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EGY ERDÉSZETI VONATKOZÁSÚ SZOVJETUNIÓBELI
ASPIRANTÚRA TÖRTÉNETE
1963–1966
Vancsura Rudolf
A Rákosi-rendszer tudománypolitikája
A viharos XX. század a lehetõségek és a kudarcok százada volt. Az események sorában számunkra nagy jelentõségû az 1945 februárjában
összehívott, a háború utáni európai helyzetet rendezni hivatott jaltai háromhatalmi konferencia volt, amelyen a szövetségesek Közép-Európát a
szovjet befolyási övezetbe osztották. A háború befejezése után azonban
sem az USA, sem a Szovjetunió nem tartotta be a jaltai megállapodást,
a két gyõztes nagyhatalom közt megkezdõdött egy szembenállási folyamat, amit a történelem hidegháborúként jegyez. A torzsalkodás nyomán
az egykori Poroszország és a Nyugat-Balkán között létrejött egy Európát megosztó politikai választóvonal, ami a vasfüggöny elnevezést érdemelte ki. A megosztás által 10 ország 130 millió lakosa a szovjet befolyási zónába került. Két kommunista ügynök egy kiterjedt kémszervezet
segítségével már 1945 szeptemberében megszerezte a Szovjetunió
számára az atombomba elõállításának titkát. Az orosz politikai befolyás
ettõl kezdve hirtelen megnõtt, az egész közép-európai régió szovjet
nagyhatalmi törekvések színterévé vált. A térség politikai és szellemi
központja Moszkva lett, a hatalmas költséggel kiépített vasfüggöny hatékony izolációt képezett Európa angolszász befolyás alatt maradt nyugati részével szemben. A megszállt országokban a szovjethatalom terjeszkedése brutális sztálini módszerekkel történt.
Sztálin halála után (1953) országunk életében volt egy bizonyos politikai enyhülés. Az erõs nemzeti érzéssel rendelkezõ, zömmel katolikus lakosság terrorisztikus módszerekkel történõ bolsevizálása nehézkesnek bizonyult, az akkor uralomra került vezetõ réteg nagyobb lehetõséget látott
a szakmai képzéssel együtt járó ideológiai átnevelés módszerében. Moszkva, Leningrád, Kijev és Harkov egyetemeire nagyszámú fiatalt küldtek.
A tudománypolitikában is jelentõs változások történtek. A Magyar
Tudományos Akadémiát 1949-ben szovjet mintára átszervezték; a tudományos tevékenység szervezésében és irányításában központi szerepet
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kapott. Az 1951. évi 26. sz. törvényerejû rendelet a doktori cím adományozásának jogát az egyetemektõl megvonta, helyette létrehozta a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá tartozó Tudományos Minõsítõ Bizottságot. Bevezették az aspirantúra rendszerét, amelyben lehetõvé tették a fiatal oktatók és kutatók részére a tudományok kandidátusa
fokozat megszerzését. 1952-tõl nyílt lehetõség arra, hogy magyar ösztöndíjasok a Szovjetunió intézményeiben végezzék el az aspirantúrát.
A szovjet aspirantúra elõzményei
Tanulmányaimat az Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki Karán 1950
õszén fejeztem be. Végzésem után a Szabadszállási Állami Erdõgazdaságnál üzemegység-vezetõi beosztásban dolgoztam. 1951 õszén megpályáztam egy oktatói állást Sopronban az Erdõmérnöki Karra. A sikeres
pályázat során 1951. december 23-val kaptam meg a tanársegédi kinevezést az Erdõmérnöki Kar Növénytani Tanszékére. 1952 nyarán az Erdõmérnöki Kar kivált az Agrártudományi Egyetem kötelékébõl és Erdõmérnöki Fõiskola néven önálló oktatási intézményként mûködött. Az
1956-os események az Erdõmérnöki Fõiskolán értek. A november 4-ei
szovjet invázió után a Fõiskola oktató- és hallgatóállománya a tömeges
emigráció miatt megfelezõdött. Nem rizikómentesen, az itthon maradást
választottam. A Növénytani Tanszék oktatói állománya az események
folytán jelentõsen csökkent Az eltávozott oktatók álláshelyeit késõbb
sem töltötték be, így szélesebb munkaköri feladatokat ellátva végeztem
a munkámat. További megterhelés-növekedést jelentett az, hogy 1957ben megalakult a Faipari Szak, amelynek oktatásába Tanszékünk is bekapcsolódott. Újabb átszervezés folytán intézményünk Erdészeti és Faipari Egyetemmé alakult. A munkaigényes laboratóriumi gyakorlatok
elõkészítéséhez gyakran az esti órákban is bent maradtam a tanszéken.
1963. február közepén este 7 óra tájban csengett a telefon. Felvettem és
a következõ beszélgetés zajlott le: Lantos elvtárs vagyok a Tudományos
Minõsítõ Bizottságtól (TMB), Vancsura Rudolfot keresem. Én vagyok,
parancsoljon. Vancsura elvtárs, ön korábban pályázott aspirantúrára,
most lehetõség nyílik rá, kérem, nyilatkozzon, hogy akar-e a Szovjetunióba menni egy 3 éves aspirantúrára? Derült égbõl villámcsapásként ért
a felhívás, eszem ágában sem volt a Szovjetunióba menni. Háborús átélések, meg az l956-os események után érzelmileg elutasítottam min122
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dent, ami szovjet és orosz. Másodpercek alatt kellett volna dönteni, hogy
elfogadom-e az ajánlatot vagy ilyen áron nem érdekel az aspirantúra. A
válaszom az volt, hogy pillanatnyilag nem tudok dönteni, azonban érdekel az ajánlata, ha reggelig tud várni és megadja a hozzáférhetõségét,
reggel felhívom. Lantos elvtárs beleegyezett a reggeli válaszadásba. A
kérdés eldöntése nem volt egyszerû, azon éjjel nem sokat aludtam: 3
évig nincs fizetés, csak valamilyen ösztöndíj, aztán ki tudja milyen életkörülmények várnak rám kint? Ezeken kívül özvegy édesanyámat is támogattam, meg más kapcsolatom is volt. Nehéz volt a jövõt felmérni.
Akkor már az 1956 után kinevezett vezetõség diktált az Egyetemen.
Tanszékünk a tûrt kategóriába tartozott, sem a tanszékvezetõt, sem a beosztottakat nem támogatták. Rekord ideig, 12 évig voltam tanársegéd.
Ha esetleg kapok is egy hazai aspirantúralehetõséget, az erõs leterhelés
mellett disszertációkészítéssel aligha tudok foglalkozni, ezenkívül még
kutatási segítséget sem remélhetek. Akármilyen bizonytalan körülmények közt kell élni és produkálni, ha a sors ezt így elém tálalta, el kell
fogadnom. Reggel a megadott számon felhívtam Lantos elvtársat, bejelentettem, hogy ajánlatát köszönettel elfogadom és vállalom a 3 éves
szovjetunióbeli kiküldetést. Reggel 8 óra után találkoztam Nemky Ernõ
tanszékvezetõvel és elmondtam neki azt, hogy mi történt az este. A meglepetéstõl furcsán nézett rám, aztán próbált arról meggyõzni, hogy a 3
éves külföldi távollét nem fog jót tenni, mert az alatt teljesen kiesek az
oktatási gyakorlatból. A kocka már el volt vetve, elhatározásomat nem
kívántam megváltoztatni.
Nem tudom, hogy Lantos elvtárs a szokatlan idõben honnan hívott,
én õt sohasem láttam, de kb. egy hét múlva megkaptam a TMB-tõl a hivatalos papírokat, és ezzel megkezdõdött az aspiránsi tevékenységem
idõszaka. Október elejére jelezték a kiküldetés idõpontját. Oroszul egy
bizonyos nyelvtudással rendelkeztem, de a szókincs gyarapítására és a
társalgási készség növelésére a TMB heti 4 óra nyelvtanulási lehetõséget biztosított. Könnyítést jelentett az is, hogy a filozófia vizsgát itthon
lehetett letenni. A vizsgára történõ felkészítés a Budapesti Mûszaki
Egyetemen történt, havonta egyszeri 4 órás konzultációval. A vizsgára
szeptember elején került sor.
A tavaszi félév lezárása után kivettem a nyári szabadságomat és hazaköltöztem Bajára édesanyámhoz. 1963. szeptember 1-jével kerültem
a TMB állományába, így az egyetemi munkaviszonyom megszûnt.
Szeptember közepén látogattam Sopronba elköszönni Nemky Ernõtõl
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és a munkatársaimtól. Beszélgetésünk közben Nemky elkeseredetten
panaszolta, hogy a rektor a megüresedett álláshelyemre, az õ megkérdezése nélkül, egy kosárlabdajátékost nevezett ki. Ha nem fogadja el,
akkor a gyakorlatokat is maga tarthatja. A botanikus kert vezetésére,
ugyancsak a megkérdezése nélkül, egy 1944-ben végzett erdõmérnököt
hoztak be, akinek az Egyetemre kerülése ellen a Zala megyei Pártbizottság tiltakozott.
A rendhagyó szervezésû aspirantúra politikai háttere
1956. február 14-én Nyikita Hruscsov megrendezte a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusát, amelyen elítélték a zsarnoki önkényen alapuló sztálini politikai vonalat. Az új politikai vezetés a hadikiadások csökkentését és a mezõgazdasági termelés fejlesztését tûzte ki céljául. Két évvel késõbb Kínában Mao Ce-tungnak át kellett engednie az
elnöki hatalmat Liu Sao-csinek. A hatalomra került két politikus közt hamarosan politikai nézetkülönbség alakult ki. 1960-ban Peking szakított
Moszkvával, Liu hazarendelte a Szovjetunióban tanuló diákokat és aspiránsokat. Hruscsov a kedvezõtlen kínai fordulatra úgy reagált, hogy, Kádárral megegyezve, a megüresedett aspiránsi helyeket magyar pályázókkal tölti be, így az 1956-ban megszakadt szovjet aspirantúra újra folytatódott. 1966-ban Mao visszakerült a hatalomba, de a kínai aspiránsok
már nem tértek vissza az Unióba.
Kiutazás és elhelyezkedés a fogadó intézetnél
Indulás elõtt két nappal berendeltek bennünket a TMB-be, ahol megkaptuk a vonatjegyeket és egy rövid útbaigazítást a Szovjetunióban való magatartásunk mikéntjére. 1963. október 2-án 7 órakor indult a moszkvai
gyors. Emlékezetem szerint 64 aspiráns tartozott a kiutazó csoportba. Induláskor a fülkében egyedül voltam. Amíg a vonat a Keleti-pályaudvarról gördült kifelé, vegyes érzelmek kavarogtak bennem. Vajon mit hoz a
bizonytalan jövõ? Debrecenben útitársam jelentkezett, egy nõ személyében. Kényelmetlen lett volna együtt utazni, ezért új helyet kerestem. A
kocsi elején lévõ fülkében találtam üres helyet. Az új útitárs egy 40 év
körüli ukrán férfi volt. Érdekes emberre akadtam. Beszélgetés közben
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kiderült, hogy a háború idején Magyarországon harcolt. Sárbogárd környékén megsebesült. 1945 márciusában a németek ellentámadást intéztek és az oroszokat visszaszorították a Dunáig. Õt egy nagylóki parasztember (Szántó Imre) bújtatta el egy szalmakazalba és gondozta, amíg az
oroszok visszafoglalták a korábbi harcok színhelyét. Az eseménnyel
kapcsolatos ünnepségen járt nálunk.
A Kárpátokon éjjel mentünk át, azokból nem sokat láttam. Lvov után
a meglehetõsen egyhangú ukrán-orosz síkságon halad a vonat. Néhol
egy-egy dombszerû kiemelkedés, tetejükön erdeifenyõbõl és tölgybõl álló erdõfolttal. Erdész számára érdekes látnivaló csak Brjanszk környékén kezdõdik. Ez már kifejezetten erdõs vidék, az állományokat zömmel
nyír és erdeifenyõ alkotja, van köztük bõven madárberkenye, helyenként
kisebb-nagyobb rezgõ nyár csoport. Az õsz már teljes pompájában ragyogott, a sárgálló nyírek mellett a vörös lombú madárberkenye tette tarkává a tájat. Már besötétedett, amikor a hangosbemondó jelezte, hogy
Moszkvához közeledünk. Hamarosan feltûnt a Lomonoszov Egyetem
ezernyi fénytõl csillogó épülete. Este 10 óra tájban értünk be a Kijevipályaudvarra, ahol a követség munkatársai vártak bennünket. Az Energetikai Intézet diákszállójában helyeztek el. Távozásukkor kezembe
nyomtak egy telefonszámmal ellátott cédulát azzal a tájékoztatással,
hogy a további elhelyezésemrõl majd õk gondoskodnak. Másnap lementem az utcára és megpróbáltam felhívni a jelzett számot. Többszöri kísérlet után sem sikerült. Ekkor megkértem egy a közelben ácsorgó férfit, hogy segítsen. Készséges volt az illetõ, de neki sem ment könnyen a
hívás. Végül sikerült, és ügyeink elõadója, a Felsõoktatási Minisztérium
egyik munkatársa jelentkezett. Megkért, hogy várjak türelmesen, 2-3
órán belül jönnek értem. Úgy is történt, 2 óra tájban megjelent a fogadó
intézet Valeri néven bemutatkozó aspiránsa, beültetett egy taxiba, és
irány Mütyiscsi. Elõször a diákszállóba mentünk, ahol leraktam a csomagjaimat.
Mütyiscsi Moszkva egyik északi elõvárosa, a belvárostól kb. 20 kilométerre. Nevezetes a vagongyára, ahol a budapesti 2-es metró kocsijai
készültek. Volt még egy magas fallal, szöges dróttal körülvett, szigorúan õrzött üzem, amirõl nem lehetett tudni, hogy mi célt szolgál. Ezeken
kívül itt helyezkedett el a Moszkovszkij Leszotechnyicseszkij Insztitut
(MLTI), a Szövetségi Erdészeti Felsõoktatási Intézet. Az Intézet, közel a
jaroszlavi vasútvonalhoz, kiváló közlekedési adottsággal rendelkezett.
Közvetlenül a háború kitörése elõtt létesített, viszonylag új intézmény. A
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területen szétszórt 15 fából készült kétszintes diákszállót német hadifoglyok építették. Az aspiránsokat az Egyetem fõépületével szemben lévõ
16-os számú, 5 szintes központi diákszállóban helyezték el. Az Intézet
inkább mûszaki jellegû oktatási létesítmény, a fakitermelés, szállítás, fafeldolgozás területét öleli fel. Az Erdészeti Fakultás viszonylag kicsi.
Még a délután folyamán Valeri felvitt P.P. Paciora tudományos dékánhelyetteshez. Elõször is tisztázni kellett, hogy mi a választott kutatási témám. Ez a tölgy nemesítése volt. Paciora több telefonálás után megnyugtatott, hogy minden rendben van. A jövendõ aspiránsvezetõmnél
kell majd jelentkeznem, de õ jelenleg nincs az Intézetben. Hamarosan
elõkerült Cipenko elvtárs, az aspiránsok ügyeinek adminisztratív intézõje, elkérte az útlevelemet és kiállította az aspiránsigazolványomat, majd
tájékoztatott a legfontosabb tudnivalókról. A beszélgetésbõl kitûnt, hogy
meglehetõsen népes, mintegy 200 fõbõl álló aspiránst képeznek a különbözõ szakokon.
Este megismerkedtem a lakótársaimmal, mindketten elsõéves aspiránsok. A mozgékonyabb Eduard ott tevékenykedett körülöttem, igyekezett segíteni az elhelyezkedésben. A csendesebb Vlagyimir nevû fiú
Moszkva környéki orosz ember volt. Szobánk az elsõ emeleten, a fõbejárat fölött helyezkedett el. A benyomásom, hogy nem lesz könnyû megszokni ezt a tömegszállást, késõbb csak erõsödött.
A következõ napon, október 4-én a lakótársaim elkalauzoltak az Erdei Magtermesztés és Nemesítés nevû tanszékre, ahol dolgozni fogok.
Ez két helyiségbõl álló oktatási részleg volt, az egyik szoba az oktatóké, a másik, a kisebb, egy gyûjtemény volt. Itt a tanszéken találkoztam
Stanislav Bellon nevû lengyel kollégával, aki 8 hónapos tanulmányúton volt az Intézetnél. (Otthoni munkahelye: Varsói Erdészeti Egyetem
Tanulmányi Erdõgazdaság, Rogov). Barátságos, sokat beszélõ fiú, jobban megértettem õt, mint a született oroszokat. Õ mutatta be a tanszék
dolgozóit. Maria Leontovna nevû idõsebb hölgy volt a megbízott tanszékvezetõ, rajta kívül még két középkorú nõ és két férfi tartozott a
tanszék állományához. Nagy volt a zsúfoltság, végül az egyik sarokban
szorítottak számomra egy kis helyet. Beszélgetés során kiderült, hogy
a tölgyekkel senki sem foglalkozik, a fõtéma akkor a karéliai nyír volt,
ami a szép, márványozott textúrájú faanyaga miatt került az érdeklõdés központjába.
Megérkezésem után 5 nappal sikerült elõször találkoznom az aspiránsvezetõmmel. Alekszander Szergejevics Jablokov professzor, akadé126
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mikus, a mezõgazdasági tudományok doktora, 70 év körüli orosz, nagy
termettel és derûs kedéllyel. Kikérdezett végzettségem, korábbi munkaköröm felõl, felírta a nevemet, szándékomat és megadta az áttanulmányozandó irodalmat. Közölte, hogy a tématervet februárig kell összeállítani. Úgy egyeztünk meg, hogy legfontosabb teendõ a nyelvtanulás. A
kutatáshoz a külsõ felvételeket a nyár folyamán a Tellerman-erdõben, a
Sipov-erdõben vagy a Kazanszki tölgyesben lenne célszerû elvégezni,
Alekszander Szergejevics tudomásomra hozta, hogy õ már nem jár be az
Intézetbe, Puskinóban lakik, ha valami gondom van, keressem meg, de
elõtte hívjam fel telefonon. (Puskinó ugyancsak Moszkva elõvárosa,
Mütyiscsitõl 20 km-re, északra).
Október 9-én elsõ alkalommal jártam a magyar követségen. Felvettem a 110 rubel havi ösztöndíjat és 90 rubel könyvsegélyt. Úgy éreztem,
hogy gazdag ember vagyok. Közben beköszöntött a borongós, hûvös
moszkvai õsz. Nekiláttam az orosznyelvtanulásnak. Ez volt az aspirantúra legnyûgösebb része. A kötelezõ nyelvvizsga elõkészítéséhez a lektorátustól kaptam segítséget. Némi vigaszt jelentett az, hogy egy csinos,
fiatal tanárnõ tanított. Nem kifejezetten szláv szépség volt, felmenõi
közt talán tatár õsök lehettek. A külföldiek számára szerkesztett orosz
nyelvtankönyvbõl minden alkalommal kaptam egy részt, amit meg kellett tanulni, és a tanár néni a következõ órán szigorúan ki is kérdezte.
Közben összebarátkoztam Bellon kollegával, aki sok mindenben volt
segítségemre. A hagyományos lengyel-magyar barátság alapján megtárgyaltuk az itteni helyzetet. Õ már ismerte Moszkvát, a bevásárlási lehetõségektõl a fontosabb múzeumokig sok mindent megmutatott. Az idegen világ sajátos, új emberi kapcsolatokat teremtett. A lakótársakkal is
sikerült baráti kapcsolatba kerülni. Eduard Allendorf (a következõkben
Eduard), Kosztromából származó Volga-menti német fiú, kicsit más gondolkozású volt, mint az orosz kollegák. Nagyon szoros barátság szövõdött köztünk, 3 évig szobatársak voltunk.
Október 19-én Eduárd bevitt a Leninrõl elnevezett központi könyvtárba, mindjárt be is íratkoztam. Hatalmas intézmény, óriási könyvállománnyal. A katalógusrendszer tanulmányozása közben nem kis meglepetéssel fedeztem fel, hogy az általam 1960-ban írt Lombos fák és
cserjék c. dendrológia könyv is megtalálható. Az elsõ idõszakban látogattam rendszeresen ezt a könyvtárat, azonban sokat kellett várakozni,
míg az igényelt munka a bonyolult szállítórendszeren át megérkezik az
olvasóhoz.
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Még október elején megismerkedtem Vlagyimir Csipasvili nevû grúz
kollégával. Vele is hosszú ideig tartó szoros barátság alakult ki. Október
végén õ mutatta meg a Központi Mezõgazdasági Könyvtárat, ahova szintén beíratkoztam. Itt is meglehetõsen gazdag könyv- és folyóiratanyag
volt, késõbb inkább ezt az intézményt látogattam. Ugyancsak barátságba
kerültem Van Sa-sen kínai aspiránssal, aki számára – a politikai szakítás
ellenére is – megengedték, hogy a disszertációját befejezze és megvédje.
Az õsz folyamán még Paul Kurvits nevû észt aspiránssal barátkoztam
össze. Õ a Tartui Egyetemrõl jött, a finn-ugor rokoni kapcsolat révén
szoros kötõdés alakult ki köztünk. Az, hogy különbözõ nemzetiségû
egyének ott így egymásra találtunk, a szovjet elnyomás során létrejött,
hasonló helyzetû sorsközösségnek tulajdonítható. (A Volga-menti németeket évtizedeken át az Ázsiába történõ kitelepítés réme fenyegette).
Hogy e kis népek körében Magyarországot különösen nagy megbecsülés övezte, azt az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak köszönhetjük. Ezt a megbecsülést nemcsak az aspirantúra 3 éve alatt, hanem a
Szovjetunióban tett késõbbi utazásaim során is tapasztaltam.
Az õszi és a tél eleji hónapok meglehetõsen egyhangúan teltek. Az
orosz nyelv mellett a változatosság kedvéért a szakmai vizsgára is készültem. Megpróbáltam beszerezni az aspiránsvezetõm által ajánlott irodalmat, ami nehezen ment, mivel a Szovjetunióban a szakkönyvek a
megjelenésük után hamar elkelnek, az Intézetben pedig nem jutottam
hozzá a szükséges irodalomhoz.
Beilleszkedés és a kezdeti idõszak tapasztalatai
A kollégiumban uralkodó körülményeket nehéz volt elviselni. A népes
szállót fiúk és lányok vegyesen lakták. A szovjet oktatási rendszer a középiskolában teljes magatartási szabadságot biztosított, késõbb az egyetemi diákszállókban is hiányzott a zavartalan együttélés lehetõségeit
megteremtõ szabályozás. A közösségi élet este 10 óra tájban kezdõdött
és úgy hajnali 3-ig tartott. Rohangáltak a folyosókon, csapkodták az ajtókat, bõgették a rádiót, az alkalmi zenészek akár éjjel is rázendítettek.
Emellett még forgalmas helyen is laktunk, a vetemedett ajtószárny és az
ajtófélfa közt tenyérnyi rés tátongott, minden zaj behallatszott. Nevelõtanár a Szovjetunióban ismeretlen fogalom volt, a kollégium mûködését
(lakók elhelyezése, takarítás, ágynemûcsere) egy, a hadseregtõl leszerelt
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középkorú férfi, akit komandantnak tiszteltek, felügyelte. A hallgatók
tetszés szerint alakították a kollégiumi életmódjukat, az, hogy mikor tanultak, elõttem talány maradt. A szobatársaim is nehezményezték ezt az
általános rendetlenséget.
Bellon kolléga kiküldetése lejárt. Elutazása elõtt pár nappal a Nemesítési Tanszék az én fogadásomra és Bellon búcsúztatására, Moszkva
egyik vendéglõjében, kis ünnepséget szervezett. A rendezvényen az Erdõgazdasági Kar dékánja, a külföldiekért felelõs docens, a tanszék oktatói és mi ketten mint vendégek vettünk részt. A gazdagon terített asztal
orosz szokás szerint tengeri csemegékkel, különféle salátákkal és márkás itókákkal várt bennünket. Bellon kollégának a gyomrával volt problémája, ezért fõleg engem kínálgattak. A vendéglátók sejtették, hogy ebbõl baj lehet, ezért éjfél táján taxit kerítettek, de addig a barátommal angolosan leléptünk. Hosszabb gyaloglás után, egy kései elektricskával baj
nélkül hazaértünk a kollégiumba. Az esemény emlékezetes maradt; azóta a kaviár meg a vodka nem tartozik a kedvelt ételeim és italaim közé.
Mindenesetre az Intézet megadta a fogadás protokolláris módját.
Bellon kolléga november 30-án elutazott. A baráti körbõl többen kikísértük a pályaudvarra. Idõnkénti levélváltás révén vele továbbra is
kapcsolatban maradtam. 1973 októberében egy lengyelországi tanulmányút során sikerült Rogovba is eljutni. A következõ év nyarán õ látogatott
el Magyarországra.
Elérkeztek a karácsonyi és az újévi ünnepek. Nem jöttem haza karácsonyra, nem akartam megszakítani a folyamatos nyelvi környezetet. Az
új esztendõ köszöntését Csipasvili kollegával, egy aspiráns fiúval és három aspiráns kislánnyal egy jobbnak mondható moszkvai vendéglõben
tartottuk. Úgy éjfélig jó hangulat volt, a lányok is helyesek voltak. Az est
fénypontja tombolajáték volt, a fõnyereményt egy ananász képezte. A
nyereményjegy kihúzása után kiderült, hogy a nyereményt egy 30 év körüli hölgy kapta. Amikor birtokba vette és megpróbálta leemelni a tálcáról, az ananász teteje egyszerûen lepottyant, és kiderült, hogy a gyümölcs belseje üres, azt valaki szétvágta és a belsejét jóízûen elfogyasztotta. A csalódott nyertes olyan megrázó sírásba tört ki, amilyet ritkán
hallani. Sírtak a felszolgáló lányok is. Mindez egy viszonylag rangos
moszkvai vendéglõben történt. A társaságban lévõk viszonylag hamar
napirendre tértek az esemény fölött. Én viszont elgondolkoztam azon,
hogy milyen rend és fegyelem lehet abban a vendéglátó ipari üzemben,
ahol ilyen eset megtörténhet.
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A tél eleje meglehetõsen egyhangú volt, majd mindennap szállingózott a hó, de február elején még alig ért bokáig. Aztán jött egy nagyobb
havazás, és beköszöntött az igazi orosz tél. Ettõl kezdve vasárnaponként
nagy sítúrákat rendeztünk. A szomszéd településen volt egy Sportbázis,
ahol sporteszközöket, köztük síléceket, lehetett kölcsönözni. Az itteni lécek nyírfából készült, könnyû futólécek voltak. Egy túrán 3-4-en vettünk
részt. Moszkvától északra zömmel fenyves erdõk vannak, amelyek télen
nagyon mutatósak. Az érintetlen hó ragyogóan fehér. Enyhébb idõben
hatalmas hókristályok képzõdnek, ilyenkor a hótakaró a délelõtti napsütésben úgy ragyog, mint egy gyémántmezõ. Vasárnaponként forgalom
inkább a tavak és a víztárolók környékén van, amelyeket ilyenkor meglepnek a lékhorgászok. A túrák úgy 3 óráig tartottak, aztán vissza a
Sportbázisra leadni a léceket, és szomjaink oltására, az ottani szokás szerint, meginni 1 liter sózott paradicsomlevet. Hazaérkezés után nagyot lehetett aludni (1. ábra; 2. ábra).
Március 6-án berendeltek a követségre. Budapestrõl a TMB-tõl jöttek és kérdõre vontak, hogy hogy állunk a munkánkkal? Majdnem minden aspiránsnál voltak problémák. Elkeseredett viták keletkeztek. Kiderült, hogy két és fél év alatt be kell fejezni és leadni a disszertációnkat.
A nehézségeket nem akarták figyelembe venni. Elmondtam, hogy nehéz
helyzetben vagyok, mert van ugyan egy aspiránsvezetõm, aki nem kötõdik a fogadó intézményhez, más városban lakik, a tanszéken pedig segítséget alig kapok, és a külsõ munkafeltétel lehetõségei is tisztázatlanok.
Majd utánanéznek – volt a válasz. Ha nem sikerül semmit elérni, hazarendelnek. Kiderült, hogy itt bizony nehezebb az aspirantúra, mint otthon. A helybeliek is átlagosan 4-5 év alatt végzik el. Ha egyáltalán
elvégzik, mert igen alacsony volt az aspirantúrát sikeresen befejezõk
aránya, 3 évig a fõvárosban egy viszonylag tûrhetõ ösztöndíjon jól élnek, utána szedik a holmijukat és mennek vissza oda, ahonnan jöttek.
A budapesti küldöttség állásfoglalására hivatkozva megpróbáltam a
tanszéken keresztül sürgetni a külsõ felvételek megkezdésének a lehetõségét. Eredetileg februárra ütemezték a munkaterv összeállítását, már
március közepe volt, és szerettem volna tájékozódni, hogy mik a lehetõségeim. Mintegy tíz nap múlva sikerült végre találkozni az aspiránsvezetõmmel. Kora reggel jött a telefonüzenet, hogy a lakásán vár. Az egyik
aspiráns kollégával utaztunk Puskinóba. Alekszander Szergejevics már
várt bennünket. Elmondtam gondjaimat. Az öreg egy orosz közmondással szerelt le. „A szemek ijedeznek, a kezek cselekszenek”. Azután elbe130
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szélgettünk és megegyeztünk. A nyár elején le fogok menni a voronyezsi kerületbe, ott egy híres tölgyesben, a Sipov-erdõben fogok dolgozni.
Az irodalomban igyekeztem tájékozódni a Sipov-erdõvel kapcsolatos
dolgokról, majd összeállítottam a nyári munkatervemet. Ezt a Kari Tanácsnak kellett jóváhagyni.
Április végén Sa-sen barátunk sikeresen megvédte a disszertációját.
Másnap este meghívott a búcsúvacsorára. Kínai ételek voltak a kínálatban, nekem valamilyen mézes-gombás fogás ízlett. Boldog ember, két
nap múlva utazhat haza! Megérdemelte, csodálatra méltó szorgalommal
dolgozott, hogy minél elõbb végezzen.
Közben beköszöntött a nagy proletárünnep, a május 1-je. A Vörös téri felvonulást csak a televízióban néztem meg. Lakótársaim hazautaztak.
Mi, helyben maradók, vettünk 3 üveg bort meg 1 kg édességet és délután
kivonultunk az erdõbe ünnepelni.
Május 24-e volt, és az aspiránsvezetõm március közepén elhangzott
megnyugtató ígérete óta semmi sem történt. Vártam a beígért kiküldetést, de hogy mikor kapom meg, arról sejtelmem sem volt. Alekszander
Szergejevics kért, hogy legyek türelemmel, már jött valami levél az Erdészeti Fõigazgatóságtól. A Fõigazgatóság vezetõje valami miatt nem javasolta a Sipov-erdõt. Õ viszont ragaszkodott ehhez a helyhez, ott kell a
külsõ felvételi munkákat elvégezni. A vegetáció a déli területeken már
javában beindult. Hogy mi lesz a vita eredménye, ebben a titokzatos országban nem lehetett tudni. Az idegeskedésrõl már kezdtem leszokni.
Jobb híján ismét a könyvtárakat bújtam. Május utolsó napján a dékáni
hivatalvezetõ újságolta, hogy a kiküldetési rendelvényem alá van írva,
másnap mehetek érte. Több mint két hónapig húzódott az ügy, végül
mégiscsak elintézték. A halogatás egyik következménye volt, hogy
Alekszander Szergejevics úgy rendelkezett, hogy augusztus 1-jéig kint
kell lennem a Sipov-erdõben. Azt terveztem, hogy június 5-én indulok a
Sipovba.
Június 3-án elmentem a Kazányi-pályaudvarra megváltani a vonatjegyet. A megfelelõ pénztárnál sorba álltam. Mikor sorra kerültem, bemondtam a pénztárosnõnek, hogy hova kérek jegyet. A pénztárosnõ rám
nézett, majd tétova mozdulatokkal valamilyen papírok közt kotorászott.
Türelmesen vártam. Aztán szóra se méltatva felkelt és távozott a pénztárból, majd 5 perc múlva visszatért egy vasutasegyenruhát viselõ másik
nõvel, akinek a zubbonyán a váll-lapon hatalmas aranycsillagok díszlettek. Most már ketten vettek szemügyre. Egy idõ múlva az egyenruhás
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rám mutatott és szigorúan kérdõre vont: Ön külföldi? Igen az vagyok –
válaszoltam. Önnek jegyet nem adunk! Utaznom kell, az utazáshoz megvan minden engedélyem – válaszoltam. Õket ez nem érdekli, nekem jegyet nem adnak. Akkor mondják meg, hogy mit csináljak! Menjek az Inturiszthoz, ott próbáljam meg. Amíg ez az epizód zajlott, addig a mögöttem álló sor türelmesen várakozott.
Keserû szájízzel tértem vissza Mütyiscsibe. Ebédidõ volt, amikor
visszaértem, a kollégiumban Paul barátommal találkoztam. Elmondtam
neki a Kazányi-pályaudvaron történt esetet. Á... ne törõdj velük, reagált
a panaszomra. Kénytelen vagyok törõdni, mivel utaznom kell, és most
járhatom körbe a széles Moszkvát és várhatom azt, hogy hol állnak velem szóba. Egy kis gondolkodás után Paul így szólt: Legyen már végre
valami haszon abból, hogy szovjet állampolgár vagyok. Gyere! Eljött
velem a pályaudvarra, sorba állt és megvette a szükséges vonatjegyet,
majd a pénztártól távolabb egy csendes helyen átadta. A pénztárosnõnek
gyanús voltam, mivel nem a moszkvai divat szerinti öltözékben jelentem
meg. Nagy volt az éberség.
Irány a Sipov-erdõ
Több mint egy hónapra való élelmiszert szereztem be, csomagjaim meglehetõsen súlyosak voltak. Szerencsére Eduard barátom kikísért a pályaudvarra. Délelõtt 10 órakor indult a vonat. Az utazás nyomott hangulatú
volt, mert végig esett az esõ. A luc- és erdeifenyvesek hamar elmaradtak,
a nyír majdnem végig látható volt. Az alacsonyabb fekvésû területeken
gyakran felbukkant a rekettyefûz (Salix cinerea), amely éppen akkor érlelte a termését. Érdekes volt látni, hogy a nagy síkságon a különféle légtömegek hogy kavarognak. A frontok mentén pásztákban esett az esõ. A
voronyezsi kerületben hullámossá vált a táj. A fák egyszerre megnyúltak, szép egyenes rezgõ nyárakat, erdeifenyõket és tölgyeket lehetett látni a vasút mentén.
Este értünk Voronyezsbe, ott át kellett szállni a Voronyezs-Kalacs-i
szárnyvonalra. Este 11 órakor indult a vonat, reggel 5 órakor értünk
Buturlinovkába, ahol az erdõgazdaság központja volt. Könnyen megtaláltam az erdõgazdaságot, de várni kellett, amíg megkezdõdik a hivatali
munka. Tudtak már rólam. Amint az igazgatóval folytatott beszélgetésbõl kiderült, nem a legszerencsésebb idõszakban érkeztem. Nyikolaj
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Petrovics vakargatta a feje búbját, hogy nehéz kijutni a Sipov-erdõbe.
Gondoltam, okoskodik, de amit útközben tapasztaltam, az minden eddigi
képzeletemet felülmúlta. A kb. 25 km-es utat autóval 6 óra alatt tettük
meg (17. ábra).
A voronyezsi kerület már a csernozjom zónába tartozik. A talajok kiválóak, feketék, mint a szurok, de a mi jó a búzának, nem jó a gépjármûnek. A talajban magas a kolloid-frakció aránya. Nehezen veszi be a vizet,
de ha bevette, megduzzad és ragad, mint a csiríz. Borzalmas sártenger
volt mindenütt. Kis GAZ teherkocsival mentünk, a sofõr ugyan felrakta a
kerekekre a kapaszkodó láncokat, de ez sem segített, mert az autó olykor
a platójával akadt fel a sáron. Különösen az alacsonyabb terepszinteken
lévõ útszakaszok voltak elázva. Volt olyan útszakasz, ahol 10 gépkocsi is
állt platóig sárba ragadva. Különösebb idegeskedés nélkül vártak, míg
valami lánctalpas közlekedési eszköz arra nem jön és kihúzza õket a sárból. Aztán mentek néhány kilométert és megint beragadtak. Az én gépkocsivezetõm jártas sofõr volt. Nem sietett, mindig jól felmérte a veszélyes
helyeket, így csak egyszer akadtunk el, akkor is hamar kirángattak bennünket a sárból. Ekkor tudtam meg, hogy mit ért az orosz nyelv a bezdarózsje (úttalanság) fogalom alatt. Délután 4 óra tájban érkeztünk meg a
Sipov-erdõ szélén lévõ kis erdésztelepülésre (18. ábra – Légifoto).
Az erdészet a Krasznoje Lesznyicsesztvo nevet viselte. Tudtak rólam, az erdészetvezetõ Alekszej Ivanovics Tyimoféjev már várt. Megmutatta a szobámat, ami az Erdõhivatal épületében volt. Tiszta, világos
szobácska, meg voltam elégedve az új hellyel. Szombati nap volt, fürdés
a férfiak számára. Együtt mentünk a banjaba. Érdekes faház, valami üstszerû edényben forralták a vizet, a túlfûtött erdeifenyõ-házikó gyantaillata és a test csapkodására használt tölgy vényik (seprû) kesernyés tölgyfaszaga különös, de nem kellemetlen hatással volt rám. Mûködött egy
mozijuk is. Este egy angol filmet néztünk meg, ami nem a legfrissebb alkotás volt. Ezek voltak az elsõ benyomásaim a Sipov-erdõben.
A Sipov-erdõ természeti viszonyai
A 35 km hosszú és 15 km széles erdõfolt az erdõssztyep-zóna déli felében, megközelítõen az 51. szélességi fokon helyezkedik el, a Don folyótól keletre kb. 40 km-re. A terület része a Közép-orosz felföldnek, 89 és
217 m tengerszint feletti magasságban, völgyekkel erõsen tagolt domb133
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vidék. Ami a geológiai felépítést illeti, zömmel kréta kori tengeri üledék,
a márgatömbök közt krétaszerû mészkõrétegekkel. A felszínen morénamaradványokból származó agyagos üledékek vannak, amelyeket a negyedkori vízfolyások jelentõsen átrétegeztek, és helyenként lösz-szerû
lerakodások is vannak. (5. ábra)
A jégkori eredetû barna agyagokon hamar megtelepedett a dús gyökerû sztyepnövényzet, és a humuszfelhalmozódás következtében sok
szervesanyagot tartalmazó csernozjom talajok alakultak ki. Ahol a tengeri üledékek kerültek felszínre, a rossz nedvességmegtartó-képesség
sztyepnövényzet nem tudott megtelepedni, humusz nem képzõdött, az
ilyen helyeken szoloncsák talajok alakultak ki. A Krasznoje Lesznyicsesztvo nagy részét a magas termõképességû degradált csernozjom
vagy a szürke és sötétszürke agyagtalajok borítják. A degradált csernozjom A+B szintje 120-140 cm vastag. A degradációt bizonyos kimosódás
jellemzi, ennek ellenére ezek a földek szurokfekete, diós-morzsás szerkezetû termõtalajok.
A Sipov-erdõ éghajlata jelentõsen különbözik a környezõ sztyepterületek klímájától. Ez abban nyilvánul meg, hogy évente átlagosan 109
mm-rel több csapadék hullik, mint a szomszédos területeken, A klíma
kontinentális, magas párolgás, rendszertelen csapadék, gyakori kései fagyok és periodikus aszályok jellemzik. Az évi csapadék 535 mm, ebbõl
330 mm hullik a nyári periódusban. Ez utóbbi gyakran heves záporok
formájában zúdul le, amelyek nem tudnak a talajba beszivárogni, elfolynak. Az erõs kontinentalitást a szélsõséges hõmérsékleti viszonyok mutatják, a legkésõbbi tavaszi fagy június elején, a legkorábbi õszi fagy
szeptember 8-a körül jelentkezik. A fagymentes idõszak átlagosan 143
nap. Az 1964-es év nyara rendkívül csapadékos volt. (7. ábra)
A Sipov-erdõ az erdõssztyep zóna déli övezetében terül el. Nagyon változatos növényzetû magaslati tölgyes. A kelet-európai juharos-hársas-kõrises tölgyesek csoportjába tartozik. Uralkodó állományalkotó faj a kocsányos tölgy, amely gyakran a magas kõrissel alkot uralkodó szintet. A jó
termõképességû talajokon fejlett második szint is képzõdik, amely fõleg
korai juharból és kislevelû hársból áll. A vízmosások lejtõs oldalán kisebbnagyobb rezgõ nyár csoportok is elõfordulnak. A cserjeszintet a mogyoró,
a tatárjuhar és a mezei juhar alkotja. A Krasznoe Lesznyicsesztvo fafajmegoszlása: tölgy 89%, magas kõris 4,5%, korai juhar 2,5%, kislevelû hárs
1%, szilek 0,5%, rezgõ nyár 2,5%. A tölgy átlagos fatömege 256 m3/ha, jelentõs a túltartott állományok részaránya, ezek fatömege 446 m3/ha.
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Gazdag fajokban a lágyszárú növényzet, amely zömmel európai flóraelemekbõl áll. A zárt állományok alatt tavasszal tömegesen jelennek
meg a geofitonok, ebben az idõszakban a Sipov-erdõ színes virágoskerthez hasonló. A fajok zöme pontusi-mediterrán flóraelem: Scilla sibirica,
Anemone ranunculoides, Corydalis Marschalliana, Corydalis Halleri,
Ficaria verna, Fritillaria ruthenica. A legfeltûnõbb tavaszi növény az
erdei tulipán (Tulipa sylvestris), amelynek a triploid változata nõ Sipoverdõben. Jellemzõ rá, hogy kevesebbet virágzik, mint a diploid változat,
de vegetatív úton erõsen terjed, így mindig kisebb-nagyobb foltokban jelenik meg. A termékeny, jó vízgazdálkodású termõhelyeken tömeges a
baktop (Aegopodium podagraria), mint típusjelzõ aljnövény szerepel. A
Sipov-erdõ faunájából hiányoznak a nagytestû emlõsök. Sajátos a madárvilága, amely a nyár elején megjelenõ nagytömegû lombfogyasztó
hernyóra épül. A madarakat elsõsorban a varjúfélék képviselik, mint a
vetési varjú, a szajkó és a holló. A szajkók száma különösen télen nagy,
amikor az északi területekrõl ide vándorolnak. Az erdõ dísze a kékvarjú
vagy szalakóta, amely fõleg az idõs, túltartott állományokban költ. Az
orosz ember kedvenc madara, a seregély is tömeges. Az apró rovarevõk
közül néhány széncinege képviseli az énekeseket. Velem a varjak nem
voltak kibékülve. Többnyire egy élénkvörös dzsekiben jártam, a szokatlan szín feltûnt nekik, mert egyik fáról a másikra szállva éktelen lármával kísértek. A kisemlõsök közül tömeges a vörhenyes bundájú erdei
egér, mellette valamilyen sötétszürke színû pocokféleség is elõfordul.
Feljegyzések szerint a makktermés 70%-át az egerek fogyasztják el. Kiegészítõtáplálékként a geofitonok áttelelõ szervei (hagymák, gumók, rizómák) is az egerek táplálékforrásai. A jelentõs kisemlõsállományra népes viperapopuláció épül. A keresztes vipera fekete változata a V. berus
var. prester fordul elõ, az oroszok kaszulának nevezik. Rejtett életmódú
hüllõ, nappal valamilyen föld alatti búvóhelyen pihen, alkonyatkor indul
vadászni. Nappal csak a téli álomból történõ elõjövetel után látni õket,
ilyenkor a búvóhelyükhöz közel, valamilyen napos helyen összetekeredve sütkéreznek. Talán Európa egyik legnépesebb viperapopulációja él a
Sipov-erdõben. Erre abból lehetett következtetni, hogy esténként, amikor hazafelé mentem, a gyalogútról lépteim hatására tömegesen távoztak, ezt az avar zörgése jelezte. Populációja védett. A kisragadozók közül néhány nyestet láttam (8. ábra).
Az erdõssztyepbeli szigeterdõk ökológiai rendszerében kiemelkedõ
szerepe van a népes rovarvilágnak. A kontinentális éghajlat szélsõségei135
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hez fõleg egy fajgazdag lepkecsalád, a sodrómolyfélék (Tortricidae) alkalmazkodtak. A Sipov-erdõben két lombfogyasztó faj él tömegesen: a
tölgyilonca (Tortrix viridana) és a galagonya sodrómoly (Cacoecia crataegana). A tölgyilonca hernyója fõleg a termõkorú tölgyek koronájában
táplálkozik. Túlszaporodásra hajlamos faj, évente nagy tömegben jelenik meg, hernyója május 5-e és június 10-e közt rág. Vele szemben a polifág galagonya sodrómoly hernyói alacsony szintekben rágnak, minden
fa- és cserjefajon megtelepednek. 10-15 nappal késõbb jelennek meg,
mint a tölgyilonca hernyói. A sodrómolyokon kívül elterjedt még a kis
téli araszoló. l965 õszén az araszoló lepkék tömeges megjelenését figyeltem meg, Az említett lepkehernyók rágási ideje egybeesik a madarak költési idejével, így azok táplálékforrását e hernyók képezik.
Tipikus tölgyeken fejlõdõ rovarok a Cynipidae családba tartozó gubacsdarazsak, amelyek a fák különbözõ szervein változatos alakú gubacsokat
képeznek. A gyökérgubacsoktól kezdve a hajtás-, a rügy-, a levél-, majd a
barkagubacsokon át a különbözõ termésgubacsokig sokféle típust találtam.
A xilofág rovarok közül a közönséges szarvasbogár és a különbözõ cincérfajok is gyakoriak. A legkülönösebb élõlény, amit a Sipov-erdõben láttam,
egy szúnyogalkatú kétszárnyú volt, amely szaporodásra a megsérült tölgyágak edényeit keresi fel. Ha levágtam egy ágat, pár percen belül megjelent
2-3 ilyen szúnyogszerû rovar és a vágásfelületre szállva nyúlánk potrohuk
végét a nagyobb edényekbe dugták, láthatóan tojásrakási szándékkal.
Az erdõhasználat történeti áttekintése
A Sipov-erdõ környéke aXVII. századig tatárok uralta, gyéren lakott vidék volt. Az erdõ neve is tõlük származik, a sip tatár nyelven magaslatot jelent. A használat története Nagy Péter cár (uralkodott: 1682-1723)
nevéhez fûzõdik, aki 1709-ben a Don folyón Voronyezsbõl Azovba hajózott, és útközben felhívták a figyelmét erre a szép tölgyesre, amelyben
számos hajóépítésre alkalmas fát látott. Az 1708-ban a törökök ellen vívott és elvesztett fekete-tengeri csata után Nagy Péter elhatározta, hogy
a voronyezsi hajógyárat Pavloszkba helyezi át, és ott a sipovi tölgyekbõl
a korábbiaknál nagyobb és erõsebb hajókat épít. A fakitermelési munkákra a tulai és az orlovszki körzetekbõl telepített ide favágókat.
Az elsõ fakitermelések 1710 körül kezdõdtek, amikor Nagy Péter az
erdõt „hajóépítõ ligetté” nyilvánította. Az erdõ kitermelése 1770-ig, az új
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orosz-török háború kitöréséig tartott. A hajóépítés céljára a legszebb faegyedeket vágták ki. A török flotta feletti gyõzelem után a hajóépítés a
Don folyón megszûnt, a lakosság betelepedése viszont folytatódott.
1798-ban a cári uralom az erdõt magánbirtokosok kezébe adta, és ezzel
megkezdõdött a rablógazdálkodás. Néhány idõs fa kivételével az eredeti
faállományból szinte semmi sem maradt. 1830 körül cári utasításra beszüntették a fakitermelést, a lakosság számára csak szárazfagyûjtésre volt
lehetõség. A századfordulón épült a Talovaja-Buturlinovka-Kalacs vasútvonal. A pálya építésekor az erdõ északi részét majdnem teljes egészében
letermelték. A megmaradt déli részen csak a szebb törzseket szálalták ki.
Az eredeti tölgyesnek jelenleg inkább csak a maradványai vannak meg.
Az erdõtömb nyiladékrendszerrel fel van tárva, benne üzemtervszerû
gazdálkodás folyik. Az erdõtestet mély határárok övezi, az erdészházak
(kordonok) a bejáratoknál helyezkednek el és a forgalom ellenõrzésére
szolgálnak. Az erdészet közigazgatásilag a 3 km-re lévõ Puzevo községhez tartozik. Maga az erdészkolónia a tölgyes szélére települt, az erdõhivatalon és a kutatóállomás épületén kívül kb. 30 lakóházból áll. A telepen van egy miniatûr áramfejlesztõ kiépített vezetékrendszerrel, a generátor csak este lép mûködésbe. Van vízmûvük is, a házak jelentõs része vezetékes vizet használ. A közös fürdõt és a mozit már említettem.
Minden házhoz tartozik egy káposztáskert és egy tehéntartási lehetõség.
A közös gulyás már reggel 4 órakor valami borzalmas hangú bádogtrombitával tereli össze a teheneket és hajtja ki a legelõre. Az utak nincsenek
burkolva, esõs idõben csak mezítláb vagy gumicsizmában lehet közlekedni. Lovasfogatot nem láttam a környéken, az erdészetnek egy oldalkocsis motorkerékpár, a kutatóállomásnak egy GAZ terepjáró gépkocsi
állt rendelkezésére (4. ábra).
Egy önellátásra berendezkedett erdésztelepre vetõdtem, ahol a kosztolásom jelenthetett volna gondot, de az is megoldódott. Kezdetben az
erdészetvezetõ feleségénél kaptam ebédet. Az étrend oroszos volt, fõleg
káposzta és krumpli, néha köleskása. Káposztából készült a borscs, a
krumplileves, az okroska összevagdalt hagymalevéllel volt teleszórva.
Volt bõven tej, tejföl, túró, tojás. Húshoz ritkán lehetett jutni, de nem is
hiányzott. A fõtáplálék inkább a krumpli volt. Már az ott-tartózkodásom
elején abban egyeztünk meg az erdészetvezetõvel, hogy annyi mázsa
krumplit szerez be valamelyik kolhozból, ahány hónapig náluk leszek. A
módszer bevált. A néni, aki helyben lakott és az irodát takarította, reggelenként megfõzött egy adag krumplit, azt nyakon öntötte 1 liter tejjel és
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az reggelire elég volt. Az erdészetvezetõéknél estebédet fogyasztottam.
Moszkvából sok élelmiszert hoztam, nem kellett éheznem. A telepen
volt egy kis boltocska, néhanapján ott is lehetett egyet s mást kapni, olykor kenyeret is, néha füstölt tengeri halat. Voltak különös árucikkek,
amelyeket csak itt láttam, mint például a cukor, amit cukoroldatba lógatott madzagra rakódott cukorkristályok képeztek. (Ilyen lehetett dédszüleink kandiscukra). A húskonzervet gusztustalanul rozsdás konzervdobozokban árulták. Mint késõbb kiderült, ez a hadsereg haditartalékából
származott, amelyet idõszakonként felújítottak és a leselejtezett konzerveket áruba bocsátották. Italspecialitás az erõsített bor (ukreplennoe vino), ami valamilyen olcsó tömegborból alkohol hozzáadásával 22%-ra
felerõsített kotyvalék volt. Nagyon gyorsan le lehetett tõle részegedni.
Különös életkörülmények közé cseppentem, de nem volt elviselhetetlen.
Megérkezésem után pár nappal voltak kint a kerületi erdõhivataltól, érdeklõdtek, hogy vagyok, van-e valami kívánságom? (6. ábra).
Ismerkedés a Sipov-erdõ termõhely- és állománytípusaival,
a vizsgálatok céljára szolgáló mintaterületek kiválasztása
Megérkezésem után megkaptam az erdészetvezetõtõl az üzemtervi térképet, amely segítségével tájékozódtam az erdészet területén. Az elsõ
napokban a településhez közel fekvõ erdõrészleteket derítettem fel. Vegyes korosztályok, viszonylag sok a túltartott, 120-140 éves erdõrészlet.
Nagyon meglepett a nagyszámú kopaszra rágott fa. A tölgyilonca hernyói ez idõ tájt fejezték be rágásukat és kezdtek bábozódni.
Június 12-én került sor a helybeli Erdészeti Kutatóállomással való ismerkedésre. Az állomás már mintegy 50 éve mûködött a Sipov-erdõben,
jelentõs mennyiségû ismeretanyagot összegyûjtve. Az intézményt T.I.
Pletminceva tudományos munkatársnõ mutatta be. Az igazgató Sz.Sz.
Maszojedov kutatási területe az erdészetben telepített földrajzi származási kísérletek. Megismerkedtem J.L. Kirjukov kollegával, aki az északi
felsõoktatási intézetben, Joskar-Olában végzett erdõmérnök, a mezõgazdasági tudományok kandidátusa, származását illetõen mordvin, és a tölgy
erdõmûvelési problémáival foglalkozott. Vele közelebbi barátságba kerültem, fõleg az irodalmi források felderítésében sokat segített és hasznos tanácsokkal látott el. Az állomásnak van egy kis múzeuma, ahol fõleg madarak, preparált rovarok és talajszelvények láthatók (13. ábra).
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Másnap június 13-án Pletmincevával indultunk a tölgykutatásokkal
kapcsolatos próbaterületek bejárására. Az itteni tölgyek taxonómiájával
kapcsolatosan fontos tudni, hogy a Sipov-erdõben a kocsányos tölgy két
alfaja, a koránfakadó és a késõnfakadó tölgy alkot különbözõ erdõtípusokat. A jó minõségû állományok többnyire a késõnfakadó tölgy formakörébõl kerülnek ki. Fontos szelekciós irányelv, hogy a mesterséges felújításoknál a késõnfakadó tölgy egyes ökotípusai a megfelelõ termõhelyre kerüljenek. A cél érdekében a következõ fontosabb ökotípusokat
különítették el:
1. Völgyi nedvességkedvelõ késõnfakadó tölgy a völgyek és a nagyobb vízmosások alluviális talaján növõ fagyléces, gyakran vízhajtásos
típus, faanyagának szöveti szerkezete laza.
2. Dombháti szárazságtûrõ késõnfakadó tölgy a magasabb platókon,
degradált csernozjom vagy sötét színû agyagtalajokon fordul elõ, nagyméretû, jól feltisztuló törzset és egyenletesen fejlett koronát képez. Szabályos évgyûrûszerkezete és finom szövetû faanyaga van. (I. termõhelyi
osztály). (14. ábra)
3. Dombháti só- és szárazságtûrõ késõnfakadó tölgy, magasabb fekvésû szárazabb talajokon, olykor a koránfakadó alfajjal együtt fordul
elõ, 12-16 m magasságú, gyakran csúcsszáradt egyedekkel. Faanyaga
csak tûzifának alkalmas.
A Sipov-erdei kutatóállomás már régóta foglalkozik törzsfák kiválasztásával. A Krasznoje Lesznyicsesztvo területén, mintegy 1000 ha
érett tölgyesbõl 1963-ig 158 törzsfát sikerült nyilvántartásba venni. A viszonylag nagy területhez mérten a törzsfák száma nagyon alacsony.
Gyenge makktermés esetén az anyafákról begyûjtött makkmennyiség
nem jelentõs, csupán kísérleti célokra elegendõ. Az utóbbi években meghatározták a nemesítési törekvések célját, ez elsõsorban furnírrönk elõállítása, kedvezõ alakú és finom évgyûrûszerkezetû törzsek nevelése
lenne. A kiválasztás fõbb szempontjai: Egyenes-hengeres törzs, keskeny- felszoruló korona, vékony oldalágak, egyenletes évgyûrûszerkezet és kifogástalan egészségi állapot. Ezek a kritériumok még jobban leszûkítették a kiválasztható törzsfák arányát. Például az 1. sz. próbaterület 445 faegyedébõl 2, a 2 sz. próbaterület 250 faegyedébõl szintén csak
2 fa felelt meg a szigorú követelményeknek. (15. ábra)
A törzsfák számának növelése érdekében célszerûnek látszik csökkenteni a túlzott követelményeket. Ilyen alapon az I-II. termõhelyi osztályú erdõrészletekben az anyafák arányát 10-15%-ra kellene növelni,
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így lehetne annyi makkot gyûjteni, ami az éves felújításokhoz szükséges. A késõbbi negatív szelekció – a fenotípusos jellegek alapján – a nevelõvágások során elvégezhetõ. Ezek voltak a legfõbb irányelvek, amelyek a kutatóállomás programjában szerepeltek. Hazafelé jövet útba ejtettük az erdészet legszebb pluszfáját (ideálnüj dub), H=34 m, D=54 cm,
kb. 20 m hengeres, ágtiszta törzs. A fa alacsony fehérre festett léckerítéssel van körülvéve.
Június 19-én Sz.Sz. Maszjedovval az erdészet területén található földrajzi-származási kísérletek megtekintésére indultunk. A nagy areájú állományalkotó fafajok, az ugyancsak hatalmas területtel rendelkezõ orosz
birodalomban lehetõséget kínáltak a származási vizsgálatok beindítására. Az elsõ tölgy származási kísérletek már 1910-1914-ben több erdõgazdaságban, köztük a Sipov-erdõben létesültek, amelyekben a fenológiai jellegeket, a növekedést, a törzs- és koronaalakot és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképességet vizsgálták. Az itt-tartózkodásom
idején az erdészet területén három telepítési széria volt fellelhetõ. Az 58as tagban 1913-1914-ben 0,2 ha-os területen telepített 3 származás a
központi csernozjom zónából. A megmaradt egyedek száma jelentéktelen, megbízható vizsgálati eredmények nem képezhetõk. A 10-es tagban
1928-ban 0,5 ha-on 6 variáns van. Az egyes származások 600-1200 m2es területet foglalnak el. Értékelhetõ eredmények vannak. A 12-es tagban
1953-ban A.Sz. Jablokov irányítása alatt, Maszojedov által telepített 2,6 ha-os
ültetvény 26 variánssal. A származások Vinnyicától (Nyugat-Ukrajna)
Csiszmiiig (Baskíria) nyúló széles területet ölelnek fel. Látogatásomkor
11 éves, statisztikailag jól értékelhetõ objektum volt, a megfelelõ dokumentációt megkaptam.
Visszaútban érintettük a 47-es tagot, ahol egy erdõrészletet a Liszenkoféle fészkes telepítéssel ültettek be. A fészkes telepítés elméleti alapja az
volt, hogy a szélsõséges termõhelyi viszonyok közt az egy fajhoz tartozó egyedek a szûkebb közösségben egymást kölcsönösen segítik. A
liszenkoi elmélet kudarca itt nyilvánvaló volt, a kis területen összezsúfolt 12 éves fácskákon a sínylõdés jelei mutatkoztak (16. ábra).
A szelekciós munka kiszélesítése céljából klónplantázs létesítésével
is próbálkoztak. A kutatóállomás 1958-tól készített oltványokat, amelyeket a helyi csemetekertben telepítettek el. 1964-ben mintegy 50 darab 3-7
év közötti oltvány volt kiültetve. Fejlõdésüket ugyan szemmel tartották,
de a még fiatal plantázsról kevés információ állt rendelkezésre, így ebben a témában csak saját megfigyeléseimre támaszkodhattam.
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A megérkezésem óta nagyobb csapadék nem volt, az utak felszáradtak, így az állományokat az erdészet jelentõs részén fel tudtam deríteni.
A vizsgálatok elsõdleges célja a Sipov-erdei tölgypopuláció változatosságának elemzése volt. Ehhez megfelelõ mintaterületek kiválasztása révén nyílt lehetõség. A munkát a fontosabb társulástípusok megismerésével párhuzamosan végeztem.
Július 10-e táján begorombult az idõjárás, minden nap 3-4 zivatar
söpört végig a tájon. A legveszedelmesebb égiháború július 14-én kapott el. Az erdészet északi részén egy fiatalosban felvételeztem. Már 11
óra tájban erõsen dörgött az ég. Gondoltam, ha ilyen sokat dörög, nem
lesz talán esõ. 3/4 12 tájban elkezdett csöpögni. Kénytelen voltam megszakítani a munkát. Papírjaimat a vízhatlan hátizsákba raktam és felakasztottam az egyik tölgyfára. Az esõ azonban nem szûnt meg, hanem
mind jobban rákapcsolt. Hirtelen erõs szél kerekedett, úgy hajtogatta a
fiatal tölgyfákat, mint tavaszi szél a szárba szökkenõ búzát. Nem volt
hova bújni. Egy zsineggel összekötöttem a ballonkabátom gallérját és a
kabátot, mint egy sátrat, magamra húztam. Szakadt az esõ, 15-20 méternél nem lehetett messzebb látni. A bakancsaim az elsõ 10 percben
megteltek vízzel. Mintegy 3/4 óráig tartott az ítéletidõ, a villámok szaporán csapkodtak, körülöttem a tócsák veszedelmesen dagadtak. Mikor
megszûnt a vihar, láttam, hogy a munkát nem lehet folytatni, haza kell
menni. A bakancsokat levetettem, azokat kézben vittem. Útközben volt
egy nagyobb völgy, ott már alig tudtam átgázolni a vízen. Eleinte csak
egy-két kisebb tölgyet láttam kidõlve. Az idõs tölgyesbe érve észleltem,
hogy milyen veszedelmes vihar vonult végig a tájon. Öreg tölgyek kettétörve, kidõlt fák, letört hatalmas ágak az úton. Mindenütt állt a víz.
Hazaérkezésemkor a fiatalság egy része kint ült az irodaház lépcsõjén.
Messze voltak, de láttam az arckifejezésükön a gondolatukat, hogy „a
magyar koma is jól elázott”. Barátságosan intettem, már csak azért is,
mert nem áztam át teljesen, ruházatom legalsó rétegében voltak száraz
részek (11. ábra; 12. ábra).
Hamarosan megtudtam, hogy a viharnak halálos áldozata is van: a
könyvelõ feleségét agyonütötte egy lezuhanó hatalmas tölgyfaág. Dél
tájban készült ki a delelõre a tehenét megfejni. Útközben elérte a vihar,
és egy nagy fa alá állt. Ez lett a végzete. A vihar után az erdõbe induló
emberek találtak rá. Másnap hallottam, hogy egy tehenet is agyonütött a
lezuhanó ág. A haláleset eléggé megrázta a telep lakóit, fõleg az asszonyok sírtak. Az idõjárás szomorú volt, nehéz-borús, a levegõ is tele volt
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villamossággal. Este és egész éjjel zuhogott az esõ. Másnap megtudtam,
hogy aznap délben 83,8 mm csapadék zúdult a tájra. Az oroszok ezt a
hatalmas vihart urogánként emlegették.
Rengeteg sarat tapostam, a bakancsaim többé ki sem száradtak. A
külsõ felvételekkel is lassan haladtam. A hónap vége felé pár napig szárazabb idõ volt, ekkor elhatároztam, hogy visszautazom Moszkvába. Július 28-án egy autó is akadt, amivel el tudtam jutni Buturlinovkába.
Moszkvában az Intézetben már majdnem mindenki szabadságon volt.
Megváltottam a vonatjegyet, és irány Magyarország.
Élet a kollégiumban, felkészülés a nyelvvizsgára
A nyári szabadságról szeptember 24-én indultam vissza. Csomagjaim jól
meg voltak tömve élelmiszerrel. Szerencsére a határon nem keresgéltek
a vámosok. Ungvártól Kijevig egy Lénocska nevû hölgy volt a fülketársam, becslésem szerint 3 éves lehetett, és egész éjjel ordított. A papájával
utazott, de õ egy másik fülkében aludt, nyilván jobban, mint én. Szombat este 10 óra tájban érkeztünk meg. Taxival átmentem a Jaroszlávi-pályaudvarra, ahonnan az elõvárosi vonatom indult, csomagjaimat a pályaudvari csomagmegõrzõben hagytam. Majdnem éjfél volt, mire kiértem a
kollégiumba. Eduárd barátom már ott volt a régi 223 számú szobában.
Hiába dörömböltem, nem ébredt fel, csak akkor mozdult, amikor egy
megfelelõ kulccsal a zárban kezdtem motoszkálni. Másnap megkaptam
az ordnungot, hogy a régi helyen lakhatok tovább. Változás a korábbihoz képest az volt, hogy azon a szinten egy-két szoba kivételével lányok
laktak. Volt is zsibvásár akkora, hogy a kívülállónak nehéz volt elviselni. Rajtam kívül volt még egy külföldi, bizonyos Omer nevû tanulmányutas Szarajevóból. Õ csak márciusig volt Moszkvában.
A Tanszéken jelentõs változás történt, az oktatókat kitelepítették egy
faházba, a korábbinál valamivel tágasabb helyre. Az aspiránsvezetõm
valahol vidéken tevékenykedett, csak október vége felé volt várható. A
nyelvtanulásban is történt változás, új nyelvtanárnõt kaptam. Kevésbé
csinos, mint az elõzõ, de jó pedagógiai felkészültségû, a hangsúlyt a kényesebb nyelvtani problémákra helyezte, az orosz igékkel vagy másfél
hónapon át foglalkoztunk.
A politikai szintéren is történt változás; 1964 õszén leváltották elsõ
titkári posztjáról Hruscsovot és helyére Brezsnyevet nevezték ki. A
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brezsnyevi önkény megkísérelte visszaállítani a korábbi diktatúrát, de a
kiszabadult szellemet már nem lehetett a palackba visszakényszeríteni.
Szolzsenyicin már javában írta a Gulág Szigetcsoport címû könyvét.
A külföldi hallgatók számára idõnként kulturális programokat szerveztek. E program keretében október elsõ vasárnapján egy kirándulás
kapcsán elvittek bennünket Jasznaja Poljanara, Lev Tolsztoj egykori birtokára. Ez a hely Tula várostól délre 15 km-re található. Az író volt kastélya múzeumként mûködik. Meglepõ, hogy a világ egyik leghíresebb
írója milyen egyszerûségben élt. A bádogtetejû, egyemeletes fehér kastély mellett még mindig megvan a „szegények fája”, amelynek koronája alatt reggelenként a szegény muzsikok várták az írót. Sírhelye két vakondtúrásnyi dombocska, bármiféle fejfa nélkül. A négyórás ottani nézelõdést leszámítva folyamatosan utaztunk. Meglehetõsen hideg volt, az
autóbusz meg szelelt valahol. Éjfél volt, mire alaposan átfázva hazaértünk.
A kollégiumban a helyzet az elõzõ évhez képest sokat romlott. Lakóhelyünk most már inkább egy éjjeli mulatóhoz hasonlított, mint diákotthonhoz. A lemezjátszók gyakran egész éjjel bömböltek. A szomszéd szobába új lakók költöztek, akik gyakran leitták magukat, és akkor valamilyen súlyzókkal a padlót meg a falakat verték. Már csak abban reménykedtem, hogy elõbb-utóbb szétverik az épületet. Többször szóvá tettem
a komandantnak, hogy ez az állapot kibírhatatlan. Azt ajánlotta, hogy
költözzek a 4. emeletre, ott van valami kis eldugott szoba, ahol csend
van. Megnéztem, nagyon elhanyagolt hely, így egyelõre maradtam a zajos szobában.
Október végén nagy volt a készülõdés a november 7-ei ünnepre. Eduárd barátom már pár napja hazautazott, így magam voltam a szobában.
A közérzetem javult, mivel október 31-én elkezdtek fûteni. Az elsõ náthát már átvészeltem. Moszkva már néhány nappal a 7-ei ünnep elõtt
díszbe öltözött. Elõzõ este Omer kollégával megnéztük a parádés kivilágítást. Rengeteg ember volt, alig lehetett közlekedni a belvárosban. Néhány millió égõ ontotta az ünnepi fényt. 7-én is bementünk megnézni a
nagy katonai parádét. Mivel a Vörös tér közelébe jutni ilyenkor alig lehet, egy oldalútvonalon szemléltük meg a hadigépezet elvonulását. Óriási háborús monstrumok voltak, a látványuk nem lelkesített. Az ünnep alkalmából felköszöntöttem Alekszander Szergejevicset, láthatóan jól
esett neki. Egyébként mindig kedves, barátságos, ezen a vonalon nincsen gond, csak találkozni nehéz vele.
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November közepén meglátogattam a Soproni Egyetem MarxizmusLeninizmus Tanszékének egyik oktatóját, Pintér Ferenc kollégát. Õ a
Lomonoszov Egyetemen tartózkodott egy 3 hónapos kiküldetésben. Itt a
kandidátusi disszertációját (valamilyen filozófiai témában) védte meg,
tolmács segítségével. A Lomonoszovon lényegesen rendezettebb körülmények közt voltak az aspiránsok, mint itt, Mütyiscsiben. Minden személynek külön kis szobája volt a hozzá tartozó mosdóval és WC-vel.
Egyébként Pintér kolléga teljes letargiában volt, alig lehetett beszélni vele. Egy alkalmas idõben aztán kivittem Mütyiscsibe, fõztem egy jó marhapörköltet, meg volt egy üveg magyar borom is, jól érezte magát, de
nem árulta el, hogy mi baja van.
Október 21-én nagy ünnepséget rendeztek az itt tanuló mongol hallgatók tiszteletére. Felkértek, hogy néhány szóval üdvözöljem a mongol
barátainkat. Elmondtam a rövidre szabott mondókámat, azután gyorsan
eltávoztam, velük semmiféle kapcsolatom nem volt.
Az élet változatlanul nagyon nehéz volt a diákszállóban. Részeg hallgatók az egyik vasárnap majdnem megverték Eduárdot, mert valami
szóvá mert tenni. A saját szobánkban kezdtek el randalírozni, tudtunkra
adták, hogy a diákszálló a õ lakhelyük, õk itt azt csinálnak, amit akarnak. Szerencsére jelen volt Omer barátunk is, aki a mázsán felüli súlyával közbelépett, aztán közös erõvel kiraktuk õket. Az eset után szigorított belépést rendeltek el, de a kollégiumban minden maradt a régiben.
Ekkor határoztuk el, hogy mindenképpen másik helyet keresünk.
Az õsz folyamán gõzerõvel tanultam, szerettem volna minél elõbb túl
lenni a nyelvvizsgán. Az új nyelvtanárnõ nagyon meg volt velem elégedve, azt mondta, ha így bírom az iramot, decemberben levizsgázhatok.
Úgy 10 naponta ellátogattam a Lenin könyvtárba, megnéztem, hogy milyen érdekes könyvek jöttek, fõleg a botanikai újdonságok érdekeltek.
Az idõjárás bolondos volt, a november eleji hideg idõ után jött néhány melegebb nap, és a hó elolvadt. November 20-ra ismét meghidegedett, egy hétig csikorgó tél volt, de december elején megint megenyhült.
A nappalok igen rövidek voltak: reggel fél 9-kor világosodott és délután
1/2 4-kor már sötétedett.
December elején kaptunk egy meghívást Eduárd barátunk tyótyuskájától (nagynénijétõl) Moszkvába, vendégségbe. Nagyon kedvesen fogadtak, jól megvendégeltek és hosszan elbeszélgettünk az itteni és a hazai dolgokról. Moszkva délnyugati részében laktak, egy új városrészben.
Itt teljesen új módszerrel építették a bérlakásokat, nem panelekbõl rak144
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ták össze az épületet, hanem az egész szobát egyben tették a helyére.
Nem valami tágas lakosztályok, de egészséges, világos otthonok voltak.
Moszkva egyes külsõ kerületei nagyon lepusztult állapotban voltak, ezeket a városrészeket igyekeztek lecserélni új, korszerû lakótelepekkel.
December 18-ra kértem a nyelvvizsga idejének a kitûzését. A titkárságon úgy nyilatkoztak, hogy nincs akadálya. A karácsonyi hazautazás
miatt szerettem volna mielõbb túllenni ezen a bizonytalan vizsgán. Némi eltolással december 20-ra rendeltek be a lektorátusra. A vizsgabizottság 3 fõbõl állt, a lektorátus vezetõjébõl és két, elõttem ismeretlen oktatóból, az egyik a bizottság elnöke volt. Belépõként egy kétoldalas fogalmazványt kellett írni az erdészeti növénynemesítés történetérõl és jelentõségérõl. Utána kérdések sora következett eddigi életutamról, jövõbeli
terveimrõl. Feltehetõen az orosz nyelvismeretet súlyponti kérdésnek tekintették. Végül is megfeleltem és meg is nyugodtam, mert ez volt az a
próbatétel, amitõl tartottam. Szerencsére még a karácsony elõtti napon
hazaérkeztem Magyarországra.
A téli szabadságról január 12-én érkeztem vissza, sok csomaggal. A
legféltettebb kincsem 1 kg körüli fûszerpaprika volt. 1965 elején a szakmai vizsgára készültem. Akadt még néhány orosz nyelvû munka, amit át
kellett néznem. A vasárnapok általában síkirándulásokkal teltek. Utoljára a 15 km-re lévõ Peregovó falucska környékén jártunk. Rengeteg kiránduló volt, néhol alig lehetett közlekedni. Itt volt Eduárd barátunk felesége, õ is velünk tartott a sítúrára. Eduárd már egy hete a feleségét gardírozta, én erre az idõre átköltöztem egy másik szobába. A hét végén vettem egy adag marhahúst, készítettem egy adag magyaros gulyáslevest.
Erõs volt, nyaldosták a szájukat, de azért jóízûen megették. Vlagyimír
barátunk otthon ünnepelt, csak az ösztöndíjat jött felvenni, aztán ismét
eltûnt.
A diákszállóban megint nagy muri volt, ami borzalmas verekedéssel
végzõdött; valakit úgy helyben hagytak, hogy a mentõket is ki kellett
hívni. Ilyen eset után pár napig viszonylagos csend volt, azután minden
folytatódott tovább.
A szakmai vizsgára történõ készülés meglehetõsen egyhangú elfoglaltság volt, ezért idõnként egy-egy kultúrmûsort is beiktattam. Január
végén megnéztem a Kreml kincseskamráját, ami múzeumként mûködött. Régen készülõdtem már a látogatásra, de nagyon nehéz volt jegyet
kapni. Régi fegyverek, trónszékek, cári hintók, minden tárgy vastagon
aranyozva, ami a cári udvar gazdagságát tükrözte. Pár nappal késõbb,
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ugyancsak a Kremlben, a Nagy Ülésteremben megrendezett Don Carlos
operát néztem meg. A jegyhez véletlenül jutottam, az ilyen igényes rendezvényekre nagyon nehéz volt jegyet kapni.
Január végén Moszkvában nagy influenzajárvány tört ki, amely hirtelen fellépõ erõs rosszulléttel járt. Város a nagyobb csoportos látogatások elõl le volt zárva. A közforgalmú helyeken az eladók, pénztárosok,
ruhatárosok gézmaszkot viseltek, úgy néztek ki, mint a mûtõs asszisztensek. A járvány január elején Leningrádban lépett fel és néhány hét
alatt Moszkvára is átterjedt. Mütyiscsiben megúsztuk a fertõzést.
Február elején annyi változás történt, hogy Vlagyimír barátunk elhagyott bennünket, átköltözött egy másik szobába. Egyébként jól megvoltunk egymással, de az õ életvitele más volt, mint a mienk. A rendszeres
reggeli torna után elment reggelit vásárolni. Ezt mindennap megtette,
mivel belenevelték azt, hogy csak annyi ennivalót vásárolj, amennyi
egy ültõhelyedben elfogyasztasz, mert ha többet vásárolsz, akkor más
elõl veszed el az éltetõ falatot. Ha már reggelit vett, akkor megvette az
aznapi Pravdát is, mert az csak 2 kopejkába került. Reggeli után átböngészte a lepedõnyi napilapot, ami majd délig eltartott. Azután még egy
kicsit elmélázott az olvasottakon, majd elvonult ebédelni. Ha jó napja
volt, akkor délután elõszedte valamelyik tankönyvét (nekik többnyire
az angol nyelv volt a kötelezõ nyelvvizsga), de a tanulás sohasem tartott egy óránál tovább, majd elment valahova. Gyakran 2-3 hétre hazautazott, csak az ösztöndíjosztáskor jelent meg. Nyilvánvaló volt, hogy
õ az aspirantúrát sohasem fogja sikeresen befejezni. Nem az egyedüli
aspiráns volt, aki ezzel az életstílussal lézengte át az ösztöndíjas éveket.
Számomra érthetetlen volt ez a keleti passzivitás. Valaki megkap egy
továbbtanulási lehetõséget, és ennyire felelõtlenül kihasználatlanul
hagyja! Késõbb rájöttem, hogy ezek olyan magatartási formák, amelyeket az idegenek sohasem fognak megérteni. A lányokban általában több
egészséges életösztön lakozott, õk igyekeztek végig küzdeni az aspiránséveket.
Az idõjárás valódi februári volt, erõs éjjeli fagyok és ragyogó napsütés jellemezte a moszkvai februárt. A vasárnapok változatlanul síeléssel
teltek, lehetõségem volt megismerni az orosz téli tájat.
Február közepe, otthon már javában tart a farsang! Itt ezt az ünnepet
nem ismerték, de a dolgok úgy alakultak, hogy számomra mégis farsang
volt. Egyik szombat este Eduárddal nagy vacsorát csináltunk. Vacsora
után jött az egyik aspiráns kollega, hogy van egy üveg konyakja, men146
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jünk át és igyuk meg. A konyak mellett éjfélig beszélgettünk. Most már
úgy másfél év után kialakultak a kollégiumban a baráti kapcsolatok, engem sem néztek idegennek.
A következõ hétfõn megérkezett Omár kolléga felesége, többféle
boszniai ennivalóval. Két nap múlva, szerdán este meghívtak bennünket
vendégségbe. A vacsora után hatan megittunk 3 liter balkáni pálinkát.
Akkor este nem volt semmi bajom, hanem másnap rettenetesen fájt a
gyomrom. Megfogadtam, hogy egy ideig nem iszom töményt. A fogadalom azonban nem tartott sokáig, mert csütörtökön Paul felesége érkezett
meg Észtországból, õk meg a következõ este hívtak meg vendégségbe.
Ismét konyak meg vodka volt a mûsoron, de most már óvatos voltam a
szeszfogyasztással. Kellemes társaság jött össze, ott volt Paul feleségének a barátnõje is. Északiak, szõkék és nagyon kedvesek, vendégszeretõk. A vasfüggöny mögötti nemzetek fiainak és lányainak spontán találkozója Mütyiscsiben, amit a viharos XX. század szeszélye terelt össze.
Reggel 4 óráig tartott a kellemes légkörû „mulatság”.
1965. február 12-én meglehetõsen keserû hangú levelet kaptam volt
fõnökömtõl, Nemky Ernõ professzortól. Megírta, hogy 1964 októberében súlyos gyomormûtéten esett át, de már egészségileg rendbe jött és
ismét dolgozik. A forradalom után az Egyetemen bekövetkezett vezetõváltást követõ helyzetet így jellemezte: „Lassan ezután mindenkire rátelepszik a tespedés, egykedvûség, látva, hogy egyelõre a parancsuralom
minden törekvést lefékez és rombol”. Ez volt a valóság, hisz a kádári despotizmus a felsõoktatási intézményeket sem kímélte. Ebben a zavaros
környezetben meglehetõsen lehangolt a levél szövege. Mi vár rám, ha
hazakerülök?
Február utolsó napján végre kaptunk egy másik szobát. Már reggel
jött a komandant, hogy azonnal költözzünk át a 310-es számú szobába,
mert holnap már mások jönnek a mostani helyünkre. A 310-es számú
szobában egy aspiráns lakott, akinek ugyan már lejárt az aspirantúrája,
de nem akart kiköltözni, mivel nem kapott másik lakást. Vagy három hónapi huzavona után átrakták egy megüresedett szobába, így kaptuk meg
ezt a helyet. Még aznap átköltöztünk. Szenny és piszok fogadott bennünket, majdnem egész nap takarítottunk. Kétszemélyes, kisebb szoba, a folyosó végén volt, így jóval csendesebbnek tûnt, mint a korábbi lakosztályunk. Némi meglepetés azonban várt ránk. Az elsõ reggelen harsány káromkodásra ébredtem, Eduárd ékes orosz nyelven mondta a magáét. Mi
van veled? Kérdeztem. Klopi (poloskák), válaszolta erõsen vakarózva. A
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nyakát meg a csuklóit vörösre marták a poloskák. Engem viszonylag
megkíméltek, de néhány csípés rajtam is volt. Reggel bejelentettük az
esetet a komandantnak. Délelõtt folyamán, amikor nem voltunk otthon,
megjelentek a fertõtlenítõk, valami zavaros permetlével lefújták az
egész szobát. Úszott minden a permetlében, könyveink, ruháink eláztak.
A poloskák megritkultak ugyan, de nem tûntek el teljesen. Megkezdõdött a poloskavadászat. Valamilyen szúrós szagú szénhidrogén-származékkal kentünk be minden zugot, ahol poloskát sejtettünk, azonban ez a
riasztószer nem sokat használt. A leghatásosabb poloskairtó szernek az
agresszív illatú orosz kölni, a „Krasznaja Moszkva” bizonyult, amelynek
az illata napokig megmaradt a kölnivel kezelt helyeken. Mintegy kéthetes szívós kezelés után sikerült megszabadulni ezektõl az undorító lényektõl. Önellátásra rendezkedtünk be; vettünk egy nagyobb villanyrezsót, meg edényeket a fõzéshez, és otthont teremteni ebben a rendetlen
világban.
Bõvíteni kívántam a tájékozottságomat, ezért március elején majdnem minden nap bejártam Moszkvába. A Lomonoszov Egyetemen elõadások folytak a genetika, a molekuláris biológia tárgykörébõl. Különös
elõadóktól érdekes elõadások hangzottak el. Egy szakállas professzor,
valami akadémikus, megjelent a színen, nem szólt semmit, hanem egy jó
ideig szaladgált a katedra elõtt, majd megállt és elkezdett beszélni. Jól
adott elõ, és a téma is érdekes volt. Pár nap múlva egy Moszkva környéki kutatóintézetbe is eljutottam, ahol a neves szovjet agrobiológus, Trofim Gyemiszovics Liszenko volt az intézetvezetõ. Jó tejelõképességû
szarvasmarhák kitenyésztésével foglalkozott. Szavát az elõrehaladott
gégerák miatt már alig lehetett érteni, de a tudományos szempontból már
erõsen vitatott régi elveit hangoztatta. A találkozó végén jó minõségû
friss tejjel is megkínáltak bennünket. (Liszenko számomra már ismerõs
volt, mivel 1959 februárjában Magyarországon járt és Mosonmagyaróváron tartott elõadást, ahova minket, soproni oktatókat is kirendeltek).
Március végén a nap már rendesen sütött, de a hó nem olvadt. Vasárnap ismét sikerült síléceket szerezni. Moszkvától keletre egy nagyobb
tó, illetve víztároló körüli részeken csúszkáltunk. Ebben az idõszakban
folyt a sajátos északi halfogás, a lékhorgászat. Sok moszkvai lakos gubbasztott a jégen. Egy nagy furdanccsal lyukat fúrtak a jégen, amely akkora volt, mint egy kalapátmérõ. Azután odatelepedtek a lyuk mellé és
rövid nyelû pecabottal próbálták kifogni a lékhez közeledõ halakat. Megnéztem az egyik horgásznál, hogy milyen a halászszerencse, de csak kis
148

2014 feb.qxd

2/23/2014

10:09 PM

Page 149

keszegeket láttam. Nem lehetett valami kellemes ott a lék mellett üldögélni, mert a tavon erõs szél fújt. Közben a melegítõként hozott vodka is
fogyogatott. Ezeken a kirándulásokon mindig akadt valami érdekes látnivaló (3. ábra).
A változatosság kedvéért ismét a könyvtárakat látogattam. Annyi
szakkönyvet átnéztem már, hogy egy kisebb könyvtárat meg lehetett
volna velük tölteni. Az oktatók nagy izgalomban voltak a tanszéken, mert
az a hír terjedt el, hogy a nagyfõnököt végképp nyugdíjba akarják küldeni. Engem nem érintett volna a változás, nekem akkor is õ marad az
aspiránsvezetõm, ha nyugdíjba kerül. Elõmozdulást jelentett az, hogy
április 7-re ütemezték be a szakmai vizsgám idõpontját. Hamarosan kiderült, hogy Alekszander Szergejevics április 7-én nem ér rá. Április 10én telefonáltam neki és kértem, hogy adjon a vizsgára mielõbb lehetõséget, mert az idõ sürget, szeretnék kiutazni a Sipov-erdõbe. A vizsgára végül április 12-én került sor. A bizottságot Jablokov, a megbízott tanszékvezetõ és egy általam ismeretlen kandidátus képezte. Három kérdést
kaptam, több mint 2 óra hosszat faggattak. Láthatóan meg voltak velem
elégedve. Most már teljes erõvel nekiláthattam a disszertáció elkészítéséhez. Az eredményes vizsga örömére vettem egy adag marhahúst, sikerült egy finom pörköltet készíteni, meg szereztünk két üveg magyar bort
is a vacsorához. Eduárd kollégától is búcsúztam, mivel õ hazautazni készült a május 1-jei ünnepre. Mikor visszajön, én már nem leszek Moszkvában, legközelebb csak szeptemberben találkozunk.
A vizsga után megkezdtem az utazáshoz szükséges engedélyek beszerzését. Ezeket általában két hét alatt lehetett lerendezni.
Április vége felé tartották az évi tudományos konferenciát. Meghallgattam az elõadásokat, mert jövõre nekem is szerepelnem kell. Meglepett, hogy a viszonylag nagyszámú aspiráns közül csak kevesen számoltak be munkájukról.
Az 1965. évi Sipov-erdei adatgyûjtés
A szükséges engedélyeket rendben megkaptam, így április 28-ra ütemeztem be az elutazást. Az indulás elõtt ismét bosszankodni kellett. Az
elõvételi pénztárban ismét nem adtak jegyet, mert külföldi vagyok, annak állítólag nem adhatnak. Hiába bizonygattam, hogy van kiküldetési
rendelvényem és a rendõrségi engedélyem is megvan, mit sem számí149
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tott. Végül mégis jegyhez jutottam, de nem úgy, mint ahogy õk ajánlották. Elindulás elõtt a közelebbi barátokkal még egy kicsit iszogattunk,
aztán 28-án reggel 9 órakor nekivágtam az orosz pusztának. A csomagjaim kegyetlenül nehezek voltak, szerencsére Csipasvili kikísért a pályaudvarra. Unalmas, borús idõ volt, majdnem az egész utat végigszundikáltam. Másnap reggel 1/2 6-kor érkeztem meg Buturlinovkába. Elutazásom elõtt az erdészet címére feladtam egy táviratot, hogy 29-én
reggel érkezem, az állomáson fogok várakozni, ha lehet, küldjenek értem autót. Hiába vártam, autó nem jött. Délután 2-ig ücsörögtem a váróteremben, aztán meguntam és magam néztem jármû után. Bementem
a helyi erdõgazdasághoz és megkértem õket, hogy telefonáljanak az erdészetnek, hogy itt vagyok. Azok készségesen meg is tettek mindent, de
aznap már nem tudtak jármûvet szerezni, így kerestek részemre egy
szobát a „Dom Kolhoznyikov” nevû szállodában. Az utazástól meglehetõsen fáradt voltam, így 8-kor lefeküdtem és másnap 7-ig aludtam. A
csendes vidéki szálloda mindössze 60 kopejkába került. Másnap 10 órakor ismét elmentem az erdõgazdasághoz, õk adtak egy autót, amellyel
elhoztuk az állomásról a csomagjaimat. Délután 2 óra tájban megérkezett a várva várt autó és vele együtt az esõ is. A megszokott orosz sár
miatt csak terepjáróval lehetett közlekedni. No persze ugyanaz az autó
elõtte való nap is bent járt Buturlinovkában, ha az erdészetvezetõ kissé
figyelmesebb lett volna, nem kellett volna egy egész napot a sáros városkában ténferegni.
Április 30-án délután 5 óra tájban érkeztem meg a Sipov-erdõbe. Némi hivatalos jellegû beszélgetés után megfürödtem a település gõzfürdõjében. Éppen jókor érkeztem, mert ebben a napszakban kezdõdött a május 1-jei ünnepség, amelyre meghívtak. A hivatalos párttitkári beszámoló után következett a prémiumosztás. Az erdészet dolgozói meglehetõsen szûkmarkúan voltak jutalmazva, mert 8, de zömmel 5 rubeles jutalmakat osztogattak, és két kéz ujjain is meg lehetett számolni, hogy hány
dolgozó részesült jutalomban. Ennek a jelképesnek is alig mondható béren kívüli juttatásnak feltehetõen nem gazdasági, hanem társadalompolitikai okai lehettek. A kommunista elvek alapján felépülõ szovjet társadalom nem ismer el és nem enged meg társadalmi szelekciót, a szelekció alapján történõ rétegzõdést.
A hivatalos ünnepség után egy batyusbálszerû estet rendeztek, amelyre Kirjukov kollega hívott meg. Fõleg ivászat volt a mûsoron. Mérsékelten éltem a vodkával, de még így is éreztem a hatását másnap. A moszk150
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vainak nevezett ital valamilyen helyi termék lehetett, nem volt kellemes
vodka íze, valószínûleg melaszból gyártották, de más választék nem volt.
Elhelyezésem hasonló a tavalyihoz, az iroda melletti vendégszobában laktam, az étkezésemmel kapcsolatban volt változás. Az erdészetvezetõ felesége, ahol tavaly étkeztem, betegeskedett, a férje úgy döntött,
hogy máshol fogok kosztolni. A választás arra az asszonyságra esett, aki
az épületben lakott és az irodát takarította. A fõzéshez szükséges anyagokat nagy részben én vásároltam a helyi boltban, 1965-ben jobb volt az
ellátás, mint egy évvel korábban. Lehetett kapni vajat, tojást, tésztát, árpa- vagy köleskását. A krumplit az erdészetvezetõ valamelyik kolhozból
szerezte be. Félig-meddig hivatalosan még 10 kg rizst is kaptam. Volt tej
bõven, így tûrhetõ volt az ellátásom.
Idõben érkeztem, a fák még nem hajtottak ki, de a rügyfakadás küszöbön volt. Csodálatosan szép volt a Sipov-erdõ, a geofitonok ekkor
voltak teljes virágzásban. Olyan volt az öreg tölgyes, mint egy virágoskert. Nagy tömegben nyílott a bókoló csillagvirág, a keltikék, a szellõrózsák, a tüdõfû, a sárga tyúktaréj és a tavaszi lednek. A dús virágzás azonban csak néhány napig tartott, jött egy hidegvisszaesés és a virágok zömét elvitte. Egy héttel késõbb ismét kivirított az erdõ, mivel az erdei tulipán borult virágzásba. A faállomány még csupasz volt, egyedül a korai
juharok kezdtek zöldellni (10. ábra; 9. ábra).
Az elhelyezkedés után megkezdtem az adatgyûjtést. A legfontosabb
eszközöm egy 7x50-es nagyítású távcsõ volt, azzal figyeltem a magas fák
koronájában folyó változásokat, mint a rügyfakadás, hajtásképzõdés, virágzás, termésfejlõdés, rovarkárosítás és a lerágott lombozat regenerálódása.
Ideérkezésem után összeállítottam magamnak egy nyíllal a fák koronájába fellõhetõ kötéllétrát. (A kötelet Moszkvából hoztam. ) Ezzel az
eszközzel, ha nem is a legmagasabb fák koronájába, de a 15-20 m magas termõkorban lévõ fákra feljutottam és virágzásbiológiai megfigyeléseket végezhettem. Ugyanis a meglehetõsen apró nõvirágok megjelenése, a megkötött virágok további fejlõdése távcsõvel nem követhetõ nyomon, és tudtam, hogy a helybeli állomás kutatói a témával nem foglalkoztak. Sikerem volt ezzel a szerszámmal, mert ilyet a Sipov-erdei kollégák még nem láttak. Nem volt veszélytelen vállalkozás, de megérte.
Az idõjárás szeszélyes, május 3-4-5-én igen hideg lett, reggelenként
fehér volt a környék az erõs dértõl. Pár nap múlva beköszöntött egy melegedés, nappal 18 fok volt. Késõbb azt mondták a helybeliek, hogy
1965 tavasza rendkívül hideg volt.
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Ismét kezdtem beleszokni a Sipov-erdei életbe. Naponta kétszer étkeztem, de akkor kiadósan. Az új háziasszonyom eleinte csak leveseket
fõzött. Késõbb változtatott az étrenden, naponta csak egyszer volt leves,
aztán zsírban sült krumpli, tejbekása, meg túróstáska váltakoztak. Moszkvában a heringet nem ettem meg, itt rájöttem, hogy jobb a krumpli heringgel, mint anélkül. A sok mozgás rendben tartotta az étvágyamat. A
mozi a szomszédos kultúrteremben mûködött, állandóan lõttek, szerencsére hetente csak egyszer volt elõadás.
Egyik nap valami búcsúféle volt a faluban, nem tudtam azonosítani, hogy pünkösd vagy szentháromság ünnepe lehetett. A férfinép alaposan fogyasztotta a töményitalt. A háziasszony két napig beteg volt,
mert a tûzre való fia minden kopejkát cseppfolyósított, gyakran volt ittas, de ilyenkor olyan erõsen elázott, azt lehetett hinni, hogy meghalt.
Szegény néni ezt nehezen viselte el. Egyébként valami különös eljárással fõzték a vodkát, amit úton-útfélen lehetett fogyasztani, már akinek
vette a gusztusa.
Az utóbbi napok mozgalmasabbak voltak a szokottnál. Május végén
a kerületi erdõigazgatóság fõerdészei jártak ott tanulmányúton. Nagy
volt az elõkészület, az összes erdei oszlopot kimeszelték, az utakat rendbe hozták, a hidakat kijavították. Pénteki napon elõadások voltak, majd
este a nagy vacsora után tánc, mozielõadás. Szombaton az erdõt járták.
Zajos két nap volt, mindenki örült, amikor elmentek.
Egyik nap késõn gyalogoltam hazafelé. Az utam egy kis faluszerû település mellett vitt el. Az elsõ ház mellett kint állt egy fiatalember. Megszólított, hova sietek? Hazafelé – válaszoltam. Menjek be hozzájuk, akár
csak 5 percre. Vonakodtam, mert fáradt voltam, a végén mégis bementem. Bent a házban a társaság már jó hangulatban volt, kiderült, hogy
malacot vágtak. Megkínáltak malacsülttel, meg valami házilag fõzött,
borzalmas vodkával, amelyik olyan büdös volt, hogy otthon kétszeri
fogmosás után is éreztem az émelyítõ szagát. Érdeklõdtek, hogy mit csinálok, mert már többször láttak az erdõben amint távcsõvel nézegetem a
fákat. Még mások is jöttek, többnyire igen jó hangulatban, és hosszasan
elbeszélgettünk. Késõn, már 10 óra is elmúlt, mire hazaértem. Lefeküdtem, de alig hogy elaludtam, valaki zörgetett az ajtón. Kinyitottam, az
egyik mozigépész volt. Elõadás volt, és unalmában átjött beszélgetni.
Elmondta, hogy mennyire szereti a magyarokat. Szerencsére hamar elment. Alighogy elszundítottam, akkor meg a háziasszonyság jött megnézni, hogy megjöttem-e, mert nem mentem át hozzá vacsorázni. Reg152
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gel láttam, hogy a két mozigépész ott aludt a kultúrteremben, feltehetõen nem volt erejük hazamenni a faluba. A háziasszony fia is kinyúltan
hevert a padlón. Mozgalmas szombati nap volt a Sipov-erdõben! Ismerkedtem a vidéki orosz élettel, ami nem sok külföldinek adatott meg.
A koszttal meg voltam elégedve, éhezni nem kellett. A mi gyomrunk
nincs hozzászokva ehhez a nagy mennyiségû, de kevésbé tartalmas
koszthoz. A hivatali néni igyekezett a fõzéssel, nagy választék nem volt
nála, de ami volt, azt rendesen elkészítette. Amikor untam már a sok
krumplit, meg a tésztalevest, elõszedtem a hazai szalonnát. A hazulról hozott konzerveket nagyrészt elosztogattam az ismerõsök közt. Idõnként
meghívtak egy ebédre vagy vacsorára, a vendéglátást másképp viszonozni nem tudtam. Egy-egy doboz magyar konzerv itt újdonságot jelentett.
Június közepe volt, naponta jártam az erdõt. A tölgyilonca-károsítások már jól láthatók voltak. Iszonyatos tömegû hernyó rágta a tölgyeket,
egyes erdõrészletek teljesen le voltak kopasztva. A kötélhágcsó segítségével történõ fára mászást már jól begyakoroltam. A kezeim meg a
lábaim plezurosak voltak, mivel a tölgyfa kemény kérge könnyen leszedte a hámréteget. A megtermékenyült nõvirágok fejlõdését csak így
lehetett nyomon követni.
Ebben az idõben kaptam a követségtõl egy meghívót, amelyben a
magyar követ meghívta az aspiránsokat és az aspiránsvezetõket egy fogadásra. Ez azt jelentette, hogy volt valami jó magyaros harapnivaló és
innivaló, meg egy kis eszmecsere. A meghívót a MLTI megküldte a Sipov-erdõbe, de a távollét miatt nem tudtam rajta részt venni.
Július elején az idõjárás nyáriasra fordult, dél tájban már 30 fok körüli hõmérsékletek voltak. Ilyenkor nagyon meleg és száraz a levegõ, 2
óra tájban már elfogyott az ivóvizem, úgy 4 óráig ki lehetett bírni, de tovább dolgozni már nem tudtam, ezeken a napokon korábban mentem haza. Az útviszonyok az elõzõ évinél kedvezõbbek voltak. A nagy távolságok miatt sokat gyalogoltam, rengeteg adatot sikerült összegyûjtenem. A
sok mászkálás során leadtam néhány kilót, július közepe felé a nadrágomba könnyen bele tudtam bújni. A bakancsain éppen hogy kitartottak,
a jobblábas kezdett már szétesni. Tartalék lábbelim nem volt, így a szezon végén csak a közelebbi mintaterületeket látogattam. Április óta nem
nyiratkoztam, kezdett erdei manó kinézésem lenni. Az elutazást július
21-re terveztem. Ezt sikerült is betartani.
Moszkvában csak néhány napot töltöttem, július 28-án indultam haza Magyarországra.
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Nyár végén a szokásosnál korábban, szeptember 14-én indultam
vissza Moszkvába. A fülkebeli útitársam szintén aspiráns volt – legalább
is annak adta ki magát –, szófukarsága miatt alig beszélgettünk. Két fülkével odébb szintén aspiráns utazott, õ jóval barátságosabbnak tûnt, de
leginkább a hálókocsi kalauznõjével foglalkozott. Reggel 9 óra tájban
értünk be a Kijevi-pályaudvarra. Ismét sok csomagom volt. Kaptam hordárt is, meg taxit is, amivel átmentem a Jaroszlávi-pályaudvarra, de így
is késõ délután lett, mire kiértem Mütyiscsibe.
Az õszi munkaprogramomban ismét a Sipov-erdei kiszállás szerepelt. Megérkezésem után mindjárt hozzákezdtem az utazási dolgaim intézéséhez, amelyek szokás szerint elég vontatottan mentek. Az aspirásvezetõm augusztus végén megbetegedett és valamelyik moszkvai korházban feküdt cukorbetegséggel. A nehézséget az okozta, hogy mindenre az õ jóváhagyó aláírása kellett. A tanszéken csak az egyik volt aspiráns kollegát találtam, a többiek a hallgatókkal együtt valamelyik Moszkva környéki kolhozban krumpliszedésen voltak. Eltelt 3-4 nap, míg valakit találtam, aki hozzá utazik látogatóba. Végre, amikor megvolt az
aláírás, újabb 3-4 nap telt el, míg kiállították a kiküldetési papírjaimat.
Ahogy ezek megvoltak, a rendõrségtõl kellett utazási engedélyt kérni.
Szeptember 25-re ígérték, de a megadott idõpontban sem a papírt, sem
az illetékes ügyintézõt nem találtam. Némi huzavona után csak szeptember 27-én kaptam meg a szükséges papírokat.
Közben az aspiráns kollegáim kezdtek visszaszállingózni és a közelebbi barátok is megérkeztek. A találkozó örömére rendeztünk egy vidám
estet. Eduárd hozott egy adag marhahúst, fõztünk belõle pörköltet. A hazulról hozott friss paprika hatásos volt. Kicsit köhicséltek, de fogyasztották rendesen a pörköltet. Elõkerült egy-két üveg bor is, meg valami igen
erõs tallini likõr. Én jól aludtam, de Eduárd éjjel ugyancsak szaladgált,
nem tudni, mi zavarta jobban, a tallini likõr vagy a bajai paprika.
Az utazási dokumentumok birtokában Eduárd segítségével megszereztem a vonatjegyet és szeptember 29-én indultam el Moszkvából. Csomagjaim most is bõven voltak. Az utazás simán zajlott, egy nõszeméllyel utaztam, aki 11 éves fiacskájával valahonnan Távol-Keletrõl
volt hazatérõben. A kiskoma rengeteget beszélt, untam már, mert aludni
szerettem volna. A voronyezsi pályaudvaron 2 óra várakozási idõ volt az
átszállásig. Több mint egy órát álltam sorban, hogy érvényesítsék a jegyemet a buturlinovkai vonalra. Menetrend szerint reggel 5 órára ért be
a vonat Buturlinovkába. Alig hogy berámoltam a csomagjaimat a váró154
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terembe, jött az erdõgazdaság gépkocsivezetõje azzal, hogy értem küldték. (Elõzõleg megtáviratoztam, hogy mikor érkezem). Nem akartam
hinni a szememnek, mert eddig mindig volt valami bonyodalom a kijutásban. Az utak jók voltak, már 1/2 7 órakor kint voltam az Erdészetnél.
Az utóbbi két hónap alatt, míg otthon jártam, sok változás nem történt, legfeljebb annyi, hogy õsz lett. Július közepe óta nem volt csapadék, így a növényzet vörösre égett a szárazságtól. Az erdõ viszont még
zöld volt, a tölgyek jól viselték a kontinentális éghajlatot. Az utak kitûnõek, olyanok, mintha aszfaltozva lennének, simák, pormentesek.
Megérkezésem után, ahogy elraktam a holmijaimat, hozzákezdem a
munkához. Kicsit elkéstem, egy héttel korábban kellett volna ideérkeznem, mert a tölgymakk hullása már elkezdõdött. Az idõjárás kellemesebb volt, mint Moszkvában. Szép aranyló õsz lett. Éjjelenként a kristálytiszta hideg levegõben a csillagok még egyszer olyan nagyok voltak,
mint nálunk, otthon a Kárpát-medencében, úgy ragyogtak, mintha gyémántból lettek volna.
Étkezésem továbbra is a hivatali néninél történt. A választék õsszel
valamivel gazdagabb volt, mint nyáron, a krumpli mellett akadt bõven
káposzta is. A káposztalevest nem a mi gusztusunknak találták ki, de
meg lehetett enni. A tej viszont jó, olyan sûrû, hogy némely nyugati országban tejföl gyanánt is el lehetne adni. A férfiak változatlanul vodkáztak. Az erdészetvezetõ pár nappal a kiérkezésem elõtt, hazajövet közben,
az oldalkocsis motorkerékpárjával összetalálkozott egy kettõs villanyoszloppal. A motorbicikli fennakadt a jó erõs sipovi tölgyoszlopon, a
gyerekek, akik az oldalkocsiban ültek, repültek néhány métert. A hátsó
ülésen utazó helyi tanító is repült egy nagyot, repülés közben úgy megijedt, hogy kapott egy gégegörcsöt, hosszú ideig sem beszélni, sem enni
nem tudott, jó ideig egyik közeli kórházban táplálták. A motor vezetõjének viszont nem történt komolyabb baja, úgy tûnik, hogy a jóisten itt is
különös gonddal ügyel az ittas emberre.
Jártam az erdõt, jegyeztem az adatokat; a mintafákról hány makk hullik, hogyan viselkednek az alfajok levelei. A sipovi késõnfakadó tölgy
levelei õsszel nem színezõdnek, a haragos zöld lombozat a fagyokig
megmarad. A nagyobb hidegek hatására a levelek megbarnulnak, majd
egy enyhébb, fagymentes idõszakban kezdenek hullani. Nagyon jellegzetes képe van ilyenkor az erdõssztyep zóna juharos-tölgyeseinek. A haragoszöld lombú tölgyek alatt élénksárga levelû korai juharok díszlenek.
Kellemes volt kint lenni a terepen, mert nincs az a rekkenõ hõség és szá155
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raz levegõ, mint nyáron. Egyik nap összeszámoltam: a munkám során
kb. 4000 fát figyeltem, illetve jegyeztem fel róluk adatokat.
Meglepetésként ért az, hogy október 12-én megjött az elsõ hó. Elõtte pár nappal meghûvösödött a levegõ, majd elkezdõdött a havazás. Két
nap múlva ugyan elolvadt a hó, de az idõ télies maradt. A rádió október
20-tól jósolt tartós hideget. A muzsikok ugyan azt mondták, hogy még
nincs itt az ideje a télnek, mert a nyulak még nem fehéredtek meg. (Itt a
mezei nyulak a havasi nyúlhoz hasonlóan télen fehér bundát öltenek.) A
meteorológiai elõrejelzés bejött, október 22-én ismét elkezdett havazni
és leesett a második hó, ami már napokig megmaradt. Kesztyût nem
hoztam, így a kezem munka közben összefagyott. Aztán rossz harisnyából csináltam magamnak kesztyût. A lábfejrészt levágtam, majd alul
összevarrtam, csak a két ujjamnak hagytam szabad helyet, amelyekkel a
ceruzát fogtam. A munka lassan haladt, mivel a napok már rövidek voltak. Az a 10 nap, amivel késõbb értem ki a Sipov-erdõbe, nagyon hátrányosan hatott. Október végén fokozatosan megenyhült az idõ, a hó lassan eltûnt, de megjelent a ragadós sár. November 5-én lejárt a kiküldetésem, de munkám volt még bõven. Napidíjat az Intézettõl nem kaptam,
így maradtam, míg a munkát be nem fejezem. Minden nap reggeltõl estig kint voltam a terepen, a heti gyalogtúráim hossza meghaladta a 100
km-t. Közben Eduárd kollégától kaptam levelet, beszámolt az ottani eseményekrõl. Várt már vissza, unatkozott egyedül, nem volt este kivel beszélgetnie.
Szombati napon (november 6-án) lezajlott a nagy november 7-ei ünnepség. Elég késõn értem haza, borotválkozni már nem volt kedvem, így
nem szándékoztam elmenni rá. Úgy 1/2 10 óra tájban aztán jött a kutatóállomás igazgatója és hivatalosan is meghívott az ünnepségre, így hát
elmentem. Természetesen illett meginni néhány pohár vodkát. Szerencsére most jobb volt, mint a május 1-jei ünnepen. Éjjel 2 óráig vigadott
a társaság, a férfiak hangosak voltak. Igyekeztem magam jól érezni. Ekkor már az emberek közvetlenek voltak hozzám, megszokták, hogy itt
vagyok köztük.
November 7-én és 8-án leesett a harmadik hó, 13-án meg a negyedik
is. A hóval együtt megjött a hideg. A gyerekek meg az öregek most már
rátelepedtek a pécska (kemence) padkájára, csak a dolgukat végezni mentek ki. A hó már meglehetõsen magas (30-40 cm), az erdõben mászkálni
igencsak fárasztó volt, de elhatároztam, hogy addig el nem megyek innen,
míg a munkámat be nem fejezem. Majd Moszkvában kipihenem magam.
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A helybeli lakosok már beteleltek. Dolgozni nem jártak, vagdosták a
malacokat. Lebökik, kibelezik, darabokra vagdossák és a húst lesózzák.
Tölteléket nem készítenek. A feldarabolt húst serpenyõben megsütik.
Meglehetõsen zsíros, jól csúszik rá a vodka. Az egyik napon a házinéninél is disznóvágás volt. Reggel még nem is készülõdtek, este, amikor hazaértem, már állt a disznótor. Volt hús, a néni akkora darabokat rakott a
káposztába meg a köleskásalevesbe, hogy alig bírtam megenni. Az élet
télen itt is hasonló, mint nálunk faluhelyen.
November második felében még mindig a Sipov-erdõben voltam.
Nehéz volt kijutni, de nehéz volt elmenni is. A munkám elhúzódásának
oka a közben beköszöntött igazi orosz tél volt. Néztem a feljegyzéseket,
általában december 5-e táján szokott az elsõ tartós hó leesni. Akkor
majdnem minden nap havazott, volt hófúvás és erõs, 15-17 fokos nappali hidegek. A november közepén beköszöntött kemény tél a farkasokat is
kikergette a vízmosásokból, ahol nyáron rejtõzködtek. A nyomaik a Sipov-erdõben is megjelentek. A vadászok nagy izgalomban voltak, de
nem sikerült farkast lõni. Kiutazáskor nem számítottam a korán beköszöntõ hideg télre, meleg holmit nem hoztam magammal. A ballonkabát
igen szellõs ruhadarabnak bizonyult. A muzsikok furcsán néztek rám,
amikor megláttak. Szerencsére hoztam magammal három pulóvert, így
nem fagytam meg. A hideg ellenére minden nap kimentem a terepre. Az
idõ sürgetett, mert nekem már teljesen összegyûjtött anyaggal kellett
visszamennem Moszkvába.
Így volt tanulságos és emlékezetes. Végigéltem a Sipov-erdõben a
vadvirágos tavaszt, az esõs-sáros nyarat, a forró-száraz nyárutót, a rövid
aranyló õszt és ízelítõt kaptam a csikorgó, hideg orosz télbõl. Mindezekrõl maradt jó vagy rossz emlékem.
Az utolsó héten jól kialudtam magam. Ugyanis a villanyfejlesztõ telep gépésze disznót vágott, és a zsíros disznópecsenyére csúszott a vodka. Emiatt esténként hol volt villany, hol nem. Többnyire nem. Korán
ágyba bújtam, csend volt, lehetett aludni.
November végére a betervezett munkát elvégeztem. A pénzem is
fogytán volt, így mindenképpen vissza kellett utaznom Moszkvába.
A távozás elõtti napot az elköszönésre szántam. Mindenekelõtt A.I.
Tyimofejevnek, az erdészetvezetõnek és Sz.Sz. Maszojedovnak köszöntem meg a sokrétû segítségüket. Különösen hálás szívvel köszöntem el
J.L. Kirjukovtól és családjától, akik jó néhányszor vendégül láttak és segítettek sok mindenben. Elköszöntem az Erdészet és a Kutatóállomás
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munkatársaitól, mindazoktól, akikkel valamilyen kapcsolatban voltam.
A kis erdésztelepülésen elfogadtak, barátságosak és segítõkészek voltak
az emberek. A szokatlan életkörülmények ellenére jó emlékekkel távoztam a Sipov-erdõbõl.
November 29-én reggel indultam el a Krasznoje Lesznyicsesztvóból.
Két egész napig tartott Moszkváig az utazás. A helyi utak igen rosszak
voltak, ezért már korán reggel elindultunk az erdészetbõl. Vonatom csak
éjszaka volt, így 13 órát kellett Buturlinovkában az állomáson a fûtetlen
váróteremben várakozni. Útközben zuhogott az esõ, megáztam. Az állomáson a hirtelen beköszöntött erõs hideg miatt szétfagytak a központifûtés csövei, a plafonról csöpögött a víz. A hosszú, 13 órás várakozás nagyon kellemetlen volt, alaposan átfáztam, de megúsztam betegség nélkül. November 30-án késõ este értem Moszkvába, szerencsére még sikerült kijutni Mütyiscsibe.
A disszertációkészítés idõszaka
A megérkezésem után nekiláttam a disszertáció tervének összeállításához. A Sipov-erdõben összegyûjtött mérések és megfigyelések feldolgozása nem jelentett különös problémát, azonban a nemesítési fejezet kidolgozása kapcsán felvetõdött, hogy a különbözõ szelekciós módszerek
milyen hatással lehetnek a szélsõséges termõhelyen növõ tölgypopuláció genetikai struktúrájára. Ehhez szerettem volna segítséget kérni az aspiránsvezetõmtõl, de ez reménytelen volt.
December 9-én hívattak a követségre, ahol idõszakonként valamilyen
aspiránsbizottság mûködött. Hiányolták, hogy már egy éve nem láttak és
alaposan kikérdeztek, hogy állok a disszertációmmal. Amikor elmondtam, hogy az aspiránsvezetõmet április 20-án láttam utoljára, nekem rontottak, mintha én lennék felelõs azért, hogy az öregúr megbetegedett.
Kérdõre vontak, hogy mi lesz, ha Jablokov meg talál halni, hogyan fogom megvédeni a disszertációmat? A beszélgetés vége az lett, hogy
ajánlották a disszertáció sürgõs elkészítését, és azt, hogy legkésõbb májusban adjam le, mert a nyár folyamán elfekszik, és akkor õsszel nem tudok idõben védeni. Hosszabbítás nincs, szeptember végén haza kell térnem. Igyekszem, de a májusi leadás nem valószínû – válaszoltam. Különben már nem érdekelt az ijesztgetésük, segíteni nem tudtak, a zavaros körülmények, amelyek közt dolgoznom kellett, maradtak.
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A kikérdezésem után két nappal felkerestem Jablokovot a lakásán.
Nagyon barátságosan fogadott, látszólag jó kondícióban volt. Megegyeztünk a disszertáció címében, amely a következõ volt: A tölgy természetes változatossága a Sipov-erdõben és a gazdaságilag értékes típusok kiválasztása. Biztatott, hogy csak keressem fel bátran, amikor gondom van. Hogy mikor fogom ismét látni, az kérdés, ugyanis megint szanatóriumba készül.
A következõ héten az MLTI-ben kérdeztek ki, hogy állok a munkámmal. Elõtte pár nappal a Felsõoktatási Minisztériumból járt itt egy nõszemély, aki az iránt érdeklõdött, hogy hogy vagyok megelégedve a körülményekkel. Év vége felé volt ez a nagy érdeklõdés, feltehetõen valami jelentést kellett készíteniük, különben év közben senki sem törõdött velem.
Az idõ szorított, munkám volt bõven, így a karácsonyi ünnepeket az
évben Moszkvában töltöttem. December hónapban a Sipov-erdõben
mért adatok rendszerezésével, növekedési- és fatömeggyarapodási számításokkal foglalkoztam. Karácsonykor két napig szüneteltettem a munkát, mert szeptember közepe óta megszakítás nélkül dolgoztam és el is
fáradtam. Itt nem lehetett észrevenni, hogy karácsony van. Árultak
ugyan karácsonyfát, de azt újévre vették. Eduard hazautazott újévre, így
ismét Csipasvilivel ünnepeltem. Egyik ismerõs hölgy hívott meg bennünket a lakására, ott szórakoztunk reggel 6 óráig. Józanul telt el a szilveszter, a háziasszony igen óvatosan kínálta a vendégeket itallal, nyilván
amiatt, hogy senki se ázzon el.
Újév után folytatódtak a munkás napok, különösebb esemény nélkül.
A kollégiumi szobában dolgoztam, a délelõttök viszonylag csendesek voltak, így ezt a napszakot ki tudtam használni. Csak egy asztalunk volt, amelyiknél írni lehetett. Eduard délelõttönként az Intézetben tartózkodott, ha
esetleg otthon volt, akkor is békésen megosztoztunk a közös asztalon.
Január közepén az egyik soproni kollegám érkezett egy háromhetes tanulmányútra Moszkvába, õt látogattam meg a Budapest Szállóban. Már
egy hete itt volt, és nagyon hiányzott neki, hogy nem tud senkivel magyarul beszélni. Részletesen beszámolt a soproni hírekrõl. Az egyik nap, amikor nem volt hivatalos programja, kivittem Mütyiscsibe. Készítettem egy
jó magyaros ebédet, meg hazai borom is volt, jól éreztük magunkat. Itt-tartózkodása alatt kétszer is meglátogatott, mivel már ismerte a kijutási lehetõséget. Gyurkó Pali barátom február elején utazott haza. Kikísértem a pályaudvarra. A németül beszélõ tolmácsnõnek, aki szintén megjelent a pályaudvaron, az volt az egyik kérdése: irigylem-e a barátomat, hogy õ már
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mehet haza? Mondtam neki, hogy nem, mert én már egészen megszoktam
Moszkvát. Nagyot nézett, biztosan nem hitte el, amit mondok.
Közben az idõjárás kemény télre váltott, egyik napról a másikra -30 fokos hideg lepte meg Moszkvát. A kemény hideget még erõs északi szél is
fokozta. Ez volt a leghidegebb idõszak, amit Moszkvában 3 év alatt megéltem. Egyik nap, amikor mentem a kollégiumból az elektricska megállójához, megfagyott a jobb fülem. Menet közben éreztem, hogy nagyon hideg
van, de nem akartam levenni a sapkámat, hogy a fülvédõket leeresszem, inkább a kabát gallérját hajtottam fel. A szél valahol befújt a gallér mögé, estére a fülcimpám a háromszorosára nõtt. Nagyobb baj szerencsére nem történt, mert másnap estefelé a fülem alsó része visszahúzódott az eredeti nagyságára. Ettõl kezdve óvatos voltam az orosz hideggel szemben, a nagy hidegben nem mentem ki az utcára. Érdekes, hogy ebben a nagy hidegben
nem volt nátha, még csak köhögõ emberrel sem találkoztam.
Február elsõ hetében még mindig a Sipov-erdõben gyûjtött adatok
rendszerezésével foglalkoztam. Kicsit megszakítottam a munkámat,
mert február 10-re egy rövid dolgozatot kértek tõlem a disszertációm témakörébõl. Áprilisban volt a szokásos tudományos ülésszak, nyilván arra kellett a dolgozat. Két nap alatt összeállítottam és leadtam, nem akartam az ilyen mellékfeladatokkal sok idõt vesztegetni. A hetek igen gyorsan múltak, és még mindig nem kezdtem el a disszertáció írását.
Egy érdekes egybeesés volt. Február 20-án az egyik aspiráns lányka
hívott meg bennünket egy kis születésnapi ünnepségre. Szerény alkoholfogyasztás mellett kellemes hangulat volt. Nem árultam el nekik, hogy
nekem is ezen a napon van a születésem évfordulója.
Február végén Eduárd barátom is hozzákezdett a tudományos munkához. A kezdés igen nagy nekibuzdulással járt, kosztolni sem ért rá, napokig száraz kenyéren élt. Hamar megunta, pár napra rá elutazott Kosztromába, anyukát és apukát látogatni. Négy napig volt ott, és mogorván
jött vissza, de nem mondta, hogy mi baja van. Az utóbbi idõben sokat
morgolódott, lehet, hogy az aspirantúra ártott meg neki.
Március elején elkezdtem írni a disszertációt. Elõször oroszul próbáltam megfogalmazni a szöveget, mivel így nem kellett volna kétszer leírni. Ez a módszer azonban nem volt szerencsés, mivel a figyelmem jelentõs részét, a szakmai oldal rovására, a nyelvi problémák kötötték le. Maradtam a magyar megfogalmazásnál, amit késõbb lefordítottam oroszra.
Egy hét alatt kb. 25 oldalt írtam meg, azonban a környezeti feltételek
nem voltak mindig kedvezõek. Március 5-én Eduárd barátom felesége
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érkezett meg, emiatt pár napra átköltöztem egy másik szobába, átadva
nekik a 310 sz. közös szobát. (Mindig volt a kollégiumban üres hely,
ahol az ember pár napra meghúzta magát.) Sokat szórakoztam a barátomon. Rettenetesen várta a feleségét. Reggelenként percekig állt a tükör
elõtt és nézegette magát. Fogyni kell – ismételgette. Hajat vágatni bement Moszkvába a legelõkelõbb fodrászszalonba. Nagyon udvariasak
voltak, és pénz dolgában alaposan megvágták, csináltak olyan kakadufrizurát, ami az õ korához már nem illett.
Ezen a télen március 7-én voltunk elõször síelni. Jól esett a mozgás,
mert a sok üldögélésben teljesen ellazultak az izmaim. Enyhe idõ volt, de
az erdõben még nem olvadt a hó. Közben a nõnap is beköszöntött, ami itt
két napig tartott. Eduárd felesége csinált egy pilmeninek (húsostáska) nevezett orosz ételt, amibõl alaposan bevacsoráztunk. Ez egy kis változatosságot jelentett a munkás hétköznapokban. Egy hét múlva elutazott Eduárd
felesége, és visszatértem a régi helyemre. Délelõttönként otthon dolgoztam, a változatosság kedvéért délutánonként a könyvtárakat látogattam.
Március 18-án megérkezett Tóth Sándor kolléga, aki az MLTI-nél levelezõ aspiránsként szerepelt. Vele 1963 õszén, a bemutatkozó látogatásán már találkoztam. Még a nyáron beadta a vadászati tárgyú disszertációját, és a védéssel kapcsolatos procedúra most jutott el odáig, hogy
március végére kitûzték a védést. Õ otthon dolgozhatott, nyilván kedvezõbb körülmények közt, mint én itt Mütyiscsiben. Március 30-án a védés nehezen kezdõdött, mivel a tisztelt tudományos tanács késlekedve
tudott összejönni. Mintegy órás késéssel azonban mégis megkezdõdött
az esemény. Szépen védett Sándor. Bevallása szerint 20 éve beszél oroszul, csak néha a hangsúlyán lehetett észrevenni, hogy nem orosz anyanyelvû. Minden kérdésre jól megalapozott választ adott, a tisztelt tanács
egyhangúan megszavazta a kandidátusi fokozatot. A védés után egy fogadást rendezett itt az egyik ismerõse lakásán. Volt hazai harapnivaló,
hazai pálinkák és borok a kínálatban. A fõnökség is megjelent, szolidan
viselkedtek, megittak néhány pohár italt, kicsit beszélgettek és csendesen távoztak. Egyedül Sándor egyik bírálója, valami öreg erdõrendezõ –
aki hajdanában miniszterhelyettes is volt – maradt. Szép csendesen elszopogatott egy hétdecis barackpálinkát. Elõször csak engem nem értett
meg, aztán saját honfitársait sem. Szépen lefektették aludni az öreget.
Simán folyt a védés, ami számomra is tanulságos volt, meg a pár napos
beszélgetés is jó kikapcsolódást jelentett. Két nap múlva vonatra raktuk
a barátunkat, õ már otthon pihenhette a szovjet aspirantúra fáradalmait.
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Április elején az egyik nap váratlanul összetalálkoztam az aspiránsvezetõmmel. Reggel beutaztam Moszkvába a Lenin könyvtárba. Délután 2 óra tájban meguntam a búvárkodást és hazaindultam. Útközben
benéztem az egyik konzervszaküzletbe. Az üzlet bejáratánál összetalálkoztam Jablokovval. Néhány szót váltottunk, aztán elköszöntem tõle. Jól
nézett ki, jobban, mint egy évvel korábban. Úgy tûnt, hogy Moszkvában
is mozgott az öregúr, csak az Intézetet kerülte. Hogy ennek mi volt az
oka, azt csak késõbb lehetett sejteni.
Április elején végre Moszkvában is megjött a tavasz, szépen sütött a
nap és dél tájban 13 fokos meleg volt. A hosszú tél után szinte el sem hitte az ember, hogy szép idõ is létezhet. Elkezdett olvadni a hó, a fagyott talajba azonban nem tudott beszivárogni, így állt a víz mindenütt. A fenyvesek komor zöld színe egyszerre barátságosabbá változott. Többnyire vasárnap is dolgoztam. Vettünk egy kiló marhahúst meg savanyú káposztát,
fõztünk egy jó káposztáshúst, ez volt a vasárnapi ebéd, meg a vacsora is.
Az élet a diákszállóban változatlan volt. Egyik nap megint esküvõ
volt, éjjel alig aludtunk. Már úgy voltam, hogy a fehérruhás menyasszonyoktól rettenetesen féltem. Az õszi és a tavaszi idõszakban gyakran
voltak diákesküvõk.
Április 10-e, otthon húsvét van. Ebéd után 2 óráig írtam, utána elmentem egyet sétálni. Szép tavaszi idõ volt, a hó nagy része már elolvadt. A séta után a húsvét tiszteletére fõztem egy ünnepi krumplilevest,
hazai sonkával meg moszkvai tojással. Ez ebéd és vacsora is volt. Estefelé ledõltem az ágyra olvasni. Egyszer csak Csipasvili kolléga állított
be, boldog ünnepeket kívánt. A hecc kedvéért megkérdeztem tõle, hogy
milyen ünnep van ma? Karácsony – felelte. Mondtam, hogy ne bolondozzon, karácsony már régen elmúlt. Utána kisütötte, ha nem karácsony,
akkor biztosan húsvét van. (Valogya komának illett volna ezt tudni, mert
a grúzok zömmel keresztények).
Április 20-án volt a tudományos ülésszak. A disszertációm témájával
kapcsolatos elõadásomat elmondtam. Meglepett, hogy rajtam kívül aspiráns alig szerepelt.
Szeptember közepe óta nyolc hónapot pihenés nélkül kint töltöttem a
Szovjetunióban. Elfáradtam, a hazai élelmiszertartalékom is elfogyott.
Elhatároztam, hogy bár nagyon szorít az idõ, egy tavaszi szünetet közbeiktatok. Április 25-én hazaindultam.
Május 15-én érkeztem vissza Moszkvába. Ismét alaposan meg voltam
pakolva. Budapesten még két ismerõsöm is megkért, hogy hozzak ki
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egyet-mást az itt élõ ismerõsöknek és rokonoknak. A csomagokat a pályaudvaron hagytam. Szerencsére Eduárd és Csipasvili segítettek elhozni a
pályaudvarról a kollégiumba. Fuvarozás után a hazaiból jól megvacsoráztunk, de innivalónk nem volt, így vacsora után teázással töltöttük az idõt.
Megérkezésem után bementem az MLTI-be különféle dolgaim intézése
céljából. Mindjárt kezembe nyomtak egy levelet, amelyben a követség felkérésére a Felsõoktatási Minisztérium kérte az Intézetet, jelentse be azt,
hogy miként állok a munkámmal, és van-e remény arra, hogy az elkövetkezendõ négy hónap alatt meg tudom-e védeni a disszertációmat? A levéllel fel kellett keresnem az aspiránsvezetõmet, hogy õ írja meg a jelentést.
Próbáltam neki telefonálni, de már a Tanszéken mondták, hogy hiába keresem, mert elutazott a Kaukázusba, majd csak június végén jön vissza. Úgy
döntöttek, hogy a megbízott tanszékvezetõ írja meg a választ. Írtak valamit,
el is küldték a Minisztériumnak, de azt, hogy mikor lesz a védés, azt még
sejteni sem lehetett. Még aznap jártam a követségen, ott is kezembe nyomtak egy levelet, amelyben ugyanezek a kérdések szerepeltek, mint amelyek
a tanszéki levélben voltak. Megtudtam, hogy május végén vagy június elején jönnek Budapestrõl, és akkor lesz ismét valamilyen számonkérés
Május 23-án berendeltek a követségre beszámolni a munkámról, Budapestrõl a Magyar Tudományos Akadémiától jártak itt. Ismét arról faggattak, hogy állok a munkámmal. Elmondtam nekik, hogy írom a
disszertációt, de sok a bizonytalanság, így a beadás idõpontját nem tudom megjelölni. Megegyeztünk abban, hogy október elején megvédem
a disszertációmat. Amikor az aspiránsvezetõmmel kapcsolatos nehézségeket elmondtam, azt válaszolták, hogy ha túlságosan nagyok a nehézségek, lehetõvé teszik azt, hogy otthon védhessem meg. Gondolkoztam
a lehetõségen, és arra az álláspontra jutottam, hogy megpróbálom befejezni az aspirantúrát és a védést itt teljesíteni.
Május 26-án este fogadás volt a követségen az aspiránsvezetõk részére.
Mivel az aspiránsvezetõm nem volt elérhetõ közelségben, magam bandukoltam el a fogadásra. A meghívón az volt, hogy Szipka József rendkívüli meghatalmazott követ hívja meg a vezetõket. A követ elvtárs azonban nem jelent
meg a fogadáson. Nem volt sem megnyitó beszéd, sem pohárköszöntõ. Amikor összegyûlt a népség megrohanták az asztalokat és mindenki falt úgy,
mintha aznap nem evett volna. Mintegy két óra hosszat idõztem a fogadáson,
azután hazatértem a kollégiumba. Legalább elmondhattam, hogy voltam
Moszkvába egy követségi fogadáson. Amikor elmeséltem Eduárdnak az eseményt, nagyon irigyelt, pedig az egész szervezés nem volt irigylésre méltó.
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Május végi vasárnapon a kollégákkal Zagorszkba tettünk egy kirándulást. Ez egy kisebb város Moszkvától 71 km-re északra. Híres régi
temploma van, azt akartuk megnézni. A templom és a kolostor is erõs
várfallal van körülvéve. Feltûnõek a templom nagy, hagyma alakú, aranyozott kupolái. Éppen pünkösd volt, így nagy ünnepi szertartás látogatói lehettünk. A templom belül tele volt zöld nyírfaágakkal. Különös
hangnemû éneklés, füstölés mellett folyt a szertartás. Szerencsénk volt,
sikerült meglátni a pravoszláv metropolitát. A 90 éves aggastyán csak
egy percre jelent meg a rezidenciája erkélyén, hogy fogadja a hívõk hódolatát. Sok ember volt jelen, nem lehetett tudni, hogy ezek közül hány
volt a hívõ és hány a turistaszerû látogató.
A hétköznapok egyhangú munkával teltek. Június elején már 200 oldalnál tartottam. Arra gondoltam, hogy jó lesz sürgõsen befejezni, mert
a fordítás nagyon el fog húzódni. Az idõjárás tûrhetõ volt, a nappalok
hosszúak, reggel 1/2 3-kor világosodott és este 10-kor sötétedett. Nehéz
volt egész nap az asztal mellett ülni. Jó idõ esetén lefekvés elõtt Eduárddal félórás sétát tettünk a kollégium környéki zöldövezetben. Séta közben sok mindenrõl beszélgettünk. Két alapvetõen más környezetben és
más társadalmi körülmények közt nevelkedett és a sors szeszélye folytán összekerült ember egymás iránti érdeklõdése volt ez az eszmecsere.
Politikai kérdésekben gyakran voltunk eltérõ állásponton, ez azonban a
baráti kapcsolatunkat sohasem befolyásolta. Eduárd alapelve az volt,
hogy az õ hazája Oroszország, neki ezért az országért kell tanulnia és
dolgoznia. Világos álláspont, tiszteltem érte.
Június 19-én Nemky Ernõtõl kaptam levelet, ismét tele panasszal.
Többször is kifejezésre juttatta, hogy nagyon vár vissza. A távozásom
után a Tanszékre került két munkatárssal nem tudott együtt dolgozni. A
hírek szerint B. E. adjunktussal már köszönõ viszonyban sem voltak. Ez
volt a következménye annak a fonák eljárásnak, hogy nem a tanszékvezetõre bízták a munkatársak megválasztását.
Június közepén befejeztem a disszertáció magyar nyelvû szövegezését.
Nyers kézírással, kihúzásokkal és betoldásokkal együtt 210 oldal volt. A futólagos átnézéséhez is két és fél nap kellett. Megborzongtam, amikor arra
gondoltam, hogy ezt sürgõsen le kell fordítani oroszra. A helyzet nem valami biztató volt, mivel jóval több anyagot szedtem össze, mint amennyire
feltétlenül szükség lett volna. A továbbiakban nagy segítséget jelentett,
hogy a Tanszék közremûködésével az egyik külvárosban találtunk egy ráérõ nõszemélyt, aki elvállalta a kézirat lektorálását. (Korábban valamelyik
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moszkvai könyvkiadónál dolgozott.) Hogy mennyit kér érte, arról nem nyilatkozott, de elsõ találkozásunkkor azt mondta, hogy jó pénzért akár meg is
írja a disszertációt. Pár nap múlva ismét jártam a hölgynél, aki vagy 50 oldalt átnézett és borzalmasan összefirkált. Gépírónõ legyen az, aki ezen a
firkálmányon kiigazodik. Eleinte meg voltam vele elégedve, de a harmadik
találkozásnál alaposan felbosszantott. Megállapodtunk abban, hogy július
elsõ vasárnapján folytatjuk a szöveg átnézését. A megállapodás szerint korán keltem, vonatra ültem és a megbeszélt idõben, pontosan 8 órakor a lakásán voltam. Minden zárva, illedelmesen kopogtam, de senki sem nyitott
ajtót. Vártam egy ideig, megint kopogtam, nem jelentkezett senki. Ez így
ment 1/2 10 óráig. Akkor már elkezdtem erélyesen verni az ablakot. Jó
hosszú dörömbölés után álmos szemekkel megjelent az én lektornõm. Elnézést kért, hogy elaludt, de késõn feküdt le, ez volt az elalvás oka. Enyhe
vodkaszagot éreztem rajta, így sejtettem az elalvás okát. 11 óra lett, mire
egészen felébredt, és hozzákezdtünk az átolvasáshoz. Még ez sem lett volna túlságosan bosszantó, de a hölgy idõnként eltûnt, és a vodkaszag az eltûnések számával arányosan nõtt. Aztán elkezdett összevissza lotyogni, úgyhogy a munkában nem haladtunk elõre. Egy idõ múlva meguntam és otthagytam. Próbáltam emberileg megérteni, 3 iskolás korú gyermek, a férj
valahol a nagy szovjet birodalomban, talán õ sem tudja, hogy hol. Az esetbõl azt a tanulságot vontam le, hogy amíg a munka nem lesz teljesen kész,
nem szabad a nõnek elõleget adni. Jól dolgozott, csak attól tartottam, hogy
az ilyen esetek miatt a lektorálás túlságosan elhúzódik. Még jó néhány ábra
elkészítése volt hátra, nagyon kellett igyekeznem, hogy augusztus elejére
kész legyen a kézirat. Július elején jártam Jablokovnál, õ megígérte, hogy
augusztusban hajlandó átnézni a kézirat elsõ változatát.
Július 10-én Eduárdot búcsúztattam. A hét elején telefonon beszélt a
feleségével, a feleség teljesen ki volt borulva a nagy hõség és a sok munka miatt. Egyébként az aspiránsok nagy része már elutazott, Csipasvili
mászkált még a környéken. Neki lejárt az aspirantúrája és állást keresett,
de 90 rubelnél sehol sem ígértek neki többet. (A korábbi munkahelyén
100 rubelt keresett). Egy darabig állás nélkül lézengett. Egyetlen elõnye
volt a júliusnak, hogy a kollégium viszonylag csendes volt. Néha ugyan
megjelentek kirándulócsoportok, azok általában csendesen viselkedtek.
Egy idõben csehek szálltak meg néhány napra. Nagyon méltatlankodtak
a sok poloska miatt. Kicsit késõbb megjelent valamilyen mezei orosz
társaság, akik olyan felfordulást csináltak, ami már régen nem volt a kollégiumban. Szerencsére csak néhány napot töltöttek ott.
165

2014 feb.qxd

2/23/2014

10:09 PM

Page 166

Az idõ nagyon sürgetett, már vasárnaponként is dolgoztam, A lektorálással végeztünk, folyt a gépelés. Az anyag elsõ részét már megkaptam, elég rossz minõségben, õsszel még egyszer kell gépeltetni. Pénzem
volt elég, a disszertáció elkészítésére kaptam 100 rubel segélyt. A diákszállóban egyedüli aspiráns voltam, a tanszékiek is a szabadságukat töltötték, így semmit sem lehetett intézni. Csipasvili kollega látogatott meg
néha. Változatlanul 90 rubelt ígértek neki, reménye sincs egy kedvezõbb
állásajánlatra. Kedvetlenül lézeng, hogy mibõl él, az talány.
Augusztus 4-re elkészült a gépelés. A következõ héten átnéztem a kéziratot és beragasztottam az ábrákat, majd e hó 10-én leadtam Jablokovnak, aki ismét megígérte, hogy szeptember közepéig átnézi a kéziratot.
Augusztus 12-én hazautaztam Magyarországra.
A nyár végi szabadságról szeptember 20-án (keddi napon) érkeztem
vissza Moszkvába. Sikerült még a délelõtti órákban kijutni Mütiscsibe.
Rendbe tettem magam és telefonon érdeklõdtem Jablokovnál a disszertációmmal kapcsolatban. Faggatásomra elárulta, hogy még csak a felét nézte át. Nem sokat tárgyalt velem, azt mondta, hogy szombaton hívjam fel.
Szomorú voltam, hogy tovább húzódik a disszertáció végleges formába öntése és a mielõbbi beadás lehetõsége. Másnap elõszedtem a
nyers kéziratot és még egyszer átnéztem, a Jablokovval való találkozás
elõtt felelevenítettem a benne foglaltakat. Szombaton megint felhívtam
Alekszander Szergejevicset. Mondta, hogy menjek ki, mert már átnézte
a kéziratot. Délután vonatra ültem és átmentem Puskinóba. Valahova
sietett, így szombaton sem tudtam tárgyalni vele érdemlegesen. Visszaadta a kéziratot, részletesen átnézte, nagyjából meg volt vele elégedve,
de néhány részlettel nem értett egyet, így ezeket át kellett dolgoznom. A
gépelés is meglehetõsen rossz volt, emiatt újra kellett az egészet gépeltetni. Többször hangsúlyozta, hogy meg van vele elégedve, és csodálkozik azon, hogy miként tudtam 3 év alatt ekkora anyagot összeszedni.
Az Intézet szeptember vége felé még csendes volt, a hallgatók valahol
vidéken krumplibetakarítással foglalkoztak. Eduárd kolléga augusztus
végén jött vissza. Rettenetesen unta már az aspirantúrát. Este szedte az altatókat, azután másnap azon sóhajtozott, hogy semmilyen értelmes gondolat sem jut eszébe. Csipasvili barátunknak sikerült elhelyezkedni az
egyik szomszédos városkában, egy technikumban kapott tanári állást,
szeptember 25-én hívott meg bennünket lakásavatásra. Egy hamarosan
lebontásra kerülõ faházban kapott legénylakást, állítólag poloskamenteset. Hárman megittunk egy üveg vodkát, azután Eduárddal hazautaztunk.
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Meglátogattam a lektornõt, aki a disszertációm átnézését végezte.
Vittem neki ajándékba egy kis magyarországi édességet. Megint másnapos volt és megvágott 2 rubel erejéig. Nem sajnáltam tõle, a lehetõséghez képest rendesen dolgozott.
A sorsom alakulását szeptember végén még nem láttam. Az egész
disszertáció beadási procedúra zavarosnak tûnt, úgy nézett ki, hogy november közepénél elõbb aligha szabadulok. Október elsõ felében a
disszertáció átdolgozásával voltam elfoglalva. Idõnként nehezteltem Jablokovra. Összefirkálta az írásomat olyan olvashatatlanul, hogy még a
született oroszok sem tudták megfejteni, mit is akar. Három helyen olyan
megjegyzést találtam, ami meglepett. Ceruzával a margóra vetve a „jerunda” szó szerepelt. (Értelmetlenség, zagyvaság.) A kényes kérdéseket
igyekeztem kerülni, így rosszul esett ez a minden indoklás nélküli erõs
megjegyzés. Egy idõ múlva rájöttem, hogy nem érdemes mérgelõdni. Ez
egy egészen más világ, mint amiben mi, magyarok felnõttünk. A Tanszéken azzal vigasztaltak, hogy az öregúr ennél még elmarasztalóbb megjegyzéseket is szokott tenni. Kiszámíthatatlan, a tudományos beszámolókat háromszor is átnézi és rendszerint mindháromszor mást gondol.
Néhány kifogásolt részt módosítottam, a többit úgy hagytam. Szeptember végén leadtam a disszertációt újra gépeltetni. Ez alkalommal a
gépelést az Intézet fizette. Moszkvában gépelték, és úgy ígérték, hogy
két hét alatt meglesz. Bosszantott, hogy ez újabb két héttel eltolja a beadás idejét.
Október közepén a disszertáció téziseinek összeállításán dolgoztam.
Ezt is meg kellett mutatni Jablokovnak, legalább 100 példányban kinyomtatni és a megadott címekre szétküldeni. Számos feladat volt még
elõttem, úgy nézett ki, hogy jó, ha karácsony táján szabadulok.
Paul kolléga október közepén köszönt el a társaságtól. Neki is letelt
a 3 éves aspirantúrája, a vizsgáit lerakta, a disszertáció elkészítésén dolgozott. Nehezen búcsúztunk, érzelmi szinten erõsen egymásra hangolódtunk. Szerencsés voltam, hogy rajta keresztül sikerült megismerni ezt
a bátor kis balti népet.
Eduárd barátom is nagy szorgalommal írogatott. Õ még csak a disszertáció elején tartott. Közben megnézte az új munkahelyét Brjanszkban. Sok
mindent ígértek, így látszólag megelégedve jött vissza. Neki decemberig
hosszabbították meg az itt-tartózkodását. Október derekán Eduárd egyik
barátja vendégelt meg bennünket. Hozott valamilyen csodálatos mûbort,
kb. másfél pohárral ittunk meg fejenként, de másnap úgy szédelegtünk,
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mint õsszel a legyek. Szerencsére az idõjárás nyárias volt, nappal 23-24 fokos meleget mértek, ami itt ritkán fordul elõ októberben. A kollégiumban
ugyanúgy fûtöttek, mint télen, még nyitott ablaknál is alig lehetett kibírni.
A disszertáció beadása körüli bonyodalmak
Október közepére legépelték a disszertációt. A gépelés után át kellett nézni a szöveget, ami pár napot vett igénybe. Ezután következett az ábrák beragasztása és a köttetés. A Tanszéken azt javasolták, hogy teljesen elkészítve, bekötve mutassam meg Jablokovnak, úgy talán nem fog kötözködni.
A tézisek kinyomtatása volt még hátra. Ha nagyon jól alakulnak a
dolgok, november 20-a elõtt akkor sem szabadulok. Hogy engednek-e
addig itt maradni, vagy mi lesz, azt nem lehetett tudni. Idegeket próbáló
bizonytalanság volt.
Október 21-én leadtam a disszertációt köttetni. A sok rajz és fénykép
alaposan meghizlalta, úgy nézett ki, mint egy tisztes misekönyv. Végre
október 25-én bekötve, 4 példányban a kezemben volt. Én, a naiv magyar aspiráns, azt gondoltam, hogy ezzel vége a sok gyötrõdésnek. Másnap délelõtt megkerestem Jablokovot és kértem róla véleményt, amivel
meg lehettem elégedve, mert igen kedvezõ záradékot csatolt hozzá. Utána elmentem a tudományos titkárhoz, megérdeklõdni, hogy mi szükséges még a disszertációkon kívül a beadáshoz. Ott elém tettek egy papírt,
amelyen 2,5 gépelt oldalon fel volt sorolva, hogy mik a beadási kellékek. Az aspirantúra alatt ért meglepetések koronája volt ez a követelménycsokor. Vélemények, jellemzések, igazolások tömkelege, lehetõleg
mindegyik több példányban. Nagy részük teljesen felesleges, formális
papír, pl. igazolás a társadalmi és a pártmunkáról, amit itt az aspirantúra
alatt végeztem, aláírások a következõ személyektõl: az Intézet rektorától, az Intézet csúcstitkárától, az Intézet szakszervezeti elnökétõl, a Fakultás dékánjától, párttitkárától, a Szakszervezeti Bizottság titkárától és
a tanszékvezetõtõl. (Összesen 7 teljesen felesleges papír!) A legtöbb helyen azt sem tudták, hogy létezem a világon. Mindezek tetejében két nap
múlva azt is kiderítették, hogy szükség van az oklevelem hiteles orosz
nyelvû másolatára, két példányban. Rohantam a követségre megérdeklõdni, hogy mit tudok tenni. Ezeket a követelményeket a fogadó intézetnek idõben közölni kellett volna. Õk segíteni nem tudnak, intézzem úgy,
ahogy jónak látom – volt a válasz. Szerencsém volt, hogy a munkahe168
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lyem is annál a felsõoktatási intézménynél volt, ahol diplomáztam. Elmentem a nemzetközi telefonközpontba, felhívtam a Budapesten élõ
menyasszonyomat, illetve akkor már feleségemet, hogy a tudakozótól
szerezze meg az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának telefonszámát, ott hívja fel Hiller István igazgatót, és kérje meg, hogy a fõkönyv
alapján állítsanak ki két orosz nyelvû másolatot az oklevelem adatairól,
és azt küldjék el a budapesti címére, majd õ továbbítja nekem Moszkvába. Ezeken kívül az irodalmi munkásságomat eredeti könyvek és folyóiratok prezentálásával kellett volna bizonyítani. Szerencsére volt nálam
néhány különlenyomat, azokat adtam le.
Október 31-én került sor a tanszéki védésre. Két tanszék oktatóinak
(12 fõ) jelenlétében kellett megvédeni a disszertációmat. Mintegy 2,5
órán át faggattak. Sok kérdést tettek fel, úgy tûnt, hogy mindegyik jelenlévõ jól akarta magát adminisztrálni. A kérdések nem voltak nehezek, a
tanszéki védést könnyen átvészeltem. Ha a tanszéki védésrõl megvan a
jegyzõkönyv, és minden elõírt papírt összeszedtem, csak akkor adhatom
majd a disszertációt a további procedúrára.
A sorsom bizonytalan volt, ösztöndíjat már nem kaptam, a TMB több
kiutazási lehetõséget már nem biztosított. November 1-jével visszakerültem az Erdészeti és Faipari Egyetem állományába. A követségen azt
javasolták, hogy jelentsem be az Intézetnek a helyzetemet, és õk nyilatkozzanak, hogy milyen határidõvel tudják biztosítani a védést. Megkerestem az illetékes titkárt, aki kijelentette, hogy 4 hónapnál rövidebb idõ
alatt nem lehet védeni. Én pedig ösztöndíj nélkül 4 hónapig nem tudok
itt élni. Voltam a rektornál, elmondtam a gondjaimat, õ egy szempillantás alatt kijelentette, hogy most hazamegyek, és az Intézet költségén kijövök védeni.
November elsõ hete a szükséges papírok utáni járkálással telt el,
szorgalmasan gyûjtöttem az aláírásokat. A Nagy Októberi Forradalom
emlékére háromnapos ünnep volt, semmit sem tudtam intézni. Vártam
a diplomamásolatot. Ha azt megkapom, akkor kérdés, hogy mi jut még
a tudományos titkár eszébe, mert az események után az az érzésem támadt, hogy õ maga sem tudja, hogy mi kell. A kollégák közben megnyugtattak, nem kell idegeskedni, itt minden megoldódik, csak idõ kérdése. Nagyon untam már mindent, nem volt érzékem a humor iránt. Decemberig meghosszabbították az itt-tartózkodási engedélyemet. Közben
írtam a soproni egyetem rektorának levelet, amelyben jeleztem, hogy
csak december elején kerülhetek haza.
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November 7-én este, az ünnep tiszteletére az alattunk lakó aspiránsok
meghívtak bennünket egy kis ünneplésre. Vettünk közösen néhány üveg
vodkát, azt szép csendesen elfogyasztottuk, utána lefeküdtem és legalább jót aludtam.
November 9-én végre megkaptam a diplomám orosz nyelvû fordítását, a már meglevõ papírokkal és a disszertációkkal együtt leadtam a tudományos titkárnak. A további lépések is lassan haladtak. Következett
az opponensek kijelölése. November 9-én volt egy kari tanácsülés, azon
kellett volna megtárgyalni és a tudományos tanácsnak jóváhagyni a bíráló opponensek felkérését. November 9-re a dékán is, meg a tanszékvezetéssel megbízott oktató is megbetegedett, így nem volt, aki elõterjessze az ügyet. Ezt a tárgyat a következõ hétre halasztották. A november 16-ai tanácsülésen már mindkét illetékes megjelent, elõ is terjesztették az aspiránsvezetõ által összeállított javaslatot. Erre az egyik professzor felállt és megkérdezte, hogy miért éppen azokat kérik fel, akiket
Jablokov javasol? Õk sem nem nemesítõk, sem nem tölgyes szakemberek. Jablokov nem volt jelen, a megbízott tanszékvezetõ nem tudta megindokolni a javaslatot. A tanács másokat javasolt, az egyik Harkovban,
a másik Voronyezsben dolgozott. Elõször ezekkel kellett lelevelezni,
hogy vállalják-e az opponenciát. Ha vállalják, akkor a tudományos tanácsnak meg kell erõsíteni õket ebben a minõségükben. Az új javaslat
nem volt valami szerencsés, mivel a harkovi professzor nagyon elfoglalt
ember, nem valószínû, hogy vállalja, ha vállalja is, csak sokára fog véleményt adni. A voronyezsi professzor ádáz ellensége Jablokovnak, nem
kizárható, hogy kellemetlenkedni fog, ami rám nézve is hátrányos lehet.
Alaposan összegabalyították az ügyemet, és a kivezetõ utat sem lehetett
látni. Ezek mind olyan dolgok voltak, amelyeket kis gondossággal hónapokkal elõtte el lehetett volna rendezni. Tudták, hogy október végén lejár a kiküldetésem ideje, és azt, hogy a disszertációt október végén be fogom nyújtani.
November közepén ismét jártam a követségen. Õk azt mondták, hogy
rendben van, ha az Intézet fizeti az utazási költségeket, nekik nincs kifogásuk egy késõbbi védési idõpont ellen, de mindezt kérjem írásban,
hogy otthon el tudjak számolni a dolgaimmal. A másik javaslatuk pedig
az volt, hogy addig ne menjek haza, míg a disszertáció téziseit ki nem
nyomtatják. Én viszont nagyon untam már az itteni idõhúzást. Novemberben a megtakarított pénzembõl éltem. Védés ebben az évben már biztosan nem lesz, így december elejénél tovább nem maradok.
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November utolsó hetében Növénynemesítési Kongresszus volt
Moszkvában, azon sikerült találkoznom Sz.Sz. Pjatnyickij harkovi professzorral, akit az egyik opponensnek kértek fel. El is vállalta a bírálatot, de azzal, hogy csak január hó folyamán tud foglalkozni vele. November 26-án sikerült tõle kapni egy elõzetes véleményt, ami alapján ki
lehetett nyomtatni a disszertáció téziseit. Barátságos ember benyomását
keltette, feltételezhetõ volt, hogy nem fog akadékoskodni. A másik opponensnek Liszin professzort, a Telepítéstani Tanszék vezetõjét kérték
fel, õ is megígérte, hogy megadja az elõzetes véleményt. A következõ
hét folyamán hozzá lehetett látni a tézisek kinyomtatásához. A Nemesítési Kongresszuson találkoztam Gyõrffy Barna neves genetikussal, aki
ott elõadást tartott. A tolmácsa nagyon gyengén beszélt magyarul, így
megkért, hogy fél napig segítsek neki Moszkvában körülnézni.
November utolsó napján levelet kaptam az Erdészeti és Faipari Egyetemtõl, amelyben értesítettek, hogy november hónapra szabadságot biztosítottak, hogy az itteni dolgaimat be tudjam fejezni.
December elején a tézisek szövege a nyomdában volt, a kefelenyomatokat december 6-án kaptam meg, azt át kellett olvasni és a megjelentetéshez engedélyt kérni. Emiatt pár napi elfoglaltságom még volt. December 8-án lejárt a második hosszabbításom is. A tézisek szétküldését
már a Tanszéknek kell elvégezni. Minden munkámmal készen voltam, a
szemléltetõ plakátokat is elkészítettem a védéshez. A védést február második felére ígérték.
Elköszöntem Csipasvili kollegától. Megkértem arra, hogy a maradék
pénzemet a védésig õrizze meg, mivel a határon pénzt átvinni nem lehetett.
Elérkezett december 9-e, a hazautazásom napja. Eduárd kikísért a pályaudvarra. Nehezen – majdnem könnyek közt – vettünk búcsút egymástól, ígérvén, hogy ezentúl is kapcsolatban maradunk, a védésemkor õ
már nem lesz Mütyiscsiben. A küzdelmes éveket itt hagyva, megkönnyebbült lélekkel szálltam be a Budapest felé tartó nemzetközi vonatba, amelyre a menetjegyet már magam válthattam meg.
Az ígérettõl eltérõen, a védésre 1967. május 17-én került sor. Az opponensi véleményeket idõben megkaptam. Mindkét bíráló kedvezõen nyilatkozott, így aggodalomra nem volt okom. Sz.Sz. Pjatnyickij a bírálatában kiemelte a sipovi kocsányos tölgy populáció morfológiai és ökológiai
elemzésében végzett részletes vizsgálatokat. Kérdése az volt, hogy milyen szelekciós módszereket alkalmaznék a sipovi tölgyállományok produktivitásának és faminõségének javítása érdekében? Liszin professzor
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véleménye túl általános volt, hiszen õ sem nemesítéssel, sem speciális
tölgyproblémákkal nem foglalkozott. Észrevételeire nehezebb volt válaszolni. Az öttagú bizottság az elõadásomat és a kérdésekre adott válaszaimat elfogadta, és javasolta a biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozat odaítélését. A védésen felvett jegyzõkönyv alapján a Moszkvai Erdõtechnikai Intézet Tanácsa 1967. június 28-ai ülésén odaítélte a
biológiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot. A TMB 1967.
július 5-én hagyta jóvá és állította ki a kandidátusi oklevelet.
A védés után Moszkva egyik színvonalasabb éttermében egy banketten köszöntem meg a Bizottság tagjainak, az MLTI vezetõinek és a Tanszék oktatóinak a segítõkész fáradozásait. (Volt megtakarított pénzem,
amit a decemberi távozásomkor Csipasvili kollegára bíztam.) A bankettre az aspiránsvezetõmet is meghívtam, õ azonban cukorbetegségére hivatkozva nem jelent meg. Tõle külön elköszöntem. A kutatási terveim és
a disszertáció tematikájának összeállításában alig támogatott, de azért,
hogy kutatási területként a Sipov-erdõt jelölte meg, és az Erdõközpont
akadékoskodása ellenére is kitartott az eredeti javaslata mellett, 50 év
múltán is hálás vagyok. Segítségével Európában egyedülálló tölgyes
biocönózisba kerültem, amely bõséges vizsgálati lehetõséget kínált. A
Sipov-erdõ ma a világörökség tagja.
A Szovjetunióban végzett aspirantúra szakmai utóélete
A felsõoktatási intézményeink közt létesített kölcsönös kapcsolattartás során orosznyelvtudásomat gyakran vették igénybe. Már 1967. július közepe és augusztus eleje közt egy cseretanulmányutat vezettem az MLTI-hez.
Az elkövetkezõ évek során majd minden nyáron vagy a Szovjetunióba vittem hallgatókat, vagy itthon fogadtam a szovjet csoportokat és szerveztem
számukra a magyarországi programot. Késõbb a Kirovról elnevezett Leningrádi Erdészeti Akadémiával is létrejött egy cserekapcsolat. Itt a Dendrológia Tanszékkel kerültünk közelebbi kapcsolatba, háromszor jártam
Leningrádban. Ezeken kívül különbözõ konferenciákon vettem részt, és a
látogatások során a tajga zónától a Krímig és a Kaukázusig számos helyre eljutottam. Az utazások alkalmával sikerült Kelet-Európa erdeit és növényvilágát megismerni, ami az oktatómunkámban segítséget jelentett.
Az aspirantúra során szerzett szakmai tapasztalatokat szerettem volna itthon hasznosítani, ennek kapcsán a Sipov-erdõben megkezdett
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tölgyvizsgálatokat igyekeztem folytatni. A kisalföldi szlavón eredetû tölgyesekben végeztem populációgenetikai vizsgálatokat, a hazai termõhelyeknek legjobban megfelelõ tölgytípusok kiválasztása céljából. Az oktatási leterhelésem meglehetõsen nagy volt, és anyagi támogatást sem sikerült a munkámhoz kapni, így néhány év után felhagytam ezzel a próbálkozással. Az MTA Erdészeti Bizottsága Növénynemesítési Albizottsága 1958-tól mûködött, késõbb ennek a szervezetnek a munkájába kapcsolódtam be, a tölgy magtermelõ állományok kijelölésében és a kezelési módszerek kidolgozásában mûködtem közre. Sajnos a 80-as évek közepén ez a munka is leállt, pedig a Szovjetunióban végzett földrajziszármazási kísérletek eredményei megmutatták, hogy különösen a kocsányos tölgy esetében a megfelelõ származásoknak a termõhelyek optimális hasznosításában igen nagy jelentõségük van.
1978 táján lépett fel hazánk számos pontján a kocsánytalan tölgy
pusztulása. A kórfolyamat okainak vizsgálatára alakult egy szakértõkbõl
álló kutatócsoport. Az ország különbözõ pontjain végzett vizsgálatokba
mint rendszertanost vontak be, feladatom a vizsgálat alá vont állományok taxonómiai elemzése volt.
A szovjetunióbeli tapasztalatszerzés
értelmi és érzelmi vonatkozásai
Az ún. haladó szovjet biológia egyre inkább nyilvánvalóvá váló válsága
miatt a lehetõ legrosszabb idõszakban kerültem ki a moszkvai aspirantúrára. A genetikai kutatások terén elért korszakalkotó eredmények egyre
inkább nyilvánvalóvá tették a spekuláció révén létrejött áltudományos
nézetek megalapozatlanságát. A szovjet genetikai iskola ugyanis tagadta, hogy a sejtekben valamiféle külön örökítõ anyag létezik, õk az egész
protoplazmát tekintették az öröklõdés hordozójának. 1962-ben lefordították és kiadták Rohmeder-Schönbach szerzõpáros Genetik und Züchtung der Waldbaume címû könyvét. Az orosz nyelvû kiadáshoz az elõszót Jablokov professzor írta, ebben a következõ megállapítás olvasható: „A nemesítés és a genetika elméleti alapjául a szerzõk kifejtik az
öröklõdés kromoszómális elméletét, amelyet országunkban a genetikusok és a nemesítõk túlnyomó többsége elutasít”.
Tudományos vonalon, a felszín alatt megkezdõdött egy változás.
1966 nyarán a Nemesítési Tanszéken kezembe adtak egy 16 oldalas prog173
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ramfüzetet, amelyet a Speciális Felsõoktatásügyi Minisztérium az erdõgazdasági felsõoktatási intézmények számára bocsátott ki. A héttagú
szerkesztõbizottságban a Tanszék egyik docense, A. Ja. Ljubavszkaja is
részt vett. A füzetbe nézve nem akartam hinni a szememnek, abban
olyan örökléstani fogalmak szerepeltek, mint a gén, a DNS és az RNS,
azok struktúrája és replikációja, a genetikai kód, sõt a szovjet genetikusok által hevesen támadott Mendel-Morgan-féle törvényszerûségek is,
mint oktatási tételek szerepeltek. Mindezek a változások kinttartózkodásom három éve alatt következtek be. A tudománypolitika területén megindult egy fellazulási folyamat, ami késõbb más területekre is kiterjedt.
Aspiránsvezetõm változatlanul az ortodox genetikai elveket valló Jablokov professzor maradt. Munkám során sok bizonytalansággal és akadállyal kellett megküzdenem. A vegetációs idõszakokhoz kötött kutatási
témám miatt is a 2,5 éves disszertáció elkészítési és beadási idõkorlát illuzórikus volt.
A rejtélyes keleti világban adódtak olyan körülmények, amelyek segítettek túlélni a számomra rideg valóságot. Sokat jelentett az a baráti
társaság, amely akkor ott Mütyiscsiben, a nem orosz nemzetiségû aspiránsokból jött létre. A kölcsönös szimpátia alapján kialakult baráti kör
olyan kollégákból állt, amelyekben bízni lehetett, tanácsaikkal, biztatásukkal sokat segítettek. Az olyan programok, mint a közös téli sítúrák
vagy az õszi és tavaszi kirándulások sok kellemes élményt nyújtottak.
Alkalmakként mérsékelt alkoholfogyasztás mellett létrejött baráti
összejövetelek derûs órákat hoztak az egyhangú aspiránsi életbe. A baráti kapcsolat során megismertük egymás szokásait, gondolkozását, reményeit és vágyait. Õszinte barátság volt ez, tudtuk, hogy 3 évig leszünk együtt, utána mindenki megy a maga útjára. Megnyugtató volt,
hogy Európa keleti felén vannak kisebb-nagyobb nemzetek, amelyek
felnéznek ránk és szívesen barátkoznak velünk, magyarokkal. Egyéniségemet formáló, magyarságomat erõsítõ esemény volt ez a különös indíttatású aspirantúra.
A szovjetunióbeli tartózkodásom és a késõbbi utazásaim során sok
különbözõ nemzetiségû és gondolkodású emberrel találkoztam, a beszélgetések nyomán világlátásom kiszélesedett. Betekinthettem egy különös társadalom életébe. A bolsevik mozgalom hajnalán már létrejött
egy sajátos orosz kollektív életforma, amit a háborús évek elmélyítettek.
Erre az életformára a nélkülözés, az alacsony munkabérek, az üres boltok, a durva és korrupt eladók, valamint a véget nem érõ sorban állás
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volt a jellemzõ. Hruscsov regnálása alatt a fizikai terror csökkenõben
volt. A közben felnõtt ifjabb generáció már nehezen viselte el a nyomasztó hiánygazdaságot. A nélkülözés és az üres lózungok mellett hihetetlenül felértékelõdött a személyes jólét iránti vonzalom. A volt Komszomol tisztségviselõibõl és a pártelit magasan képzett, olykor külföldön
is járt gyermekeibõl kialakult egy „vagyonszerzésre” törekvõ réteg,
amelynek politikai érdekérvényesítésre is lehetõsége nyílt. Az állami vagyon magánszektorba mentése 1980 táján már visszafordíthatatlan folyamat volt. A strukturális változások során Oroszország kiesett marxista vezetõ szerepébõl, megszûnt az összetartó erõ, a Szovjetunió nem élte túl a XX. századot, felbomlott. A változások elõjelei már az 1960-as
évek közepén érezhetõk voltak, azt azonban, hogy ezek a gyökeres politikai és gazdasági változások alig negyedszázad alatt bekövetkezhetnek,
nem lehetett remélni. Az Európát megosztó vasfüggöny leomlott, Közép- és Kelet-Európa kikerült a szovjet szocializmus kilátástalan zsákutcájából. A katonai erõre alapozott terjeszkedés helyett a kõolajra és a
földgázra épített új birodalmi szemlélet alakult ki. Szeretnénk remélni,
hogy a XXI. század már nem a megpróbáltatások, hanem a lehetõségek
százada lesz.
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1. ábra. Moszkva környéki erdeifenyves
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2. ábra. Fehér kérgû északi nyírfák
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3. ábra. Lékhalászat Moszkva környékén

4. ábra. A Sipov-erdei erdésztelepülés
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5. ábra. A Sipov-erdei település bejárata

6. ábra. Tölgyfából épült szélmalom
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7. ábra. A Sipov-erdõ felszínét széles völgyek tagolják
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8. ábra. Tavasz a Sipov-erdõben
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9. ábra. Orosz gyerekek tulipáncsokrokkal

10. ábra. Tavaszi aspektus virágzó keltikékkel
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11. ábra. Viharfelhõk a dél-orosz puszta felett
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12. ábra. Erdei út esõs idõben
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13. ábra. A késõnfakadó tölgy monopodiális ágrendszere
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14. ábra. Dombháti késõnfakadó tölgy állomány
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15. ábra. Idõs tölgy állomány kijelölt elitfákkal
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16. ábra. A 4-es számú elitfa gyertyaegyenes törzse
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17. ábra. Térkép a Sipov-erdõ elhelyezkedésérõl

18. ábra. Sipov-erdõ (légi fotó)
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