig 2 évenként 2-3 hétre be kellett vonulni. Azután a „Polgári Véde
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lemben” (Zivilschutz) szolgáltunk 10 évig. A „kamerádokkal” mindkét 
szolgálatból sokáig kapcsolatban maradtunk. További személyes kapcsolatok 
épültek ki, amikor különböző klubok, egyesületek, társaságok tagjai lettünk. 
Említésre méltók a Svájci Erdész-Egyesület, vadásztársaságok, karitatíve 
működő klubok (pl. Lions Club), sakkegyesületek, zenecsoportok, énekkarok 
stb.. Nos, nem szabad elhallgatni, hogy Svájcban is akadnak polgárok, akik nem 
kedvelik a külföldieket. Ezt mi tudomásul vettük. Az is tény, hogy a svájciak -  
még egymás közt is -  nehezen barátkoznak. De az is igaz, hogy ha kialakul egy 
kapcsolat, akkor tartós.

A legnagyobb mértékben különböznek személyi kapcsolataink a „magyar 
körben” Mint már a honvágynál, úgy később a hozzáállás a hivatalos vagy nem 
hivatalos svájci magyar szervezetekhez és személyekhez is nagyon egyéni volt. 
De aki akarta, megteremthette Svájcban is a maga „Kis Magyarországát”. A le
hetőségek nagyságrendje az én, Zürichben kiépített kapcsolataim alapján vi
szonylag reálisan felbecsülhető, mert ebben a városban lakott a legtöbb magyar.

Kezdjük a hivatalos szervezetekkel. Legelőször, még az 50-es évek végén, a 
Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségével találkoztam. Valójában egy 
általános szakszervezet, és mint ilyen, sokat segített a magyar menekülteknek. 
Sok magyart hozott Svájcba az olaszországi táborokból. Ma főleg karitatíve mű
ködik: rászoruló magyar szervezeteket és magánszemélyeket támogat a Kárpát
medencében. Én ugyan nem voltam tagja a Munkásszövetségnek, de egyes 
akcióit támogatom. Még a 50-es évek végén megalakult a Zürichi Magyar 
Egyesület. A 60-as években Tibor és én az Egyesület vezetőségében voltunk. A 
Magyar Egyesület főleg kulturális téren működik: megrendezi a nemzeti ün
nepeket (március 15, október 23) és a Zürichi Magyarok Bálját. Az utóbbi egy 
multinacionális rendezvény, közel 1000 részvevővel. A legaktívabb magyar 
szervezetek az egyházak. Zürichben egy Katolikus Misszió és egy Református 
Gyülekezet működik. A reformátusok kéthetente tartanak istentiszteletet, a 
katolikusoknál minden vasárnap van mise. Mint állítólag Szent István idejében, 
a vasárnap vásámap is volt, úgy nekünk a vasárnap a találkozás napja. A 
templom után üdvözöljük ismerőseinket, és sokszor elbeszélgetünk egy közeli 
vendéglőben. A Katolikus Misszión belül több ökumenikus szervezet 
foglalkozik magyar gyermekekkel (Cserkészcsapat, Magyar Iskola), öregekkel 
(ívelő Élet, találkozások havonta) és énekkedvelőkkel (Ökumenikus Kórus). 
Kórusunk egyházi és világi magyar rendezvényeken lép fel. Említésre méltó 
szervezetek még a Svájci Magyar Irodalmi Kör és a Magyar Táncház Egyesület, 
mindketten zürichi székhellyel.

A személyes kapcsolatok kiépítése, mint fent említettem, főleg a vasárnapi 
templomlátogatás után történt. Idővel kialakultak többrétű baráti csoportosulá
sok, amelyek tagjai egymást váltva, lakásokban évente többször összejönnek, és 
nagy evészet és ivászat közben „megtárgyalják a világ sorsát” Nagy esemé
nyekkor, mint a kerek születésnapok, vendéglőkben vagy erdei blokkházakban 
rendezünk még számosabb összejöveteleket. A privát kapcsolatokhoz tartoznak 
a heti tarokkcsaták is, az ultizás, a kanasztázás. Egy zürichi magyar különle
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gesség talán a „férfi buli”, ami mutatást és főleg nótázást jelent egy erdei blokk
házban. Mi, erdészek kezdtük el még 60-as években, hogy hébe-hóba kirúghas
sunk a hámból. A blokkházakhoz -  amelyek eredetileg erdészeti célra készültek, 
de hétvégén már régóta kiadják őket idegeneknek -  szakmai kapcsolataink ré
vén könnyen és olcsón hozzájutottunk. Később meghívtunk nem erdészeket is, 
és egyszer aztán átadtuk a szervezést az ő kezükbe. Ma több mint 50 név áll a 
listán, magyarok egész Svájcból. A „bulit” tavasszal és ősszel rendezzük, kb. 30 
részvevővel.

A „soproni kör” ma is a legbensőségesebb kapcsolatainkat tartalmazza. 
Különösképpen vonatkozik ez az értékelés a 6 személyre lecsökkent St. Wolf- 
gangból Zürichbe került kis közösségünk viszonyára. De szoros a kapcsolat az 
1956 után Zürichben és környékén „felfedezett” soproni erdészekkel, bányá
szokkal és egyetemi dolgozókkal is. Kocsis István bátyánk volt az első öreg 
Firma, akivel megismerkedtünk. Sopronban adjunktus volt az erdőrendezés 
tanszéken. Zürichben a kanton erdőigazgatóságán dolgozott. A 70-es évek vé
gén computerizálta az erdőrendezést és -statisztikát, amiért nagyon megbe
csülték. Családjával kezdettől fogva Zürichben lakott. Sajnos 2002-ben megöz
vegyült. Ma fiával lakik. Feri szintén az ETH Erdészeti Fakultásán tanult. Pista 
bátyánk révén összejöttünk Futó Lászlóval, akit személyesen ismertünk az Áb
rázoló Geometria Tanszékről. Laci bátyánk a faiparban dolgozott pár évet, majd 
felkerült a Fatechnológia Tanszékre, ahol kutatómunkát végzett és le is 
doktorált. Ott egy időben Miskával kollégák voltak. A tanszékről ment 
nyugdíjba, majd megözvegyülve visszaköltözött Magyarországra. A harmadik 
soproni erdőmémökünk Gyila Ferenc. Ferit 1951-ben politikai okokból 
kitiltották az egyetemről, de 1954-ben újra felvették és lediplomázott. 
Kezdetben a Jura-hegység vidékén, francia Svájcban, erdei utakat tervezett. A 
80-as évektől Zürich kantonban erdőtagosítási projektumokban dolgozott. 
Azóta Zürichben lakik. Nagy örömmel köszöntöttük 1962-ben, egy őszi 
délután, Komlóssy József, volt szemesztertársunkat, aki Kanadából érkezett 
Zürichbe. Még aznap este elvittük -  Tibor és én -  Zsolthoz Schaffhausenbe és 
másnap kora hajnalban Gusztiékat ébresztettük Appenzellben. Jóska itt maradt 
Svájcban és ő is főleg erdei utakat tervezett. A 90-es évek elejétől mint az 
Európai Nemzetiségek Föderációjának alelnöke a kisebbségek védelemével 
foglalkozik. Hivatalosan még mindig Svájcban lakik, de főleg Magyarországon 
él. A 80-as évek végén összehozott a sors (Zádorlaki) Stettner Miklóssal, aki 
Sopronban harmadéves geológushallgató volt. Bécsben befejezte tanulmányait 
és kivándorolt Svájcba. Először geológusirodákban dolgozott, majd 
megválasztották Aarauban gimnáziumi tanárnak. Miki beilleszkedett a szűkebb 
csoportunkba, és már évek óta „közénk” tartozik. Pár éve nyugdíjas, felségével 
most is Aarauban laknak. A soproni társaságunkhoz tartozik a Kovács család is. 
Lajos a főiskolán mechanikus volt, felesége, Ilus a sokszorosító üzemben 
dolgozott. Tibor 1957 karácsonyán ismerkedett meg velük. Amíg az egyetemre 
jártunk, a Kovácsék lakása lett a „Vörösvár” mellett egy második találkozó- 
helyünk, ahol nemcsak jó szóval, hanem magyaros ételekkel is erősítették a
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mindig éhes menekült diákokat. Az 56-os közösségünk kétszer bővült fiatalabb 
korosztállyal. 1972-ben Pócsi László, soproni diplomás erdőmémök telepedett 
le feleségével Zürichben. Laci építőmérnöki irodában dolgozik. Legutoljára 
került társaságunkba Mátyás Gábor. Szintén Sopronban végzett mint 
erdőmémök a 90-es években. Továbbképzés céljából Zürichbe jött és az itteni 
Erdészeti Kutatóintézetben ledoktorált. Itt dolgozik Zürich környékén egy 
orvosi kutatóintézetben.

Szervezett találkozóink Svájcba kerülésünk évfordulójának megünneplésével 
kezdődtek. Ezt az „erdészmikulást” -  december 7-én érkeztünk Zürichbe -  min
den éven megtartjuk. Kezdetben csak a mi kis csoportunk, később az asszo
nyokkal és mostanában néha gyerekeink és unokáink is eljönnek. (A 20. évfor
dulóra meghívtunk volt tanárainkat az ETH-ról). Legfontosabb összejövetelünk 
az „erdész-születésnap” A születése hónapjában mindenki meghívja a férfitár
saságot egy vendéglőbe vagy a lakásába. Az utóbbi esetben megvendégeli a 
kollegákat nagy ebéddel vagy vacsorával. Ha vendéglőben jövünk össze, az 
ünnepelt csak az italt és a desszertet fizeti. Mivel tízen vagyunk, és Tibor és 
Zsolt újabban névnapokat is rendeznek, statisztikailag minden hónapban egy
szer találkozhatunk. így állandóan informálva vagyunk egymás öröméről, bajá
ról. Társaságunk legaktívabb magja a volt soproni másodévesek csoportja. Né
gyen jöttünk ki Svájcba és ma is mindnyájan itt vagyunk. Dél-Afrikából vissza
térve bevettük Miskát is a csapatba. A kapcsolataink elmélyítésére először 
1976-ban -  mint 40 évesek -  egy magyarországi 1 hetes útra indultunk. Főleg 
Budapesten és a Balatonnál időztünk. A közös élmények hatására elhatároztuk, 
hogy a közös kirándulást meg fogjuk ismételni. 10 év múlva került rá sor: 
Mindegyikünk bemutatta Magyarországon a szűkebb szülőföldjét. Harmadik 
közös utunkat „Magyarország borvidékei” címen rendeztük. A 90-es évek 
második felében kibővítettük érdeklődési terünket az egész Kárpát-medencére: 
1997-ben Erdélyben voltunk, 2001-ben a Felvidéket (Szlovákiát) jártuk be és 
2005-ben megismerkedtünk a Kárpátaljával. Utoljára hagytam a „Soproni Aka
démikusok Társaságának” nyugat-európai pünkösdi találkozóit. Kató Feri be
számolójában [9] már írt erről. Itt még csak annyit, hogy mi kezdeményeztük, 
és Miska vezetésével 1963 pünkösdjén megrendeztük az első találkozót 
Svájcban, akkor még csak erdészek részvételével. 1970 óta minden második 
évben összejövünk, időközben kibővülve a bányász és geodéta karokkal. Eddig 
7 találkozó volt Svájcban, 6 Németországban és 6 Ausztriában. A 3 országon 
kívül Franciaországból, Hollandiából és Svédországból voltak még részvevők. 
Hébe-hóba magyarországi vendégek is kerültek. A 90-es évektől kezdve Kana
dából is jönnek rendszeresen volt soproni diákok.

Társasági életünk bemutatása hiányos lenne, ha befejezésül nem említeném 
meg a magyarországi kapcsolatainkat. Először az út egyirányú volt: 1962-től 
meglátogathattak bennünket szüléink és közelebbi rokonaink. így én is vendé
gül láttam 2 évenként édesanyámat és egy alkalommal a nagybátyámat. A 70-es 
évektől kezdve mi is, mint svájci állampolgárok, óvatosan és kezdetben félén
ken, viszonozhattuk a látogatásokat. Amikor szülőhazámba visszatérve először
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engedték le mögöttem a nehéz vasbeton sorompót, bizony a zabszempróba 
pozitív lett volna. Legtöbben ritkán jártunk haza. A rendszerváltás után a 
frekvencia meggyorsult. Mint nyugdíjasok sokszor négyszer is utazunk évente. 
Első útjaink a szülőkhöz és rokonsághoz vezettek. Majd a régi barátok és 
ismerősök jöttek sorra. Érettségitalálkozókon vettünk részt. Sopronban hivatalos 
szemesztertalálkozókon üdvözölhettük az otthon végzett évfolyamtársainkat. 
Családainkkal többször voltunk „Ismerd meg hazádat” körúton. Egyesek közü
lünk diákokat és más svájci csoportokat is vittek és vezettek ismételten 
Magyarországon.

De eddig még mindig visszajöttünk. A rendszerváltás első éveiben a haza- 
költözés nem jöhetett számításba, mert még aktívan dolgoztunk. A nyugdíjazás 
azonban ténylegesen meghozta a lehetőséget. Sőt, egy hazaköltözés anyagi 
előnyökkel is kecsegtetett: a svájci nyugdíjnak Magyarországon lényegesen 
magasabb a vásárlóereje, mint Svájcban, és azonkívül a nyugdíjasok nem fizet
nek adót! Egyedül Futó Laci bátyánk, akivel nem volt szoros kapcsolatunk, élt a 
lehetőséggel. Mi, többiek maradtunk.

Három általános megokolással szeretném ezen magatartást megértetni. Első
nek egy paradoxnak tűnő ok: nem mentünk vissza, mert már mehetünk. Eltűnt a 
vasfüggöny, nincs minőségi különbség a két ország társadalmi rendje közt, 
mindnyájan egy „birodalomban”, Európában élünk. Akkor megyünk, amikor 
akarunk. Zürichből hamarabb lehetünk Budapesten, mint Sopronból. A másik 
ok kényelmetlen: mindnyájan megváltoztunk. Mi itt külföldön, de az otthoniak 
is Magyarországon. A tapasztalatok mutatják, hogy nem könnyű egy 56-os 
menekültnek az otthoni gondolkodásmóddal és az otthoni dolgokkal azonosulni. 
De ugyancsak nehéz az otthonmaradtaknak a volt disszidenst, majd külföldre 
szakadt honfitársat máról holnapra mint szomszédot vagy honpolgárt akcep
tálni. Sajnos igaz a mondás: ha az ember egyszer elhagyja az otthonát, akkor 
már soha többé nem leli meg ismét. Utoljára talán a legnyomósabb ok: Nem 
akarjuk feladni a meglévő, fent vázolt kapcsolatainkat. Itt élnek gyerekeink, itt 
találkozunk unokáinkkal. Itt vannak barátaink. Itt van egy kis Magyarország, itt 
van egy kis Sopron is. Ezekről még egyszer lemondani? Elfáradtunk.

Az utószó jogán

20 éves koromban hagytam el Magyarországot -  és mint 70 éves öregember 
tekintek vissza. Még mindig külföldről. Nem volt könnyű a döntés. Az első hó
napok kínja, sírása, harca kiolthatatlan nyomot hagyott életünkben. Konkrétan 
megismertük és átéreztük a haza fogalmát. Hogy mégis kint maradtunk, végső 
eredményben talán a vak véletlenen múlott.

Az első magyarországi látogatásom óta rokonok, barátok és ismerősök, 
sokszor szegezték nekem a kérdést: „Nem bántad meg, hogy kimentéi?” A 
válasz -  ha nem volt időm részletekbe menni -  ez volt: „Meg is bántam, meg
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nem is bántam meg”. A probléma ugyanis abban áll, hogy egy ilyen kérdés 
irreális, vagyis senki sem tudja biztosan megválaszolni. Az életünk 
reprodukálhatatlan, és így nincs lehetőségünk egy ellenpróbát csinálni. Ezért 
őszintén mondva csodálkozom, hogy egyes otthon maradt kollegák 56-os 
beszámolójából világosan kicseng: ők azzal, hogy nem jöttek ki, helyesen 
cselekedtek. Még meglepőbb számomra a vádaskodás, hogy a Nyugatra 
vándorolt diákok elvesztek a magyarság számára. Hogy mi 50 év után is 
magyarok maradtunk, nem kell bizonyítani. De hogy utódaink már nem lesznek 
magyarok, az törvényszerű. Egy idegen élettérben csak egy populációnak van 
sansza tovább élni, az individuum kipusztul. Ezért gyermekeink, unokáink, 
dédunokáink -  függetlenül attól, hogy túl a „Nagy Vizen”, vagy 
Németországban, vagy Svájcban, vagy Ausztriában laknak -  fokozatosan 
beolvadnak környezetükbe. Ha ez a vétkünk, vállaljuk érte a felelősséget. De 
sajnos a magyarság nagy, szubsztanciális vesztesége nem 1956-ban, és nem is 
külföldön, hanem 1956 után és Magyarországon történt és történik [10]. Ezért: 
„Aki bűntelen közületek, az vessen először követ.”

Befejezésül egy pozitív jövőkép az otthoniak felé. Svájcban jelenleg a mező- 
gazdaságban dolgozók és azok hozzátartozóiknak hányada az összlakosság 3%- 
a. Ha a parasztság politikai befolyását és súlyát nézzük, akkor azt kell hinnünk, 
hogy 20, 30 vagy talán 50% a nagyságrend. A viszonylag túlerős „paraszti 
lobby” titka abban áll, hogy a legtöbb svájci polgár szülője, valamelyik nagy
szülője vagy talán dédszülője, földműves volt vagy földműves családban élt. 
Lehet a ma szavazó polgár vasmunkás, kiszolgáló, tanító vagy orvos, a fontos 
kérdéseknél a mezőgazdaság érdekében dönt.

1956/57-ben több mint 200 ezer magyar hagyta el hazáját. Ebből kb. 150 
ezren külföldön -  akkor úgy mondtak -  Nyugaton maradtak. Ezek gyermekei, 
unokái és dédunokái többnyire nem is tudnak már magyarul. De tudják és 
egyesek talán büszkék is arra, hogy apjuk vagy anyjuk, valamelyik nagyapjuk, 
nagyanyjuk, dédapjuk vagy dédanyjuk, Magyarországról származik. Ez a tudat, 
ez a családi háttér a jövendő magyar lobbyzmus tőkéje. Ha megindul a 
kamatozás, a jelek már most igazolják, a következő évtizedekben Magyarország 
nem lesz egyedül, nem lesz izolált a nagyvilágban. Mindenhol talál szim
patizálót. Ki számolt közülünk 1956. november 4-én a mucki határsávon 
forradalmunk ezen következményével?
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Mellékletek

1. sz. melléklet: Másolat a „Emigrációm naplójából”
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2. sz. melléklet: A Soproni Főiskola távirata
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3. sz. melléklet: A ETH rektor levele

E I DGENÖS S I SCHE  TECHNISCHE  HOCHSCHULE
R E K T O R Á T

Elpgeschrieben Herm János Jacsmaa
S ch eu ch ae rs tra sse  144

Zürich 6 .

Zürich, d ó n  16* Juli 1957
B etr. I h r  W eiter stúdium an dér A bteiltm g fü r  P o r s 'tw ir t a c h & f 't
______dér Eidg» Tacfos. Hochschule.___________ - -

Sehr geeh rte r Hezx Jacaman,
géme t e i l e  ic h  Xhnen m it, dasB s ic h  I h r  w e ite res  Studium wie fo lg t  g e s ta l te t  , 

sofexn S ie d ie  koranende Deutschpriifung e rfo lg re ic h  bestehen.

An-fMflhmp; auX Giund einea A ntrages des AbteilungÉWorstsndes kann ic h  Sie suf deci 
Begizm des kommenden W interse mestere 1957/58 Ql0 regulSren S tudieraaden 
in  dac

3*
des Hormalstudianplanes aufmhtnan .

Dip locrfrüfuitfgii i
.dér P ras id en t des Sehweiz. S chulra tee h a t en tschieden, dass S ie  d ie 
folgenden Priifungen zu bestehen hatén , um dae Dip lom dér ETH zu e r -  
werbent

1* Yordiplompríifung gemfiss D ip lo o re g u la tiv  
2 . Vordiplomprílfung gemass D ip lom regu la tiv  
Sr.hl n aad ip l omx^riLfiing gen&ss D iplcm regula 'tiv

*) Socm ersem estar 1958
*) 31 . Mörz 1958

D af Ih re  e rs te  Prüfung dürfen  S ie f  rühes ten s  int o rden tllchen  Pnifungstezmizi
zu Begim  des Fiín*'™-r™—" + ~ f  1957/51* - Begirm dér Prüfungs-
oessian  an Gyg^oabc* Í 9S>?» * *

ArmieláuDg: Sofem  S ie d ie  oben erwahnte e rs te  Prtifung l a  íferbet 1957 
w ollan , jáissen S ie  sich  b e l*  R ektorát dér ETH 1 
20 , J u l i  1957 h ie zu  azmelden. B is m  d i e ^ a ^ e lÖ S - habén SLe in  
Jhrem Fachhörexfaeft a l l é  TestaJ& -«iil!!u^len, woraaf S ie das Heft hói 
T hrer Pr^tmg3armKJ^Uí^«fff^der E ek to ra tskanz le i deponieren. ha 
übrigen  euf den Ansrhlag h e t r .  d ie  Piplcaapruíungen isi

■ X 9 5 7 / 5 B .
Mit vorzüg licher Hoctoachtung
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