
IV. Életünk a soproni Erdélyi Diákotthonban

„Emlékezés nélkül mi lennél te szív: 
Beszédes húrjától megfosztott hárfa!"

Az Erdélyi Kör és az Erdélyi Diákotthon 
rövid története

Már Selmecbányán alakítottak az azonos vidékről a Bányászati és 
Erdészeti Akadémiára került főiskolások asztaltársaságokat, ba
ráti köröket. így volt a borsodiaknak, dél-dunántúliaknak és más 
vidékekről származóknak is ilyen összetartó társasága. Az erdé
lyiek is „Erdélyi Kör"-be tömörültek.

Az első dokumentum, ami ezt bizonyítja, Az erdélyi ifjak arckép
csarnoka című, 1863-ban indított fényképalbum, amit Segesváron 
készítettek. Az első tablón Bedő Albert képe is látható. Az „Erdélyi 
Kör" első pecsétje ugyanebben az évben már használatos volt. A 
kör alakú pecsét közepén Erdélyeimére látható, fölötte koronával, 
körben a következő felirattal: „Akad. Erdélyi Kör Pecsétje"

Az „Erdélyi Kör" múltja tehát az 1860-as évekre nyúlik vissza. 
ASelmecről történt menekülés után Sopronban is tovább műkö
dött, egészen 1925-ig, amíg nem végeztek a háború után itt rekedt 
erdélyiek. 1940 őszén, Erdély északi részének visszacsatolása után 
31 taggal az Erdélyi Kör újjáalakult.

1940/41-ben Kun Béla, 1941/42-ben Zonda Pál, 1942/43-ban 
Tana Álmos, 1943/44-től Lőrincz Levente volt a kör elnöke, s az 
utóbbi egyben az utolsó elnöke is.

Akkoriban a MEFHOSZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Országos Szövetsége) tömörítette magába a különböző 
egyetemek karainak „diáksegítő" -  vagyis szociális jellegű -  szer
vezeteit és a különböző területi szövetségeket. Vagyis a MEF- 
HOSZ-ba tartozott a SZEFHE, DEFHE és FEFHE is. Ez a három 
területi szövetség -  SZEFHE: Székely Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete; DEFHE: Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete; FEFHE: Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall
gatók Egyesülete -  a trianoni békeszerződés aláírása után alakult, 
sok tekintetben az irredentizmus jegyében, s elvileg az elcsatolt
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területek menekült egyetemi hallgatóinak diákszociális ügyei fö
lött vállalt gondot. Lényegileg ezek is elsősorban politikai szerve
zetek voltak. Jellemző azonban, hogy a bécsi döntés után a SZEF
HE elvesztette politikai súlyát, s előtérbe került az újonnan alakult 
kolozsvári diákszervezet, míg a visszacsatolásokkal tovább nőtt 
a DEFHE és FEFHE szerepe, mivel a Felvidékről és a Délvidékről 
sok, az anyaszervezet tagságánál demokratikusabban gondolko
dó fiatal került az anyaországi ifjúsági szervezetek soraiba. A 
Diákegység Mozgalom egyik bázisa éppen a visszacsatolt terüle
tekről érkező ifjúság volt. (M. Kiss S. -  Vitányi l :  A magyar diákok 
szabadságfrontja. Az Antifasiszta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbi
zottság Kiadványa, Budapest, 1983.41-42. p.)

A soproni Erdélyi Kör a SZEFHE-vel alig tartott kapcsolatot, 
mert annak vezetősége mind szorosabban felzárkózott a „Turul 
Egyesülethez" A mi Ifjúsági Körünk és a hozzá tartozó Erdélyi 
Kör a turulistákkal sohasem lépett szövetségbe. A leghatározot
tabban a német irányzat ellen voltunk. Ezért sem voltunk hajlan
dóak sem Tharandtba, sem máshova kitelepedni 1945 elején. A 
több mint száz erdélyi hallgató közül csak egyetlen fiú „ment át 
Németországba", de őt a kari ülés azonnal ki is zárta az egyetem
ről.

Szász Tiborral együtt például határozottan emlékszünk Nyírő 
József1945. februári látogatására, amikor a SZEFHE nevében kért 
bennünket arra, hogy működjünk közre az erdélyi menekültek 
Svájcban történő letelepítésében. Ez a megbeszélés részletesebben 
Szászék Várkerület 110. sz. alatti „kamarájában" folyt le. Nyírővel 
kemény vitába keveredtünk. Különösen Szász Tibor érvelt meg
győzően. Kifejtette, hogy Nyírő könyveit mindnyájan olvassuk, 
azok kedvenceink. Az írót elismertük az erdélyi nehéz sorsú 
emberek emlékfa állítójának, azonban azzal nem értettünk egyet, 
hogy hagyjuk el az országot és külföldön alapítsunk új Erdélyt, 
amíg ismét hazatérhetünk. Hivatkoztunk neki az 1848-49-es „Fla- 
mingók"-ra, akik Amerikában „Új Budát" alapítottak a hazatéré
sükig. ő k  sem térhettek soha haza, „Új Budát" pedig a történelem 
szele nyom nélkül elsöpörte Amerikában.

Ez a beszélgetés jelentette a SZEFHE-vel való utolsó kapcsola
tunkat.
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Az erdélyi hallgatók 1940. szeptemberben kezdtek érkezni. Az 
első Bocsánczy János volt, aki azonnal jelentkezett a kar dékáni 
hivatalában. Átmenetileg a nagyon szűkös „Hotel Inter"-ben ka
pott alvási lehetőséget. Ezután lassan érkeztek a többiek is: 18 
bányász, 2 kohász és 13 erdész.

Néhány hét után, miután az érkezőket már nem tudták elhe
lyezni a Hotel Interben, megalakult az első Erdélyi Otthon az 
Egeredi dombon lévő Tanári Üdülőben. Ez az üdülő csak a nyári 
időszakban működött, így ősztől tavaszig állt az erdélyiek rendel
kezésére. Ezzel egyidőben városi összefogással megalapították az 
erdélyi menzát is a Várkerület 110. sz. alatt, ahol a fiúk ingyen 
ebédet kaptak.

Az Otthon kicsit messze volt az egyetemtől és a menzától, de 
nyugodt, biztos elhelyezést jelentett. A társaság jól összeforrt, 
igyekeztek egymáshoz alkalmazkodni. Az első karácsonyt is leg
többen Sopronban töltötték, hiszen nagyon messze voltak a szülői 
háztól, drága és nehézkes volt az utazás, és vizsgázni is kellett. Az 
erdélyiek közül ugyanis soknak volt 100 pengős, ún. viszontszol- 
gálati ösztöndíja. Nekik a vizsgát időben le kellett tenniük; még 
az egész éves tárgyakból is kellett félévkor vizsgázni.

Miután ebben az időben sokat szaladgáltunk a városban, azt 
mondták Sopronban: hogyha látsz egy fiatalembert, aki bakancs
ban, bricsesz nadrágban, rendszerint hajadonfőtt rohan az utcán, 
az biztos erdélyi. Télen pedig sokunknak volt világos szürkés 
posztóból sujtásos zekénk, amivel különösen feltűntünk.

Az 1940/41-es tanév befejeztével az üdülőt vissza kellett adni 
eredeti rendeltetésének. Ekkor bérelték ki Zonda Pálék a Mátyás 
király u. 5. sz. alatti első emeleti lakást Radics Józsefé pítésztől, és 
rendezték be Erdélyi Diákotthonnak.

Az Otthon első vezetője az 1941 /42-es tanévben Zonda Pál volt 
és Lőrincz Levente a pénzügyi felelős. Az 1942/43-as tanévben 
Bocsánczy János vette át a vezetést, majd 1943-45-ig Lőrincz Levente. 
A Diákotthon vezetését az 1946. év végén történő megszűnésig 
Tompa Károly látta el, és Kádár Zsombor volt a gazdasági felelős.

Az ötszobás, hallos, előszobás, konyhás-kamrás, fürdőszobás 
otthonban, ahol később a Délvidékről jött Kiss László is hozzánk 
csatlakozott, szigorú rend uralkodott.

62



Tekintve, hogy a szobákban általában többen tartózkodtak, 
nem lehetett biztosítani a nyugodt tanulást. Csak 4 szobát hagy
tunk meg hálónak és a legnagyobbat tanulószobának rendeztük 
be, asztalokkal, rajzolási lehetőséggel. A fekvőhelyek száma 18 
volt.

A tanulószobában teljes csendnek kellett lennie. Tilos volt a 
beszélgetés, még a suttogás is, és ha valaki kérdezni akart (szíve
sen segített mindenki egymásnak), úgy az előtérben vagy a lakó
szobákban lehetett beszélgetni, vitatkozni („fűrészelni"). Dohá
nyozni sem a tanuló-, sem a lakószobában nem volt szabad, csak 
a meglehetősen nagy hallban, amely ugyan világos volt, de egy 
szál bútor sem volt benne. Nyáron természetesen a tanulóhoz 
csatlakozó szép nagy erkély volt a „pipatórium"

A jó kollektív szellemet az is bizonyította, hogy az éhes népség 
részére mindenki rendelkezésre bocsátotta a hazulról érkező cso
magját. Ez bizony a szűkös menzakoszt mellett nagyon jót tett. 
Különös népszerűségnek örvendtek a Györke Zsombor csomagjai
ban érkező vaddisznókolbászok, de természetesen minden egyéb 
is, ami a jó hazai ízeket biztosította a Schneeberger-kolbász után, 
amely állandóan a menühöz tartozott, s már a könyökünkön jött 
ki. A vitamint 1942-től -  amíg lehetett -  szüleim kisbaconi gyü
mölcsöse szolgáltatta a folyton úton lévő két fonott kosárban.

Emlékezetesek maradnak az esti sakkpartik és a nagy „fűrésze
lések", amelyeken sokszor megváltottuk a világot. Összehasonlí
tottuk magunkat az „anyaországiakkal". Sokunk vélte, hogy az 
erdélyi ember eleven, mozgékony, bőbeszédű, míg az alföldi 
csöndes, nyugodt, szótlan. Valóban, az erdélyi embernek volt oka 
ébernek lenni: a szeme úgy járt, mint az „óraketyegő", mert 
sohasem tudta, honnan éri baj. Ezért csavaros észjárású, született 
diplomata. Az alföldi ember nyugodt, egyenes, ha durvább és 
keményebb is. Az erdélyi ember kénytelen volt sokat beszélni: ha 
egy kőhajtásnyira vannak egymástól a falvak, és minden falunak 
más a lelke, története, mindegyiknak megvannak a maga vidám 
vagy szomorú eseményei: ezt csak meg kell beszélni annál a 
csurgónál, ahol két falu népe találkozik. De az alföldi ember kinn 
él a pusztán. Beláthatatlan messzeségben fehérük egy ház, mozog 
egy szántó-vető ember a maga liturgiális ünnepélyességével.
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Nincs kivel beszélni: szótlan, zárkózott lesz a sok egyedülléttől, 
megfontolt, tempós. Jobban összenőtt földjével, tehát naturáli- 
sabb. Olyan, mint egy fa a hegytetőn: a székely, mint fa az erdő
ben.

A vasárnapokat leginkább az Ifjúsági Körben töltöttük, mivel 
az az Otthonhoz közel esett. Bár a tarokkpartikba is bekapcsolód
tunk, de ha csak erdélyiek álltak össze, rendszerint preferánszoz- 
tunk, néha alsóst is játszottunk. A kártyaszabályok betartása be
csületbeli ügy volt.

Érdekes, hogy az Otthonban soha nem volt mértéktelen szesz
fogyasztás, és nagyon kevés volt a dohányos ottlakó is. (Igaz, a 
dohánnyal szűkében álltunk.)

Kereken ötven év telt el azóta, hogy legtöbbünk elhagyta ezt a 
kis Otthont. Azóta sok minden történt. A „fiúk" szétszéledtek, 
számtalan helyen megfordultak, dolgoztak, laktak, és még jó 
néhányan élünk, de a diákotthon szobáit, amelyben a „kamme- 
rokkal" 3-5 évig laktunk, sohasem feledjük. Azok még ma is 
előttünk vannak, és még ma is úgy érezzük, hogy az valóban 
„otthon" volt. Sok tekintetben a népi kollégiumok elődjének kell 
tekinteni ezt az önerőből fenntartott intézményt.

Úgy véljük, hogy mi, az Erdélyi Diákotthon lakói az átlagnál 
toleránsabbak voltunk, demokratikusabb szelleműek, nyitottabb 
világnézetűek, jobban befogadóképesek a haladó eszmék iránt, 
mint más vidékről származók, mert neveltetésünk, körülménye
ink, többnyire származásunk is így hozta.

így nem volt abban semmi különös, hogy 1945 végétől az 
erdélyi Kovács Mihály, Nagy Lajos, Zilahi József és még néhányan 
megalakították a Rákóczi u. 37. sz. alatt volt kis internátusban a 
Berzsenyi Népi Kollégiumot, azzal szemben a mai Ruhagyár 
épületében (Rákóczi F. u. 8. sz.) a Bolyai János Technikus Népi 
Kollégiumot és a Lenin krt. 79. sz. alatt a Görög Ilona Leány Népi 
Kollégiumot. A Bolyai NK később a Juliáneumba (ma Nyugdíjas 
Pedagógusok Otthona, Gesztenyés u. 2. sz.) költözött. Ezek a népi 
kollégiumok a budapestiekkel egyidőben létesültek. Történetük 
megírásával az alkotók még adósak.

Az Erdélyi Diákotthon nehéz időkben végül is számos hallga
tónak adott Sopronban igazi otthont. Segített az egyetem lakás
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gondjain és példás közösségként működött hat évig. Lényegében 
magától szűnt meg, mert nem volt már erdélyi hallgató, aki benne 
lakjon.

Jóban, rosszban együtt voltunk. A selmeci hagyományok ész
revétlenül ivódtak belénk. Elsősorban a komoly mozzanatoknál 
érvényesült legjobban a selmeci diákélet alapja, a barátság, a 
baráti hűség. Ha véletlenül valamelyikünk megbetegedett, azt 
éjjel-nappal ápoltuk. Nem emlékszem, hogy az Erdélyi Diákott
honban orvos járt volna! Helyesbítek: járt, sót ott is lakott. De ez 
már csak a fokozatos megszűnés időszakában volt, amikor csak 
két szobányian voltunk, és a nagy lakás többi részét egy kedves 
orvoscsaládnak engedtük át.

„Néhány hallgatói élményem" címen később felvillantok kevés- 
nyi epizódot, vidám-komoly dolgainkra jellemző eseteket.

Megemlítem, hogy a mi időnkben nem voltak egyetemi jegy
zetek, tankönyvek. Legalább ketten-hárman álltunk össze egy- 
egy tárgy jegyzetelésére. Az alap egy előző évfolyambeli firmánk 
jegyzete volt. Ezt egészítettük ki szépen, olvasható kézírással. A 
vizsgahónapig mindenkinek prezentálnia kellett a vállalását. A 
bekötésért nem kellett pénz: összetűzte egyik könyvkötő ismerő
sünk, barátságból.

Az idősebbek mindig segítettek. Csak egy ok volt, ami miatt 
meg lehetett szakítani a tanulóbeli stúdiumokat: ha az „ügyele
tes" cigarettázó füttye az erkélyről szép lány közeledtét jelezte. 
Ilyenkor ellepték a „verebek" a hosszú erkélyt, s kinézték szegény 
leányzó alól a lábát. Megjegyzést tenni, szemtelenkedni viszont 
nem volt szabad. így is mind több kislány indult a Deák térről 
inkább az Erzsébet utcán át a város felé, mert nem volt ereje kiállni 
a mustrát.

Egyébként az egész utca barátunk volt: Buranits úr olcsóbban
-  s legtöbbször hozomra -  borotvált, Luxander cipészmester in
gyen foltozta bakancsunkat, Karay úrnál örök hitelünk volt, a 
Kocka cukrászdába is bejáratosak voltunk, s a tejivóban nemegy
szer elfeledték a tej árát kérni, mondván: még nem hozták a 
számlát.
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Akik oktattak, emberré neveltek

A Sopronba áttelepült ősi selmeci bányász-kohász-erdész Al
ma Materen 1940-46-ig minket is oktató 30 professzor legalább 
száz évvel ezelőtt született (öt kivételével, akik a századfordulón 
látták meg a napvilágot), és közülük sokan még Selmecen is 
tanítottak. Sajnos már senki nem él közülük.

Csupán néhány mondattal villantom fel hatalmas életművü
ket, bizonyítva, hogy Alma Materünk oktatóinak munkássága, 
szellemi kisugárzása túlmutatott a három fő szakterületen, és 
földrajzi értelemben átlépte az ország határait. Alma Materünk 
tanári testülete a magyar nyelvű oktatás bevezetésével, a magyar 
műszaki-biológiai szakirodalom megteremtésével különösen pá
ratlan, áldozatkész munkát végzett. Tanáraink és Alma Materünk 
egykori hallgatói kezéből kerültek ki nemcsak a bányászat, kohá
szat és erdészet első magyar szakkönyvei, hanem az ásványtan, 
földtan, a mechanika, az ábrázoló geometria, az út- és vasútépítés, 
az elektrotechnika stb. szakterületeinek alapvető művei is. Taná
raink ugyanakkor tevékenyen részt vettek a nemzetközi szakmai
tudományos életben, és rendszeresen publikálták kutatási ered
ményeiket az európai szaklapokban.

Életük története izgalmasan vonzó és lenyűgöző. Emberségük, 
példamutató jellemük, páratlan kitartásuk, hősi önmegtagadá
suk, bátor elszántságuk és a rendkívüli nehézségek, amelyekkel 
sokszor meg kellett küzdeniök, kivételes, a maga nemében re
génybe illő jelenséggé tette személyüket, az egész tantestületet. 
Életük megrajzolásával, emberi mivoltuk, magatartásuk és erőfe
szítéseik leírásával mi, a tanítványaik még adósok vagyunk. Rö
vid életrajzuk, illetve nekrológjuk több lexikonban és a szaklapok
ban szétszórva található meg. Talán adódik majd alkalom a meg
jelentetésre egy gyűjteményes műben.

A magam részéről sokukat első nagy példaképem, Körösi Csorna 
Sándor mellé állítom, akinek életét ez a mondása vezette: „Ami 
boldogság van a világon, az mind a másoknak nyújtott szolgálat
ból ered..." Balzac nyomán fogalmazva ugyanezt: „Minden bol
dogság bátorságból és munkából fakad..."
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Ezek az emberek egyébként bánya-, kohó- és erdőmémökök, 
ritkább esetben gépész-, villamos- és vegyészmérnökök voltak, és 
csak kivételesen tanári képesítésűek. Mint pedagógusok autodi
dakták, de példamutatásukkal, iskolateremtő egyéniségükkel 
mégis a legnagyobb nevelőkké váltak. Tisztelettel sorolom fel 
neveiket, megjelölve, hogy összesen -  néha megszakítással -  hány 
évig tanítottak egyetemünkön:

Bokor Rezső (1898-1959, tanított 25 évig), Boleman Géza (1876- 
1961, tanított 49 évig), Diószeghy Dániel (1900-1970, tanított 42 
évig), Esztó Péter (1885-1965, tanított 35 évig), Fehér Dániel (1890- 
1955, tanított 35 évig), Fekete Zoltán (1876-1962, tanított 49 évig), 
Geleji Sándor (1898-1967, tanított 22 évig), Győrfi János (1905-1966, 
tanított 34 évig), Kelle Artúr (1882-1945, tanított 34 évig), Kövesi 
Antal (176-1961, tanított 48 évig), Krippel Móric (1867-1945), taní
tott 31 évig), Lesenyi Ferenc (1887-1962, tanított 37évig), Magyar 
Pál (1895-1969, tanított 6 évig), Modrovich Ferenc (1887-1947, taní
tott 25 évig), Proszt János (1892-1968, tanított 46 évig), Romwalter 
Alfréd (1890-1954, tanított 27 évig), Roth Gyula (1873-1961, tanított 
28 évig), Sébor János (1890-1965, tanított 48 évig), Solt Béla (1877- 
1958, tanított 33 évig), Stasney Albert (1889-1971, tanított 52 évig), 
Szádeczky-Kardoss Elemér (1903-, egyetemünkön 15 évig tanított), 
Széki János (1879-1952, tanított 40 évig), Tarján Gusztáv (1907-, 
tanított 33 évig), Tárczy-Homoch Antal (1900-, tanított 34 évig), 
Tettamanti Jenő (1883-1959, tanított 40 évig), Vági István (1888- 
1960, tanított 28 évig), Vendel Miidós (1896-1977, tanított 34 évig), 
Verő József (1904-1980, tanított 34 évig), Walek Károly (1878-1952, 
tanított 52 évig), Zsák Viktor (1889-1968, tanított 10 évig).

Mártírjaink

Az Erdészeti és Faipari Egyetem akkori KISZ-szervezetének 
Hagyomány Bizottsága népes, illusztris közönség jelenlétében 
1983. november elsején avatta fel Brennbergbánya-Kovácsárok- 
ban az egyetem 1945. március 30-án mártírhalált halt hallgatói
nak, illetve dolgozóinak emlékkopjafáját.

A kopjafát Kovács Gábor egyetemi adjunktus tervei alapján 
Németh Zoltán, az EFE faszobrász szakmunkása faragta, azt a
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Botanikus Kert dolgozói helyezték el és ültették körül díszcserjék
kel. Az egész szervező munkát Kárpáti László végezte.

A kopjafa völgyre néző nyugati oldalán az évszám -  1945. III. 
30. -  alatta Csaszlava Jenőné (30 éves, egyetemi könyvtáros volt), 
déli oldalán Neumann János (21 éves, II. évf. kohómérnök-hallgató 
volt), keleti oldalán, a szülőhaza irányában Ferenczi Sándor (44 
éves, természetrajz tanár volt) és déli oldalán Ferenczi János (23 
éves, szigorló erdőmérnök volt) neve van bevésve.

A kopjafa már 1983. augusztus 27-én a helyén állt, és az OEE 
vándorgyűlésre érkező évfolyamtársak, az Erdélyi Diákotthoni 
túlélők és mások mintegy hatvanan tisztelegtek az emlékhely 
előtt. (A megemlékezést mindkét alkalommal én tartottam.)

A kopjafa a 142/C tag szegélyén -  a két kivégzési helynek 
körülbelül a közepén -  áll. (Az itt induló ösvény mentén kb. 100 
m-re lőtték tarkón Csaszlava Jenőt és feleségét, szemben a 146/B 
jelű patakvölgyben, a kopjafától mintegy 50 m-re gyilkolták meg 
a Ferenczi testvéreket és Neumann Jánost. Szemben, nyugati 
irányban, ma már beomolva a 146/Ajelű dombormot szelte át kb. 
100 m hosszban az óvóhely, a szomorú események kiindulási 
pontja.)

A négy ember tragédiája bizonyítja, hogy a soproni egyetemi 
hallgatók évekre visszanyúló harca a Volksbund és a nácik ellen 
mártírokat is követelt, közvetlenül a város felszabadulása előtt.

1945 márciusának utolsó napjaiban az emberek az óvóhelyeken 
kerestek menedéket. Az Erdélyi Diákotthon óvóhelyének lakóit 
még több veszély fenyegette, mint másokét, mert a két házra lévő 
mai MTESZ-székház (Széchenyi-ház) volt a nyilas pártház, ahon
nan sűrű időközökben indultak a géppisztolyos, övüket kézigrá
nátokkal teletűzdelt, fekete ruhás, csizmás, zöld inges pártszolgá
latosok razziákra. Közben a várost járó gépkocsikról a hangszó
rók szakadatlanul üvöltötték, hogy a kiürítési parancs értelmében 
mely évfolyam fiataljainak mikor kell gyülekezniük a Petőfi téren, 
különben „felkoncoltainak"

A Mátyás király u. 5. számú ház óvóhelyének vészkijárati 
vasajtaja a kapu alá nyílott. Itt őrködtünk felváltva, hogy veszélyt 
jelezve riadóztassuk a többieket. A pincében átütöttük a falat a 
7-es számú házba, ahonnan hátulról a romos lépcsőházon át a 9-es
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számú ház padlására jutottunk. Ezt a házat is elkerülte a nyilas 
őrjárat, mert kiégett, romos volt, és az utcáról megközelíthetetlen.

Nálunk, testvére mellett talált menedéket Ferenczi János szi
gorló erdőmémök bátyja, Ferenczi Sándor természetrajz tanár, az 
erdélyi természettudomány egyik ismert reménysége, aki a tábori 
kórházból hivatalos eltávozási papírral jött közénk.

Amikor idegeink kezdték felmondani a szolgálatot, elhatároz
tuk, hogy kiköltözünk Brennbergbányára; valamelyik bombabiz
tos óvóhelyen bújunk meg a zaklatás, elhurcolás és a légitámadá
sok veszélye elől. Március 29-én Ferenczi János és Sándor, Neu
mann János, Csaszlava Jenő és felesége el is indultak, mi, többiek 
a bombázások miatt később már nem jutottunk ki. A pár perces 
késésnek köszönhetjük életünket. Öt barátunk Óbrennbergben, a 
kovácsároki kutató tárnából kialakított óvóhelyen húzódott meg, 
ahol a brennbergiek -  nagyobbrészt németek -  és sok soproni is 
menedéket keresett. 30-án reggel híre ment, hogy a szovjet csapa
tok már a brennbergi hegyekben vannak. Ferenczi Sándor zászlós 
egyenruhájában kísérte a csoportot, gondolván, hogy így na
gyobb biztonságban vannak. A hírre a mellékhelyiségbe mentek 
civil ruhát ölteni, azt hívén, hogy már nem kell tartani a razziától. 
Eközben néhány volksbundista nő leszaladt az óbrennbergi ven
déglőben tanyázó SS-ekhez -  a magyarul is tudó brennbergi és 
soproni németekhez - , és azt jelentették, hogy a soproni főiskolá
sok egy katonatiszt segítségével fel akarják robbantani az óvóhe
lyet, illetve veszélyes kémek.

Négy évig együtt lakva, állítom, hogy egyik hallgató sem volt 
kimondottan kommunista, de általunk közismerten baloldali ér
zelmű, demokratikus felfogású, haladó szellemű emberek voltak. 
Ferenczi János már 1942-ben oroszul tanult, úgy várta a „felsza
badulást" Tanulmányait példásan folytatta, és már csak az utolsó, 
3. szigorlata volt hátra. Csaszlava Jenőné férjéről ugyanígy véle
kedtek évfolyamtársai és barátai. Ferenczi Sándor kimondott tu
dós típus, ugyancsak közismerten baloldali ember volt, de értel
metlen robbantásra egyikük sem gondolt. Hasonló gondolkodású 
volt Neumann János is.

Az említett nagypénteki délelőttön, a feljelentés után néhány 
perc múlva SS-ek rontottak a pincébe és kituszkolták az öt szeren
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csétlent. A két Ferenczit és Neumannt déli irányban a kovácsároki 
patak mentén lökdösték előre, a Csaszlava házaspárt pedig az 
óvóhely bejáratával szemben, a Jóremény-oldali gyalogösvényen 
hajtották a Muck-kilátó felé, mondván, hogy viszik a német pa
rancsnokságra. Pedig mindenki tudta, hogy a németek már onnan 
is elmenekültek! Az asszonynak már csak annyi ideje maradt, 
hogy odasúgja férjének: Jenő, ezek bennünket ki fognak végezni. 
A következő pillanatban Csaszlava Jenő erős ütést érzett a tarkó
ján -  egy lövés közvetlen közelről a géppisztolyból - ,  és a földre 
bukva volt annyi ereje, hogy ne mozduljon, nehogy a géppisztoly 
sorozattal teljesen végezzenek vele. A fej lövés ellenére, csodával 
határos módon életben maradt. Rengeteg vérveszteséggel, több
ször elalélva másnap hajnalban vánszorgott be a Sörházdombig. 
Ott végre segítséget kapott, és bevitték az Orsolya rendházban 
berendezett kórházba, ahol a súlyos tarkólövést szenvedett 
Csaszlava Jenő 3 hét alatt annyira felépült, hogy vállalkozhatott 
egy még mindig veszélyes brennbergi gyalogútra az erdőn át. 
1945. április 23-án, hétfőn ennek az írásnak a szerzője kísérte el a 
tett színhelyére; akkor mondta el, még mindig akadozó szavak
kal, hogy mi történt.

A kitóduló óvóhelyiek is közvetlen tanúi voltak ennek a ke
gyetlenségnek, hiszen az öldöklés az óvóhely ajtajától 60-100 
méterre történt. Amikor az SS-ek és cinkosaik megtudták, hogy 
az egyik kivégzett menekült, a négy holttestet sekély gödörbe 
hántolták, kis töltést húztak rá és egyszerű nyírfa keresztet tettek 
az ideiglenes sírok fölé.

Csaszlava április 24-én részletes feljelentést tett a soproni rend
őrfőkapitányságon, melyben az elmondottakat részletesen leírta, 
és kérte a gyilkolásra felbújtók és a gyilkosok felkutatását, meg
büntetését.

A soproni rendőrfőkapitányság nyomozásának eredménye
ként három SS-t és két felbujtót el is fogtak. Két SS azonban még 
jóval a népbírósági tárgyalás előtt, a harmadik pedig röviddel a 
kitűzött nap előtt fegyőrével együtt nyugatra szökött. Ez köny- 
nyűszerrel megtörténhetett, mert romeltakarításra a szabadba 
vitték ki őket. így Csaszlava 1946. február 22-re csupán Gludovátz 
József és GablekAnna ellen, illetve 1946. március 27-re csak Gludo-
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vátz József ellen indított bűnügyben kapott idézést, mint tanú a 
Soproni Népbíróságtól. Az Otthon lakói mind ott voltak a tárgya
láson. Végül is egyikük egy évet, a másik három évet kapott. 
Csaszlava fáradhatatlanul nyomoztatott legalább a többi felbujtó 
után. De csak ún. rehabilitációs tárgyalások következtek a soproni 
járásbíróságon. Ennek tárgyalásaira Csaszlava 1946. augusztus 
29-re, 1947. április 24-re és 1948. december 28-ra (ekkor Tűmmel 
János és társa bűnügyéről szólt a tárgyalás Brennbergbánya köz
ségi elöljáróságán) kapott „idéző végzéseket" A végeredmény: 
végül is a tettesek büntetlenek maradtak.

Néhány hallgatói élményem 

Bögyör lement növénytanból

Nagy csoda történt: Györke Zsombi, alias Bögyömek elsőre 
sikerült a Növénytan I-e. Az akác nitrogént megkötő gyökérbak
tériumáról, a Rhizobium leguminosarumról Dani bácsi szája íze 
szerint felelt.

Hát ezt meg kell ünnepelni! Ehhez éppen jókor érkezett a hazai 
csomag, némi pénzküldeményt is rejtve magában. Valami szilvó- 
rium-féle is lehetett abban, mert Bögyör a Schmauserban a ren
desnél jobban elhajlott. (Pedig ő is csak annyit ivott, mint jóma- 
gunk.)

Elég későre hajlott, mire hazavezényelt. Hogy miért kanyaro
dott velünk, az akkori Felkelő utcából (ma József A. u.) a Mátyás 
kir. utcát célozva az egyetem felé (akkor Gömbös Gy. u.), hama
rosan kitudódott. Ki akarta fejezni háláját a Robinia pseudo-acaciá- 
nak. Ugyanis ebben az egyetemi utcában jó öreg, hórihorgas aká
cok díszelegtek. Mire észbe kaptunk, fent is volt a „bakter" pályá
val szembeni egyik akác magas koronájában és fennen harsogta:

-Ó h, Robinia pseudo-acacia,... acacia,... ciaü
Az sem történt valami csendesen, ahogyan le akartuk könyö

rögni a veszélyes magasságból, mondván, hogy a gyökéren lévő 
bacilusoknak legyen hálás itt lenn; segítünk neki gyökeret ásni, s 
mert már hajnalodik, még a „gümőket" is megláthatjuk.

A randalírozásra hamar előkerült egy rendőr, akinek szabály 
szerint bemondtuk a hamis címeket, s igyekeztünk eltűnni a
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terepről. Bögyör is lecsúszott a rendőr markába, s kijózanodva 
bemondta a becsületes nevét, valamint az Erdélyi Diákotthon 
címét. Majd hamarosan utolért bennünket.

Lőrincz Leó valamit megneszelhetett, mert megkérdezte: talán 
csak nem mondtad be a címünket?

Bögyör bűnbánóan hallgatott, majd visszaballagott a rendőr
höz, aki még a papírjaival babrált.

Amikor Bögyör ismét hozzánk érkezett, megkérdezi Leó:
-  Mit mondtál a rendőrnek?
-  Biztos úr, kérem, nagyon mardos a lelkiismeret. A többiek az 

igazi nevüket diktálták be, én meg hamisat. Húzza ki, s írja be az 
igazit: nevem Vas Gereben, Gesztenyés u. 6.

(így Molnár János rendőrfőnök patrónusunk könnyebben írha
tott ezúttal is „ad actá"-t a feljelentésre.)

Hajnali sprint

A Jacquin tér (ma Batthyány tér) egyetlen két bejáratú házában 
működött a Kontra Kollégium. Nevét onnan kapta, hogy ferdén 
szemben volt az akkori egyetemi kollégiummal, a Hotel Interrel.

Két-három szobában laktak ott hallgatók, de a manzárdszobá
kat mindig egyetemistáknak adták ki. Amikor valaki vizsgázni 
indult a Kontra Kollégiumból, mindig kidugták jellegzetes zász
lajukat a manzárdablakon, s ha kirúgás volt az eredmény, egy 
napon át félárbocra engedték a lobogót.

Az 1943. nyári vizsgahónapban sikersorozatuk volt a kontra
kollégistáknak. Különösen Icig és Nyakigláb remekelt sorozat
ban.

Hát ezt meg kellett ünnepelni! Jól el is hajoltak a Gambrinus- 
ban, és lassan már virradt, amikor a Deák téren ballagtak hazafelé. 
A medencénél a szép tiszta víz, benne vidáman úszkáló aranyha
lakkal (ma gondozatlan homokozó éktelenkedik a helyén), für
désre hívogatta a két hosszú fiút. Helyesebben Nyakiglábnak 
támadt ilyen ötlete, nem minden hátsó gondolat nélkül.

Magában előre kuncogva, ő is vetkőzni kezdett, ebben versenyt 
ajánlva Icignek. Icig nem sokat teketóriázott, s egykettőre mezte
lenül lábolt be a medencébe. Nyakigláb éppen erre várt. ő  még
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alsónadrágban volt, és először a keze ügyébe helyezett saját ruhá
ját, majd az Icig holmiját is felragadva, sebes vágtában megindult 
a Kontra Kollégium irányába.

Icig is hamar észbe kapott, s rohant meztelenül a kammerja 
után. Utolérni azonban már csak a kollégium kapujában tudta, 
mert a munkájukba siető asszonyok-lányok élénk sikoltozásba 
kezdtek a nem mindennapos látványtól. Ilyenkor lassítani volt 
kénytelen, hogy két kezével elfedje a takamivalót.

A szemtanú női nem -  úgy látszik -  meg volt elégedve a 
látvánnyal, mert egyetlen feljelentés sem futott be az erkölcsren
dészetre.

Barackos gombócra voltunk hivatalosak

1945 nyarán Bögyör (Györke Zs.) és Buci (Zátherecky L.) „úri" 
albérletben lakott a szomszédban, a Mátyás király u. 11. sz. alatt, 
Karay mesternél. Július elején, a sárgabarack érése idején néhá- 
nyunkat a szomszédos Erdélyi Diákotthonból meghívtak vacso
rára barackos gombócra. Mindig éhesek lévén, elég korán beko
pogtunk hozzájuk.

-  Álljatok meg, hé -  kezdi Bögyör. Meg kell várni az estét, mert 
még a barackot nem „szereztük be". Az ablakból pedig megmu
tatta a gyümölcstől roskadozó fát a szomszédos Weidinger-kert- 
ben.

Ugyanis akkor még a Kisfaludy utca bal oldalán kertek sora
koztak, jól beláthatóan az utca jobb oldali emeleti ablakaiból. 
Házőrző kutya azonban szerencsénkre nem volt a közelben, így
-  miután sötétedésig elvertük az időt néhány kártyapartival -  
sikerült a kerítésre felverekedni magunkat minden különösebb 
lárma nélkül. Már csak a filagória üveges teteje választott el 
minket a hívogató gyümölcstől.

És ekkor következett be az első riadalom. Buci mindig is na
gyobb súlyt jelentett a területegységre az átlagnál, így nagy robaj
jal szakadt be alatta az üvegtető. Idegfeszítő percek következtek, 
amíg a közeli ablakokban megjelenő fejek lassan visszahúzódtak, 
és az udvar felől sem közeledett semmi veszedelem. Bucit kihúz
tuk, suttogva számbavettük, ki hány gombócot vállal, s takaréko
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san gyűjtöttük be a nyersanyagot, mondván, hogy a sárgabarack 
itt a fán áll el legjobban. Ugyanis még egyszer-kétszer akartunk 
gombócot enni.

A második megdöbbenést az okozta, hogy liszten és egy kevés 
dugi osztrák tojásporon kívül más hozzávaló nem volt. Sem 
krumpli, sem só, cukor, de még prézli sem.

Mindegy, nem voltunk kényesek! A megfőtt gombócok csupa
szon is számolatlanul csúsztak le korgó gyomrunkba. Arra vi
szont nem számítottunk, hogy a jó kemény gombócok úgy meg
fekszik a gyomrunkat, hogy két napig csak hánykolódunk az 
ágyainkon. Addigra azonban túlérett a barack, vagy leszedték, s 
így a prézli beszerzésére megindított hadművelet feleslegessé 
vált.

Másféle menüre szóló meghívásra viszont hiába vártunk.

Számunkra véget ért a háború

Nem történt izgalom nélkül. Először is: egyoldalú, fasiszta 
beállítottságú propaganda zúdult ránk éveken át, másrészt tisz
tában voltunk a háborús események veszélyeivel. Ráadásul a 
királyi Romániában olyan térképekről tanultunk, ahol Európa a 
Dnyeszterig, a cseh-, lengyel- és a balti országokig volt megrajzol
va, utána fehér folt következett, keresztben rányomtatva: Ázsia. 
Tehát szerintük az ázsiai földrész nem az Ural-hegységnél kezdő
dött.

Időközben sok információt szereztünk ugyan a Szovjetunióról, 
és a regényekből is sokat tudtunk az orosz emberekről. Különösen 
Ferenczi Jancsitól kaptunk megnyugtató tájékoztatást. De 1945. 
március 31-re, szombatra már megérkezett a hír, hogy a Brenn- 
bergbe menekült barátainkat az SS-ek szörnyű módon kivégez
ték, illetve a csodával határosan megmenekült Csaszlavával már 
aznap találkoztunk az egyetem óvóhelyén.

Március 30-én, szombaton reggel megnyugvással tapasztaltuk, 
hogy a nyilasok kitakarodtak a székházukból, a Széchenyi-palo- 
tából. Tehát az egyik veszély elmúlt. így háztól házig lapulva 
figyeltük, hogy az Ötvös utcán át miként vonulnak vissza a német 
járművek, délutánra mindinkább ritkulva. A Széchenyi ház sar
kától láttuk, hogy estefelé a gyalogos német utóvédek a Várkerü
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let felé hátrálva vissza-visszalőnek, majd besötétedett és elcsen
desedtek az utcák. Csak itt-ott pukkant néha lövés.

Visszahúzódtunk a Mátyás király u. 5. sz. alatti Otthonunk 
óvóhelyére, és feszülten vártuk az első orosz katonát. Teltek az 
órák, de csend volt. Törtük a fejünket, hogy miként fogadjuk az 
érkezőket. De semmi okos nem jutott eszünkbe. Nem volt harci 
tapasztalatunk, nem tudtuk, mi szokott ilyenkor történni.

A Winach-kisasszonyok félhangosan mormolták imáikat (Emí
lia és Valéria még Selmecről jött a főiskolával; a könyvtárban 
dolgoztak). És ekkor valamelyiküknek eszébe jutott, hogy ők 
tudnak szlovákul. Kértük, hogy formálják meg szlovákul a követ
kező mondatokat, és majd értelmesen, tagolva mondják, hátha 
megértik az oroszok:

„Itt csak diákok, egyetemisták vannak és néhány asszony. Kö
zülünk senki sem harcolt az oroszok ellen. Az óvóhelyen sem 
német, sem magyar katona nincs."

Még főpróbát is tartottunk, és az összes gyertyáinkat meggyúj
tottuk, hogy az óvóhely minden zuga látható legyen. Ettől kissé 
oldódott a feszültség, de néma csend uralkodott órákon át.

Már csonkig égtek a gyertyák, amikor -  úgy éjfél után fél 
egykor-lépés koppant a kapualjban, a vészkijárati vasajtón. Majd 
hallottuk, amint hirtelen hátravágódik a kapufolyosó ajtaja. Egy
két szökellés, most már több lábkoppanás. Azután idegtépő pil
lanatok, de szinte látni véltük, hogy néhányan óvatos léptekkel 
jönnek le a pincelépcsőn. Lassan elfordult az óvóhelyi ajtó zárja, 
s a kivágódó ajtón géppisztollyal beugrott egy orosz kiskatona. 
Mögötte az őt biztosító másik kettő lövésre készen állt néhány 
pillanatig.

-  Van-e német katona? -  kérdezte oroszul az első, és élénken 
körbefordította fegyverét.

-  Nincs -  felelt szlovákul Valika, majd Emília rögtön elszavalta 
a betanult mondatokat, eleinte remegve, de a végén egészen 
nekibátorodva.

Megvoltunk mentve! A másik kettő már leeresztett fegyverrel, 
vidáman ugrott be, s az egyik -  egy fiatal hadnagy -  felpattanva 
az asztalra, lelkes hangon öntött belénk bátorságot:
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-  Ne féljenek! Végeztünk a fasisztákkal, holnapra már Bécsben 
leszünk, és társaink talán már Berlinben. Menjenek fel a pincéből! 
Sopron felszabadult -  fordította Valika mind értelmesebben.

Jóleső megnyugvás öntött el bennünket; a felajzott idegek elsi
multak. A Winach-kisasszonyok is felkísérték őket a kapualjba, 
ahol még egy-két katona biztosított. Majd Valika fordította tovább 
a tájékoztatásainkat:

„Itt az utcán már egészen az állomásig üresek az óvóhelyek. A 
bombázások miatt a belvárosi óvóhelyekre zsúfolódtak az embe
rek."

Még láttuk, amint ennek ellenére hasonló elővigyázattal fésül
ték át a 7. számú ház pincéjét, s minthogy a lebombázott 9. számú 
házba kívülről nem lehet bemenni, mintha -  hitelt adva szavaink
nak -  bátrabban indultak volna tovább az utcán az állomás irá
nyába.

Ennyi az egész. A többi harcoló csoportok már meg sem álltak 
nálunk.

Miért kellett elhasználnunk az utolsó üveg pálinkánkat?

1945. április közepén már működni kezdett a népkonyha. Ad
digra el is fogyott a mákos nokedlihez szükséges alapanyag. Ezt 
heteken át napjában egyszer egy nagy piros lábosban készítettük 
el a kammerral, a Doktor úrral (Kádár Zsombor), s középen a 
kanállal kettéválasztva -  onnan a saját térfelünk irányában halad - 
va -  gyorsan bekanalaztuk. Ezzel egy napra jól kisámfáztuk a 
gyomrunkat. (Egyébként a felezővonalat felváltva hol egyikünk, 
hol másikunk húzta, s mindig a másik választott. Ez így volt 
igazságos.)

Egyszóval otthon már nem volt mit ennünk, és a déli órában 
nagy várakozással igyekeztünk a Szentháromság téri népkonyha 
irányába. A Templom utca elején, ahol a Széchenyi Gimnázium
ban hadikórház volt, nem várt akadályba ütköztünk. A kapuban 
egy társzekér mellett ostorral állt egy tagbaszakadt orosz kiskato- 
na, s intett, hogy kövessük fel az emeletre. Ott le kellett vetnünk 
a nagykabátunkat, amit ő gondosan bezárt egy szekrénybe. Ez 
volt a biztosíték, hogy csak akkor távozunk, amikor majd vissza
adja a kabátunkat. Ugyanis az ostoron és szigorú szemein kívül 
semmi fegyver nem volt nála.
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A földszinti, Liszt Ferenc utcai bejárat melletti halottas kamrá
ban kezdtük a munkát, és hamarosan teleraktuk a társzekeret 
halott katonákkal. Utána intett a „főnökünk", hogy üljünk fel a 
társzekérre a halottak mellé, ahol alig volt már egy kis hely. 
Mindkettőnk akkor látott először hullákat, így ez a kocsikázás 
alaposan próbára tette lelki erőnket. Különösen azért volt nehéz 
a szolgálat, mert a Doktor úr kezén jókora karcolásos seb volt, 
amire szigorúan vigyázott, nehogy mérgezést kapjon; így nekem 
kellett a súly háromnegyedét cipelnem.

A fordulókkal nem kellett messzire menni. A főposta melletti 
udvarra egy másik „önkéntes" civil-szanitéc brigád hordta a Ma
gyar utcai Weidinger-féle asztalosműhelyből a koporsókat, segí
tettek nekünk a halottak koporsóba helyezésében, majd elszállí
tották azokat a kijelölt temetkezési helyekre.

Egy tiszt gondosan feljegyezte az elhunytak személyi adatait, 
és egy tolmács segítségével lelkesítő beszédet mondott a ránk 
bízott hősi halottakról, látva, hogy legtöbbünk akkor ismerkedik 
ilyen közelről a háború borzalmaival. Ettől kezdve kissé köny- 
nyebben ment a kórház-gimnáziumban a hatalmas szertár-szek- 
rények odább tolása, hogy a mögöttük levő halottakhoz is hozzá
férhessünk.

Nem tudom, hány óra telhetett el az éhgyomorral végzett 
szomorú munkában, mígnem egy fehérköpenyes nő (ma sem 
tudjuk, hogy orosz volt-e vagy magyar, mert egy szót sem szólt), 
látva falfehérségünket, visszacsempészte hozzánk a kabátjainkat.

A főnökünk a nagykapunál éppen a lovaival volt elfoglalva, így 
mondani sem kell, hogy a Liszt Ferenc utcai kiskapun át jó kerü
lővel sebesen a Mátyás király utca felé irányítottuk lépteinket. Ott 
elővettem az utolsó dugi üveg pálinkánkat, és alaposan lemosdot
tunk vele, különös tekintettel a Doktor úr kézsebére. Majd kime
rültén dőltünk ágyba. Még elkérdezgettük egymástól, hogy en
nek a sok szegény katonának több ezer kilométerre élő szülei 
vajon mikor tudják meg, hogy hol és kik hántolták el hős fiaikat, 
és a mi anyáink tőlünk ezer kilométerre, ott a szép székelyföldi 
Erdővidéken sejtik-e most, hogy az ő diákfiaik is szembenéztek a 
tömény halállal. Aztán majd' huszonnégy órán át aludtunk.

Másnap délben nem volt kedvünk újból próbálkozni a nép
konyhával.
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Mire jó egy szláv nyelv és a pufajka?

A mi hallgató korunkban a tanterv nem sokat törődött nyelvi 
elszigeteltségünk feloldásával. Nagyjából mi, hallgatók is az egy
szerű székely álláspontjára helyezkedtünk.

Vele történt Mária Terézia uralkodása idején, hogy meg kellett 
hallgatni az iskolamestert, aki közhírré tette: Mindenki tanuljon 
németül, mert a német nyelvvel az egész világon keresztül lehet 
menni! Ezt az atyafi jól az agyába véste.

Néhány nappal ezután éppen a Feketeügy partján kaszálgatott, 
amikor egy csapat német vasas vágtatott arra a túlparton. Átki
abáltak hozzá, hogy merre lehet átgázolni a megáradt folyócskán.

-  Tudtok-e németül? -  kérdezett vissza a székely.
-  Hogy a csodába ne, láthatod, hogy német lovasok vagyunk.
-  Hát akkor, egyenest!
Erre a németek beugrottak a vízbe, de hét közül ötüket elragad

ta az ár. Ezért törvény elé idézték a székelyt, mondván, hogy 
vétkes több ember haláláért.

-  Mán én hogy vónék?! A minap mondta meg a mester, hogy a 
német nyelvvel az egész világon által lehet menni! De mint látom, 
a Feketeügyön keresztül nem!

Talán azért nem készültünk fel mi sem a német nyelvvel. így 
gondba estünk, amikor 1945 júniusában híre jött, hogy Ausztriá
ban, Fraknó környékén rekord cseresznyetermés van. Éhes gyom
runkkal felködlött előttünk a remek cseresznyelekvár, de se pén
zünk, se nyelvtudásunk nem volt. Ekkor valamelyikünknek men
tő ötlete támadt.

Szereztünk egy pufajkát és egy orosz katonasapkát. Kiss Laci, 
alias Csetnik jól tudott szerbül. Mit tudja majd az osztrák, hogy 
nem oroszul zavarják el majd saját cseresznyefájától!

Kézbe vettük tehát a két nagy fonott utazókosaramat, és egy 
kifele menő tehervonaton megérkeztünk Fraknónádasra. Határ, 
vámos, miegymás akkor nem volt, csak azt a kockázatot kellett 
vállalnunk, hogy az oroszok begyűjtenek bennünket a hiányzó 
hadifogoly létszámba. De a korgó gyomor vállalta ezt a rizikót.

A cseresznyések táján kiszemeltük a legszebb, túlérett gyü- 
mölcsű fákat, hogy cukor nélkül is elálljon a lekvár. Csetnik 
beöltözött, és az út mellett, illetve a ház felőli fán -  ahonnan
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veszély fenyegetett -  kezdte a szüretet. Mi a környező fákat 
szálltuk meg és feltettük a lapos diáksapkát, hogy a némiképp 
kisegítő katonai alakulatnak hassunk. A tulajok, többnyire nők és 
gyerekek, csak egyszer-kétszer mertek megközelíteni, mert Cset
nik folyékonyan és jó hangosan mondta a szláv szöget, és az 
elmúlt három hónap alatt ránk is ragadt valami az orosz nyelvű 
kiszólásokból.

így szerencsésen fordultunk vagy kétszer-háromszor, és annyi 
lekvárt főztünk, hogy szeptemberig ezen éltünk. Jól is jött a 
lekváros nokedli, mert ennivalóból már rég kifogytunk.

A szláv nyelveket -  no meg az életmentő fonott kosarakat -  
azóta is sokra becsüljük, és Sopronból, szép időben hálásan tekin
tünk a fraknói vár felé. Az osztrák sógoroktól pedig ezúttal ké
rünk bocsánatot. Reméljük, az adósságunk öt évtized alatt elévült. 
(Igaz is, most meg ők ürítik ki boltjainkat. Egy kis különbség 
mégis van: ők jó schillinget hagynak itt cserébe.)

Asóút

A pénzügyőrségnél is akadtak jótevőink. Amikor 1945 késő 
őszén befutottak az első sót szállító vagonok, minket kértek meg, 
hogy a zsákolást, kirakodást elvállaljuk. Ekkor már jól előrehaladt 
az infláció (eljött a millpengős világ), és a só lett a legjobb valuta. 
A munkabér csak névleges volt, így az a néhány kiló só számított, 
amit munka közben zsebeinkben -  jótevőink szemhunyása mel
lett -  elraktározunk. Nagy dolog volt ez, mert 1 kg sóért például 
5-10 kg lisztet adtak a cserepiacon.

Vagy három napig rendben is ment a dolog, mígnem Bödön 
barátunk kapzsisága miatt lebuktunk.

Bödön módszeresen felkészült a manőverre: bokáig érő hosszú 
gatyát vett fel, s rá egy bő pokróc nadrágot, amit a bakancs fölött 
szorosan lekötözött. Majd felül kivágta hosszú viharkabátja bélé
sét, hogy körberakhassa magát sóval. Amíg mi a vagonban zsá
koltunk és adogattuk le a sót, Bödön a sarokban szorgalmasan 
teletankolta magát.

Estefelé, már villanyfénynél a vagon túlsó ajtajánál nagy nehe
zen leemeltük a sóembert, ami nem ment feltűnés nélkül, s kedves 
finánc felügyelőnk ki is mondta az ítéletet:
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-  Mérnök urak, ezzel a sóügylet befejeződött. Itt van a járandó
ságuk!

Bödön a raktári vágányokról a vagonok védelmében szerencsé
sen elemelgette sólábait az állomásig, ahol azonban kisebb baleset 
következett be. Úgy látszik, a lekötés mégsem volt egészen gon
dos, a sósámfa miatt pedig a lehajolás, kötésigazítás szóba sem 
jöhetett. így szivárogni kezdett barátunkból a só, keskeny csíkban 
húzva meg a „nyomvonalat" egészen az Otthonig. Közben szem
füles srácok mind nagyobb csoportja vette körül Bödönt a Mátyás 
király utcában, s szellemes bemondásokkal, nagy vidámsággal 
buzdították, hogy már csak 5, már csak 3, már csak 1 ház van; 
tartson ki. Még segítettek is felcipelni őt az első emeleti tanulóig.

Ott lepedőt terítettünk az asztalra, barátunkat nehezen felemel
tük arra s megnyitottuk a szelepeket. A „sóútra" áldozott 
mennyiséget nem számítva, még mindig 65 kg sót csapoltunk le 
Bödönből.

Jó csencselő volt, egész szobabútort hozott ki a rakományból. 
Ez neki a kajánál is fontosabb volt, mert nősülni készülődött. A 
terv mégis füstbe ment, mert a bútorok tulajdonosa időközben 
visszakerült nyugatról, s Bödönnek be kellett érnie egy köszönet
tel, hogy volt szíves megőrizni az ingóságokat.

Rekord szőlőtermés a Kőhalmi dűlőn

Az Otthon alatt az egyik üzlethelyiséget kolozsvári menekült 
szűcs barátunk bérelte, akit felbiztattunk, hogy vegyen bérbe a 
várostól egy darab szőlőt, ő  rendes iparos ember, megvan a 
garancia.

így lettünk szőlőtulajdonosok a szárhalmi erdő alól a balfi erdő 
felé lejtő Kőhalmi dűlőben. Rendben volt a papiros, parcellaszám
mal, pecséttel, annak rendje-módja szerint, ugyanis a Pihenőke
resztnél akkor már mezőőr állt, s ellenőrizte, hogy ki hoz szőlőt a 
határból.

Mikor éregetni kezdett a termés (másnak biztosan még sava
nyú volt), hetente kétszer-háromszor a már említett két fonott 
utazókosárral, barátunk motorbiciklijén hátul egyensúlyozva ki
kiruccantunk a szőlőnkbe. Mire az engedélyezett szüret napja 
bekövetkezett, az egész dűlőben alig szüreteltek valamit. Csak mi
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takarítottunk be bőségesen szőlőtermést, ami hetekre elég volt 
valamennyiünk ellátására. Ugyanis mindannyian szigorúan 
ügyeltünk arra, hogy az előszüretek a mi parcellánkat ne érintsék.

Komlódtótfalusi „napfelkelte"

1946 tavaszutóján, már a bilipengős cserevilágban elhatároz
tuk, hogy illegálisan hazalátogatunk, mert útlevélkérelmünket a 
román hatóságok egészen 1955-ig meg sem hallgatták. Akkoriban 
Nyíregyházán-Csengeren át Szatmárnémeti felé ajánlották az 
irányt, mondván, hogy a komlódtótfalui sóbörzére járó szatmári 
csempészek majd jutányosán átvisznek a határon.

Nyíregyházáig jó hosszasan, unalmasan vonatoztunk. Onnan 
már felvillanyozódtunk, amint a szembejövő, roskadásig telt só
vonatokat bámultuk. Az emberek az egész országból hozták utol
só nélkülözhető ruhadarabjaikat, hogy azt sóra, a legjobb valutára 
cseréljék. Még szombathelyi útitársaink is voltak ilyen szándék
kal. A visszafele tartó vagonok ugyancsak csikorogtak, rugóik 
vízszintesre nyúltak, hiszen a tető is tömve volt sózsákos embe
rekkel.

Éjféltájt érkeztünk Csengerre, ahol néhány órát egy fészerben 
aludni próbáltunk. Majd még hajnalhasadás előtt siettünk a 
komphoz (a híd fel volt robbantva), hogy az elsők között építsük 
ki a kapcsolatot a szatmárnémetiekkel. Azonban mások is résen 
voltak, s a pirkadatkor induló első kompra háromszor annyian 
gyúródtunk fel, mint amennyinek szabad lett volna.

így a túlterhelt vízi jármű már a Szamos közepén megfeneklett, 
s onnan a vízbe gázolva kellett elérni a komlódtótfalusi partot. Mi 
rövidnadrágosan, kis batyunkkal -  ezt is elvették az uzsorás 
sócsempészek -  elsőnek ugrottunk a derékig érő vízbe, és partot 
érve érdeklődéssel figyeltük, hogy mit csinálnak a többiek. A 
zömmel nőkből álló tömeg lassan utánunk zúdult a vízbe. Nagy 
volt a sikongás, hiszen meg kellett emelni a szoknyát, s alatta a 
legtöbbnek semmi sem volt (biztosan az alsóneműt is sóra akarták 
váltani, illetve akkoriban a bugyit felesleges flancnak tartották), 
no meg a víz is elég hideg volt. És emelték az asszonyok, a lányok 
a szoknyájukat a nyakukig, pedig lassan már csak a bokájukig ért 
a víz!
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Mi pedig úgy véltük, hogy nem a hátunk mögött, keletről jön 
fel a nap, hanem szemben előttünk hunyorog több tucat formá
ban, amin jót derültünk. Ilyen bőséges „kirakatra" nem voltunk 
elkészülve abban az ínséges világban.

Dehogy gondoltuk azokban a percekben, hogy utolsó ingünket 
is oda kell majd adnunk a csempészeknek, hogy Szatmárnémetibe 
kalauzoljanak, ahonnan szűkebb hazánkban széledhettünk szét.

Diák-tanár humor 
Szójáték

Balekcsőszünk neve a következő kijelentésére inspirálta hajda
nában egyik évfolyamtársunkat:

-  Egyszer csapott csupán kupán Suppán!

Háborús humor
Avasúti átjárónál, a két vasúti pálya között szerény fabódé áll. 

A szebb napokban dohányárut lehetett itt vásárolni, de már hó
napok óta tábla hirdeti, hogy: Trafik nincs.

Bombázás után is erre visz az utunk. Fáradtan, lehangoltan 
ballagunk. Egyszerre csak kamarásom élénken felkiált:

-  Nézd, trafik tényleg nincs!
A bódé helyén bombatölcsér tátongott.

Egy kis klasszikus zene
Laschober pék cigarettázva álldogált üres boltjában (a Csengeri 

és a W álder-ma Batsányi út-sarkán). Vevő jött be, kenyérjeggyel 
a kezében. Apék alig megkezdett szimfóniáját a pult szélére rakta, 
és hátrament kenyérért. Mire visszatért, a vevő eltűnt. De a ciga
retta is. Ez volt Laschober befejezetlen szimfóniája.

Logikus torna
A kamarában élénk vita folyik. Egyikünk ezzel a logikai bra

vúrral zárja le a kérdést:
-  Értsd meg, azért van, mert nincs, mert ha volna, akkor már 

nem lenne.
- ? ?
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-  Mi nem érthető ezen? Még nem kaptuk meg a kiutalt segélyt, 
ezért nem is költhettük el.

Minden relatív
Fehér professzor úr vizsgáztat. Vizsga 8-tól háromnegyed 9-ig, 

de egy perccel sem tovább. Huszonöt vizsgázó szorong a padok
ban. A tanár úr 8-kor bejön. A táblánál pattog a kérdés.

-  Rajzoljon fel egy rügyet!
-Apám! Maga a menyasszonyát akarta felrajzolni, és az anyósa 

sikerült!
Citromba harapásra emlékeztető mosoly a vizsgázó arcán.
-  De apám! Maga semmit sem tud, akit elbuktattam az előbb, 

az magánál sokkal többet tudott. Hívják csak vissza kérem, azt 
átengedem!

Az más, kérem!
Kövesi professzor úr a munkaszilárdságot magyarázza -  tehát 

a Mechanika II. részt. Az egyik jókedvű fiú nem fér a bőrébe, 
nevetgél, viháncol.

-  Kérem, ha nem érdekli az urat, hagyja el a termet! Majd 
meglátjuk, a vizsgán is ilyen jókedvű lesz-e!? Pár hét múlva 
Jókedvű úr Mechanika I. részből vizsgázik. Kevésbé jókedvű. 
Pláne, mikor a három kérdés közül egyre is alig tud felelni.

-  Kérem, kedves uram, nevetés helyett inkább tanult volna! 
Most többet produkálna! Köszönöm!

-  Méltóságos uram, bocsánatot kérek, én Mechanika II-ből 
nevettem.

-  Az más, kérem -  akkor kap még egy kérdést!

Tapintat
Boleman professzor úr H... úr vizsgáztatása után, ahogy 

visszamegy a tanári kabinetjébe, boldogan újságolja őzikének:
-  Kérem, asszisztens úr, semmit sem tudott, de kell neki a jegy, 

mert egy évet veszítene. De jól megmondtam neki. Tudtára akar
tam hozni minden áron, hogy szamár, de nem akartam megsérte
ni. Azt mondtam neki: kérem, miért nem kéri meg egy kollégáját, 
hogy kérdezze ki. Ennyi tudás után biztosan azt mondta volna
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önnek: Te ökör, te marha, te szamár, hogy mersz így vizsgára 
menni?!

Politikai diszkrimináció
Vági Pista bácsiról mindig hallottunk egy-két kedélyes törté

netet. Ez is vele történt:
Vizsgázik nála egyik diákja, de semmit sem tud. Mire Pista 

bácsi megsokallja ezt az égbekiáltó készületlenséget, véget vet a 
zenének.

-  Ná, mehet! Mágá nem tud semmit...
A páciens könyörögni kezd még egy kérdésért. Pista bácsi 

hajthatatlan és tuszkolja kifelé... Az ajtóban a kétségbeesett balek 
kijátssza utolsó lapját is:

-  Professzor úr, az Ébredő Magyarok Istenére kérem, ne buk
tasson el...

-  Ná, az más! Gyűjjön, ádok még egy kérdést.

A liberális dékán
Jeles rendű delikvens jelentkezett szigorlatra, de a szóbelin 

leblokkolt. Hiába kínlódott a professzor kisegítő kérdésekkel, 
nem ment. Végül is kétségbeesve kérdezte súgva a mellette ülő 
dékántól: -  Mondd, kérlek, mi a csodát csináljak, hogy ez a 
„szerencsétlen" átcsússzon?

-Tudod mit-javasolta - ,  írd be neki a kettest, és akkor biztosan 
átcsúszik.

A kompetens
Fekete professzor úr a várisi tölgyesben a körös próbáról tartott 

becslési gyakorlatot, és mondta rendületlenül a szöveget, mígnem 
jócskán eleredt az eső. Javában áztunk már, mire a legbátrabb 
közülünk megszólalt:

-  Bocsánat, professzor úr, de esik az eső.
Erre Zoltán bácsi röviden felpillantott, és ellenvetést nem tűrő 

hangon jegyezte meg:
-  Keérem szeépen: hogy esik vagy nem esik, ennek megállapí

tására egyedül én vagyok kompetens!
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Professzori szórakozottság
Becslési gyakorlaton valami apró szórakozottság miatt fenn

hangon frocliztuk egyik csoporttársunkat, amit meghallott az 
„Öreg Fekete" és megszólalt:

-  „Keérem szeépen, miért bántják az urat: ez emberi dolog. 
Velem is megtörtént Hóman Bálint kultuszminisztersége alatt, 
nem is olyan régen, akinek éppen olyan excentrikusán nagy feje 
volt, mint nekem, ő  rendelt be egy alkalommal minket, egyetemi 
tanárokat Budapestre, hegyi beszédre. Kissé késve érkezve, be
huppantam az utolsó sorba, s végighallgattam a fejtágítót.

A végén megrökönyödve látom, hogy a miniszter leakasztja a 
fogasról a legnagyobb kalapot, s indul kifelé a sleppjével. Csak 
lenn, az autójánál értem utol, és tudtam megszólalni:

-  Kegyelmes uram, nem méltóztatott tévedésből az én kalapo
mat elvinni?

-  Az ön kalapját?! Hát nem lehet, hogy az a kalap az öné, 
amelyik a fején van?

Hát így hallgattam én őt végig saját kalapommal a fejemen, s a 
végén le akartam szerelni a fejéről a saját kalapját."

A precíz professzor
Mindenki tudta, hogy Fekete professzor precíz ember. Óráit 

másodpercnyi pontossággal kezdte és fejezte be. Erdőrendezési 
gyakorlaton nagyítóval vizsgálta az általunk rajzolt üzemtervi 
térképek erdőrészlet határait.

-  Keérem, ez négy tized milliméter -  mondta méltatlankodva, 
ha nekünk nem sikerült a három tizedes vonalat kihúzni.

A magánéletében is rendkívül precíz volt. Egyszer barátjával 
Ásotthalomra utaztak. Felesége és annak barátnője is velük ment. 
Zoltán bácsi barátjával közös szobát kapott, a hölgyeket külön 
szobában helyezték el. Reggel a barát látja, hogy Zoltán bácsi 
nyugtalanul jár fel-alá.

-  Valami nincs rendben? -  kérdezte.
-  Kérlek, nem tudok megborotválkozni.
Körülnézett. Az asztalon ott sorakozott a tükör, a szappan, a 

pamacs, a tálka víz meg négy darab penge.
-  De hiszen mindent kikészítettél!
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-  Igen, igen. Csakhogy a zakóm a hölgyek szobájában van: ők 
még nem keltek fel, és a zakóm zsebében van a noteszom, ame
lyikbe bejegyeztem, hogy mikor, melyik penge következik. (Se 
non é verő, é ben trovato. -  Ha nem is igaz, jól találták ki.)

A mechanika professzor bemutatkozik
„Kövesi Antal egyetemi nyilvános rendes tanár vagyok, és a 

dékán úr megtisztelő bizalmából jelen tanévben a Mechanika I. 
folyamot fogom az urakkal ismertetni.

Kérem az urakat, előadásaimról pontos jegyzeteket szívesked
jenek készíteni, hogy a vizsgahónapban a jól elkészült jegyzet és 
a Jó Istenke segítségével eredményes vizsgát tehessenek.

Mivel a mechanika egy fejlődőképes tudomány -  melyet a 
világon ketten értünk, a Jó Istenke meg én; s még Pali fiam 
bizonyos fokig konyít hozzá - ,  ezért a fejlődéssel mindég lépést 
tartó előadásaim anyaga tipográfiai úton sokszorosítva nem áll az 
urak rendelkezésére..."

Staszi bácsi mondásaiból
-  Amikor a balek azt gondolja, hogy a festék elég híg, még 

egyszer annyi vizet hozzátok.
-  Másodrendű felületek akkor fejthetők síkba, ha az alapkör 

egy pontján átfektetett érintőn átfektetett sík alapkörhöz simuló 
palástfelületet a csúcson áthaladva egy alkotóban érinti.

-  Tisztelt úr! Mielőtt Szabó úr bezárja a köszörűs műhelyét és 
elmegy fröccsözni, tetszik felszaladni hozzá új rajzlapot venni, 
hogy azon a maga által fecninek nevezett cédulán kapott felada
tokat az előadásokban ismertetett módon legyen mire megrajzol
nia, igen?!

Sepsiszentgyövgyi eseteim

A város állomására megérkezve, felpréselődtünk a kicsi busz
ra, amelyik a főtérre indult. A heringes dobozban valaki „jól 
elgondolta magát", úgy, hogy a tömeg az ablakon is szívesen 
kiugrott volna, csakhogy szabaduljon a helyről.

A feszültség tetőfokán az egyik székely utas megpödörítette a 
bajszát, s kimondta a szentenciát:
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-  Mán aztán ebből többet ne!
(Ezzel feloldódott a feszültség, s a busz békességgel befutott a 

városka főterére.)
*

Hang Béla csendes bolondja volt a kisvárosnak. Valamikor 
hegedűművész szeretett volna lenni, de minthogy ez nem sike
rült, belehibbant. Ha tehette, minden tárgyat hegedűként illesz
tett állához, s hangolt hozzá. Innen a neve.

1942 szigorú telén a külvárosban megfagyott. Bevitték a kórház 
hullaházába és a többi halott között kiterítették.

Igen ám, de a viszonylag temperált helyiségben lassan magá
hoz tért. Reggel, amikor az inspekciós orvos megjelent, feltápász- 
kodott a nyújtópadról. A maga jellegzetes döcögő járásával az 
orvos elé támolygott, s dünnyögő hangján így szólt:

-  Hideg van, doktor úr, hideg! A többiek még nem keltek fel! 
(Ezen derült évekig a kisváros, és 1955-ben, amikor hazalátogat
tam, még Hang Béla segítette le a bőröndjeimet a busz tetejéről.)

*
A Hargita tetejéről, a megállóból kigurult a busz. Hátul az 

ablaknál könyöklő székely menyecske kárörvendve öltött nyelvet 
a mind sebesebben száguldó busz után loholó biciklisre:

-  Nem érsz utol, he-he-he! Nem érsz utol, he-he-he!
-  Elég baj ez neked -  felelli a biciklis. J'sze, én vagyok a 

buszsofőr!
%

Szakmai viccel is találkoztam:
Két székely koma megy egymás után a sűrű bozótosban. Az 

első félrehúz egy ágat, s ahogy visszaengedi, kicsapatja a komája 
egyik szemét. Az erre megszólal:

-Szerencse, komám, hogy megfogád, mert a másikat is kicsap
ta vóna!

87


