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EGYETEMÜNK KÉT ORSZÁGBAN 

Hahn Fülöp

Sopronban 
kezdtük és Vancouver

ben fejeztük be különös diák
éveinket. Azóta szétszéledtünk, főleg  

két országban, Kanadában és az USA-ban, 
ahol gyakoroltuk erdőmérnöki és más tudásunkat.

Korábban, szinte minden megházasodtunk és szaporod
tunk. Ugyanakkor soraink fogyatkoztak is. Most pedig legtöb

ben nyugdíjasok vagyunk és élvezzük teljesítményeink gyümölcsét.

Előszó

E történet megírásának gondolata hosszú időre vezet vissza. Jegy
zetek és napló formájában évekig gyűjtöttem az anyagot, főleg saját ta
pasztalataimból. A történet magába foglal életemből egy kort, amely 
napjainktól 1953-ra nyúlik vissza. Vagyis egyetemista éveim kezdetéhez 
és egy új város megismeréséhez, Sopronhoz. A Sopron szó végigkíséri a 
történetet.

Amikor tagjai lehettünk a soproni egyetem különböző karainak, 
Sopron, a „Hűség Városa” sok élményt jelentett számomra és több száz 
diáktársam számára. Egyesek rövid időt, én pedig egy kicsivel több mint 
három évet tölthettem ezen az egyetemen. A soproni élményeinkre rá
nyomta bélyegét az akkori politikai rendszer. Ennek ellenére próbáltunk 
vidám diákok lenni, amíg fáradoztunk azon, hogy hivatásbeli célunkat 
elérjük. Ez a cél számomra az erdőmérnöki diploma megszerzését jelen
tette. Életünket és célunkat azonban megzavarták az 1956-os események. 
Ennek eredménye még az is, hogy egyetemünk kettészakadt. A hallgatók 
és oktatók nagy számban kényszerültek elhagyni az országot. Ennek a 
csoportnak én is tagja lettem.

Voltak, akik közülünk - egyénileg vagy kisebb csoportokban - szé- 
ledtek el különböző országokba, főleg Európába. A kimenekült soproniak
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nagy része azonban együtt maradt. Több mint 200 erdőmémök-hallgató, 
oktatóikkal együtt, Vancouverben és a bánya-, kohómérnök- és 
geodétahallgatók nagy része pedig Torontóban, Kanadában keresett új 
otthont.

Minden kimenekült egyénnek, csoportnak megvan a sajátságos tör
ténete. Természetesen azoknak is, akik Magyarországon maradtak. Az én 
történetem, vagyis a mi történetünk nem véletlenül, az erdőmérnöki cso
port Kanadába vándorolt egységével foglalkozik legtöbbet, mert annak a 
csoportnak voltam tagja.

1956 óta több mint negyven év eljárt. Még Ausztriában sokat vitat
koztunk arról a kérdésről, hogy kint maradjunk-e vagy hazamenjünk. 
Közöttünk volt elég sok olyan, akit hozzátartozói és a szülőföld vonzott 
vissza. Mások effajta vonzalmát elhomályosította az a tény, milyen sors 
várna rájuk egy hazatérés esetén. Természetesen logikus választ az akko
ri körülmények között nem találtunk. Elválásunkkor azonban bíztunk 
abban, hogy: „A történelem majd igazolni fogja eltávozásunkat” Törté
netünket részben azért is írtam, hogy elősegítse helyzetünk értékelését, és 
hogy történetünkről adatokat biztosítson az utókor számára.

Elszakadásunk Magyarországtól búcsú nélkül és hirtelen történt, de 
szeretetünk az országért, hozzátartozóinkért, barátainkért, ismerőseinkért 
továbbra is megmaradt. A kultúrát, hagyományokat, nyelvet tovább 
ápoljuk és sokszor hazalátogatunk. Mi azonban negyven évig távol él
tünk a szülőföldünktől, gyermekeink és unokáink is születtek, ezért mi is 
gyökeret eresztettünk új hazánk földjébe. Ha az 1989-es változás előbb 
történt volna, ki tudja, talán a helyzetünk is másként alakult volna.

Eugene, 1997 szeptember 23.
(a vancouveri első tannapunk 40-ik évfordulóján)
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Soproni egyetemista éveim

Készülődés az egyetemre

Miután felvételi kérvényemet beadtam a soproni Erdőmérnöki Főis
kolára, sokat gondolkoztam azon, hogy vajon milyen élet várhat egy er
dőmérnökre. Mivel szinte semmit sem tudtam erről a pályáról, szabadon 
ábrándozhattam róla. Ábrándoztam is a gyönyörű, fákkal borított hegyek
ről, a közte lévő tisztásokról, csendes tavakról, csörgedező patakokról, 
vízesésekről, száguldó őzekről, szarvasokról, az erdő gondozásával és 
termelésével foglalkozó szakemberekről és munkásokról. Mindez ro
mantikusnak tűnt. De ez valóban csak álom volt, mert még a felvételi 
vizsgáig sem jutottam el.

A felvételi vizsgára való meghívóra azonban nem sokáig kellett vár
nom, mert az már otthon volt akkorra, mire leérettségiztem és Bonyhád- 
ról hazaértem Hegyesre (ez egy Paks melletti puszta, ahol szüleim éltek). 
Arról is értesültem, hogy Feleki Árpival, volt középiskolás osztálytár
sammal, együtt mehetünk felvételizni, 1953. június 30-án.

Korábban egyikünk sem volt Sopronban. Azt azonban tudtam, hogy 
Sopron majdnem a legtávolabbra fekvő város volt otthonomtól, és a te
tejében még az Ausztria melletti határsávban is terült el. Ez abban a kor
ban a megközelítését is megnehezítette. A rendőrségi engedélyt a beuta
zásra azonban megkaptam, és a vonatpénzt is valahogy megszereztem, 
így pár napon belül úton is voltam Sopron felé. Utamat a Balaton felé 
irányítottam, ahol Kötcskén Feleki Árpi csatlakozott hozzám. A majd
nem egynapos út végén szerencsésen befutottunk Sopronba.

A vasútállomásról irányt vettünk az egyetemnek. Mivel ismeretlenek 
voltunk, többször érdeklődtünk az útirány felől. És állítólag hamarosan 
az egyetem közelébe keveredtünk. A Deák tér túlsó végén egy rendőrségi 
épület előtt álló őrtől megkérdeztük, hogy jó irányba haladunk-e az 
egyetem felé. Ő állítólag nyugati irányba mutatott, és mondta: „Haladja
nak csak tovább, amíg egy vasúti átjáróhoz érnek. Azon menjenek át, és 
akkor már látni fogják az egyetem épületeit.” Ez igen egyszerűnek tűnt.

Az érdeklődés után vidáman bandukoltunk tovább az est sötétjében, 
mélyen elmerülve beszélgetésünkben. Közbe-közbe vártuk a vasúti átjá
rót, de az valahogy nem akart előkerülni. Amikor már közel egy óra 
hossza eljárt, kezdett gyanús lenni, hogy talán eltévedtünk. Néhány per
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cen belül, legnagyobb csodálkozásunkra, ugyanahhoz a rendőrőrshöz 
értünk vissza, ahol még mindig ugyanaz az őr állt az épület előtt. Neki 
elpanaszoltuk, hogy az említett vasúti átjáróhoz sose értünk. És azt is 
megkérdeztük, hogy miért értünk újra ugyanoda vissza, ahonnan elin
dultunk. Az őr jót nevetett, és gyorsan felvilágosított bennünket, mond
ván: ,biztos megkerülték a belvárost a körúton, amely természetesen ide 
vezet vissza.” Azt is megmondta, hogy a vasúti átjáró kb. kétszáz méter
re, a tér másik oldalán van, és nem azon az úton, amin mi haladtunk.

Ezt tudva, néhány perccel később már ott is jártunk az egyetem ma
gas, vasrácsos kerítése mellett, a főbejárata felé haladva. Az egyetem 
főbejáratát azonban zárva találtuk, és a nagy kertje az est homályában 
kihaltnak tűnt. A kihaltság azonban hamarosan megváltozott, amikor 
lépteket hallottunk az egyetem zárt kapuja mögött. A léptek egy hat tagú 
csoporthoz tartoztak. A csoport nem volt más, mint a felvételi bizottság. 
Mi a bizottsággal nem reméltünk egy ilyen korai találkozást. De mégis 
örültünk, hogy futtában megismerkedtünk a bizottság tagjaival, mert ez 
segített izgalmunk csillapításában.

A bizottság egyik tagja diák volt, aki mindjárt pártfogásba vett ben
nünket, és meghívott éjjeli szállására a diákotthonba. Ez igen jól esett, 
mert már arra gondoltunk, hogy az éjjelt talán az utcán kell eltöltenünk.

Egy „bennfentessel” való együttlakás még másban is előnyös lett. 
Tőle megtudtuk, hogy minden nap 25 jelöltet ütemeztek be a felvéteü 
vizsgákra, és összesen több mint háromszáz jelentkező van. Ezekből 60- 
at vesznek fel. Ezeken kívül lesz 40 szakérettségis is, akiket felvételi 
vizsga nélkül vesznek fel. A 60 és 40 kerekíti majd ki az első év tervezett 
100-as létszámát. Nyomban úgy éreztem, hogy a bekerülési lehetőségem 
elég gyengének mondható, emiatt lemondó gondolatokkal tértem éjjeli 
nyugalomra.

Másnap reggel a vizsgát írásbelikkel kezdtük. Az első matematiká
ból volt. Számomra a matematika egy kicsit gyengén ment, amíg Feleki 
barátom szinte percek alatt oldotta meg a példákat. Árpi igen jó volt ma
tematikából. A következő feladat jobban kedvemre való volt. „Miért 
akarsz erdőmérnök lenni?” címmel kellett egy dolgozatot írni. írás terén 
azonban én is otthon voltam, és addigra már egy kicsit tájékozottabb is 
voltam e hivatás felől. Szerintem a dolgozat jól sikerült.

A vizsga nehezebb részét délutánra hagyták, amikor egyenként kel
lett a bizottság elé járulni. Addigra kiderült, hogy egy helyett két bízott-
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ság működött, hogy több időt szentelhessenek minden jelöltre. Én a ma
tematikai tanszéken levő bizottsághoz lettem beosztva. A várakozás gyöt- 
relmes volt. Számomra ez még rosszabb lett, mert a sors úgy hozta, hogy 
én voltam a nap utolsó vizsgázója. Ennek talán némi előnye is volt, mert 
minden vizsgázótól megtudtam a hozzá idézett kérdéseket, sőt még sok
szor a válaszokat is. Ez talán segített is, mert az emberi gyengeség miatt 
még a professzorok is néha megismétlik magukat a kérdezgetésben. Az 
előny mellett a hátránya is megvolt, mert ahogy a nap múlt, a bizottság 
fáradtabb lett.

Fáradtságuk ellenére kérdezgetésükkel mégis rám szántak majdnem 
egy órát. Válaszaim általában jók voltak, de fogalmam sem volt, hogy a 
többiekhez mérten hogyan fognak elbírálni.

A vizsga végén a bizottság egyik tagja, Lux András, aki valószínű a 
pénztáros lehetett, megkérdezte, hogy hogyan szereztem a vízhólyagokat 
a tenyeremen. Elcsodálkoztam, hogy a bizottság mennyire figyelmes 
volt. A válaszom egyszerű volt: „Mielőtt eljöttem a felvételire, lucernát 
kaszáltam néhány napig, és a tenyerem egy kicsit elszokott a nehéz mun
kától” Egy kicsivel később Lux professzor visszatért egy nyugta kiné
zetű papírral, és kérte, hogy írjam alá. Amíg aláírtam, leszámolt két darab 
százast, ami nagy pénz volt számomra, és mondta: „A nehezen dolgozó 
diákokat segítjük, és a mellékelt pénzt útiköltségpótlásra adjuk” Ez biz
tatóan hangzott, de abszolút nem jelentette, hogy felvettek, mert a bizott
sági döntés akkor még nem történt meg.

A hosszú és kimerítő nap után Árpival beültünk a Deák-sörözőbe. 
Úgy éreztük, hogy egy pohár sört kiérdemeltünk, és elvégre egy kis pén
zünk is volt rá. A végén egyből több pohár is lett. Miután eloltottuk 
szomjunkat, egy kicsivel vidámabban indulhattunk el városnézésre. Igen 
kíváncsiak voltunk Sopronra. Ki tudja? Talán ez volt az egyetlen alakal
munk az ősi és szép város megtekintésére, mivel a határsávi engedélyt a 
látogatásra nem adták meg könnyedén.

A felvételi után hazatértem, és napjaimat - mint cséplési ellenőr - 
nyári munkával töltöttem el. A munka érdekes volt és egy kis kereseti 
lehetőséget is biztosított. A napok azonban nehezen múltak, mert a to
vábbtanulás gondja sokat megfordult agyamban, és a válasz arra tovább 
lappangott. Minden este, hazatérésem után, az első dolgom a posta utáni 
kutatás volt. Vártam a levelet Sopronból. Végre egy napon a régóta várt 
levél meg is érkezett! A levél láttán olyan ideges lettem, hogy mindjárt
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nem mertem felbontani. Egy darabig találgattam: „felvettek, nem vettek 
fel?” Végül rászántam magam a válasz kikeresésére.

Miután elolvastam a rövid levelet, nemcsak azt fedeztem fel benne, 
hogy felvettek, hanem elég szép ösztöndíjat is ígértek. Ez olyan boldoggá 
tett, hogy örömömben azt sem tudtam, hogy mit tegyek. Mivel a család 
többi tagja még nem tért haza a munkából, nem tudtam a jó hírt senkivel 
megosztani. Ezért a levéllel a kezemben, futva megkerültem a fél pusztát, 
kiabálva: „felvettek, felvettek” Még jó, hogy nem találkoztam senkivel, 
mert még talán bolondnak is tartottak volna.

Édesanyám volt az első, aki hazaért. így neki mondhattam el a jó 
hírt. Mire a végére értem mondókámnak, az arca elkomorodott és csen
desen, a szokott, komoly modorával megjegyezte: „Úgy látszik te akkor 
messzire elmész és itt hagysz bennünket, talán még örökre is” Édes
anyánknak úgy tűnt, hogy Sopron a világ végén van. A megjegyzése el
lenére én tudtam, hogy örült, hogy vágyam beteljesült, de ugyanakkor a 
fiához való erős ragaszkodása ugyancsak erőt vett rajta.

Soproni diákéveim kezdete

1953. szeptember elején búcsút intettem hozzátartozóimnak és elin
dultam egy zötyögős vonaton Sopron felé. Közben elgondolkoztam azon, 
hogy vajon hányszor fogom megtenni ezt az utat, mire megszerzem er
dőmérnöki diplomámat.

Az egyetemisták nagyrésze diákszállókban lakott. Az elsőévesek 
általában a diákszállókban kezdték pályafutásukat. Idővel azonban töb
ben kiköltöztek. A Dimitrov téri diákszálló az erdészek részére volt 
fenntartva. A geodéta-, bányász-, kohász- és olajmérnök-hallgatók mind 
más-más diákszállókban éltek. A diákok kisebb része pedig magánhá
zakban lakott, albérletben. A néhány helybeli pedig szüleiknél.

A Dimitrov téri diákszálló korábban mint a Szent Imre Kollégium 
volt ismeretes. A szálló egy masszív és szép kinézetű kőépület. A benne 
levő szobák viszonylag kicsik, de 2-4 személyig elég kényelmesek vol
tak. Akadt néhány nagyobb szoba is. Például a 37-es, amelyikben engem 
szállásoltak el, az egy hatszemélyes szoba volt.

Az öt szobatársam, vagy kamarásaim (Sopronban a szobákat kama
ráknak és a szobatársakat kamarásoknak hívták) is hamar megérkeztek. 
Az öt közül Árpád, vagyis Kamii barátomat már ismertem. A négy új
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között ott volt: a szeplős Kondor Gyurka, aki könnyen vette az életet és 
mindig hajlott a viccelődésre; a Vékényből származó Nagy Laci, tudós és 
energikus, aki fáradságot szinte soha nem ismert; a kapuvári Hegyi Ban
di, aki kedvelte a focit és a szája szinte sohasem állt be; és végül, de nem 
utolsósorban, ott volt a szarvasi Skorka Misi, aki felvidéki tájszólással 
beszélt és mindig segítőkész volt. A többi diáktársaink megismerése egy 
kis időbe tellett.

Miután letelepedtem új otthonomban, hamarosan rájöttem, hogy a 
diákszállói élet sokban különbözött a középiskolás diákotthoni élettől. 
Egy bizonyos határon belül szinte teljesen magunk urai voltunk. Többek 
között senki sem határozta meg, hogy mikor kell felkelni vagy lefeküdni; 
mikor kell tanulni, szórakozni és így tovább. Mint egyetemistáktól, tő
lünk már elvárták, hogy betöltsük diákhivatásunkat, a tanulást, minden 
noszogatás nélkül. Természetesen a tanulás a magunk javára vált, és ha 
valaki nem vigyázott, az hamar az egyetem falain kívül találta magát

Amíg a diákszállókban szabadon éltünk, addig az egyetemen a fe
gyelem igen nagy volt. Sűrűn tartottak névsorolvasást, és három igazo
latlan óra elég ok volt ahhoz, hogy valakit eltávolítsanak az egyetemről. 
Vagy mindenki kerülte ennek a szabálynak a megszegését, vagy nem 
alkalmazták a szabályt, mert soha nem hallottam arról, hogy emiatt vala
kit kizártak volna az egyetemről.

Nemcsak az egyetemi szigort, hanem az oktatási módszert is meg 
kellett szoknunk. A vég nélküli előadások fárasztók és néha unalmasak is 
voltak. Mi azonban próbáltuk figyelmünket összpontosítani a jegyzetké
szítésre, amely, a felsőévesek szerint, nagyban fog segíteni a vizsgákra 
való felkészülésben. Az egyetemi oktatási módszer kizárta az évközbeni 
jegyre felelést, emiatt az előmenetel lemérésében a félévi és év végi vizs
gák igen fontosak voltak. Fontosságuk egy bizonyos fokig izgalomban 
tartottak bennünket, de kevésbé ösztönöztek abban, hogy minden nap 
lépést tartsunk az előadásokkal és gyakorlatokkal. Egy igen rossz diák
szokás szerint a tanulás nagy részét mi is a vizsgahónapra halogattuk.

Amikor évfolyamunk Sopronba került, a selmeci diákhagyományok 
elméletben még léteztek, de az akkori politikai rendszerben azok gya
korlása igen korlátozott és veszélyes volt. Ennek ellenére mi sokat hal
lottunk róluk. Ha nem is gyakorolhattuk a hagyományokat, mégis szinte 
minden diák magáévá tette azokat.
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Korunkban az évnyitó szakestélyt a nagyban átalakított balekbál 
helyettesítette. Ezt az év elején az elsőévesek részére rendezték meg. A 
rendezésben a főszerepet a felsőévesek vitték, mert a bál jóval szélesebb 
körű lett, mint a régi évnyitó szakestély. Ezen nemcsak az egyetemisták, 
hanem a város lakói is részt vehettek, természetesen csak meghívóval. 
Ezzel elvesztette a diákklub jellegét, és csak egy nagy táncmulatságnak 
felelt meg. A kívülállók nagy részét a középiskolás lánykák képezték, 
mivel az egyetemisták még mindig főleg fiúkból tevődtek össze. Azon
ban minden évfolyamon volt lány is, de a legtöbb esetben kevesebb, mint 
a létszám 10 %-a.

Az évvégi szakestélyt koromban a valétabál képezte. Ez még a ba
lekbálnál is nagyobb esemény volt, és a végzősök búcsúztatását szolgálta. 
Mindkettőt nevén kívül alig fűzte más a régi selmeci hagyományokhoz.

Elsőéves koromban a diákszervezet már teljesen a kommunista 
rendszer szabályai szerint működött. Természetesen gyűlések, felvonulá
sok, tüntetések sokszor napirenden voltak, ha a felsőbb hatóság úgy kí
vánta. Ezeken kötelező volt a részvétel, de a lelkesedés értük ugyancsak 
hiányzott.

Bennünket azonban jobban érdekelt tanulmányunk és más elfoglalt
ságunk, mint a diákszervezet működése. Én is a mindennapi életre össz
pontosítottam energiámat, és főleg azon fáradoztam, hogy ne kerüljek a 
lemorzsolódásra jelölt 20 % közé, akiket el fognak távolítani az első év 
próbaidőszaka alatt. A cél az volt, hogy kikerekítsék az évfolyam végle
ges létszámát nyolcvanra.

A sikeres egyetemi működésünkhöz az is hozzájárult, hogy megis
merkedjünk kamarásainkkal, évfolyamtársainkkal, tanárainkkal és a kör
nyezetünkkel. Az ismerkedés azonban nem volt egyszerű, mert a politikai 
rendszer miatt ritkán esett szó eredetünkről, múltunkról és igazi politikai 
nézetünkről. Úgy tűnt, hogy mindenki titkolt valamit. Mivel nem ismer
tük egymást, nem tudtuk, hogy kitől kellett tartani, vagy ki volt a besúgó. 
Azt ellenben tudtuk, hogy önkéntes és kényszerített besúgók léteztek. 
Ezért társalgásunk szinte sohasem terjedt ki politikai vitákra. Mi inkább a 
sportról, lányokról, táncestekről, kirándulásokról és hasonló témákról 
társalogtunk.

A kikapcsolódás fő elemét legtöbbször a sport adta. Ezt jó néhányan 
aktívan űztük, és mások mint drukkerek élvezték. Az egyetemnek, vagyis 
a Haladás Sportkörnek több aktív szakköre volt. Ezek közé tartozott a
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labdarúgás (mint a legkedveltebb sportág), kosárlabda, kézilabda, vívás, 
tekézés és természetesen az atlétika. Engem az atlétika érdekelt legjob
ban. Megérkezésem után mindjárt csatlakoztam is az atlétikai csapathoz. 
Az edzéshez és versenyzéshez bőven akadt alkalmam, amit mindig él
veztem.

Az első évem hozott számomra egy utóvizsgát, de miután azt letet
tem, az átlagom elég jó lett. A jó átlagnak örültem, de annak még jobban, 
hogy megúsztam „a selejtezőt”, és a következő évben tovább folytathat
tam tanulmányaimat. Sajnos, ahogy korábban tervezve volt, 20 évfo
lyamtársam nem volt olyan szerencsés, mint én, mert azok a „selejtezés” 
áldozatául estek. Örültem, hogy az évnek vége volt, de mielőtt nyári sza
badságra gondolhattam volna, előbb részt kellett vennem az egyhónapos 
katonai „táborozáson”, vagyis a nyári tartalékos tiszti kiképzésen.

Kiképzésre a hajdúhadházi nagyerdőben helyeztek el bennünket. A 
táborhelyi erdő kivételével a vidék majdnem úgy nézett ki, mint egy si
vatag. A mély homokban nehéz volt a páncéltörő ágyúinkat tologatni. 
Normálisan azokat gépkocsival húzkodták. De nekünk meg kellett tanul
ni a kézi erővel való üzemeltetést, és a legtöbb esetben ezt gázálarc vise
lésével egybekötve. Ez úgy tűnt, mintha minden jövőbeli háborút gázfel- 
legekben fognak majd megvívni. Helyzetünket még az is nehezítette, 
hogy a 30-40 fokos nyári hőmérséklet ellenére köpenyünket is viselni 
kellett. Kiképzésünk kemény volt. Kosztunk pedig igen rossz. Ennek 
következtében az évfolyamunk többség - mire a hónap lejárt - betegállo
mányba került. Én szerencsére megtartottam az egészségemet, főleg 
azért, mert talán edzettebb voltam, mint a legtöbb évfolyamtársam. De 
még így is 10 kilót vesztettem testsúlyomból.

A súlyveszteség talán előnyömre vált, amikor résztvettem Boros 
Gyuszi (Tülülü), Grátzer Miki (Kulacs) és Kósa Zoli (Öcsögő) évfo
lyamtársaim társaságában, mint századunk küldöttei, az atlétikai hadse
regbajnokságon Debrecenben. Úgy tűnt, hogy súlyveszteségemmel 
könnyebben futottam és ugrottam. Ez a 400 méteres síkfutásban és ma
gasugrásban meg is mutatkozott. Magasugrásban életem legjobb eredmé
nyét értem el, 183 centimétert. Ez elég jó eredmény volt, amikor abban 
az időben világviszonylatban is ritkán ugrottak 200 centin felül.

Miután a katonáskodás véget ért, újra viszontláthattam Hegyest. Egy 
tizenegy hónapos távoliét után jól esett újra otthon lenni. Az egyhónapos 
otthonlétemet mint szabadságot könyveltem el. De a szabadság csak ki
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kapcsolódás volt az egyetemi életből, és végeredményben fizikai munká
ból állt. Számomra mégis szabadság maradt, mert a fizikai munkát él
veztem és sohasem riadtam vissza tőle.

Második tanévünk Sopronban

Az első tanévünk alatt főleg alaptárgyakkal foglalkoztunk. A máso
dik évben azonban már jobban rátértünk a szaktárgyakra, amelyek termé
szetesen sokkal élvezetesebbek és könnyebbek is voltak. Ekkor kezdtem 
először érezni az erdőmérnöki hivatáshoz való hajlamomat.

Ebben az évben megismerkedtünk egy csomó új tantárggyal, tanszé
kekkel és oktatóval. A felsőévesektől Botvai Károlyról sokat hallottunk. 
Végül ott ülhettünk előadótermében és hallgathattuk színes előadásait 
talajtan- és éghajlattanból. Szókincsét sokszor bővítette idegen kifejezé
sekkel, amelyeket, ha nem is értettük mindjárt, de idővel megtanultunk. 
Ő igen barátságos, vallásos és igazi úriember volt. Vallásosságáról sze
mélyesen is meggyőződtem abban a korban, amikor a vallási érzelmeket 
titokban kellett tartani. Egy alkalommal elhatároztam, hogy megkockáz
tatom a vasárnap reggeli templomba menést, és irányt vettem az evangé
likus templom felé. Az Erzsébet-kerten keresztül az út egy része rejtett 
gyalogösvényeken vezetett. Az egyik ösvényen megpillantottam Botvait, 
és ő is megpillantott engem. Erre hirtelen mindketten irányt változtat
tunk, de hamarosan mégis egymás közelébe kerültünk, mivel úticélunk 
azonos lehetett. Az effajta macska-egér játék még kétszer megismétlődött 
a parkban, de végül a keskeny belvárosi utcákon elvesztettük egymást 
szem elől. Végül én beosontam az evangélikus templomba és beültem az 
erkélyen levő, hátsó padsorba. Csodák csodájára, véletlenül Botvai pro
fesszor mellé kerültem. Egymásra pillantva mindketten megnyugodtunk, 
és tudtuk, hogy egymástól nem kellett tettünkért tartani. De ugyanakkor, 
amikor visszaértem a diákotthonba, a diákotthon politikai felelőse már 
várt rám, és „váratlanul” betoppant szobámba. Ott nyomban feldobta a 
kérdést: „Fülöp, milyen érzés volt egy Kossuth-díjas professzor mellett 
ülni a templomban?” Tettemnek különös következménye nem lett, de 
bebizonyította, hogy a Párt mindenütt jelen volt, és besúgóin keresztül 
mindenről tudott.

Ahogy tanulmányainkban haladtunk, az évfolyamrendezvényeket is 
kezdtük gyarapítani, és reméltük, hogy ezek majd hagyományossá vál
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nak. Egy ilyen rendezvény volt a Mikulás megünneplése. A régi szokás 
szerint december elején mindig megjelenik a Mikulás, aki a jókat ajándé
kokkal megáldja. A Mikulás segítőtársa egy ördögkinézetű egyén volt, 
akit Krampusznak hívtak, az pedig a rosszakat virgáccsal büntette. Ez az 
ünnep főleg a gyerekek élvezetét szolgálta, de mi még elég gyerekesnek 
éreztük magunkat, és mi is élveztük.

Az ünnepélyt általában a Fenyőgyöngy Vendéglő nagytermében 
tartottuk, ahol elfért az egész évfolyamunk. Általában egy összetolt asz
talsor körül foglaltunk helyet, és sörözgetéssel kezdtük az ünnepélyt, 
amit bor követett. Ez hamar meghozta a jó hangulatot, még a nótázásra 
is. Az ünnepély fénypontja azonban a mikulási ajándékok átadása volt. 
Az ajándék csak egy kis cukor vagy csoki volt, amely egy kis versike 
kíséretében került átadásra. Ezeket a versikéket az évfolyam poétái 
(Bölecz Béla és Jandó Tibor) minden évfolyamtársról már korábban 
megírták. Ezek humorosak és személyre szólók voltak. Mindnyájan min
dig jókat nevettünk rajtuk, mert ismertük hátterüket. Egy kívülálló a leg
többet azonban biztos nem tartotta volna humorosnak.

Egyetemista életünk a második év végére már eléggé rutinossá vált. 
Természetesen én továbbra is űztem kedvenc sportomat. Eredményeim 
lassan, de fokozatosan javultak. Főleg a 800 méteres síkfutást kedveltem, 
mert az eredmény szempontjából az feküdt legjobban.

Ezen a távon részt vettem az országos főiskolai bajnokságon is. 
Legnagyobb csodálkozásomra még a döntőbe is bejutottam. Ezután a 
döntőt nagy izgalommal vártam. Természetesen győzelemre nem számí
tottam, de jó szereplésre igen. A döntőben tartottam a harmadik helyet az 
utolsó körig, egészen a célegyenesig. Itt azonban egy futó elkerült és 
megfosztott egy főiskolai bajnokságon szerzett bronzéremtől. Ez azonban 
nem bántott, mert a negyedik helyezést is igen jónak tartottam, és életem 
legjobb idejét futottam.

A második év vizsgái jól sikerültek. De utánuk egy újabb katonai 
„táborozás” várt ránk. Ez alkalommal Nagykőrösön kötöttünk ki. Ez a 
tábor sokkal civilizáltabb volt, mint a hajdúhadházi, de mégis alig tudtuk 
a végét kivárni. Ennek végén újra hazamehettünk egy kis szabadságra.

Távolléten alatt egy-két változás is történt a családban, és a változá
sokat a gazdasági és politikai életben is észleltünk. A gazdasági élet egy 
kicsivel megjavult, miután Nagy Imre vette át a kormányzást. De közben 
Rákosi visszanyerte befolyását Moszkvában, és leváltotta Nagy Imrét.
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Nagy Imre félreállításával a korábbi változások is kezdtek eltűnni. A 
helyzet azonban nem lett olyan rossz, mint 1952-ben, de senki sem tudta, 
hogy mit reméljen az ismét hatalomra került Rákositól. Lényeges visz- 
szatérést a múlthoz azonban nem észleltünk. Ennek oka talán az volt, 
hogy Hruscsov a Szovjetunióban még mindig tartotta magát reformpoli
tikájához, vagyis a politikai lazításhoz.

Harmadik tanévünk Sopronban

Amikor ősszel visszatértünk Sopronba, tanulmányi téren a legnehe
zebb évünket kezdtük el. Tantárgyaink már komolyan képeztek bennün
ket az erdőmérnöki hivatásra. Ilyenek voltak: állattan, magasépítéstan, 
erdőművelés, geodézia, géptan és az alábbi, más tárgyak.

Testnevelés csak az első két évben volt kötelező, de sokan továbbra 
is hűek maradtunk ehhez a tantárgyhoz, mivel önként részt vettünk kü
lönböző sportkörökben, ahol szorgalmasan edzettünk és versenyeztünk. 
A versenyzéssel néha volt egy kis problémánk, mert Sopron elég távol 
esik az ország többi városától, és ezért az utazás néha sok időt igényelt. 
Mivel legtöbben a tanulást elég komolyan vettük, a versenyzést néha 
halasztanunk kellett.

A „szentháromság” tantárgyai (honvédelem, politikai gazdaságtan és 
orosz nyelv) továbbra is a kötelező tantárgyak közé tartoztak. Mivel 
szaktudásunk fejlesztésében ezek a tárgyak nem sokat segítettek, és más 
okok miatt is ellenszenvesek voltak, ezért nem nagy lelkesedéssel tanul
tuk őket. Ping apónak még a harmadik évben is problémái voltak az 
orosz betűk ismeretével. A kis segédeszközt, az orosz és magyar betűk 
listáját továbbra is sűrűn alkalmazta, amikor az orosz szöveget olvasta. A 
politikai gazdaságtan is okozott néha bajt. Jó példa erre, amikor a vizsgák 
alatt mindennapi kérdésekre került a sor. Egyik diáktársam nem tartott 
lépést ezen a téren, kinek neve közel volt az enyémhez a névsorban, és 
általában előttem vizsgázott. így tanúja lehettem vizsgáinak. Elsőéves 
korunkban, amikor a mindennapi politikai eseményekre került a sor, ő 
igen jól emlékezett, hogy a kommunizmus a nehéziparra fektette a fő 
súlyt a kommunizmus építése alatt. így ő egy hosszú disszertációt levá
gott ennek jelentőségéről. Végül a marxista vizsgáztató leállította és 
mondta: „XY elvtárs ez 1953 előtt volt, vagyis mielőtt Nagy Imre vette át 
a hatalmat, és most a könnyűiparon van a hangsúly.” A baklövés ered-
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ménye egy kirúgás lett. Mondanom sem kell, hogy barátunk nagyon 
megjegyezte ezt az esetet és az 1953-as politikai változást. Ennek ered
ménye az lett, hogy egy hasonló vizsgája újra kirúgással végződött, mert 
közben Rákosi került újra hatalomra, és ő részben tovább folytatta koráb
bi, nehézipar-fejlesztő politikáját.

Rákosi hagyományos politikai rendszere ellenére, főleg Hruscsov 
nyomása miatt, a politikáról a nép mégis egy kicsit nyíltabban beszélhe
tett. Sőt, néha még kritikával is élhetett a rendszerrel kapcsolatban. Min
dezek akkor nem sokat érdekeltek bennünket, mert a tanulmányaink, a 
sport és más elfoglaltságok bőven lekötötték időnket. Emellett udvarlás
ról sem feledkeztünk meg.

Néha a diáktársak között, főleg az évfolyamokon belül alakultak ki 
romantikus kapcsolatok, de ezek kis számúak voltak - két fő ok miatt. 
Először is: a fiú és lány részarány igen erősen a fiúknak kedvezett. Má
sodszor: a fiúk általában fiatalabb lányokban lelték meg szerelmüket. 
Ezek főleg a helybeli középiskolákból kerültek ki, és az ismerkedések 
főleg a középiskolás bálokon történtek. Nem volt ritkaság látni fiatal pá
rokat a mozikban és színházban; sétálni a belvárosban, a Lőverekben és a 
tanulmányi erdőben. Fiatal párok néha belátogattak egy-egy kerthelyi
ségbe egy pohár sörre vagy üdítő italra, vagy egy cukrászdába egy kis 
süteményre és feketére. Sopron különösen híres volt süteményeiről. Saj
nos, pénztárcánk nem engedte meg, hogy azokat sűrűn kóstolgassuk. A 
soproniak azonban sűrűn látogatták a kávézókat, amiket az Osztrák- 
Magyar Monarchia maradványának tekinthettünk.

A harmadik év végén még egy tanulmányi kiránduláson is részt 
vettünk. Nem csak év közben volt sok gyakorlati óránk, de az év végére 
is beütemeztek egy nagyszabású tanulmányi túrát. A kéthetes túra levitt 
bennünket a Kisalföld árterére, ahol megvizsgáltuk a nyárfaerdőket. On
nan hajón továbbmentünk Visegrádra. Visegrádtól kezdve buszon foly
tattuk túránkat. Visegrádról a pilisi hegyekbe mentünk, ahol megtekin
tettük a kopárfásítást. A pilisi hegyek után következett a Duna-Tisza kö
ze, ahol a homokfásítást tanulmányoztuk. Utolsó állomásunk Gödöllő 
vidéke volt, ahol többfajta erdőművelési programot néztünk meg.

A kéthetes út alatt sokat láttunk és tanultunk, és legtöbbünknek ez 
volt az első alkalom hogy igazi erdészeti gyakorlattal kerültünk kapcso
latba. A túra nem csak szakmailag volt érdekes. Szakmai tapasztalatok 
mellett elég sok szép vidéket is láttunk. Minden meglátogatott helyen az
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erdőgazdaságok étellel és itallal igen pompásan megvendégeltek bennün
ket A bor és sör jól csillapította szomjunkat, és általában kedvet adott a 
nótázásra is. A túrát egy kis budapesti városnézés fejezte be, ahol kap
tunk egy egésznapi kimenőt, mielőtt vonaton visszautaztunk volna Sop
ronba.

A tanulmányi kirándulás nemcsak tanulságos volt, hanem pihenőnek 
is számított a megfeszített vizsgahónap előtt, amellyel éppen szembe
néztünk. A harmadik év nemcsak a tanulás terén volt nehéz, hanem vizs
gázás szempontjából is. De ennek ellenére, lassan, de biztosan, raktuk le 
az egyes vizsgákat. Ebben a tanulási gyakorlatunk és vizsgázási tapasz
talataink nagyban segítettek.

Nyári erdészeti gyakorlat

A vizsgák után a nyári vakációnk azonban még nem kezdődött el, 
mert mindnyájunkra várt az egyhónapos nyári gyakorlat. Ezt az időt az 
erdőgazdaságoknál töltöttük el. Ennek az volt a célja, hogy mindenki 
szerezzen gyakorlati tapasztalatot egy speciális feladat tanulmányozásá
ban és megoldásában. Erről egy részletes dolgozatot is kellett írni, és a 
következő évben beadni a választott tanszékre. A válogatásra volt bőven 
alkalom. Mindenki kedvenc tárgya szerint választhatott. Vagy sok eset
ben a választás egy kedvenc erdőgazdaságra, vagy vidékre esett. A ta
pasztalatok attól függetlenül, hogy ki milyen tárgyat választott, sokban 
hasonlítottak. Ennek illusztrálására saját tapasztalataimat írom le.

Az egyhónapos gyakorlati tanulmányozásra az erdőművelést vá
lasztottam. Ezért a Felső-somogyi Erdőgazdasághoz osztottak be, amely
nek központja Zamárdiban volt. Ezen belül a szántódi üzemegységéhez 
kerültem. Zamárdi Szántóddal együtt a Balaton déli partján fekszik.

Zamárdiba való megérkezésemkor találkoztam három másik évfo
lyamtársammal. Ők, Dobozi Tamás, Feleki Árpád és Pirkhoffer Jancsi 
voltak, akik ugyancsak oda voltak beosztva. Első teendőink közé tarto
zott az igazgatói eligazítás. Az erdőgazdaság igazgatója is erdőmémök 
volt, és ugyancsak Sopronban végzett, mint minden más erdőmérnök az 
országban. Ő is keresztülment korábban hasonló nyári gyakorlaton, ezért 
tudta, hogy mi vár ránk. Erre vonatkozóan sok tanácsot adott, és nagy 
segítség volt számunkra a feladatunk kijelölésében és annak végrehajtá
sában. Tudta, hogy nagy szükségünk van a szakmai gyakorlatra, de
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ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy: „Ne hanyagoljátok el a szórakozást 
sem, amikor a nyaralók paradicsomában töltitek a nyarat” Erre az aján
latra mi különösen felfigyeltünk.

Nyári szállást Pirkhoffer kamarásomnál kaptam. Jancsi szüleinek 
volt egy kis villájuk Balatonföldváron, amit akkor senki nem használt. Ez 
irodánktól csak 10 kilométerre volt, amely távolságot kerékpáromon 20- 
25 perc alatt könnyűszerrel megtettem.

Szórakozásra volt elég sok lehetőség a Balatonnál. Az időjárás is 
melegen tartotta a víz hőmérsékletét. Ez lehetővé tette már az ebédidő 
alatti úszást. Az iroda és a mellettünk levő erdészeti üdülő lányai minden 
déli szünetben a strandon voltak egy kis kikapcsolódásra. Mi persze 
csatlakoztunk hozzájuk lubickolásra és napozásra. Vacsora előtt általában 
még egy fürdés volt beütemezve. A rövid, hideg vacsorát pedig az esti 
szórakozás követte.

A rengeteg üdülő miatt sok szabadságos lepte el a partot. Az üdülők 
üzemekhez tartoztak. Még a háború után az állam kisajátította az összes 
üdülőt. Ez általában abból állt, hogy az üzemek képviselői úgy foglalták 
el őket, mint régen a törökök a várakat. Miután kiűzték a tulajdonost, 
egyszerűen kitűzték az üdülőre zászlójukat, vagyis cégtáblájukat az üze
mük nevével. Attól kezdve minden évben oda utalták be a párthoz és 
üzemhez hű munkásaikat szabadságra. A turnusokat általában kétheten
ként változtatták, és szinte minden üdülőben különböző napokon. A be
utaltaknak a két hét alatt megadták a teljes ellátást, a benti szórakozással 
együtt. Az elsőnapi szórakozáshoz tartozott az ismerkedési est.

Mivel anyagiakban szűkösen éltünk, hamar megtanultuk az üdülők 
ismerkedési estjeiknek menetrendjét, és azokon - mint hívatlan vendégek
- vettünk részt. Mivel az üdülővendégek legtöbbször idegenek voltak 
egymás számára, mi könnyen megj átszőttük a potyavendéget. Bennünket 
ez nem zavart, mert úgy éreztük, hogy az üdülősök is végeredményben 
potyavendégek voltak. Etel, ital mindig volt bőven és a zene is általában 
jó volt. A beutaltak között mindig akadtak csinos lányok is, akik szívesen 
táncraperdültek, ha valaki felkérte őket.

Az esti szórakozások miatt hajnal előtt ritkán kerültünk ágyba. Ezért 
az ébresztő órája a vártnál sokkal korábban rázott fel bennünket. Eleinte 
izgultunk egy kicsit, amikor késve és kissé álmosan érkeztünk a munka
helyre. Főnökeink, akik hasonló helyzeten mentek keresztül korábban, 
csodálkoztak egy kicsit szorgosságunkon. Ezért figyelmeztettek bennün-
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két, mondva: „Nézzétek, ti csak egyszer vagytok diákok, miért nem 
használjátok ki jobban az alkalmat. Miért nem nézitek meg a csemete
kertet reggel, mielőtt bejöttök munkára?” Az ajánlat hamar megértésre 
talált. Ezután néhány percre meg is álltunk a csemetekertnél, amely 
utunkba esett, és ebédre mindig beértünk az irodába.

A szórakozás mellett volt alkalmunk szakmánk tanulmányozására és 
egy kis gyakorlására is. Főnökeink szívesen foglalkoztak velünk, és elég 
sokat tanultunk tőlük. Ez nagyban segített a feladataink elvégzésébe és 
dolgozatunk megírásában. Mire a hónap lejárt, a titkárnők még szépen le 
is gépelték dolgozatunkat. Ezzel készen állt a benyújtásra. Reméltem, 
hogy az erdőművelési tanszéktől jó bírálatot kapok majd érte.

A „kiküldetésem” befejezése után, kerékpáron irányt vettem 
Pusztahencse felé. A 120 kilométeres távolságot néhány óra alatt lekere
keztem, és örültem, hogy újra otthon lehettem egy kis kikapcsolódásra. 
Az „otthon” számomra nem egészen jelentett otthont, mert én ott koráb
ban nem laktam. Pusztahencsét azonban ismertem, mert korábban sok
szor jártam ott. Azonban örültem, hogy szüleim itt vásárolt kis házikója 
kezdett otthonommá válni.

Utolsó tanévünk Sopronban

Mivel édesapám egészségi állapota állandóan rosszabbodott, és már 
fekvőbetegként gondozták, így mindig nehéz volt elbúcsúzni tőle. Sosem 
tudtam, hogy fogom-e újra látni életében. Ez a búcsúzásomat újra igen 
szomorúvá tette, de választásom nem volt. Ha a búcsúzás otthon nehéz is 
volt, a Sopronba érkezésem azonban mindig felvidított, mert már igen 
megszerettem a várost, az egyetemet és diákéletet is.

A negyedik tanévem kezdetekor az egyetemi élet azonban másként 
mutatkozott be, mint a korábbi években. A nyári szabadságom alatt nem 
követtem közelről a politikai változásokat. A lényeges eseményekre 
azonban felfigyeltem. Tudtam, hogy Rákosit újra leváltották, és hogy a 
sztálinista rendszert nyíltan kezdte kritizálni még a kommunista párt is. 
Természetesen ez megadta másoknak is a bátorságot a múlt bírálatához. 
Az országban ez majdnem mindenki számára általában jó hírnek számí
tott.

A politikai vitákban mi is részt vettünk, de a fő gondunk tanulmá
nyaink további folytatása volt.
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A jó hír mellett rossz hír is akadt. A rossz hír az volt, hogy az elmúlt 
tavasszal a Duna nagyon megáradt és sok vidéket elöntött. Ez nagy kárt 
okozott az érintetteknek, többek között Mohács vidékén is. A károk hely
reállítására sokan vállalkoztak önkéntes munkára. Ez alkalommal igazá
ból láttam az önkéntes munka szükségességét, és én is vállalkoztam arra, 
több diáktársammal és másokkal együtt.

Mohácson segítettük az árvízkárosultak házait felépíteni, hogy még 
a téli hideg beállta előtt fedél alá kerülhessenek. Szorgalmasan lapátoltuk 
a homokot, kevertük a maltert, hordtuk a téglát és még az ácsoknak is 
segítettünk. A lakosság nagyon örült segítségünknek, habár csak két hétig 
tartott, de így is hálás köszönettel fogadták a segítségünket.

Amikor visszaértünk Sopronba, a diákélet az egyetemen még jobban 
megváltozott. Jártunk előadásokra, de előadások helyett szinte minden 
órán politikai vitákkal töltöttük időnk nagy részét. Nyíltan beszéltünk a 
múlt borzalmairól. Természetesen fogalmunk sem volt, hogy mindez 
hova fog vezetni. Azt sem sejtettük, hogy ez egy új fejezetet fog nyitni 
életünkben.

Az 1956-os forradalom

Új politikai viharfelhők

Az új politikai viharfelhők a láthatáron nem teljesen voltak újak. 
Azok már régóta formálódtak, de tulajdonképpen akkor kezdtek el igazá
ból kavarogni. Hruscsov már a XX. szovjet pártkongresszuson elhangzott 
beszédében erősen kritizálta a sztálinista rendszert. Ezzel a múlt „bűneit” 
akarta korrigálni. Beszéde akkor titkos volt, de valahogy mégis napvilág
ra került. Ez megindított egy bizonyos fokú politikai oldást. Ezt Hruscsov 
tovább folytatta, amikor végül a Szovjetuniónak teljhatalmú vezetője lett.

Az új magyar kormány magáévá tette Hruscsov nyíltságát is. Vég
eredményben ez okozta a tárgyilagosabb sajtót, a múlt bűneinek beisme
rését és a sok változást, amelyek nap-nap után fokozódtak.

A Magyar Dolgozók Pártja - Gerő Ernő vezetésével - is kész volt 
sok olyan tettet bevallani, amiről általában csak a kínzók és kínzottak 
tudtak. Mások pedig sejtették ezeket. Mindennap olvashattuk az újságból, 
hogy hogyan és mennyi személyt tartoztattak le a múltban büntelenül, és
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közülük mennyit végeztek ki koncepciós perek útján, vagy minden per 
nélkül. Hogy a párt enyhítse dolgokat, többet közülük rehabilitáltak. Né
hányat újratemettek. Köztük Rajk Lászlót.

Ugyanakkor hasonló politikai földindulás ragadta magával Lengye
lországot is. Ez ott egy kicsivel más formát öntött, mint Magyarországon. 
A politikai változásokat nem az aktivisták és a nép irányította , hanem a 
kormány maga. Gomulka állt az áradat élére, akit a Szovjetunió is támo
gatott. Gomulka ügyesen kezelte a helyzetet, és a változásokat minden 
nagyobb összetűzés nélkül hajtotta végre.

Jugoszláviában Tito továbbra is azt hangoztatta, hogy minden népi 
demokratikus államnak joga van a Szovjetuniótól függetlenül építeni a 
szocializmust. Hasonló gondolatokat - az akkori politikai enyhülés idején
- még a Szovjetunió sem ellenzett. Ez persze még jobban buzdította Titót 
saját elvének hirdetésére. Emiatt Tito meghívta Gerőéket egy nagy vadá
szatra Jugoszláviába 1956 októberében. A vadászat leple alatt Tito pró
bálta befolyásolni a magyar vezetőket is abban, hogy önállóan építsék a 
szocializmust országukban.

Amíg Gerőék vadászgattak és tárgyaltak Jugoszláviában, Magyaror
szágon a politikai változások spontánul formálódtak, vagyis közvetlen 
felső vezetés nélkül. Ha a kormány nem is vezetett, az írók a Petőfi Kö
rön belül nagymértékben hozzájárultak a politika alakulásához. A neve
sebb írók közé tartozott: Déri Tibor, Háy Gyula, Zelk Zoltán és Gyimes 
Miklós. Később a Petőfi és más irodalmi körökben már ott voltak a diá
kok is. Ahogy ezek a körök szélesedtek, úgy erősödött a múlttal kapcso
latos kritika. Mindez nagy hatást gyakorolt az egyetemi ifjúságra, a párt
ra, a kormányra és közvetve az egész nemzetre.

A politikai viták és kritikák hamarosan kiléptek a körök falain. S 
nemcsak a sztálinizmust, a Rákosi-rendszert és a múlt hibáit kritizálták, 
hanem a szovjet megszállást, a szovjet-magyar kereskedelmi viszonyo
kat, az ország területi megcsonkítását az első és második világháború 
után stb. is. A vidékiek különösen bírálták a TSZ-szervezést. Szóval, volt 
kritika elég. Természetesen, amikor az események olyan gyorsan változ
tak, nehéz volt a helyzetet értékelni. Legtöbb esetben még nehéz is volt 
elhinni és felfogni azt, ami hirtelen történt.

A sok és gyors politikai változások ellenére atlétacsapatunk (évfo
lyamunkat rajtam kívül Kulacs és Öcsögő képviselte) mégis eleget tett a 
Keszthelyi Agrárföiskola korábbi meghívásának egy páros atlétikai ver
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senyre. Én ezt nem is bántam, mert a kétnapos távoliét jól jött egy kis 
kikapcsolódásra. Az október 20-i dátum a naptár szerint már őszt jelen
tett, de azon a szombati napon a nap erősen sütött és az időjárás egész 
nyárias volt. A nyárias időnek különösen örültünk, amikor megérkeztünk 
Keszthelyre.

A páros verseny egy része még szombaton zajlott le, de a legtöbb 
számban vasárnap délelőtt viaskodtunk. A viaskodásból volt elég, mert 
az egyes számokat vagy mi, vagy a keszthelyiek nyerték. Már az utolsó 
számhoz, a 4x400 méteres váltóhoz is elértünk, és még mindig nem dőlt 
el a verseny. Sajnos, a 4x400 méteres váltót elvesztettük, s ezzel a páros 
viadalt is. Számomra az volt a vigasztaló, hogy 200 méteren 24,1-et fu
tottam és a 400 méteres síkfutást megnyertem.

A verseny végén meghívtuk a keszthelyieket egy visszavágóra Sop
ronba. Nem gondolva arra, hogy visszavágó talán sohasem fog megtör
ténni a gyors politikai változások miatt. Akkor azonban a politikával nem 
foglakoztunk.

Október 22-én (hétfőn) amint utaztunk vissza Sopronba, lázasan 
kutattuk a reggeli újság híreit. Hamar rájöttünk, hogy igen sok minden 
történt azon a két napon, amíg mi távol voltunk. Közben a lengyel ifjúság 
fellázadt Poznanban, amely nagy hatást gyakorolt a magyar ifjúságra is. 
Ez bennünket is felizgatott, mert a békés viták és kritikák sokkal erősebb 
kifejezését láttuk ebben.

Amire visszaértünk Sopronba, ott már beesteledett. A nyárias időjá
rás ellenére a napok kezdtek erősen rövidülni. Hiába, itt volt az ősz. A 
fák hullatták lombjukat, és életükben az év másik évszakára készültek 
fel. Ez egy megszokott változás volt. A körülöttünk levő politikai válto
zások ezzel szemben nem a megszokottak voltak, hanem gyorsak és 
drasztikusak. De a java akkor még hátra volt!

Ahogy mi gyalogoltunk a diákszállónk felé, a városban szokatlan 
csend fogadott bennünket. Még az is feltűnt, hogy a diákszállóban szinte 
egy szoba sem volt kivilágítva, és a szokásos, Dimitrov téri nyüzsgés is 
hiányzott. Számunkra ez úgy tűnt, mint egy vihar előtti csend. Erre hir
telen nem találtunk magyarázatot, de arra se sokáig kellett várnunk. A 
diákszálló előtti téren összefutottunk Nagy Jóska évfolyamtársunkkal, 
akit mindenki csak Dzsekiként ismert. Dzseki izgalommal köszöntött 
bennünket, és kérdezés nélkül megeredt nyelve: „Hej, fiúk, most jöttem a 
Sotexből, az ifjúsági nagygyűlésről, amely délután 3 óra óta megállás
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nélkül ülésezik, és ilyen gyűlést életemben még sohasem láttam” Mi 
erről természetesen semmit sem tudtunk. Abban azonban nyomban meg
egyeztünk, hogy valóban valami fantasztikus gyűlés lehetett, hogy az 
ifjúság 4-5 órán keresztül szinte teljes létszámban ott volt (délelőtt még 
folyt az oktatás - amennyire folyt). Korábban még egy rövid, vagy egy
órás körüli gyűlés is hosszúnak tűnt unalmassága miatt, és a népet csak 
erőszakkal lehetett ott tartani.

Dzseki hamarosan tovább folytatta mondókáját, szinte lélegzetvétel 
nélkül: „Az ifjúság végképp lerázta magáról a vélelemnyilvánítás tizen
két éves félelemét. Emiatt a félelem nélküli véleménynyilvánítás szaka
datlanul folyt. A párttal szembeni kritikák szinte hihetetlenek. A 
pártfunkcionárisokat a dobogóra állították felelősségre vonásra, és ma
gyarázatot kértek tetteikért. Azok azonban csak hebegtek és megfelelő 
választ nem tudtak adni. Természetesen a felelősséget próbálták másokra 
hárítani. Ezenkívül az ifjúság próbálta a múlt hibáit értékelni, hogy abból 
tanuljon egy jobb jövő építésére. Közben fogalmazták a követelményeket 
és azokat tárgyalták” Mindezeket mi egy kis kétellyel fogadtuk, mert 
nem voltunk jelen azon a történelmi és igen felkorbácsolt hangulatú 
gyűlésen. Dzseki, látván kissé közömbösségünket az események iránt, 
ezért még nagyobb erővel próbált bennünket meggyőzni azok lényegéről 
és fontosságáról.

Visszatekintve, a résztvevők mind megegyeztek abban, hogy a gyű
lés nyílt volt és történelmi jellegű. A korábbi eseményekről diáktársaim 
részletesen beszámoltak. Mire mindezt végighallgattam, az éjszaka reg
gelhez közeledett. Annak ellenére, hogy a téma szinte földrengető volt, 
mégis véget kellett vetnünk beszélgetésünknek és annak a nevezetes nap
nak. Ezzel helyet adtunk egy talán még nevezetesebb napnak.

Október 23. (kedd). Erre a napra a tanórák éppen úgy be voltak 
ütemezve, mint előző nap, de azokat már csak hézagosan látogattuk. Fá
radságunk ellenére, korán keltünk, mert a kinyomtatott röplapok már 
széthordásra vártak. Számunkra igen fontos volt Sopron lakosságát tudó
sítani az eseményekről, mert akkor a mozgalom még mindig csak a diá
kok kezében volt. A lakosság, mint mindig, egy kicsivel lassabban rea
gált, mint a diákság, de elvben velünk voltak. Ezt kimutatták a röplapok 
elfogadásával és továbbteijesztésével. A városiak általában ujjongva kö
szöntötték az eseményeket, de egy részük mégis egy kicsit óvatos ma
radt. Ilyen hangú röplapok osztogatása még akkor is merész és veszélyes
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cselekedetnek tűnt, de - szerencsére - semmiféle karhatalom nem fékezte 
azt.

Pontosan 3-ra a soproni egyetem diákjai is összegyűltek az egyetem 
udvarán. Katalógus nem volt, de úgy tűnt, hogy majdnem mindenki ott 
volt, külön kérés és félemlítés nélkül.

Hatos sorban, nagyság szerint felsorakoztunk, kart karba öltve, és 
elkezdtünk menetelni a város felé, egy hatalmas plakát mögött. A plakát 
felirata. „EGYÜTT A LENGYELEKKEL” volt. Mi szótlanul vonultunk 
az utca közepén, amíg a járda tele volt a soproni lakosokkal. Senki sem 
ujjongott, de kendőlobogtatás, tapsolás és könnyhullatás bőven akadt. Ez 
mélyen kifejezte vágyódásunkat egy jobb jövő után. Ugyanakkor a nép 
tele volt kétellyel és félelemmel is, mert akkor még senki nem tudta, 
hogy ennek mi lesz a következménye és a vége.

Félelemre mi akkor nem gondoltunk. De ha tudtuk volna, hogy a 48- 
as kaszárnyában riadóztatták a katonákat, és hogy a városi rendőrség go
lyószórói is ránk voltak irányítva, akkor talán mi is féltünk volna. Sze
rencsére, senki nem adott a tüzelésre vezényszót

így mi sértetlenül menetelhettünk tovább a Lenin körúton a belváro
sig, ahol az 1848-as emlékmű állt. Jól illett ott egy koszorút elhelyezni és 
ünnepelni. Az ünneplés, az esemény fontossága ellenére, igen rövid volt, 
mert csak Petőfi „Talpra magyar”-jának elszavalásából állt. Ez azonban 
elég volt a hangulat kifejezéséhez.

A felvonulás után mindenki jó kedvvel ment vacsorázni és boldogan 
várta az est fő eseményét, Gerő Ernő 8 órai rádióbeszédét. Közben hal
lottuk a rádión, hogy a budapesti felvonulás még nem ért véget, sőt sorai 
tovább duzzadtak. Senki sem számított erre, de az áradatot nem lehetett 
megállítani.

Nemcsak a rádióállomás körüli tüntetők, hanem az egész nemzet ké
szült Gerő meghallgatására. Szinte mindenki remélte, hogy Gerő szente
síteni fogja a követeléseket, mert addig Budapesten a korábbi esemé
nyekkel és a tüntetéssel kapcsolatban semmiféle ellentmondás és ellen
állás nem volt. Várakozás alatt a szobámban elnyújtózkodtam ágyamon, 
hogy egy kicsit kipihenjem a nap izgalmait. Közben arra is volt időm, 
hogy fantáziáljak egy kicsit a jövő lehetőségeiről, és szellemileg felké
szüljek a beszédre.

Végre vége lett a várakozásnak, amikor a rádió bemondója jelezte, 
hogy Gerő Ernő beszél. Gerő a szokásos krákogó és sipolygó hangján
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kezdte beszédét. Nem vesztegetett semmi időt az akkori események di
csőítésére. Ellenkezőleg, mindjárt védeni kezdte a párt korábbi állás
pontját az ország irányításával kapcsolatban, és elvetette az akkori köve
teléseket. Erősen védte a politikai és gazdasági kapcsolatokat a Szovjet
unióval, és azokat igazságosnak tartotta. Gerő be sem tudta fejezni be
szédét, mert az egy mondat közepén hirtelen félbeszakadt. Hangja helyett 
szórványos fegyverdörgést hallottunk a rádión keresztül, mert senki sem 
kapcsolta ki az adást. A történtekkel kapcsolatban semmiféle magyarázat 
nem következett. így az egész nemzet megrettenve állt és várta a magya
rázatot a budapesti eseményekről. A rádiótól feleletet hiába vártunk, mert 
a magyarázat helyett hamarosan újra tánczenét közvetítettek, mintha 
semmi sem történt volna. Ezzel szemben mindenki tudta, hogy nagy baj 
történhetett ott. Attól féltünk, hogy az eddig elért eredmények mind füst
be mentek, és a tetejében még sokan a vérontás áldozatai lesznek.

A rádióadás hirtelen megszakítása után Sopronban is zűrzavar tá
madt. Sok forrófejű kirohant az utcára. Ezért a diákság elhatározta, hogy 
a zűrzavart próbálja csitítani, mert azt jobbnak láttuk, mint az esztelen 
vérontást. Erre volt is lehetőségünk, mert Sopron lakosságával jó vi
szonyban voltunk, és azok hallgattak ránk.

Miután a város elcsendesedett, mi visszahúzódtunk a diákszállóba, 
és majdnem egész éjjel latolgattuk a helyzetet és próbáltunk megoldást 
találni. Mi, kollégisták, a Dimitrov téri kollégium alagsorában levő ta
nulóteremben gyűltünk össze - Bujdosó Alpár vezetésével. A diákgyűlés 
nem volt több, mint egy csomó véleménynyilvánítás és vita. Tulajdon
képpen nem is volt mit tennünk, mert fogalmunk sem volt arról, hogy mi 
történik az országban. így, kissé éjfél után, legjobbnak látszott az 
ágybamenetel, hogy másnap pihentebben tudjunk elébe nézni az esemé
nyeknek.

A forradalom kirobbanása

Október 24. (szerda). Ez a nap még mindig előadásokkal kezdődött. 
Első óránk telepítéstannal foglalkozott volna, Roller dékán úr irányításá
val. Erdőtelepítésről azonban szó nem esett, mert helyette a forradalmat 
tárgyaltuk. Roller, velünk együtt, nem látta tisztán a fejleményeket, mert 
azok szinte percenként változtak. Egyórás vita után még Lámfalussy pro
fesszor fahasználattan órájára is összegyűltünk, de már igen hiányosan.
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Lámfalussy igen tapasztalt és higgadt egyéniség volt. Ezt a higgadtságát 
felénk is tolmácsolta, és kért bennünket, hogy cselekedeteink meggon
doltak legyenek és tartózkodjunk a forrófejű tettektől. Ahogy kiderült, ez 
volt az utolsó előadás, amelyen részt vettem Sopronban. Az óra végét 
már nem vártuk meg, mert újabb hírek özönlöttek felénk, és nem tudtuk, 
hogy milyen meglepetés érhet bennünket.

A forradalom kirobbanásával, - a tömeg kérésére - úgy tűnt, hogy 
Nagy Imre újra vezető szerephez jutott, első tevékenysége közé tartozott 
a felkelők csillapítása. A rádión keresztül többször kérte a felkelőket, 
hogy tegyék le a fegyvert. A népnek úgy tűnt, hogy ezek a rádiónyilatko
zatok nem saját akaratából történtek, és végül senki sem tudta, hogy ki 
volt hatalmon az országban.

Mivel a harc nem szűnt meg, kormány statáriumot rendelt el, és 
kérte a felkelőket, hogy tegyék le a fegyvert du. 1 órára. Ezt a statárium 
kihirdetést mi is megkaptuk az egyetemen, de úgy tűnt, hogy a nép az 
utcákon továbbra is mozgolódott. Féltünk, hogy egyetemünket is talán 
valamiféle támadás érheti, ezért a kerítésen belül megalakítottunk egy 
diákokból álló védelmi vonalat. Persze a védelemhez fegyverünk nem 
volt. Közben a diákok egy része a főépület mögött gyülekezett, ahol po
litikai viták folytak. „Szónok”-ból sem volt hiány. Főleg azok hangos
kodtak legjobban, akik rövid idővel korábban a kommunista rendszer 
főkolomposai voltak, és akkor a forradalom hívének tették ki magukat. 
Idővel ez, és a hasonló gyűlésezk kissé elcsendesedtek az egyetem keríté
sén belül.

E történelmi nevezetességű napnak hátralévő részét az egyetem falai 
és kerítése mögött töltöttük, mert akkor tulajdonképpen nem tudtuk, hogy 
mit jelentett a statárium számunkra az utcán való közlekedéssel kapcso
latban. Különben sem volt nagy ok az egyetem területének elhagyására, 
mert a soproni forradalmi események ott zajlottak le. Ennek központja a 
sotexi nagygyűlés alatt megalakult MEFESZ Diáktanács volt. Ez Bujdo
só Alpár vezetésével és a korábban megválasztott, Ideiglenes Intéző Bi
zottsági tagok részvételével működött (oktató nem vett részt benne). A 
Diáktanács székhelye a dékáni hivatal volt. Szinte egyidőben megalakult 
a tanári karon belül az Egyetemi Forradalmi Kari Tanács. Ennek jelentő
sége azonban közel sem volt azon a szinten, mint a Diáktanácsé. Vég
eredményben a Diáktanács irányította a diákok forradalmi mozgalmát,
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amely idővel nemcsak az egyetemen, hanem szinte az egész városban és 
néha azon kívül is éreztette hatását.

Mi Sopronban azon fáradoztunk, hogy a forradalom vívmányait, 
amelyek a magyar népet érintették és azok vívmányai voltak, véráldozat 
nélkül valósítsuk meg. Ugyanakkor ezekért a vér tovább ömlött Buda
pesten és más helyeken.

Amíg a harc folyt Budapesten és az ország más részein, mi időnk 
nagy részét az egyetemen töltöttük. A statárium miatt a kerítés mögé szo
rultunk. Az oktatás helyett időnket többnyire politikai vitákra szántuk. 
Amíg korábban főleg sportról, lányokról és más, nem politikai esemé
nyekről társalogtunk, most senki sem rettent meg a politizálástól. Senki 
sem félt a besúgóktól. Addigra már az is kiderült, hogy kik voltak a be
súgók, de azok igen lapultak akkor.

Október 25-26. (csütörtök, péntek). Az országban nemcsak a köz
ponti kormány volt bajban, hanem a helybeli közigazgatás is. A községi 
tanácsok megszűntek működni. Sopron is közigazgatás nélkül maradt. A 
soproni közigazgatás túlnyomó részét a Forradalmi Diáktanács (a tanács 
október 25-e után ezen a néven működött) irányította. A határőrség és a 
rendőrség csak az egyetemisták támogatásával tudta fenntartani a rendet. 
A határőrség és a rendőrség szimpatizált a forradalommal, és az egyetem 
mellé állt. Emellett az egyetemen belül megalakult őrséget fegyverrel is 
ellátták. Az országban általános sztrájk uralkodott. Ez teljesen leállította 
a közlekedést, a postát, hírszolgálatot, termelést és még a közellátást is. 
Mindez igen megnehezítette a városok ellátását. Emiatt Sopronban az 
egyetemi ifjúság kezébe került a városi közellátás is. Óriási lett a káosz a 
vásárlás terén. A nép élelmiszer- és ruhavásárlás céljából megrohanta az 
üzleteket. Költötték a kis megtakarított pénzüket az utolsó fillérig, mert a 
hiánytól féltek. Az élelmiszer-utánpótlás azonban nem fogyott ki, mert 
minden készletet lefoglaltunk és azt rendszeresen szállítottuk az üzletek
hez. Az árusítást is legtöbbször a diákok végezték. Szinte mindenütt diá
kok dolgoztak. Ezzel igen megnyertük a nép bizalmát, és megtartottuk a 
város rendjét és békéjét.

Október 27. (szombat). Az egész egyetem egy hatalmas szolgálati 
apparátussá alakult át. A diákok üléseztek, határozatokat hoztak, azokat 
végrehajtották és dolgoztak minden vonalon. Igaz, a foglalkozások igen 
eltérőek voltak. Akadt köztünk: molnár, pék, elárusító, kiszolgáló, rend- 
fenntartó, sofőr, szállítómunkás, raktáros stb. Annyi poszt volt, hogy ne
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héz lenne mind felsorolni. Annyi bizonyos volt, hogy mozgott, pezsgett 
az élet mindenütt és fáradságot senki sem ismert.

A győzelem jelei a láthatáron

Október 28. (vasárnap). A forradalom kirobbanása óta végre elértük 
az első vasárnapot. A vasárnapi hangulat azonban nem mutatkozott sehol 
sem. A munka zaja egy pillanatra sem állt le. Talán csak a zűrzavar kez
dett alábbhagyni és a rend kezdett kialakulni.

Mindenütt azt lehetett hallani, hogy: „Győzött a forradalom! Győzött 
a forradalom!” Ez igen, ez nagy szó volt, de tudtuk, hogy a java még hát
ra van.

Október 29. (hétfő). Ezen a napon hagytam el először Sopront. 
Nagy Laci, volt kamarásom, kérésére lehetőségem nyílt kimenni vidékre. 
Laci volt az egyik Forradalmi Diáktanács tag az évfolyamunkból, és ha
tásköre a vidékre is kiterjedt. Teherautón, a régi falujárás szokása szerint, 
kimentünk a falvakba, ahol reggel két személyt letettek egy-egy faluban. 
Ide kivittük röpcéduláinkat a követelésekkel úgy, ahogy azt tettük koráb
ban Sopronban. A falusi nép nagy lelkesedéssel fogadta azokat. Néha 
azonban egy kis kétkedést is észre lehetett venni a falusiak között. Hiába, 
ez a parasztsággal született, és a rendszer is magával hozta. Ezenkívül 
meglátogattuk a helybeli forradalmi tanácsokat és más vezetőséget, és 
munkájukban próbáltunk segítséget nyújtani. Gyorsan tapasztaltuk, hogy 
a forradalom lángja a falura is elért, de ereje sokkal kisebb maradt, mint a 
városokban. A parasztok is megkezdték az ítélkezést egyes emberek fe
lett. Ezek közé tartoztak a begyűjtési felelősök, TSZ-elnökök és párttit
károk. A hírek szerint ezek néha életükkel fizettek, de legtöbbször csak 
egy jégverembe vagy pincébe történt elzárással lakoltak bűneikért. Az 
azonban biztosnak látszott, hogy eljött az örömnap a gyűlölt TSZ-ből 
való kilépésre. Akkor ez volt a parasztok legnagyobb öröme és álma. De 
a jövőben nem valószínű, hogy ennyivel megelégedtek volna.

Október három utolsó napján a forradalom követelései kezdtek való
sággá válni. A harcok enyhülésével az emberek nagyrésze a forradalom 
vívmányainak megszilárdításán fáradozott. Ez nem volt könnyű, mert a 
két ellentétes világnézetű tábor között még mindig dúlt a harc. Sőt igen 
keserves harc. Az első pillanatban, a nagy lelkesedés idején, rengeteg 
olyan elem is került a forradalmárok közé, akik talán egy pillanatig sem
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tették magukévá a forradalom ügyét. Ha tették, talán csak félelmükben 
vállalták. Vagy talán azért, hogy ha a forradalom esetleg győzne, a forra
dalmi tevékenységük a múltjukat leplezné és jövőjüket készítené elő 
újabb vezető pozícióra. Olyanok is voltak, akik lelkes részvétele csak 
befurakodás volt azért, hogy a forradalom vívmányait akadályozzák és a 
politikai fejleményeket a régi irányba tereljék.

November 1-jéhez (csütörtök) fűződik a forradalom első követelmé
nyének látszólagos teljesülése. A rádió bemondta, hogy a Szovjetunió 
beleegyezett csapatainak kivonásába. Sőt azok kiszállítása nyomban meg 
is fog kezdődni. Ez valóban ujjongásba hozta a nemzetet. Ezzel a harcok 
Budapesten még inkább enyhültek, és az élet kezdett majdnem normális
sá válni.

Amíg a pártok viszonylag könnyen formálódtak, a közigazgatási 
szervezetek átalakítása egy kicsivel nehezebben ment. Igen sok volt a 
teendő, és elég sok volt a pozíciókért csörtető, karriervadász és nagyhan
gú ember is. Nem vitás, hogy az akadálygördítés sok esetben tudatosan 
történt, de azt akkor nehéz volt észrevenni és az - időszűke miatt - elke
rülni. Szerencsére a forradalom ügyéért küzdő tábor nőtt, és szinte az 
egész ország a forradalom mögött állt.

Az új közigazgatási rendszer kialakításában én is segédkeztem, ami
kor november 1-jén megérkeztem 10 diáktársammal Győrbe. Évfolya
munkról Nagy Laci, Varga Pali, Hahn Fülöp, az V évfolyamról Halupa 
Lajos, a II. évfolyamról Pécs Gyula, Tóth Géza és a többiek bányászhall
gatók voltak, akiknek nevére nem emlékszem. Bennünket beosztottak a 
Szigeti- , vagyis a vidéki kormányhoz különböző kapacitásban, ahol 
tudtunk segédkezni.

Engem a sajtóhivatalhoz osztottak be. Ez Szigeti Attila irodájának 
előtermében volt. így Szigetivel személyesen is találkozhattam. Szigeti 
egy köpcös, igen energikus és barátságos embernek nézett ki. Sok min
denben iskolatársára, Nagy Imrére hasonlított.

A sajtóhivatalban - tapasztalatlanságom miatt - csak újonc voltam. 
Segédkeztem a riporterek eligazításában. Ezekből mindig akadt bőven. A 
nyugatiakat különösen érdekelte a forradalom. Németnyelvtudásom a 
tájékoztatásban és az interjúk intézésében nagy segítségemre volt. A 
munka érdekes volt. Az országban előforduló eseményekről a hírek hoz
zánk futottak be elsőnek. Emellett arról is szereztem ismeretséget, hogy 
az új kormányszervezetek hogyan működtek. Természetesen a győri ép
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pen úgy, mint a többi forradalmi központ, elég fiatal és viszonylag szer
vezetlen volt. De - az akkori káosz ellenére - mégis a rendezettség körvo
nalai kezdtek jelentkezni.

Amíg a győri kormány nyüzsgött, mint egy méhkas, szinte éjjel
nappal, addig a budapesti kormány is formálódott és tevékenykedett. Er
ről Győrben sűrűn kaptunk információt. A Nagy Imre-kormány, mint azt 
a forradalom megkövetelte, koalíciós kormány lett. Nagy Imre maga 
mellé állította a többi párt képviselőit, amellett a kommunista párt képvi
selőit is. Ezek között volt Kádár János és Münnich Ferenc. Nagy Imre a 
kormány egyik legfontosabb pozícióját, a hadügyet, Maiéter Pálra bízta. 
Maiétert kiváló katonai tettei miatt vezérőmagyi rangra léptették elő.

Nagy Imre kormányalakítása során igen kényes helyzetben volt, 
mert eleget akart tenni a forradalom követelményeinek, de ugyanakkor 
meg akarta tartani a barátságot a Szovjetunióval is. A Szovjetunióval 
való barátságra ugyancsak nagy szüksége volt. Magyarország korán sem 
volt elég erős ahhoz még a leglelkesebb forradalmárokkal együtt sem, 
hogy legyőzze a világ egyik legnagyobb katonai hatalmát. Ahogyan 
Nagy Imre tárgyalásai a szovjet küldöttséggel (Andropov, Mikoján és 
Szuszlov) haladtak, a harc elkerülhetőnek látszott. A szovjetek még min
dig állították, hogy csapataik ki fognak vonulni az országból. Ezt az ígé
retet még írásban is rögzítették.

Amíg mi küzdöttünk a forradalom célkitűzéseinek eléréséért, az 
ávósoknak kezdett büdösödni a levegő Magyarországon, és menekültek 
onnan. Az érdekesség az volt, hogy a keleti „paradicsom” helyett a nyu
gati „nyomort” választották. Közülük jó néhányat lekapcsoltak a soproni 
határnál, de senki sem tudja, hogy hánynak sikerült átjutnia. Az elfogot- 
takat az egyetem épületeiben tartottuk fogságban, ahol kihallgatásokon 
mentek keresztül. Ha nem is értek nyugatra, hogy ott bőrüket mentsék, 
végül úgy tűnt, hogy mi mentettük meg őket a nép haragja elől.

November 2. (péntek). Három napig ünnep uralkodott az országban. 
A reformáció emlékünnepe, a mindenszentek és a halottak napja. Ezeket 
a kommunista uralom alatt - vallási jellegük miatt - nem nagyon ünne
pelhette nép. A politikai változások szabadságot hoztak a vallási ünnepek 
számára is. Ezért a nép ünnepelt, a lehetőséghez mérten. A hármas ünnep 
közül a halottak napja játszotta a legnagyobb szerepet, mivel szinte az 
egész ország gyászolta a felkelők több ezres áldozatát. Ezért különösen 
nagy ünnepi csend honolt az országban ezen a napon. Mindenki nagy
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kegyelettel áldozott az elesett hősöknek és más halottainak, és tisztele
tükre, a sok más megemlékezés mellett, gyertyák égtek az ablakokban 
országszerte.

November 3. (szombat). Ezen a napon az ünnepi hangulat lassan 
véget ért, és a lakosság újra a forradalom eseményeire fordította figyel
mét. Talán inkább az elmúlt eseményekre, mert akadt egy kis idő azok 
megbeszélésére. Az emberek sokszor felidézték az érdekes és szomorú 
epizódokat, és leszűrték azok tapasztalatait. A borzalmas és izgalmas 
csaták a távolból már egy kicsit másként festettek. Közben a nép is kez
dett elmerengeni a boldognak ígérkező jövőn.

Nem! Az ellenség nem alszik! A hírek kezdtek erősödni, hogy friss 
orosz csapatok szivárognak az országba. Persze, ez hihetetlennek hang
zott. A hírek számomra mégis gyorsan bebizonyosodtak, amikor ennek 
szemtanúja lehettem Győrben.

Ahogy ebédidőmben a győri főutcán sétáltam, förtelmes zajra lettem 
figyelmes. Nem sokáig kellett vámom a zaj eredetének felderítésére, mert 
pillanatok alatt a kanyarból előgördült kb. 20-25 kilométeres sebességgel 
egy T-54-es szovjet páncélos. Ezt követte egy másik, harmadik, negye
dik... és így tovább. A számolásomat harmincnál abban kellett hagynom, 
mert majdnem a falnak szorítottak a kissé kacskaringós hajtással. A zaj 
fultépő volt, és még a házak is remegtek a páncélszörnyetegek robogása 
miatt. Egyelőre barátságosnak ígérkeztek, de mégis kegyetlen és félel
metes látvány volt, mert nem értettük, hogy miért kellett felsorakozniuk a 
város összes hídjánál, útkereszteződésénél, fontosabb épületeknél ha 
barátságosak voltak. Erre a magyarázatuk az volt, hogy a kivonuló csa
patokat és hozzátartozóikat fedezik, hogy azoknak bajuk ne essen. De 
ezekből Győrben nem volt egy sem. Különben is, kinek jutott volna 
eszébe, hogy a kivonuló csapatokat megtámadja? Mindenki örült volna, 
ha csak a hátukat látta volna utolsó alkalommal.

Később arról is értesültünk, hogy harckocsik nemcsak Győrben, ha
nem az ország más részein is csoportosultak. Ezek sem a T-32-esek vol
tak. Azokat kicserélték, mert a T-54-eseket sokkal nehezebb volt felrob
bantani. A T-54-esek motorradiátorát közel sem volt olyan könnyű meg
célozni egy benzines palackkal, mint a T-32-esekét.

A harckocsik győri bevonulásán kívül ellentmondásos híreket is ta
pasztaltunk a Szigeti-kormány központjában. Amíg a szovjet páncélosok 
dübörögtek mindenfelé az országban, a Szovjetunió még mindig ragasz
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kodott ahhoz a korábbi álláspontjához, hogy csapatait ki fogja vonni az 
országból. Ezt azzal is erősítették, hogy készen álltak megtárgyalni a 
részleteket.

Az események lényegét győri tartózkodásunk alatt tulajdonképpen 
nehéz volt értelmezni. Azonban a nagyméretű, új szovjet haderő bevo
nulása Magyarországra és a szovjet harckocsik jelenléte Győrben jól 
mutatta, hogy a politikai levegő igen elködösödött, ami izgalomba hozta 
soproni „különítményünket” is. Az izgalmat még az is fokozta hogy Sop
rontól mintegy 100 kilométerre voltunk, és oda sem busz, sem vonat nem 
ment az országban uralkodó általános sztrájk miatt. Mi pedig nem akar
tunk Győrben ragadni, ha esetleg a harc újra kirobbanna.

Sopronba való visszautazás megtárgyalására nem sok időt szentel
tünk, csak azt nem tudtuk, hogy azt hogyan fogjunk kivitelezni. Úgy tűnt, 
hogy egyetlen lehetőségünk az autóstoppolás maradt. Abba az irányba 
azonban nem sok kocsit láttunk haladni.

Az utcán tudakozódva rövid időn belül ráakadtunk egy teherautósra, 
aki megígérte, hogy elvisz bennünket Sopronba, de megkért, hogy előtte 
rakjuk meg a kocsiját élelmiszerrel. Ez nem nézett ki nagy árnak, még 
hogyha a nyílt gépkocsin is kellett meghúzódnunk abban a novemberi 
hideg időben. A kocsi rakodása szinte percek alatt megtörtént, és mi útba 
voltunk a főutca felé, és reméltük, hogy hamar Sopron felé száguldunk. 
A vezető a főutcán azonban nyugat helyett keletnek fordult. Ekkor meg
veregettük a vezetőkabint és kérdeztük: „Miért fordult ebben az irányba, 
talán még más tennivalója is van?” A válasz egyszerű volt: „Nekem nincs 
más tennivalóm, mint sikeresen Budapestre érni” Mindjárt világossá 
vált, hogy a teherautós átvert bennünket. Ezt vitatni nem tudtuk és időnk 
sem volt rá, ezért gyorsan leugráltunk a kocsiról és új utazási lehetőség 
után érdeklődtünk.

Három óra várakozás után végül sikerült egy másik teherautóra ráke
rülni. Ezzel mi búcsút intettünk Győrnek, és csak reméltük, hogy ezt a 
várost később újra épségben fogjuk látni. Indulásunkkor nem sokat gon
doltunk a hideg időre, mert örültünk, hogy végre útra kelhettünk. Ahogy 
a sebességünk nőtt, mindjárt tudtuk, hogy ruházatunk nem adott sok vé
delmet a szeles és fagyos időjárás ellen. Ráadásul még a hó is kezdett 
hullani.

A fagyoskodás mellett talán még nagyobb gondjaink is voltak. Az 
egyiket ugyanis mi teremtettük. Társunknak volt egy pisztolya, amitől
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nem akart megválni, mert fegyvert nem volt könnyű szerezni abban az 
időben, és talán szükségünk is lehet még rá. Azt is tudtuk, hogy ha az 
oroszok elkapnak vele, biztos falnak állítanak mindnyájunkat. Orosz iga
zoltatókból pedig volt bőven mindenfelé. M. Gabi, az egyik egyetemista 
lánytársunk, aki Győrben csatlakozott hozzánk, vállalkozott a pisztoly 
elrejtésére. Hogy hova rejtette, arról fogalmam sem volt.

Az első igazoltató állomást elértük, még mielőtt kijutottunk a város
ból. A szovjet őrség leállított bennünket. Mindenkinek le kellet szállni az 
igazoltatásra, de minden rendbe ment. Nemsokára szabadságharcosokkal 
futottunk össze. Velük természetesen nem volt bajunk. Később, többször 
felváltva, találkoztunk nemzetőr-, szabadságharcos- és orosz katonai őr
ségekkel, de mindenütt baj nélkül átjutottunk.

A különböző alakulatok jól megfértek egymással, amíg lövöldözésre 
nem került sor. Annak kezdetén azonban a barátság gyorsan megszakadt, 
és a harc pillanatok alatt fellobbant. Egy-két csetepaténak az úton mi is 
szemtanúi lehettünk. Ezenkívül láttunk még vagy 40 szovjet harckocsit is 
Nagycenknél. Mindez azt mutatta, hogy a veszély mindenfelé fokozódott, 
így mi örültünk, hogy lassan közeledtünk már Sopronhoz.

Majdnem éjfél lett, amire elértük diákszállónkat. Elsőként Dr. Ma
gyar Jánossal futottam össze a folyósón. Ő családjával a diákotthonban 
lakott. Magyar János ottléte igen feltűnt nekem, mert a forradalom kirob
banásakor eltűnt. A fiúk szerint előző nap tért újra vissza Sopronba. Má
sodik csodálkozásom az volt, hogy még majdnem mindenki fent volt. Én 
izgatottan érdeklődtem az elmúlt nap eseményeiről. A válaszokra nem 
sokat kellett várnom, mert majdnem egyszerre beszélt mindenki. Termé
szetesen mondanivaló akadt bőven.

Ekkor tudtam meg, hogy az egyetemen megalakult a Forradalmi 
Katonai Tanács is. Ennek tagjai főleg fiatal oktatók voltak. Baranyai Jó
zsef, Perlaki Ferenc, Vancsura Rudolf és mások. A tanács vezetője Perla
ki Ferenc volt. A diákokat, tudomásom szerint, többek között, Benkő 
Géza ötödéves erdőmérnök-hallgató és Újvári Ferenc elsőéves erdőmér- 
nök-hallgatók képviselték. A Forradalmi Katonai Tanács feladata volt a 
környékbeli katonasággal és rendőrséggel tartani a kapcsolatot és végül a 
felfegyverzés ügyeit intézni.

Hamarosan azt is megtudtam, hogy az oroszok hazugságait senki 
sem hitte el. Arról is tudtak a fiúk, hogy az orosz csapatok friss erővel 
vonultak a forradalom megdöntésére. Ezért az egyetemi különítményt is
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megszervezték. Mindenkit beosztottak bizonyos harcászati egységbe. 
Fegyverrel és lőszerrel is ellátták a diákokat. Természetesen csak köny- 
nyűfegyverrel. Arról is hallottam, hogy a helybeli katonaság is a forra
dalom oldalán áll. Különösen számítottak a fertődi tüzérek segítségére. 
Meglátásom szerint azok páncéltörő ágyúira igen nagy szükség lehet, 
mert nem messze tőlünk, Győrben és Nagycenken néhány órával koráb
ban saját szememmel láttam közel 100 orosz tankot és más haderőt felso
rakozni. A beszélgetésből különösen kitűnt az, hogy a fiúk a parancsnok
ságról és a terv részleteiről igen keveset tudtak. Ennek ellenére mégis 
optimisták voltak a tervvel kapcsokban, mert bíztak a segítségben, és
- szerintük - Sopron fekvése lehetővé teszi a város védelmét. A város és 
környéke beékelődik Ausztriába. Csak két műút és két vasútvonal köti 
össze az országgal. Néhány kilométerrel keletre a várostól ez a kapu alig 
néhány kilométernél szélesebb, és a sávnak nagyrészét a Fertő-tó mocsa
ras része fedi. A terv szerint a védelmi vonal ezen a keskeny sávon lesz 
kialakítva.

Miután végighallgattam a haditervet, a fiúk lelkesedése ellenére, úgy 
véltem, hogy a haditervnek nem sok sikere lehet a hatalmas szovjet túle
rővel szemben. A korább észlelt események miatt joggal juthattam erre a 
következtetésre. Ennek ellenére, ha kisebb lelkesedéssel is, de én is el
határoztam, hogy csatlakozni fogok a csapathoz. De közben holtfáradt 
voltam, és szerettem volna egy kicsit pihenni, mielőtt egy másik nappal 
néztem volna szembe.

Az összeomlás napja

November 4-én a rövid alvásom félbeszakadt, amikor hajnali 4 óra 
körül egy vészjósló hang hallatára felébredtem. A hang Balog Izabella 
torkából eredt, akit mindenki Bellának hívott. Bella hangos kiáltással 
futott végig a folyósokon és ordította: „Fiúk, ébresztő! Az oroszok meg
támadtak bennünket! Siessetek az egyetemre!” Ez nem az első alkalom 
volt, hogy hajnalban felébresztettek bennünket valamilyen sürgős tenni
valóra, de ilyen rettenetes hírrel még nem vertek ki bennünket az ágyból.

Még félig aludtam, amikor elkezdtem öltözködni. De tudtam, hogy 
sietni kell. Ezért nem sok időt vesztegettem a készülődésre. Mielőtt el
hagytam volna a szobát, gyorsan bedugdostam egy csomó zsebkendőt a 
bőrtáskámba. Arra gondoltam, hogy sebesülés esetén ezek megfelelnek
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majd kötszernek. A zsebkendők és más egyéb holmi mellé betettem két 
csokit is. Ez volt az összes élelmiszer a szobában. Gyors körülpillantás 
után a szemem megakadt a fényképezőgépemen, de akkor úgy tűnt, hogy 
sokkal fontosabb tennivaló vár rám, mint a fényképezgetés. Ezért a gépet 
ott hagytam. Amikor az utolsó pillantást vetettem a szobámra, még az a 
gondolat is megfordult az agyamban, hogy valaha látni fogom-e még 
egyszer ezt a helyet. De szentimentális gondolatokra nem maradt idő. 
Pillanatok alatt már kint is voltam a folyósón, és a többi diáktársaimmal 
együtt rohantam az egyetem felé.

Az utunkon láttam, hogy nem mi voltunk az egyedüliek, akik fent 
voltak a kora hajnali órában. A lámpák szinte minden házban égtek. Né- 
hányan még a rádiójukat is kitették az ablakba, hogy a gyorsan változó 
híreket közzétegyék. Az újra és újra ismételt hír Nagy Imre tragikus han
gú és vészjósló nyilatkozata volt: „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Nép- 
köztársaság Minisztertanácsának elnöke! Ma hajnalban a szovjet csapa
tok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, 
hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapata
ink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népé
vel és a világ közvéleményével. ”

Ez a nyilatkozat jól mutatta a helyzet veszélyességét, de egyben ta
lán nyugtatni is akarta a lakosságot, hogy minden még nem veszett el, 
mert a csapatok még harcban állnak és a kormány is a helyén van. A la
kosság azonban a következő felhívásból tudomást szerzett arról, hogy 
minden mégsem ment egészen rendben a kormányban.

Az ország lakossága ugyan nem tudta, hogy előző nap este Maiéter 
Pál egy magas rangú katonai küldöttség élén tárgyalni ment a szovjet 
hadseregparancsnokságra. Ezért a következő felhívás hátborzongató ha
tást váltott ki: „Figyelem! Figyelem! Nagy Imre, a nemzeti kormány mi
niszterelnöke felhívja Maiéter Pál honvédelmi minisztert, Kovács István 
vezérkari főnököt, továbbá a katonai küldöttség többi tárgyalásra indult 
tagjait, akik tegnap este tíz órára mentek ki á szovjet 
hadseregparancsnokságára és eddig még nem tértek vissza, hogy hala
déktalanul jöjjenek és vegyék át hivataluk vezetését. ”

A fentieken kívül még néhány más adás is elhangzott. Szinte minde
gyik több nyelven és többször megismételve. Az utolsó felhívás így 
hangzott: „Figyelem, itt Magyarország beszél! Figyelem, itt Magyaror
szág beszél! Ez az utolsó rádióadás felhívása a világ minden népéhez.
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Ma hajnalban a szovjet csapatok egy általános támadást indítottak Ma
gyarország ellen, mi sürgős segítséget kérünk a szabadságért, békéért és 
Magyarország jövőjéért//"

Ez, nem vitás, a legelkeseredettebb adás volt. Korábban a kormány a 
külföldi segítséget még talán el sem fogadta volna, mert független akart 
maradni. A függetlenség gondolata miatt Nagy Imre még a Varsói Szer
ződésből is kilépett. De most az ország mindent elfogadott volna, akár
csak egy fuldokló, aki az utolsó szalmaszálba is megkapaszkodna.

Egy pillanatra elgondolkoztunk azon, hogy vajon valaki a világon 
rajtunk kívül meghallotta-e ezeket a kétségbeesett hangú felhívásokat egy 
haldokló nemzet sorsáról. Erről azonban fogalmunk sem volt. Mi mégis 
meg akartuk állni a helyünket az ország és szabadságunk védelmében, ha 
az talán reménytelennek is mutatkozott akkor.

Az egyetem új épületében gyülekeztünk. Itt nemcsak a diákotthonok 
diákjai, hanem kintlakók is gyülekeztek, beleértve erdészeket, bányászo
kat, kohászokat és geodétákat. A kintlakók egy kicsit később érkeztek, 
mivel a hír hozzájuk később jutott el. Sok már addigra fel volt fegyverez
ve, és aki még nem, az ott kapott fegyvert. Hamarosan mindnyájan harcra 
készen álltunk fegyvereinkkel, a hozzávaló lőszerrel, kézigránátokkal, 
gyalogsági ásókkal stb., és az induláshoz is készen álltunk. Az indulásra 
azonban valamilyen ok miatt vámunk kellett. A haditervet a helybeli ka
tonai parancsnokság dolgozta ki, és mi annak csak egy kis részét alkot
tuk. Egy csatában általában csak a tisztek tudják a haditerv részleteit.

Gyülekezési helyünkön hallottuk, hogy az V évesek a matézis épü
letben gyülekeztek, és állítólag azok voltak kinevezve az első vonal vé
delmére Kópháza környékén, vagyis a műúttól délre, és mi voltunk kine
vezve kicsivel mögöttük egy másik szárnyon. Az V évesek tíz óra körül 
gépkocsikon el is indultak a meghatározott helyükre. Utána kapcsolatunk 
velük megszakadt.

Közben a Forradalmi Diáktanács és más forradalmi vezetőség az 
egyetemről áttette központját a Lőver Szállóba, ahová felfegyverkezve és 
nótaszóval vonultak. A katonai forradalmi tanács egy esetleges szovjet 
katonai támadás esetére a Lőver Szállót biztonságosabbnak találta, mint 
az egyetemet. Emellett közelebb volt az erdőhöz arra az esetre, ha mene
külésre kerülne a sor.

Mindezen események közepette láttuk, hogy a város kezdett pánikba 
esni, sőt tanáraink is. Szemtanúi lehettünk, ahogy egyesek családjukat
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buszon küldték nyugatra és később ők is követték őket. Kéthly Anna, 
politikus is megjelent az egyetemen az utolsó pillanatban, aki magával 
vitte Bujdosó Alpárt, diákvezetőnket, hogy külföldi segítséget eszközöl
jenek ki a magyar forradalom számára. Azok útja az ENSZ központjába, 
New York-ba vezetett.

Évfolyamunk, amely egy szakaszt alkotott, az új épület egyik előa
dótermében tartózkodott (más évfolyamok más termekben voltak). A 
várakozás alatt tudtuk, hogy a helyzet tragikus, de mégsem vesztettük el 
humorunkat. Mindenki próbált bohóckodni, viccelődni és nevetni. Nem 
vitás, mindenki félelmét és reménytelen helyzetét próbálta álcázni. Tud
tuk azonban, hogy hamarosan a csatatérre kerülünk és igazi fegyverekkel 
nézünk majd szembe. Fegyverekkel, amelyek sokkal hatásosabbak vol
tak, mint a mi „dióverő” puskáink, géppisztolyaink, golyószóróink és 
néhány géppuskánk. Pár órával korábban láttam azokat a fegyvereket a 
szovjet páncélosokon Győrben és Nagycenken. Ezért az a lehetőség sem 
volt kizárva, hogy mi csak életünk feláldozására megyünk a csatába. 
Emiatt azonban mégsem hátrált meg egyikőnk sem. Valaki talán meg
kérdezhette volna, hogy: „vajon miért akartok harcolni?” Ez a kérdés az 
én agyamon is keresztülfutott. Az érvelésem az volt, hogy még mindig 
hittünk a forradalom győzelmében. Hittünk abban, hogy a soproni kato
nai segítséggel, az ígért közel száz páncéltörő ágyúval talán fel tudjuk 
tartóztatni az oroszokat addig, amíg a nyugati segítség megérkezik. Vala
ki ott kint biztos meghallotta elkeseredett helyzetünket és nem fog cser
ben hagyni bennünket. Mindez azonban csak reménykedés volt.

Várakozásunk alatt a kapcsolatot a fronttal motoros küldöncön ke
resztül tartottuk. Nem értettük meg a hosszú késlekedést, de végre meg
kaptuk a parancsot a kivonulásra. Ez majdnem délben történt. Természe
tesen addig sem reggelit, sem ebédet nem ettünk, sőt nekem még előző 
napi vacsorázásra sem volt időm. Ezenkívül még tábori konyhánk sem 
volt, amelytől remélhettünk volna a későbbi ellátást. Evésre akkor azon
ban aligha gondolhattunk.

Egy csomó civil teherautó sorakozott fel az egyetem előtt, és mi 
szakaszonként felkapaszkodtunk rájuk. Addigra a reggeli köd már majd
nem teljesen eloszlott, és azon a borús délelőttön nap korongja próbált 
ránk mosolyogni a felhők között. Közben a teherautó-konvoj lassan el is 
indult kelet, vagyis Győr felé.
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Ahogy keresztülhajtottunk Sopron kockaköves utcáin, kevés embert 
láttunk az utcán. Imitt-amott egy asszony vagy lány lobogtatta kendőjét 
és hulló könnyel búcsúztattak bennünket. Nekik talán több előérzetük 
volt helyzetünkről, mint nekünk. Talán azt is sejtették, hogy utoljára lát
nak bennünket. Közben lelkesedésünk szabadságunk kivívásáért még 
mindig nem hagyott cserben bennünket. Amint a kórház előtt elhajtot
tunk, rázendítettünk a jól ismert nótára, hogy: „Kossuth Lajos azt üzente, 
elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell 
menni. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! ” Hosszú karavánunk a 
kórház után hamar elhagyta a várost, és kikanyarodott a győri műútra. 
Azon aztán gyorsan robogtunk Balf felé.

Még öt perc sem telt el, amikor előttünk megpillantottunk egy piros 
Pannónia-motort, amely száguldva közeledett felénk. Sebessége valami 
nagyon sürgős dologról árulkodott. A motoros Pászner Laci iskolatársunk 
volt, és a küldönc szerepét töltötte be. Ő nyomban értesített bennünket 
arról, hogy: „Az oroszok nem messze vannak tőlünk és gyorsan haladnak 
páncélosaikkal és gépkocsijaikkal felénk.” Csak azt nem értettük, hogy 
az oroszok puskalövés nélkül hogyan kerültek oda. Tudomásunk szerint a 
mi alakulatunk volt a hátvéd. Az ötödévesek és a helybeli katonák a pán
céltörő ágyúkkal védték a frontot, még a mi kijelölt állásaink előtt.

A hír leadása után szinte parancs nélkül mindenki leugrált az autók
ról, és a gépkocsivezetők amilyen gyorsan csak tudtak, megfordították 
kocsijaikat és menekültek Sopron felé. Mi egydarabig tétlenül álltunk, 
mert hirtelen azt sem tudtuk, hogy mi történt velünk, és az oroszok meg
állításával kapcsolatban, hogy mi a feladatunk. Magasrangú tisztjeink
nek, akiknek át kellett volna venni a helyszíni parancsnokságot, hírük- 
hamvuk sem volt.

Kis gondolkodás után mindjárt észrevettük, hogy rosszabb terepet a 
harcra senki sem választhatott volna számunkra, mint ahol megálltunk. 
Ki tudja? A „csatatéren” hiányzó parancsnokaink talán szándékosan így 
határoztak. A terepünk teljesen fedetlen és sík volt. Még egy bokor sem 
volt, amely mögé el lehetett volna bújni. Kicsivel jobbra tőlünk tornyo
sult két szalmakazal, de azok nem ígértek sok védelmet.

A rossz harcászati terep miatt, a nagy fejetlenség közepette, minden
ki próbált valami fedezéket teremteni. Volt, aki a helyszínen kezdte ma
gát beásni. Volt, aki a kazlaknak vette az irányt, amely legalább búvóhe
lyet ígért. Ezek között volt Bölecz és Váradi is. Amint bevágták magukat
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a kazal mögé, Béla puskája elsült. Már azt hitték, hogy valaki célba vette 
őket, de Béla füstölgő puskacsöve hamar elárulta, hogy az az ő puskája 
volt. Néhányan, velem együtt, irányt vettünk északra, ahol megpillantot
tunk egy fával borított vidéket. Ez körülbelül 400 méterre lehetett tőlünk. 
Ezt futva majdnem el is elértük, mire a páncéltalpak csikorgásának 
hangja ütötte meg fülünket.

Mire az erdő szélét elértük, az első harckocsik már láthatóak is vol
tak. Orosz páncélosok helyett azonban magyar zászlóval díszített páncé
losok közeledtek felénk. Ennek láttán mi majdnem örömujjongásba tör
tünk ki, és úgy véltük, hogy a küldönc hibát követett el. A páncélosok 
mögött néhány tehergépkocsi is befutott. A több száz katona leugrált és 
ellenünk harcállásba helyezkedett.

Ebben a pillanatban azonban rájöttünk, hogy csapdába estünk. Ezt 
még az is megerősítette, hogy az út melletti páncéltörő ágyú sorkatonái is 
megfutamodtak. Ez nem aggasztott bennünket, mert a közelben levő diá
kok jól értettek ahhoz a fegyvernemhez. Pillanatok alatt az ágyút betöl
tötték és irányoztak. Parancsszó a „tűz”-re azonban eredményt nem ho
zott. Egy gyors vizsgálat elárulta, hogy az ágyúban ütőszeg nem volt. 
Még egy csapda! Ekkor már a laikus is kitalálta, hogy a katonatisztjeink 
összejátszottak az oroszokkal, és azok könnyűszerrel végezhettek velünk. 
Almélkodásunk közben a tankok az ágyút is elérték. Hogy fitogtassák 
fölényüket, a ruszkik harckocsijukkal ráhajtottak az ágyúra, és azt pala
csintává lapították.

Közben a páncélosok ikergéppuskáival és ágyúival néztünk szembe. 
Ezek ellen puskáinkkal, géppisztolyainkkal nem sokat tehettünk. Kézi
gránátjaink talán hatásosak lettek volna, de azok elhajítására abban a 
helyzetben senki sem vállalkozott.

Részben talán jó volt, hogy az egész így történt, mert így az oro
szoknak nem kellett védekezésből ránk lőni. A fegyvernemek különbsé
géből adódóan, biztosan mi véreztünk volna el. így tétlenül, dühösen, 
kétségbeesve és tehetetlenül néztünk szembe az oroszokkal, és vártunk. 
Senki sem tudta, hogy mi lesz a következő lépés. Ebben segített egy 
orosz tiszt, aki kidugta fejét a tankfedélen keresztül. Addigra már bizton
ságban érezte magát. Az ezredes oroszul szólított meg bennünket. Vi
szonylag gyenge orosztudásunk ellenére, könnyen megértettük. A paran
csa a következő volt: „ Tegyék le fegyverüket és menjenek haza! Semmi 
bántódásuk nem lesz. ” Természetesen akkor ez jobb megoldásnak lát
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szott, mint amit reméltünk, mert a harc felvételére abszolút semmi lehe
tőségünk nem maradt. Az oroszok meg talán féltek összeszedni bennün
ket és fogságba ejteni, mert mi náluk sokkal többen voltunk.

A tankok közelében állók nem vitatták az ajánlatot. Egymás után el
dobálták fegyverüket és elindultak gyalog Sopron felé. A távolabb állók, 
velünk együtt, azonban nem engedelmeskedtek a parancsnak. Helyette 
behúzódtunk az erdő sűrűjébe. Nagy volt a lehetősége annak, hogy az 
oroszok észrevettek bennünket. De fogalmuk valószínű nem volt arról, 
hogy hányan lehettünk. Talán éppen e miatt tartották állásiakat az út 
mellett. Még arra is számítottunk, hogy esetleg ránk tüzelnek. Ezért a 
tizenötös csoportunk hamar továbbállt onnan. Az erdőn keresztül egy 
magasabb fekvésű helyre igyekeztünk, ahol nagyobb biztonságban érez
tük magunkat, és jobban szemmel tarthattuk ellenségünket.

Dombtetőn, a szőlők között, megpillantottunk egy présházat, amely
ben reméltük, hogy lesz majd pince is. Elfoglalása utána présházat a pin
cével alkalmasnak tartottuk védelmünk biztosítására. Ez nemcsak fede
zéket, hanem meleget is adott. A hóval takart mezőn kezünk-lábunk jól 
átfázott. Amíg melegedtünk egy kicsit, Jandó Tibi felállította géppuskáját 
a padláson, ahonnan igen jól látta és fedezte a környéket. Gyalogos 
„ruszki vendég” aligha vetődhetett volna oda, de mégis jó érzés volt tud
ni, hogy valaki őrt áll felettünk.

Amíg távcsövön keresztül figyeltük a vidéket, láttuk, hogy az oro
szok is azt tették. Szemmel tartottak bennünket, távozó diáktársainkat, és 
még ki tudja, mi mást. Közben az idő múlott, mi pedig lehetőségeinket 
mérlegeltük és vitattuk. De nem tudtunk dűlőre jutni, hogy mitévők le
gyünk. Pillanatnyilag biztonságban éreztük magunkat, és így rejtekhe
lyünkön tovább várakoztunk. Ez a várakozás órákig tartott. Velünk 
együtt a ruszkik sem mozdultak helyükről. Közben több páncélos is 
csatlakozott hozzájuk. Délután 3 óra körül egy magyar tüzérkaraván az 
alattunk lévő mellékúton, közöttünk és a ruszkik között, megindult Sop
ron felé. Ekkor kiderült, hogy a közel száz páncéltörő ágyú csak mese 
volt, mert a valóságban még talán 20 ágyú sem volt, és azok is üzem- 
képtelenek voltak. Hogy ez az alakulat miért ment Sopron felé Fertőd 
helyett, azt nem értettük. Délután 4 óra körül azonban az szovjet páncélo
sok is megindultak Sopron felé. Ekkor tudtuk meg, hogy a „balfi csata” 
teljesen véget ért, s lövöldözésre körülöttünk már biztosan nem fog sor 
kerülni.
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A „balfi csata” végén, a szürke, kissé ködös, hideg és igen szomorú 
vasárnap is lassan nyugovóra készült. A nap korongja közben eltűnt az 
égről, de úgy nézett ki, hogy mi még nem fejeztük be ezt a napot. Ta
nácstalanságunkat azzal próbáltuk felszámolni, hogy elküldtünk egy kül
döttséget Sopronba, hogy nézzék meg az ottani helyzetet.

Majdnem három órába került, mire gyalog megfordultak a fiúk. A 
hozott hír azonban lesújtóan hangzott. Karcsi (Tamócai Karcsi volt a 
küldöttség egyik tagja) elmondta, hogy: „A bevonuló orosz páncélosok 
elfoglalták a főútvonalakat, tereket és egy részük már útban van a határ 
felé. Azt valószínű le akarják zárni, mert a nép ezrivel menekül nyugatra 
Sopronból. Az alattunk elvonult tüzérek ágyúikkal is a határ felé tartot
tak. Azt nem tudtuk, hogy mellettünk vagy ellenünk fognak-e fellépni. A 
Forradalmi Diáktanács és más vezetőség elindult Ausztria felé. A diákok 
nagyrésze is elhagyta a várost. Az egyetem szinte senki földje. Ott áll tárt 
kapukkal, és az udvaron mindenfelé szétszórt fegyverek hevernek. ”

Miután Karcsi beszédét végighallgattuk, igen bizonytalan jövőt lát
tunk magunk előtt Magyarországon. Tizenkét éves tapasztalataink és az 
utóbbi napokban szerzett ismereteink előre jelezték, hogy milyen bánás
mód várhat azokra, akik a demokráciáért, az ország függetlenségéért és a 
szabadságért küzdöttek. Korábban talán egyikünkben sem fordult meg az 
a gondolat, hogy elhagyjuk hazánkat. A forradalom alatt lett volna erre 
bőven lehetőségünk, mivel a határ nyitva állt, de az ávósok és más bűnös 
főkolomposok kivételével igen kevesen lépték át a határt. Úgy éreztük, 
hogy Magyarországon a helyünk. Ez a ragaszkodás most azonban meg
ingott.

Ahogy így elmélkedtem, Grátzer Miki, akit mindenki Kulacsnak hí
vott, halk hangon megszólalt: „Fiúk, én elhatároztam, hogy átmegyek 
Ausztriába.” Ez volt az első ilyenfajta megjegyzés, amit én életemben 
hallottam. Kulacsot megfontolt jelleműnek és józan eszűnek ismertük, 
ezért figyeltünk rá. Közben tovább folytatta mondanivalóját: „Aki velem 
akar jönni, annak adok 15 perc gondolkodási időt az elhatározásra.” Ku
lacs ránézett órájára és megjegyezte: „Az óra ketyeg, és az időt figye
lem.” Ez igen kevés idő volt ahhoz, hogy jövőnk sorsáról határozzunk. 
Ezért senki nem szólt egy szót sem, hanem mély gondolkodásba merült.

Abban a pillanatban kezdődött életünk legnehezebb és leghosszabb 
tizenöt perce. Tudtuk, hogy ez a 15 perc teljes életünket gyökeresen 
megváltoztathatja, függetlenül attól, hogy a maradás vagy a távozás közt
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választunk. Nem tudtuk, hogy mi fog ránk várni, ha maradunk vagy me
gyünk. Nehéz volt elképzelni jövőnket egy idegen országban, idegen nép 
között, idegen nyelvvel, idegen szokásokkal, idegen problémákkal stb. 
De még abban sem voltunk biztosak, hogy átjutunk-e a határon. Ahogy 
korábban cserbenhagyott bennünket a magyar hadsereg, éppen úgy a 
magyar határőrök is hátat fordítottak a forradalomnak. És a határnál a 
rolót is biztos lehúzták előttünk.

Tizenöt percen át mindenki magába süllyedve tépelődött, és teljes 
csend vett körül bennünket abban a sötét présházban. Mindenkinek saját 
sorsa felett kellett döntenie. Ezzel válaszút elé kerültem, és a következő 
dilemmán tűnődtem: „Az világos, hogy a forradalomnak vége van. Senki 
sem tudja, hogy mik lesznek a következményei. Habár ezt nem nehéz 
kitalálni. Ennek ellenére elhagyhatom-e hazámat, szülőföldemet, szüléi
mét, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat és ismerőseimet? Távozásomat 
az is borzasztó érzéssel sújtotta, hogy elbúcsúzni sem tudok tőlük. De 
még azt sem tudom, hogy mi történt velük az utóbbi napokban. Vajon 
túlélték-e a forradalmat, vagy nem?” Amíg így vívódtam, az óra ketye
gett és nekem választanom kellett.

A tizenöt perc végre lejárt. Kulacs egyenként megkérdezett minden
kit: „Jössz? Nem jössz?” A végén 5 nemmel és 10 igennel válaszoltunk. 
Ezzel kialakult a tízes csoportunk: Kulacs, akit nyomban megválasztot
tunk vezetőnknek, Baraksó Jancsi, Gáspár Jóska, Jandó Tibi, Magasi 
Laci, Oroszlán Jóska, Péter Jóska, Tarnócai Karcsi, Varga Pali és jóma
gam. Talán a véletlen akarata, mi, távozók, mindannyian évfolyamtársak 
voltunk. (A présházban volt más évfolyambeli is.)

Társainktól vett bensőséges búcsú jelezte készenlétünket az útra. 
Ekkorra éppen 8 óra lett. Mielőtt véget érhetett volna életünk egyik leg
emlékezetesebb dátuma, 1956. november 4-e, megkezdődött a döntő 
fontosságú és veszélyes utunk egy új világ felé.

Menekülés egy új élet reményében

Amint már korábban kiderült, a „balfi csata” magyar katonai árulás
sal és szinte puskalövés nélkül végződött. A reménytelen helyzetben a 
diákok nagyrésze irányt vett Sopronnak, és kicsivel később a diákok és a 
tanárok túlnyomó része, a több ezer pánikba esett soproni lakossal együtt, 
irányt vett az osztrák határnak A menekülés kisebb-nagyobb csoportok-
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bán történt. A soproniaknak, a kb. 200.000 magyar menekültnek, és ne
kem is megvan az egyéni történetünk a határátkeléssel kapcsolatban. 
Mind különböznek egymástól részleteiben, ezért a menekülésről nehéz 
egy átfogó képet adni. Egyben azonban mind megegyenek: a határátlépé
sek néha sok izgalommal jártak, és senki sem tudta előre, hogy milyen 
körülményekkel fog szembenézni a határon, az átkelés után, és milyen 
sors várhat rá, ha esetleg az átkelés nem sikerülne. Mivel közel éltünk a 
határhoz, ismertük a megtorlásokat, amit sokszor tapasztaltunk korábban 
csak egy téves határmegközelítés esetén is, azt is sejtettük, hogy egy si
kertelen igazi kísérlet még nagyobb megtorlást eredményezhet.

A fenti gondolatok közepette, kis csoportunk lassan megindult Fer
tőrákos felé. A fertőrákosi irány tőlünk északra vezetett, és elég messze 
(kb. 14 km) volt a határtól. Ezt az utat részben biztonságosabbnak tartot
tuk, mint a kópházi vagy déli irányt, mert nem tudtuk, hogy milyen orosz 
haderővel néznénk szembe, ha átvágnánk délre. Habár dél felé a távolság 
a határig csak 1-2 kilométer volt. Azonban az is világos volt, hogy a fer
tőrákosi határőrség több száz emberével igen idegenkedett a forradalom
ban való részvételtől, és az utolsó pillanatban a parancsnok elutasította a 
forradalmi katonai tanács segítségkérését is. Mivel mi az oroszoktól job
ban tartottunk, reméltük, hogy a határnál a magyar határőrökkel nem lesz 
bajunk.

így hamarosan a keskeny erdei ösvényen elindultunk, libasorban, 
mert onnan más út nem vezetett akkor Fertőrákosra. Kulacs menetelt az 
élen, és vezetett bennünket. Karcsi közvetlen Kulacs mögött zárkózott 
fel, hogy segítsen az útirány tartásában, mert ő viszonylag ismerte azt a 
vidéket. Mi közvetlen mögöttük haladtunk fegyvereinket készenlétben 
tartva, mert fogalmunk sem volt, hogy milyen akadályok várnak ránk a 
sötét erdei úton, ahogy közeledtünk a határhoz. Kétségbeesetten, re
ménytelenül, feszült idegekkel, kimerültén, éhesen és szomjasan „mene
kültünk” hazánkból. Menekülésünk célja azonban elszánttá tett, és együ
vé kovácsolt bennünket. Éhségünket és szomjúságunkat szinte észre sem 
vettük, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban ritkán jutottunk rendes 
eledelhez. Én már két napja a velem hozott két csokimon kívül, semmit 
sem ettem. Egész nap még ivóvízre sem akadtunk. Szomjunk enyhítésére 
a sáros havat nyalogattuk.

Amint gyalogoltunk, rengeteg gondolat futott keresztül rajtam és ta
lán társaimon is. Hasonló gondolatokat soha nem tapasztaltam életem
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ben. Gondolataim főleg eddigi életemre összpontosultak. Életem főbb 
eseményeit mintha filmszalagon láttam volna leperegni előttem. Az ese
mények gyorsan száguldottak, és egyes részei mégis elég részletességgel. 
Ezek a képek és gondolatok messze a múltba nyúltak, amilyen messzire 
csak vissza tudtam emlékezni. Gyerekkori kalandjaimat éltem át; láttam 
életemet a családi körünkben; a rengeteg eseményben szüleim, testvére
im, rokonok, barátok és ismerősök jelentek meg; feltűnt előttem sok fa
lunak és városnak képe, ahol nevelkedésem és utazásaim közben meg
fordultam; gondolataimban átszeltem sok gyönyörű tájat; különösen élet
hűen csillantak fel a diákéveim élményei. Mindez automatikusan, minden 
koncentrálás nélkül történt, és szinte percek alatt pergett le. Amíg ezek a 
gondolatok száguldoztak agyamban, ott csúszkáltam a havas és sáros 
ösvényen, s lábaim fáradtan vittek előre egy ismeretlen jövő felé. Nem 
önként mentem és nem is kalandvágyból, hanem azért, mert a sors akkor 
azt így hozta, közben magam mögött hagyva mindent és mindenkit, aki 
és ami addig kedves volt számomra.

Nekem úgy tűnt, hogy nem csak én voltam elmerülve gondolataim
ba. Társaim sem voltak beszédes hangulatban. így az éj leple alatt csend
ben és óvatosan haladtunk előre a kacskaringós ösvényen. A felhők kö
zött a hold néha-néha azonban kidugta orcáját, hogy segítsen tájékozódá
sunkban. Erre szükség is volt, mert lassan közeledtünk egy olyan vidék
hez, amelyen a határ közelsége miatt korábban tilos volt túrázni. Az pe
dig igen fontos volt, hogy el ne tévedjünk.

Amint kiértünk az egyik kanyarból, beszéd hangja ütötte meg fülün
ket. Azonnal, jobbra-balra, a fák mögé ugrottunk fedezékbe. Géppiszto
lyainkat, puskáinkat élesre töltöttük és lövéskészen tartottuk. Jól tudtuk, 
hogy ezen a vidéken csak határőrök közlekednek. Emiatt igen komolyan 
vettük a helyzetet Miközben némán lapultunk, a léptek és beszéd hangja 
fokozatosan erősödött. Ez jelezte, hogy a nem várt „vendégeink” felénk 
haladtak. Amikor közel értek, Kulacs határozott hangon elkiáltotta ma
gát: „Állj, ki vagy?!” A parancsra rögtön meg is jött a válasz: „Határőrök 
vagyunk, de nem vagyunk szolgálatban.” Kulacs következő utasítása az 
volt, hogy: „Világítsák meg magukat!” Erre három katona elemlámpával 
megvilágította magát, és mi pedig közben körülfogtuk őket. Közelükbe 
kerülve valóban meggyőződtünk arról, hogy hárman vannak, nincsenek 
szolgálatban, mert fegyverük sincs.
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A katonák vallatásából kiderült, hogy Fertőrákosról jöttek, ahol ál
lítólag lányoknál voltak, és a kaszárnyájuk felé tartottak. Bennünket ak
kor legjobban az érdekelt, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk, merre 
van a határ és a kaszárnyájuk, és mindkettő milyen messze volt tőlünk. 
Kezdetben vonakodtak a válaszadástól, de elhatározottságunk, fegyver
zetünk és túlerőnk hamar szóra bírta őket.

Kérdésünkre így válaszoltak: „Fertőrákos csak 500 méterre van ide, 
és ez az ösvény egyenesen oda vezet; mielőtt elérik a falut, egy gyalog- 
hídon kell átmenni, amely a Fő utcára vezet; menjenek végig a Fő utcán, 
amíg a temetőhöz érnek; vágjanak át a temetőn, mely a kövesútra visz; a 
kövesúton forduljanak balra; maradjanak ezen az úton egészen a határig; 
a határnál a sorompó nyitva áll, amelyen minden további nélkül átjuthat
nak Ausztriába.” A válasz első fele az útiránnyal kapcsolatban elég hi
hetőnek hangzott, de a nyitott kaput egy kis kétellyel fogadtuk.

Mivel a kaszárnya körülbelül két kilométerre volt az ellenkező 
irányban, a katonákat elengedtük. Mi biztosak voltunk abban, hogy amire 
a kaszárnyába érnek, mi már külföldön leszünk.

A kapott információval egy kicsit jobb hangulatban közelítettük meg 
Fertőrákost. Valóban, hamarosan oda is értünk. Mivel már 10 óra körül 
járt az idő, a falu kihaltnak tűnt. A falusiak behúzódtak házaikba, és vilá
gosság csak imitt-amott szűrődött ki az ablakokon.

A csendet azonban egy nem várt esemény zavarta meg. Ugyanis egy 
négyszemélyes falusi őrséggel futottunk össze. Nyomban tapasztaltuk, 
hogy az oroszok közelsége és a forradalom bukása újra aktivizálta a ha
talom visszanyerésére a helybeli kommunistahű elemeket. Fegyverzetük 
egy vadászpuska, két ósdi kard és egy furkósbotból állt. így nem nagyon 
tartottunk tőlük. De ők mégis le akartak tartóztatni bennünket, hogy 
megakadályozzák a menekülésünket. Nyomban felvilágosítottuk őket, ha 
tetszik, ha nem, mi átmegyünk a határon. így ehhez kértünk is útirányt. A 
segítséget először megtagadták. Túlerőnk azonban végül is meghátrálásra 
kényszeríttette őket, és megadták ugyanazt az útirányt, amit a katonák 
adtak korábban. Ez jó érzéssel töltött el bennünket. Mégis, hogy tájéko
zódásunkat el ne tévesszük, az egyik őrt „rábeszéltük” az útvezetésre.

Az őr, egy kis ellenkezéssel, de velünk jött és átvezetett bennünket a 
temetőn, ahol elértük a kövesutat. A kövesúton, viszonylag jó hangulat
ban és jó iramban, meneteltünk a határ felé. A percek gyorsan múltak, és 
jól róttuk a távolságot is. Körülbelül egy kilométert tehettünk meg, ami
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kor vidámságunk gyorsan félbeszakadt, mert egy gépkocsi lámpáját pil
lantottuk meg a láthatáron, a határ irányában. Ez a gépkocsi, nem vitás, a 
határőrséghez tartozott, és elég gyorsan közeledett felénk. Idővesztegetés 
nélkül lehúzódtunk az út bal oldalán levő mély árokba. Ez jó búvóhelyet 
és fedezéket ígért.

A fedezékben fegyvereinket azonnal lövésre kész helyzetbe hoztuk 
és vártuk a következő eseményt. Közben reméltük a gépkocsi elhaladását 
mellettünk anélkül, hogy utasai észrevennének bennünket. A gépkocsi 
közeledtével azonban megfeledkeztünk „útikalauzunkról”, aki hirtelen 
kiugrott az árokból, és a kocsi felé szaladt azzal a szándékkal, hogy leál
lítsa a kocsit. Ezt fizikailag nem tudtuk megakadályozni, de bőven lett 
volna alkalmunk leállítani egy sortűzzel, de emberi áldozatot nem akar
tunk hozni. Emellett azt sem tudtuk, hogy a gépkocsin hány katonával 
állunk szembe. Azt azonban jól tudtuk, hogy egy tehergépkocsi őrváltás
kor még 40 katonát is szállíthat.

Ahogy sejtettük, kalauzunk leintette a gépkocsit, és elkiáltotta ma
gát: „Egy csomó soproni diák át akar szökni a határon, akadályozzák 
meg őket ebben az elhatározásban.” Mivel a kocsi lámpája felénk világí
tott, fogalmunk sem volt, hogy milyen kocsival állunk szemben és há- 
nyan lehetnek azon. Az azonban nyilvánvalóvá vált, hogy határőrök vol
tak. A tiszt nyomban kiadta a parancsot, hogy: „Adják meg magukat 
azonnal! Jöjjenek velünk az őrsre, ahol semmi bántódásuk nem lesz! A 
leigazoltatás után nyomban hazamehetnek.”

Ilyenfajta ígéreteket korábban is hallottunk. Emellett ezen a napon 
már többször becsaptak bennünket, és még egy becsapást nehéz lett volna 
elviselni. így a parancsnak nem engedelmeskedtünk, és az ígéretet sem 
fogadtuk el. Helyette Kulacs kiállt az autó lámpája elé teljes fegyverzet
tel, és beszélgetni kezdett a tiszttel. Elmagyarázta a tisztnek, hogy mi át 
fogunk menni a határon, akár belegyezik abba, akár nem. Amikor a tiszt 
látta Kulacs elszántságát, utolsó kérdése az volt, hogy: „Hányan van
nak?” Kulacs rövid válasza az volt, hogy: „Harmincan, állig felfegyver
kezve. És ha harcolni kell, akkor harcolni fogunk a szabadságunkért” A 
harmincas szám természetesen nagyítás volt, de az nem, hogy fegyverünk 
és lőszerünk volt bőven, és elszántságunk a harcra pedig nagyobb volt, 
mint a határőröké. Ezek után a tiszt feladta a letartóztatás reményét, és az 
utolsó megjegyzése az volt, hogy: „Majd meglássuk”
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Az utolsó megjegyzés után Kulacs félrelépett az autó elől és elen
gedte. Amikor a gépkocsi elhúzott mellettünk, csak három katonát lát
tunk rajta, és ők gyorsan elhajtottak kaszárnyájuk felé. Nem tudtuk, hogy 
milyen messze volt kaszárnyájuk, de azt reméltük, hogy a határ csak 
méterekre lehet tőlünk. Az utóbbit útvezetőnkkel nem tudtuk bizonyítani, 
mert ő közben, a sötétség leple alatt, elillant.

Ahogy felocsúdtunk az esemény izgalmaiból, futásnak eredtünk a 
határ felé. Rohantunk, amilyen gyorsan csak tudtunk, és reméltük, hogy 
minden pillanatban elérjük a határt. A pillanatokból percek lettek. Sőt, a 
vártnál sokkal több perc, és a futásban is kezdtünk kimerülni.

A perceket azonban senki sem tartotta számon, így aztán fogalmunk 
sem volt arról, hogy mennyi ideig loholtunk. Azt azonban hamarosan 
észrevettük, hogy elég hosszú ideig ahhoz, hogy a kaszárnyát riadóztas- 
sák a határ megerősítésére. Ezt a mögöttünk közeledő három teherautó 
lámpafénye jól igazolta Mire elértek bennünket, mi természetesen még 
nem értük el a határt. Ezért fedezék végett újra az út bal oldalán húzód
tunk meg. Ekkor az árok helyett az út melletti partot választottuk. Onnan 
jól láthattuk az elvonuló teherautókat, megrakva határőrökkel. Mindegyik 
kocsin lehetett 40-45 ember. Ilyen erős ellenállásra nem számítottunk. 
Azonban egy kis logikával a magyarázat megvolt rá. A fertőrákosi határ
őrség ugyanis a forradalom alatt nem állt az egyetemisták oldalára, mint 
a többi őrségek a környéken. Ezzel megtartották szervezettségüket, és 
hűek maradtak a kommunista rendszerhez. Ez természetesen nagyérték
ben nehezítette a mi sorsunkat.

Az út bal oldalán levő nyílt terep lehetőséget adott az előttünk lévő 
terep betekintésére. Ebben segédkezett az időnként kibukkanó hold is. 
Amikor a hold megvilágította a hóval borított talajt, messzire el lehetett 
látni. így jöttünk rá arra, hogy már csak körülbelül 400 méterre lehetünk 
a határtól. Nehéz volt elhinni, hogy ilyen közel kerültünk célunk elérésé
hez és azt mégsem sikerült megvalósítani. Ráadásul egy szinte legyőz
hetetlen akadály emelkedett közénk és a határ közé.

Közben a határőrök elérték célpontjukat, és kezdtek szétoszlani a 
határ megerősítésére, vagyis annak lezárására. A parancs kiosztása utána 
zseblámpák felvillanását láttuk mindenfelé. Kettesével indultak őrjáratba, 
jobbra-balra, a szemünk előtt. Közben azon gondolkoztunk, hogy merre 
menjünk. Az út jobb oldalán a terep fákkal volt borítva. Ez adott volna jó 
fedezéket a határ megközelítésére. Azonban attól féltünk, hogy nem tud
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juk majd az előttünk levő terepet szemmel tartani. Ugyanakkor ott volt a 
kövesút. A lehetőségek közül ez mutatkozott a legrosszabbnak. Az út bal 
oldali részén levő szántó ugyan nem sok védelmet nyújtott, de azon nem 
éreztük teljesen vaknak magunkat. Talán ez utóbbi miatt, végül is a nyílt 
terepet választottuk.

Mielőtt bármit tettünk volna, meghúzódtunk az út közelében levő 
szilvafa alatt egy kis tanácskozásra és várakozásra. A szilvafa valószínű 
egy kivágott gyümölcsös vagy szőlő maradványa lehetett. Ez a szilvafa 
nemcsak nekünk adott menedéket, hanem egy csomó varjúnak is szállás
helye is volt. A varjúk nem vették szívesen álmuk zavarását, ezt károgá- 
sukkal jelezték. A károgás természetesen még jobban fokozta izgalmun
kat. Biztosak voltunk, hogy a varjúk elárulják rejtekhelyünket, és a határ
őrök nyomban ránk rontanak. A terepszemle azonban azt igazolta, hogy 
azok jobban figyelték az erdős részt, mint a mi oldalunkon levő nyílt 
szántót. Valószínű azt vélték, hogy az erdőn keresztül próbálunk majd 
átosonni a határon. így a mi oldalunkra csak szórványos j árőrséget küld
tek ki.

A helyszíni szemle közben saját helyzetünket és lehetőségeinket is 
mérlegeltük. Annyi bizonyos volt, hogy több mint 120 határőrrel állunk 
szemben, akik tudták, hogy mi ott vagyunk valahol a közelben. Nekem 
az volt az érzésem, hogy jobb lenne taktikát változtatni és meghátrálni. 
Érvelésem az volt, hogy egy meghátrálás nem vereség, hanem lehetőség 
újabb próbálkozásra, máskor és más helyen. Jó néhányan azonban ra
gaszkodtak a korábbi elhatározáshoz, hogy átmegyünk, és ha kell, átve- 
rekedjük magunkat. Gyors szavazás során hatan a továbbhaladásra és 
négyen a meghátrálásra szavaztunk. Ezzel a többség győzött, és mi egy 
akarattal felkészültünk az indulásra a határ felé.

Indulás előtt még egy rövid haditanácsot tartottunk. Először is latol
gattuk esélyeinket. Az ellenünk kihozott, több mint 120 határőrt, igen 
komolyan vettük. Azok profik voltak a határvédelemben, és számunkra 
ez volt az első próbálkozás a határ átlépésére. Méghozzá minden különö
sebb előkészület nélkül. Láttuk a túlerőt, de reméltük, hogy elszántsá
gunk ellensúlyozni fogja azt. Számunkra igen fontos volt az átkelés, de a 
védőknek a letartóztatásunk talán nem. A védők jól tudták, hogy mi fel 
voltunk fegyverkezve és el voltunk szánva tervünk végrehajtására. Ennek 
ellenére mi elhatároztuk, hogy nem lövünk elsőként, és nem provokálunk 
ki támadást ellenük. Hacsak lehet, a vérontást kerüljük. Vérontástól



50

azonban mégsem nagyon tartottunk, mert éreztük, hogy egy sorkatona 
járőr valószínű nem fog ránk lőni. De a lehetőség azért megvolt arra, 
hogy egy izgatott tiszt parancsot ad a tüzelésre, vagy egy véletlen fegy
verdörrenés kirobbanthat egy csatát.

Ezekkel a gondolatokkal, lassan és igen óvatosan, elindultunk az 
utolsó méterek megtételére. Tanácskozásunk közben az időjárás nem 
sokat változott. A talajt továbbra is lucskos hó borította, ami a szántóföl
det igen sárossá tette. A sárban néha majdnem térdig süllyedtünk, ami 
haladásunkat nehézkessé tette. Az eget borító felhők is sűrűsödtek, és a 
holdat csak ritkán láttuk. Az imitt-amott előbukkanó hold azonban segí
tett az iránytartásban. Előrehaladásunk továbbra is libasorban történt, de 
egy kicsit szétszóródva. A sötétben állva, a holdvilág fényében pedig 
kúszva haladtunk előre, vagy mozdulatlanul hasaltunk. Lassan és óvato
san haladtunk és figyeltünk minden neszre és mozzanatra. Közben több
ször rákényszerültünk a megállásra, amikor járőrök közeledtek és mentek 
el mellettünk. Ilyenkor úgy tettünk, mintha nem látnánk őket. Nem vitás, 
azok is észrevehettek bennünket, de ők is úgy tettek, mintha nem láttak 
volna bennünket, pedig néha csak kartávolságra voltunk egymástól.

Ahogy lassan haladtunk előre, úgy a határ is közeledett felénk. Az 
egyik holdvilágos pillanatban felfedeztünk egy őrtornyot, körülbelül 100 
méterre előttünk. Majdnem ugyanabban a pillanatban Oroszlán Jóska 
levágódott a földre, és mi nyomban követtük őt. Azt hittük, hogy felfede
zett valami veszedelmet, de földrevetődését lövés nem követte. Helyette 
halkan megjegyezte: „Fiúk, nincs vész, csak megbotlottam” Ez a meg
jegyzés máskor humoros lett volna, de akkor csak egy kínos érzéstől 
mentett meg bennünket.

Feltápászkodásunk után, legnagyobb csodálkozásomra, Kulacs to
vábbra is az őrtorony felé tartott, amit öngyilkosságnak véltem. Általában 
a torony, géppuskáival, képezte a legerősebb határvédelmet, ezért nekem 
eszem ágában sem lett volna azt a helyet választani az átkelésre. Mivel 
vitatkozásra nem volt idő, így mindnyájan követtük Kulacsot, ahogy 
méter-méter után közeledtünk a toronyhoz. Végül elértük a tornyot, és 
úgy éreztük, hogy elértük a határt is. Ott egy 20-30 méter széles, fel
szántott sávot találtunk. Ekkor libasor helyett már egymás mellett halad
tunk. Úgy tűnt, hogy minden egyszerre akartuk átlépni a határt. így ösz
tönzés nélkül, nyomban átrohantunk az előttünk lévő sávon. A sáv másik 
oldalán egy alacsony fákkal és bokrokkal takart területen kötöttünk ki.
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Az átjutás utáni pillanatban idegszálaink automatikusan elernyedtek 
és általános öröm fogott el bennünket. Örömünkben fel-alá ugráltunk és 
kiáltozva ölelgettük egymást. „Sikerült! Sikerült! Végre szabadok va
gyunk!”

Miután örömujjongásunkból kijózanodtunk, legelső kérdésem Ku
lacstól az volt, hogy: „Miért választottad az őrtornyot az átkelés helyé
ül?” Felelete ugyancsak egy kérdés volt: „Hát te nem láttad, hogy a létra
fokokon a 24 órával korábban leesett hó érintetlen volt?” Ehhez gyorsan 
hozzátette, hogy: „Szerintem nem hagynak őrszolgálatban a toronyban 
olyan hosszú ideig senkit. Ebből nyilván tudtam, hogy a toronytól nem 
kell tartanunk, mert ott őrség nem volt, és a határőrség valószínű sejtette, 
hogy senki sem lesz olyan bolond, hogy a torony alatt szökjön át a hatá
ron.” Kulacs magyarázata után ez igen logikusnak tűnt, és egyben igen 
szerencsés és okos elhatározás volt.

A rövid ünneplés után rendezetlenül és heves társalgás közben elin
dultunk nyugat felé, vagyis a legközelebbi osztrák településhez. Tovább
ra is bokros vidéken haladtunk keresztül, ahol sűrűn kerülgettük az elénk 
került bokrokat. De már nem sok figyelmet fordítottunk az iránytartásra. 
Ennek eredményeként, vagy ki tudja miért, hamarosan egy szántott sáv
val néztünk szembe. Ez semmivel sem nézett ki másként, mint amin ép
pen átkeltünk. „Mi történt? Eltévedhettünk? Vagy egy véletlen körfor
dulattal visszaértünk az eredeti határhoz? Vagy kacskaringós a határ és 
azért újra elértük? Vagy az »eredeti« határ talán csak egy álhatár volt?” 
Mindezek a kérdések gyorsan peregtek agyunkban, és nem tudtuk, hogy 
mitevők legyünk. Az izgalom érzése újra elfogott bennünket, mert nem 
tudtuk, hogy Magyarországon vagy Ausztriában vagyunk-e.

Hogy miért, de szinte egyszerre megindultunk nyílegyenesen előre, 
és ezt a sávot is átszeltük. Hollétünk ezzel újra bizonytalanná vált. A bi
zonytalanság ellenére mégis tovább meneteltünk. Nemsokára megpillan
tottunk valami világosságot, amely egy ablak lámpafényének tűnt. Ez a 
lámpafény úgy vonzott bennünket, mint egy mágnes. Azt hallottam ko
rábban, hogy egy eltévedt emberre egy távoli életjel vonzóerőként hat. 
Ezt azonban most tapasztaltam először. A vonzóerő hatása alatt lassan és 
óvatosan közeledtünk a fény felé, és hamarosan felfedeztük, hogy a lám
pafény egy többemeletes épületből származik. Reméltük, hogy ott tudunk 
majd útmutatást szerezni. De az esély, hogy barátot vagy ellenséget talá
lunk, az 50-50 %-os volt. Ennek ellenére továbbra is a kétemeletes kő
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épület felé tartottunk. Az épület közelebbről nézve, minden további nél
kül, beillett határőrkaszámyának. Csak azt nem tudtuk, hogy lakói zöld 
vagy szürke egyenruhát viselnek-e.

Ahhoz, hogy felderítsük lakóit, körülfogtuk az épületet, és társaink 
Kulacsot és engem neveztek ki az épület felderítésére. A választás azért 
esett ránk, mert mi tudtunk németül. „És ki tudja? Erre a nyelvre még 
talán szükségünk is lehet az épületben” - gondoltam magamban. A tár
saink megnyugtattak, hogy: „Ha bajotok esik, akkor mi kívülről majd 
fedezünk benneteket” Ez az ígéret szép volt, de nem tartottuk túl bizta
tónak. A bátorítás mégis egy kicsit megnyugtató volt számunkra.

Ezekkel a gondolatokkal Kulaccsal elindultunk az épület bejárata 
felé. Ott őrre nem akadtunk, de a bejárat ajtaját nyitva találtuk. Kopogta
tás nélkül benyitottunk az épületbe, ahol a földszinti lépcsőházban talál
tuk magunkat. A lövésre kész „gitárainkkal” (az orosz dobtáras géppisz
tolyt köznyelven a katonák gitárnak hívták) az egyik kézben és egy kézi
gránáttal a másikban, elindultunk a kivilágított földszinti folyosón. Itt 
végigkopogtattuk az összes ajtót, de választ sehonnan sem kaptunk. Ek
kor egy szinttel feljebb próbálkoztunk. Ott is felkapcsoltuk a villanyt, és 
végigkopogtattuk az összes ajtót, de választ ott sem kaptunk. Ez furcsá
nak tűnt, és szinte biztosak voltunk, hogy csapdába estünk. Felderítő 
utunkat azonban nem adtuk fel, és elindultunk a következő szintre. Re
méltük, hogy ott lesz valaki, mert a kintről felderített lámpafény onnan 
eredt. Az első három ajtón kopogtatásunk eredménytelen volt. A követ
kező két ajtónál, vagyis az utolsó ajtóknál, én a folyosó egyik oldalán és 
Kulacs a folyosó másik oldalán levő ajtó betörését terveztük, ha nem 
kapunk választ. Egy erőteljes kopogtatás után a várt válasz az egyik ajtó 
mögül azonban nyomban megérkezett: „Ein Moment !” - szólt egy kel
lemes hangzású női hang. Ketten egymásra néztünk és első szavunk az 
volt, hogy: „Végre, Ausztriában vagyunk!”

Pillanatok alatt az ajtó tágra nyílt, ahol egy bájos fiatal hölgy, földig 
érő pongyolában öltözve, állt előttünk. Amikor meglátott bennünket igen 
sáros és különleges öltözetünkben, kézigránáttal és géppisztollyal a ke
zünkben, kissé meghökkent és pillanatnyilag visszalépett. Valószínű, úgy 
néztünk ki, mint valami gengszterek. Miután a hölgy kissé felocsúdott, 
férjéhez kiáltott: „Da sind zwei tapfere Ungarische Freiheitskámfer!” (Itt 
van két hős magyar szabadságharcos). Mi, a hős magyar szabadságharcos 
helyett inkább elűzött és hontalan menekültnek éreztük magunkat. Pilla
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natok alatt a férfi is előkerült, és üdvözölt bennünket feleségével együtt. 
Bemutatkozás után megtudtuk, hogy ő egy vámtiszt volt és a hölgy pedig 
a felesége.

Amilyen gyorsan a vámtiszt előkerült, éppen olyan gyorsan el is 
tűnt. Közben felesége noszogatott bennünket, hogy fáradjunk beljebb. Mi 
ezt a meghívást nem akartuk elfogadni, mert a sárban való kúszásunk és 
gyaloglásunk miatt tetőtől talpig sárosak voltunk, és a szép lakást nem 
akartuk bemocskolni. Csatakos küllemünk azonban nem hátráltatta a há
ziasszonyt a meghívásban. Közben férje újra előkerült, és ő is unszolt 
bennünket, hogy lépjünk beljebb, és jelezte, hogy a rádiójával volt el
foglalva, mivel az éjféli híreket kereste. A híreket velünk is meg akarta 
osztani, mert sejtette, hogy talán mi is kíváncsiak vagyunk a Magyaror
szágon történtekre. Az akkori hírek szinte teljesen a magyarországi hely
zettel foglalkoztak. Valóban, igen kíváncsiak voltunk rá, mert igen közel 
érintett bennünket.

Amikor a hírek elkezdődtek, a falióra éppen tizenkettőt ütött. Abban 
a pillanatban akaratlanul is az a gondolat villant át agyamon, hogy: „Ép
pen most ért véget életem legizgalmasabb, leghosszabb, legveszélyesebb 
és talán legfontosabb napja, amelyre biztos emlékezni fogok, ameddig 
csak élek.” A gondolatom tovább így fonódott: „A napnak vége van, és 
úgy tűnik, hogy számunkra, akik elhagytuk az országot, a forradalom is 
véget ért. Akik hátramaradtak, még biztos tovább küzdenek, habár való
színű tudják, hogy kicsi a reményük a győzelemre. Azt is biztos tudják, 
hogy a forradalom végül el fog bukni és akkor szembe kell nézniük a 
megtorlással.”

A rádióriport szerint Budapesten a harcok igen hevesek voltak. A 
rövid rádióriport igen rossz hatást gyakorolt ránk, és a szabadság feletti 
örömünket komorrá árnyalta. Az éppen megismert kedves házaspár ezt 
látván, próbált jókedvre deríteni bennünket. Meghívtak egy szelet tortára 
és egy nagy pohár tejre. A híres osztrák tortákról korábban is hallottunk 
és éhségünk is megvolt rá. Ennek ellenére mégsem fogadtuk el, mert a 
többi társunkra gondoltunk. Azok éppen olyan éhesek voltak, mint mi, és 
mi nem éreztük volna jól magunkat nélkülük lakmározni. A többszörös 
kínálgatás után végül is elfogadtuk az ajánlatot, de csak egy feltétellel. 
Mégpedig, ha tortát és a tejet társainkkal megoszthatjuk. Természetesen a 
házaspár nem tudta, hogy nyolc társunk a házon kívül vár ránk. A házas
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pár becslése szerint a vasárnapi süteményből maradt elég, hogy mindenki 
számára jusson belőle.

Nyolc társunk igen megvolt lepve, amikor megjelentünk a főbejárat 
előtt újonnan szerzett osztrák barátainkkal, kezünkben süteménnyel és 
tejjel. Kínálgatás nélkül, percek alatt elfogyasztottuk az ételt és italt, 
amely igen-igen jól esett. A házaspárnak nem győztünk köszönetét mon
dani érte. Egy kis beszélgetés után a vámtiszt azt ajánlotta: „Menjenek be 
a legközelebbi faluba, amit Mörbischnek hívnak és jelentkezzenek a 
rendőrségen.” Az eligazítás után elbúcsúztunk, és elindultunk a falu felé, 
amely 2-3 kilométerre lehetett onnan. Ezzel egy teljesen új fejezet nyílt 
meg életünkben. Ekkor már meg voltunk győződve arról, hogy idegen 
földön meneteltünk és életünk idegen földön fog tovább folytatódni. 
Hogy hogyan? Hol? Meddig? Ezekről akkor abszolút fogalmunk nem 
volt. Történetünk azonban tovább folytatódott.

Menekültéletünk A usztriában

Menekültéletünk első tapasztalatai

Mivel e történet időszakában az események nagyon zsúfoltak voltak, 
így továbbra is meg szeretném tartani a napló formát, és úgy elmondani a 
történteket, ahogy akkor érzékeltem és leírtam azokat.

1956. november 5. (hétfő). Miután elhagytuk első osztrák ismerő
seinket a határnál, utasításuk szerint elindultunk a legközelebbi falu, va
gyis Mörbisch felé, hogy ott a rendőrségen hivatalosan bejelentsük érke
zésünket. Néhány kilométeres gyalog utunkat igen jó hangulatban tettük 
meg, mivel első osztrák benyomásaink eléggé felvidítottak bennünket.

A rendőrséget hamarosan meg is találtuk, ahol igen barátságosan fo
gadtak bennünket. A rendőrfőnök azonban habozás nélkül bejelentette, 
hogy fegyvereinktől meg kell válnunk, mivel Ausztria semlegessége ezt 
így kívánja. Ezt az utasítást akkor nem értettük, és nehéz volt elfogadni, 
mert fegyvereinket igen nehéz körülmények között szereztük, és azt vél
tük, hogy ezekre még szükségünk lesz. Azzal érveltünk és reményked
tünk, hogy a nyugati segítség megérkezése csak napok kérdése, és akkor 
velük együtt visszamegyünk Magyarország függetlenségének kivívására. 
A rendőrfőnök naivságunkon talán mosolygott magában. Egy kis latol
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gatás után, hogy könnyítse a helyzetet, felteltette a következő ajánlatot: 
„Uraim, ha most leteszik fegyverüket, megígérem, hogy visszaadom azo
kat, mihelyt megnyílik alkalmuk nyugati segítséggel visszamenni hazá
jukba” Ezzel az ajánlattal könnyűszerrel meggyőzött bennünket, és ezzel 
szabadságharcosból egyből „Flüchtlingek”, vagyis menekültek lettünk.

Mi hallottunk korábban menekültéletről, de mégis igen kevés fogal
munk volt arról, hogy a valóságban milyen sors vár ránk ezen a téren. 
Nem sokáig kellett várni, mire erre megkaptuk az első ízelítőt, mivel né
hány perccel később már be is toppantunk egy menekültgyűjtő táborba. 
Ez a helybeli iskolában volt felállítva. Itt már korábban több honfitársunk 
menedéket tálalt, és bennünket is igen szívesen fogadtak. Vendéglátóink, 
honfitársainkkal együtt, mindjárt körülfogtak bennünket és érdeklődtek a 
legújabb magyarországi eseményekről. Beszélgetésünk közben falatoz
tunk és oltottuk szomjunkat, amire étel és ital bőven állt rendelkezésünk
re. A forró rumostea, meleg szoba és fáradtságunk azonban hamar erőt 
vett rajtunk, és társaim egyenként düledeztek el a padlón és nyomban 
mély alomba merültek.

Némi németnyelvtudásom miatt rajtam nehezebben vett erőt az 
álom, mivel tovább folytattam társalgásomat. Társalgásra volt alkalmam, 
mert egy csinos szőke lány különös barátságot tanúsított velem szemben. 
Hamarosan megtudtam, hogy tanítónő. Barátsága látszólag fokozódott 
amikor megtudta, hogy evangélikus vallású vagyok, mivel ő is evangéli
kus volt. Ez igen ritkaságszámba megy Ausztriában, ahol a katolikus 
vallás uralkodik. Ezenkívül azzal is pontot szereztem nála, hogy a sopro
ni egyetem erdőmérnök-hallgatói közé tartoztam. Sopron közelsége miatt 
tudott rólunk és nagyon szimpatizált velünk. Beszélgetésünk közben ta
nító nénink erősen traktált és sűrűn hozta a rumosteát, melyben több volt 
a rum, mint a tea. Közben valószínű valami terv is forgolódott agyában, 
de ennek témáját akkor nem tudtam meg, mert az álom engem is kezdett 
elnyomni. Hajnal 2 óra felé én is leroskadtam barátaim mellé, és nyom
ban elaludtam. Bizonyos idő után arra ébredtem fel, hogy valaki erősen 
rázott. Egy kis ideig tartott, amíg magamhoz tértem és felismertem éb
resztőmet. A vidám arcú tanítónő izgatottan magyarázta, hogy lépést tett 
oktatásunk továbbfolytatására. Sok másra tudtam volna gondolni a hajnal 
5 órai ébresztőkor, mint arra, hogy mi igyekezzünk a felkeléssel, hogy el 
ne késsük a reggel 8-kor kezdődő előadásokat a Bécsi Erdőmérnöki 
Egyetemen.



56

Fogalmunk sem volt, hogy ezt hogyan intézte el, de mindjárt azt is 
tudtomra adta, hogy kint már vár ránk a helybeli orvos kis Volkswagen 
buszával, és ő visz majd bennünket Eisenstadt-ba, ahol a Karitász (Kato
likus Segélyegylet) fogja átvenni a további intézkedést ügyünkkel kap
csolatban.

Amikor a tervét elmeséltem félig alvó társaimnak, azok inkább visz- 
szafeküdtek volna egy békés továbbalvásra, mint egy ilyen hihetetlen 
ötletnek bedőlni. Barátunk azonban nem engedett. így percek múlva 
mind a tízen felteperedtünk és útnak indultunk. Az utcán hálás köszönetét 
mondtunk pártfogónknak, búcsút intettünk neki és bezsúfolódtunk a ko
csiba. A hajnal sötétjében megkezdtük utunkat a nem várt szerencsénk 
beteljesülésé felé.

Körülbelül egy óra alatt, vagyis kicsivel 6 óra előtt elértük 
Eisenstadt-ot és hamarosan a Karitász épületét is. Itt doktorunk bekísért 
az épületbe, ahol már vártak ránk. A folyosón sürgött-forgott néhány 
apáca, akik nagy érdeklődéssel vettek körül bennünket egy kis társalgás
ra. Amíg Kulacs (Grátzer Miki) és én társalogtam velük, társaink álmo
san és kimerültén leültek a folyosó köves padlójára. Mondani sem kell, 
hogy hamarosan - a falhoz támaszkodva - el is aludtak. Amint az apácák 
sajnálattal hallgatták magyarországi történeteinket, a kőpadlós folyósón 
hangos cipőkopogást hallottam közeledni. A határozott és erőteljes léptek 
egy magas és komoly arcú papot hoztak közelünkbe. A pap nyomban 
értesítette az apácákat, hogy a reggeli mise a kápolnában már folyamat
ban van és igyekezzenek oda. Utána a pap hozzánk fordult és bennünket 
is meghívott a szertartásra. Mivel Kulacs volt a katolikus, ő válaszolt a 
meghívásra. Egy gyors körültekintés után Kulacs megköszönte a meghí
vást, de nyomban el is utasította azzal a válasszal: „Bocsánatot kérek, de 
fizikai állapotunk miatt attól tartok, hogy nem tudunk méltóképpen részt 
venni a szertartáson.” A kijelentés után a pap szó nélkül sarkon fordult és 
gyorsan eltűnt szemünk elől. Arcvonásairól tudtuk, hogy megsértettük. 
Természetesen fogalmunk sem volt arról, hogy mi fordult meg agyában. 
Talán arra gondolt sajnálkozva, hogy: „Ezek a szerencsétlenek elmu
lasztottak egy szép alkalmat arra, hogy hálát adjanak Istennek, hogy sze
rencsésen megmentette életüket a forradalom alatt; azért, hogy szerencsé
sen átjutottak a határon; azért, hogy a nagy lehetőség előtt állnak, hogy
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hamarosan tovább folytathatják egyetemi tanulmányaikat Bécsben” és 
így tovább. Vagy talán arra gondolt, hogy: „Ezek az ateista és kommu
nista szellemben nevelt egyének nem tartoznak közénk”

Pár percen belül Kulaccsal csatlakoztam alvó társainkhoz és hama
rosan kezdtünk szundikálni. Mielőtt elaludtunk volna, újabb lépések zaja 
törte meg a folyosó csendjét. Ez a zaj két rendőr csizmáinak koppanásá- 
ból eredt. A rendőrök, legnagyobb csodálkozásunkra, egyenesen felénk 
tartottak, és nyomban és magyarázat nélkül utasítottak bennünket, hogy 
menjünk velük. Az ajtón kívül várakozó kocsikba való betuszkolás után 
gyorsan el is hajtottak velünk.

Az ügy igen gyanúsnak nézett ki, mert mi nem gondoltuk, hogy a 
Karitász rendőrkocsiban fog Bécsbe szállítani bennünket. Hamarosan ki 
is derült, hogy Bécs helyett egy kopott és a ruszkik által kibelezett öreg 
vár foglyai lettünk. Ott magánzárkákba helyeztek bennünket. A helyiség 
azonban közel sem nézett ki zárkának, mert az ajtórámákról hiányoztak 
az ajtók, és a rendőrök őrséget nem hagytak hátra. így pillanatok alatt 
mind a tízen a vár folyosón találkoztunk, mint szabad emberek, és termé
szetesen nem mint bécsi diákok. Ekkorra már rájöttünk, hogy mi történ
hetett a Karitásznál. Ezt biztos nehéz lesz majd megbocsátani Kulacsnak.

Tízes csoportunk nem sokáig maradt egyedüli vendége a várnak. A 
várudvaron több és több magyar menekült jelent meg. Ezek között több 
ismerős, soproni arcot is felismertünk, köztük egyetemistákat is. így mi is 
csatlakoztunk a tömeghez. Amikor több százra szaporodott a menekültek 
száma, buszok kezdtek megjelenni a tömeg ritkítására. Mi is felszálltunk 
egy buszra, amely elvitt bennünket Mattersburg-ba. Itt még több soproni 
diákkal és tanárral futottunk össze. Ezek is előző éjjel vagy akkor reggel, 
egyesével vagy kisebb csoportokban hagyták el az országot.

Mattersburg hamarosan csak egy gyűjtőközpontnak bizonyult, mert 
ott a nagyszámú menekültet nem tudták még ideiglenesen sem elhelyez
ni. így kezdtek bennünket a vasútállomás felé irányítani. Fogalmunk sem 
volt, hogy ki intézkedett, és hogy hol fogunk kikötni. Mi csak követtük a 
tömeget, és reméltük, hogy valahol fogunk találni ételt, italt és főképpen 
nyugvóhelyet az alváshoz, de erre egyelőre még várni kellett.

Délután 3 óra körül szerelvényünk megtelt és lassan el is indult a 
számunkra ismeretlen cél felé. Utunk északnyugati irányba haladt, és 
még viszonylag közel Magyarországhoz. Hamarosan keleti irányban fel 
is derítettünk néhány ismert, kimagasló pontot, köztük a jól ismert Kár
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oly-magaslatot. Valamikor onnan szemléltük a nyugati tájat a vasfüggöny 
másik oldalán. Akkor ez a táj olyan messzinek és elérhetetlennek tűnt. 
Most azonban érzésünk a fordítottját tükrözte. Ahogy a vonat haladt, mi 
távolodtunk és végül magunk mögött hagytuk az utolsó ismert hazai jele
ket, amely szimbolikus elszakadásunkat jelentette szülőföldünktől, isme
rőseinktől, rokonainktól, testvéreinktől és szüléinktől, akiket búcsúzás 
nélkül hagytunk magunk mögött. Ki tudja? Némely talán még a forrada
lom áldozata is lett. Ahogy így álmélkodtam, vonatunk rohant velünk a 
ködös délutánon, és hamarosan az éj homálya ellepte a körülöttünk levő 
tájat, és mi újra magunkra maradtunk.

Vonatunk utunk alatt átrobogott Bécsen is, a számunkra mindig, ro
mantikusnak számító városon. A városból nem sokat láttunk, de remél
tük, hogy majd egy másik alkalommal adódik lehetőség annak megisme
résére.

Valamikor késő éjjel érkeztünk meg célpontunkhoz, amelyet 
Judenau-nak hívtak. A vasútállomásról szálláshelyünkre gyalog mentünk. 
Ezt könnyűszerrel tettük meg, mert poggyászunk nem volt. Táborunkba 
érkezésünk után hamar kiderült, hogy új szállásunk nem túl sokkal kü
lönbözött attól a helyiségtől, amit pár órával korábban ismertünk meg 
Eisenstadt-ban. Ez is egy hasonló, ruszkik által kibelezett vár volt, de 
sokkal több férőhellyel.

Ahogy „elfoglaltuk a várat”, vagyis miután letelepedtünk ott, újabb 
és újabb ismerősökkel találkoztunk. A végén a soproni diákok és tanárok 
száma közel lehetett a kétszázhoz, és emellett kb. kétszer annyi más me
nekült is volt ott.

A beszállásolás gyorsan ment, mert a szálláskészítők korábban be
fedték a vár nagytermeit szalmával, és ahogy bevonultunk oda, ágyne
műként mindenki kapott két pokrócot. Percek alatt a termek zsúfolásig 
megteltek emberekkel, és nehéz volt elképzelni, hogy lesz-e elég férőhely 
fáradt testünk nyugalomba helyezésére.

Nemcsak a férőhely nézett ki szűkösnek, hanem mosdási lehetőség 
és WC-k sem álltak rendelkezésünkre. A ruszkik még a vízvezetéket is 
kiszedték a falakból. A benti WC-k helyettesítésére az osztrák katonák 
szorgoskodtak földbe ásott, kinti latrinák készítésével. Be kell vallani, 
hogy nemcsak a mosdási lehetőség nem állt rendelkezésünkre, hanem a 
tisztálkodáshoz szükséges alsóruha, törölköző, szappan, fogkefe, borotva 
stb. is hiányzott. Gyorsan kiderült, hogy igen hiányosan készültünk fel
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„külföldi utunkra” Fáradtságunk miatt ez akkor nem okozott gondot, 
mert alig tudtuk kivárni, hogy végre nyugalomra térhessünk az izgalmas, 
fáradságos, igen változatos és sok talponlevő nappalok és éjszakák után.

Miután ruhástól lefeküdtünk, hamar rájöttünk, hogy a férőhely való
ban igen szűkös. Ez talán így volt jó, mert a fütetlen helyiségeket jobban 
tudtuk elviselni azon a hideg novemberi éjszakán.

November 6. (kedd). Reggel viszonylag pihenten ébredtem, s nem 
gondolva arra, hogy szállásadóink fáradságot nem kímélve egész éjjel 
dolgoztak azon, hogy a szűkös körülményeink között ellássanak bennün
ket. Szervezték a tábori konyhát, szállították az élelmiszert és más szük
séges cikket. Még a vizet is a kb. 80 km távolságban fekvő Bécsből szál
lították teherautón. Valóban úgy nézett ki, hogy minden szűkösen állt 
rendelkezésünkre, de emiatt senki sem panaszkodott. Igen hálásak vol
tunk mindazért, amiben szállásadóink részesítettek bennünket.

A táborban a munka nagyrészét önkéntes osztrák diáklányok végez
ték, akik a bécsi képzőművészeti egyetemről jöttek. Igen barátságosak és 
segítőkészek voltak. Önfeláldozó munkájukban nekem - mint tolmácsnak 
- volt szerencsém segítségükre lenni. Számomra ez jól jött, mert ezzel 
kevesebb időm volt a közelmúlt eseményeivel foglalkozni. Ezekkel kap
csolatban természetesen gondunk volt bőven, mert teljesen váratlanul 
hagytuk el hazánkat, rokonainkat és ismerőseinket, akikről szinte semmit 
sem tudtunk. Emellett az otthoni politikai eseményekről is igen keveset 
hallottunk.

A zavaros és sokszor nem megbízható hírszolgálaton keresztül tud
tuk, hogy a harc tovább folyik. Effajta hír rossz érzéssel árasztott el ben
nünket, mert már nem voltunk ott a harcolók között. Ugyanakkor úgy 
tűnt, hogy vérontásuk nem fog sikert hozni a túlerővel szemben, mert a 
határon túl már rájöttünk, hogy nyugati segítségre abszolút nem volt ki
látás.

Amíg én tevékenységeimmel voltam elfoglalva, a tábor lakososai 
általában tétlenséggel töltötték az idejüket. A tétlenség bőven adott időt 
és alkalmat beszélgetésre, és téma a beszélgetéshez sem hiányzott. Az 
elmúlt két hét alatt volt tapasztalatunk bőven, de azok kicserélésére csak 
most adódott először igazi alkalom.

Miután a beszélgetés fárasztóvá vált, a társaság a beszélgetést nótá- 
zással váltotta fel. A helyzet szomorúságát nótaszón keresztül nem volt 
nehéz kifejezni, mivel a magyarok bús hangzású dalokban soha nem szű-



60

kölködtek. A melankolikus dallamok sokunkban honvágyat keltettek. Ezt 
könnyes szemeink jól bizonyították.

November 7. (szerda). Ahogy a napok teltek, a menekültek száma 
rohamosan emelkedett. A becslések szerint az első három napon több 
mint 5.000 magyar hagyta el az országot. Közben arról is értesültünk, 
hogy egyetemünk más táborokban is erősen képviselte magát. Köztük: 
Treiskirchen, Klostemeuburg, Sitzenheim (Salzburg közelében) stb.

Erdőmérnöki Főiskolánk nagyszámú képviselete (oktató és diák 
egyaránt) felkeltette a figyelmet a sajtóban és magasabb politikai körök
ben is. A politikusok közül Dr. Heinrich Drimmel, Ausztria közoktatás- 
ügyi minisztere magaslott ki. A menekülttáborok látogatása alkalmával 
találkozott velünk, és a nagyszámú tanár és diákság láttán felmerült Er
dőmérnöki Főiskolánk külföldön történő felállítása. Roller Kálmán igaz
gató, velünk együtt, ezt igen jó ötletnek találta, és mi szívesen hozzájá
rultunk ennek az ötletnek a kivitelezéséhez.

Ezen a napon egy másik kedvező esemény is történt velünk. Vala
milyen intézet ellátta a tábor minden nő és férfi tagját a maga szükséglete 
szerint, egy ízlésesen készített higiénikus csomaggal. Amint kinyitottam 
csomagomat, megtaláltam benne az igen hiányzó szappant, törölközőt, 
önborotvát, fogkefét, fogkrémet stb. Ezért igen hálás voltam.

November 8. (csütörtök). Egyetemünk osztrák földön való megala
pítására nem sokáig kellett várni, mert ennek kivitelezésén a szervezők 
igen rohamosan dolgoztak. A terv lényege az volt, hogy egy közös és a 
tervnek megfelelő helyen összegyűjtik majd a soproni Erdőmérnöki Fő
iskola minden diákját és tanárát, és ott, Roller Kálmán irányítása alatt, 
megszerveznek egy magyar nyelvű oktatási intézményt. A soproni más 
karok hallgatói sem maradtak ki az erdészekkel együtt való letelepedési 
tervből, de azok oktatása némi nehézségbe ütközött, mivel oktatóik igen 
kis számban hagyták el az országot.

November 9. (péntek). Ezen a napon történt az egyetem felállításá
val kapcsolatos fejlemények hivatalos bejelentése. Amint hamarosan 
kiderült, nemcsak a terv bejelentése, hanem annak kivitelezése is akkor 
indult meg. Minden sopronit felkértek a csomagolásra és a tábor elhagyá
sára. A csomagolás nem sok időt vett igénybe, mert a két kapott pokró
con és higiénikus zacskón kívül szinte más holmink nem is volt. A 
judenai tábortól való búcsúzkodásunk pedig még kevesebb időt igényelt, 
mert azt igen szívesen hagytuk magunk mögött. így kis időn belül már
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ballagtunk is a vasútállomás felé, hogy megkezdjük a kb. 250 kilométe
res utunkat egy különjáratú vonaton a számunkra ismeretlen helység felé, 
amit St.Wolfgang-nak hívtak, s a Freienhortnak.

Miután St.Wolfgang-ban elfoglaltuk kinevezett helyiségeinket, rá
jöttünk, hogy a szalmás padló helyett mindenkire egy kényelmes ágy 
várt, és az évfolyamokat külön-külön, tágas hálószobákba helyezték el. A 
hálószobák mellett voltak modem mosdók, zuhanyozók és WC-k is. Ezt 
a luxust hamar ki is használtuk, ami egy igen kellemes éjszakai alvást 
ígért. Végül nyugalomra tértünk, és a tábor további felderítését egy másik 
napra hagytuk.

Életünk Ferienhortban

Nyugalmas éjszakánkat egy gyönyörű napsütéses reggel váltotta fel. 
A korán kelők között Tolnai Pufi volt az első, aki a környező terep felde
rítésére elhagyta lakónegyedünket. Perceken belül nagy izgalomban tért 
vissza, és a következő szavakkal ébresztgetett bennünket: „Héj fiúk! 
Gyorsan keljetek fel, mert ilyen vidéket, mint ami körülöttünk fekszik, 
még életetekben nem láttatok!” Pufi kömyezetbecsléséről - miután kiro
hantunk az udvarra - hamarosan mi is meggyőződhettünk.

A viszonylag keskeny völgyben fekvő Wolfgang-tó csillogó vizével 
igen gyönyörű látvány tárt elénk. E látvány díszítéséhez hozzájárult a 
köröskörül húzódó magas és csodálatosan szép hegyvidék. Hegyek, ami
hez hasonlót Magyarországon sehol sem láthattunk. Hamarosan rájöt
tünk, hogy a foldrajzórákon megismert Alpok-hegység közepén találtuk 
magunkat. Számunkra a hegyek szinte az égig nyúltak és a tetejüket vas
tag hó borította. A hóval takart csúcsok és meredek sziklák alatti rétegen 
kezdődött a számunkra igen kedvelt fenyveserdő vidéke, amit lejjebb 
lomboserdők váltottak fel. Az erdőket több helyen tisztások szakították 
meg, hogy helyet adjanak az alpesi mezőknek, ahol békés gulyák lege
lésztek. Imitt-amott pajtákat, menedékházakat és alpesi ösvényeket fe
deztünk fel

Az első napok tétlensége, bezártságunk a táborban, vágyunk a test- 
gyakorlásra és az ismeretlen hegyek tanulmányozása erősen ösztökélt 
bennünket arra, hogy alpinistákká váljunk. Legelső alkalmunkkor hata
lomba is akartuk keríteni a hegyeket. Táborunk nagyrésze megindult a 
hegyi ösvényeken magasabbra és magasabbra, hogy minél többet lássunk
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a gyönyörű vidékből. Néha - gyakorlatlanságunk ellenére - még a szik
lamászást is megpróbáltuk. A meredek hegyek sziklamászás nélkül is 
veszélyesek voltak, amit jól bizonyít Hartai Klára, diáktársunk hegyről 
való lezuhanása és tragikus halála november 17-én. November 18-án 
gyászmisét tartottak Klári tiszteletére, és november 20-án temettük el - a 
soproni diákhagyományok szerint - a St. Wolfgang-i temetőben.

Az első, mozgalmas napok után kezdtünk beilleszkedni új és szo
katlan életünkbe. Sőt még a tervezett oktatás is megindult. Elsőként a 
német nyelv tanulására helyeztük a fő hangsúlyt, de más tárgyakat is ta
nultunk - primitív oktatási körülményeink között.

Időtöltésként és egészségünk ápolására a táborunkban levő torna
termet szinte egész nap használtuk. Élveztük a kosarazási lehetőséget. 
Ezenkívül más sportlehetőségeink nem nagyon akadtak. A testgyakorlást 
azonban segítette a hegymászás, a természetben és a közeü falvakban 
való barangolás lehetőségei is.

Roller egy közgyűlést szervezett Ferienhort-ban 1956. november 26- 
án. Ezen tanár és diák szinte hiányzás nélkül részt vett, nemcsak testileg, 
hanem véleményével is. Emiatt erre az eseményre talán mint a menekült
életünk alatti legviharosabb gyűlésre emlékezünk. A gyűlés határozatai 
között szerepelt az egyetem erdész karának leválása a geodéta-, bányász- 
és kohászoktól, és a két csoport ügyeinek külön szervezése jövőnkkel 
kapcsolatban. A külföldre szakadt összlétszámúnk ekkor 604 személyt 
számlált, beleértve az összes kart, tanárt, diákot és családtagokat. Ennek 
több mint felét az erdészek tették ki. A gyűlés másik fontos határozata az 
volt, hogy az erdészek bizalmat szavaztak Rollernak, és felkértük, hogy 
tovább szervezze mag a csoportos letelepedésünket. Roller dékán úrnak 
hamarosan lehetősége nyílt a belévetett bizalmat érvényesíteni - egy sor 
kedvező fejleménnyel. A fejlemények Nagy Ernő, magyar származású 
református lelkészen keresztül indultak meg.

A lelkész segítségével megismert kanadai kezdeményezések igen 
érdekeltek bennünket, és nagy izgalommal vártuk a további részleteket. E 
korai kanadai fejlemények ellenére nem mindenki volt meggyőződve, 
hogy elhatározza magát egy tengerentúli kivándorlásra, egy másik, szá
munkra majdnem ismeretlen kontinensre. Ezért jó néhányan Európa más 
országában szándékoztak letelepedni. Eleinte én is latolgattam ezt a ter
vet, és svájci letelepedésre jelentkeztem. Oda közülünk csak tízet szán
dékoztak befogadni. Én pedig a tizenegyedik voltam a listán. A sors úgy
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hozta, hogy amikor menni kellett, a tíz közül egy visszalépett, és én ju
tottam be a keretbe. Sajnos, vagy szerencsémre, engem a meghatározott 
idő alatt nem tudtak előkeríteni a táborban. így helyettem a listán a 12-ik 
került be a tízes keretbe. Évfolyamunkról Varga Hedvig ment el Hollan
diába, Sándor Róbert és Péter Jóska pedig Nyugat-Németországba. Mi 
meg vártuk a kanadai fejleményeket, vagy egy esetleges visszatelepülést 
Magyarországra.

A visszatelepülést Magyarországra a hazacsábító akciók is befolyá
solták. Ezek főleg levelezésen keresztül történtek, de szervezett úton is. 
Az utóbbihoz tartozott, amikor december elején megjelent Ferienhortban 
Illyés Béni, Nagy Laci és Szilágyi Pista évfolyamtársunk. Majdnem 
egyidőben, de külön érkeztek Bakonyi Pista és Skerlanitz Sári évfo
lyamtársaink is. Természetesen, mi szívesen fogadtuk őket. Azonban 
hamarosan megtudtuk, hogy egyik csoportnak sem volt szándéka velünk 
maradni, és esetleg Kanadába vándorolni. Laci először a diákvezetőkkel 
és azokon keresztül oktatóinkkal akarta felvenni a kapcsolatot az esetle
ges hazatelepüléssel kapcsolatban. Mi ennek motívumát nem értettük, de 
hamarosan megtudtuk Bakonyin keresztül, hogy Laciék küldetése hiva
talos. Mi nem tudtuk, hogy Bakonyi megjegyzése megerősítésnek vagy 
figyelmeztetésnek számított. Mi, diákok meghallgattuk őket, de Laciék a 
tanárokkal nem tudtak összeköttetést szerezni. Közben osztrák tábor pa
rancsnokunk megismerte Szilágyi Pistát, mert korábban itt járt a felesé
gének hazavitelére. Amikor a parancsnok kérdőre akarta vonni Pistát, 
Pista kerülte őt. Erre a parancsnok a táborban szolgálatot teljesítő csen
dőrőrséget hívta segítségül. Pista azonban menekülni akart, és ezért a 
csendőrséggel összetűzésbe került. Az eredmény az lett, hogy Pistát le
tartóztatták kihallgatásra, Lacival és Bénivel együtt. Mint tolmács én is 
részt vettem a kihallgatáson, és a jegyzőkönyvek fordításánál és aláírásá
nál. Az eredmény az lett, hogy Lacit és Bénit elengedték, és megenged
ték nekik, hogy másnap visszamenjenek Magyarországra. Pistát pedig 
Salzburgban bebörtönözték, amíg ügyét kivizsgálták.

Steiner rendőrszázadossal, akit személyesen jól ismertem, találkoz
tam karácsony előtt Salzburgban. Tőle érdeklődtem Pista sorsáról, és 
kértem a lehetőséget, hogy engedjék haza karácsonyra. Steiner meg is 
ígérte ezt. Később megtudtam, hogy valóban haza engedték Pistát, de 
csak kicsivel karácsony után.
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Mi a történtek ellenére évfolyamtársainkkal szimpatizáltunk. Grátzer 
Miki indítványozására a diákok között rendeztünk egy pénzgyűjtést vas
úti jegyre. Szűkös pénzkészletünkből a szükséges összeg meg is lett, és 
én vállalkoztam, hogy elkísérem őket addig, amíg elérik az utolsó vasúti 
átszállást Magyarországra. így másnap (december 8-án) Béni, Laci, egy 
ötödéves lány és néhány alsóéves fiúval együtt vonaton elindultunk Bécs 
felé. Minden különös esemény nélkül oda este meg is érkeztünk. Bécs 
fövasútállomásáról átgyalogoltunk a Délibe. Itt búcsút vettünk egymás
tól, és én szerencsés utat és sikeres hazatérést kívántam nekik. Lacin ke
resztül sikerült hazajuttatni szüléimhez első levelemet, amiért igen hálás 
voltam.

Ez a bécsi út megadta a lehetőséget, hogy megismerkedjem kicsit a 
várossal, és hogy meglátogassam a bécsi erdészeti egyetemet, amelynek 
korábban majdnem tagja lettem. Hoztam magammal egy listát azok nevé
ről, akik ott akarták tovább folytatni tanulmányaikat, és próbáltam infor
mációt szerezni a továbbtanulási lehetőségekről. Arra is volt lehetősé
gem, hogy egy kicsit megismerkedjem Bécs nevezetességeivel, amelyről 
korábban igen sokat hallottam. Bécset gyönyörű palotáival, épületeivel, 
színházaival és viszonylagos gazdasági jólétével fantasztikusnak talál
tam. Ellentétben ott láttam ezrivel a magyar menekülteket az utcán, akik 
hontalanok, szegények, sokszor elkeseredéssel fáradoztak egy jobb jövő 
kiharcolására.

Pár nappal később újra visszazökkentem tétlen ferienhorti életünkbe. 
A tétlenség azonban hamarosan mozgalmassá változott, amikor a kanadai 
kivándorlás lehetőségéről több információ került nyilvánosságra. De
cember 15-én kanadai küldöttség jelent meg, akiktől a kivándorlásról és a 
letelepedésről felvilágosítást kaptunk. A kanadaiak megígérték, hogy 
díjmentesen elvisznek bennünket Kanadába, és továbbra is támogatnak, 
vagyis tanulmányaink befejezéséig. Beleértve saját fakultásunk felállítá
sát a dékánunk és oktatóink alkalmazásával, ahol - az angol nyelvtudá
sunk hiánya miatt - tanáraink természetesen magyar nyelven oktathatnak 
majd bennünket. A gyűlésen a kanadaiak nemcsak az erdőmérnöki kar
nak adtak lehetőséget kanadai letelepedésre, hanem a többi karoknak is. 
Ellenben a többi karoknak be kellett olvadniuk valamely kanadai egye
tembe, és a diákoknak ott mindjárt angolul kellett tanulniuk, mivel nem 
volt elég oktatójuk saját egyetemük felállítására. A letelepedési része az 
ígéreteknek elég kézzelfogható volt, de mégis voltak némi kételyeink.
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(Az ígéretek között az is szerepelt, hogy miután elérjük Kanadát, mind
nyájunkat elvisznek majd egy áruházba és ott tetőtől talpig felöltöztetnek 
bennünket. Amint tudjuk, ez az ígéret a kanadaiak részéről feledésbe 
merült, de valahogy néhányunknál nem. Utólag becsülve az ígéret gazda
sági értékét, az oly csekélynek néz ki ahhoz képest, amit a kanadaiak 
értünk tettek, hogy nem is szabadna említésre méltatni.)

Kételyeink főleg abból eredtek, hogy a múltban mi ígéreteken él
tünk, amely ígéretek sokszor igen sivár életet jelentettek számunkra. 
Ezenkívül, ha kaptunk is egy kis bemutatót Kanadáról, mi mégis igen 
keveset tudtunk arról az országról. így talán ha rosszul is tűnt, de mi 
kértük a küldöttséget, hogy adjanak alkalmat egy helyszíni szemlére, 
hogy könnyebb legyen megnyugtatni azokat, akik elhatározzák magukat 
egy tengerentúli kivándorlásra. E célból Roller dékánunk és három diák, 
Grátzer Miklós, Krétai Ernő és Szálkái András másnap, vagyis december 
16-án elutaztak Kanadába.

Küldöttségünknek talán csak annyi jelentősége volt, hogy ne érjen 
bennünket váratlan meglepetés, amikor végcélunkhoz érünk, mert a ki
vándorlás gépezete már 1956. december 17-én megindult, amikor a ka
nadai követség útlevélosztálya megjelent Ferienhortban bevándorlási 
papírjaink intézésére. Ezt a dátumot jól igazolja a még tulajdonomban 
levő magyarországi személyazonossági igazolványomba benyomott ka
nadai pecsét.

Salzburg melletti menekülttáborunk

December 19-én szerdán búcsút intettünk Freienhortnak, és áttele
pedtünk a hellbrunni Rosenau táborba, amely Salzburg külvárosában 
volt. Új lakhelyünk igen primitív barakklakásokkal, gyönyörű, fehér hó
takaróval és igen hideg időjárással fogadott bennünket. Helyzetünket 
még az is nehezítette, hogy a világháborúból hátramaradt, szigetelés nél
küli és fütetlen deszkabarakkok és a rossz kosztunk igen keservessé tet
ték napjainkat. Egyszerre úgy tűnt, hogy a kanadaiak, vagy talán az egész 
világ megfeledkezett rólunk. Ennek ellenére próbáltunk optimisták lenni, 
mert tudtuk, hogy csak néhány hetet kell itt tölteni, és a sorsunk hamaro
san jobbra fog fordulni.

A barakk, amely számomra lakhelyet adott, volt a legközelebbi a tá
bor főbejáratához. És a szoba, amelyben tizenketten laktunk, vagyis job-
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bán mondva aludtunk hat, bezsúfolt emeletes ágyon, az az első volt eb
ben a barakkban. Szobánk közelsége a főbejárathoz azt jelentette, hogy 
az idegenek általában elsőnek hozzánk tértek be. Ez azonban nem volt 
mindig hátrányos. Ezt jól igazolja az az eset, amikor egy kora délutánon 
kopogást hallottam az ajtón, és annak nyitása után három, igen jólöltözött 
hölggyel álltam szemben. Az egyik hatvan, a másik kettő pedig harminc 
körüli lehetett. Bemutatkozásunk után (ez csak nevek említéséből állt), 
németnyelvtudásom segítségével, gyorsan társalgásba keveredtünk. Egy 
kis általános csevegés után ők mindjárt sorsunk felől érdeklődtek. Kör
nyezetünk nyilván gyorsan elárulta nyomorult helyzetünket, amit nem 
kellett sokat ismertetni. Beszélgetésünk közben az is felszínre került, 
hogy mi napi egy tányér levesen éltünk, s szobánk futetlen a csikorgó 
hidegben, és a tisztálkodási lehetőségek teljesen hiányoznak.

Látogatóink beszélgetésünket rövidre szabták és azzal a kijelentés
sel, hogy: „még fognak hallani felőlünk és majd hamarosan visszaté
rünk”, gyorsan eltűntek. Mielőtt visszatértek volna, vagyis félórán belül, 
az ő utasításukra, egy szénnel megrakott teherautó jelent meg a barak
kunk előtt és ellátta az egész tábort fűtőanyaggal. Mondani sem kell, 
hogy vaskályháink minden szobában hamarosan árasztották a kellemes 
meleget.

Hölgyismerőseink valóban visszatértek kb. két órán belül, de nem 
üres kézzel, hanem egy csomó élelmiszerrel. Megkértek engem, szoba
társaimmal együtt, hogy hozzuk be a ládákat, amelyek tele voltak a legfi
nomabb kolbásszal, szalámival, vajjal és frissen sült kenyerekkel. Ele
gendő ahhoz, hogy minden személynek jusson az egész táborban. Ennek 
szétosztásával bennünket bíztak meg.

Nehéz volt elhinni, hogy a nyomor szinte percek alatt jólétté fejlőd
ni. Mi, természetesen, nagyon hálásak voltunk mindezért, és próbáltuk 
kitalálni, hogy vajon kinek köszönhetjük jó szerencsénket. Az adakozók 
azonban megtartották névtelenségüket, és ígérték, hogy: „ahonnan ez jött, 
ott több is van”

Jött is több, mert minden nap megjött a szállítmány. Ezenkívül ad
tak, szinte minden napra, belépőjegyet a városi fedett uszodába. Ez nem
csak a tisztálkodási lehetőséget adta meg, hanem egy korábban nem ta
pasztalt téü úszási lehetőséget is. Itt élvezhettük a meleg uszodát, miköz
ben a hatalmas üvegtáblákon keresztül bámulhattuk a fedett fürdőn kívüli 
parkban a hóval díszített fákat.
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A téli idő nemcsak bennünket vidított fel, hanem igen jó hangulatot 
keltett a közelgő karácsonyra is.

Hölgyismerőseink - később kiderült, hogy a hölgyek valódi grófkis
asszonyok voltak, és a gazdag osztrák arisztokráciához tartoztak - tudták, 
hogy kiváltképpen karácsony előtt, milyen egyedül éreztük magunkat 
ebben az idegen országban, távol hozzátartozóinktól. Ennek némi ellen- 
súlyozására meghívtak bennünket egy karácsonyi vacsorára. Ez decem
ber 22-ére, szombatra esett. Nem csak tizenkettőnket vendégeltek meg 
abban az „első szobában”, hanem ötszázunkat, akik vártuk jövőnk ala
kulását. Ez egy igen nagy vállalkozásnak tűnt, de korábbi tetteikről be
csülve, nem volt kétség, hogy jótevőink ezt is kellő eleganciával véghez- 
viszik.

Tervük kivitelezését a díszes étterem, a nagyon udvarias felszolgálás 
(ezt az osztrák arisztokrácia hölgytagjai végezték), az ízletes étel és ki
váló ital bőségesen bizonyította. Ezt még azzal is tetézték, hogy mind
nyájunknak adtak egy kézitáskát, tele ajándékkal és egy 100 schillinges 
bankjeggyel. Ezenkívül ígéretet tettek, hogy hozzátartozóinkról sem fe
ledkeznek meg Magyarországon. Ehhez minden résztvevőtől kértek két 
címet két karácsonyi csomag elküldéséhez. Az estét az tetőzte be, hogy 
akinek kedve volt, egy színházi előadás megtekintésére, azt oda is elvit
ték.

A karácsony megünneplése számomra talán sokkal kellemesebb 
volt, mint a legtöbbnek, akit a karácsony a kietlen barakkban ért. Még 
december elején levelezésen keresztül megismerkedtem egy csinos oszt
rák lánnyal, aki a kanadai követségen dolgozott Bécsben, és levelezni 
akart egy magyar menekült fiúval. Címét nekem adták, és én kérésére 
reagáltam. Levelet levél követett, amely végül egy karácsonyi meghívást 
is eredményezett. Kathe szülei Hörshingben, Linz mellett laktak, és ő ott 
szándékozta eltölteni az ünnepeket, és kérte, hogy családi körükben tölt- 
sem velük a karácsonyt. Az útra még a vasúti jegy árát is megküldte. A 
helyzetemben a szent karácsony megünneplésére ettől jobb megoldást 
nem tudtam volna találni. Természetesen el is mentem, és igen jól érez
tem magam új ismerőseim között. Kathe és az egész Recheis család igen 
kedves volt hozzám. Nemcsak egy meleg családi kört biztosítottak az 
ünneplésre, hanem rengeteg ajándékkal is elláttak. Köztük meleg 
téliruhával, új cipővel és a kanadai utazáshoz egy új bőrönddel. Szíves
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ségüket nagyon megköszönteni és búcsúvételem után, december 26-án 
újra visszatértem Salzburgba.

Megérkezésem napján Roller és Grátzer is jó hírrel tértek vissza Ka
nadából. A rövid terepszemle alapján küldöttségünk megfelelőnek találta 
a kanadai ajánlatot, ezért Krétai Ernő és Szálkái Bandi ott is maradt. 
Roller és Grátzer beszámolója jó néhányunkat, velem együtt, megnyug
tatott a kivándorlással kapcsolatban, mások azonban továbbra is határo
zatlanok maradtak.

A Kanadába indulók, ha úgy is tűnt, hogy kalandvágyból készültek, 
az a legtöbb esetben téves felfogás volt. Mi ismertük és átéltük a magyar 
politikai rendszert, amelyen javítani akartunk a forradalom alatt. A javí
tás nem sikerült, de a megtorlás veszedelme tetteinkért erősen fennállt. 
Csoportunk egy része - az erős hazaszeretet ellenére is - félt a megtor
lástól. Mások pedig készek voltak vállalni a megtorlás lehetőségét, és 
szinte az indulás pillanatáig határozatlanok maradtak.

Irány Kanada!

Döntésünk Európa elhagyásával kapcsolatban majdnem nehezebb 
volt, mint Magyarország elhagyása. Soha nem fogom elfelejteni a Salz- 
burg-i vasútállomáson töltött utolsó perceinket! Több társunk még min
dig nem tudott határozni a maradás és a menés között. Ezt még az is ne
hezítette, hogy valaki a Szózat magyar nyelvű szövegét az állomás hang
szóróján leközölte. Ez talán tervezett esemény volt, de soha nem tudtam 
meg, hogy azt ki és miért tette. Nem vitás, a hatása megvolt, mert igen 
megnehezítette búcsúzásunkat, és másokat talán meggyőzött arról is, 
hogy: hazádnak rendületlenül Légy híve, ó magyar; bölcsőd az s maj
dan sírod is, mely ápol s eltakar; a nagyvilágon e kívül Nincsen számod
ra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kelt Ha talán 
nem is ezért, de többen a hazamenés mellett döntöttek.

A csoport nagyobb része azonban kitartott a kivándorlás mellett, an
nak ellenére, hogy nem sokat tudtunk jövőnkről. Azt azonban tudtuk, 
hogy honnan jöttünk, és ott mi várhat ránk, ha oda visszamennénk. Igen 
nehéz volt vitatni helyzetünket. Ezért távozásunk utolsó szavai között 
többször elhangzott ez a kijelentés: „Nem vagyunk elég okosak ahhoz, 
hogy el tudjuk dönteni azt, hogy melyik választás lesz a jobb, ezért annak 
bizonyítását a történelemre bízzuk”



69

Partraszállásunk Kanadában

A bennünket szállító hajó január 8-án, 3 óra 10 perckor kötött ki. 
Igen örültünk, amikor végül elértük a partraszállás lehetőségét Saint 
Johns, a kanadai New Brunswick állam kikötőjében. Annak ellenére, 
hogy már hajnalban odaértünk, a kiszállásunkat - számunkra ismeretlen 
ok miatt - sokáig hallogatták. Végül 16 órakor ráléphettünk a hajóhídra 
és újra meneteltünk a szárazföld felé. Nekem úgy tűnt, hogy a talaj még 
mindig inog alattam, mert addigra a hajó ingása igen berögződött agyam
ba.

A Bevándorlási Hivatal alkalmazottai az emigrációs házban már 
vártak ránk, hogy kitöltsék a szükséges papírokat. Ez arra emlékeztetett, 
hogy mi is csatlakoztunk a sok millió, korábban megjelent, észak
amerikai bevándorlóhoz, akik egy új élet megalapításra új hazát kerestek.

Miután túlestünk a sok formalitáson, elhelyeztek bennünket szállás
helyeken, ami azt jelentette, hogy nem fogunk mindjárt továbbutazni 
végső célunk, Vancouver felé. Ennek oka az volt, hogy a vasutasok 
sztrájkoltak, és így várnunk kellett, mire a sztrájknak vége lett. Mielőtt 
újra vonatra szállhatunk, ez adott egy kis időt ismerkedni Kanadával.

Megérkezésünk British Columbiába

Az észak-amerikai kontinens nyugati partvidékét Matsqui-nál értük 
el 1957 január 24-én du. 1 órakor, ahol a hosszú vonatozásunk véget ért. 
Itt egy rövid fogadáson vettünk részt, ahol többek között a University of 
British Columbia (UBC) diákküldöttsége és az erdész kar dékánja és más 
kanadai előkelőségek fogadtak bennünket. Ezenkívül újra találkoztunk 
Krétai Ernő és Szálkái András évfolyamtársainkkal, akik itt maradtak, 
miután tagjai voltak a háromtagú diákküldöttségnek, akik átjöttek Grátzer 
Miki évfolyamtársunkkal és Roller Kálmán dékánunkkal kanadai lehető
ségeink kivizsgálására. Innen buszokon hamarosan továbbmentünk a 20 
kilométerrel odább fekvő Abbottsfordba.

Abbottsford a Fraser folyó völgyében fekszik, és ugyanazok a magas 
hegyek veszik körül, amelyeket a vonaton láttunk megérkezésünk előtt. 
Ezek közül a legkiemelkedőbb Mt. Baker, amely tulajdonképpen az 
USÁ-ban van. Az USA határa táborunktól csak néhány kilométerrel délre 
volt. Abbottsford téli éghajlata állítólag elég enyhe, habár érkezésünkkor
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a talajt egy vékony hóréteg borította, ami a helybeliek szerint ritkaságnak 
számított. Egy kicsit később kiderült, hogy Abbottsford lakóinak 
nagyrésze farmer a környező kiváló termőtalaj miatt, és a lakók között 
elég sok magyar és német származásút is lehet találni, akik még beszélik 
anyanyelvűket. Abbottsford lakosainak száma kb. 5. 000 körül mozgott 
akkor.

Menekülttáborunk tulajdonképpen a falu melletti hadirepülőtéren 
volt, ahol - más érkező magyar menekülttel együtt - barakk típusú épüle
tekbe helyeztek el bennünket. Pár napon belül egy újabb fogadáson vet
tünk részt. Ezen Mr. Sinclair, halászati miniszter és más magas rangú 
UBC képviselők fogadtak bennünket. Igen jó érzést keltett bennünk a 
nagy érdeklődés irántunk és a szíves fogadtatás.

Kanadába való érkezésünk után tulajdonképpen Abbottsfordban 
kezdődött szervezett kanadai diákéletünk angolnyelvtanulással és egye
temi programunk hivatalos szervezésével. Ezzel elértük célunk kezdetét, 
vagyis egyetemi tanulmányaink továbbfolytatását és - remélhetőleg 
idővel, sikeres befejezését.

A nyelvtanulás és sportolás mellett volt bőven időnk városnézésre és 
a környezettel való megismerkedésre Persze ezt gyalogszerrel tettük és 
üres zsebbel. Néztük az üzletekben a sok szép árut, de vásárolni nem 
tudtunk. Azonban reméltük, hogy ez a helyzet idővel változni fog. Köz
ben a lakossággal is ismerkedtünk. Ezzel rájöttünk arra, hogy a korábban 
említett nagyszámú magyar származású lakos miatt Abbottsfordnak volt 
magyar származású orvosa, fogorvosa, ügyvédje és más üzletembere. 
Sőt, még magyar templomaik is. így egy idegen országban saját nyel
vünkön hallgathattunk istentiszteleteket.

Egyetemünk megalapítására azonban nem Abbottsford volt szánva, 
hanem Vancouver. Sőt,még egyetemünk megkezdéséig tartó szálláshe
lyül is Powell River volt kinevezve. A Powell River-i tábor azonban még 
nem volt kész számunkra. így továbbra is Abbottsfordban maradtunk. De 
közben volt alkalmunk belátogatni Vancouverbe és megismerkedni egy 
kicsit Vancouverrel és a UBC-vel is.
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Vancouveri látogatás

Február 9-én reggel megindult buszkaravánunk Vancouver felé. A 
60 kilométeres utat kb. egy óra alatt tettük meg. Utunk alatt feltűnt, hogy 
az elszórt településeknek se vége, se hossza nem volt Abbottsford és 
Vancouver között. Ez a rész egy nagyterjedelmű lakott vidéknek nézett 
ki.

Ahogy elértük Vancouvert, első napirendi pontunk a város megte
kintése volt. Ez főleg a busz ablakain keresztül történt. Útikalauzaink 
magyarázták a város különböző nevezetességeit. Különösen feltűnt a 
város zsúfoltsága a sűrű gépkocsi forgalommal. Miután túlhajtottunk a 
belvároson, ahol megcsodáltuk a hatalmas épületeket, elértük a Stanley 
Parkot. Ennek teijedelme és szépsége különösen meghatott bennünket. 
Egy-két helyen le is álltunk egy kis terepszemlére. Különösen tetszett a 
megálló a Lions Gate-hídnál, ahol a kilátás Észak- és Nyugat- 
Vancouverre kiváló volt, beleértve a tengeröblöt. A Maríné Drive-on az 
English-öböl és Spanish-parton keresztül végre elértük az egyetem terü
letét, amely egy nagy félsziget nyugati csücskén található.

Legelsőnek az egyetem területi nagysága, épületeinek száma és azok 
nagysága hatott meg bennünket. Mi nem voltunk hozzászokva egy nagy 
egyetemi komplexumhoz, ahol szinte minden szak egy helyen van össz
pontosítva. Hamarosan azt is megtudtuk, hogy az egyetemen közel 6.000 
diák tanult.

Első megállónk a diákegyesület központjában volt, ahol Dr. Norman 
MacKenzie, az egyetem elnöke fogadott bennünket. Végre találkoztunk 
azzal a személlyel, aki indítványozta meghívásunkat Kanadába és a 
UBC-re. Dr. MacKenzie legelső megjegyzése az volt, hogy: „Végre 
megjött a hosszan várt alkalom, hogy a soproni egyetem tanáraival és 
diákjaival személyesen találkozhatom” Továbbá említette, hogy: „Már jó 
néhány hét eljárt azóta, amikor hallottam a híreken keresztül azon a ne
vezetes vasárnapon a soproni egyetem létezéséről Ausztriában, és hogy 
az otthont keresett. Ez ösztönzött arra, hogy kapcsolatba lépjek Mr. 
Pickersgill bevándorlási miniszterrel és faipari vállalatok vezetőivel, 
hogy a meghívást tegyék meg és dolgozzák ki az áttelepítés lehetőségeit. 
Végre ez beteljesült, annak ellenére, hogy még néhány hónapot Powell 
Riverben és más helyeken kell tölteniük, amíg hivatalosan tagjai lesznek
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Nagy Családunknak itt a UBC-n. ” Dr. MacKenzie egy nagyon befolyá
sos barátunknak bizonyult, csak azt nem értettük, hogy hogyan érdemel
tük ki ezt a barátságot.

A sok köszöntő és fogadás után végül alkalmunk nyílt az egyetem 
közelebbi megtekintésére. Első megállónk a biológiai épület lépcsőzete 
volt, ahol egy csoportkép készült rólunk. Ez volt talán az egyetlen fény
kép, amelyre szinte hiány nélkül minden diák, tanár és családtag rákerült. 
Utána egy körséta az egyetemen adott közelebbi fogalmat az egyetem 
nagyságáról, de annak részletesebb megismerését el kellett halasztani a 
későbbi hónapokra és évekre.

A túra végén beosztottak bennünket 2-4 személyes csoportokba, és 
kanadai családok elvittek bennünket vacsorára. Ennél jobban alig lehetett 
volna végezni ezt a nevezetes napot. Egy családi vacsora nemcsak a ka
nadai házi eledel megismerését jelentette, hanem egy kanadai család tol
mács nélküli megismerését is. Az ismerkedés akkor még egy kicsit nehe
zen ment, primitív nyelvtudásunk miatt, de a 10 napos ambiciózus angol
oktatásunk, tűrhető eredményt mutatott. így, ha akadozva is, de már tud
tunk társalogni, ami lelkesített bennünket a további, gyorsütemű angolta
nulásra.

A vancouveri kirándulás után még néhány hetet töltöttünk 
Abbottsfordon, ahol a hó már rég elolvadt, és a nap tavasziasan ömlesz- 
tette sugarait ránk. Egy kicsit nehéz volt megválni Abbottsfordtól, de 
közben a lakások rendelkezésünkre álltak Powell Riverben, és így újra 
útrakeltünk.

Powell River, B. C.

Powell River, a legújabb otthonunk, a tengerparton terült el. A falu 
nevét azonban a közeli Powell folyóról kapta. A folyó helyett azonban 
egy magas, mesterséges gát mögött egy nagy tavat találtunk. A vízgyűj
tőmedence, vagyis a tó a vízszolgáltatása mellett elektromos áramot is 
fejlesztett. A gyár abban az időben világ egyik legnagyobb papírüzeme 
volt, tömérdek mennyiségű vízre és elektromos áramra volt szüksége. 
Ezenkívül természetesen ellátta a falu energiaszükségletét is, mert a la
kosság nagyrésze erős gazdasági függésben volt a Powell River vállalat
tól. Mi is tulajdonképpen ennek a vállalatnak voltunk a vendégei.
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Táborunk, amit Riverside, vagyis folyómenti tábornak neveztek, a 
tóhoz közel, és ugyancsak a tengerparton feküdt a város északi részén, és 
közvetlen a falu és a hatalmas papírüzem mellett. E tábor építőmunkások 
számára készült, akik a papírüzem legutolsó részének építését éppen ak
kor fejezték be. Ahogy az építőmunkások kiköltöztek a táborból, azt az 
összes épületével és felszerelésével nekünk adták át. A lakóépületek „H” 
alakúak voltak. Mindegyikben volt húsz kétszemélyes szoba. így minde
gyik épület elég nagy volt egy évfolyam elhelyezéséhez. Oktatóink, akik 
családjukkal laktak ott, nagyobb lakásokat kaptak, egy kicsivel kényel
mesebb berendezéssel.

A lakásokon kívül a tábor fel volt szerelve egy modern konyhával, 
étteremmel, osztálytermekkel, tanulószobákkal és más 
szórakozóhelyiségekkel. Nem vitás, elhelyezésünk továbbra is megtar
totta a tábor jelleget, de mondani sem kell, hogy addigi táboraink közül 
ez volt a legkényelmesebb és a leghosszabb időt itt töltöttük el. A ké
nyelem mellett a tábornak azonban volt egy másik problémája is. Mivel a 
papírüzem éjjel-nappal okádta a bűzös füstöt, mi néha részesei voltunk 
annak, amikor a szél felénk hordta. Ártalmasságáról azonban soha nem 
győződtünk meg, de a bűz mégis kellemetlen volt számunkra.

Főfoglalkozásunk Powell Riverben ugyancsak az angol nyelv tanu
lása volt. Az a tény, hogy tanulmányainkat az egyetemen főleg magyar 
nyelven fogjuk folytatni, nem lassította le iramunkat az angolnyelvtanu
lás terén. Mi tudtuk, hogy ha érvényesülni akarunk új hazánkban, azt 
nyelvtudás nélkül nehéz lesz megtenni.

Szabadidőnk nagy részét a táborban társalgással, levélírással, olva
sással, barangolással a városban és környező erdőben, mozilátogatással, 
sporttal stb. töltöttük. Komoly sportfelszereléseink nem voltak, de a 
helybeli focipálya, a középiskola tornaterme rendelkezésünkre állt. Akik 
atléták voltak, mint jómagam is, egy kis bajban voltunk, mert futópályára 
nem akadtunk. Ez nem nagyon hátráltatott bennünket kedvenc sportunk 
gyakorlásában, mert vígan kocogtunk az utcai járdákon. A mellettünk 
elhaladó kocsik utasai azonban igen megbámultak és talán bolondnak is 
tartottak bennünket. Az effajta bámulás sokszor még forgalomtorlódást is 
okozott. Ennek elkerülésére kerestünk egy jobban elszigetelt helyet a 
futásra. Ezt meg is leltük egy igen szépen füvesített, parkszerű helyen. 
Csak azt nem értettük, hogy az emberek ott miért ütögették azokat a kis 
fehér labdákat furkósbotszerű ütőkkel és meneteltek utánuk, amíg azt egy
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szép lapos, kör alakú, pázsiton található kis lyukakba be nem kotorták. 
Ezt ismételgették órákon keresztül több helyen, mialatt bejárták az egész 
parkot. Ezt a játékot mi nem ismertük, de hamarosan megtudtuk, hogy 
golfnak nevezik. Szerencsére a golf és futás jól megfért egymás mellett. 
Mi legalábbis úgy véltük, mert pályán megtűrtek bennünket. Ezt azonban 
lehet, hogy csak udvariasságból tették.

Annak ellenére, hogy a lakosság jó része igen udvarias és segítőkész 
volt hozzánk, volt a lakosságnak egy olyan része is, amelyik versenytár
sat látott bennünk. Féltették állásaikat a papírüzemben, mert azt hitték, 
hogy munkahelyükön idővel mi fogjuk őket leváltani. Nekünk persze ez 
eszünk ágában sem volt, mert mi nem gyári munkások akartunk lenni, 
hanem erdőmémökök valahol távol Powell River-től a tartomány 
erdőrengeteiben..

Kanadai szokás szerint, hasonlóan Magyarországhoz, az egyetemi 
oktatás minden évben két szemeszteren keresztül történt. Itt azonban a 
tanulmányi év nyolc hónapból állt, amely előadásokra és állandó tanulás
ra összpontosult. A vizsgák minden félév végén írásbelikből álltak, és 
csak két-három napot vettek igénybe, a mi egyhónapos vizsgahónapunk
kal szemben. így május elején a diákság munkába állhatott egész szep
temberig. A hosszú nyári szünidő lehetővé tette, hogy jobban fizető állá
sokat szerezzenek.

Kanadai erdész szakemberek többször ellátogattak táborunkba elő
adások tartására, hogy jobb betekintést nyújtsanak a kanadai faiparra. 
Bemutatták ezt az ipart rengeteg erdeikkel, hatalmas fáikkal, modern 
kitermelési gépezeteikkel, szállítóberendezéseikkel, fafeldolgozó gyárak
kal stb. Ezek hallatán és láttán szemünk-szánk sokszor tátva maradt. 
Legnagyobb vágyunk akkor az volt, hogy ennek az iparnak aktív tagjai 
lehessünk, ahol a pénzkeresés mellett, gyakorlatot is tudunk szerezni ta
nulmányaink további folytatására. E célból próbáltunk kapcsolatba lépni 
faipari vállalatokkal és az állami erdészettel. Ezen a téren kaptunk is se
gítséget a kanadai hatóságoktól, de az eredmény nem volt földrengető. 
Bennünket sokszor figyelmeztettek arra, hogy újak vagyunk, tapasztalat
lanok, a nyelvet erősen törjük, és az akkori válságos gazdasági helyzet 
miatt állásokban válogatni nem nagyon lehetett. Ezért mi készen álltunk 
elfogadni bármilyen állást, annak ellenére, hogy sokszor azt sem tudtuk, 
hogy az hova vezet, és hogy mit kell majd ott tenni.
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A gyér álláslehetőség és azok minősége nem kecsegtetett tehát azzal, 
hogy mi is hamarosan aktív tagjai leszünk a hatalmas kanadai erdőüzem 
gépezetének. Hamarosan arra s rájöttünk, hogy a kanadai erdészet erdő- 
telepítés, -művelés és -ápolás téren igen gyerekcipőben járt, mivel ren
geteg volt az őserdő, és a fakészlet igen magas volt ahhoz, hogy e témák
kal komolyan foglalkozzanak.

Nyári munkára közülünk a legnagyobb csoportot a B.C., vagyis a 
tartomány állami erdészete vette fel, erdőleltár készítésre. Ennek a húszas 
csoportnak én is tagja lettem. Bennünket beosztottak kb. 130 kanadai 
egyetemistával 8-10 személyes csoportokba. A legtöbb esetben arra töre
kedtek, hogy lehetőleg csak egy soproni kerüljön minden csoportba. A 
cél az volt, hogy rákényszerítsenek bennünket az állandó angol társalgás
ra, hogy új nyelvünket jobban tudjuk tanulni és gyakorolni.

Én a tartomány középső részére kerültem, vagyis Prince George 
környékére. Itt bejártuk a vidéket Landrover terepjáró kocsikon, egy 3- 
400 kilométeres sávon egészen a Sziklás-hegységig, vagyis Albertáig. 
Mások pedig más vidéken és sokszor más módon végezték munkájukat. 
Egy-egy tizenkettes csoportnak kirótt terület nagysága kb. hárommillió 
hektár volt. Ezen a területen a megjelölt helyeken állandó jellegű próba- 
területeket létesítettünk, hogy azonosítsuk vagy korrigáljuk a légifotókon 
keresztül az irodában megállapított erdőtípusokat. E célból a próbaterü
leteken megállapítottuk az erdőtípus életkorát, fafajait, azok magasságát 
és az állomány sűrűségét. Ennek kivitelezésére sokat gyalogoltunk, he
gyeket másztunk és néha hajón, csónakokon, helikopteren vagy csónakos 
repülőn közelíttettük meg a próbaterületek helyeit. Közben izzadtunk 
vagy áztunk és fáztunk. Sokszor hetekig megállás nélkül dolgoztunk. 
Munkánk közben sűrűn találkoztunk vaddal, és sokszor olyan helyen is 
jártunk, ahova ember lábát korábban sohasem tette be.

A munka érdekes volt, és a sátoros vándorélet egy kissé nehéz, de 
sokszor romantikus. Fiatal ésszel és energiával ezt viszonylag könnyen 
elviseltük, mialatt igen sok tapasztalatot szereztünk és nagy vidéket is
mertünk meg. A fizetésünk is viszonylag jó volt. Havi 250-300 $, plusz 
szállás és koszt. Igaz, az ételt a legtöbb esetben magunk főztük és a leg
többször sátorban laktunk és sok esetben csak a csillagos ég alatt, mert a 
sátrat nem tudtuk elcipelni a távol fekvő területekre.

Az 1957-es nyár végén soproni emigrációs csoportunk újra találko
zott Powell Riverben. Volt, aki ott töltötte az egész nyarat, és a többiek
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pedig egyesével vagy kisebb csoportokban kezdtek visszaszállingózni 
oda. Igen jó érzés volt találkozni a barátokkal és az igen közeli ismerő
sökkel. Addigra egész csoportunk igen közeli ismerőssé vált. Jól esett 
újra magyarul beszélgetni. Soknak közülünk az elmúlt négy hónap alatt 
erre nem volt alkalma.

A következő, szervezett költözködésig nem volt más tennivalónk, 
mint élvezni egy néhány nap szabadságot, mielőtt újra egyetemisták let
tünk. Ezt a szabadságot főleg beszélgetésre fordítottuk. A beszédtéma 
általában a nyári tapasztalataink körül forgott. Különleges tapasztalatok
ban volt bőven részünk. Mire végighallgattuk egymás történetét, elég 
átfogó képet kaptunk a kanadai erdőiparról és más iparágakról, ahol volt 
szerencsénk alkalmazást nyerni. Hallottunk a fakitermelő telepeken lévő 
életmódról; hallottunk bőven hatalmas erdőterületekről, nagy fákról és a 
fakitermelés technikájáról; hallottunk erdei utak, vasutak építéséről, kö
télpályás és másfajta közelítésről, erdőbecslésről, erdei térképek készíté
séről; hallottunk korábban soha nem ismert vidékekről; hallottunk vad
állatokkal való kalandokról és sok más, izgalmas történetet. A történetek 
sok esetben tele voltak izgalommal, kalanddal és sokszor romantikusnak 
tűntek. Természetesen sok nehézséggel is meg kellett küzdenünk. A me
redek hegyek mászása talán romantikus volt, de sokszor életveszélyes, és 
igen nagy nehézséggel járt. A sátortáborozás ugyancsak romantikusnak 
néz ki, de azt hónapokig űzni kietlen vidékeken, ahol a szúnyogok és 
rovarok és néha vadállatok majd megették az embert és a tisztálkodási 
lehetőségek szinte nem léteztek, akkor az másként festett. A fakiterme
léssel kapcsolatos fizikai munkák adtak alkalmat tapasztalatszerzésre, de 
akárhogy is nézzük ezeket a munkalehetőségeket, ezek nem voltak ro
mantikusak, és sok esetben az életveszélyes és nehéz munkák közé tar
toztak.

A hosszas beszélgetések mellett arról sem feledkeztünk meg, hogy 
sűrűn látogassuk a Powell-tó vidékét. A hatalmas tó vize addigra elég 
szépen felmelegedett, és a meleg időjárás pompásan hozzájárult a min
dennapi fürdés lehetőségéhez. Mi ezt természetesen kihasználtuk, ezért 
időnk legnagyobb részét a tónál töltöttük. Nappal napoztunk és füröd
tünk. Vacsora után sokszor visszatértünk a tó melletti sziklafalaknál levő 
tisztáshoz, amely remek helyet nyújtott hatalmas tábortüzek rakásához. 
Ezt a tavasszal kialakított szokást jó volt felújítani és újra élvezni. Sok
szor egész nagy csoportban gyülekeztünk a lobogó láng mellett, ahol
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vígan társalogtunk és egy-két sör elfogyasztása után mindig megjött ked
vünk kedvenc nótáink eléneklésére. Ez különösen jól hangzott a tóparton.

De hamarosan ennek az élvezetnek is a végére értünk, mert szep
tember közepén újra csomagoltunk és egy házzal odábbálltunk, vagyis 
beköltöztünk Vancouverbe egy új tanév megkezdésére. Egy új kontinen
sen és új országban, igen távol hazánktól és kedvenc Sopronunktól.

Diákéveink Vancouverben

Vancouveri letelepedésünk

Tizenegy hónapos kalandozás után kis soproni közösségünk végre 
elérte régóta várt vágyát, hogy letelepedhessen Vancouverben. Költözé
sünk Powell Riverből csoportosan történt. A diákok vancouveri elhelye
zése is újra csoportos lett. Ez a város déli részén fekvő Sea Island katonai 
repülőtéren történt. A családos oktatók nagyrészét egy lakótelepen he
lyezték el, közel az egyetemhez. Sea Island viszonylag távol volt az 
egyetemtől, és igen elszigetelt. Ezért az oktatásra különjáratú buszokon 
szállítottak bennünket. Ez az elhelyezés továbbra is emlékeztetett ben
nünket menekültéletünkre, amit szerettünk volna mihamarabb felszámol
ni.

Kéthetes ott-tartózkodás után erre adódott is lehetőség. Ezt az tette 
lehetővé, hogy Vancouverben az egyetemhez közeli albérleti lakásokból 
nem volt hiány. Ezek megszerzését a rendelkezésünkre bocsátott telefon
szám- és címlistával a egyetem lakáshivatala is elősegítette. Pénzünk is 
volt a lakásbérelésre. Ezt a nyári keresetből, kölcsönpénzből, és a sze
mélyenkénti, havi 65 dolláros állami támogatásból tudtuk fedezni. A 65 
dolláros segélyt abban az időben minden munkanélküli menekült meg
kapta. így hamarosan 2-4-es csoportokban, általában régi kamarások, 
nekiláttunk a lakáskeresésnek. Legtöbben találtunk is megfelelő lakást 
magánházakban, ahol általában kétszemélyes szobák álltak rendelkezés
re.

Jómagam Varga Palival, korábbi szobatársammal, béreltem egy szo
bát a 26-os Avenue és Dunbar Streett sarkán. Ugyanebben a házban még 
két másik szoba is rendelkezésre állt. Az egyiket Baraksó Jancsi és 
Tamócai Karcsi bérelték ki, a harmadikat pedig - hónapokkal később -
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Ping Feri. így végül megalakult az „ötös fogatunk”, amely később el
nyerte a „Hahn Company” elnevezést.

Miután letelepedtünk Vancouverben, legfőbb feladatunk tanulmá
nyaink tovább-folytatása volt, a legnagyobb gondunk pedig a beolvadás 
egy számunkra hatalmas, ismeretlen és teljesen új tanulmányi intézetbe. 
Korábban volt alkalmunk egy kis betekintést nyerni ennek életébe, de 
most mi is tagja lettünk és igen sok új dologgal néztünk szembe.

Soproni csoportunk nem volt kész arra, hogy átvegye a kanadai ok
tatási rendszert. Továbbra is egybefüggő évfolyamok maradtunk, és az 
előírt tárgyakat együtt hallgattuk. Mi azonban elnyertük a „Sopron 
Division, vagyis Sopron Forestry Faculty of the University of British 
Columbia” elnevezést, és a helyi erdész (nem erdőmémök) fakultásnak 
lettünk egyik ága. (Nyelvtudásunk és a kanadai oktatási rendszer isme
reteinek hiánya miatt mi nem tudtuk, hogy bennünket nem az erdőmér
nöki fakultás hívott meg Kanadába. Természetesen a kanadaiak sem 
tudták, hogy mi erdőmémök-hallgatók voltunk. Mi a mérnöki tárgyak 
mellett rengeteg biológiai tárgyat is hallgattunk, és ezért másfajta erdő- 
mérnök-hallgatók voltunk, mint a UBC erdőmérnök-hallgatói, akik bio
lógiai képzést szinte nem kaptak. Mi a kettő közé estünk, de ez végered
ményben nem számított, mert mi továbbfolytattuk tanulmányainkat, 
ahogy azt Sopronban abbahagytuk. Ennek ellenére diplománk megneve
zése, habár alaptalanul, sok gondot okozott számunkra, amikor azt végül 
elnyertük.) Oktatásunk eléggé független maradt a kanadai erdész fakul
tástól. Függetlenségünk ellenére nekünk ugyanúgy be kellett iratkozni, 
mint a több ezer UBC hallgatónak, és ugyanúgy tandíjat kellett fizetnünk, 
mint a többinek. Ezt meg is tettük, és ezzel újra hivatalosan diákok let
tünk, egy más kontinensen, más országban, más városban és más egye
temen.

Újra negyedévesek lettünk

Első napunk, mint „új” negyedévesek, az egyetemen 1957 szeptem
ber 23-ára esett. Gyönyörű, napsütéses nap volt. Az egyetemen az élet 
nagy izgalommal nyüzsgött, ami magával ragadott bennünket is. Miután 
padjainkban elfoglaltuk helyünket, tanulmányunk Witt Lajos professzor 
úr előadásával, vadászat- és halászattannal kezdődött.
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Mindjárt a kezdetnél láttuk, hogy az egyetem igen hatalmas területen 
fekszik. A gyönyörű épületek eléggé szétszórtan helyezkednek el. A sok 
ismeretlen épület között nagy, parkosított területeket találtunk. Ez szép
nek nézett ki, de növelte a távolságot az épületek között. A távolság nö
veléséhez a nagy autóparkolók is hozzájárultak. Sok diák autóval járt az 
egyetemre. Előadásaink és gyakorlataink megtartására szolgáló helyisé
gek szinte minden tárgyra más épületben kaptak helyet, az úgynevezett 
„helyszűke” miatt. Ezeket a helyeket nem volt könnyű megtalálni, és 
amikor már megismerkedtünk velük, rájöttünk, hogy sokszor igen távol 
voltak egymástól. Általában az előadások közötti tízperces szünet minden 
pillanatát arra használtuk fel, hogy elérjük a következő tantermet.

Miután környezetünkkel jobban megismerkedtünk, a várossal, a 
szokásokkal és más lehetőségekkel, rájöttünk, hogy kocsitulajdonosnak 
lenni talán nem is olyan nagy luxus. Láttuk, hogy használt kocsiból ren
geteg volt, és az áruk sem volt túl magas. Lehetőségünk volt a kocsikölt
séget tovább csökkenteni, mert négyen laktunk egy házban, és így közö
sen tudtuk használni. így már november közepén büszke tulajdosai let
tünk egy 1949-es Chevroletnek. A kocsiért 250 dollárt fizettünk. A bizto
sítás ugyan 135 dollár volt egy évre, de az összeg négyfelé osztva mégis 
fejenként 100 dollárnál kevesebb lett. Tarnócai Karcsi humorosan meg
jegyezte, hogy: „Nézzétek, ez kevesebbe került, mintha vettem volna egy 
télikabátot, amire szükségem lett volna az autóbuszon való közlekedés
nél.”

Természetesen a kocsi tulaj donbavétele mellett voltak üzemeltetési 
költségek is. Mivel a kocsi igen jó állapotban volt, pénzt főleg csak ben
zinre költöttünk. Ebben segítettek a rajtunk kívüli utasaink is. Amikor 
Ping Feri beköltözött hozzánk, ő volt az első ilyen utas. Mellette még 3-4 
másik utas is befért. Az első ülésen általában hárman ültünk a hátsón 
pedig sokszor hatan. Hárman az ülésen és három azok ölében. Ez nem 
volt legális, de soha nem szólt érte senki. Minden utastól elvártuk, hogy 
havonta egy tankolás költségét megfizesse. Általában egy tank benzin 
elég volt egy hétre, nemcsak az egyetemre, hanem összes utazásunk fe
dezésére. így 4-5 utassal megoldottuk az üzemeltetési költség kérdését. 
Ezzel a szolgáltatással utasaink jól jártak, mi pedig a benzinpénzből egy 
kis hasznot húztunk.

A sikeres kocsivásárlási példánk más csoportokat is fellelkesített. 
Hamarosan öt kocsi is volt évfolyamtársaink tulajdonában. Majdnem elég
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ahhoz, hogy egész évfolyamunk beférjen ezekbe a kocsikba. A kocsitu
lajdon azt is elősegítette, hogy az évfolyamunkon lévő 4-5 vezetőn kívül 
másoknak is akadt alkalma a vezetés tudományának elsajátítására. Ele
inte a kocsivezetés oktatása erősen rám hárult. Nem tartottam számon, de 
legalább 10-12 évfolyamtársamnak segítettem megszerezni a jogosítvá
nyát.

Ha eleinte nem is tudtunk aktívan bekapcsolódni a UBC diákéletbe, 
mi az Ifjúsági Körünkön belül tovább fokoztuk a Selmec-Sopron hagyo
mányainak ápolását. Ebben tanáraink is nagyban támogattak bennünk. 
Elvégre diákéveiket ők is ebben a hagyományban élvezték

Korábban hozzá voltunk szokva a kollégiumi élethez és később a 
közös tábori élethez. Az oktatás kezdetén mindkettő megszűnt. Annak 
ellenére, hogy a társaság nagyon összetartott, a diákszervezkedés mégis 
egy kissé nehezebbé vált, mert szétszórt lakásaink elszigeteltek bennün
ket egymástól. Tanulási gondjaink és más nehézségeink is eléggé lekö
tötték időnket. Az ünneplésről és szórakozásról azonban nem feledkez
tünk meg. Szabadidőnkben a kirándulásokat, ünnepléseket és egyéb di
ákaktivitásokat főleg kisebb csoportokban tartottuk meg. Ezek voltak a 
sportesemények, kirándulások, születésnapok, névnapok, karácsony, újév 
vagy más alkalmak megünneplése. Ezekre sokszor 8-10-en jöttünk össze. 
A mulatságokat általában valamelyikünk lakásán tartottuk, ahol beszél
getéssel, viccelődéssel, nótázással töltöttük időnket, természetesen egy 
kis ital mellett. Mikulás-esteket, szalagavatókat, esküvőket, legénybú
csúztatókat és hasonló ünnepeket szakestélyek formájában rendeztük, és 
az általában egy egész évfolyamot foglalt magában. Nagyobb alkalmak 
ünneplését, mint például március 15-e, október 23-a, évnyitó, évzáró, 
valétabál stb., azonban, hagyományunk szerint, továbbra is az egész cso
port együttesen tette.

Amíg mi igen jól kijöttünk egymással, addig a kanadaikkal való ba- 
rátkozás egy kis nehézséggel járt. Ezt főleg elszigeteltségünk okozta, de 
ezenkívül sem voltak túl barátságosak. Ez azonban nem jelentette azt, 
hogy rossz szemmel néztek ránk. Erre talán okuk is lehetett volna. Külö
nösen a kanadai erdészhallgatóknak, akiknek egy bizonyos fokig riváli
saik lettünk. Megérkezésünkkel több mint megdupláztuk az erdészhall
gatók számát a UBC-n. Részemről velünk szemben ellenségeskedést sem 
az erdészhallgatóknál, sem oktatóiknál, sem más UBC-diáknál nem ta
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pasztaltam. Sőt, talán politikai sorsunk miatt, a legtöbb esetben tiszteltek 
bennünket, aminek időnként egy-két jelét éreztük is.

Az egyetemen sokszor rendeztek nagyszabású táncesteket. Négyes 
csoportunk legalább egy ilyenen is részt vett. Mivel újak voltunk, nem 
tudtuk a szokásokat. Amikor jegyet váltottunk, a jegyet párosával adták 
el. Mi ezt hirtelen nem értettük, ezért megkérdeztük, hogy mi ketten- 
ketten alakíthatunk-e párokat. Ezt az ajtónál állók humorosnak találták és 
kacagtak rajta, de a jegyárus hozzájárult kérésünkhöz. Miután beértünk a 
táncterembe, mindjárt rájöttünk, hogy miért nevettek. A bálosok ugyanis 
párosával jöttek a táncmulatságra, de mint fiú és lány pár. így könnyen 
elgondolható, hogy mi ezen a mulatságon táncoláshoz nem jutottunk.

Szórakozási igényeink kielégítésére sokszor látogattuk a Magyar 
Ház rendezvényeit is. Vancouvernek kb. 6.000 magyar származású lako
sa volt. Ez a lakosság több és erősen különböző csoportból tevődött ösz- 
sze. Mindig ott voltak az „öreg kanadások”, akik a húszas és harmincas 
években vándoroltak ki. Ezek voltak a legmegalapozottabbak. A követ
kező réteget képviselték a II. világháború utáni menekültek. Ezek főleg 
volt katonatisztek és a múlt rendszer üldözött nemzedéke volt. Ezek után 
következtek az 56-osok. Mi két erős csoportot képeztünk. Talán nem 
számban, de hatásban. A nagyobb számú csoportot az egyénileg beván
dorolt menekültek képviselték, a befolyásos csoportot pedig mi, soproni
ak. Amikor szórakozásra került a sor, mi jól megértettük egymást a többi 
csoporttal, de amikor politikára fordult a szó, akkor sokban különböz
tünk. Ezért mi főleg kultúrestekre és táncmulatságokra jártunk oda. 
Ezenkívül néhányszor béreltünk helyiséget saját rendezvényeink meg
tartására.

A sport a magyaroknál és egyetemünkön mindig elég nagy szerepet 
játszott. Magam is kedveltem a sportot, nemcsak nézni, hanem azt aktí
van űzni is. Reméltem, ennek űzésére itt is lesz alkalmam. Ez nem egé
szen így alakult. Természetesen az edzést nem adtam fel, de versenyzésre 
a háziversenyeken kívül szinte nem adótott alkalmam. Ennek az volt fő 
oka, hogy Kanada a sportban igen hűen követte az amatőr szellemet. 
Olyannyira, hogy nekünk kellett megvenni melegítőnket, sportmezeinket, 
tenisz- és szögescipőinket. Amikor megtudtuk, hogy a versenyeken való 
részvételeken az utazási költséget is nekünk kell fedezni, mindjárt tudtuk, 
hogy versenyzési karrierünk nagyjából befejeződött, mert akkor nem volt 
arra pénzünk.
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Részben talán jó is volt, hogy továbbra is egy kicsit magunkra ma
radtunk, mert ezzel tanulmányainkra jobban tudtunk koncentrálni. Tisz
tában voltunk azzal, hogy nekünk erősen kellett dolgozni tanulmányain
kon, hogy később jól be tudjunk illeszkedni a erdészeti életbe. Ez az al
sóbb évfolyamosoknál talán nem volt ilyen világos, mert ők messzebb 
álltak a végzéstől. Náluk jobban fennállt a pályacsere lehetősége.

Mivel hét közben hat napot töltöttünk az egyetemen, a szabadidőnk 
általában vasárnapra esett. A kanadai és főleg angol tradíciók szerint a 
vasárnapot, vagyis az Úr napját különös tiszteletben kellett tartani. Ezen 
a napon az istentiszteteleten volt a fő hangsúly. A szabad vallásgyakorlás 
miatt legtöbben ezt kihasználtuk templomba menetelre A vallással kap
csolatos tradícióknak erre a napra más kihatásuk is volt. A szokásos szó
rakozási lehetőségek, amihez mi hozzá voltunk szokva, nem léteztek. 
Ilyenek voltak a sportrendezvények, a színház, a mozi, a táncmulatság és 
szeszes italok fogyasztása. így a vasárnap jórészét arra fordítottuk, hogy 
jobban megismerjük a várost és környékét. Autótulajdonosként erre elég 
jó alkalmunk nyílt. Szokásunk szerint általában telt autóval kocsikáztunk.

December elején közeledtünk a hagyományos Mikulás-napjához. 
Szokás szerint ez egy fontos esemény volt és ezt újra megünnepeltük. A 
hagyományos mulatságokból a kisebb csoportokban sem volt hiányunk, 
de közben a tanulásról sem feledkezhettünk meg. Ennek fontossága kü
lönösen a szemünk előtt lebegett, mivel közeledtünk a félévi vizsgákhoz. 
Tanáraink a vizsgáztatást is hasonlóra tervezték, mint az Sopronban ha
gyomány volt. Ezért egy hónapot kaptunk a felkészülésre és a vizsgák 
letételére. A vizsgaeredmények sem sokat változtak. Aki szorgalmasan 
tanult és jól felkészült, az jó eredménnyel vizsgázott, a hanyag diák 
azonban itt is elnyerte a kirúgás lehetőségét.

A második félévben a tanulási rendszerünk jobban kialakult, tanulá
sunk sokkal hatékonyabbá vált. Továbbra is szorgalmasan jegyzeteltünk, 
és főleg ezekből tanultunk. Kár, hogy az egyetem gyönyörű és hatalmas 
könyvtárát legtöbbször csak mint tanulóhelyet tudtuk használni. Renge
teg volt a könyv, de azok az akkori körülményeink számunkra nem sok 
hasznot hoztak.

A tanulás mellett a kikapcsolódásról sem feledkeztünk meg. Akkor 
már jobb lehetőségünk volt a klubokban és más diákrendezvényeken való 
részvételre. Továbbra is kedvenc szórakozásunk maradt a moziba járás. 
Ez csak 35 centbe került és sokszor két filmet is meg lehetett nézni vele.
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A kellemesebb időjárással a kirándulások is sűrűbben fordultak elő. Az 
ismerkedés a kanadaiakkal azonban továbbra is lassan haladt. Különösen 
a lányok voltak zárkózottak. Ezért az udvarlás terén a legtöbb esetben 
nem a kanadai lányok jöttek számításba, hanem az európaiak. Ezekkel 
jobban megértettük egymást.

Amint közeledtünk az év végéhez, észrevettük, hogy a kanadai diá
kok már lázasan nézik a munkavállalással kapcsolatos hirdetéseket, és 
pályázzák a nyári munkalehetőségeket. Mi ezen a téren újak és igen nai
vak voltunk. Természetesen mi is megkezdtük a pályázást, de csak egy 
helyre, egy időben. Eleinte úgy éreztük, hogy csak akkor pályázhatunk 
meg egy másik ajánlatot, ha az előző nem jön be. Hamar kitudódott 
azonban, hogy ez igen naiv elgondolás volt. így mi is éppúgy nekilát
tunk, mint a kanadaiak a kérdőívek sorozatos kitöltéséhez, és tucatjával 
pályáztunk mindenfelé. Mindannyian versenytársak lettünk az állásszer
zés területén.

Reméltük, hogy végzett munkánkkal meg lesz a lehetőségünk visz- 
szamenni oda ahol dolgoztunk, vagy legalábbis tudtunk arra hivatkozni. 
Ezért én erősen arra koncentráltam tevékenységemet, hogy visszajuthas
sak a B.C. állami erdészethez. Kapcsolatba is léptem velük, és az ered
mény biztató volt. így egy kicsit nyugodtabban készülhettem a közelgő 
vizsgákra.

A vizsgaidőszak hamar el is következett. A vizsgáztatás terén nem 
volt változás. Továbbra is a megszokott, soproni rendszert használtuk, 
vagyis a szóbeli vizsgákat. A tantárgyak száma és az anyag komolysága 
miatt minden erőnket össze kellett szedni, hogy a rövidebb előadási és 
felkészülési időszak alatt ezt az évet is sikeresen befejezzük. Ezt meg is 
tettük. A vizsgaeredményemmel meg voltam elégedve. Harmincnyolcunk 
közül a hatodik helyen végeztem. Különösen örültem az angol nyelvben 
elért eredménynek, ahol kiváló minősítést kaptam.

Egyetemünkön egy másik említésre méltó esemény is történt: az 
ötödik évfolyam végzése. Ok voltak az elsők a csoportból, akik felsora
kozhattak a sok száz kanadai közé diplomájuk átvételére. Ezzel befejez
ték egyetemi éveiket. Természetesen azok kivételével, akik magasabb 
fokú diplomák elérését pályázták. Az akkori viszonyok között többen 
akartak élni ezzel a lehetőséggel, vagyis a mester és a doktorátus diploma 
megszerzésével.
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A továbbtanulást nagyban ösztönözte az a tény is, hogy a végzettek 
számára - különösen a házasoknak - az erdészetben az álláslehetőségek 
nem voltak rózsásak. A gazdasági élet is eléggé pangott, és a végzett sop
roniaknak nyelvtudásuk és gyakorlati tapasztalatuk is viszonylag gyenge 
volt. A kanadaiak legalábbis ezt mondogatták. Emellett az ösztöndíjak a 
továbbtanulásra viszonylag bőven rendelkezésre álltak nemcsak a kana
dai egyetemeken, hanem az USÁ-ban is. A lehetőségek az USÁ-ban kü
lönösen vonzóak voltak. A magas ösztöndíjak majdnem olyan jó megél
hetést biztosítottak, mint egy gyengébb állás. így a megélhetésen és 
nyelvtanuláson kívül szakmai vonalon is lehetett fejlődni. Ezért a to
vábbtanulás egy igen logikus lehetőséggé vált, és sokan éltek is vele. A 
27 végzett hallgató közül 11-en tanultak tovább. A kb. 40 %-os továbbta
nulási arány, a UBC összes karát figyelembe véve, nagyban meghaladta a 
szokásos továbbtanulási arányt. A tizenegyből öten szereztek mester 
diplomát és hatan doktorátust. A mester diploma megszerzése újabb két 
év tanulást, tanítást, kutatómunkát, disszertációmegírást és -megvédést 
jelentett. A doktorátushoz először meg kell szerezni a mesterdiplomát és 
utána még három évet tölteni az egyetemen hasonló feladatokkal, mint a 
mesterprogramban, de magasabb fokon. Világosan látható, hogy a maga
sabb fokú diplomáért meg kellett dolgozni. Akik resztvettek ezek meg
szerzésében, remélték, hogy ebből a jövőben hasznuk lesz.

Erdészeti tapasztalatok a partvidéken

Akik továbbfolytattuk tanulmányainkat, újra szemben álltunk azzal a 
feladattal, hogy a továbbtanuláshoz pénzt keressünk. Az említett 65 dol
láros havi segélyen kívül az elmúlt évben senki sem kapott közülünk 
ösztöndíjat a tanuláshoz, és erre a jövőben sem volt kilátásunk. Ezért igen 
szorgoskodtunk az állásszerzés terén. Lehetőségeink talán egy kicsit job
bak voltak, mint egy évvel korábban, de válogatni mégsem nagyon lehe
tett. így a legtöbb esetben minden munkalehetőséget elfogadtunk.

Nekem újra megnyílt a lehetőségem visszamenni az előző évi he
lyemre. Vagyis a B.C. állami erdészethez. 1958. május 1-jére készen is 
álltam a munkakezdéshez. Munkám, ha nem is volt tipikus az elfogadott 
munkák többségéhez viszonyítva, de remélem, hogy ennek részletezése 
egy kis betekintést fog adni bizonyos erdészeti tevékenységek körülmé
nyeiről.
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Munkabeosztásom ugyancsak erdőleltározás, vagyis állandó próba
területek létesítése volt, miként az az előző évben. A különbség az lett, 
hogy most egy hajóra („B.C. Surveyor”), kerültem. A 20 méter hosszú és 
igen jó kinézetű hajó kényelmes elhelyezést ígért. A hajó személyzete 
általában magába foglalta a kapitányt, a gépészt, a szakácsot és 14 er
dészt. A mi esetünkben az erdészek száma azonban csak két személyből 
állt, főnököm, Francis és jómagam.

Szálláshelyünk a hajón igen kényelmes volt. Ehhez hozzá tartozott a 
hálóhelyiség, fürdőszoba, mosó- és szárítógép, egy szép és kényelmes 
irodahelyiség, konyha, étterem stb. Indulás előtt megraktuk a hűtőt és 
mélyhűtőt mindenfajta élelmiszerrel, amely hetekig ellátott bennünket. A 
főzésről magyar származású szakácsunk, Sándor gondoskodott. Ő egy 
igen érdekes fickó volt. Szinte egész életét Kanadában élte le, de teljesen 
angolul mégsem tanult meg. Állandóan keverte az angol és magyar sza
vakat. Számomra ez nem jelentett problémát, mert akkor már mind a két 
részt tökéletesen értettem, de azt nem tudtam, hogy a kanadaiak hogyan 
értették meg. Válaszuk erre az volt, hogy általában kitalálják, vagyis kö
vetkeztetni tudnak arra, hogy mit akar mondani. Ez adott is gondot nekik, 
mert Sándor ritkán fogta be a száját, amikor talált valakit maga körül. A 
kapitányunk neve George, a gépészé Jim volt. Egy kis ismerkedés után 
mind az öten jól megértettük egymást.

Nekem a megértés szempontjából Francis jött leginkább számításba, 
mert vele dolgoztam. Francisnak többéves erdészeti tapasztalata volt, és 
jól ismerte a ránk bízott munkák lényegét, fizikai képessége is megvolt 
annak kivitelezésére. Ahogy megbízatásunk kinézett, az majdnem több 
fizikai képességet igényelt, mint elméleti tudást.

Francisnak tapasztalata és tudása mellett volt egy különleges hobbi
ja, a horgászat. Horgászfelszerelése nélkül nem ment sehová. Esetünkben 
a horgászatra meg is voltak a lehetőségek. Ezt közvetlenül a hajóról vagy 
csónakjainkról lehetett végezni. Magam nem tartoztam a szenvedélyes 
horgászok közé, de azért én is megpróbáltam. A sok hal miatt a sikerben 
nem volt hiányom.

Idővel elértük munkahelyünk vidékét. Tudtuk, hogy néha módunk 
lesz próbaterületünk környékét a hajó közelében is elérni, de a legtöbb 
esetben nem leszünk ilyen szerencsések. Az utóbbi esetben a hajót ma
gunk mögött kell majd hagyni, és csónakkal kell folytatunk utunkat a 
fjordba vezető folyókon.
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Az első három területtel szerencsések voltunk, mert a kapitány le tu
dott rakni bennünket a kiindulás helyére. Miután rászögeztük a táblát egy 
fára a kiindulási információval, azután kezdődött meg az igazi munka. 
Szinte minden esetben legalább egy mérföldre (1,6 kilométer) volt a fel
mérésre szánt terület a kezdőponttól. Azt a távolságot vízszintes távol
ságra számítottuk át, amíg szalaggal mértük a távolságot és iránytűvel 
tartottuk az irányt. A meredek hegyoldalon sokszor 2-3 mérföldet tettünk 
meg, mire a mérföldes vízszintes távolságot leróttuk. Erre a legtöbb eset
ben 5-6 órai kemény munkára volt szükség, mert közben hadakoztunk a 
gátló elemekkel. Az aljnövényzet az évi 6-7000 mm csapadék miatt igen 
dús volt. Emellett ott voltak a hatalmas fák és a meredek sziklák. A szik
lák leküzdésére néha még a kötélmászáshoz is kellett folyamodnunk.

Az elért próbaterületen a meghatározott szabály szerint kitűztünk 
négy parcellát, ezen belül megszámoztunk minden fát, megmértük azok 
átmérőit, kiválasztottuk a tipikus fákat, azok magasságát megmértük és 
életkoruk meghatározására a törzsüket megfúrtuk. Mindezeket az adato
kat fafajok szerint feljegyeztük. A legfontosabb és legnagyobb számban 
található fafaj természetesen a duglászfenyő volt. A mérési munkát főleg 
az nehezítette, hogy a terület meredek volt, az aljnövényzet sűrű és a fák 
hatalmasak, 100-150 cm átmérőkkel és 70-80 méter magassággal. így 
mire a mérési munkálatokat elvégeztük, a nap sokszor ránk sötétedett és 
csak másnap tudtunk leereszkedni a hegyoldalról. így a felszerelésünk 
mellett külön élelmet és hálózsákot is cipeltünk magunkkal.

Az egyhetes bemelegítő és „könnyű” munka után következett az 
igazi próba. Hajóutunk a Jarvis-fjord végén levő folyóhoz vezetett. Itt 
vízre tettük a viszonylag lapos fenekű ladikunkat. Beraktuk a ladikba 
sátrunkat, hálózsákokat, felszerelésünket és 10 napra való élelmet. Ladi
kunk motorral volt ellátva, és reméltük, hogy ezzel két órán belül k ö n 
nyűszerrel elérjük a munkaterületünket. Természetesen az ismeretlen 
vidéken légifotóval tájékozódtunk. Vigyázni kellett a folyóágakra. Köz
ben kiderült, hogy a folyónk meredekebb volt, mint reméltük, és tele volt 
sziklatömbökkel és kisebb-nagyobb zuhatagokkal. A laposabb részén 
minden jól ment, de amint feljebb haladtunk, a folyó kezdett vadabbá 
válni. Amíg Francis kezelte a motort, én a ladik elején állva figyeltem a 
víz alatti sziklarögöket. Idővel a kalauzi tevékenységem sem volt elég 
ahhoz, hogy a motor propellere el ne akadjon egy vízszinthez közeli rö
gön. Szerencsére, csak a biztonsági szeg tört el, amit ki tudtunk cserélni.
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A szegcserélési művelet kis időt vett igénybe, így hamarosan folytatni 
tudtuk utunkat. Volt egy egész zacskó biztonsági szegünk, de azok hasz
nálata idővel annyira sűrűsödött, hogy messze a területünktől fel kellett 
adni a ladikon való utazást. Erre nem számítottunk. Utunkat így gyalog
szerrel kellett tovább folytatni.

Magunk mögött hagytuk ladikunkat, sátrunkat és élelmünknek jó ré
szét, mert azt nem tudtuk cipelni. Mire a hátizsákszerű, hordó rámára 
felpakoltuk a legszükségesebb holmit, ennek súlya 50 kiló körül volt. 
Hamar rájöttünk, hogy azon a vidéken ilyen súlyú teherrel a haladás ne
héz és igen lassú. Előrehaladásunkat legjobban hátráltatta a „devils club” 
bozót (magyarra fordítva; sátántüske). Ennek a sűrűn növő bozótnak igen 
szívós, 4-5 cm vastagságú tövét és ágait alig tudtuk átvágni „macheti”- 
nkel (hosszú kés) és fejszénkkel a gyalogösvényünk kinyitásához. A te
tején az ágai tele voltak szúrós tüskékkel, amelyek mérgezőek voltak. 
Akárhogyan vigyáztunk, kezünk, karunk megrakodott tüskékkel. Ezek 
gyulladást okoztak, és még hetekkel később is szedtük azokat a gyulladás 
helyén. A „devils club” mellett volt rengeteg másfajta bozót is. A másik 
nagy akadályt a rengeteg, hegyről legördült, kisebb-nagyobb sziklatömb 
és a hatalmas, széldöntött fák okozták. Ezeket vagy kikerültük, vagy a 
tetejükön másztunk át. Ezekhez az akadályokhoz még hozzájárultak a 
vadpatakok, amelyek a májusi áradás idején folyóknak is beillettek volna.

A legjobb gyaloglási lehetőséget a folyóban vagy patakokban talál
tuk, mert ott nem kellett a bozóttal küzdeni. De a folyó és patakok vize a 
közeli gleccserekből eredt és jéghideg volt. Amíg legtöbbször térdig és 
néha derékig voltunk a vízben, dideregtünk a hidegtől. Hiába váltogattuk 
az előrejutás színhelyét, mégis 2-3 órát vett igénybe, mire egy-egy kilo
méterrel előrejutottunk. Emiatt a két óra helyett, két hosszú napig tartott, 
mire elértük a munkaterületünket.

Minden nap végén éjszakára próbáltunk egy megfelelő helyen lete
lepedni. Ez általában a folyók melletti völgyben volt. Mindegyikőnknek 
csak egy pokróc nagyságú ponyvája volt, amelynek egyik felére rátettük 
hálózsákunkat és másik felével azt betakartuk, hogy át ne ázzunk benne. 
Főzéshez tüzet raktunk. Sőt, több tüzet is szoktunk rakni táborunk körül, 
mert az a vidék a grizzlymedvék hazája volt, és reméltük, hogy a tüzek 
távoltartják őket. Éjjel nem találkoztunk grizzlyvel. De egy nap majdnem 
összefutottunk eggyel. Végül egy nagy kanyarral elkerültük. Szerencsére
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nem vett észre bennünket. Védekezési eszközünk nem volt, mert nagy 
terhünk miatt puskát nem cipeltünk erre az útra magunkkal.

Amikor elértük általános munkaterületünket, hamar rájöttünk, hogy 
a beütemezett 5-6 nap nem lesz elég munkánk elvégzésére. Ezen a terü
leten is helyről helyre vándoroltunk, hogy az előre kijelölt területeket 
elérjük. Tájékozódásra egész kiküldetésünk alatt légifényképeket hasz
náltunk, mert azon a vidéken utak nem voltak, és térképek sem álltak 
rendelkezésre.

Továbbra is sátor nélkül töltöttük az éjszakákat. Közben mindenünk 
átázott és ruhaszárításra sem volt lehetőségünk. így vizes hálózsákban 
próbáltunk aludni és vizes ruhában és bakancsban indultunk a mindenna
pi munkába. Ezt a nehézséget még az is tetőzte, hogy az egy hét alatt az 
élelmiszerkészletünk erősen fogyóban volt. Szerencsére a zsír- és vaj
készletünk elég volt, és volt egy munkatársam, aki, amint azt korábban 
említettem, soha sehova nem ment horgászfelszerelése nélkül. Termé
szetesen ide is elhozta azt, és a horgászási lehetőségek a sok folyóban és 
patakban igen kedvezőek voltak. így munka után Francis, viszonylag 
rövid idő alatt, megfogta a szükséges mennyiségű pisztrángot, amelyeket 
én szoktam kisütni. Ez a megoldás néhány napig elég jól bevált, de a ne
héz munka, az élelmiszerhiány és sok más, kedvezőtlen tényező idege
inkre ment. Francist talán jobban érintette, mint engem. Ezért egy hosszú 
és fáradságos munkanap végén Francis rám mordult és azt mondta, hogy 
„Fülöp, idefigyelj, mától kezdve számodra nem horgászom” Ez egy ki
csit meghökkentett. Erre diplomatikusan megkértem, hogy engedje meg a 
horgászfelszerelésének használatát. Szerencsére, ezt megtette. így hama
rosan belőlem is horgász lett, ami egy kis gyakorlat után tulajdonképpen 
élvezetes volt.

f A majdnem kéthetes távoliét után végre befejeztük a munkánkat, és 
indultunk vissza a ladikunkhoz és végül a hajóhoz. Hamarosan rájöttünk, 
hogy a visszagyaloglás nehezebbé vált, mint a begyaloglás. A májusi 
felmelegedéssel a patakok és folyók még jobban megáradtak, sőt sok új 
vízfolyás és árterület is keletkezett. Ezeket sok helyen keresztül kellett 
hágnunk. A magas vízállást a völgyekben azzal próbáltuk kikerülni, hogy 
feljebb húzódtunk a hegyoldalakra. Itt a legtöbb vizet elkerültük, de a 
patakok keresztezését nem, és ezenkívül több sziklatömb és hatalmas 
széldöntött fa is állta utunkat. Ezt tetézte a korábban említett sűrű aljnö
vényzet is. Az igen magas évi csapadék miatt a terepet vastag moha ta
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karta. Sokszor olyannyira, hogy nem tudtuk, hogy hova lépünk. Egy al
kalommal a föld megnyílt alattam, és én bezuhantam egy sziklahasadék
ba, kb. 5 méter mélyre. Amint felnéztem, csak egy kis lyukon szűrődött 
be a világosság. Szerencsére egy kis horzsoláson kívül más sérülésem 
nem lett, a hasadék pedig csak kb. egy méter széles volt. így a két falán 
lévő kiálló sziklapadkákon szeges bakancsaim segítségével, saját erőm
mel kimásztam.

Idővel újra vissza kellett térni a völgy fenekére, hogy célunkat elér
jük. Ahogy a völgy szélesedett, nagyobb száraz területekre akadtunk, de 
ugyanakkor a folyók vize is mélyebb lett. A folyók átszelésére általában 
keresztbe dőlt fákat használtunk fel. Ilyen kereszteződésre sokszor volt 
lehetőség. Ha nem akadt, akkor fejszénkkel döntöttünk megfelelő fát. 
Természetesen a fák döntése módszerünkkel sok időt vett igénybe és 
fárasztó volt. Szerencsére a legtöbb esetben nem volt széles a folyó és 
nagy fák döntésére nem került sor.

Egy alkalommal rátaláltunk egy folyóra dőlt fára, amelynek úgy né
zett ki, hogy a gyökérzete elég jól be volt még ágyazva a talajba, de letört 
teteje miatt nem ért egészen át a folyó túlsó partjára. A törzs hossza kb. 
20 méter volt, és a végétől a hiányzó távolság a partig még kb. 2 méter. A 
folyó mélynek nézett ki, és folyása igen gyors volt. Természetesen nem 
volt a legjobb átkelőhely. De mi egy félsziget végére jutottunk, ahol a 
döntéshez más fa nem állt rendelkezésre. Két választásunk volt. Vagy 
visszagyalogolunk egy másik átkelési hely felderítésére, vagy ezen a he
lyen vállaljuk az átkelés veszélyét. Addigra a veszélyt illetően eléggé el 
voltunk fásulva, így - kis latolgatás után - Francis nekiindult a folyón 
való átkelésre. Meg kell jegyeznem, hogy ő mindig bátrabb volt, mint én, 
vagy talán csak ostobább. A viselt szöges bakancsaink segítettek a tör
zsön való menetelésben, és addigra már jól kialakult az egyensúlyérzé
künk a fatörzsön való gyaloglásra. Francis egy kis ingadozás után el is 
érte a törzs végét, ott hátizsákkal a hátán meglódult és átugrott a partra. 
Súlya alatt a part egy része leomlott, és ezzel a távolság majdnem egy 
méterrel hosszabb lett. Követtem Francis sikeres átkelését, mert alig volt 
más választásom, ha nem akartam elszakadni partneremtől. így nekiin
dultam a rönknek. Az alattam sebesen folyó vízáradat azonban a himbá
lózó fatörzsön nagyon nehezítette egyensúlytartásomat. Összes egyensú
lyozó érzékemet össze kellett szednem, hogy ne legyek a folyó áldozata. 
Uszótudásom nem hiszem, hogy segített volna, mert kb. 50 méterrel lej
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jebb volt egy víz által odasodort hatalmas rönktorlasz. Ebben a rönkök 
sündisznószerűen ágaskodtak mindenfelé, amíg a folyó vize nagy sebes
séggel zúdult keresztül azokon. Közben lassan-lassan közeledtem a rönk 
végéhez, ahol néhány gyors lépéssel, nehéz hátizsákommal együtt, ugrás
ra lódítottam testem. A távolugrás nem volt új számomra, mert azt ko
rábban sokat gyakoroltam, de más körülmények között. Sajnos, ugrásom 
nem volt elég ahhoz, hogy a partot sikeresen elérjem. A partot ugyan 
elértem, de annak egy része, velem együtt, újra beomlott a folyóba. Sze
rencsére egy bokor ágába meg tudtam kapaszkodni. Ezzel a part mellé 
húztam magam, ahol a víz folyása egy kicsit lassúbb volt. Ott figyeltem a 
folyó mozgását és azon gondolkoztam, hogy a bokor elbírja-e majd tes
temet kimászásom alatt. Közben az izzadság is kivert, mert arra gondol
tam, hogy egy sikertelen partraszállás esetén a folyó a rönkhalmaz alá 
fog sodorni, ami biztos halált jelent. Ezzel a gondolattal kezdtem a ké
nyes és életveszélyes partraszállást, amihez csak karjaimat tudtam fel
használni, mert a vízben feneket nem értem, és a part ázott és laza talaja 
nem sok segítséget adott a kapaszkodásra. Kimászásom végül sikeres 
volt, és továbbhaladhattunk a következő akadályig. Volt még néhány 
belőlük.

Köztük talán a legveszélyesebbel akkor találkoztunk, amikor már 
közel voltunk célunkhoz. Itt szembenéztünk az igen szélessé vált újabb 
folyóval. Természetesen olyan hosszú fa nem volt, ami azt áthidalta vol
na. Kinézetre a víz nem volt mély, ezért elhatároztuk, hogy átgázoljuk. 
2,5 méteres hosszú botokat vágtunk, amit mankószerűen, egy-egy kézben 
tartva akartunk felhasználni. A víz ott egy kicsit lassúbb folyású volt, de 
még mindig elsodorhatott volna bennünket. Lassan nekivágtunk a folyó- 
nak, és lépésről-lépésre, sokszor nyakig érve a vízben, haladtunk előre. A 
botok segítettek, mert néha a folyó feneke eltűnt lábunk alatt. Végül ezen 
is sikeresen túlértünk, és lassan a kétnapos hazafelé tartó utunk is a végé
re ért. Minden nehézség nélkül megtaláltuk hátrahagyott ladikunkat, és 
ezen végül elértük hajónkat is. Francisszal, minden vita nélkül, megálla
pítottuk, hogy erdészeti feladataink és tapasztalatinkból ez volt a legka
landosabb és a legnehezebb megbízatásunk.

Egy hónap elteltével elég sok szabadnapot gyűjtöttünk össze arra, 
hogy kivegyünk egy kis szabadságot. Hajónkkal visszamentünk 
Secheltbe, ahol fel kellett tankolnunk üzemanyaggal, élelmiszerrel és 
más szükséges holmival. Innen Vancouver már nem volt messze. Buszon
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csak néhány óra. Francissal együtt buszon elmentünk Vancouverbe. Ő 
hazament szüleihez, én pedig meglátogattam a Binder családot, akik ne
kem földijeim voltak. Úgy egyeztünk meg, hogy három nappal később, 
vasárnap délután találkozunk és együtt megyünk vissza a hajóra.

Binderék igen jó ismerőseim voltak. Korábban is sokszor voltam 
náluk. Ők 5-6 évvel korábban értek Kanadába, és anyagilag már elég jól 
álltak. Egy családi házépítési vállalatuk volt, amelyben az apa és két fia 
voltak társak. Nekem korábban említették, hogy az üzlet igen jól megy és 
nagyon el vannak foglalva, mivel nyolc családi ház megépítését tervezték 
arra a nyárra. Ezek már meg is voltak rendelve. így engem is noszogat
tak, hogy dolgozzam velük. Természetesen én nem akartam hűtlen lenni 
az erdészeti hivatáshoz, ezért kitartottam mellette. Az elmúlt egyhónapos 
tapasztalataim azonban gondolkodóba ejtettek. Sokkal jobbnak tűnt a 
városban dolgozni, kényelmes ellátás mellett. Ezért megtárgyaltuk a le
hetőségeket. Binderék megígérték, hogy náluk lakhatok albérletben, és 
élelmezéssel is ellátnak. Az ígért órabér nem volt a legjobb, de mondták, 
hogy heti hat napot dolgoznak, hosszú napi órákkal. Gyors értékelésem 
szerint ez majdnem háromszor annyi fizetést jelentett, mint amennyit az 
erdészetnél kerestem. Nem beszélve a jobb munkalehetőségről és az el
látásról. Nem sokat gondolkoztam az ajánlaton, hanem elfogadtam.

Francissal találkoztam a megbeszélt helyen és együtt visszamentünk 
a hajóra. Vele közben tudattam munkaváltoztatási szándékomat. Ő meg
értette ezt, és nem neheztelt érte. A hajón összegyűjtöttem holmimat, és 
búcsút intettem mindenkinek. Egy nappal később már munkába álltam új 
állásomban.

Építőmunkás tapasztalataim Vancouverben

A házépítésnél mint segédmunkás dolgoztam, főleg ács munkakör
ben. Itt az ácsmesterség jóval más, mint Magyarországon, mert szinte az 
egész ház fából készül, és azt az ácsok építik. A mesterséget gyorsan 
tanultam és képes voltam az összes munkaterületen segédkezni - a finom 
asztalosmunka kivételével. Ezenkívül lehetőségem volt jó áttekintést 
nyerni a házépítési munka minden fázisáról. Beleértve alapozást, beton
munkát, falazást, csőszerelést, villanyszerelést, házszigetelést, tetőzést, 
festést stb. Ez a szakma, ha másként is nézett ki, mint a szokásos erdé
szeti hivatás, mégis szakmánkba vágott. Építéstant mi is tanultunk az
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egyetemen, amely épületek tervezésével foglalkozott Az építéstan engem 
különösen érdekelt, és most részt vehettem építészeti tervek kivitelezés
ében.

Ezen a nyáron a munkalehetőségünk hosszabb volt a szokottnál, 
mert évfolyamunk november 1-jén kezdte az utolsó évet. A hosszabb szü
net jól jött mindenkinek, de különösen nekem, mert ezzel több megtaka
rított pénzem lett. Megtakarított pénzem majdnem elérte a 2.500 $-t. 
Ezen az összegen akkor lehetett volna venni két vadonatúj Volkswagent. 
Ugyanakkor egy új családi ház értéke 10.000 $ körül volt. Ez talán ad 
egy kis ízelítőt az akkori pénz értékéről. Mások nem voltak egészen ilyen 
szerencsések, de évfolyamunkról legtöbben megkeresték a szükséges 
összeget tanulmányuk befejezésére.

Utolsó évünk a „Sopron Division” keretében

Évfolyamunk a nyár végén majdnem teljes számban tért vissza. 
Egyedül Bakonyi Nándor határozta el, hogy más irányban tervezi tovább 
folytatni életét. Állítólag ott maradt nyári állásában. Amint már korábban 
említettem, nem minden évfolyam tért vissza az egyetemre olyan nagy 
számmal, mint mi. A lemorzsolódás főleg az alsóéveseknél mutatkozott 
legjobban. Ezek nem ragaszkodtak úgy az erdészhivatáshoz, mint mi. A 
lemorzsolódás oka legtöbbször érthető volt. Néhány azért ment el erő
mérnökire Sopronba, mert a bejutás oda számára talán jobb volt, mint 
máshova. A másfél éves erdészeti tapasztalat után jó néhányan a kanadai 
erdészlehetőségekkel nem akartak élni. Volt, aki más pályán jobbnak 
látta érvényesülését. Erre természetesen igen jók voltak a lehetőségek. 
Volt, aki munkát akart vállalni továbbtanulás helyett, és voltak olyanok 
is, akik még mindig latolgatták a hazatelepülést Magyarországra.

Az egyetemen lényeges változás történt előadásainkon is, mivel több 
tárgyat már angol nyelven hallgattunk.

Hamarosan közeledett a karácsony és a félév vizsgái. Részemről pe
dig még egy más elhatározás is. Már november elején értesültem arról, 
hogy édesanyámnak sikerült kiutaznia Nyugat-Németországba, egy 
háromhónapos rokoni látogatásra a húgához. Édesanyámmal való talál
kozási gondolat sokszor megfordult agyamban, de nem gondoltam, hogy 
ezt meg tudom valósítani. Á legtöbb gondot a tanulmányi kötelezettsé
gem okozta. Aggódtam, hogy erre egyetemi engedélyt nem tudok kiesz
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közölni. Végül ezt mégis megpróbáltam. Beszéltem Roller dékánnal a 
dologról, és megkérdeztem, hogy elmehetnék-e három hétre Németor
szágba. Válasza erre az volt, hogy. „Én nemcsak engedélyt adok erre, 
hanem követelem is, hogy elmenj” Roller szülő volt, és jól érezte, hogy 
mit jelent egy szülőnek találkozni fiával, aki távolra szakadt és akinek 
búcsúzás nélkül kellett elmennie.

Ezekkel a biztató szavakkal nekiláttam papírjaim intézéséhez. Ez 
néhány hetet vett igénybe. Kitűnő nyári keresetem miatt volt pénzem az 
utazásra. Igaz, akkor egy repülőjegy igen drága volt. Oda-vissza 730 $. 
Egyéb költségeket is hozzáadva, a kirándulás kb. 1000 dollárt igényelt. 
Számomra az út minden centet megért.

Éppen karácsony előtt kaptam meg a papírokat és repülőjegyet. így a 
karácsonyt újra egy másik országban töltöttem. (1956-ban Ausztriában, 
1957-ben Kanadában és ezt, 1958-ban Németországban). Ez a németor
szági karácsony és az ott töltött három hét emlékezetes maradt számom
ra. Legjobban annak örültem, hogy találkozhattam édesanyámmal és 
személyesen beszámolhattam új életkörülményeimről. Azok részletes 
ismerete végül megnyugtatta helyzetemről. Annak ellenére, hogy az 
irántam érzett erős anyai szeretettel küzdött, mégsem hívott haza. Sőt, 
mondta, hogy: „Látom, jól éltek és jobb jövő vár rátok, mint most Ma
gyarország tudna biztosítani.” Édesanyám állásfoglalása helyzetemmel 
kapcsolatban számomra is megnyugtató volt.

A háromhetes németországi tartózkodás adott alkalmat egy kis isme
retszerzésre az akkori németországi életviszonyokról és gazdasági hely
zetről. Ez igen jónak mutatkozott, de mégsem vágytam oda vissza. Ha 
Kanada messze is volt, de szerintem sokkal jobb megélhetési lehetőséget 
és életviszonyt biztosított, mint Európa. Utam arról is meggyőzött, hogy 
közel sem olyan körülményes Európába visszajutni, mint azt korábban 
gondoltuk.

Végül a háromhetes szabadságom lejárt. Búcsút vettem édesanyám
tól, rokonaimtól és Németországtól. Én elindultam nyugatra és édes
anyám pedig keletre. Nem vitás, az elválás igen fájdalmas volt, mert nem 
tudhattuk, viszontláthatjuk-e majd egymást valaha.

Mivel én voltam az első a soproni együttesünkből, aki visszalátoga
tott Európába, mindenki kíváncsi volt az európai élményeimre. Ezért elég 
sokat kellett beszélnem róla. Sokszor úgy éreztem magam, mintha valami 
sajtókonferencián lettem volna, amint röpködtek felém a kérdések. Egy-
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két nap eltelte után azonban magamra maradtam, és kezdhettem pótolni a 
tanulás terén mutatkozó elmaradásaimat, a behozandókat.

Utolsó vizsgák és a diplomaterv elkészítése

Elmaradásból volt bőven, mert évfolyamtársaim már lerakták a leg
több vizsgát, én pedig még a kezdetnél sem voltam. Ezenkívül egy része 
már a diplomatervén is dolgozott. Szerencsére, Rollerral az élen, a pro
fesszorok megadtak minden lehetőséget a hiányok pótlására, és én is 
igyekeztem a magam részéről teljes erőfeszítéssel dolgozni. Erőfeszíté
sem sikerrel járt, mert végül elég jó eredménnyel minden vizsgát lerak
tam. Hivatalosan a szemeszterünk január végén ért véget. Számomra ez 
két héttel később történt meg, és akkor én is hozzáfoghattam diplomater
vem elkészítéséhez.

A diplomaterv elkészítéséhez, hasonlóan mint Sopronban, mindenki 
kedvenc tárgyából választhatott témát, és a tantárgy professzorával együtt 
kidolgoztuk a feladatot a terv megoldásához. A terv kidolgozásához, an
nak megvédésére és a szigorlatokra való felkészülésére majdnem három 
hónap állt rendelkezésünkre.

A hagyományos szalagavatónkat 1958. január 29-éri tartottuk a 
Crown-kávéházban díszvacsorával. Ide tanárainkat is meghívtuk. Az est 
fénypontja a hagyományos zöld karszalagok felavatása volt. Néhány 
hímzett is volt köztük, de a legtöbb azonban csak sima volt még akkor. A 
hímzett szalag azt jelentette, hogy a valétáló házas, vagy el jegyezve. A 
vacsora kiváló volt és a szakestély szerű ünneplés humorosan és igen jó 
kedvvel zajlott le.

A tablónk készítése már hónapok óta folyamatban volt. A képeket 
már ősszel elkészítettük. így csak a tabló végleges elkészítése volt hátra. 
Ennek szervezését, mint évfolyamfelelős, én irányítottam. Reméltük, 
hogy a valétabálra elkészül ,és azt ott majd bemutathatjuk.

Mikor egy kicsit munkámban utolértem magam, a majdnem elfelej
tett témák is előtérbe kerültek. Még németországi látogatásom alatt, régi 
ismerősöknél, fényképalbumok lapozgatása közben, megakadt a szemem 
egy csinos lány fényképén. Érdeklődve megtudtam, hogy falumbeli szü
letésű, és az elmúlt 12 év alatt Németországban élt és pár hónappal ko
rábban kivándorolt az USÁ-ba. Azóta Akron, Ohioban él. Erzsi címét 
elkértem azzal a gondolattal, hogy levélben fel fogom keresni. A címet
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zsebembe tettem és - sok elfoglaltságom miatt - a levélírás gondolata 
teljesen feledésbe merült. Miután vizsgáim mögöttem voltak, és a cím 
újra előkerült, 1959. február 6-án írtam Erzsinek egy levelet német nyel
ven. Egy héten belül választ is kaptam rá azzal a kéréssel, ha nekem 
könnyebb magyarul írni, nyugodtan megtehetem, mert ő még nem felej
tette el a magyar nyelvet. Ettől kezdve én magyarul írtam, és ő németül 
válaszolt. Néhány levélváltás után barátságunk elmélyült, de a személyes 
találkozásra akkor kicsi volt a lehetőség. így továbbra is csak írótársak 
maradtunk.

Diplomatervi témának építéstant választottam, amely szoros kap
csolatban volt az erdészeti tűzvédelemmel. A feladatom az volt, hogy 
tervezzek meg egy erdészeti tűzvédelmi telelepet lakóházzal, a szükséges 
épületekkel és a közeli hegytetőn egy magas figyelőtoronnyal. Kanadá
ban az erdőtüzek sűrűn előfordulnak. Ezek egyharmadát villám okozza, a 
többit pedig kitermelési gépek vagy az emberi hanyagság. Ennek követ
keztében több százezer hektár erdő ég le minden évben. Nagyrészét ne
héz eloltani, mert lakott területtől távol van és az úthálózat hiánya miatt 
nehéz oda eljutni. Az értékes erdőterületeken, mint például a Vancouver- 
szigeten, az erdőtűz elleni védelem és a keletkezett tüzek oltása sokkal 
szervezettebb. Diplomatervem is a szervezett tűzvédelem elősegítését 
szolgálta.

Egy héttel a szóbeli vizsgák, vagyis a diplomaterv megvédése előtt 
került sor az írásbeli vizsgákra. Ezeket egyenként sikeresen elvégeztük és 
készen álltunk a szóbelikre. A szóbelit vizsgáztató bizottság előtt kellett 
letenni. Ennek elnöke Roller dékán volt, a tagok pedig a jól ismert pro
fesszoraink.

Szóbelire minden nap, névsor szerint, négy diák volt beütemezve. 
Rám 1959. április 8-án került a sor a három Horváth társaságában (Hor
váth Emil, Horváth István és Horváth Ottó). Ez nagy nap volt számomra. 
Nem vitás, hogy életem legnagyobb vizsgájának számított, és talán utolsó 
vizsgám a 20 éves (igaz, néha megszakított) diákkarrierem alatt. Az első 
elemit ugyanis 1939-ben kezdtem.

A vizsgán első feladatunk a diplomatervünk megvédése volt. Ezen a 
téren volt bőven kérdés és sok helyen dicséret is. Miután ezen túlestünk, 
következett a szóbeli vizsga a kijelölt főtantárgyakból. Minden tárgynál 
váltogattuk egymást a feleléssel. A felelés után a soronlevő megkapta a 
következő tárgy bevezető kérdéseit, amire volt egy kis ideje felkészülni.
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Próbáltuk a legjobbat produkálni, és éreztük, hogy azt meg is tettük. Az 
eredményre azonban még várni kellett, mire mindenki túlesett a vizsgá
kon.

Egy kis izzadással ezen a próbán is túlestünk, és végül erdőmémö- 
kök lettünk. A hivatalos felirat a diplománkon a következő volt: 
Batchelor of Science in Forestry, (equivalent to Okleveles Erdőmérnök, 
graduate forest engineer, - from Sopron University, Hungary). A diplo
maosztásra azonban még várni kellett, mert azokat az együttes UBC 
Graduation Ceremony napján, ünnepélyes keretek között osztották ki 
velünk együtt több mint ezer UBC végzősnek. Végül kiderült, hogy kettő 
kivételével megálltuk a próbát. A kettőnek pedig néhány hónappal ké
sőbb meg volt az alkalma egy újabb vizsgára. Végül évfolyamunkon 
harminchétén megszereztük diplománkat.

Miután diplomámat megkaptam, biztonságba helyeztem bankfió
komban. Azóta onnan ki sem vettem. Senki sem kérte és senkinek sem 
mutattam meg. Nem azért, hogy talán szégyelltem volna, de annak muto
gatására nem volt alkalmam és szükségem. Karrieremben, diplomám 
mutogatása nélkül is, gyorsan haladtam, mert a tudás és nem a diploma 
szövege számított. Érdekes megemlíteni, hogy nekünk, ha nem is mind
járt, a kezdetnél, de később sokszor előnyt jelentett a kiváló, sokoldalú 
képzettségünk. Mi a gyakorlati kérdésekkel sokkal jobban tudtunk bánni, 
mint az észak-amerikai végzettek. Ezt igen jól bizonyítja a soproniak 
sikere szinte minden téren. Ezért hálás köszönettel tartozunk intézetünk
nek és főképpen kiváló vezetőinknek és oktatóinknak.

Végre erdőmérnökök lettünk!
Végzés után nehezünkre esett elhagyni a várost, a megszokott isko

lánkat és a soproni közösségünket, mert amikor állásba mentünk, kezd
tünk szétszóródni az ország és szinte a világ minden részén. Ez különö
sen nehéz volt, mert idegenben éltünk, új helyen gyakoroltuk tudásunkat 
és tapasztalatainkat, versenyeztünk azokkal, akik hazai pályán küzdöttek 
ellenünk. Az utóbbi miatt különösen meg kellett dolgozni, mert be kellett 
bizonyítanunk, hogy meg tudjuk állni a helyünket.

Végzésem után első állásom a Canadian Forest Products Ltd. válla
latnál volt. Munkahelyem egy fakitermelő-telepen kezdődött a Vancou- 
ver-szigeten, a Nimpkish-tó partján. Ott mint „timber cruiser”,
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fatömegbecsléssel foglalkoztam. Ezenkívül térképkészítéssel is. A térké
pek 10 feet vagyis 3,3 méteres szintvonaltávolsággal készültek, mert a fő 
szállítási vonalakon még mindig vasutat használtak. A mellékvölgyekből 
azonban teherszállító kamionokkal szállították a rönköket.

A logging camp vagy favágótelepi élet sokban hasonlított sok más 
logging campi élethez. Ez a telep is igen elszigetelt helyen feküdt. Csak 
hajón lehetett megközelíteni, ahol a végállomás Beaver Cove volt. Innen 
a telepet vagy pontonos repülőn, vagy a naponta többször megforduló 
tehervonaton lehetett elérni. A főtelep lakossága közel ezer férfiből állt. 
A főtelephez közel volt egy melléktelep is, ahol 40-50 famunkás lakott 
családjával.

A munka a telepen a fakitermelés körül összpontosult, és a telepet 
általában kora tavasztól késő őszig üzemeltették. Télen a sok eső és a 
néha havas időjárás miatt általában lezárták, és ilyenkor az összes mun
kás elment a városba telelni. Ez a legtöbb esetben Vancouverben történt. 
Aki tehette, felkereste a melegebb éghajlatú Kaliforniát vagy Mexikót - 
egy kis téli szabadságra.

A telepen a loggerokkal vagy famunkásokkal éltünk barakkokban és 
az ahhoz kapcsolódó életmóddal. Az évfolyamunkról rajtam kívül Bölecz 
Béla és Vadai Jancsi nyertek ott álláslehetőséget. Ezenkívül volt még 
néhány más magyar származású is. Mi hamar megtaláltuk egymást, sza
badidőnket sokszor együtt töltöttük.

Nimpkish-ben csak három hónapig tartózkodtam, mert közben a fa
munkások sztrájkba léptek és a telepet lezárták. Ez nekem egy kéthóna
pos szabadságot jelentett Vancouverben. A szabadságot részben nem is 
bántam, mert a vancouveri nyár gyönyörű volt, és azt mint „szabadsá- 
gos”, korábban nem élvezhettem. Mivel közülünk sokan a sztrájk áldo
zatai lettünk, soproni közösségünk a városban jól megszaporodott. El
foglaltuk régi lakhelyünket. Nap közben szabadidőnk nagy részét a ten
gerparti strandokon töltöttük. Este szórakozni jártunk. Egy kis megtaka
rított pénzünk is volt addigra, és így vígan éltünk a július és augusztus 
hónapok alatt.

Egy másik hivatás új munkakörben

A famunkás sztrájk miatt egy másik állás szerzésére kevés kilátá
sunk volt, de nem is sok időt szenteltünk arra. Vadai Jancsi, aki akkor



98

Bogyaiéknál lakótársunk lett, azonban nem adta fel az álláskeresési ter
vét. Erre miden nap több órát is rászánt. Ennek végül eredménye lett. 
Ezen a napon, kamarásaimmal együtt, még ágyban voltam, amikor Jancsi 
berohant szobánkba, és híresztelte, hogy felderített egy álláslehetőséget, 
és hogy oda őt már fel is vették. Sőt megkérték, hogy küldjön hasonló 
végzettségűeket, amennyit csak elő tud keríteni. Állítólag ez a vállalat 
valami nagy vállalkozásba kezdett, és rengeteg erdészre van szüksége. 
Először azt hittük, hogy Jancsi ugratani akart bennünket, mert az még 
akkor is nagy divat volt nálunk. De mégis ráálltunk ennek a lehetőségnek 
a felderítésére.

A kérdéses vállalat, amelyről igen keveset tudtunk, a Forestal 
Forestry and Engineering Ltd. volt. Vagyis egy erdészeti és mérnöki ta
nácsadó vállalat. Effajta vállalatok szerződéses szolgálatot teljesítenek 
mindenfajta erdészeti és mérnöki munka téren.

Jancsi javaslatára mi is elmentünk oda, és mindnyájunkat egyből fel 
is vettek. Sőt, hamarosan több mint hetven soproni volt ennél a vállalat
nál alkalmazásban. Néha egy-egy brigád teljesen soproniból tevődött 
össze. Sokszor azon tanakodtunk, hogy a vállalat hivatalos nyelvét ma
gyarra fogjuk változtatni. Hamarosan mi British Columbia majdnem 
minden sarkában dolgoztunk, sőt még mexikói és pakisztáni vállalkozá
sokon is. Az utóbbi országok projektjein azonban csak az irodában. A 
helyi vállalkozásokon pedig legtöbbször kietlen vidékeken, British Co
lumbiában. A kinti munka kora tavasztól késő őszig folyt. Télen pedig a 
gyűjtött adatokat dolgoztuk fel az irodában. Amíg az irodai munka ké
nyelmes és érdekes volt, a kinti munka vad, kalandos és sokszor igen 
nehéznek számított.

Házasodás és családalapítás

Első levélváltásunk után majdnem egy év telt el, amíg személyesen 
találkozhattam Erzsivel. Ez 1959. december 19-én történt Akron, Ohio- 
ban. Az akkori és későbbi találkozások és további levelezésünk barátsá
gunkat elmélyítették. így, majdnem egyéves személyes ismeretségünk 
után, házasságot kötöttünk 1960. november 19-én, ugyancsak Akron-ban.

Házasságunk után Vancouver-be, British Columbiába költöztünk. 
Ezt az utat autón tettük meg. A hatnapos túra alatt szinte az egész USÁ-t 
átszeltük. Mindkettőnk számára ez volt az első alkalom, hogy kicsivel
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közelebb megismerkedhettünk az USÁ-val, amely Erzsinek új hazája 
volt, és számomra jövendőbeli hazámat jelentette. De mielőtt itt letele
pedhettünk volna, még öt hónapig Vancouverben laktunk.

Erzsi Vancouverben megismerkedett soproni barátaimmal. Ezenkí
vül ő is élvezhette a gyönyörű várost és környezetét. Erzsi hamar meg
szerette Vancouvert, de tervünk az volt, hogy elhagyjuk, mihelyt meg
kaptam az USA-ba való bevándorláshoz szükséges okmányt. Ezt május 
elején meg is kaptam, és így újra csomagoltunk egy másik költözésre. 
Szerencsére az összes holmink befért kis Opelunkba, és a tervezett lete
lepedési helyünk, Eugene, csak 700 kilométerre volt Vancouvertől.

Eugene számunkra, sok korábbi új otthon után, valószínű, egy sok
kal állandóbb új otthont fog jelenteni, és egy teljesen új életet ígért. 
Eugene-t azonban nem ismertük. Sőt nem is láttuk, mielőtt elhatároztuk, 
hogy oda fogunk költözni. Elhatározásunk azonban nem történt teljesen 
vakon, mert két volt évfolyamtársam, Horváth Pista és Nagygyőr Sanyi 
1-2 évvel korábban ott telepedtek le. Én ismerősök közé mentem, de Er
zsinek újra ismerkednie kellett. Erzsinek az ismerkedés azonban soha 
nem okozott nagy gondot, mert könnyen viszonyul mindenkihez.

Eugene-i letelepedésünknek már előre örültünk, és tele voltunk re
ményekkel. A majdnem kétnapos autóutunkat enyhe, napos és záporesők 
között tettük meg. Az enyhe időjárás Washington és Oregon államban 
zölddé tette a mezőt és a tavaszi virágok is díszelegtek már mindenfelé. 
Ahogy haladtunk dél felé az I-5-ös autópályán, a vidék mindig szebb és 
szebb lett. Ez melegítette szívünket, és reméltük, hogy választásunk 
Eugene-el kapcsolatban be fogja váltani reményünket.

Eugene szélén a magas nyárfák díszes sora fogadott bennünket. A 
város határát jelző tábláról azt is megtudtuk, hogy Eugene lakossága 
50.000 körül volt. Ez magában nagy változást jelentett a majdnem 
1.000.000 lakosú Vancouver után.

Eugene-be 1961. május 5-én érkeztünk meg. Megérkezésünkkor 
Horváthék és Nagygyőrék fogadtak bennünket. Ez nagyban segítette be
illeszkedésünket az új környezetünkbe. Ok ismerték a várost, és ajánla
tukkal hamar szereztünk egy albérleti lakást a város déli részén. Sőt pár 
napon belül még állást is.

Az első oregoni állásomat két hónappal később felváltottam egy 
jobban megfelelő állással. így 1961. július 10-én kezdtem erdészeti pá
lyafutásomat a Georgia-Pacific vállalatnál. Kezdettől fogva szerettem
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munkámat, mert közel volt otthonomhoz (az iroda csak 10 percre volt); 
szerettem, mert bőven adott alkalmat hivatásom gyakorlására és fejlesz
tésére; szerettem, mert a vállalat elismerte tehetségemet és tudásomat; 
szerettem, mert nem kellett a vadonban élnem, mint azt korábban tettem 
Kanadában; szerettem, mert a fizetés jó volt és mindenekfelett szerettem, 
mert végül is kedvelt hivatásomban működhettem.

Hivatásomban szépen haladtam előre a Georgia-Pacific vállalatnál. 
A jó állásom mellett egy másik áldásban is részesültünk, amikor 1961. 
szeptember 22-én első családunk Heidi lányunk született. Ahogy fejlőd
tem hivatásomban, családunk is tovább szaporodott. 1964. július 26-án 
született második lányunk, Elizabeth. Életünk szép és boldog volt 
Eugene-ben. A hetek, hónapok és évek teltek a mindennapi megszokott 
módon. Munkánk mellett mindig akadt bőven más elfoglaltság is. Sza
badidőnkben sokat kirándultunk, utaztunk és elég sok időt töltöttünk ba
rátainkkal és ismerősökkel. Továbbra is kedveltem a sporteseményeket. 
A tavaszi és nyári hónapokban néha horgászni is eljártam. A télen meg a 
síelésre is sor került. Magyarországgal levelezésen keresztül továbbra is 
tartottuk a kapcsolatot. Később pedig hazalátogatással.

1969. január 11-én harmadik és utolsó lányunk is megszületett, akit 
Christienek neveztünk el. Egy évre rá, 1970-ben, az én hivatásomban újra 
lényeges változás történt. Ekkor fő munkaköröm a fanemesítés, vagyis 
genetika lett. Emellett még mindig foglalkoztam telepítéssel, erdőbecs
léssel és erdőműveléssel.

Erdészeti hivatásom szélesedett

Munkámban újabb változások következtek 1971-ben, amikor a vál
lalat felkért egy kutatóállomás létesítésére. Ennek eredményeként a 
Cottage Grove-i erdészeti kutatóállomást 1971-ben indítottuk be. Ennek 
én lettem igazgatója és maradtam is a következő 25 év alatt. Ez volt a 
vállalat első erdészeti kutatóállomása, és a vállalat nyugati partvidék ku
tatási igényeit szolgálta. Ez magába foglalt három államot, Californiá-t, 
Oregont, Washingtont, és kb. 400.000 hektár erdőterületet. Idővel mun
kánk hatást gyakorolt a vállalat más körzeteire is. Az állomáson főleg 
gyakorlati jellegű kísérletekkel foglalkoztunk; genetika, csemetetermelés, 
erdőtelepítés, erdővédelem és erdőművelésből. Az alapelvekkel kapcso
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latos kutatást egyetemekkel és más kutatóintézetekkel szerződésesen ol
dottuk meg. Ez rendszer bevált, korábban is jól működött.

A hetvenes évek elején, amikor az erdőtermékek értéke rohamosan 
emelkedett, a belterjes erdőművelés is gazdaságossá vált. Ezért ezen a 
téren a kutatási munka mellett a gyakorlati kivitelezés is igen gyors iram
ban fejlődött. Irányítója lettem az erdészeti genetika, az erdőművelés, 
beleértve erdőtelepítést, a telepítések védelmét károsítok ellen (gyom, 
vad, stb.), erdőállományok tisztítása gyérítése és műtrágyázása terén a 
széleskörű, gyakorlati programoknak.

A fenti programokkal egyidőben elkezdtük a konténeres csemete- 
termelés módszereinek kidolgozását és csemetetermelési programok 
megindítását. Ez a módszer új volt. A megfelelő épületeket, konténertí
pusokat, gépeket meg kellett tervezni, építeni és a termesztési módszere
ket ki kellett dolgozni. Ez sikerrel járt, és ezen a téren több országos és 
nemzetközi szabadalom is fűződik a nevemhez.

Erdészeti karrierem legutolsó programja a nemesnyár-nemesítéshez 
fűződik. A nemesnyár fogalma nem új a magyar erdészet terén. Ezzel 
igen közeli ismeretségbe kerültünk soproni diákéveink alatt. Mivel az 
ártér vidékén nőttem fel, gyakorlatilag is korán megismerkedtem a 
nemesnyártermesztés fogalmával.

A nemesnyár fejlesztését továbbra is követtem az USÁ-ban, de 
1987-ig gyakorlatilag nem sikerült bekapacsolódni ebbe. 1987-ben a Ge- 
orgia-Pacific vállalat is elindította ezt a programot. Először kísérleti úton 
és később nagyüzemi termeléssel. Mindkét programnak eredetileg én 
voltam a vezetője. A nemesnyártermesztés főleg aprítottfa-termelésre 
irányult, mert a papírüzemeinknek nagy szükségük van az effajta nyers
anyagra. Kutatási eredményeink azonban jól mutatták, hogy a nyár jól 
megfelel furnír- és más faipari cikkek gyártására is.

Papírfatermesztésnél az ültetési hálózat sűrűbb, 1.500 dugvány hek
táronként. A letermelési kor általában 5-7 év körül van, a talaj és éghaj
lati viszonyoktól függően. Erre a korra az átlagátmérő 20 cm, és a fama
gasság 20 méter körül van. Szálfatermelés esetén az ültetési hálózat szé
lesebb, 600 dugvány hektáronként. Az átlagátmérő 10 éves vágásforduló 
esetén 30 cm, és famagasság 30-35 méter körül van.

Vidékünkön a hagyományos erdőterületek nemesnyárfatermesztésre 
nem megfelelők, ezért főleg mezőgazdasági területek felhasználására 
szorítkozunk. Ezeken a területeken a termelés igen intenzív
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talaj előkészítéssel, gyomirtással, károsítok elleni védelemmel, sorközi 
kultiválással, trágyázással és sok esetben öntözéssel jár.

A fent leírt feladatok adtak lehetőséget arra, hogy megismerkedjek 
sokféle és igen széleskörű erdőgazdasági tevékenységgel, sok különböző 
fafajjal, szinte az északi sarkvidéktől a trópusi egyenlítő vidékén keresz
tül a déli féltekén levő 45 fokos szélességi körig.

E tapasztalatok mellett az erdészeti kutatás terén több mint 20 tudo
mányos cikket írtam, néhány kisebb szakkönyvvel együtt; előadást tar
tottam egy egész sor konferencián; sokszor meghívtak tanácsadónak a 
vállalatunkon belül és kívül; és kineveztek több egyetemi és nemzeti 
kormányon belüli tanácsadó testülethez. A tanácsadói bizottságok kere
tén belül az erdészeti kutatás fejlesztésével és annak pénzügyi támogatá
sával foglakoztunk. Ezzel volt alkalmam hozzájárulni az erdészeti tudo
mányok fejlesztéséhez ilyen téren is, amelynek sokszor nemcsak az 
USÁ-ra volt hatása, hanem még világviszonylatban is. Talán a legna
gyobb kitüntetés akkor ért, amikor Oregon Állam Erdészeti Egyesülete 
nekem adományozta az 1993-as év „Erdészeti Kutatások Érdemrendjét”

A fenti leírásból talán úgy tűnhet, mintha nekem különösképpen jól 
sikerült karrierem lett volna. Meg kell azonban jegyeznem, hogy mások 
még nálam is sikeresebbek voltak, és általában mindnyájan jól beillesz
kedtünk „új hazánkba” és hivatásunkba. A 60 kimaradt közül is 47-en 
szereztek más szakokon egyetemi diplomát. Ezek között megtaláljuk a 
kultúrmérnököt, kertészmérnököt, gépészmérnököt, geológust, közgaz
dászt, tanárt, filmrendezőt, mikrobiológust, művészt stb. A 13 nem vég
zős diák közül néhány hazament Magyarországra, a többiek más állás
ban, vagy mint üzletemberek érvényesültek.

A 140 végzett erdőmérnök közül 53 % mint erdőmérnök, 18 % erdé
szeti kutatóként 13 % egyetemi kutatóként, 16 % erdőgazdálkodóként 
működött. A mérnöki és erdőgazdálkodás vonalán dolgozók közül sokan 
elérték a manager vagy még magasabb fokú beosztást is. A kutatók közül 
többen lettek állomásigazgatók, a tanárok közül pedig dékánok. A sopro
ni erdőmérnökök közül sokan szereztek mester és doktori diplomát. Ézek 
közül néhány más szakra is átképezte magát. Az átképzettek között van 
orvos, tanár, geológus, vegyész, agronómus, közgazdász, adminisztrátor 
író és számítástechnikus.

Most azonban már szinte mindnyájan nyugdíjasok lettünk, és élvez
hetjük munkánk gyümölcsét.
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1996. augusztus 31-én nyugdíjba mentem. Ez véget vetett egy igen 
izgalmas, sokszor kalandos és igen élvezetes erdészeti karriernek. Az 
utolsó állásomban 35 évet tölthettem el. Ezalatt mindig egy városban 
laktam. Sőt, még most is itt lakunk feleségemmel, Erzsivel. Ide várjuk 
vissza családunkat és unokáinkat látogatóba. Én továbbra is igen el va
gyok foglalva. Szeretek futni, festeni, utazni, golfozni, írni, magyar regé
nyeket olvasni, élvezem komputeremet és más elfoglaltságot.

Soproni változások

Sopron elhagyása és kanadai letelepedésünk miatt a baráti szellem 
két egyetemünk között teljesen ellenségessé vált. Sopronban nem akarták 
elismerni, hogy mi léteztünk Kanadában

Az 1989-es események utána Sopronban maradt főiskolai vezetőség 
irántunk kifejezett nézete erősen megváltozott. Ez eredményezte Dr. 
Winkler András, az egyetem rektorának 1990. február 19-én kelt levelét, 
amit a Vancouverbe vándorolt soproniakhoz írt. Számomra ez a levél 
igen megható volt. Ezért megőriztem, és szeretném közölni azokkal is, 
akik talán nem ismerik tartalmát. Ez a levél kezdete lett sok más találko
zónak is:

„TISZTELT HONFITÁRSAK, KEDVES KOLLÉGÁK, KEDVES BA
RÁTUNK !

1956. október 27-én »A SOPRONI EGYETEM KARAI ÁLLÁST 
FOGLALTAK NÉPÜNK SZABADSÁGHARCÁNAK SZENT ÜGYÉBEN.« 
Az Egyetemi Tanács az Egyetem határozott és egyhangú állásfoglalását 
17 pontban foglalta össze. Az állásfoglalásban szerepelt, hogy szabad, 

független, demokratikus Magyarországot akarunk, és az is, hogy „az 
oktatók és hallgatók továbbra is teljes egyetértésben, és szilárd egység
ben küzdenek a szabad, független, demokratikus Magyarország megte
remtésért. ”

1956. november 4-én ez a lelkes, őszinte törekvésünk, közös vágyunk 
és felemelő egységünk kényszerűen összeomlott, megsemmisítették Még 
egy nappal korábban a »Soproni Napló« első és utolsó száma a követke
zőket írta: »Ifjú magyarok, diákok, munkások, értelmiségiek, parasztok, 
most ne engedjétek ki a zászlót kezeitekből. Megmutattátok, hol van itt az 
egyetlen igaz erő, hol a rendíthetetlen idegrendszer, tiszta szív és világos 
fő, hol a hivatottság a vezetésre... „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába 
onta vért... ”«
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Egyetemünk ma ismét magáénak vallja az 1956-os 17 pontos állás- 
foglalást. Ennek szellemében rehabilitáljuk mindazokat, akiket az 50-es 
években sérelem ért. Erről az érintetteket írásban értesíti. 1990. novem
ber 4-én pedig Egyetemünkön megemlékező ünnepségsorozatot rende
zünk emlékműavatással egybekötve. Itt demonstrálni szeretnénk együvé 
tartozásunkat, egységünket, közös törekvéseinket. Az 1956. november 4- 
én kettészakadt ősi Alma Materünk tényleges egyesítését már nem való
síthatjuk meg, szimbolikusan és lélekben azonban újra egyesülünk.

Az ünnepségre egyetemünk közössége nevében tisztelettel meghívom 
és nagyra becsüléssel elvárom.

Sopron, 1990. február 19.
(Dr. Winkler András)

Erdészeti és Faipari Egyetem Rektora"

Úgy tűnik, hogy életem a Soproni Egyetemmel kapcsolatban lezárt 
egy teljes kört. E kör kezdőpontja azon a ködös, hideg és borzalmas 
1956. november 4-én született meg, amikor elhagytam az országot, és a 
kör 1990. november 4-én zárult le, amikor a két egyetemünk kibékült 
egymással. A zárópont egy igen boldog eseményt jelent a Magyarorszá
gon maradiaknak és a külföldre kerülteknek egyaránt. Ez az esemény 
méltó megünneplésre is talált. Az ünnepség tetőpontja a Kanadában ké
szült emléktábla-fafaragvány avatása volt. Ez jelképezi azt, hogy béke 
uralkodik a két csoport között, és egymást becsüljük és tiszteljük.


