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Olvasva a Soproni Műhely 1997-ben kiadott „Sopron, 1956“ című különszámát, valamint a Roller Kálmán „...mi is voltunk egyszer az Akadémián”
Soprontól-Vancouverig 1956-1996 című könyvét, felidéződtek bennem a múlt
eseményei. Elkezdtem, a „Sopron, 1956“-beli kérésnek megfelelően, egy vissza
emlékezés leírását. Ez, különböző okok miatt, a tervezettnél hosszabb időt vett
igénybe, és időközben megjelent a Soproni Műhely 1998-ban kiadott „56-os
Emlékek“ című különszáma is. A kiadványok az 1956-os soproni események
mellett súlypontosan az otthonmaradottak, avagy a visszatértek és a Kanadába
kivándoroltak történeteivel foglalkoznak. Hiányzik a harmadik ág, az Európában
(Ausztria, Svájc, Németország, Svédország, Hollandia, Franciaország) élő sop
roniak története. Eddig csak Dr. Tóth János tollából jelent meg az „56-os emlékek”-ben egy leírás, aki nem közvetlen Sopronból, hanem kész erdőmérnökként,
az ország délnyugati részéről került ki Franciaországba.
A Sopronból Nyugat-Európába kivándoroltak történetéhez kívánok egyéni
visszatekintésemmel hozzájárulni. Összefoglalásként szolgálhat az 1. sz. mel
léklet, azaz az 1990. november 4-én a Soproni Egyetem visszafogadási ünnepsé
ge alkalmából tartott visszaemlékezés tartalma. Roller (256. o.) rövid leírást ad
ugyan erről az eseményől, de az Európában élők részéről elhangzott beszédet
nem említi. Feledékenységének az oka talán abban rejlik, hogy a NyugatEurópában élő soproniak nem képeznek egy tömör egységet és a létszámuk így
jelentéktelennek tűnik. A valóságban a minden 2. évben megrendezett találko
zóinkon résztvevők számának átlagos nagyságrendje 60 körül mozog, és a legu
tóbbi találkozó rendezőbizottsága több mint 130 címmel rendelkezett.
A kezdet mind a három ágnál azonos. A közvetlen soproni eseményekre
ezért csak röviden, részben mások leírására hivatkozva és esetleges eltéréseket
kiemelve, térek ki.
A későbbi út meghatározásánál tudatosan vagy tudat alatt, bizonyára nálam
is és másoknál is, szerepet játszhattak korábbi események, hiszen voltak az élet
ben olyan mozzanatok amiről nem beszéltünk és az életrajzainkban, kádereink
ben sem kerültek az előtérbe. Ezért a visszaemlékezés kezdetén néhány pont az
egyéni háttérből.
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Egyéni háttér
Édesapám egy parasztcsaládból származó orvos volt, aki az anyagi helyzete
javulásával fejébe vette a régi családi földek visszaszerzését. Az részben sikerült
is. Ezzel, a későbbi megítélések szerint, a módos középparaszt kategóriába tar
toztunk.
Debrecenben bombatalálat érte a házunkat. Édesapám egy katonai alakulat
orvosa lett. A visszavonuló lovasszekeres alakulattal húzódtunk mi is, mindig a
közeledő front előtt, egyre jobban nyugatra. Végül Bajorországban kötöttünk ki.
A háború befejeztével visszatértünk az alakulattal együtt Magyarországra, de mi
most már nem Debrecenbe, hanem Gyomára, az édesapám szülőhelyére költöz
tünk. őt, főleg azzal vádolva, hogy német katonákat is gyógyított, B-listára he
lyezték. Nem folytathatta az eredeti hivatását. Mezőgazdasággal foglalkozva,
magunk műveltük meg a földeket és a meglévő kis erdőterületet. „Mintagazda“
oklevelet kaptunk, amire később mindig utalás volt az önéletrajzokban.
1947-ben még az volt az alapirány, hogy ha valaki maga műveli meg a föl
det, az megtarthatja. Ezzel a meggondolással váltottam az általános gimnázium
ból a Mezőgazdasági Gimnáziumba Szarvasra. Mire ott végeztem, a föld már,
ellenszolgáltatás nélkül, állami kézbe került. Az édesapám újra orvosként dolgo
zott.
Az érettségi után, 1951-ben jelentkeztem Sopronba a főiskolára. A felvétel
hez a jeles érettségi bizonyítványom sem volt elegendő. Az a hír járta akkor,
hogy később a kertészetiről is át lehetne váltani az erdőmémökire. Oda is jelent
keztem utófelvételezésre. Eredménytelenül. Az „értelmiségi” származásom,
avagy általában a káderlapom, nem felelt meg az akkori követelményeknek.
Állást a Tiszasülyi Állami Gazdaságnál kaptam, gyakornoki minőségben.
Oda megfigyelési célból kerülhettem. A gazdaság „dolgozóinak” zöme Buda
pestről a környékbeli falvakba deportált és állandó rendőrségi felügyelet alatt
álló nemesekből, korábbi katona- és csendőrtisztekből állt. Aratás és cséplés
közben egymás után borultak ki a munkából a nyári hőségben. Segítség nyújtá
sáról csak lopakodva lehetett szó.
Önuralommal rendelkező, tartózkodó emberré váltam és sikeresen átvé
szeltem három hónapot. Innen már ajánlással kerültem, törekvéseimnek megfe
lelően (minél messzebb hazulról a múlt foltjainak az elhomályosítása végett),
délnyugatra, a Sátorhelyi Állami Gazdasághoz, mint segédagronómus. Abban az
időben Magyarország önállóságra törekedett a gyapottermesztés terén. A gazda
ság az új irányzat egyik központja volt. Mint gyapottermesztési megbízott, egy
öttagú csoport vezetőjeként toboroztam munkásokat az Alföldön, és irányítottam
a gyapotszedést. Ehhez a pécsi iskolákat is kivezényeltek úgy, hogy időnként
több mint nyolcszázan is dolgoztak a területen. Gyapottermesztési „szakember
ré” váltam (valójában senki sem értett hozzá és Magyarországon nem is lehetett
eredményesen termeszteni). Mint ilyent, át kért a Szentlőrinci Gépállomás és 21
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termelőszövetkezet gyapottermesztési tanácsadója lettem. Keményen dolgoztam
és feletteseim elismerték a munkámat.
Ismét jelentkeztem Sopronba felvételre, de most már az állami áazdaság és
a Gépállomás vezetőinek valamint a Gépállomás párttitkárának az ajánló leve
leivel. Az egyetemről is érkezett figyelmeztetés a felvételi bizottsághoz, hogy
jövök, és ha lehet, vegyenek fel. A felvételi vizsgám sikerült és felvettek. 1952
őszén elkezdhettem a tanulmányaimat. Kollégiumi felvételről nem lehetett szó.
A Lőverekben laktam. Az alapösztöndíjam a többiekének egy töredéke volt.
Csak a tanulmányi eredménnyel kapcsolatos részt sikerült tartamosan biztosíta
nom. Otthonról nem sok anyagi támogatást kaphattam. Először megspórolt pén
zemből, később pedig különböző munkák vállalásával, étkezési megszorítások
kal (reggeli csak egy pohár víz) és a fűtési költségek csökkentésével (télen hideg
szoba) sikerült az anyagi nehézségeket áthidalnom.
A Kapuvári Kiegészítő Parancsnokságtól megkaptam 1954. december 6-ai
dátummal a katonai igazolványomat. Abban a következő bejegyzések voltak:
„Csapaton kívüli szolgálatra alkalmas” és „Szakszolgálatra alkalmas” Ezek a
munkaszolgálatos katonák jelzői voltak, ami összeférhetetlen lett volna az főis
kolai tanulmányokkal. Szorongva mentem el a Kiegészítő Parancsnokságra, és
érveltem, hogy ez csak tévedés lehet. A felelős tiszt a beszélgetés végén átjaví
totta az igazolványt csapatszolgálatra és kihúzta a szakszolgálatot. Máig sem
tudom, hogy ez a jóakaratán múlt-e, vagy tényleg tévedésnek minősítette-e a
bejegyzéseket.
1956 szeptemberében egy évfolyamtársam kezembe nyomta a párt belépési
nyilatkozatának az űrlapját. Azt kitöltetlenül visszaadtam. Évfolyamtársam hi
tetlenül nézett rám, hiszen „ekkora megtiszteltetést” visszautasítani nem lehet, és
figyelmeztetett, hogy ennek még következményei lesznek. A következmények
foganatosítására később már nem kerülhetett sor.
Az egyéni hátterem itt említett részletei, inkább talán a tudatom alatt, két
következtetéssel járhattak: 1. Nyugati tartózkodás után is visszatérhet az ember,
legfeljebb csak hátrányokkal kell számolnia. 2. A származásból eredő jellemzők
miatt másoknál alkalmasabb alanya volnék az 56-os események esetleges megtorlási akcióinak.

1956. október 22. - november 3.
Erről az időszakról a három műben többen és kimerítően beszámoltak.
Egyéni történetem a folyamatokhoz kapcsolódik. Ötödéves erdőmémök-halIgató
voltam. Részt vettem a lengyel ifjúsággal vállalt szolidaritási felvonuláson és a
MEFESZ naggyűlésen a S0TEX kultúrházban. Egyike voltam azoknak a kar
szalagos diákoknak, akik a közrend fenntartása érdekében a rendőrökkel együtt
járőröztek. Később fegyveresen (egy öreg puskával) őrt álltam az egyetem bejá
rati kapuja előtt, valamint éjszaka a város szélén a bejövő forgalom ellenőrzésé
re. Végül egy úgynevezett Készenléti Osztag tagja lettem, állandó készültség
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ben. Tehát a Biztonsági Csoporthoz tartoztam. Letartóztatásokban nem vettem
részt.
A velem együtt Európában maradt kis csoport tagjai ugyancsak aktív részt
vevői voltak a soproni eseményeknek (MEFESZ-vezetőség, Híradási Osztály
rendfenntartás stb.).
A gyorsan pergő eseményekből csak két kis jellemző epizódust ragadok ki.
Az egyilc. Az Egyetem kapuja előtti őrségemnél egy otthonról, az Alföldről
futólag ismert leány bukkant fel. ő Sopronban volt üdülni motorkerékpárral, és a
zavaros viszonyok ellenére is haza akart menni. Kértem, értesítse szüléimét az
egészséges mivoltomról. Megtette. Ez volt az utolsó hír magyar földről szüleim
nek, de én ezt akkor még nem tudtam.
A másik: A város szélének, nem valami gazdagnak tűnő, lakói étellel és
itallal kínáltak bennünket. Mi szabadkoztunk, de ők erősködtek: ha maguk így
kiállnak érettünk, akkor ne szenvedjenek semmiben se hiányt. Elfogadtuk. Na
gyon jól esett a sötét, hideg, sáros útfélen.

1956. november 4. - december 9.
Itt hivatkozom évfolyamtársaim, Dr. Szabó, Szeberényi, Kékesi és Pápa
„Visszaemlékezés az 1956-os soproni, kópházai és sitzenheimi eseményekre”
című leírására a Soproni Műhely 1997-es különszámának 39-47. oldalain. Együtt
voltunk, hiszen én az általuk említett 62, Kópházát, Klostemeuburgot és a Salz
burg melletti intemálótábort, Sitzenheimet megjárt V. évesek közül a 6 Európá
ban maradiakhoz tartozom, és úgy volt, ahogy ők leírták. Ellentétben a Borovits
Ferenc emlékezetével (Sopron, 1956, 114-115 o.) az V.évesek zöme
Sitzenheimben volt, és, ellentétben a Vancsura Rudolf megjegyzésével (Sopron,
1956, 31. o.), a kiszabadulás után csak kis részük (Sopron, 1956, 47. o.) csatla
kozott a kanadai kivándorlókhoz.
Elegendő tehát itt is a történteket néhány személyes emlékkel kiegészítenem:
- Kópháza határában egy félig megtöltött, felül nyitott siló vált a „harci állá
sommá”, egy katonai puskával, néhány tölténnyel és két kézigránáttal fel
szerelve. Ha valóban harcra került volna sor, akkor abból élve nemigen ke
veredtem volna ki.
Még a határ közös átlépésekor sem gondoltam kintmaradásra. Ellentétben
egyes, talán meggondoltabbakkal, nem volt a zsebemben a leckekönyv. A
Roller-féle könyv 298. oldalán, az erdőmémöki és műszaki fakultások hall
gatóinak az ország együttes elhagyásáról szóló előzetes határozatáról, soha
sem hallottam. Viszont hittem abban, hogy mivel a szovjet páncélosok,
megtévesztve bennünket, már a városban voltak, csak a határ osztrák olda
lán juthattunk volna el az összekötőnk által megjelölt találkozási ponthoz.
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Részt vettem a sitzenheimi táborban a szabadulásunkért folytatott éhségsztrájkban, és egy előre megbeszélt focizás közbeni „verekedésben”, ami
nek a hátterében sikerült egy-két vakmerőnek a felpiszkált drótkerítés alatt
kibújni.
- Sitzenheimben, sok vajúdás közepette, alakult meg a már említett 6 V. évesből,
név szerint Dimitri Lyubomir, Gácsi Vendel, Kató Ferenc, Krémer Gábor,
Nagy József és Rácz József, akikhez még egy balek, Turza Tibor csatlako
zott, a hetek úgynevezett „Hétgatyás”-csoportja - a jelszóval: „felvesszük a
segélyekből kapott hét gatyánkat és vagy sikerül Európában ösztöndíjjal to
vábbtanulni, vagy hazatérünk, de Kanadába semmiképpen sem megyünk.”
Az utolsó ponttal kapcsolatban még megjegyzendő, hogy az esetleges ösz
töndíjra vonatkozó kitétel nem holmi álmodozás szüleménye volt, hanem St.
Wolfgangban a hírek szerint európai ösztöndíjas továbbtanulási lehetőségek
merültek fel (lásd „Sopron, 1956”, André Béla naplója, 103. o., Nov.23., Né
metország és 104. o., Dec. 4., Svédország, Svájc).

1956. december 10. - december 29.
December 9-én felszabadították az intemálótábort. 10-én kezdődik a búcsú
zás az évek során összekovácsolódott, és részben jóban-rosszban összetartó ba
rátoktól, akik hazaindulnak.
A „Hétgatyások“ égető problémái az elszállásolás, mivel a sitzenheimi tá
bort hamarosan bezárják, és az ösztöndíj kérdésesek voltak. Megindultunk az
utóbbi tisztázása érdekében. Az intemálótáborból nem volt erre lehetőségünk.
Első célunk Németország volt, de érdeklődtünk Svájc és Svédország felé is.
Mindez még megfelelő nyelvtudás nélkül. Csak egy gagyogott közülünk vala
micskét németül.
A szállás első megoldásaként kínálkozott a Kanadába menők kivándorlási
tábora. Ennek az előfeltétele a kivándorlási szándék kinyilvánítása volt. Meg
tettük. így december 16-án csatlakozhattunk a St. Wolfgang-i csoporthoz, és
velük együtt beköltöztünk 19-én a Salzburg közelében lévő Hellbrunn-i fabarak
kok egyikébe.
Mind, a részünkről mind, több Kanadába jelentkezett részéről is voltak két
ségek a soproni viszonyokkal és az esetleges hazatérési lehetőségekkel kapcso
latban. Mi nem rendelkeztünk közelebbi értesüléssel az Illyés Benjámin és Nagy
László december eleji, St.Wolfgang-i küldetéséről (Sopron, 1956, 91-97. o.).
Többszörös megbeszélések eredményeként megszületett az a döntés, hogy kö
zülünk kettőnek, a már megerősített magyar határ ellenére is, vállalnia kellene
egy soproni utat. A választás Gácsi Vendelre és reám esett. Elvállaltuk az utat. A
többiek kérésére becsületszavunkat adtuk arra, hogy mindenképpen visszatérünk
Salzburgba és beszámolunk nekik. Csak azután dönthetünk a további sorsunk
útirányáról.
December 21-én elindultunk, elemózsiával és a maradék pénzzel ellátva,
vonaton Bécsbe. Onnan késő délután sikeresen eljutottunk az ágfalvai határrész
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hez. A teljes sötétség beálltával sötét felöltőkbe burkolódzva, guggolva és rész
ben hason csúszva léptük át a határt. Toronyiránt, földeken, szántásokon ke
resztül beérkeztünk Sopronba és még az éjjel felkerestük néhány professzorun
kat.
Rövid alvás után, ismerősöknél a Lőverekben, december 22-én újabb be
szélgetések következtek professzorainkkal és hallgatótársakkal. A hazatéréssel,
avagy egy esetleges európai diploma megszerzésével kapcsolatban megoszlottak
a vélemények. Ezzel szemben egyöntetű volt a felfogás a kanadai kivándorlásra
vonatkozóan: aki oda megy, az valószínűleg elveszett a magyar társadalom szá
mára. Tanáraink utolsó próbálkozásként salzburgi kézbesítés céljából egy
visszahívó levelet adtak a kezünkbe (2. sz. Melléklet).
Estefele éppen készülődtünk a visszaútra, amikor évfolyamtársunk, R.F.
felkeresett bennünket és kérte, hogy velünk jöhessen, ő a menyasszonyát akarta
megkeresni Ausztriában. Beleegyeztünk, azzal a kitétellel, hogy minden utasítá
sunkat követi. Elindultunk Ágfalva, felé a nyugatra irányított szovjet ágyúk határ
mögötti láncolatán keresztül. Az őrködő kiskatonának igazolványokat mutogat
tunk és szerény orosz tudásunkkal magyaráztuk, hogy dolgozni megyünk. Jóakaratú gyerek volt, nem fogott gyanút, a szállingózó hóesésben elköszöntünk tőle.
Sötétben értünk a határ közelébe és lopakodva húzódtunk a határ felé, amikor
távolabbról géppisztoly, közelebbről meg gyereksírás és katonai felszólítások
hangjai értek el hozzánk. Évfolyamtársunk elvesztette az önuralmát és majdnem
hangosan kérdezte, hogy most mit csináljunk. Ezután hiába lapultunk a baráz
dákban. Lámpák fénye pásztázott végig rajtunk, és a határőrök elfogtak bennün
ket.
Először az őrszobához kísértek (ott sebesült nem volt, tehát a géppisztolyos
a levegőbe lőhetett, habár ez decemberben, a „Sopron, 1956“ 140-141. oldalán
említett kiskatona vallomása szerint, a lövési parancs következtében már kocká
zatos dolog lehetett) és hajnalban, másokkal együtt, teherkocsival Sopronba, a
laktanyába vittek bennünket. Hosszabb várakozás után mi is kihallgatásra ke
rültünk. Elmondtuk, hogy az egyetem futárjai volnánk és visszahívó levelet vin
nénk Salzburgba. Azt be is mutattuk. Megindultak a telefonálások az egyetem
mel. Tanáraink igazoltak bennünket. Ezután alapvető fordulat állt be. Egy tiszt
ajánlotta, hogy kivisz bennünket a határra. Persze az osztrák oldali ügyeskedés a
mi dolgunk. Az ajánlatot tett követte. (Hű, ha ezt előre tudtuk volna, hogy így is
lehet.) Évfolyamtársunk már nem tartott velünk. Megelégelte az egyszeri pró
bálkozást.
További nehézségek nélkül átléptük a határt és estére Bécsbe érkeztünk.
Kimerülve, állomási fűtőtesthez lapulva próbáltuk eltölteni az éjszakát. Itt nyil
vánult meg a becsületszó kötőereje. Minek tovább? Itt vagyunk még Sopron
közelében! Egyszerűen vissza és kész! De nem lehetett. Valami hiányzott volna
az önmegbecsülésünkből. Tehát: tovább!
Pénzünk már nem volt. December 23-án Bécsben ugyan a villamosok még
jegy nélkül vitték a menekülteket, a nyugat felé menő vonatoknál azonban már
nem lehetett ezzel számolni. Feltétlen pénzre volt szükség, de honnan? Hosszú
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próbálkozások után rátaláltunk H. I. ismerősünkre, aki bécsi továbbtanulást
szorgalmazott, de később mégis hazatért. Ő adott kölcsön 600 Schillinget. ígér
tük a visszafizetést, habár még nem tudtuk, miből.
Kifáradva, a villamoson ülve, kissé elbóbiskoltam. Egyszer csak valami
mozgást éreztem a tenyeremben. Felnyitottam a szemem. Egy megállónál vol
tunk. Egy öregebb néni lépett gyorsan ki és a kezemben egy öt schllinges volt.
Különös gondolatok kavarogtak a fejemben. Hát koldussá vált a büszke magyar?
Szomorú benyomást kelthettem. Mégis sokáig szorongattam a pénzdarabot. Va
lami emberi melegség, közelsége sugárzott belőle.
December 24-én visszaérkeztünk a Salzburg melletti Hellbrunn-i fabarak
kokhoz. Mi voltunk a Roller könyvének 153. oldalán említett, Sopronból érke
zett hallgatók. Emlékezetem szerint reálisan számoltunk be a soproni állapotok
ról, ismertettük a visszahívó levél tartalmát és továbbítottuk a levelet. Semmi
képpen sem feltételezhető, hogy, amint ezt Roller írja, a beszámolónkkal segí
tettük volna a kanadai kivándorlás előkészületeit, hiszen mi magunk akkor is a
hazatérés vagy az európai továbbtanulás lehetőségeivel számoltunk. Viszont
arról sincs tudomásom, hogy kik és mikor tértek a hazahívó levél alapján vissza
Sopronba.
A Bécsben kölcsönkért pénz megtérítésével kapcsolatban szerencsénk volt.
Amint ezt André Béla (Sopron, 1956, 105. o.) és Hahn Fülöp (56-os emlékek,
67. o.) is említi, a távollétünk alatt, 22-én karácsonyi ajándékként műanyag ak
tatáskákat osztogattak, amiben, egyebek mellett, fejenként 100 Schilling volt.
Barátaink a mi nevünkben is átvették az ajándékokat. Hamar összedobtuk a hat
darab százast és postáztuk Bécsbe.
A december 27.-ei oltásoknál az álkivándorlói mivoltunk nyilvánvalóvá
vált. Ezt már nem akartuk. Következésképpen kirúgtak bennünket a kivándorlási
táborból. A salzburgi menekültügyi szolgálat vezetője a kivándorolni nem akaró
7 oktató és a 7 „Hétgatyás“ számára a salzburgi Kaisererhof szállodában bizto
sított szállást, ahova 28.-án beköltöztünk. Az anyagi fedezet feltételezhetően a
Roller által a 109. oldalon leírt forrásból származhatott. Közelebbit erről mi nem
tudtunk. Az oktatók próbálkoztak egy európai magyar erdészeti intézet létreho
zásával. Ez nem járt sikerrel, és a hétből öten 1957. január 20.-án visszatértek
Sopronba.
A kivándorlók december 29-én este indultak vonattal. Kikísértük őket az
állomásra. Ismét a búcsúzás megrázó jelenetei következtek.
A tanácstalanságokra és véletlenekre jellemző a T.F. évfolyamtársunk ese
te. ő hosszú gondolkodás eredményeként végül is úgy döntött, hogy nem megy
Kanadába, hanem velünk marad. Együtt álltunk a búcsúztatásnál és vártuk a
vonat, a jegy nélkül maradt 20 soproni ügye miatt (lásd Roller, 154. o.) késleke
dő indulását. Barátok kérdezték a kocsik ablakából: hát te nem jössz velünk? A
válasz „nem“ volt. Lassan indult a vonat. T.F. nekiiramodott és felugrott a már
mozgó vonatra. A nagyobb tömeg mágneses vonzó hatása mégis elvitte Kanadá
ba.
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1956. december 30. - 1957. március 17.
A sitzenheimi intemálótábor és a hellbrunni fabarakk utáni óriási szállodai
kényelem nem tartott sokáig. A menekültügyi szolgálat, nyilvánvalóan csökkenő
anyagi fedezete miatt, átkerültünk kb. egy hét múlva egy salzburgi
„Jugendherberge“-be. Ez az átutazó fiatalság, vándorló mesterlegények stb. át
meneti, olcsó otthona, többágyas termekkel, ellátással és a megszállók takarítási,
konyhai stb. kötelezettségével.
A pénz tovább fogyott, és így a „Jugendherberge“-ben is csak kb. két hétig
maradhattunk. Ezután egy Salzburg szélén lévő kis várba kerültünk, ami nyil
vánvalóan egy kihaló nemesi család utolsó tagjának, egy öreg néninek a tulajdo
na volt. Ő felajánlotta jótékonysági célra, gyermekotthonnak. Már benne voltak
a gyermekméretre szabott vaságyak. Azokban aludtunk, nyújtózkodás esetén az
ágy végén, a rácsok között kilógó lábakkal. Rajtunk kívül egy gondnok a felesé
gével és bokszer kutyájával lakott még ott. Ott maradtunk az ausztriai tartózko
dásunk végéig, azaz az átkelésünkig Németországba, egyre rosszabbodó körül
mények között.
A külföldi továbbtanulás egyik előfeltétele az eddigi tanulmányok igazolá
sa volt. Közülünk csak egynek volt a zsebében a leckekönyv. A többieké Sop
ronban maradt. Összeállítottuk a tanulmányaink menetét és kértük a Kaisererhof
szállodában tartózkodó oktatóinkat az igazolására. Ez megtörtént 1957. január
12-én a Salzburgi Magyar Segélyszolgálat irodájában, ahol az öt aláírás hiteles
ségét is igazolták.
Naponként jártunk különböző szerveknél és külföldi kirendeltségeknél a
továbbtanulás érdekében. így értesültünk, többek között, a Ford-alapítvány eu
rópai továbbtanulási ösztöndíjáról. Megkérvényeztük és elmentünk Bécsbe,
hogy a döntő bizottság színe elé járuljunk. Nagyon sok jelentkező volt. Féltünk,
hogy a végén mégsem sikerül a dolog. A névsorunk alapján közülünk elsőként
Dimitri Lyubomir ment be. A bizottság egyik tagja érdeklődött a szerb nyelvkészsége iránt és rövid szerb nyelvű beszélgetés után közölte vele, hogy a többi
hat már be se jöjjön, mivel mi megkapjuk az ösztöndíjat. Tényleg megkaptuk.
Az egésznek a további hátteréről nincs tudomásunk. Talán ismerték a soproniak
korábbi próbálkozásait, avagy a német követségről jöhetett egy előjelzés.
Hallomásból értesültünk az Alsószászország (Niedersachsen) tagállambeli
Göttingeni Egyetem Hannoversch. Münden-ben (vagy röviden Hann. Mündenben) lévő Erdészettudományi Karáról. Oda jelentkeztünk. Tehát nem HannoverMüncheni-Egyetem (olyan nincs), amint ezt Roller a 110. oldalon írja, és arról
sincsen tudomásunk, hogy őneki sikerült volna „öt utolsóéves hallgatónkat... ott
elhelyezni"
A Göttingeni Egyetem egy nagymúltú (ma kereken 260 éves) nagy (ma
közel 30.000 hallgatóval és az ennek megfelelő személyzettel rendelkező)
egyetem. Magyarországon korábban a város Göttinga néven volt ismeretes, és az
idők folyamán sok magyar, főleg Erdélyből, folytatta itt tanulmányait. Egyes
híressé váltak neveit (pl. Körösi Csorna Sándor) fali-táblákon örökítették meg.
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Az Egyetemen Finn-Ugor-Szeminárium működik, folyamatosan magyar veze
tőkkel és tanítják a magyar nyelvet is. Az egyetem diákja és tanára is volt
Wilckens, aki a közelben lévő Wolfenbüttel városból származott. Az Erdészettu
dományi Kar 1970-ig volt a Göttingentől 35 km-re délre fekvő kisvárosban,
Hann. Müdenben. Akkor költözött át az egyetem székhelyére a 130 ezer lakosú
Göttingenbe.
A továbbtanuláshoz a kar fogadókészségének a kinyilvánítására és a város
beli letelepedési engedélyre volt szükség. Mindkettőt megkérvényeztük és meg
kaptuk. Ami, azonban hiányzott, az a határátlépési engedély volt. A magyar
eseményekkel kapcsolatban nemcsak sok magyar hanem sok kelet-német mene
kült is kért letelepedési engedélyt Nyugat-Németországban. A rendszeres ügy
intézések érdekében átmenetileg zárolták a határt. Az intemálótáborbeli üdülé
sünk miatt tehát ebben a vonatkozásban is kimaradtunk az első fordulóból.
Az élelmezési lehetőségeink egyre romlottak. A várbeli tartózkodásunk
elején még sikerült pénz nélkül (hiszen az nem volt) különböző szervektől tej
port, katonai száraz sajtot nagy pléhdobozban és több karton paradicsomos szar
díniát (amit, villamosra való pénz hiányában gyalog hurcoltunk át Salzburg vá
rosán) beszereznünk. Ezek, kiegészítve korábbról a vár picéjében maradt, fa
gyott burgonyával, még meglehetős élelmet nyújtottak. Később már nem volt a
tejpornak és a sajtnak sem utánpótlása. Maradt napi háromszori étkezésre a fa
gyott burgonya és a szardínia, amit egyre jobban borsoztunk és a végén már
senki sem (még a bokszer kutya sem) tudta megenni.
Felső ruházatunk rendeződött, a katolikus és református egyházak bevásár
lási utalványinak köszönhetően, fejenként egy kiskockás nagykabát, egy sötét
kék nadrág és egy pár sárga cipő képében (a legolcsóbb anyagokból). Kiskabátra
már nem jutott az utalványból. Érdekes látvány lehetett, amikor reggelenként hét
kockás kabát elindult a város közepe felé ügyintézésre.
Végre a magyar menekültek számára is felnyitották a német határt. A kö
vetségről elláttak bennünket igazolásokkal, vasúti jegyekkel és útiköltségi anya
giakkal. Az esemény megünneplésére elmentünk egy kiskocsmába, megittunk
fejenként 2 deci sört és attól mindannyian pityókások lettünk. Nem bírta az elég
gé lerongyolódott szervezet a már szokatlan, csekély alkoholt sem.
Március 17-én szálltunk vonatra és többszörös átszállás után érkeztünk meg
a Göttingeni Egyetem Erdészettudományi Karának a színhelyére, a fentebb már
említett, Hannoversch-Mündenbe. Az állomáson egy oktató és két KeletNémetországból áttelepült diáktárs várt reánk. A lakáskérdés későbbi megoldá
sáig két, saját házzal rendelkező diákegylet fogadott be bennünket. (Csak később
tudtuk meg, hogy négy ilyen egylet működik, és a hagyomány ápolása szem
pontjából nagyon sok rokonvonásuk van a Selmec-Sopron-i hagyományokhoz.
Nem csoda, hiszen Selmecen német befolyás érvényesült.)
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1957. március 17. - 1960.
Érkezésünk után értesültünk arról, hogy két soproni diáktársunk, Rozsnyay
Zoltán, IV. és Balázs Árpád, II. évfolyamos hallgatók már Hann. Mündenben
tartózkodnak. Az utóbbi az André Béla régi B.- ként megnevezett kamarása
(Sopron, 1956, 105. o.) aki december 18.-án Nyugat-Németországba ment roko
naihoz és tanulmányait tehát nem Münchenben, hanem az attól kereken 500 kmre északra fekvő, Mündenben folytatta, ők már az egyetemre jártak, velünk
szemben egy szemeszter előnyt szerezve.
Az egyetemen szemeszterközi szünet volt. Ügyeink intézésében elsősorban
a Kelet-Németországból származó diáktársaink voltak a segítségünkre. Ővelük,
a megfelelő nyelvtudás hiányában is, aránylag hamar megértettük egymást. Eh
hez hozzájárult múltuk hasonlósága. A nyugat-németekkel hosszabb időt vett
igénybe a gondolkodásmódbeli különbségek áthidalása. Az egyetem székhelyén,
Göttingenben segítségünkre volt Dr. Farkas József egyetemi tanár, a Finn-UgorSzeminárium vezetője, aki az egyetem többi karaira érkezett magyar diákok
ügyeivel is foglalkozott. (Feltételezem, hogy őróla van szó Roller könyvének
110. oldalán.)
Állami részről elismertek bennünket mint „Politikai Menekülteket14 Ez volt
az előfeltétele a munkavállalási lehetőségnek. A város különböző gyáraiban
mindenkinek sikerült segédmunkásként az elhelyezkedés. Én egy smirgligyárba
kerültem, de voltak olyanok is, akik a szakmához közelebb álló hordógyárban
kezdték mündeni pályafutásukat. Belőlem ott egy későbbi szemeszterszünetben
lett rakodómunkás.
Hannoversch-Münden egy völgyben, a Fulda és Werra folyók találkozásá
ból keletkező, Weser folyó eredeténél fekvő, erdőkkel körülvett város, akkoriban
kereken 21 ezer később, a területrendezés következtében hozzácsatolt települé
sekkel, kereken 26 ezerre növekedett lakossággal. Humbold állítólag, egyebek,
mint például Budapest mellett, a világ hét legszebben fekvő városai közé sorolta.
Sok turista látogatja, különösen az észak-német kalickás építési mód tömör
megjelenése miatt. A partos oldalak kertesházas utcái emlékeztetnek a soproni
Lőverekre.
A 160 márkás Ford-ösztöndíj hivatalos folyósításáig havi 150 márka szoci
ális segélyben részesültünk, visszafizetési kötelezettséggel. Együttes megegye
zés alapján ebből is és később az ösztöndíjból is fejenként havi 60 márkát egy,
Rácz Jóska kezelésében lévő közös kasszába tettünk, kölcsönös segítség céljára.
A lakáskérdés különböző privátházaknál megoldódott albérletként. Az
egyetemi felvételnél különleges elbánásmódban részesültünk. A Salzburgban
kiállított bizonyítványainkat elismerték és a német nyelv elegendő ismerete nél
kül is felvettek bennünket. Az V. éveseknél elismerték az „Előszemesztert“
(Vorsemester: ami megfelel négy szemeszter, azaz két év vizsgaanyagának).
Csak közgazdaságtanból volt, érthető módon, későbben letehető különbözeti
vizsgára szükség. Elkezdhettük a „Szakszemesztert“ (Fachsemester: ismét négy
szemeszter, azaz két év tananyaga végvizsga-kötelezettséggel). Ez salamoni
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döntés volt: abban bíztak, hogy 2 vagy 3 év után majd elegendő nyelvtudással
rendelkezünk, amikor a végvizsgákra jelentkezünk, az V. éveseknél pedig a
szakmai alap döntő része már úgyis megvan, amit időközben átültethetnek né
metbe.
A mindennapi élet és a tanulmányi cél gyors nyelvtanulásra késztetett ben
nünket. A többi „Hétgatyás“ részt vett a Göthe-intézet nyelvtanfolyamán. Jóma
gam autodidaktaként, elemista olvasókönyv, ponyvaregények és később komo
lyabb olvasmányok alapján igyekeztem elsajátítani a nyelvet.
Feltétlenül hittünk abban, hogy a tanulmányok befejeztével és a németor
szági erdészeti gyakorlat ismeretével gyarapodva visszatérhetünk Magyarország
ra és ott gyümölcsöztethetjük külföldi tapasztalatainkat (lásd a 3. sz. mellékletet).
Április közepén megindultak a nyári szemeszter előadásai. Mindent persze
még nem értettünk és szakszótárunk sem volt. A szakszavak gyűjtése a követke
zőképpen ment: az erdőműveléstani előadáson például gyakran elhangzott a
„Durchforstung“ kifejezés. Felírtuk és a szünetben egy német diáktárstól kér
deztük, mi az. O rajzolt fákat és egyeseket kihúzott belőlük. Ahá, hiszen ez gyé
rítést jelent. Beírtuk tehát egy szakszótárnak kinevezett füzetbe: Durchforstung =
gyérítés.
A karnak nem volt központi menzája, de egyes diákegyleteknél főztek.
Vagy ezeknél lehetett olcsó pénzen ebédet kapni, ha befogadták az embert (ben
nünket egyes egyletek úgynevezett vendégtagként befogadtak), vagy egy-két
vendéglő külön kínálata segíthetett. A reggeli, a vacsora és a hétvégi étkezés
egyéni megoldásban történt. Az ebédnél hiányoztak a megszokott magyar kony
ha fűszerei. Törtpaprika, édes-nemes formában, csak egy üzletben volt. Erős
paprika sehol és a zöldpaprikát akkor jóformán még nem is ismerték. Cseresz
nyepaprikára egy virágüzlet kirakatában bukkantunk. Bementünk, és amikor
nézegettük a szép piros bogyókat megkérdezték az eladó hölgyek, hogy tulaj
donképpen mit akarunk mi ezzel a dísznövénnyel kezdeni. Megmondtuk: jó lesz
ízesítőnek például levesbe. Majdnem leesett az álluk. Megvettük a dísznövényt.
Jó volt.
A nyári szemeszterben részt vettem a mündeniek küldötteként (mint korel
nök, avagy alias „Az Öreg“) a német egyetemeken tanuló magyar diákok megbí
zottjainak a Rajna melletti Bingenben megrendezett összejövetelén. A közös
problémák megoldási lehetőségeiről volt szó.
Öten a magyar gárdából, egy Kelet-Németországból áttelepült diáktárssal
együtt, dél-európai körutat terveztünk 1957 őszére, a szemesztervégi előadási
szünetre. Látni akartunk néhány, korábban számunkra elérhetetlen országot. A
terv szerint először mindenki dolgozik, gyűjti a pénzt, azután megveszünk egy
olcsó Volkswagen kisbuszt és azzal útra indulunk. Egyedül a német kollégának
volt autóvezetési jogosítványa. Ő lett volna a sofőr, de röviddel az indulás előtt,
családi gyászeset miatt, lemondta a résztvételt. Ötünk közül kettőnek, Gácsi
Vendelnek és nekem volt motorvezetési jogosítványa. A mi kötelességünk lett az
autóvezetési vizsga letétele. Eredményesek voltunk, és néhány nappal az indulás
előtt már újdonsült kocsivezetési jogosítványokkal rendelkeztünk.
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Mindenkinek sikerült a munkaszerzés. Megvettünk egy öreg bogárhátú
Ford kocsit, kaptunk a kartól egy sátrat, beszereztük a vízumokat és öt magyar
elindulta pár hetes körútra (Dél-Németország, Svájc, Olaszország Rómáig, Rivi
éra, Monaco, Franciaország). Rengeteg élménnyel gyarapodva tértünk vissza a
következő szemeszter előadási korszakának a kezdetére. A Fordot ugyanannyi
ért, amennyiért vettük, eladtuk.
Rácz Jóska kamarásommal új albérletbe költöztünk. Az addigi lakhelyünk
tulajdonosnője visszatért amerikai körútjáról és rossz néven vette, hogy a megbí
zottja ilyen jött-ment külföldieknek adta ki a szobát. A ház többi lakói szomorú
an búcsúztak el tőlünk.
A téli szemeszterben már jobban értettük az előadásokat. A szaknyelvnél
továbbra is segítségünkre voltak a magyar eseményekkel kapcsolatban keletről
nyugatra áttelepült hallgatók. Többen úgy vélekedtek, hogy az általános nyelve
zet elsajátítása legjobban egy barátnő segítségével megy. Ebben az irányban is
igyekeztünk. Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek, akivel 1958 tavaszán
hozott össze bennünket a kifürkészhetetlen sors.
Az 1958-as év tavaszi előadási szünetében egy nyugat-német diáktárssal
együtt favágóként dolgoztam Közép-Svédországban, teljesítménybérben. Meg
ismertem a svéd erdőket, erdőművelést, középsvéd városokat, Stokholmot (ahol
56-os soproniakkal is találkoztam), valamint út közben Koppenhágát és Ham
burgot.
A mündeni tanulmányaink alatt megismerkedhettünk a közelebbi környék
és tanulmányutak keretében, Németország távolabbi vidékeinek erdészeti viszo
nyaival is. Lassan közeledtünk a végvizsga felé. Annak előfeltétele volt 2, úgy
nevezett szeminármunka elkészítése (ezek helyére lépett később a diplomamun
ka). Kiválasztottuk a tanszékek kínálataiból a megfelelőnek tűnő témákat és
elkezdtük a kidolgozásukat.
A már korábban itt lévőkkel 9-re szaporodott magyar gárdából elsőként
Rozsnyay Zoli szerezte meg 1958 őszén a diplomát. Őneki is, mint soproni ne
gyedévesnek, elismerték a tanulmányok első felét és a „Hétgatyások“ megérke
zésekor már mögötte volt egy szemeszternyi tanulmány. így megelőzött ben
nünket, a soproni ötödéveseket. Mi hatan 1959 tavaszán kerültünk végvizsgára.
Az előkészület, egyetemi jegyzetek hiányában, egyénileg készített jegyzetekből
és az ajánlott irodalomból történt. Nem vallottunk szégyent a szóbeli, írásbeli és
erdészeti gyakorlati vizsgákon.
Az egyetemi erdészeti diploma nem mérnöki, hanem erdőgazda (DiplomForstwirt) fokozatot ad. Ez, a törvények szerint, egyetemet végzett szakmai te
vékenységre jogosít, de az állami szolgálathoz nem elegendő. Ahhoz szükséges
az akkoriban 3 éves, később 2 évre csökkentett, gyakorlati kiképzés
(Referendarzeit) végén egy tagállam minisztériumában gyakorlati szakemberek
előtt letehető „Nagy Államvizsga”. A tagállamok, már az egyetemi felvétel előtt,
tesztvizsgákon válogatták ki az embereiket azzal az ígérettel, hogy a diploma
megszerzése után elvégezhetik az előkészítő időt, és sikeres államvizsgázás
esetén átveszik őket állami szolgálatba. A privát erdőgazdaságok is súlyt he
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lyeztek a már meglévő „Nagy Államvizsgádra. Előzetes tesztvizsgánk nekünk
sem, és a Kelet-Németországból áttelepült diáktársainknak sem volt. A tagál
lamoknál viszont nem lehetett e nélkül az előkészítő időre jelentkezni. A kikép
zés állami szolgálatnak számított, természetesnek véve a német állampolgársá
got. Mi, magyarok ezzel sem rendelkeztünk.
A diplomavizsga közeledtével elkezdtük az állások keresését, szakbavágó
és nem szakbavágó területeken is. A kérvényekre sok nemleges, de néha biztató
válasz is érkezett. Kezembe jutott, többek között, a Siemens cég egy újságbeli
hirdetése, amiben ígérték a felveendők üzembeli továbbképzését. A jelentkezés
határideje ugyan már lejárt, de én mégis próbálkoztam. Arra hivatkoztam, hogy
Sopronban már elektrotechnikát is tanultam. A válaszukban sajnálták a késői
jelentkezésemet és biztattak, hogy figyeljem a további hirdetéseiket, mert az
adataim alapján számításba jöhetnék.
A már végzettek munkakeresése végül is a következő eredményekkel járt:
Hárman átmeneti kutatási feladatok keretében kaptak helyet egyetemi tanszéke
ken (Rácz, Rozsnyay) vagy kutatóintézetben (Dimitri). Később mindhárman
felhasználták kutatási feladataikat a doktori cím megszerzésére. Ketten (Kató,
Nagy) a Dr. Speidel egyetemi tanár közvetítésével a Bonni Mezőgazdasági Ka
mara Erdészeti Részlegének a területén, szerződéses alapon, kis, priváterdők
felvételezésével és 10 éves tervezésével foglalkoztak. Egy (Gácsi) a Mercedes
cég Unimog részlegéhez került Dél-Németországba. Krémer Gabi sajnos már
nem tudta elfoglalni a kilátásban lévő állását egy csemetetermelő üzemnél. Rö
vid betegség után, feltételezhető orvosi hiba következtében, elhunyt. A teljes
magyar gárda, német diáktársak és több tanárunk kísérte utolsó útjára a mündeni
temetőbe.
Jellemző az „7. sz. Melléklet”-ben említett „Mi mindent tudunk” kitételre a
Dimitri Lyubi esete. Ő egy műszerrel foglalatoskodott a kísérleti intézetben,
amikor a főnöke rászólt: „maga ne nyúljon hozzá, maga nem ért ahhoz” A ka
pásból jött válasz a következő volt: „professzor úr, ha maga tudná, hogy én még
mi mindenhez értek” Sokoldalúságát bizonyította, és a főnök tovább már nem
kételkedett.
A priváterdők felvételezésénél a szakmai ellenőrünk említette egy beszél
getés közben, hogy a központban problémájuk van a térképek előállításával. Túl
sok munka gyűlt össze és nincsen elég műszaki rajzolójuk. Mi mondtuk, hogy
természetesen ahhoz is értünk. Behívtak bennünket munkapróbára Bonnba.
Megfeleltünk a követelményeknek, és azután a térképek előállításával többet
kerestünk, mint a párhuzamosan tovább futó szakmai felvételezéssel és tervezés
sel, habár a felvételezéshez már egy öreg, 175 cm3-es DKW motorkerékpárral is
rendelkeztünk.
Továbbra is izgatott mindannyiunkat a „Nagy Államvizsga” kérdése. Lépé
sek ugyan történtek ebbe az irányba, döntésre azonban még nem került sor.
Gondoltam, ha az nem megy, akkor próbálkozom egy másodtanulmánnyal. El
mentem a meghirdetett, műszaki egyetemi felvételhez szükséges, tesztvizsgára
Essenbe. Sikerrel jártam. Tesztelőim beszerezték volna számomra a felvételhez
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szükséges, előzetes gyakorlat helyét is, és biztattak, hogy a soproni tanulmá
nyaim alapján talán néhány tárgyat el is ismernének az egyetemen. A dolog az
anyagiakon bukott meg. Nem lehetett másodtanulmányra ösztöndíjat szerezni.

1961 -1970.
Egy jó év elteltével megoldódott a „Nagy Államvizsgá”-ra előkészítő idő
lehetőségének a kérdése. Létrehoztak egy össz-szövetségi havi 350 márkás ösz
töndíjat. Az Alsó-Szászország (Niedersachsen) és Hessen tagállamok hajlandóak
voltak a kiképzésre, azzal az előfeltétellel, hogy egy Pfenninggel sem járulnak
hozzá az anyagi támogatáshoz, és a vizsga után nem tartunk igényt az állami
szolgálatba való átvételre. Ezt kijelentettük hivatalosan, írásban és elkezdtük
1960 őszén az előkészítő időt, Nagy Jóska Hesszenben és én AlsóSzászországban. A többiek közül később Dimitri, Rácz és Rozsnyay Hessenben,
Balázs Alsó-Szászországban vett részt a kiképzésben. Gácsi a Mercedesnél ma
radt és nem államvizsgázott. Turza Tibor az egyetemi tanulmányai befejeztével,
hosszú töprengés után, visszatért Magyarországra. Ezzel a korábbi 9-személyes
mündeni magyar gárda 7-személyre csökkent.
A 3 éves kiképzés részei a következők voltak: Egy év erdészet. Ebből le
galább két hónap kerületvezetői erdészi tevékenység. Nyolc hónap erdőrendező
ség. Ebből két hónap termőhelytérképezés, három hónap egy erdőkerület felvé
telezése és tízéves tervezése, három hónap a rendezőség központjában (őnáluk is
volt mellékkeresetem műszaki rajzokból). Két hónap a Mezőgazdasági Kamara
Erdészeti Részlegénél. Öt hónap utazási idő, azaz erdészetek, nagyüzemi cse
metekertek és faipari üzemek látogatása bel- és külföldön, előre megkérvénye
zett és engedélyezett útiterv alapján. Öt hónap egy közigazgatási központ erdé
szeti részlegénél. Négy hónap előkészülés a vizsgára. Napló vezetése és egy
államvizsgamunka elkészítése kötelező volt. Mindkettőt osztályozták.
A „Nagy Államvizsga” egy teljes heti írásbelikből 4 vagy 6-8 órás felada
tokkal, szóbeliekből és egy egész napos gyakorlati vizsgából állt. Ennek sikeres
letétele után 1963 végére lett belőlem a német viszonyok közötti teljes értékű
erdész, Assessor des Forstdienstes címmel.
Szüleimmel aránylag rendszeresen leveleztünk, de a politikailag esetleg ké
nyes dolgokat kerültük. Ok időközben az Alföldről a Balaton mellé költöztek,
ahol a bátyám is állásban volt. Őt 1961-ben hivatalosan kiküldték az ausztriai
egészségügyi rendszer többnapos tanulmányozására, és sikerült vele találkoz
nom. Ekkor én már egy használt kis 500-as FIAT kocsi tulajdonosa voltam. Az
zal körutaztunk, beszélgettünk és amíg tartott, ettük az édesanyám által elkészí
tett hazait.
Az utat felhasználtam egy esetleges ausztriai munkavállalás tisztázására is.
Egy privát erdőgazdasághoz felvettek volna, először a vezető mellé gyakornok
nak, azzal a kitétellel, hogy ha négy év múlva megszerzem a törvény által előírt
állampolgárságot és beváltam, akkor a vezető nyugdíjazását követően átvehet-
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ném az erdőgazdaság vezetését. Az ajánlat a német államvizsga miatt túl korai,
volt de a jövőre nézve biztatást jelentett.
1962-ben volt a Nyugat-Európában élő soproniak, később hagyománnyá
vált, első pünkösdi találkozója Svájcban. Az alapötlet a Zürich környékén élő,
főleg a Borovits Ferenc (Sopron, 1956, 115. o.) által megnevezett, soproni ne
gyedéves erdészekből álló csoporttól eredt. Máig is találkozunk minden második
év pünkösdjén váltakozva Svájcban, Németországban és Ausztriában. A részt
vevők tábora időközben kiszélesedett. Az összekötő kapocs ugyan mindmáig
Sopron, de már nemcsak 56-os, hanem korábban vagy később nyugatra került
erdészek, bányászok és geodéták is résztvevők.
Számomra az 1962-es évhez még egy esemény fűződik. Ez év szeptembe
rében volt feleségemmel az eljegyzésünk, kis családi körben, Ausztriában a
Fertő tó partján, cigányzene mellett. Mégpedig kétszeresen. A szüleim nem
kapták meg a kitűzött időpontra a kiutazási vízumot. A mündeni visszatértünk
után jött a hír, hogy az mégis sikerült. Tehát újra elmentünk a tett színhelyére és
együtt ünnepeltünk. Nyelvi probléma nem volt. A szüleim is rendelkeztek hasz
nálható német tudással, és akkor már a feleségem is elég jól értette a magyar
nyelvet, ő azután 1963 nyarán látogatta meg édesanyjával a szüléimét és megis
merte a bátyámékat is. 1963 decemberében volt az esküvőnk Hann. Mündenben,
amin a bátyám a feleségével is részt vett. Egy kanadai kivándorlás esetén az
ezekhez hasonló találkozások talán nem jöhettek volna létre.
A „Nagy Államvizsga” közeledtével újra elkezdődött a munka keresése. A
korábban aláírt nyilatkozatnak megfelelően, szóba sem jöhetett a közvetlen ál
lami szolgálat. Végül is mindenki legalább egy átmeneti álláshoz jutott. Nekem
Dimitri Lyubi említette, hogy állítólag az Össz-szövetségi Biológiai Intézmény
Hann. Mündenben lévő Erdei Növénybetegségek Intézetének a vezetője, Dr.
Zycha egyetemi tanár egy kétéves kutatási feladatra, ami talán még egy évvel
meghosszabbítható is lehetne, pénzt kapott és még nincs megfelelő embere. El
mentem hozzá. A lucfenyő vörösrevesedésének alsó-szászországbeli felvételezé
séről, a kórokozó gombák meghatározásáról és a károk értékeléséről volt szó.
Megegyeztünk. Ebből a témából írtam később a disszertációmat és szereztem
meg a doktori címet a Göttingeni Egyetem Erdészettudományi Karán 1967 ele
jén. Itt is érvényesült a „Mi mindent tudunk” kitétele, hiszen korábban nem tar
tozott a Mykológia a kedvenc tárgyaim közé.
A kutatási pénz 1966-ban a végéhez közeledett. Már csak a doktori vizsga
hiányzott és ezzel elérkezett a 3. sz. Melléklet kitételének megfelelő, azaz a ha
zatelepüléssel kapcsolatos, döntésnek az ideje. A feleségemmel megbeszéltük a
dolgot, és semmi kifogása sem volt az életünk magyarországi folytatása ellen.
Az álláslehetőségek tisztázása céljából azonban egy előzetes magyarországi útra
lett volna szükség. A sikertelenség esetére pedig a további németországi mun
kalehetőség is megoldásra várt.
A sors véletlenének, avagy az előre meghatározott irányvonalának,
köszöhettem a következő németországi munkalehetőséget. Az egyetem Erdészeti
Üzemgazdaságtani Tanszékének a vezetője, Dr. Speidel egyetemi tanár elment a
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freiburgi egyetemre. Az egyik asszisztensét magával vitte, a másik pedig
visszament az állami erdőgazdasághoz, ahonnan korábban a tanszékre delegál
ták. A kiírt vezetői helyet megkapta Dr. Mülder. ő Amerikában, Berkeley-ben
volt 8 évig egyetemi tanár. Az utcán találkozva Zycha-val elpanaszolta az üres
tanszékkel kapcsolatos, még megoldatlan, helyzetét. Zycha említette, hogy őneki
volna egy embere, aki hajlik az üzemgazdaságtan felé. Az illető átlépte kutatási
témájának a felvételezési keretét és most, a többletadatok felhasználásával éppen
gazdasági kiértékelést tervez. Azután szólt nekem és én bejelentkeztem a
Mülderhez. Hosszan elbeszélgettünk. Megértettük egymást, és ő kilátásba he
lyezte az asszisztensi (tanársegédi) állást. Ez nem állandó, hanem minden két év
utáni, megítélés alapján, hosszabbítható, legfeljebb 6 évig, avagy 8-ig, ha előké
születben van a habilitáció.
Az állás átmeneti állami hivatalnoki, az előfeltétele az állampolgárság, amit
én, habár főleg más okokból, már korábban megkérvényeztem. Édesanyám
1964-ben meghalt. Nem vehettem részt a temetésén. Édesapám megbetegedett és
szerettem volna 1966-ban meglátogatni. A magyar kitételek szerint már érvény
ben volt az amnesztia, és ígérték, hogy ha valaki külföldi állampolgárként kéri a
vízumát, azt mint külföldit kezelik és csak akkor lehetnek problémái, ha főbenjá
ró bűnt követett el. Német állampolgárság volt tehát annak is az előfeltétele,
hogy helyben, előzetes kötöttségek nélkül, megérdeklődhessem a hazatéréssel
kapcsolatos lehetőségeket.
Az állampolgársági kérelmemet a túl korai kérvényezés miatt visszadobták.
Még nem telt el az előírt 10 évi belföldi tartózkodás ideje. Hamarabb csak állami
érdekből lehetett valakit honosítani. Ennél segítségemre volt a kar dékánja, aki
igazolta, hogy a kutatás szempontjából egy roppant értékes embert veszítene el
az egyetem, ha az állampolgárság hiánya miatt nem vehetnének fel az Üzemgazdaságtani Tanszéken megüresedett állásra. Ezzel újra benyújtottam a kérvényt,
és rövid időn belül megkaptam a német állampolgárságot anélkül, hogy leadtam
volna a magyart. Erről a mai napig sem mondtam le.
1966 nyarán beszereztük a vízumokat és elindultunk nejemmel az első ha
zalátogatási utamra. A határátlépésünk pontos időpontját a bátyámnak és egy
jóbarátnak előre jeleztük, akik Sopronban az egyetemen vártak bennünket. Szo
rongató érzéssel léptük át a határt. Nyomasztó hangulatot keltettek a határállo
más be- és kijárati sorompóinak mindkét oldalán, valamint a határőrlaktanya
melletti sorompónál is készenlétben lévő géppisztolyos katonák és a hűvös bá
násmód. Az országban nem fordultak hozzánk hivatalos szervek az 1956-os
eseményekkel kapcsolatos kényelmetlen kérdésekkel. Korábbi barátok és roko
nok továbbra is barátok és rokonok maradtak, csak másodsorban voltam néme
lyeknek nyugatos. Édesapámat még életében meglátogathattuk a kórházban és
ott voltunk a temetésén.
Egy körút keretében érdeklődtem az álláslehetőségek után. Sem egyetemen
vagy kutatóintézetben, sem erdőgazdaságoknál nem volt a számomra hely, még
akkor sem, ha egyébként szakembert kerestek, pedig a legegyszerűbb szakmai
munkát is elvállaltam volna. Jellemző még az 1. sz. Melléklet-ben említett kö
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vetkező eset: az egyik alföldi erdőgazdaság igazgatója évfolyamtársam volt. Ő a
körutam idején külföldön tartózkodott. A visszatérte után a bátyám érdeklődésé
re így nyilatkozott: „Ki az a Kató Feri? Én azt nem ismerem” Ez a válasz a le
hetőségek szempontjából nézve tehát egyértelmű volt. Barátaim szerint örülhet
tem a negatív eredménynek, hiszen mindig csak „nyugatos” maradtam volna, és,
mint veszélyes ember mindenféle előrejutási lehetőségtől elzárva.
Ezzel eldőlt a hazatelepülés kérdése. Vonzódásunk a hazai tájak felé meg
maradt. Ettől kezdve minden évben voltunk legalább egyszer Magyarországon
és jártam Sopronban az egyetemen is. Az évfolyamom minden találkozóján részt
vettünk. Nyilvánvalóvá vált azonban, hogy életünk további útja Németországhoz
kötődik. Visszatértünk után Hann. Münden-ben megkaptam és elfoglaltam az
Erdészeti Üzemgazdaságtani Tanszék asszisztensi állását.
A 60-as évek végéig nemcsak a mündeni gárda minden tagja hanem a Nyugat-Európában (főleg Ausztria, Németország, Svájc és Svédország) továbbtanuló
korábbi soproni hallgatók (erdészek, de bányászok is, akik közül többen a Harzhegységben lévő Clausthal-Zellerfeld-ben végeztek) is megszerezték a diplo
májukat és már állásokhoz jutottak. Ez az időszak a házasságok korszaka és
többeknél megszülettek az első gyerekek is. Megindultak a hazalátogatások.
A hét mündeni közül az évtized végére négyen már úgy a „NagyÁllamvizsgával” mind a doktori címmel is rendelkeztek. Az ötödik később dok
torált. A nagy igyekezet hátterében némi kényszer is volt. A magasabb képzett
ség állásszerzési előnyt ígért. Persze a doktori címek nagy aránya másoknak is
feltűnt. így merült fel tekintélyes német szakember oldaláról egy tanszéki láto
gatása alkalmából az 1. sz. Melléklet-ben is említett kérdés „Mondja, ugye Né
metországba a soproniak legjobbjai kerültek?” A kissé humoros válasz így
hangzott: „Nem, mi mind ilyenek vagyunk” Valóban volt nekünk egy hátterünk,
amivel az egyetemet végzett német erdész kollégáink nem rendelkeztek. Ez a
tanulmányaink sokoldalú soproni erdőmémöki megalapozása volt, amiért kö
szönettel gondolunk volt professzorainkra és tanárainkra. Ezt a németországi
tanulmány kiegészítette a látókör kiszélesítésével és az önálló szabad döntések
hangsúlyozásával.

1971 -1980.
Rendeződnek az állásviszonyok. A tagállamoknak a „Nagy Államvizsga”
előtti elzárkózása és az írásban adott lemondásaink ellenére is már többen az
állami erdőgazdaságok kereteibe kerülnek. Dimitri Lyubomir a Hesszeni 'Erdé
szeti Kutatóintézet Erdőművelési, majd Erdővédelmi Intézetének a vezetője,
Balázs Árpád pedig ugyanezen kutatóintézet Erdészeti Hidrológiai Intézetének a
tudományos munkatársa lesz. Nagy Józsefet, is felveszik a Hesseni Állami Erdőgazdaság keretébe és elküldik Brazíliába. Onnan öt évi tevékenység után
visszatérve erdészetvezető-helyettes, majd egy erdészet vezetője. Rácz József az
Alsó-Szászországi Erdészeti Kutatóintézet Növénynemesítési Részlegének tu
dományos munkatársa, ahonnan egy évre Amerikába küldik duglászfenyő vető
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mag begyűjtésére. Később Göttingenben a kerületvezető erdészek képzésére
megalakuló Erdészeti Szakfőiskola egyik alapító tagja és főiskolai tanára. Innen
szabadságolják öt évre, amit Németország nevében Malajziában szakmai segítő
ként tölt el. Gácsi Vendel a Mercedes cégnél marad Dél-Németországban.
Rozsnyay Zoltán a Göttingeni Egyetem Erdészeti Politika és Erdészettörténet
Tanszékén asszisztensi, akadémiai tanácsosi, majd főtanácsosi minőségben az
erdészettörténet tantárgyat képviseli.
Nekem sikerült az asszisztensi állás kétévenkénti meghosszabbítása. 1973ban habilitáltam (szakterület: Erdészeti Üzemgazdaságtan) és megkaptam a pri
vátdocensi címet. 1974-ben kineveznek akadémiai tanácsosnak, 1975-ben főta
nácsosnak, 1976-ban megkaptam az „aufierplanmáBiger Professor“ (egyetemi
magántanár) címet és 1980-ban kineveztek egyetemi rendes tanárnak
(Universitatsprofessor) a Göttingeni Egyetem Erdészeti Üzemgazdaságtani Tan
székére (ma Erdészeti Ökonómiai Tanszék).
Hann. Münden továbbra is a korábbi mündeni magyar diákcsoport köz
pontja maradt. Itt telepedett le véglegesen, azaz házak vételével vagy építésével,
Balázs, Dimitri, Kató és Rácz. Vasárnaponként összegyűltünk egy korábbi diák
vendéglőben ultizásra és beszélgetése. Ha a többiek közül valaki Müdenbe láto
gatott, akkor csatlakozott a társasághoz. Rozsnyayék a kar 1970-es átköltözése
után Göttingenben vettek ki egy lakást, de néhány év múlva ők is visszatértek
Mündenbe és itt építettetek házat.
Most már érződnek a magyarországi új gazdasági mechanizmussal kap
csolatos, valamivel liberálisabb politikai felfogás kihatásai. Puhatolódzás indul
meg nyugat felé. A soproni egyetem rektora egy egyetemi docenssel együtt úton
volt 1971-ben Németországban és érdeklődött Göttingenben az esetleges kap
csolatok lehetőségeiről. A megbeszélések eredményeként indult meg az iroda
lomcsere a soproni és göttingeni egyetemek között. Hivatalos tudományos mun
katársi és diákcseréről a devizanehézségek miatt még nem lehetett szó. Laza
személyes kapcsolatok azonban már létrejöttek.
Emlékezetemben maradt egy akkori beszélgetés tartalma. Kocsival men
tünk Hann. Mündenből Göttingenbe. Melettem ült a rektor úr és némi gondolko
dás után kérdezte „Te, Feri, nem találkoztunk mi már valamikor?”. A válasz:
„De igen, 1966-ban. Te voltál az, aki néhány mondatban egyértelműen a tudtom
ra adta, hogy esetleges hazatérésem után semmi reményem sem lehet állásra az
egyetem keretében.” Némi szünet után még megjegyezte: „Talán jobb is ez így,
hiszen te most röviddel a habilitáció előtt állsz egy német egyetemen.”
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1981 - 1990.
A nyugat-európai kétévenkénti pünkösdi találkozóink megszakítás nélkül
folytatódnak. Baráti beszélgetések közben értesülünk egymás helyzetéről. Álta
lában mindenki megvetett lábbal áll az elért pozícióján, beágyazva a most már
megszokott társadalmi és családi környezetbe. Gyakorivá váltak a hazalátogatá
sok. Most már nem azt kédezzük egymástól, hogy „tervezel-e majd valamikorra
egy hazalátogatást?”, hanem azt „mikor voltál és mikor mész megint” Ebben is
megnyilvánul az Európa melletti döntés előnye. Közelebbi és egyszerűbb az út,
mint a tengerentúlról.
A mündeni csoportból Dimitri Lyubomir habilitál a Göttingeni Egyetem
Erdészettudományi Karán erdőművelésből. Megkapja a privátdocensi, majd
később az egyetemi magántanári címet és gyakorlatokat is tart az
Erdőműveléstani Tanszéken.
A magyarországi viszonyok változása következtében egyre jobban előtérbe
került a hivatalos kapcsolatok lehetőségeinek a kérdése. Mi, mündeniek nem
feledkeztünk meg a 3. sz. Melléklet 4. bekezdésének a kitételéről, és igyekeztünk
a lehetőségeinknek megfelelően közreműködni. Nem tartoztunk tehát azokhoz,
akik csak a rendszerváltozás után voltak hajlandók együttműködésre, hiszen a
változás előfeltétele éppen a látókör és a gondolatvilág kiszélesítése.
A Göttingeni Egyetem Erdészeti Üzemgazdaságtani Tanszékén fogadhattuk
1983-ban az első soproni magyar ösztöndíjast. A soproni egyetem fennállásának
175. évfordulóján a Göttingeni Egyetemet az Erdészettudományi Kar dékánja és
én képviseltük. Ekkor voltak az első megbeszélések egy hivatalos együttműkö
dési szerződés megkötéséről. A göttingeni Erdészettudományi Kar botanikus
kertjében, ugyancsak 1983-ban, Wilckens-kő avatása volt (Wilckens, a selmeci
erdészeti tanulmányok megalapítója, amint ezt fentebb már említettem, a kör
nyékről ered és göttingeni diák, valamint tanár is volt). Ennek a megvalósítása
Rozsnyay Zoltán nevéhez fűződik. Az avatáson részt vettek Magyarországról és
koszorút helyeztek el: a soproni egyetem rektora, a magyar Erdészeti Egyesület
elnöke és a soproni egyetem külföldi kapcsolatainak a megbízottja. A Göttingeni
Egyetem részéről ott volt az egyetem elnöke, a kar dékánja, valamint számos
egyetemi tanár, tudományos dolgozó és diák. A zenei körítést a kar kürtös cso
portja adta.
1984. november 26-án aláírásra került a hivatalos együttműködési szerző
dés a Göttingeni Egyetem Erdészettudományi Karának a tanácstermében. Ezt
magyar részről az egyetem rektora és az Erdőmérnöki Kar dékánja, német rész
ről az egyetem elnöke és az Erdészettudományi Kar dékánja írta alá. A
Göttingeni Egyetem részéről engem kértek fel az együttműködés ügyeinek az
intézésére, és az egyetem hivatalos megbízottja maradtam egy évtizeden ke
resztül, 1994-ig, a nyugdíjba menetelemig. Az eredeti szerződés a tudományos
dolgozók évi, összesen 30 napos cseréjére vonatkozott, de 1986. február 28-án
megegyezés jött létre a diákcserével kapcsolatban is. Ez a kiegészítés először

156

nehézségekbe ütközött a Göttingeni Egyetem szenátusánál az esetleges anyagi
lekötelezettségek miatt. Csak annak a biztosítása után, hogy a finanszírozás kí
vülálló pénzadók segítségével történik, egyezett bele a szenátus.
Az emberi sorsok menete szempontjából nézve érdekes esemény, hogy a
szerződéskötés soproni rektoránál ugyanarról a személyről van szó, akivel elő
ször 1966-ban a hazatérés lehetőségeiről tárgyaltam, és aki 1971-ben
Göttingenben járt a kontaktusok felvételének az érdekében.
1985-ben megindul a csereakció a szerződés keretében és azon kívül is. Az
előírt kétévenkénti felülvizsgálat utáni folytatás nem okozott problémát. A
nyugdíjazásomig összesen 136 magyar látogató volt a Göttingeni Egyetem Erdé
szettudományi Karán (zömében a soproni egyetemről, de az ERTI-ből és az
Országos Erdészeti Egyesülettől is). Göttingenből 172-en látogattak Sopronba
(beleértve egy 50 személyes tanulmányút résztvevőit is). 13 tudományos előadás
hangzik el soproniak részéről Göttingenben, 9 göttingeniek részéről Sopronban,
valamint háromszori meghívott előadói tevékenység Sopronban. Német ösztön
díjjal összesen hét soproni erdész és egy gödöllői mezőgazdász ösztöndíjas tar
tózkodott több (10 vagy 16 hónap) - kevesebb (néhány hét vagy 3 hónap) ideig a
göttingeni Erdészettudományi Karon. Nyugdíjazásom után kollégák vették át a
megbízotti szerepet és a kapcsolat máig is működik.
Nagyobb nehézségek különösen a szerződés érvényességének az első évei
ben merültek fel az akkor még szükséges vízumok beszerzésénél, esetleges devi
zaproblémáknál és a még mindig nehézkes magyarországi politikai háttér miatt.
Akkor még figyelmeztették a nyugatra menőket az ottani viszonyok veszélyes
ségével kapcsolatban, és beszámolót kértek a visszatérőktől. Amint azonban ezt
a következő példa is mutatja, sok minden váratlanul is megoldódhatott.
1985-ben igazolást kért tőlem egy Sopronba menő göttingeni asszisztens,
mondván, hogy ő járt Dél-Amerikában és ott egy pecsétes papír sokat segített.
Mint a Göttingeni Egyetem Együttműködési Megbízottja pecséttel hitelesítve
igazoltam, hogy ő az együttműködés keretében tartózkodik Magyarországon, és
kértem a hivatalos szerveket segítsék a munkájában. Visszatérve mosolyogva
mesélte, hogy körülnézési céllal Sopron környékén kocsikázott és egyszercsak
egy katonai őrizetben lévő sorompó előtt találta magát. Ez a szigorított kishatársáv előtti sorompó volt. Előhúzta a papíromat. A kiskatona nézegette, aztán fel
nyitotta a sorompót és tisztelegve engedte át a látogatót. Ezután minden Sopron
ba menő megkapta az igazolást. Több esetben használták is.
Még néhány szó a közvetlen szerződési kapcsolatokat kiegészítő esemé
nyekről. Az egyetem rektorának a meghívása alapján 1985-ben a göttingeni kar
vadászkürtös csoportja utazik Sopronba. 1986-ban a göttingeni kar végzős hall
gatóinak tíznapos tanulmányútja, hét oktatóval és 43 hallgatóval, Magyarország
ra vezet. Az út főszervezője német részről Rozsnyay Zoltán, és a soproni egye
tem teljes segítséget nyújt a szervezéshez. 1987-ben részt vesz a Göttingeni
Egyetem elnökének a meghívására az egyetem 250 éves fennállásának az ünnep
ségein a soproni egyetem rektora és a külföldi kapcsolatok megbízottja. Mind
ketten előadást is tartanak.
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A soproni külföldi kapcsolatok megbízottjának a megjelenése régi emléke
ket idézett fel bennem. Ő volt az, aki 1956 karácsonya előtt kölcsönözte Bécsben
a fent említett 600 Schillinget.
1988-ban az Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) igazgatója és egy rész
legvezetője érdeklődik az együttműködési szerződés részleteiről, az Országos
Erdészeti Egyesület egy 30 személyes csoportja körútja során meglátogatja a
göttingeni Erdészettudományi Kart is.
1989-ben együttműködés jön létre a Hessen tagállam Erdészeti Kutató In
tézete és az ÉRTI között, korábbi 56-os soproni diákok, Dimitri Lyubomir és
Balázs Árpád közreműködésével.
Ugyanezen év szeptemberében a számomra, azaz egy külföldön kutatással
foglalkozó, korábbi soproni hallgató számára, lehető legnagyobb kitüntetésben
részesültem. A Soproni Egyetem a tanévnyitó ülésén a Dr.h.c. cím adományozá
sával tiszteletbeli doktorává fogadott. Ezzel, habár egészen másként, mint az a 3.
sz. Melléklet elgondolása volt, avagy amint ezt 1966-ban gondoltam, hazatértem.
Az ünnepségen részt vett a göttingeni kar képviselőjeként Dr. Bergen egyetemi
tanár kollégám és tolmácsolta a kar üdvözletét. Ez az esemény arra az időpontra
esett, amikor a Magyarországon veszteglő kelet-németek előtt megnyitották a
nyugati határt. A német egyesülés és egyben a magyar történelmi fejlemények
mérföldkövéről volt szó. A soproni határállomáson megrázó jelenetek tanúi le
hettünk.
1990-ben Dr. Somkúti Elemér egyetemi tanárnak a Soproni Egyetem
Üzemtani Tanszékéről, kutatómunkája és az együttműködéssel kapcsolatos te
vékenysége elismeréséül, a Göttingeni Erdészettudományi Kar a BurckhardtÉrdemérmet adományozta.
1990. november 4-én a Soproni Egyetem visszafogadási ünnepségén (lásd
az 1. sz Mellékletet) sok Nyugat-Európában élő soproni vett részt, örömmel véve
a visszafogadás kinyilvánítását.

1991 - 1999.
A korábbi mündeni magyar diákgárda továbbra is aktív Sopron és Magya
rország felé. A soproni Üzemtani Tanszék első két számítógépe göttingeni segít
ségként érkezik. Az egyetem könyvtára Rozsnyay Zoltán közbenjárására könyv
ajándékban részesül. Gácsi Vendel biztosít a Mercedes cégtől a Soproni Egye
temnek egy munkagépet. Folytatódnak a mündeni gárda közreműködésével az
erdészkarok és a kutatóintézetek közötti kapcsolatok.
Az 1991., 1992. és 1993. tanévekben, rektori felkérésre, hathetes előadási
sorozatokban vizsgakötelezettséggel voltam az Erdészeti Üzemgazdaságtan
meghívott előadója a Soproni Egyetemen. A felkérés a göttingeni
Üzemgazgaságtan tömörített előadására és egy jegyzet kiadására szólt. A jegyzet
az első előadási sorozat anyagából már 1991-ben megjelent. Azt nagy példány
számban az erdőgazdaságok is megvásárolták. A feladat megoldása csak részben
sikerülhetett. Az akkori magyarországi gazdasági átállás elején a nyugati gazda
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ságtan gondolatvilága, az anyag magyar viszonyoknak megfelelő válogatása és
az átültetett számítógépes példák kísérete ellenére is, még túlságosan idegen volt
hallgatóimnak. A vizsgáknál nem volt probléma. Megtanulták az anyagot, de a
valódi értelmét talán csak később fogták fel. Az előadásokat alátámasztó, tömör
jegyzet is megsínylette kissé a feltétlenül szükséges gyors kiadást. Néhány hiba
benne maradt.
A német össz-szövetségi kormány megbízásából és anyagi támogatásával
egy nemzetközi Consulting társaság szervezett 1992-ben egy kéthetes tovább
képzést magyar vezető erdészeti és vadászati szakemberek számára. Egy német
munkatárssal együtt engem kértek fel az első heti szeminárium kialakítására
Gödöllőn, szervezési, vadgazdálkodási, üzemmeneteli, költség- és eredmény
számítási, jogi és fakereskedelmi témákkal. A témák egyben a második hét elő
készítésére is szolgáltak, amikor német tagállami minisztérium, erdő- és vadgaz
dasági szervezetek, erdészetek és erdőrendezőség voltak a programban. A részt
vevők a Mezőgazdasági Minisztériumból, erdő- és vadgazdaságoktól és az erdő
rendezőségtől jöttek. Általában rendelkeztek több-kevesebb német tudással, de
azért jól jött a magyarnyelvű előadási részleg és a tolmácsolás lehetősége is.
1992-ben Dimitri Lyubomir is vendégelőadó volt erdővédelmi témával a
Soproni Egyetemen. Az 1994., 1995. és 1996. években, mint az Erdészeti Öko
nómia fakultatív tárgy képviselője részt vettem a Soproni Egyetem doktorandusz
képzésében. A kölcsönös megértés szempontjából ezen a területen és a gödöllői
rendezvényen is egyszerűbb volt a dolgom, mint a korábbi előadási sorozatnál,
ami főleg annak köszönhető, hogy speciálisan érdeklődő kész erdőmémökök
voltak a hallgatóim és a kiscsoportbeli beszélgetéseknél közvetlen kapcsolatok
alakulhattak ki.
A korábbi mündeni magyar diákgárda tagjai feje felett is eljárt az idő. Öten
a kilencvenes évek végéig már nyugdíjba mentek. Ezek közül egy, Rácz József,
súlyos betegség után 1998 őszén meghalt. A még munkában lévők is röviddel a
nyugdíjazás előtt állnak. A továbbra is megmaradt hazai kötöttségre jellemző,
hogy a hét tag közül négyen Magyarországon nyaralót vettek vagy házat építet
tek, ezzel is előkészítve a nyugdíjas életük hosszabb magyarországi tartózkodá
sának a lehetőségét.
Záró gondolatok
Visszaemlékezésemben természetesen főleg az egyéni, valamint a velem
együtt Hann. Mündenbe került és a Göttingeni Egyetem Erdészettudományi
Karán végzett soproni hallgatók életmenetéről volt szó. Az Nyugat-Európában
maradt Soproniak története, már a kezdeti különbözőségek miatt is, heterogé
nebb, mint a Kanadába kivándoroltaké. A kétévenkénti pünkösdi találkozóinkról
azonban tudom, hogy sokaknak a belső kötelékei az ország és Sopron felé meg
maradtak, és az életútjaikban a mieinkhez sok hasonlóság van. Természetesen
vannak olyanok is, akik megpróbáltak az új környezetbe teljesen beleolvadni és
elszakítani a régi kötelékeket.
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Nehezebb a helyzet megítélése az utódoknál, azaz a második generációnál.
Ezek már az új környezetben nőttek fel és bele tartoznak. Néhányan, különösen
ha az édesanyjuk is magyar, megtanultak magyarul. Nagyrészük azonban a ma
gyar nyelvet már nem beszéli, és többé kevésbé laza a viszonyuk Magyarország
hoz is.
Szerves része lettünk-e mi, az első generáció tagjai az új környezetünknek?
Igen is, meg nem is. A szálak sokasága fűz bennünket az emberekhez, a házhoz,
ahol lakunk, a környező tájhoz, a munkahelyekhez, a mindennapi élet sok moz
zanatához, de mégis, egy részünkben eltérőek vagyunk a többiektől. Ez jelentke
zik az akcentusunkban, a gondolatvilágunkban, az emberekhez való viszo
nyunkban. De éppen a származásunk gyakorol kihatást a környezetünkre is.
Nem véletlen az, hogy ha az ember olyan ismerősökkel találkozik a városban,
akik vagy magyarországi útjukról számolnak be, vagy tippeket kémek az utazá
suk előtt. Mündenből többen társultak be magyar cégekbe és néhánynak már
háza is van Magyarországon.
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1. sz. M elléklet

1990. november 4.
Igen tisztelt rektor úr, velem együtt őszbe boruló kortársak, ifjabbak, akik a mai
megemlékezés kiindulópontját csak hallomásból ismerhetitek, kollégák, barátok!
Amikor a rektori felkérést „a távozás emlékeiről és az új hazában való életről”
szóló megemlékező előadással kapcsolatban kézhez kaptam, gondolataim a 34
éves távlat 30 percen belüli ábrázolhatatlansága körül keringtek Azután eszem
be ötlött a theóriák POPPER-féle megkülönböztetése a vödör- és a fényszórótheóriákra. Mivel a vödörbegyűjtési ábrázolás az adathalmaz alapján lehetetlen,
így próbálkozom a fényszóróval, rávilágítva az emlékezetből felmerülő, egyes,
esetleg összefüggéstelennek tetsző, de talán mégis egy időben és térben egészre
jellemző, képekre.
Szakadozott félmondatok lesznek, de biztosra veszem, hogy a jelenlévők nagy
része megérti. Például így: „ 56-os vagy? Hiszen akkor fé l szavakból is megért
jük egymást: én mondom Rákosi, te mondod Gerő, én mondom Nagy Imre, te
mondod Maiéter, én mondom Kapuvár, te mondod Ausztria, én mondom
Sitzenheim, te mondod Wolf-gangsee ”
A program alapján feltételeztem, hogy Adamovich Laci bátyámnak jutott a ten
geren túl és nekem az Európában élőkre vonatkozó megemlékezés.
Az európaiak története heterogénebb mint az együttesen Kanadába került sopro
niaké, hiszen magában foglalja nem csak a különböző nyugati országok eltérő
szokásaival való megbirkózást, hanem az itthon maradottak és a nyugatról
visszatértek 34 évét is.
Nézzük h á t!
H o g y

is

v o l t

c s a k ?

1956. október
Mit is akartunk? Röviden szólva: csak egy szabad, önálló Magyarországot. Na
és az ennek megfelelő soproni képek? Gyűlések, heves viták, egyetemi vezetőség
választása, egyezmények a határőrséggel, rendőrséggel, szovjet alakulattal,
fegyveres diákok az egyetem kapujánál és a város szélén, karszalagos diák- és
rendőr- vegyes járőr a város utcáin, különleges osztag, lelkesedés és szorongás
a Budapestről és az országból jövő hírek következtében, kapcsolatfelvétel más
egyetemekkel és szervezetekkel, híradás hozzátartozóknak lehető és lehetetlen
utakon.
1956. november 4.
Elképesztő hírek. Diákok puskával, kézigránáttal és egy-két géppuskával teher
autókra szállnak, mások Sopronban maradnak, és később nagy részben nyugati
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irányt véve közelednek a határ felé. Kapuvár, szovjet tankok magyar zászlóval,
integetés, hírvivő hozza a hírt: a városban gyújtószeg nélküli ágyúk, szovjet csa
patok és azután következik az előre tervezett, avagy az előre nem tervezett, ha
tárátlépés (nálam az utóbbi).
Bevallom őszintén: a Szilvásai által említett holdvilágra nem emlékszem.
Mit takarnak ezek a félmondatok? Mit is kockáztattak sokan közülünk ezen a
napon? Vagy a szó szoros értelmében vagy, amint ezt ma már tudjuk, a további
út szempontjából az életet.

1956. november -1957. március
Ausztriában: ki-ki a szerencsétől függően, vagy a Wolfgangsee-re, vagy a
klostemeuburgi szalmás kaszárnyán keresztül a salzburg-sitzenheimi szögesdrót
és reflektorok mögé került. Nekem nem volt szerencsém.
Következett a vajúdás, a jö v ő latolgatása, a játékból kifajult, csinált verekedés
azért, hogy a drótkerítés alatt egyesek kimászhassanak (vagy elkapták őket, vagy
nem), az éhségsztrájk és azután a kapcsolat megteremtése a Sankt-Wolfgangiakkal, a kanadai ajánlat és a segélyosztás, főleg fehérneműformájában.
Megalakul a hetek hétgatyás pártja a jelszóval: „ mi felvesszük a hét gatyánkat
és valamerre elindulunk, ha kiengednek bennünket, de Kanadába a teljesen elté
rő erdészeti és kulturális viszonyok miatt nem megyünk. "
Végül feloszlatják a tábort, és sikerül ösztöndíjat szerezni a németországi to
vábbtanulásra, de egyelőre határátlépési engedély nélkül. Ezért meghúzódás a
kanadások barakkjaiban. Majd a nem kanadások kirúgása után következett elő
ször egy szálloda, azután a Jugendherberge és végül egy gyerekágyas vár fa 
gyott krumplival, paradicsomos szardíniával és nyelős sajttal, amíg a készlet
tartott. Végül berúgás 2 deci sörtől és átkelés Németországba.
Mások különböző előzmények után és különböző utakon kerültek Európa más
országaiba továbbtanulni.
Mit akartunk akkor? A személyenként különböző célok mellett, sokan egy külföl
di tanulmány folytatását és az eredmény magyarországi gyümölcsöztetését ter
vezték. Később ezt vagy a körülmények akadályozták meg, vagy az ez irányú
kísérlet meghiúsult azon, hogy nemkívánatos, „nyugatosok” lettünk

1957-1960.
A Nyugat-Európa országaiba kerültek elindultak az új környezet göröngyös út
jain. Hamarosan nyilvánvalóvá vált néhány alapszabály:
37. Mindent tudunk.
38. Ha azt mondják, fesd be az eget, akkor csak azt kérdezzük milyen színű
re.
39. A konkurenciát meg kell szokni.
40. A belföldi segítőkész, amíg nem leszel konkurense, de a további utad
csak tőledfügg.
162

41. Egy állás csak akkor lehet a tiéd' ha legalább egy fokkal többet tudsz
felmutatni mint a belföldi.
42. Soha ne kérdezd visszatekintve mi lett volna ha.
Nyelvtanulás (hiszen a magyar, no és az orosz nyelv sem sokat segíthetett), segédmunkási és favágói tevékenység, egyetem, európai körút, szülők és rokonok
levelei, honvágy, diploma és álláskeresés.
Szabad legyen ezen a helyen kegyelettel emlékeznem a hétgatyások egyik tagjá
ra, Krémer Gabira, akit röviddel sikeres végvizsgája után eltemettünk
Na és mi volt Sopronban? Gyors vizsgázások, házkutatások és egyebek kíséreté
ben. Azután azonnali eltűnés a városból.
Alapszabály:
- Ha lehet, kerüljük az 56-os eseményekkel kapcsolatos dolgokat, még gondolat
ban is. Ha nem lehet, akkor nagyon elővigyázatosan bánjunk velük
1961 - 1970. A konszolidálódás kora
Jellemzői: Inkább átmeneti állások, esetleg disszertáció, Németországban gya
korlati Nagy Államvizsga, nősülések, gyerekek születnek, az állampolgárság
megszerzése (többen a mai napig sem mondtak le a magyar állampolgárságról).
Kiemelem az 1962-es évet, a Nyugat-Európában élő soproniak, ma már hagyo
mánnyá vált, pünkösdi találkozóinak a kezdetét. Az alapötlet a Zürich környékén
élőktől származott, és azután hozzánk a Hann. Münden-iekhez fordultak a kér
déssel. Megindult a címszerzés, és megvalósult az első pünkösdi találkozó Svájc
ban. Azóta, tehát már 28 éven keresztül, megszakítás nélkül, minden második év
pünkösdjén találkozunk, váltakozva Svájcban, Németországban és Ausztriában,
általában 50-60 személyes létszámmal.
Magyarországon kimondták az amnesztiát. Egy kerek évtized után megindult az
első 56-osok hazalátogatása. Többen felvették a kapcsolatot az Alma Mater
tagjaival és néhányan résztvettek már az évfolyam-találkozókon.
Idézetek ebből a korból:
- Németország. Kérdés: „Mondja, ugye Németországba a soproniak legjobbjai
kerültek? ” Válasz: „Nem, mi mind ilyenek vagyunk! ”
- Bajorország: „ hogyan tud megélni a poroszoknál, hiszen maga olyan rendes
embernek látszik ”
Valahol Magyarországon valaki érdeklődik, az 56-os soproni nyugatos igaz
gatóvá lett évfolyamtársánál, a nyugatos elhelyezkedési lehetőségeiről. Az igaz
gató: ”Ki az? Nem ismerem” Az érdeklődő: „Menj a büdös..., én ismerem még
mindig minden évfolyamtársamat ” A nyugatos ekkor mondott le végleg a haza
térésről.
- Soproni évfolyam-találkozó. Az egyik:„Együtt voltunk Sitzenheimban, és mégis
milyen különbözőek lettek az útjaink” A másik, egy külföldi feleségre utalva:
„Nem gondoltam, hogy ilyen kedves németek is vannak” A harmadik: ”Éppen
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rólad nem hittem volna, hogy kint tudsz maradni” A negyedik: „Én hazatértem,
de neked volt igazad abban, hogy kint maradtál”
Az utolsó idézettel kapcsolatban megjegyzem: az életben sem fogom tudni el
dönteni, kinek volt igaza. Utalok a már említett alaptörvényre: visszatekintve ne
kérdezz!

1971 - 1980.
Most már, a több mint egy évtizedes tapasztalat alapján, ismertté vált az elején
még idegen környezet. Tisztázódtak a szakmai utak és egyre többeknek sikerül az
állandó állás. Jómagamnak 1974-ben. Addig időleges hosszabbítások voltak, és
az esetleges menesztés bárdja lebegett a fejem felett. Persze már régen beidegződtek az említett alaptörvények. A konkurenciát meg kell szokni. Hát megszok
tuk.
Lassan érződnek a magyarországi új gazdasági mechanizmussal kapcsolatos,
valamivel liberálisabb politikai felfogás kihatásai. Szaporodik a látogatásra
hazatérők száma. Kiterjedtebb puhatolódzás indul magyar részről nyugati szer
vek felé, és ha ott egy magyar van, akkor játssza a katalizátor szerepét. A 70-es
évek első felében indul meg például a soproni egyetem és a göttingeni egyetem
erdészeti kara közötti rendszeres irodalomcsere.
Mi a helyzet a Magyarországon élő 56-osoknál? Onáluk is tisztázódnak a szak
mai utak. Részben elhomályosodik az 56-os események szeplője. Többen kiemelt
pozíciókba kerülnek

1981-1990.
Általában mindenki megvetett lábbal áll az elért pozícióján, beágyazva a most
már megszokott társadalmi és családi környezetbe.
A nyugat-európai találkozóinkon már nem azt kérdezzük „ tervezel e majd vala
mikorra egy hazalátogatást? ”, hanem azt, „mikor voltál és mikor mész megint”
íme az Európa melletti döntés egyik előnye. Közelebbi és egyszerűbb az út, mint
a tengeren túlról.
A más irányú kapcsolatok is szorosabbá válltak. Példaként kiragadok néhány
eseményt a közvetlen környezetemből. A Göttingeni Egyetem Erdészeti Karának
botanikus kertjében 1983-ban Wilckens-kő avatása volt (Wilckens a környékről
ered és göttingeni diák, valamint tanár is volt). 1984-ben együttműködési szer
ződés jö tt létre a soproni és göttingeni egyetemek között (eddig Sopronból 41, az
ország más részéből kereken 60 látogató volt Göttingenben és több mint 100
Göttingenből Sopronban). Együttműködés jö tt létre 1989-ben Hessen tagállam
Erdészeti Kutatóintézete és az ÉRTI között is. Mindez korábbi 56-os soproni
diákok közreműködésével.
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Záró megjegyzések
A kiragadott képek ábrázolásánál a gondolatkörömben csak azok szerepeltek,
akikkel gyakrabban találkozom és tudom, hogy belső kötelékeik az ország és
Sopron felé megmaradtak. Természetesen vannak olyanok is, akik megpróbáltak
az új környezetbe teljesen beleolvadni és elszakítani a régi kötelékeket. Szerin
tem ez sohasem sikerülhet, mert hiányzik a fiatal korban elsajátított iránytű.
Szerves része lettünk-e mi, akikről itt szó volt, az új környezetünknek? Igen is,
meg nem is. A szálak sokasága fűz bennünket az emberekhez, a házhoz, ahol
lakunk, a környező tájhoz, a munkahelyhez, a mindennapi élet sok mozzanatá
hoz, de mégis egy részünkben eltérőek vagyunk a többiektől. Ez jelentkezik az
akcentusunkban, a gondolatvilágunkban, az emberekhez való viszonyunkban.
A további fejtegetések helyett újra idézetekhez folyamodom: Kérdés: „Na ho
gyan éltek Svájcban?”, a válasz: „Tudod, ott igen jó l meg lehet élni, csak ne
lenne annyi svájci ”
Eddig rólunk, a külföldön élő első generációról volt szó. Ne feledjük el az utódo
kat, a második generációt sem. Ezek már az új környezetben nőttek fel és bele
tartoznak. Néhányon, különösen ha az édesanyjuk is magyar, megtanultak ma
gyarul. Nagyrészük azonban a magyar nyelvet már nem beszéli, és többékevésbé laza a viszonyuk Magyarországhoz.
Még néhány szót 56-ról és a jövőről
Mi, a bel- és külföldön élő 56-osok, most már életünk nagyobb részében, megfi
zettünk az akkori szabadságvágyainkért és céljainkért. Tudjuk, hogy elképzelé
seink eddig sem maradtak teljesen nyom nélkül Ennek a törvényszerű következ
ménye a mai összejövetelünk is. De azt, hogy megérte-e, csak a jö v ő bizonyít
hatja.
Bízom benne, hogy ez az ország, minden nehézsége ellenére, talpra áll. Meggyő
ződésem, hogy ez csak a belföldön élők erős akarata és kitartása alapján sike
rülhet. Mi, kint élők csak támogathatjuk, a szerény lehetőségeinknek megfelelően
a fejlődést (amint ezt közülünk többen már eddig is megtették).
Az új magyar kormány néhány megnyilatkozása alapján félős, hogy az ez irányú
lehetőségeinket túlbecsülik. A közmondás szerint is minden szentnek maga felé
hajlik a keze. Ez így van a nyugati országok intézményeinél is, azok is a saját
érdekeik szerint döntenek. Mi a döntéseket csak befolyásolhatjuk, ha ez módunk
ban áll, de sokszor ütközünk akadályokba.
Kevesen váltak közülünk olyan mágnásokká, akik nagytőkével tudnák a magyar
gazdaság fellendülését támogatni. Persze vannak kevésbé szembetűnő mozza
natok is. Ki tudná például azon devizás turisták számát megállapítani, akik ma
gyar ismeretség következtében indultak el magyarországi szabadságukra?
Nem volt szándékomban egy hiteles történelmi avagy geográfiai és társadalmi
környezeti leírás. Csak az emlékezés tengeréből kiragadott képek időrendi sor
rendjét követtem, a súlyegyenlőség követelménye nélkül, remélve, hogy sikerül
ezeken keresztül az 1956-os év november 4-ének következményeit érzékeltetnem.
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Bizonyára feltűnt, hogy néhány a megemlékezéssel kapcsolatos, talán elvárt,
kifejezést, mint a „forradalom”, az „ellenforradalom” és az „új haza” elkerül
tem. Az első kettőt már annyiszor használták különböző értelemben, hogy, egy
értelmű fogalom meghatározás nélkül alig alkalmazhatóak. Az „új haza” kifeje
zés pedig a régivel való leszámolás fogalmával párosul. Véleményem szerint
elegendő, ha az események magukért beszélnek.
Befejezésül köszönetem fejezem ki az egyetem vezetőségének a mai rendezvény
megszervezéséért és hallgatóimnak a türelmükért.
Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!
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2. sz. M elléklet

AZ EGYESÜLT KARI TANÁCS ÜZENETE SOPRONBÓL:
SOPRONI MŰSZAKI EGYETEM
Egyetemünk tanári kara kötelességének érzi, hogy tájékoztasson Benneteket
mind az egyetem, mind a Sopron város helyzetéről 1956. november 4-től a mai
napig. Tesszük ezt azért, hogy a különböző, ás nemegyszer egymásnak ellent
mondó hírekben eligazodhassatok.
Egyetemünket november 4-ike utáni napon még fegyveres ifjúság őrizte. A kül
földi segélyek révén az egyetem helyiségeiben elhelyezett holmikat továbbítás
céljából a városnak adtuk át. A termek kitakarítása után, november 10-én meg
kezdődtek az előadások. Az otthonukból folyamatosan visszatérőkkel a hallgató
ság száma napról napra növekedett - sokan ugyanis hazautaztak - s mintegy
három hete az itthon maradottak teljes lét-számmal hallgatják az előadásokat.
Egyetemünkfelszerelésében említésre méltó kár nem esett.
Köztudomású, hogy már október 27-én elhatároztuk egyetemünk és főiskolánk
egyesítését. Az oktatásügyi minisztérium az egyesítés célszerűségét elismerte és
ennek folyományaként kezdeményezte, hogy az egyesítést - beleértve a miskolci
bánya- és fölmérnököket is minél előbb törvényerejű rendelet megerősítse.
Tudomásunk szerint a megerősítés 1957. január 1-re várható. Az egyesítéssel a
földművelésügyi minisztérium is egyetért. Az egyetem működési helye Sopron.
Mind Sopron város, mind az egész lakossága egységesen és különösképpen
méltányolja egyetemi ifjúságunknak október 23-val kapcsolatos tevékenységét.
Sopronban senkinek semmilyen bántódása nem esett. November 4-e után pár
nappal a MEFESZ új vezetőséget választott és ez ma is az október 23-i szellem
ben folytatja működését.
Különösen az utóbbi két hétben több egyetemi hallgató érkezett haza. Már ők is
hallgatják az előadásokat. A rektori tanács határozata értelmében sem év-, sem
félévvesztés nem sújthat senkit. Vonatkozik ez a még kint lévőkre is.
Egyetemünk tanári kara és ifjúsága nem ítéli el a külföldre távozottakat, mint
ahogy nem magasztalja az itthon maradottakat sem. A külföldre távozottakat
vérünkből való vérnek, magunkhoz tartozóknak tekintjük és örülnénk, ha ismét
mindannyian együtt dolgozhatnánk tovább sokat szenvedett hazánk érdekében.
Szomorúsággal hallottuk, hogy ifjúságunk egy része tengeren túlra készül. Az az
érzésünk, hogy ezek el-vesztek a magyarság számára. A kötelességszerű tájé
koztatáson túlmenően ez is egyik oka volt annak, hogy levelünkkel felkeressünk
Benneteket.
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Bízva abban, hogy levelünk eljut Hozzátok és körültekintő megfontolásra késztet,
kívánunk Mindannyiatóknak szívből

Sopron 1956. dec. 18.
jó szerencsét!
Vendel Miklós
Dr. Magyar János
Zámbó János
Dr. FalkR.
Tárczy Hornoch Antal
Lámfalussy
Tarján Gusztáv
Dr. Haracsi Lajos
Dr. Botvay Kátroly
Staszney Albert
Vörös Imre
Dr. Pallay Nándor
Kiss Ignác
Sébor János
Gyulay Zoltán
U. i. Levelünket kint lévő professzorainknak és ifjúságunknak szánjuk. Tekintet
tel arra, hogy mindenki címét nem tudjuk, az a kérésünk, hogy levelünket egymás
között ismertessétek.

Négy professzor hivatalos ügyben és betegség miatt távol van.
Megjegyzés: A fenti leírás megfelel az eredetiből készült másolatnak. Azon
feltűnő, hogy a dátumot és az utolsó sort utólagosan gépelték. A tartalom azonos
a ROLLER (96-97 o.) által közöltekkel, de őnála csak 13 név (itt 15) szerepel,
más sorrendben, és hiányzik az utóirat.
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3. sz. M elléklet

Részlet az 1957 áprilisában a Főiskolai Tanácshoz küldött levélből
Nem mentünk el a Canadába menő részleggel. Véleményünk szerint hazánk er
dészeti problémáinak megoldásához a canadai erdészeti gyakorlat nem adhat
elég segítséget és nem akartunk hazánktól annyira távol kerülni. Hozzánk az
európai problémák állnak közel nálunk jobban alkalmazhatók az itteni tapasz
talatok.
E tapasztalatok megszerzése a jelenlegi helyzetben megoldhatónak látszik úgy,
hogy hazánknak nem kerül valutájába. Jelenleg ösztöndíjunk biztosított és fe l
vételt nyertünk a göttingeni egyetemhez tartozó Hannoversch-Mündenben levő
Erdészeti Karra. Kilátásunk van rá, hogy a tanulmányi szünetekben Svédország
és más európai országok erdészetével is megismerkedhetünk. Tudjuk, a feladat
nehéz, de úgy gondoljuk, elég fiatalok vagyunk még ahhoz, hogy a nehézségek
felett úrrá legyünk
Célunk tehát nem az, hogy külföldön maradjunk és itt alapozzuk meg életünket,
hanem az, hogy a megfelelő tapasztalatok megszerzése után visszamenjünk ha
zánkba, ahol születtünk, ahol élnünk kell és amelynek erősebbé tételén köteles
ségünk fáradozni. Döntésünknél tehát nem politikai és nem anyagi kérdések
vezettek bennünket.
Nem felejtkezünk meg kintlétünk alatt sem Professzorainkról, sem Tanárainkról
- akiknek eddigi tudásunkat köszönhetjük valamint Főiskolánkról sem. Arra
kérjük régi nevelőinket, hogy mint a Főiskola régi diákjait és mint hallgatókat,
tartsanak meg bennünket is jó emlékezetükben. Szeretnénk, ha kapcsolataink
Főiskolánkkal és a Főiskolai Tanáccsal a továbbiakban sem szakadnának meg.
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