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...Szabadság napja hogyha kél..."

Emlékezés 1956. október 23-a és 1957. október 15-e közötti időre

Borovits Ferenc

1956 őszén a második évfolyamot kezdtem az erdőmémöki 
karon Sopronban. Az év november 4-én - akkori szóhasználattal
- én is disszidáltam, majd 1957 januárjában Kanadába hajóztunk. 
Kilenc hónapi ott-tartózkodás után, 1957 októberében 
visszaérkeztem Sopronba, és folytattam a második évi tananyag 
hallgatását. Ennek a szűk egy évnek a történéseit próbálom - 
jobbára - az emlékezés segítségével rekonstruálni és közreadni.

Soproni emlékek az 1956. október 23-a és november 4-e 
közötti időszakról

Többen írtak már a fenti időszakról, talán hitelesebben is, mint 
amire én emlékezem. Ezért ezt az időszakot csak nagyon rövi
den érintem.
A Templom utca 2-ben van az a kollégiumi épület, ahol laktam - 
közvetlenül a Kecske-templom mellett.
Október 23-a szele már a megelőző napokban eljutott hozzánk. 
A kollégiumon belül kisebb-nagyobb csoportokban értékelték a 
hallgatók a híreket.
Október 23-ától kezdődően a diákság döntő többsége kivette a 
részét

-  a városban és környékén a rendfenntartásból,
-  a város élelemmel való ellátásából (pl. élelmiszerrel 

megrakott vagonokat foglalt le és juttatta be az üzle
tekbe),

-  az élelmiszerelőállító üzemek működtetéséből,
-  segélyszállítmányok fogadásából, raktározásából, to

vábbszállításáról, stb.
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Ezen feladatok ellátása zömmel a ll-lll. éves erdészekre
hárult.
Én főleg fegyveres rendfenntartásban és a város élelemmel való 
ellátásában segédkeztem. Közben a MEFESZ átvette a városnak 
és környékének irányítását. Alapvető cél volt a rend és nyugalom 
fenntartása, a város és környéke élelemmel való ellátása, a 
termelés újraindítása, a lakosság megfelelő tájékoztatása, ezen
kívül kapcsolat kialakítása és fenntartása az ország többi egye
temével.
A MEFESZ-nek és az egyetemistáknak a fentiek következtében 
óriási tekintélyük lett. Ennek igazolására néhány példát hadd 
említsek:

1. A rendőrök és katonák csak akkor mentek ki járőri 
szolgálatba, ha egy diák is velük volt. A feladatuk az volt, hogy 
bármely oldalról jövő rendbontókat le kell szerelni;

2. Egy alkalommal a kis Várkerületen lévő kenyérboltba 
mentem be kenyeret venni. Körülbelül 80-100 vásárló tülekedett, 
veszekedett, hangoskodott ott, amikor odaértem. Rájuk szóltam, 
hogy: "Arra kérem önöket, hogy mindenki álljon sorba, míg rá 
kerül a sor!" Megkérdezték, hogy ki vagyok. Válaszom: 
"Egyetemi hallgató vagyok." Két perc múlva mindenki a sorba 
állt, és nyugodtan várta, amíg megkapja a kenyerét. Én - termé
szetesen - beálltam a sor végére;

3. Egy kissé humoros történetet hallottam akkor, melynek 
hitelességéről nem vagyok meggyőződve. Állítólag valamelyik 
Sopron-környéki faluból egy küldöttség érkezett a MEFESZ- 
bizottsághoz azzal a célzattal, hogy jelezzék, miszerint az ő falu
jukban is megalakították a MEFESZ-t. ..

Október 23-a és november 4-e közötti idő gyorsan 
elrohant. Ezekben az időszakban sokat dolgoztunk és keveset 
pihentünk. A rendkívüli helyzet rendkívül komollyá tett mind
nyájunkat.
November 4-én délelőtt jórészt a ll-lll. évfolyam tagjai a Lővér 
Szállóba mentünk, úgymond teljes fegyverzettel. Ez az én ese
temben egy puskát, kb. 30-40 db lőszert és 4-5 kézigránátot 
jelentett. A többiek is hasonló formában voltak felfegyverkezve.
A IV-V. évesek a Kópháza mellett, az időközben odatelepített 
ágyúkhoz sorakoztak fel - várva a szovjet tankok érkezését.
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A Lővér Szálló egyik helyiségében egy zongorát fedeztünk fel. 
Gyöngyösi Sándor évfolyamtársunk leült mellé és játszani kezdte 
az ősi diákénekeket. Körülállva énekeltünk. Mikor azt énekeltük, 
hogy: " tán legjobb lesz, ha elmegyek vitéznek a csatába...", s 
mikor odaértünk, hogy: "...egy jó golyó ha eltalál, vígan 
köszöntlek szép halál...", bizony végigszaladt a hideg a hátun
kon. Feladatunk ugyanis úgy szólt, hogy nekünk kell felvenni a 
harcot a szovjet gyalogság ellen.

Borzongtunk, hiszen bár másodévesek voltunk kézi
gránátot tudomásom szerint, még egyikünk sem robbantott, és 
katonai puskával sem lőttünk még. Amikor körülbelül 10-11 óra 
tájban jött a hír, hogy árulás történt, azaz a szovjet csapatok 
érkezésekor derült ki, hogy az ágyúk elsütőszerkezetét valakik 
elrontották, és ezért a IV-V. évesek elindultak az országhatár 
felé, mi is útnak indultunk a Muck irányába. Az úton akkor már 
hosszú sorokban mentek a menekülők fegyverrel és fegyver 
nélkül egyaránt. A kézigránátokat az út mellett visszahagytuk, de 
a puskát magunkkal vittük Ausztriába.

A határon minden akadály nélkül mentünk át. Délután, 
sötétedéskor érkeztünk meg Oberpullendorfba (Felsőpulyára). A 
fegyvereket az osztrák csendőrök lerakatták velünk, majd egy 
kultúrteremben szállásoltak el. A helyi lakosság szüreti mulat
ságra készült, úgyhogy a félig feldíszített kultúrterembe hozatták 
az élelmiszert, takarókat, szalmát és egyéb közszükségleti cik
keket. Rendkívül szívélyesen fogadtak.
Másnap gépkocsival a Bécs melletti Klosterneuburg-ba vittek, 
egy régi Ferenc József-beli kaszárnyába. Itt láttak el mindennapi 
tisztálkodó szerekkel és felszereléssel. Néhány napi itt-tartóz- 
kodás után a Sitzenheim melletti katonai táborba szállítottak, 
ahol mint hadifoglyokat őriztek, szögesdrót mögött. A nemzetközi 
jog szerint ugyanis, aki fegyverrel lépte át Ausztria határát, 
azokat hadifogolyként kellett kezelni.

Ennek ellenére mindenütt barátságos fogadtatásban ré
szesültünk. Sitzenheimi lágerélet azoknak jutott osztályrészül, 
akik fegyverrel léptük át a határt. Körülbelül 70-80-an lehettünk 
ott, zömmel ll-lll. évesek, de volt közöttünk néhány IV-V. éves is. 
Amikor Sitzeheimbe érkeztünk, a naptár november közepét mu
tatta. A szögesdrótkerítés és az állandó osztrák fegyveres őrzés
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mellett teltek napjaink. Ez kikezdte az amúgy is felzaklatott ideg- 
rendszerünket, és határozottan követeltük, hogy nyissák ki a 
kapukat, hogy ki-be járhassunk. Kérésünket elutasították. Ekkor 
éhségsztrájkba kezdtünk. Az éhségsztrájk hírére - információink 
szerint - az osztrák kormány rendkívüli ülést tartott, és ezután 
egy kormánymegbízott keresett fel bennünket, aki megígérte, 
hogy rövid időn belül intézkednek arról, szabadok lehessünk. így 
két és fél nap múlva az éhségsztrájkot beszüntettük. Néhány nap 
múltán az ígéretüket tett követte.

Határátlépés után a IV-V. évesek és I. évesek zömét St. 
Wolfgangsee-be szállították. Ott voltak a tanárok és család
tagjaik is. Innen a hírek eljutottak hozzánk, a lágerba is, hogy 
Roller Kálmán igazgató vezetésével megindultak a tárgyalások 
arról, hogy hol lehetne együtt maradva folytatni tanulmányainkat. 
Izgalommal vártuk a fejleményeket. Abban reménykedtünk, hogy 
Európában maradhatunk.

Közben jött a hír, hogy Sopronból is járt egy küldöttség St. 
Wolfgangsee-ben, dr. Magyar János egyetemi tanár vezetésével 
azzal a célzattal, hogy visszatérésre buzdítsa a hallgatókat és a 
tanárokat. Kijövetelük nem maradt eredménytelen, mert több 
tucat hallgató visszatért Sopronba.

December közepe táján mi is St. Wolfgangsee-be kerül
tünk. Karácsony estére egyik Esterházy hercegnő meghívta a 
soproni diákokat egy közös vacsorára és ünneplésre.

Időközben kiderült, hogy kizárólag Kanada adott olyan 
kedvező választ, hogy tanulmányainkat magyar nyelven lehet 
folytatni és kettős (soproni-kanadai) diplomát kapni tanul
mányaink befejezése után. Ezt Vancouverben, a UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA egyetemen lehet elérni.

Megindult a készülődés: Kanadába vagy haza. Évfolyam- 
társaink kisebb része Bécsben vagy Svájcban keresett és kapott 
menedéket. Bécsbe ment: Béres Mihály és Borsodi Ferenc. (Ez 
utóbbi híres festőművész lett!) Svájcba emigrált: Jacsman János, 
Hintsch Gusztáv, Szilágyi Tibor, Czeiner Zsolt.
A Kanadába való indulás közeledett: ez felgyorsította a menni 
vagy maradni folyamatát. Nagyon közel álltam ahhoz, hogy 
visszainduljak Sopronba. Az utolsó Ausztriában töltött éjszakán 
egy paprikakülkereskedővel aludtam egy szobában. Sokáig be
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szélgettünk a menni vagy maradni kérdéséről. A véleménye - 
tömörítve - a következő volt: "Menjél ki Kanadába. Biztos találsz 
annyi munkát, hogy a repülőjegyet meg tudjad venni, és egy év 
múlva vissza tudsz menni Sopronba. Ilyen lehetőség az életben 
még egyszer nem lesz." Ezzel a gondolattal szálltam be másnap 
a Liverpoolba induló vonatra, s indultam el Kanadába, hogy egy 
éven belül Sopronban leszek...

Utazás Európán át

Különvonattal indultunk Angliába. S amerre elhaladt 
vonatunk, az állomásokon sok-sok ember fogadott, s a nyitott 
ablakon csokoládét, virágot és egyéb élelmiszereket dobáltak 
be. Szinte diadalút volt Ausztrián, Németországon, Belgiumon 
keresztül. Ostenderből komphajón mentünk Dover-be, Angliába. 
December 31-én értünk partot s éjszaka utaztunk át Londonon 
és Dél-Anglián. Liverpoolba éjfél előtt érkeztünk, s rövid idő után 
megpillantottuk azt a hajót, amellyel Kanadába utaztunk. Bizony 
félelmetes volt látni a hatalmas Empress of Britain (Britannia 
Gyöngye) hajót, amely az akkori világ egyik legelegánsabb és 
leghatalmasabb luxushajója volt. Ez várt ránk.
Az új, 1957-es év első perceiben foglaltuk el helyünket a hajón. 
Általunk ismeretlen, luxuskörülmények közé kerültünk. Uszodák, 
sportpályák, tánctermek stb. voltak ott. Az étteremben minden 
eszközből 3-3 db volt. Grapefruit-ot (mi elneveztük "tengeri töd
nek) minden étkezés előtt felszolgáltak. Egymás tekintetét keres
tük, hogy a számunkra szokatlan ételeket hogyan kell enni, és a 
különféle evőeszközöket hogy kell használni. A patthelyzetet a 
pincérek úgy segítették át, hogy megmutatták.
Hajónk január elsején, 18 óra 15 perckor indult el Kanada felé. 
Mintegy 180 erdész-, 60-70 bányász- és földmérőhallgató, vala
mint az Erdőmérnöki Főiskola tanári karából 15-20 oktató és 
családjuk volt a hajón.

Az indulás után Roller Kálmán igazgató és a tanári kar a 
fedélzetre hívott mindnyájunkat. Elénekeltük a Himnuszt. Ezután 
az igazgató egy beszédet tartott, melynek a lényege: A szovjet- 
és belső kommunista elnyomás elől voltunk kénytelenek külföld
re távozni. A cél, hogy az egyetem befejezéséig együtt marad
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junk, s mihelyt odahaza a viszonyok úgy változnak, hogy az 
elnyomás véget ér, fogadja meg mindenki, hogy hazatér. Ezt 
követően szavalatok következtek, majd soproni dalokat énekel
tünk. A Ballag már a vén diák... című ének egyik versszakát 
átírta valaki, és ennek megfelelően énekeltük:

Mielőtt még elmegyünk tovább, tovább...
Magyar hazánkba üzenünk tovább, tovább...
A szabadság napja hogyha kél,
Anyám, fiad is hazatér 
Tovább, tovább, tovább!
Viszontlátásra szép hazánk."

S lassan Anglia és Európa fényei is ködbe vésztek, s akkor 
elénekeltük a Szózatot.
Bár sok-sok fogadkozás hangzott el, de lelkünk mélyén úgy 
vélem - zömében láttuk, hogy - ha csak nagyon gyorsan változás 
nem lesz otthon, amire semmi esélyt nem láttunk bizony 
foghíjas lesz a visszatérők száma.
Torokszorító pillanatok voltak: Látunk-e még valaha Európa és 
főleg téged, Magyarország...?
A hajón ketten voltunk Kosdról: Farkas Misi, elsőéves erdész
hallgató és én.

Utazás a tengeren

Liverpoolból északnak indult a hajónk, hogy Írország és Skócia 
között elhaladva menjen ki az óceánra. Éjszaka nem tudtunk 
aludni, részben a sok behatás miatt, részben hogy ezt az óriási 
hajót könnyű labdaként dobálták a hullámok. Reggel tudtuk meg, 
hogy a hajó visszafordult, és Írország déli részénél futott ki az 
Atlanti-óceánra, mert akkora vihar volt útjában. Hat nap alatt 
szeltük át az óceánt. Emlékezetes út maradt mindenkinek, mert a 
rendkívül erős vihar végigkísérte utunkat. Sokan ezen idő alatt 
szinte étlen-szomjan voltak, mert mindent kihánytak. Talán hár
man voltunk, akik végigbírtuk az utat rosszullét nélkül. Mi 
mintegy mentőalakulat igyekeztünk ellátni a betegeket. Akiket a 
fedélzeten kapott el a hányinger, azok szinte odafagytak a 
korláthoz, mert annyi erejük sem volt, hogy visszamenjenek 
kabinjukba. Ezeket vállunkon vittük be a meleg helyre.
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Itt, a hajón derült ki, hogy magyarországi zsidók is jöttek 
velünk Ausztriából a különvonaton, és Liverpoolba hajóztak be 
ők is. Nem tudom, hány tucatnyian voltak.

Kanadában

1957 január 7-én kötöttünk ki St. John-ban. Egy nagy 
raktárépületet alakítottak át részünkre, emeletes ágyakkal szálló
helységgé. Mivel éppen vasutassztrájk volt, ezért körülbelül egy 
hetet töltöttünk itt.

Január 15-én, meghívásra, ellátogattunk Fridrichton-ba, a 
New Brunswicki Egyetemre. Itt bizonyosodott be, hogy egyik 
évfolyamtársunk, Selmeci Gyuri egy nyelvzseni. Odahaza 
Stasney professzor megígérte Gyurinak, hogy amíg ő katedrán 
lesz, addig nem lesz belőle erdőmérnök. Mint ott kiderült, ő 
nyelvész akart lenni, csak az otthoni szokás szerint, valami ok 
miatt átirányították őt Sopronba az erdészkarra. Nyolc vagy ki
lenc nyelven beszélt már akkor, saját bevallása szerint, olyan 
szinten, mint magyarul. Fridrichtonban jól tudta bizonyítani, hogy 
mekkora tehetség, hiszen mindenkinek a saját nyelvén válaszolt. 
Óriási meglepetés volt ez számunkra, mert egy visszahúzódó, 
senkivel sem barátkozó diák volt. Ebbéli szokását egyébként itt 
is megtartotta, mert szabadidejét újabb nyelvek elsajátítására 
fordította.

Január vége felé indultunk el vonaton, hogy átszeljük 
Kanadát. Éjjel-nappal mentünk. Mikor Montreálba értünk, ott a 
főpályaudvar fel volt lobogózva magyar és kanadai zászlókkal, 
és magyar cserkészruhás fiúk és lányok álltak sorfalat. A város 
vezetőin kívül a montreáli és környékbeli magyarok ünne
pélyesen fogadtak bennünket. A bányászok és geodéták itt 
leszálltak és Torontóba mentek tovább az ottani egyetemre. 
Néhány órás városi séta után tovább indultunk.

Januárban -10, -20 C-os hideg van Kanada belsejében. 
Mindenütt vastag hótakaró.

Calgary-ban láttunk először totemoszlopot.
A Sziklás-hegységbe érve láttuk, hogy a múlt század végi, 

század eleji vasútépítők milyen mostoha körülmények között 
végezték emberfeletti munkájukat. A hegyoldalba épített nyom



119

vonal hegy felőli oldalán a vonat ablakától 10-20 cm-re volt a 
sziklafal, míg a völgy felőli oldalon, ha kinéztünk, úgy magunk 
alatt 80-100 méter mély szakadékot láttunk, és alatta a Fraser 
folyó tajtékzó hullámait. Az építők egy cm2-rel sem vájtak ki 
többet, mint amire feltétlenül szükség volt. Félelmetes látvány! 
Átérve a hegyláncon, a Csendes-óceán kiegyenlítő hatásához 
egyre közelebb kerültünk és ez egyre jobban érződött. Először a 
nagy hideg kezdett mérséklődni, majd zölddel borított tájba 
érkeztünk. Abbotsford-ban szállásoltak el. Körülbelül három hétig 
voltunk itt, egy katonai faépületben. Ezalatt angol nyelvet tanul
tunk rendes iskolaszerűén. Február 20-án mentünk át busszal az 
úgymond végcélt jelentő Powell River-be. Ez egy kis, 5 - 6000 
lakosú város volt a Csendes-óceán partján. Az itt lévő, a világ 
legnagyobb újságpapírgyárának munkásszállóit ürítették ki, és 
adták át részünkre. A tábor (Camp) közvetlenül a tengerparton 
volt. Légbefúvásos fűtésű faépületek. Ketten-hárman laktunk egy 
szobában. Maximális rend, fegyelem és tisztaság volt a jellemző.

A minket fogadó Powell River Company óriási erdő
területekkel is rendelkezett. A tutajokon, kerekeken odaszállított 
fát dolgozták fel újságpapírrá.

A táborban itt is azonnal megkezdődött az angol nyelv 
tanulása napi 5-6 órában. Részben magyar származású kana
daiak, részben magyarul sem tudó kanadaiak oktatták a nyelvet 
a Bevándorlási Minisztérium által jóváhagyott gyakorlati, beszél
getésre késztető módszer szerint.

Rövid idő múlva megválasztásra került az Ifjúsági Kör 
vezetősége. Elnöke: Grátzer Miklós V. éves erdőmérnök-hallgató 
lett.

Bőséges ellátást kaptunk minden téren. Emellett havi 50 
dollár bevándorlási segély illetett meg mindenkit.

A jólét jelei mindenütt látszottak. A nyár közeledtével -né
mi nyelvtudással - mindenki igyekezett munkát találni. Ez bizony 
nem ment könnyen, mert a munkanélküliség ott sem volt isme
retlen. Ezért minden alkalmi és hosszabb ideig tartó, bármilyen 
jellegű munkára vállalkoztunk: szakács, bányász, kertész stb. 
munkát vállaltunk.
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A tanári kar közben szervezte a Vancouver-i székhelyű 
British Columbia Egyetem vezetőségével az őszi tanévkezdés 
lehetőségét.

Körülbelül júniust írtunk, mire sikerült egy hosszabb ideig 
tartó munkahelyet szereznem. Az O' Brien Logging Camp-re 
kerültem, Powell Rivertől kb. 150 km-re, be a hegyek közé, egy 
tó partjára épült favágótelepre. Mintegy 200-an dolgoztunk ott, 
ebből hatan voltunk soproni diákok. Rögtön jó barátságba kerül
tünk az ott dolgozó német, ukrán, finn és más nemzetiségű 
munkásokkal. Az ilyen telepeken zömmel a friss bevándorlók, 
vagy képzetlen dolgozók dolgoztak, illetve laktak. (Cölöpökre 
épített kis házakban laktunk.)

Chokerman-ként dolgoztunk mindnyájan. (Drótkötélpályá
val történt a faanyag leközelítése a hegyoldalakból, és a 
chokerman-ek a vonó drótköteleket húzták és kötötték rá a 
szálfákra.). Később, kb. 2 hónap múlva egy indiánnal dolgoztam 
útépítőként. Ez azt jelentette, hogy az indián volt a Caterpillar 
vezetője, és én mint segédmunkás dolgoztam mellette.

Rendkívül kemény fizikai munkát kellett végezni! Ugyan
akkor bőséges volt a koszt ("svédasztal"), és a fizetés is nagyon 
kedvező volt. Szombat-vasárnap csak kivételes esetben enged
tek dolgozni, hiszen ezért dupla fizetés járt. Pl. egy szombati 
munkával annyit kerestem, hogy tetőtől talpig, kalaptól cipőig fel 
lehetett belőle öltözni.

Időközben megkezdtem a hazamenetel megszervezését. 
Levelet írtam a Magyar Külügyminisztériumba; Ottavába, a len
gyel nagykövetségen belül dolgozó magyar konzulátusra; (Ma
gyar követség akkor nem volt Kanadában!) és Sopronba, a Fő
iskolára. Nem híreszteltem senkinek sem (kivéve André Bélát, 
aki előttem jött 1 hónappal haza), hogy szándékomban áll haza
menni, ezért meglepetésként ért, hogy egyszer a munkahelyi 
vezetőm rámkérdezett, hogy miért akarok hazamenni? Elmond
tam, hogy nem tudok Kanadában maradni. Féltem, hogy a két 
hónapos próbaidő letelte után elbocsátanak. Becsületére legyen 
mondva, hogy pozitív irányú kivételt tett velem - a legvégsőkig 
hagyott dolgozni, hogy a repülőúthoz szükséges pénzt meg 
tudjam keresni. Telt az idő. Három és fél havi munka után a már 
korábban elkezdett sztrájk mindenkire érvényessé vált, s mivel a
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nyár elszaladt, visszatértünk Powell Riverbe. A nyári munka alatt 
annyit kerestem, hogy a ruhámat sikerült teljesen felújítani, s 
mintegy 700 dollárt tudtam félretenni. Ebből fedeztem a 
hazautazás költségét. (Vancouver-től Budapestig a repülőjegy 
ára kb. 550 dollár volt.)

Erősen közeledett a szeptember, az egyetem kezdésének 
az ideje, és én egyetlen helyről sem kaptam választ a 
hazautazási kérésemre. Augusztus végén átköltöztünk Van- 
couver-ba, a See Island-on számunkra kiürített épületekbe, 
ahonnan az egyetem elérhető volt. Gyors ütemben szervezték a 
tanárok az egyetemi év kezdését és kitűzték a beiratkozás 
időpontját és az évnyitó idejét is. A tanári kar külföldön élő 
szakemberekkel kiegészült. A magyar egyetemi részleg meg
kezdésének lehetősége valóra vált. A beiratkozáskor tandíjként 
több száz - pontosan már nem emlékszem a konkrét összegre - 
dollárt kellett befizetni. Ha beiratkozom és kifizetem a tandíjat, 
úgy - ha később megkapom a hazatelepülési lehetőséget - nem 
lesz pénzem a hazautazásra, ha várok, úgy lemaradok az 
egyetemről. E két kő között őrlődtem. Ekkortájt kaptam egy 
levelet anyámtól, aki megírta az álmát. Álma szerint két madár 
szállt el messzire a faluból, majd az egyik madár visszarepült és 
az ő kezébe szállt. Nagy csődület lett körülötte és rövid idő után 
a madár elrepült a közeibe. írtam, hogy ketten jöttünk el a faluból 
Kanadába. Bár mindketten készültünk haza, Farkas Misi csak 
jóval énutánam kezdte el a hazautazás szervezését. (Később 
meggondolta magát és ma is Kanadában él.) E levél tartalma 
tartotta bennem a hitet, hogy megjön a kedvező válasz 
kérésemre. És az utolsó nap, este 8-9 óra között kaptam meg 
Sopronból a levelet, hogy amennyiben október 15-ig hazaérek, 
úgy folytathatom a II. év hallgatását, egyébként csak újabb 
évveszteséggel mehetek vissza Sopronba.

Másnap az évnyitón és az első órákon részt vettem, mint 
vendég, s utána szerveztem az utat haza. 100 dollárt előre- 
küldtem az IKKA-n keresztül Kosdra. (Akkor nem lehetett ekkora 
összeget sem behozni az országba, csak engedéllyel.) 
Szeptember 30-án indult el a repülőgép Vancouver-ból és éjjel 
érkezett Új Fundland szigetére. Éjféltájt landoltunk a reptéren, 
ahol kb. 2-3 órát várakoztunk, amíg szervizelték a gépet. Ezalatt
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sétáltam a váróban. Két tartományi miniszter is utazott a gépen, 
és séta közben hallottam, hogy rólam beszélgetnek. Értet
lenségüket fejezték ki, hogy miért hagyom el Kanadát, hogy ők 
(mármint a kanadaiak) a maximálisát nyújtották felénk. S ez igaz!
- Nem válaszoltam nekik.

Amszterdamba repültünk, itt 48 órát töltöttem, hogy 
lássam a várost. (Most már turistának éreztem magam és 
megszűnt minden honvágyam.) Amszterdamban megismer
kedtem egy ötven év körüli házaspárral: a feleség volt magyar, a 
férj holland. Mindenki beszélt magyarul. A holland úr felajánlotta, 
hogyha ott maradok, úgy fedezi egy holland egyetem el
végzéséig a költségeket. Megszidott, hogyan lehetek olyan, hogy 
ezt nem fogadom el.

Október 4-én este érkeztem Ferihegyre. Nem mertem 
hazamenni, mert a szüleim semmit sem tudtak jövetelemről, s 
féltem, hogyha anyám váratlanul meglát, úgy rosszul lesz. Az 
éjszakát ezért Foton, egyik unokabátyám lakásán töltöttem és 
vele együtt mentünk Kosdra. Mikor felszálltunk a kosdi buszra 
Vácott, az ismerősök azonnal közrefogtak. Kosdra érkezve 
unokabátyám előrement, hogy felkészítse szüléimét az érkezé
semre. Mikor anyám meglátta őt, és kezében a bőröndöm, szó 
nélkül kezdett rohanni a buszmegálló felé. Útközben talál
koztunk...

A többi is úgy történt, ahogy megálmodta...
1957 október 13-án jelentkeztem Sopronban a tanulmányi 

osztályon és 1961-ben fejeztem be tanulmányaimat.

Epilógus

A kanadai "kirándulás" nem maradt nyom nélkül az életemben. A 
rendőrség, bár kultúráltan, de három alkalommal mondatta el 
velem a kanadai utam történetét, évenként. Főleg, hogy kikkel 
tartottam kint, és tartom itthonról a kapcsolatot. Hosszú ideig 
tartottak megfigyelés alatt. Az egyetem befejezése után - más 
címszó alatt, de emiatt az előremenetelemet mindig meg
gátolták. így csak osztályvezetőig, illetve egy kisebb GT fő
mérnökségéig "vittem" A minisztériumot, illetve nagyvállalat 
főmérnöki és igazgatói állását lezárták előlem. Sőt, a fele-
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ségemet aki 1956-57-ben csak 15 éves kislány volt, és jó
formán nem is ismertem - 1988-ban (!) mentették fel emiatt a 
polgárvédelemnél betöltött adminisztrátori állásából Vácott.

Másik oldalról sokat adott ez az út. Láttatni engedte, hogy:
-  taps és éljenzés nem elég egy ország építéséhez;
-  a jólét jólétet szül;
-  a nyomorból is ki lehet kerülni, de kemény munkával;
-  megtanultam értékelni a saját haza és nép fogalmát;
-  a népek kohójaként nyilvántartott Kanadában megta

nultuk egymást becsülni;
-  bármely nációból származtunk.

1995-ben évfolyamtalálkozót szerveztek a Sopronban lakó 
évfolyamtársaink azok számára is, akikkel 1955-ben együtt 
kezdtünk, 1956 részben itthon maradtak, részben szétszóródtak 
a világban. Az évfolyamtalálkozóra Kanadából egyedül Tóth 
Géza jött el, Svájcból Komlósy József, Jacsman János, Hintsch 
Gusztáv, Szilágyi Tibor és Czeiner Zsolt. Ausztriából: Borsodi 
Ferenc. Körülbelül 20-an, zömmel kanadaiak, távol maradtak.

Sajnos azoknak lett igazuk, akik úgy látták, hogy a nyugat
ra vándorolt soproni diákok zöme elvész a magyarság számára. 
A kivándoroltak még többé-kevésbé tartják magyarságukat, de 
gyermekeik már nyelvünket sem tanulják meg!

1997 január 3.

(Lásd a képmellékletet a 177 oldaltól)


