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AZ ÉN ÖTVENHATJAIM. SZEMÉLYES EMLÉKTÖREDÉKEK 
ELŐSZÓKÉNT

Oroszi Sándor

«Boldogok vagyunk, 
hogy ma vagyunk» 

(Ady Endre)

-  Ötvenhatos vagyok -  mondta 1990 őszén bemutatkozásul az új 
főigazgatóm, aki személyesen keresett fel a szobámban. -  Én is -  válaszoltam 
egy hirtelen elhatározással. Csak míg ő a politikai előéletére értette, addig én a 
születési évemet közöltem vele. Később azután ez a közös „ötvenhatosság” hol 
eltávolított, hol közelebb hozott minket egymáshoz, de tény, hogy 1956 felé 
tudatosan ekkor fordultam. Ekkor határoztam el, hogy az ugyancsak 1990 őszén 
induló Erdészettörténeti Közlemények periodikában a témának előbb-utóbb 
helyet biztosítok. Az 56-os eseményekkel foglalkozó 6 kötet után most, amikor 
az utolsót bocsátom közre, engedtessék meg, hogy az én ötvenhatosságomat ne 
csak egy bemutatkozás szintjén gondoljam végig.

XXX

Az SZKP XX. kongresszusa idején jöttem a világra. Akkor, amikor Sztálin 
korábbi talpnyalója, Hruscsov „leleplezte” a sztálinizmus bűneit. Ráadásul egy 
olyan helyen és egy olyan családban születtem, ahol az említett bűnök a 
mindennapokat keserítették meg. Ezekből csak egyet említek. Az MDP III. 
kongresszusa idején kelt „Büntetőparancs” szerint nagyszüleim és apám a „saját 
tulajdonát képező lakásba, amikor az a bérlő elköltözése folytán megüresedett, 
önkényesen beköltözött.” Magyarul: 1954 májusában, Nagy Imre 
miniszterelnöki „lazítását” kihasználva, a kitelepítésből önkényesen 
visszaköltöztek a 4-es főút karcagi szakaszán lévő, a XVII. századi nagykunsági 
újratelepülés óta a család birtokában lévő házba. S mindezért nem újabb 
internálás, hanem csak 100 Ft büntetés járt. (Az más kérdés, hogy a lakóknak 
mennyi lelépési díjat fizettek, hogy egyáltalán erre az „önkényességre” sor 
kerülhessen.)

’56. októberében-novemberében -  szüleim elmondása szerint -  nagyon 
sokat sírtam. Házunk előtt dübörgött el a Vörös Hadsereg tízezernyi páncélosa, 
autója, amibe nemcsak a mi kis nádas-sütőházas portánk, hanem az egész város 
beleremegett. Tőlünk 5-6 háznyira, a főút „halálkanyarában” lévő házat a
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páncélosok -  nehezen véve a csaknem derékszögű ívet -  egyszerűen elhordták, 
fokozatosan lebontották. Ennek a későbbiekben még haszna is volt; Karcagon 
épült meg a 4-es számú főút legelső elkerülő szakasza, még 1961-62-ben. 
Hogyha legközelebb kell „Szuezba” menni, a szovjet tankokat holmi 
„halálkanyarok” ne akadályozzák.

Az 1956. évről még két tárgyi és egy elbeszélésbeli dolgot hadd idézzek. Az 
egyik tárgy a születési anyakönyvi kivonatom, ahol az apa foglalkozása 
„vontatós” Ebből nem, csak a hónapokkal későbbi, a szülési segéllyel 
kapcsolatban a hivatalos papírra ráírt bejegyzésből derül ki, hogy 1956 
februáijában apámnak nem volt munkahelye. A népköztársaság alkotmánya 
ugyan biztosította a munkához való jogot, de azt nem, hogy egy kulák a saját 
falujában munkahelyre járhasson. Mégis ez a „vontatós” (és két-három 
hasonszőrű társa) volt az -  és itt jön az elbeszélésbeli emlék -  ,aki az októberi- 
novemberi napokban, amikor az egész ország sztrájkolt, Hofherr-traktorral kint 
dolgozott a határban. Mondván: bármi történjék is az országban, szántani, vetni, 
az országnak kenyeret adni kell. Nem, nem sztrájktörők vagy túlságosan 
megfélemlített emberek voltak, hanem csak az évezredes paraszti elhivatottság 
munkált bennük: a földet minden időben meg kell művelni. (Az más kérdés, 
hogy a következő években ugyanaz lett a jutalmuk -  például az ünnepeken való 
„sürgős”, lehetőleg a rendőrségi körletben végzett „közmunka”; nehogy valami 
„hülyeséget” csináljanak... -  ,mint másoknak a büntetésük.)

A másik tárgy egy néprádió, amellyel eredetileg csak a Kossuthot és a 
Petőfit lehetett fogni. Hátul azonban volt egy csavar, amit egy karcagi 
műszerész 56 őszén rakott be, s amellyel még az 1970-es években is lehetett a
41 m-es hullámhosszon Szabad Európát hallgatni.

Tíz év múlva, 1966 őszén megdöbbentő dolgot hallottam. Akkor jártam az 
általános iskola ötödik osztályába, ahol az osztály hangadója a tanácselnök fia 
volt. O mesélte, röhögve, hogy az apjáék 56 őszén hogyan „szedték le” a 
„gyerekeket” a vasúti kocsikról, a teherpályaudvarok környékéről. Mi 
értetlenkedtünk ezen a „leszedésen”, de elmagyarázta, hogy a művelet 
géppisztollyal történt. Engem ez máig hatóan felkavart. Addig otthon ugyanis 
erről nem beszéltünk, illetve én úgy tudtam, hogy a felkelést az oroszok verték 
le. Azután, sokszori kérdezősködésemre, a szüleim megmagyarázták: a magyar 
„pufajkások” is ott voltak, sőt ma is itt vannak köztünk, csak most 
munkásőröknek hívják őket. Nekem főleg az volt visszatérő rémületem, hogy a 
„gyerekekre” (mert nem „huligánokat” mondott) fegyverrel támadtak. Hja, a 
„Munkás-Paraszt Hatalomért” kitüntetésért meg kellett harcolni Ma már 
természetesen tudom, hogy a „pesti srácok”ezen fegyveres, ámde kilátástalan 
harca mindkét oldalon jelentős áldozatokkal járt.

1976 őszén soproni balek voltam. Az egyik csoporttársammal az Ady Endre 
úton lévő bánfalvi moziba mentünk ki, mert egy ott vetített filmet 
mindenképpen meg akartunk nézni. Szakadt az eső, de a mi elhatározásunk erős 
volt: ma megnézzük a filmet. A mozit azonban zárva találtunk, ráadásul az 
ajtajára valamiféle útbaigazító felirat sem volt kitéve. Egy darabig tanácstalanul
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ácsorogtunk, majd a közeli NIKA-vendéglőbe ültünk be. Ott a helybeliekkel 
hamar szóba elegyedtünk, akik megmagyarázták, hogy -  a városi 
kultúrműsorban közzétettek ellenére -  miért nincs nyitva a mozi: „Ma október 
23-a van, s tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól.” Mi egyszerűen nem akartunk 
elhinni, hogy az események után 20 évvel még a mozit sem merik kinyitni, de 
azután a kollégiumban mások is megerősítették; nem áramszünet vagy más oka 
volt a mozik (mert a városi sem nyitott ki) zárva tartásának, hanem a hatalom 
félelme a nevezetes naptól.

Nem akkor, de a következő napokban sokszor járkáltam az Erzsébet-kertben 
és a soproni egyetemisták kanadai sorsáról elmélkedtem. Vajon ők ott, a 
Sziklás-hegység környékén ugyanúgy nézik-e a holdat, mint mi, akiket most 
táplál az alma mater? Igen, a holdat, mert az ő sorsukat leírva legfeljebb 
Szilvási Bujkál a hold-jából ismerhettük. Később hallatszottak olyan hangok, 
hogy akik kimentek, nagy emberek lettek, akik meg itthon maradtak, még 
nagyobbak. Különösen az utóbbit nem értettük. Magyarázatul azt hozták fel, 
hogy az itthon lévők bebizonyították a rendszerhez való hűségüket, továbbá 
jórészt megszabadultak korosztályuk konkurenciájától, mivel egy-egy 
évfolyamban kevesen végeztek. Azóta ezt természetesen már árnyaltabban 
látom én magam is, de akkor az idézett soproni vélekedést elfogadtam.

1986 őszén rendeztem életem első állandó múzeumi kiállításait. A kiállítási 
forgatókönyveket a hozzáértő kollégák ideológiai szempontból is átnézték (ez 
volt az öncenzúra). A Trianonra utaló gondolatok, térképek mehetnek -  
vélekedtek. S valóban. A megnyitón maga Maróthy elvtárs is megcsodálta az 
egykori és két világháború közötti Magyarország erdeit bemutató táblát.

Ugyanezen év októberében került sor első könyvem kiadásra, amit el kellett 
vinni a Kiadói Főigazgatóságra (ez volt a cenzúra). A kézirat bemutatásakor 
Rádics elvtárs érdeklődött, hogy nincsenek-e benne „rázós témák”. Én -  okulva 
a kiállításból -  Trianont megemlítettem, amire ő legyintett, hogy nem érdekes, 
de 56 az ne legyen benne.

A „Kis Októberi Forradalom” évfordulójának eme „előjátéka” után 
szamizdatban olvastam Bibó István gondolatát: „Demokratának lenni annyi, 
mint nem félni”. Mi mégis féltünk, amikor a nevezetes nap estéjén kazettáról 
hallgattuk a „Hogyha utca volnék .../Hogyha zászló volnék ...” sorokat. 
Ugyanakkor egy társunk Lukács Györgyöt idézte. Az ismert filozófus valahol 
iíjak előtt fejtegette, hogy ő nem érti ezt a magyar népet. Miközben napjában 
négyszer-ötször átmegy a piroson, amivel az életét kockáztatja, a rendszer ellen 
azonban -  talán kisebb kockázattal -  nem mer szólni. Bár akkor is sejtettük, 
hogy Lukácsnak feltehetően nem ez a legfontosabb megfigyelése, mégis Bibó 
gondolatával együtt valahogyan döbbenetes volt a szocialista demokrácia 
félelembe ágyazott valósága. Ettől függetlenül 56 szép álma valamennyiünket 
megigézett. A múlttal kapcsolatban kell lenni legalább egy olyan álomnak, ami 
tiszta és beszennyezhetetlen. A harmincadik évfordulónak talán ez volt a 
legnagyobb tanulsága.
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Azután jött 1996, a negyvenedik évforduló. Ismét állandó kiállításokat, 
erdészetit és természetvédelmit rendeztem. A megnyitón egykori főnököm (aki 
valameddig a múzeum párttitkári tisztét is betöltötte) megállt egy kép előtt és 
kérdezte: „Ugye ezzel a viharkabátos fotóval az 56-os disszidenseket gondoltad 
rehabilitálni, akik többnyire ilyen kabátban menekültek?” „Gondolta a fene” -  
válaszoltam Arany Jánossal, de az eset mégis szöget ütött a fejembe. Vajon 56 
tényleg ennyire átszövi mindennapjainkat?

S azután következtek az októberi megemlékezések. Sokan döbbenten látták, 
hogy az ünneplésből az egykori pufajkások is részt kémek. Ezzel nemcsak a 
múlt egy darabjára vonatkozó szép és tiszta álom tört össze, hanem az 
őszintétlenség egyfajta kultusza is megteremtődött. Nem az számít, hogy ki 
melyik oldalon állt -  mondták a hatalmon lévők - ,  hanem a megbékélés. Ezt a 
megbékélést azonban sem az egyik, sem a másik oldalon állók -  eltérő 
megfontolásokból ugyan, de -  nem gondolták, nem gondolhatták komolyan. 
Hogy miért nem, arra talán a filozófia tétele a legvilágosabb magyarázat: 
szintézis csak a tézis és antitézis feloldásából állhat össze. Márpedig 56-tal 
kapcsolatban az antitézist senki nem akarja vállalni.

Számomra, a krónikás számára ekkor érkezett el az ideje annak, hogy igenis 
ismeijük, ismertessük meg minden oldal véleményét 56-ról, illetve az akkor és a 
most rögzítetteket tárjuk a nyilvánosság elé. Természetesen legelőször, 1996- 
ban az Erdőmémöki Főiskola hivatalos jelentése, a Magyar János vezetésével 
összeállított „fehér könyv” jelent meg. Nem ez, hanem a következő kötetek -  
hála visszaemlékezőinknek és a levéltárakban „búvárlóinknak” -  tették 
lehetővé, hogy éppen az erdészek közép- és felsőoktatási intézményeinek 56-os 
története a legfeltártabb. (Mindezt nem mondhatjuk el az ágazat, azaz az 
Országos Erdészeti Főigazgatósággal kapcsolatos emlékekről, netalán 
dokumentumokról. Pedig azt is csak erdészek végezhetik el, mivel máshonnan 
aligha akad rá vállalkozó.)

így jutottunk el az ötvenedik évforduló évéhez, 2006-hoz. Ebben az évben 
nem rendeztem múzeumi állandó kiállítást, mert sem az intézmény, sem az 
erdészet, természetvédelem nem volt abban a helyzetben, hogy egy ilyen 
munkát anyagilag támogathatna. Az így felszabaduló időmben viszont több 56- 
ossal, hazaival és emigránssal tudtam beszélgetni, hallgattam meg 
visszaemlékezésüket, véleményüket. Mondanivalójuk lényege ez: hosszú távon 
a mi kommunistáink voltak a legkártékonyabbak, aminek terheit még 
nemzedékek fogják nyögni.

Az 56-tól való félelmükben -  mondták az én visszaemlékezőim -  
Magyarországon kiépítették a „legvidámabb barakk”-ot. Ehhez az 1970-es 
évektől jelentős nyugati kölcsönök kellettek, azaz már előre eladták a nemzeti 
vagyont, az országot. A környező állomoknál nagyobb választékot, ellátottabb 
üzleteket hoztak létre, amivel a lakossággal a fogyasztás „édes mámorát” 
ízleltették meg. Ebből aztán napjainkban példa nélküli konzumidiotizmus lett. 
Ott volt a „kicsi vagy kocsi” álkérdés (mert önmagában már a kérdés feltevése 
is abszurd), amit az abortusz, illetve a Bisecurin liberális „kezelésével” oldottak
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meg. A következmény: a magyar népesség példa nélküli elöregedése, illetve 
fogyása. Azután a nacionalizmus visszaszorítása, az internacionalizmus 
mindenek fölé helyezése. Ez olyan identitásvesztéshez vezetett, ami nemcsak a 
nyelvben látszik meg (menjél végig például a pesti nagykörúton s próbáld 
megfejteni az üzletek feliratait), hanem a keleti blokkban 1990 után végbemenő 
nemzeti újjászületés értetlenül fogadásában is. (Az esetleges követés fel sem 
merült.) Vagy ott volt az utazási lehetőségek viszonylagos szabadsága. Ez 
például Lengyelországban a „szocialista tőkefelhalmozás” kicsiny forrása lett, 
míg nálunk a „Gorenje-kórba” torkollott. Lehetne emlegetni a szellemi élet 
„prostituálódását” is, aminek talán legjellemzőbb példái az újságírók lehetnek. 
Vagy ott vannak a hírszerző- és erőszakszervezetek szintén máig ható 
magukhoz édesgetése, amelyeket nem a vasfegyelem, az érdek, hanem -  és 
ebben Magyarország szinte érthetetlen példát szolgáltat -  a „belső 
meggyőződés” szerint való fenntartása. (Miközben a Magyar Néphadsereg -  
népből sorozott „harcosaival” -  a Varsói Szerződés legdemoralizáltabb 
alakulata volt.) És a példákat lehetne sorolni. A Kádár-rendszer ezen talmi 
jóléte egyik oldalról, a másikról pedig az 56 kapcsán évtizedekre elültetett 
félelem tudja még mindig hatalmon tartani a kommunistákat (kiszistákat, 
esetleg az egykori úttörőket is). S ebből csak valódi demokrataként lehet kitömi, 
amire azonban egyelőre csak a társadalom kisebbik része hajlik. S akkor még 
nem is beszéltünk arról, hogy a volt kommunista elit mai gazdasági hatalmával 
még a legdemokratikusabb, legfelvilágosultabb társadalmat is kezében tudja 
tartani -  akár újabb 50 évig.

A jelenség még akkor is elszomorító és az egész magyarság szempontjából 
nyugtalanító, ha tudjuk, Európa hasonló válságban van, mint volt a hanyatló 
Római Birodalom. (Az erkölcsi romlás a reprodukálóképesség megcsappanását 
hozta magával, miközben a barbárok özönlöttek a birodalomba.) Tudjuk -  
mondta az egyik kedves, Európában maradt magyar „disszidens” barátom -, 
hogy „Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a nemzetek 
szándékait” (A zsoltárok könyve 33, 10). Mégsem lehetünk sorsunk tétlen 
szemlélői! Demokratáknak kell lenni, akik nem félnek a nekik rendelt 
feladatoktól, akár a magyarság, az ország megmentésétől.

Ha mindez nem is tisztult le teljesen bennem, de ezekkel a gondolatokkal, 
véleményekkel vártam 2006 őszét. S akkor jött a miniszterelnöki beszéd, majd a 
„hazugsággyár” ostroma, amit Benkő Géza (telefonon) így kommentált: „Csak 
haza kellett jönnöm, s kitört a forradalom”. És a hatalom már nemcsak mozikat, 
hanem utcákat, sőt a demokrácia fellegvárának, a Parlamentnek helyet adó 
Kossuth teret is lezárta. „Tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól” -  csengett fülembe 
a 30 évvel korábban, a NIKA-beli poncichterektől hallott felvilágosítás. Hát 
igen, félnek -  a saját múltjuktól is.

Október 23-án délelőtt a legkisebbik fiammal a Budakeszi környéki 
erdőkben makkot szedtünk. Wass Albert szerint „aki a magot ülteti, annak a 
lelke él tovább a fában”. Én mégsem ezért, hanem egyfajta szakmai kísérletként 
próbálok szikfásítást a karcagi határban, amihez csermakkra volt szükségem. S
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a fásítás, a karcagi gazdálkodás a napi politikai dolgoktól, amiket már legalább 
20 év óta nem követek, jól eltereli a figyelmemet.

Délután feleségemmel elmentünk a budakeszi országzászlónál tartott 
ünnepségre, ahol Wittner Mária volt a szónok, s a hallgatóság között például 
Tőkés Lászlót, Balczó Andrást, Nagy Gáspárt és Szűrös Mátyást fedezhettük 
fel. Ahogy hazaértünk, a fiúk mondták: a városban „áll a bál.” Szokásunktól 
eltérően a tévé előtt töltöttük az estét, az éjszakát.

Az 50. évfordulóról két érzés elevenedett fel bennem, amiről eddig csak 
olvastam, de most magam is átélhettem. Az egyik az „ifjúsági író”-nak tartott 
Fekete István Levél Bécsbe című közleményében leírt gondolat (amit a 
Budakeszi Hírmondó októberi számában újraközölt): bocsánatot kérek -  írja 
Fekete -, mert azt mondtam, „nincs fiatalságunk, s ami van, mintha semmi 
közünk nem lenne hozzá, mintha nem a mi vérünk lenne, mintha magában 
hordaná a beláthatatlan rabság lokálgőzbe fojtott rettenetes reménytelenségét.” 
A másik pedig az a döbbenet, amit szintén 56. november 4-én érezhettek az 
emberek: az nem lehet, hogy ezt a világ, az ENSZ, Európa stb. hagyja.

Hát hagyta. S hogy mi fog kiderülni az „őszi zavargásokéról egy-egy 
Európa parlamenti meghallgatásból, netalán a 80 évre titkosított aktákból, most 
teljesen mindegy. Mint ahogyan 1956 után is mindegy volt, hogy a „magyar 
kérdés” meddig szerepelt az ENSZ napirendjén, vagy mi derült ki 30-40 év 
múlva a C1A, esetleg a moszkvai archívumok papírjaiból. Azoknak, akik 56-ért 
véreztek, mindegy. Ugyanígy mindegy az 50. évfordulón megverteknek, 
megalázottaknak, netalán elítélteknek is.

Egy-egy évfordulóval kapcsolatban óhatatlanul a történelem és az azzal 
foglalkozók felelőssége is felmerül. A történelem tényleg az élet tanítómestere 
lenne? Azoké is, akik a jubileum kapcsán csak érzelmi oldalról közelítik meg az 
egykorvolt dolgokat? Nekünk, akik a múlttal foglalkozunk, fájó a múlt 
feltámadása -  éppen az 50 évvel korábbi események kapcsán. Fájó a „homályos 
tükör” is, s még fájóbb a könnygázfelhőben mutatkozó múlt. Tényleg utat 
vesztettünk? Tényleg nem a valóságot akarjuk/tudjuk látni? Tényleg a 
hazájában ünnepelt román történésznek, Daicoviciunak van igaza, aki 
valahogyan így fogalmazott: „a történelem feladata nem az, hogy a múltat 
kutassa, hanem az, hogy előremutasson, és ideológiailag megalapozza a jövőt”? 
Következésképpen a történelmi események, és ennek kapcsán az évfordulók, 
nem egyszerű történések, hanem akár „fegyverek” is. De akkor is ott van a XIX. 
századi felismerés: „Meghalni a jövendőért erény, meghalni a múltért 
gyávaság.” Tehát a „fegyverként” felhasználható történelem, történelmi 
évforduló akár a retrográd, akár a progresszív erőknek legfeljebb csak alkalmat, 
nem pedig igazságot szolgáltathat. így „Az igazság szabaddá tesz” transzparens 
nem a történelem, sőt még nem is a jövendő, hanem csak a bibliai forrás alapján 
értelmezhető.

A fejtegetés végén én mindebből még egyet emelnék ki. A történelem pártos 
tudomány, mert benne az egyes emberek és embercsoportok egykori, mai és 
jövőbeli érdekei tükröződnek. Különösen igaz ez a személyes visszaemlé
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kezésekre -  még akár 56 kapcsán is. A krónikásnak azonban mindezeknek teret 
kell adnia, mert a biológia törvényei nem pártosak, hanem kegyetlenek. Az 
emlékek csak addig rögzíthetők, amíg az emlékezők élnek. S egyszer majd egy 
újabb, bizonyára szintén pártos, szemlélő csak azt tudja áttekinteni, amit 
rögzítettek, amit közzétettek. Hát ezért született meg ez az újabb 56-os 
gyűjtemény.

XXX

S hogy legyen a bevezetőnek epilógusa, ráadásul a kötet megjelenését 
lehetővé tevő Országos Erdészeti Egyesülettel közvetlenül összefüggésben lévő 
történése is, arról a Demszky-féle városligeti térfigyelőrendszer gondoskodott.

Egyesületünk 56-ról október 27-én a Vajdahunyadvár előtti kopjafánál 
emlékezett meg. Verseket, tárogatót hallgattunk, illetve rövid beszédek 
hangzottak el, majd emlékfákat ültettünk. Közben a rendőrség készültségi kocsit 
küldött ránk, mivel a Kós Károly sétányi térfigyelő kamera zászlókkal 
„felfegyverzett” tömeget észlelt. A XIV. kerületi őrszobáról azonnal ki is 
küldték a „meseautót”. Az „éberséget” ugyan a vajdahunyadvári őrparancsnok -  
hivatkozva a bemutatott területfoglalási engedélyre -  lelohasztotta, de maga a 
tény megtörtént: „tudjátok, fiúk, ezek félnek 56-tól.”

Hát ezek után csak azzal a gondolattal ajánlhatom következő írásokat, 
dokumentumokat az olvasók figyelmébe, hogy ne féljenek, hanem legyenek 
igazi demokraták, akik minden véleményt elolvasnak, s azokból mernek saját 
képet kialakítani, elmondani, netalán még közzé is tenni.
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SOPRON 1956 -  ZÜRICH 2006 
BESZÁMOLÓ AZ ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA SVÁJCBA 

KERÜLT HALLGATÓIRÓL

Jacsman János

«Minden történetnek három oldala van, a tiéd, az enyém és a tények.»
(F. M. Russel)

A Soproni Erdőmémöki Főiskola 1956-os meneküléséről már sokan írtak. 
Érthető okokból az írások nagyobb része Kanadából, illetve Magyarországról 
származik. A Nyugat-Európában maradt hallgatók történetéről tudtommal csak 
két beszámoló van: Egy több évtizedet átfogó krónika Kató Ferenc [1] tollából: 
a németországi, pontosabban a Hannoverisch Münden-Göttingen erdészeti 
központban tanuló, és később ott és környékén dolgozó soproniakról; és egy 
rövidebb írás Molnár Gézától [2], amely a menekült Főiskola életével 
foglalkozik St. Wolfgangban. Érdekes módon nincs még beszámoló a Svájcba 
került hallgatók további sorsáról. Úgyszintén nem ismert a Bécsben maradt 
diákok története.

Forradalmunk és így menekülésünk 50. évfordulójára készülve elhatároztam, 
hogy megpróbálom pótolni a svájci hiányt, vagyis megírom, ahogy törté
netünket én átéltem és láttam. A döntő lökést „Emigrációm naplója” adta [3], 
amelyet ugyan csak 1956. november 17-én kezdtem el, de még aznap 
visszamenőleg leírtam az eseményeket, november 4-től december 22-ig 
naponta, majd 1957. május 16-ig szórványosan vannak bejegyzések. Ha nagyon 
személyes is ez a napló, talán tartalmaz érdekes, eddig nem ismert részleteket. 
Persze tudatában vagyok annak, hogy a mi életünk még Nyugat-Európában is 
egy mellékszínpadon játszódott és játszódik le. Mi Svájcban nem írtunk 
történelmet. De legyen szabad szólni Nemecseknek is.

A történetünk kezdetén másodéves erdőmémök-hallgató voltam. Az ország 
majdnem átellenes pereméről, az Északi-karsztvidék keleti, Boldva-völgyi 
részéről kerültem Sopronba. Szüleim egyszerű falusi emberek voltak. Apám 
kerékgyártóműhelyében már kiskoromban megtanultam a fák nevét. Miskolcon 
jártam gimnáziumba. Az érettségi után a különböző alternatívák ellenére 
Sopronban kötöttem ki. Az első évet jelesen végeztem. A harmadik szemeszter 
első heteiben az árvízkárok újjáépítésén a Mohácsi-szigeten dolgoztunk. 
Visszatérve a Főiskolára igyekeztünk a kimaradt tananyagot pótolni, amikor 
kitört a forradalom. A felejthetetlen októberi és novemberi napokban fóleg 
őrségállás volt a feladatom: vigyáztunk az élelmiszerüzletekre, vagy 
ellenőriztük a Győri úti vasútaluljárónál a városba bejövő közúti forgalmat.

Beszámolóm 3 részből áll. Elsőnek egy rövid visszatekintés következik -  hi
szen sokan leírták már -  az 1956. november 4-től december 6-ig tartó
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időszakról, vagyis a menekülés útjáról Sopronból St. Wolfgangig, és az 
életünkről a Ferienhort nyaralóban. Mi ezen a csodálatos helyen 27 napot 
töltöttünk, és itt dőlt el sorsunk. A második részben a zürichi diákéletünkről 
számolok be. Főleg az első félév volt kritikus. Az akkori, mind a ferienhorti 
hangulatunkat és kedélyállapotunkat a naplómból kiválasztott idézetekkel 
szeretném érzékeltetni. (A szövegben dőlt betűvel írva). A tanulmányok 
elkezdésével a kedélyek lecsillapodtak. A 60-as évek elején diplomás erdő- 
mérnökök lettünk. A harmadik részben a krónika a további életünkről szól. 
Családalapítás, szakmai munkálkodás, nyugdíjas élet az első témakör. 
Kapcsolataink, ismeretségeink svájciakkal, magyarokkal, volt soproniakkal a 
második. Még mindig Svájcban élünk. Még mindig soproni diákok vagyunk. A 
beszámolót menekülésünk kritikus visszakérdezése és egy reménykedő kép a 
jövőről zárják. Az utószó jogán.

Soprontól St. Wolfgangig

Az alsó évfolyamos hallgatók zömével Mucknál hagytam el 
Magyarországot. A mi menekülésünk nem csak abban különbözött a 
többiekétől, hogy nem „nyugatra”, hanem dél felé mentünk, hogy nem 
individuálisan, hanem kötelékben, „katonailag” szervezetten jöttük ki, de 
főképpen abban, hogy mi nem rohantunk át a határon, hanem előtte közel egy 
órán át vitatkoztunk, pro et contra érveket hallgattunk, hogy mit tegyünk.

Az „Emigrációm naplója” a következő mondatokkal kezdődik: 1956. nov. 4- 
én 5 órakor délután átléptük a magyar határt. Hogy e tettünk szégyenletes 
megfutás vagy pedig tervszerű dolog volt, majd valamikor kiderül. Annyi biztos, 
hogy ott és akkor nem személyek, hanem a tömegpánik volt a vezető. Sopron 
népe egész nap ment Ausztriába. A kiküldött védőink és a tüzérség nem tettek 
semmit. Nagy árulás volt. Az ágyú nem sült el, az oroszok megjelentek Sopron 
előtt. Mi, a hátvédek, megkezdtük a visszavonulást. Ekkor még nem gondoltam, 
hogy Magyarországot hagyjuk el. Útközben elhagytuk az ágyúkat, lövedékeket, 
a határnál tanakodtunk, hogy mit csináljunk. Végül is úgy döntöttünk, hogy át
jövünk.

A határnál azért volt a tanakodás, mert ott vezetőink kijelentették, hogy 
mindenki a saját felelőségére megy át Ausztriába, vagy megy vissza Sopronba. 
Nagy beszédek voltak, „maradjunk együtt, menjünk együtt és visszajövünk 
együtt” jelszavakkal. Bevallom őszintén, hogy nálam nem a jelszavak 
billentették el a mérleg nyelvét, hanem hogy esteledett, fáztunk, havas volt a táj 
és nem ismertük a terepet. így végül egy akkor és ott kényelmesebbnek tűnő 
megoldást választottunk. Sajgó lelkiismeretünket pedig azzal vigasztaltuk, hogy 
együtt maradtunk, és a végső döntés még nem történt meg. Amit akkor nem 
tudtunk, hogy a hamleti kérdés mucki változata: „menni vagy nem menni”, a
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következő hosszú hónapokban nemcsak gondolatainkat, hanem álmainkat is 
uralni fogja. Csak a menés iránya lesz ellentett.

Az Ausztriában eltöltött 33 napnak sok keserű és sok magasztos pillanata 
volt. A „poklot” szerintem a szintén télies Judenauban, a november 5-ről 6-ra 
virradó első éjszakán éltük meg: Ott egy kolostorban szállásoltak el. A 
szobákban nem volt semmi: se ágy, se ajtó, se fűtés. Éjszaka hordágyon 
aludtunk. Egy pokrócot adtak. Borzasztóan megfázott a vesém. A következő 
napokban javult a helyzet. Felszereltük az ajtókat, befutöttünk és kaptunk még 
egy takarót. Észrevettük ugyan, hogy félig-meddig foglyok vagyunk, mert 
rendőrök őrizték a bejáratot. De kaptunk az amerikai követségtől egy kis 
csomagot, benne egy törülköző, szappan, borotvakészülék és 2 zsebkendő. (Az 
elkövetkező hetekben még sokszor örvendhettünk a híres „kiscsomagnak”.) 
Meglátogatott minket St. Pölten katolikus püspöke. Egy jó  öregúr -  írtam a 
naplómba. November 9-én délben elindultunk egy „egyetemi gyűjtőhelyre”

A „mennyországi” érzés november 10-én reggel, St. Wolfgangban, a 
Ferienhort nevű villa előtt töltött el: Gyönyörű vidék Körülöttünk nagy hegyek. 
Nagy tó. Isteni hely. Ebéd után -  mint a méhek a kaptárból -  kirajzottunk, hogy 
megismerjük ezt a csodálatos tájat. Az idill sajnos nem tartott soká. Még aznap 
este megtudtuk, hogy a hegyi vándorlásnál egy geodéta diáklány lezuhant. 
Beszállították egy közeli kórházba, de pár nap múlva sérüléseibe belehalt. A 
selmeci-soproni diákszokások betartásával megrázó temetése volt.

Nagy szomorúságot okozott egy november 15-i hír is, hogy a hallgatók egy 
csoportja, köztük másodévesek is, egy Salzburg melletti intemálótáborban 
éhségsztrájkba kezdtek. Sokan nem is tudtunk a lágerról. Azt hittük, hogy az 
eltűnt diáktársaink visszamentek.

St. Wolfgangban 27 napig voltunk. A kezdeti eufórikus hangulat 
fokozatosan romlott. A menekültek életét -  különösen az első hónapokban -  a 
bizonytalanság és a tétlenség keseríti. A tétlenség egyik oka, hogy el vannak 
zárva a környezetüktől. Minket november 16-ig tartottak karanténban. A napi 
életünk kezdetben nagyon egyhangú volt. Az unalom megesz -  jegyeztem fel 
már Judenauban. Később St. Wolfgangban elindult egy német nyelvű 
tanfolyam, és november vége felé szakmai előadások is voltak. Sokat voltunk a 
szabadban, az idő szerencsére megengedte, sétáltunk, futballoztunk. De sok volt 
mégis az idő az önmarcangoláshoz. Erről az első írásos nyom a naplóm 
november 12-i bejegyzésében, tehát rövidesen a ferienhorti helyfoglalás után, 
található: Megkezdődik egy új élet. Bizonytalanság továbbra is. Hová megyünk? 
Zürich vagy München? Vagy itt maradunk? Mi lesz, mi van Magyarországon? 
Másnap tovább: Hazamenni vagy nem -  ez a döntő kérdés! De csak kevesen 
akarnak. Mi vár ránk otthon, deportálás vagy semmi? Én nem megyek haza! 
Apámat már elvitték az oroszok. Engem nem fognak.

Először Judenauban hallottuk, hogy Sopronban szedik össze a népet. St. 
Wolfgangban továbbra is járta a hír. Az én személyes félelmem onnan eredt, 
hogy 1945-ben Északkelet-Magyarország falvaiban az oroszok összeszedték a
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férfiakat 18-45 éves korig és elhurcolták őket a Szovjetunióba. Apám valahol 
egy kaukázusi lágerben halt meg 1946-ban.

A kettős bizonytalanság és a tétlenség synergiája az életünket egyre jobban 
elmérgesítette. A tantestület és a hallgatóság egymás ellen fordult, és november 
29-én a további együttműködés megszakadt. Megromlott a kapcsolat a 
hazamenni szándékozók és a maradni akarók között. Ez a jelenség persze 
egyoldalú volt: Irigyeltük a „bátrakat”, és egyben haragudtunk is rájuk. Nagy 
viták dúltak a „nyugat-európaiak” és az „amerikaiak” között. Mindenki próbálta 
meggyőzni a másikat a saját igazáról. A mucki jelszavak: „maradjunk együtt, 
menjünk együtt és visszajövünk együtt”, elhalkultak. Ezek után tulajdonképpen 
hálásak voltunk a sorsnak, amikor végre, hosszú és kínos várakozás és 
készülődések után, elhagyhattunk az Elveszett Paradicsomot...

A svájci utunk előkészítésének krónikája hű képe a ferienhorti 
bizonytalanságnak. November 15-én ezt jegyeztem be a naplómba: Ma talán 
életfontosságú döntés volt életünkben. Megszavazták, hogy mi: Czeiner Zsolt, 
Hintsch Guszti és én mehetünk Svájcba. Nov. 17-én: Nagy viták vannak, hogy ki 
menjen Svájcba. Hintsch Guszti vagy Szilágyi Tibor. Még nincs eldöntve. Nov. 
19-én: Holnap lehet, hogy Svájcba visznek. Nov. 21-én: A svájci útban kezdek 
kételkedni. Nov. 22-én: Holnap lehet megyünk Svájcba. Nov. 23-án: Mára 
ígérték a svájci utat -  ma sem volt semmi. Kezdek pesszimista lenni. Úgy látom, 
úgy érzem, nem lesz itt semmi. Csak ígérgetnek, csak mutogatnak minket -  haza 
fogunk mi még menni. Ha ez a svájci dolog nem izgatna, már itt sem lennénk. 
Nov. 29-én: A mi svájci ügyünk dugóba dőlt. Illetve még hivatalosan nem, de... 
A társaság idegileg lassan kikészül. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz. December 
3: A napok múlnak, mi még itt élünk. Otthonról biztos híreket nem tudunk. A rá
dióra vagyunk ráutalva. Naponta vannak gyűléseink, amelyek hol szomorú, hol 
víg kedélyre fordítják a társaság hangulatát. Egyébként tudtunkra adták, hogy a 
svájci út reménytelen. A kanadai út újból felmerült. Nagyon kecsegtető. De 
megpróbáljuk még a lehetetlent is, hátha sikerül. Dec. 4-én: Délután beszél
gettünk Tuskóval a svájci útról. Minden támogatást megígért. Este váratlan hír 
vert fel: 10 ember csütörtök reggel megy Svájcba. Hogy kik menjenek -  sorshú
zással döntöttük el. Persze engem nem húztak ki! Kicsit leverten, de aránylag 
férfiason fogadtam a hírt. Estére belázasodtam. Dec. 5-én: Egész éjszaka fenn 
voltam, nem tudtam elaludni. Reggel lázasan keltem és egész nap az is marad
tam. Délben új hír: Csak erdész mehet Svájcba! így én is bekerültem. Miért 
kellett akkor úgy izgulni? Állítólag holnap megyünk. Dec. 6-án: Beteg vagyok. 
Ilyenkor jobban feltör a honvágy -  különösen, hogy leveleket kaptunk Sopron
ból. Mendlik írt. Haza lehet menni. Éjszaka nem aludtam. Valószínűleg ma sem 
fogok Egész nap fej- és torokfájásom volt. A svájciaknak ma kellett volna, hogy 
elvijsyenek. Ez is csak átrázás lesz?

Én kezdettől fogva Nyugat-Európában akartam maradni, mert, mint egyetlen 
gyerek, nem akartam anyámtól messzire elkerülni. A szavazásokra, illetve a 
sorshúzásra a svájci kontingensnél azért volt szükség, mert több volt a jelent
kező, mint a felkínált hely. A döntések szemeszteren belül történtek. December
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5-én a keret az alsó évfolyamos erdészekre szűkült, miután a felsőéves hallgató
kat a svájci tanulmányoktól eltanácsolták. A soproni levelek fontos közlését az 
utolsó napok izgalmaiban sajnos már nem fogtam fel. Talán betegségem is 
akadályozott ebben.

Zürichben

December 7-én új fejezet kezdődött életünkben: Svájcban vagyok. Tegnap 
este lefekvés után jöttek értünk. Persze akkor is izzadási kúrát csináltam -  de 
azért kiugrottam az ágyból. Reggel 4-kor keltünk. Az éjszaka jó l aludtam és 
reggel kissé jobban is voltam. Kb. fé l 6-kor indultunk el. Elbúcsúztunk, a Him
nuszt énekeltük, majd elindultunk tízen. 8 erdész, két geológus. Két népautó és 
egy taxi jött velünk. A mi kocsink sofőrje egy víg kedélyű fiatalember -  aki meg
könnyítette az utazás fáradalmait. Az útirányunk: St. Wolfgang - Salzburg - 
München - Ulm - Konstanz - Zürich. Most utaztimk először autobahnon. Micso
da forgalmat bonyolít le! Magyarországon mikor lesz? Münchenből nem sokat 
láttam. Konstanzba komppal jöttünk át a Bodeni tavon. Zürichbe este 9-kor ér
keztünk. Egy vendéglőben megvacsoráztunk, majd eljöttünk ide -  egy torna
terembe, de teljesen át van alakítva -  kóser ágyak. Itt kb. 11-kor lefeküdtünk.

Az erdészek névlistája:
3. évfolyam: Bariska Mihály
2. évfolyam: Czeiner Zsolt, Hintsch Gusztáv, Jacsman János, Szilágyi Tibor 
1. évfolyam: Donáth György, Hegedűs Antal, Húszai János.
A geológusok nevét sajnos elfelejtettem. A további sorsukról sem tudok. 

Úgy hírlett, hogy Svájc francia nyelvű részébe mentek.
December 6-án késő este megérkeztek a svájci sofőrök. A zürichi utunk -  

két VW-kisbusszal és egy személykocsival -  probléma nélkül zajlott le. Zürich 
előtt, Winterthur városában Hintsch Guszti elhagyta csapatunkat. Nejével, aki 
szintén aznap jött ki vonattal Svájcba, egy svájci üzletember villájában kaptak 
lakást. Guszti, aki ős-soproni létére kifogástalanul beszél németül, ettől kezdve 
„külön utakon” járt. Mi, másnap felébredve, először döbbentünk rá, hogy nem 
vagyunk egyedül menekült diákok. Több mint 40 személy aludt az átalakított 
tornateremben, a többség Budapestről jött. 4 napot töltöttünk itt. Már másnap 
elvittek egy fertőtlenítő állomásra, 10-én orvosi vizsga volt. Svájci 
elővigyázatosság. December 11-én újból útra keltünk és egy Zürich melletti 
község cserkészházában kaptunk szállást, ahol már 10 fiatal menekült volt. Itt 
december 20-ig maradtunk. Időközben felruháztak bennünket. Megindult a 
német nyelv tanítása, amiért bejártunk Zürichbe. Már az első alkalommal 
találkoztunk Boros Gyulával, alias Üszkürüvel, aki két évet járt Sopronban az 
Erdőmémöki Főiskolán, majd a sikertelen 4. szemeszter után Budapesten 
elkezdte a tomatanári kiképzést. Megismerkedtünk a „Studentenhilfe”, 
magyarul „Diáksegítés” szervezet munkatársaival, akik a magyar menekült
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diákok dolgait intézték. Mind diákok a zürichi egyetemekről. December 17-én 
megkezdődött a rendszeres munka egy Magas- és Mélyépítő Vállalatnál, segéd
munkás funkcióban. Fél- vagy teljes napot dolgoztunk. A hét végén 
ismerkedtünk a várossal. Esténként sokszor voltunk el kulturális 
rendezvényeken. A legszebb emlékünk egy Mozart-koncert az einsiedeli 
kolostortemplomban, amely Svájc legszebb és legnagyobb barokk temploma. 
Közel 4000 jöttünk össze, a magas szószéken a magyar zászló fekete fátyollal. 
A tiszta bevétel a magyar menekültek megsegítésére ment. A sok program 
elfelejtette sorsunkat. Csak egyszer, december 15-én tört ki belőlem a panasz, 
de akkor radikálisan: Megint elkapott a honvágy. Bánom, hogy kijöttem. A fene 
gondolta, hogy így lesz. Olyan jó  lenne otthon lenni! Mikor kerülök haza? Oh 
Istenem, segíts!

December 20-én elköltöztünk az új, végleges lakásunkba, Zürichbe. Másnap 
így kezdődik a napló: Az új lakásban ébredtünk. Gyönyörű! Az első emeleten 
lakunk. Kb. 6 szoba. A legszebben mi vagyunk: Zsolt és én. Az igazság, hogy 
nem voltunk egyedül erdészek. 4-5 idegen magyar fiú szintén velünk lakott. A 
rendszeres naplóírás december 22-én a következő mondatokkal végződik: 
Egyébként a továbbtanulásról most sem tudunk biztosat. Otthon kezd a rend 
helyre állni: Terror, halálos ítélet stb. Mikor megyünk mi haza? A többiekről 
nem tudunk semmit.

Karácsony és újév következtek. Különösen karácsony, a család ünnepe, az 
egyedülállók és a hontalanok félelmetes napja. A lakásunkban ünnepeltünk. Egy 
helyes svájci asszony vacsorát főzött és velünk maradt. Egyik nem erdész fiú 
meghívta amerikai barátnőjét. Vacsora után kibontottuk az ajándékokat, majd 
énekeltünk, daloltunk három nyelven. Késő este elmentem éjféli misére. 
December 30-án ezt jegyeztem be: Ha nem jöttem volna Svájcba, ma otthon 
lennék Karácsonyeste és szilveszterkor ismét. Most is olyan gondolataim van
nak, hogy hazamegyek. Nagyon vágyódom haza. Nem is tudom, mi vonz. De jó  
volt azért otthon. Már hazamentek többen főiskolások. Ha még egyszer soproni 
főiskolás lehetnék. A Belvárosiban söröznék. Itt töltsem a legszebb éveimet? Mit 
adnék azért, ha szilveszterkor otthon lehetnék. Persze ebből már nem lesz 
semmi. Sok szép terv elúszott. Jelenleg pizsamában ledőlve írom e sorokat és 
néha elfog a szomorúság. Nem jutok én haza soha? Az nem lehet, haza kell 
mennem! Vár a hazám!

Szilveszter napján többen elhatároztuk, hogy berúgunk. Sikerült is. Még csak 
nem is daloltunk. Rossz kedve volt a bandának Tovább ezen január 3-i be
jegyzésből: Másodikán szünet volt. El voltam kenődve. Nem valami rózsás ked
vem volt. Közben felkeresett Hintsch Guszti. Hozott leveleket Sopronból. Meg
tudtam, hogy Juhász Miki és Kőhalmi Tamás hazamentek. Ez még csak fokozta 
rossz kedvemet. Végül elhatároztam, én is megyek. Ez valahogy megvigasztalt. 
Ma kaptam meg a táviratot. Otthon jó l vannak. Mit szólnak a hazamenetelre, 
nem tudom. Persze még nem biztos. Állítólag Nemkiék nem mentek ki Kana
dába. Megyek haza. Most ezt fújom. Most ez a gondolatom.
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Ideje szólni a többi diáktársam hangulatáról. Meglepődve és csalódva vettem 
észre, hogy náluk a honvágy nem volt olyan erős, mint nálam. Sőt, tudatosan 
foglalkoztak egy svájci egyetemi tanulással. Ezért valahogy elszigetelődtem tő
lük, annak ellenére, hogy Zsolt kamarásom volt. Két együttérző társam volt az 
első évfolyamról: Hegedűs Tóni és Húszai Jancsi. Mindketten jó nótások. így 
többször sírva vigadtunk.

Az első jel édesanyámtól az említett távirat volt, amit itt, Zürichben, kaptam 
meg mint választáviratot. Már Ausztriából írtunk haza és Zürichből is több 
levelet, sőt csomagot is küldtünk. De írtam Sopronba is, volt kamarásaimnak és 
a főiskolára. Megírtam mindenkinek, anyámnak is, hogy haza akarok menni. A 
hazamenetel majdnem biztos. Még megvárom az otthoni válaszokat és döntök 
(jan. 5). Otthonról nem jön levél. Pedig nagyon várom. Bizonyos mértékben 
ezektől fog függni a hazatérésem (jan. 7). Január 10-én érkezett egy levél, de ez 
csak egy Ausztriából küldött levelemre volt válasz. Anyám írt: Örül, hogy nem 
mentem ki Kanadába, jól vannak. Zürichben is jó hírek jártak: Folytathatjuk a 
tanulmányainkat, csak németül kell tudni. (Hintsch Guszti hamarosan elkezdett 
egyetemre járni, a 3. szemeszteren). Az elsőéves hallgatóknak sajnos felvételi 
vizsgát kell tenni. Az előkészítést gimnáziumi tanárok veszik kézbe. Január 16-i 
bejegyzés: A másik fontos dolog a hazamenetelem ügye. E napokban kaptam 
meg Jani bátyám levelét, amelyben nem közvetlen, de az itt maradást javasolja. 
Ez azt jelenti, hogy egy helyről már nincs támogatás. Bár újabban már bele
nyugszom a dolgokba. Kiváncsi leszek, Juhász Miki és a hazai levélre. A 
továbbtanulás konkrét lehetősége újra elfogadhatóvá teszi a „maradni” alterna
tívát. Sőt, átbillen a mérleg: Lassan leteszek arról, hogy hazamenjek. Anyám 
minden levelében szinte könyörög, hogy ne menjek. Vagyis megérkezett anyám 
válasza. Egy hét alatt több levél is jöhetett, mert a bejegyzés január 24-én tör
tént. Anyám félelme az apám elhurcolása miatt érthető. Engem azonban a vá
lasz nagyon elkeserített. Annyira, hogy a Soproni Főiskola január 18-án kézbe- 
sítet távirata [3], a „Főiskola igazgatója” aláírással, sem vigasztalt meg. Pedig 
ezt üzente Magyar János: „Azonnal jöjjenek. Első félévi vizsgák letételének 
végső napja május 31 ” Juhász Miki levele is megjött: Sopronban folyik a taní
tás...

Olyan hamar nem adtam fel. Már csak dacból sem. Január 29-én ez áll a nap
lóban: A hazamenetelem ismét előtérbe került. Otthon persze élesen ellenzik De 
ÉN fogok dönteni. Még május 31-ig van idő. Addig haza lehet menni. A  május 
31-i dátum persze önámítás volt. Az állami amnesztia március 31-ig tartott, a 
vizsgákra pedig Sopronban kellett volna felkészülni. A következő hetekben 
mégis kemény hangú leveleket váltottunk anyámmal és nagybátyámmal. 
Megyek -  írtam elszántan. Maradj -  könyörögtek. Közben kiderült, hogy 
Hegedűs Tóni visszamegy és már felvette a kapcsolatot a Magyar Követséggel. 
Csak a papírokra vár. Valahogy elfeledkeztem Tóniről, nem beszéltünk 
terveinkről. Tóni február 19-én elhagyott bennünket, és én az önbecsülés mély
pontjára jutottam. Az utolsó reményem két soproni professzorunk volt. Itt 
laktak családjukkal Zürichben, és tudtunk egymásról. Húszai Jancsival felke
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restük őket. Úgy gondoltam, nekik is jó, ha diákokkal térnek vissza, és nekünk 
is jó, ha egy professzor kísér bennünket. Kiss József, volt kémiatanárunk, nem 
biztatott. Annál nagyobb reményekkel jöttem el Winkler Oszkár professzor 
úrtól. Alea iacta est! -  áll a március 1-i bejegyzésem kezdetén. Hazamegyek.

Nem mentem haza. Amikor ismét megjelentünk Winkler professzorék 
lakásán, már nem találtuk őket ott. Még ezt akkor azzal magyaráztam 
magamnak, hogy Winkler nem akarta sorsunkat magára vállalni. Talán attól 
tartott, hogy valaha szemére vetjük: elhozott bennünket a jó világból...

Az utócsaták hamar lecsendesedtek, annál is inkább, mert Húszai Jancsi nem 
volt hajlandó kettesben útnak indulni. így aztán lényegében eldőlt a hamleti 
kérdés. Március 12-én már ezt írtam: A meggyőződésem az, hogy itt fogok ma
radni. Már csak néha-néha kap el egy-egy pillanatra a vágy, hogy aztán újból a 
realitás hangján elutasítsam a dolgokat. Nehéz utat tettem meg idáig, de még 
nehezebb áll előttem.

A következő hónapokban dolgoztunk, német kurzusra jártunk, majd a nyári 
szemeszterben a híres ETH [4] Erdőgazdasági Karán (Abteilung für Forstwirt- 
schaft) mint „szakhallgatók” (Fachhörer) előadásokat látogattunk. Nem tudtunk 
ugyan kielégítően németül és ezért nem is értettünk meg minden mondatot, de 
jeleztük kifelé is, és (magunknak) befelé is, hogy (újra) diákok vagyunk. A dol
gunkat megkönnyítette, hogy mi, volt másodévesek, a 2. szemeszter előadásait 
hallgattuk, Bariska Miska a 4. szemeszterét, és így sok esetben ismétlés volt. 
Hintsch Guszti szintén már a negyedik szemeszternél járt. Hasznos volt ez az 
elfoglaltság azért is, mert néha-néha még feltört a honvágy és a menniakarás. 
Az utolsó, május 14-i naplóbejegyzésemben még mindig kételkedem, hogy 
helyes volt-e nem hazamenni.

Igen nagy változást hozott életünkben a lakásunk felszámolása. A segítő 
szervezet úgy gondolta, hogy az első félév leteltével visszatérhetünk a privát 
életbe, vagyis mindenki béreljen magának önállóan egy szobát. Zürichben nem 
ismerik a kollégiumot. Miska, Tibor egyenként kerestek lakást, Zsolt és én egy 
kétágyas szobát béreltünk közösen, Gyuri és Jancsi a híres „Rotes Schloss” 
bérházban, amit mi „Vörösvámak” kereszteltünk, szereztek egy-egy szobát. Ha 
viszonylag közel is laktunk egymáshoz, vége lett a napi közös beszélgetések
nek, vitáknak. Egyedül maradtunk, magunkra voltunk utalva. Idővel a „Vörös
vár” lett a találkozóhelyünk, mert ott a két balekon kívül több más magyar diák 
is lakott. így mindig volt valaki, aki fogadott.

Eljött a nyári szabadság, amely 14 hétig tartott. Munkát kerestünk és dolgoz
tunk, hisz’ a szünetben nem kaptunk anyagi támogatást. Zsolt és én augusztus 
25-én elindultunk kerékpárral egy 4 hetes németországi körútra. Csodálkoztunk 
a még megmaradt sok háborús romon. Élveztük az estéket az olcsó ifjúsági ott
honokban (Jugendherberge, youth hostel) és gyakoroltuk a német nyelvet. Cux- 
havennál, Hamburg közelében, megláttuk életünkben először a tengert, megíz
leltük a vízét és fürödtünk benne. Az utunk legjelentősebb eseménye mégis 
Hannoverisch Mündenben várt ránk: Találkozás a soproni fiúkkal! Megismer
kedtünk az V. és IV. éves firmákkal [6] és összeölelkeztünk évfolyamtársaink-
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kai: Balázs Árpáddal és Turza Tiborral. Emlékek, tapasztalatok és „hogyan to
vább?” voltak a témák. Megnyugodva tértünk vissza Svájcba: Nem vagyunk 
egyedül Nyugat-Európában!

Október 21-én megkezdődött a téli szemeszter. Az egyetemi tanítás keretei 
Zürichben lényegesen különböztek a sopronitól. Az erdőmémöki képzés 4 éves 
volt, de a 3. és 4. év között egy gyakorlati év várt a hallgatókra, vagyis a tanul
mányok tulajdonképpen 5 évig tartottak. Minden tanév egy 16 hetes téli és egy 
12 hetes nyári szemeszterből állt. Nem ismerték a szemesztervizsgákat, hanem 
csak 2 elődiplomavizsgát (Vordiplom), amelyek többé-kevésbé a szigorlatoknak 
feleltek meg. Az 5. szemeszter elkezdéséhez szükséges volt a sikeres első elő- 
diploma, a 7. szemeszterhez a sikeres 2. elődiploma. A 8. szemeszter után egy 
diplomamunka és a diplomavizsga zárta le a tanulmányokat. A jegyrendszerben 
1-es volt a legrosszabb és 6-os a legjobb. A sikeres vizsgához legalább egy 4-es 
átlagot kellett elérni. Minden átlagérték a 4-es alatt elégtelen volt, és a vizsgát 
minden tantárgyból meg kellett ismételi. A neves soproni UV-t nem ismerték.

Az ETH rektora még július 16-án írásban közölte velünk, hogy ősszel mint 
rendes hallgatok folytathatjuk tanulmányainkat [7]. Október 21-én az 
Erdőgazdasági Karon a következő magyar menekült diákok jelentek meg:

5. szemeszter: Bariska Mihály, Boros Gyula, Hintsch Gusztáv
3. szemeszter: Czeiner Zsolt, Jacsman János, Szilágyi Tibor 
1. szemeszter: Dancsó János, Donáth György, Húszai János, Pollák Károly. 
Az 5. szemesztereseknek elengedték az első elődiplomát, minket a 3. 

szemeszterben mindkét elődiplomára köteleztek. Hintsch Guszti kivételével 
mindnyájan vesztettünk 1 évet. Mégis boldogok voltunk, mert továbbtanul
hattunk.

Az Erdőgazdasági Kar az ETH egyik legkisebb egysége volt. A 3. 
szemeszteren a soproniakkal együtt a padokban 12 hallgató ült. A többi 
szemeszteren sem voltak lényegesen többen. Az első és a második tanévben 
azonban az erdészek legtöbbször még más fakultások diákjaival együtt jártak 
órákra. így először nem tűnt fel nekünk, hogy kevesen vagyunk. A téli 
szemeszter után, 1958 tavaszán sikeresen letettük az első elődiplomavizsgákat. 
A harmadévesek ugyancsak sikeresen megszerezték a 2. elődiplomát. A nyári 
szünetben Tibor Skóciában, én Svédországban hivatalos erdészeti gyakorlaton 
voltunk. Zsoltot, visszafelé a brüsszeli világkiállításról, súlyos autóbaleset érte. 
Több hónap telt el, míg felépült. A következő tanévben a balekok is vizsgázni 
mentek. Sajnos ketten kihulltak: Dancsó János és Húszai János. Dancsó elment 
dolgozni a Swissair-hez. Húszai elkezdett matematikát tanulni. Ott sem végzett. 
Évekig betegeskedett, majd egy ETH-műhelyben kapott munkát. A 90-es évek 
végén meghalt.

A „magyar trió”, mert már így hívtak minket, 1959 tavaszán sikeresen 
megállta a második elődiploma vizsgáit is. A nyári szemeszter után én 
elkezdtem a 13 hónapos erdészeti gyakorlatot. A gyakorlat fő célja a 
„választhatósági bizonyítvány” (Wáhlbarkeitszeugnis) megszerzése. A svájci 
erdőmémökök a 70-es évekig túlnyomó részben közszolgálati tisztviselőként
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dolgoztak. Egy erdészhivatalnoki állás megszerzésének 3 feltétele volt: a svájci 
állampolgárság, az erdőmérnöki diploma és a választhatósági bizonyítvány. Az 
erdészeti gyakorlat 2 részből állt: egy 7 hónapos erdőigazgatási gyakorlatból és 
egy 6 hónapos mérnöki gyakorlatból. Az elsőt a Svájci Plató (Mittelland) 
területén csinálták, és a feladatok megfeleltek egy normális erdőgazdasági 
munkakörnek. A második gyakorlat a hegyvidékre (Alpok, Jura) vitt el, ahol 
útépítésen, vadpatak-szabályozáson, lavinavédelmen volt a fosúly. A gyakornok 
egy erdészetvezető mérnökhöz, egy „tanmesterhez” került. A napi munkáiról 
naplót vezetett. A választhatósági bizonyítványt kiosztó bizottságtól egy 
„keresztapa” (Pate) kísérte, aki -  egy-két látogatás, naplótanulmányozás és a 
tanmesterrel való beszélgetések után -  a bizottságnak ajánlatot tett.

A soproniak közül valójában Bariska Miska vállalta először az erdészeti 
gyakorlatot 1958 nyarán. Pár hónapos próbálkozás után -  tanmesterével megbe
szélve -  abbahagyta és visszatért a főiskolára. Guszti -  engedéllyel -  diploma 
után, 1960-ban lett gyakornok, Boros Gyuszi kihagyta. A mi szemeszterünkről 
Zsolt, balesete miatt, szintén diploma után ment gyakorlatra, Tibor passzolt. A 
balekok 1960/61-ben mindketten megcsinálták. így aztán mégis én voltam 
nemcsak az első soproni, hanem ténylegesen az első külföldi, aki megszerezte a 
választhatósági bizonyítványt, aminek azonban akkor, állampolgárság nélkül, 
nem sok haszna volt.

A gyakorlati év kihagyásával 1 évvel előbb lehetett diplomázni. Mivel 
azonban a svájci kollégák teljes létszámban elmentek a gyakorlatra, Miska, 
Guszti és Boros Gyuszi egy előző évfolyam visszatért hallgatóival végezték a 7. 
és 8. szemesztert. Zsolt és Tibor a Miskáék volt évfolyamába kerültek. A 
szemeszterünkön egyedül maradtam soproni. Létszámunk 7 főre csökkent.

Ilyen bonyodalmak ellenére, 1959 ősze és 1963 tavasza közt mindnyájan 
befejeztük tanulmányainkat. Nem tudom, mondják-e még Sopronban a 
hallgatóknak, a diplomavizsgák ünnepélyes eredmény-kihirdetésénél, hogy 
„mérnökké fogadom” [8]. Az ETH nem rendez diplomakiosztó ünnepet. Postán 
kaptuk meg a diplománkat. Egyedül a Svájci Erdész-Egyesület hívta meg 
szemeszterünket egy vacsorára, ahol egy könyvet nyújtottak át. Az első oldalon 
a nevem és (németül): „...erdőmémök úrnak, az ETH Erdőgazdasági Karán 
eltöltött tanulmányi idő emlékére. Zürich, 1961. október 20-án.” Rádöbbentem, 
hogy tényleg célhoz értem. Zürichben ugyan, de erdőmémökök lettünk.

Svájcban dolgozni, Svájcban élni

1957 tavaszán még álmodozunk egy diploma utáni hazatérésről, a 60-as 
években ez már nem volt téma. A kettéosztott világban tudtuk, hol a helyünk. 
Annál jobban el voltunk foglalva az álláskereséssel. A szabad világ egyik 
jellemzője, hogy a diploma nem jogosít fel sem állásra, sem több fizetésre. 
Nekünk kellett munka után szaladni, nekünk kellett a fizetés és az évi fizetett
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szabadság nagyságrendjét kiharcolni. Mindehhez még hozzájárult, hogy mint 
külföldi erdőmémökök, nem léphettünk állami szolgálatba. Pedig Svájcban az 
erdők nagyobb része közjogi tulajdon, és így a rendezett erdőgazdálkodás is 
közjogi feladat. A magánerdő túlnyomó részben paraszti birtok volt, kis 
területtel és számtalan parcellával. Nagy szerencsénkre Nyugat-Európában az 
50-es évek végén megindult egy gazdasági fellendülés, aminek következtében 
az állam, azaz Svájcban a szövetségi állam („Bund”), a kantonok („megyék”) és 
a községek nagy adóbevétellel rendelkeztek. így lehetővé vált erdészeti 
programokat is megvalósítani. Egyik fontos program volt a tagosítás: a 
feldarabolt, kisparcellás erdőbirtokok újjárendezése. Ehhez szükséges volt: a 
meglévő kisparcellás birtokok taksálása, az újjárendezett birtokok felmérése és 
taksálása és egy optimális feltáró-úthálózat megtervezése, majd kiépítése.

Az erdő Svájcban a különböző védő hatásai (lavina, vadpatak, talajerózió) 
miatt védett terület. A véderdő hatásainak tartós biztosítása egy optimális erdő
művelést követel, ezért az állam a tagosítást is szubvencionálta. A svájci 
erdészek még idejében kiharcolták, hogy az erdőben minden művelet az ő 
feladatkörükbe tartozzék. (A mezőgazdaságban kultúrmérnökök végzik a tago
sítást.)

Az erdőtagosítások kivitelezése a kantonok erdőigazgatóságainak (Kantons- 
forstamt) -  megfelel a megyei erdőigazgatóságoknak -  kezében volt. Megala
kultak a tagosítási osztályok, de az egyre gyarapodó munkát nem voltak képe
sek elvégezni. Ekkor jöttünk mi. Először Szilágyi Tibor kezdett erdei utakat ter
vezni, majd Czeiner Zsolt és Donáth Gyuri is beszegődtek. Mindhárman főleg 
Északkelet-Svájcban dolgoztak. Kezdetben csak egyes útszakaszokat, később 
egész úthálózatot terveztek, majd becsléseket is elvállaltak. Tibor nagy sikerrel 
dolgozta be magát: A kezdő egyszemélyes „üzeméből” kiépített egy erdőmér
nöki irodát, amely az „aranykorban” egy tucat munkatársat -  erdőmérnököket, 
erdészeket -  ,irodaszemélyzetet foglalkoztatott. A „Szilágyi mérnökiroda” 
ismert fogalom volt Svájc erdészberkeiben. A 80-as évek végén a gazdasági 
fellendülés lekonyult, s a tagosítások abbamaradtak. Tibor átment a szúrópróbás 
erdőleltározáshoz, és ugyanakkor a Svájci Államvasutaknak lett tanácsadója. 
Jelenleg már nyugdíjas, de még mindig vannak megbízatásai, amelyeket fiai 
segítségével végez el. Zsolt csak pár évig volt úttervező. 1964-ben elkerült Bem 
kanton erdőigazgatóságához, ahol -  akkor még mint külföldit! -  kinevezték 
Adjunktnak (a főerdész asszisztensének). 1972-ben megválasztották a kantoni 
autópályahivatal „zöldosztályának” vezetőjévé. Itt az autópályák táji 
beillesztése és fásítása volt a főfeladata. Sokat tett a természetvédelem 
érdekében. Munkát adott magyar erdőmémököknek. Jelenleg mint nyugdíjas 
Bem mellett él. Donáth Gyuri főleg Zürich kantonnak dolgozott. Ennek révén 
1974-ben balekunknak sikerült az erdőigazgatóság tagosítási osztályára bejutni. 
Ott először részfeladatokat, később pedig teljes tagosítási projektumokat kísért 
és ellenőrzött. Ebben a funkcióban ő is tudott magyar erdőmémököket 
foglalkoztatni. Mint nyugdíjas Winterthur mellett él. Háza körül nagy kert, 
magánerdő és egy halastó foglalkoztatják.
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Hintsch Guszti -  visszatérve a diploma utáni erdészeti gyakorlatból -  1961- 
ben Appenzell Innerrhoden kanton erdőigazgatóságához ment dolgozni. 
Appenzell Innerrhoden a legkisebb svájci kanton. Erdészetileg csak 1 
erdészetből áll, így a kanton főerdésze egyben erdészetvezető is. A kanton 
lakosságáról -  hegyi nép -  az a hír jáija, hogy nem könnyű velük kijönni. 
Mindenesetre Guszti még a 60-as években elköltözött Appenzellből és ott 
hagyta az erdészetet is. Úri kantonban kapott állást az útépítő hivatalban. Innen 
1971-ben megválasztották főnökhelyettesnek Schafthausen kanton útépítő 
hivatalába. Ebből az állásból ment nyugdíjba 2000-ben. Most is Schaffhausen 
kantonban laknak.

Bariska Miska is saját bőrén tapasztalta a svájci erdészeti szolgálat nehézsé
geit. Ezért már diplomamunkájában egy fatechnológiai kérdéssel foglalkozott. 
Diploma után bent maradt a Fatechnológia Tanszéken, ahol 1966-ban ledokto
rált. Utána Syracuse/USA-ban 2 évig továbbképezte magát a College of Fore- 
stry-n. Visszatérve az ETH-ra, 1976-ban habilitált. 1983-ban kivándorolt Dél- 
Afrikába. A Stellenboschi Egyetemen dolgozott, majd 1988-ban az ottani 
erdészkaron professzornak választották. Főmunkája a bányafák minőségi 
megjavítása volt. Stellenboschból felvette a kapcsolatot a soproniakkal. Érde
meiért 1993-ban megkapta a Soproni Egyetem díszdoktora címet. Nyugdíjazása 
után, 1995-ben visszatért Svájcba, és itt újra a Fatechnológia Tanszéken tanított 
és kutatott. Abban az időben már Kucsera László, aki 1968-ban Pozsonyból 
menekült Svájcba, volt a tanszékvezető professzor. Laci korai halála után Miska 
ad interim átvette a tanszék vezetését. Egy sikeres tudományos pályafutás után 
innen ment másodszor nyugdíjba. Zürich környékén, Aargau kantonban laknak.

A többiektől eltérően engem a diploma után Thurgau kanton 
erdőigazgatóságán egy biztos, de határidős állás várt. A főerdész asszisztense 
kiküldetésben külföldön dolgozott, és felkértek helyettesíteni. Ez volt az összes 
tevékenységem a svájci erdészetnél. 1962 őszétől a „Zürichi Felvidék” (Zürcher 
Oberland) régiónál dolgoztam mint tájtervező. A 60-as évek elején az említett 
gazdasági fellendülés következtében megindult a kantonokban és a kantonok 
régióiban a területtervezés. Ez magába foglalta a tájtervezést is, és mivel Svájc
ban nem volt megfelelő képzés, a hiányt erdőmémökök pótolták. A regionális 
tájterv elkészítése után 1964 tavaszán Leibundgut, erdőművelő professzorunk 
közvetítésével bejutottam az ETH Község-, Régió- és Országtervező Intézetébe 
(Institut fúr Orts-, Régiónál- und Landesplanung). Itt először mint Winkler pro
fesszor asszisztense, majd 1964-től mint tudományos munkatárs, később mint a 
tájtervezési csoport vezetője, kutattam és a 70-es évektől kezdve a területter
vezők diploma utáni képzésnél tanítottam nyugdíjba a menésig. 1971-ben le
doktoráltam és a habilitálás réven 1990-ben meglett a venia legendi: előadáso
kat tarthattam az ETH Erdőgazdasági Karán is. Az 1 éves thurgaui helyettesítés 
kivételével mindig Zürichben laktam és ma is itt élünk.

Rövid jelentés még a két másik magyar erdészdiák sorsáról. Mindketten le
diplomáztak. Boros Gyuszi kezdettől fogva építőmérnöki irodáknál dolgozott és 
útépítéssel foglalkozott. A 70-as években elkerült Algériába, ott idővel pro
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fesszor lett. A 90-es évek végén meghalt. Pollák Karcsi a diplomázás után 
szintén privát építőmérnöki irodához ment dolgozni. A 80-as években beteg lett 
és évekig nem volt képes munkát vállalni. Már ő is eltávozott sorainkból.

Sokszor hallottuk már, hogy „az ember társas lény” Az állítás igazáról a 
hontalanság hamar meggyőzött. Ferienhortból elindulva már az első napon 
megfogyatkoztunk. Az egyetemi években szétestünk több kisebb csoportra, és a 
szakmai munka felvétele atomizált. Ezért nem csoda, hogy még a 60-as évek 
első felében mindnyájan megházasodtunk. Miska és Gyuri svájci, Zsolt német, 
Tibor magyar, én egy Magyarországról menekült görög lányt vettem feleségül. 
(Guszti 1956 nyara óta házas volt.) A frigyeknek erdésznyelven mondva „szép 
hozama” volt: Miskánál 2, Gusztinál 3, Zsoltnál 1, Tibornál 3, nálam szintén 3, 
Gyurinál 2 gyerek lett a szaporulat. A második generáció többségben már 
szintén házas. Az unokák száma jelenleg 15.

Az ember mint társas lény vágyódik barátok, ismerősök után is. Az immár 
50 éves itteni kapcsolataink, ismeretségeink hálója igen kiterjedt és sokrétű. Az 
áttekintés megkönnyebbítése céljából a következőkben szó lesz egy „svájci kör
ről”, egy „magyar körről” és egy „soproni körről”

A „svájci kör” magába foglalja a svájci emberekkel kialakított 
kapcsolatainkat. Az első szálakat már az idejövetel napján elkezdtük fiűzni. A 
naplómban említett vidám sofőr, a „Diáksegítés” (Studentenhilfe) szervezet 
egyik tagja volt. Később megismerkedtünk a többiekkel is. Tanulmányaink 
anyagi biztosítására a „Diáksegítés” jól szituált svájci családokat szervezett be. 
így minden menekült magyar diák kapott egy „keresztapát” vagy 
„keresztanyát” A „keresztszülők” nemcsak kiképzésünket finanszírozták, 
hanem 1956 decemberétől havonként legalább egyszer meghívtak bennünket 
egy ebédre vagy vacsorára a családnál. A kezdeti döcögő társalgás ellenére 
többünknél egy életre szóló barátság alakult ki.

A következő kapcsolatok a szemesztertársainkhoz kötődnek. Mint már emlí
tettem, az erdészeknél kis számú szemeszterek voltak, és ezért igazán nem volt 
nehéz -  különösen az 5. szemeszter után -  minden kollégával közeli kapcso
latba kerülni. A barátság még ma is tart: minden évben összejövünk szemesz
tertalálkozóra. Nagy fénypont volt 2004-ben az egyhetes szemesztertalálkozó 
Magyarországon.

A munkahely újabb, lazább és szorosabb kapcsolatok kiépítését tette 
lehetővé. Egyeseknek sikerült egy-egy ilyen kapcsolatot „privatizálni”, amelyek 
még ma is tartanak. De évente többször találkozunk más volt munkatársakkal is. 
Kötelezően kibővítette a „svájci kört”, pontosabban a családi kapcsolatokat a 
svájciakkal, Miskánál és Gyurinál a saját, mindnyájunknál a gyermekeink 
házassága. Mint általában Magyarországon is, a nászok nem a legjobb barátok, 
de becsülik egymást. A 70-es évek elején megkaptuk a svájci állampolgárságot, 
ami Miskának, Gyurinak és nekem külön kötelezettséget is jelentett, mert be
hívtak bennünket katonának. Előrehaladott korunk miatt ugyan csak segéd
szolgálatosok voltunk a „Svájci Hadseregben” (Schweizerische Armee), mégis
42 éves korig 2 évenként 2-3 hétre be kellett vonulni. Azután a „Polgári Véde
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lemben” (Zivilschutz) szolgáltunk 10 évig. A „kamerádokkal” mindkét 
szolgálatból sokáig kapcsolatban maradtunk. További személyes kapcsolatok 
épültek ki, amikor különböző klubok, egyesületek, társaságok tagjai lettünk. 
Említésre méltók a Svájci Erdész-Egyesület, vadásztársaságok, karitatíve 
működő klubok (pl. Lions Club), sakkegyesületek, zenecsoportok, énekkarok 
stb.. Nos, nem szabad elhallgatni, hogy Svájcban is akadnak polgárok, akik nem 
kedvelik a külföldieket. Ezt mi tudomásul vettük. Az is tény, hogy a svájciak -  
még egymás közt is -  nehezen barátkoznak. De az is igaz, hogy ha kialakul egy 
kapcsolat, akkor tartós.

A legnagyobb mértékben különböznek személyi kapcsolataink a „magyar 
körben” Mint már a honvágynál, úgy később a hozzáállás a hivatalos vagy nem 
hivatalos svájci magyar szervezetekhez és személyekhez is nagyon egyéni volt. 
De aki akarta, megteremthette Svájcban is a maga „Kis Magyarországát”. A le
hetőségek nagyságrendje az én, Zürichben kiépített kapcsolataim alapján vi
szonylag reálisan felbecsülhető, mert ebben a városban lakott a legtöbb magyar.

Kezdjük a hivatalos szervezetekkel. Legelőször, még az 50-es évek végén, a 
Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségével találkoztam. Valójában egy 
általános szakszervezet, és mint ilyen, sokat segített a magyar menekülteknek. 
Sok magyart hozott Svájcba az olaszországi táborokból. Ma főleg karitatíve mű
ködik: rászoruló magyar szervezeteket és magánszemélyeket támogat a Kárpát
medencében. Én ugyan nem voltam tagja a Munkásszövetségnek, de egyes 
akcióit támogatom. Még a 50-es évek végén megalakult a Zürichi Magyar 
Egyesület. A 60-as években Tibor és én az Egyesület vezetőségében voltunk. A 
Magyar Egyesület főleg kulturális téren működik: megrendezi a nemzeti ün
nepeket (március 15, október 23) és a Zürichi Magyarok Bálját. Az utóbbi egy 
multinacionális rendezvény, közel 1000 részvevővel. A legaktívabb magyar 
szervezetek az egyházak. Zürichben egy Katolikus Misszió és egy Református 
Gyülekezet működik. A reformátusok kéthetente tartanak istentiszteletet, a 
katolikusoknál minden vasárnap van mise. Mint állítólag Szent István idejében, 
a vasárnap vásámap is volt, úgy nekünk a vasárnap a találkozás napja. A 
templom után üdvözöljük ismerőseinket, és sokszor elbeszélgetünk egy közeli 
vendéglőben. A Katolikus Misszión belül több ökumenikus szervezet 
foglalkozik magyar gyermekekkel (Cserkészcsapat, Magyar Iskola), öregekkel 
(ívelő Élet, találkozások havonta) és énekkedvelőkkel (Ökumenikus Kórus). 
Kórusunk egyházi és világi magyar rendezvényeken lép fel. Említésre méltó 
szervezetek még a Svájci Magyar Irodalmi Kör és a Magyar Táncház Egyesület, 
mindketten zürichi székhellyel.

A személyes kapcsolatok kiépítése, mint fent említettem, főleg a vasárnapi 
templomlátogatás után történt. Idővel kialakultak többrétű baráti csoportosulá
sok, amelyek tagjai egymást váltva, lakásokban évente többször összejönnek, és 
nagy evészet és ivászat közben „megtárgyalják a világ sorsát” Nagy esemé
nyekkor, mint a kerek születésnapok, vendéglőkben vagy erdei blokkházakban 
rendezünk még számosabb összejöveteleket. A privát kapcsolatokhoz tartoznak 
a heti tarokkcsaták is, az ultizás, a kanasztázás. Egy zürichi magyar különle
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gesség talán a „férfi buli”, ami mutatást és főleg nótázást jelent egy erdei blokk
házban. Mi, erdészek kezdtük el még 60-as években, hogy hébe-hóba kirúghas
sunk a hámból. A blokkházakhoz -  amelyek eredetileg erdészeti célra készültek, 
de hétvégén már régóta kiadják őket idegeneknek -  szakmai kapcsolataink ré
vén könnyen és olcsón hozzájutottunk. Később meghívtunk nem erdészeket is, 
és egyszer aztán átadtuk a szervezést az ő kezükbe. Ma több mint 50 név áll a 
listán, magyarok egész Svájcból. A „bulit” tavasszal és ősszel rendezzük, kb. 30 
részvevővel.

A „soproni kör” ma is a legbensőségesebb kapcsolatainkat tartalmazza. 
Különösképpen vonatkozik ez az értékelés a 6 személyre lecsökkent St. Wolf- 
gangból Zürichbe került kis közösségünk viszonyára. De szoros a kapcsolat az 
1956 után Zürichben és környékén „felfedezett” soproni erdészekkel, bányá
szokkal és egyetemi dolgozókkal is. Kocsis István bátyánk volt az első öreg 
Firma, akivel megismerkedtünk. Sopronban adjunktus volt az erdőrendezés 
tanszéken. Zürichben a kanton erdőigazgatóságán dolgozott. A 70-es évek vé
gén computerizálta az erdőrendezést és -statisztikát, amiért nagyon megbe
csülték. Családjával kezdettől fogva Zürichben lakott. Sajnos 2002-ben megöz
vegyült. Ma fiával lakik. Feri szintén az ETH Erdészeti Fakultásán tanult. Pista 
bátyánk révén összejöttünk Futó Lászlóval, akit személyesen ismertünk az Áb
rázoló Geometria Tanszékről. Laci bátyánk a faiparban dolgozott pár évet, majd 
felkerült a Fatechnológia Tanszékre, ahol kutatómunkát végzett és le is 
doktorált. Ott egy időben Miskával kollégák voltak. A tanszékről ment 
nyugdíjba, majd megözvegyülve visszaköltözött Magyarországra. A harmadik 
soproni erdőmémökünk Gyila Ferenc. Ferit 1951-ben politikai okokból 
kitiltották az egyetemről, de 1954-ben újra felvették és lediplomázott. 
Kezdetben a Jura-hegység vidékén, francia Svájcban, erdei utakat tervezett. A 
80-as évektől Zürich kantonban erdőtagosítási projektumokban dolgozott. 
Azóta Zürichben lakik. Nagy örömmel köszöntöttük 1962-ben, egy őszi 
délután, Komlóssy József, volt szemesztertársunkat, aki Kanadából érkezett 
Zürichbe. Még aznap este elvittük -  Tibor és én -  Zsolthoz Schaffhausenbe és 
másnap kora hajnalban Gusztiékat ébresztettük Appenzellben. Jóska itt maradt 
Svájcban és ő is főleg erdei utakat tervezett. A 90-es évek elejétől mint az 
Európai Nemzetiségek Föderációjának alelnöke a kisebbségek védelemével 
foglalkozik. Hivatalosan még mindig Svájcban lakik, de főleg Magyarországon 
él. A 80-as évek végén összehozott a sors (Zádorlaki) Stettner Miklóssal, aki 
Sopronban harmadéves geológushallgató volt. Bécsben befejezte tanulmányait 
és kivándorolt Svájcba. Először geológusirodákban dolgozott, majd 
megválasztották Aarauban gimnáziumi tanárnak. Miki beilleszkedett a szűkebb 
csoportunkba, és már évek óta „közénk” tartozik. Pár éve nyugdíjas, felségével 
most is Aarauban laknak. A soproni társaságunkhoz tartozik a Kovács család is. 
Lajos a főiskolán mechanikus volt, felesége, Ilus a sokszorosító üzemben 
dolgozott. Tibor 1957 karácsonyán ismerkedett meg velük. Amíg az egyetemre 
jártunk, a Kovácsék lakása lett a „Vörösvár” mellett egy második találkozó- 
helyünk, ahol nemcsak jó szóval, hanem magyaros ételekkel is erősítették a
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mindig éhes menekült diákokat. Az 56-os közösségünk kétszer bővült fiatalabb 
korosztállyal. 1972-ben Pócsi László, soproni diplomás erdőmémök telepedett 
le feleségével Zürichben. Laci építőmérnöki irodában dolgozik. Legutoljára 
került társaságunkba Mátyás Gábor. Szintén Sopronban végzett mint 
erdőmémök a 90-es években. Továbbképzés céljából Zürichbe jött és az itteni 
Erdészeti Kutatóintézetben ledoktorált. Itt dolgozik Zürich környékén egy 
orvosi kutatóintézetben.

Szervezett találkozóink Svájcba kerülésünk évfordulójának megünneplésével 
kezdődtek. Ezt az „erdészmikulást” -  december 7-én érkeztünk Zürichbe -  min
den éven megtartjuk. Kezdetben csak a mi kis csoportunk, később az asszo
nyokkal és mostanában néha gyerekeink és unokáink is eljönnek. (A 20. évfor
dulóra meghívtunk volt tanárainkat az ETH-ról). Legfontosabb összejövetelünk 
az „erdész-születésnap” A születése hónapjában mindenki meghívja a férfitár
saságot egy vendéglőbe vagy a lakásába. Az utóbbi esetben megvendégeli a 
kollegákat nagy ebéddel vagy vacsorával. Ha vendéglőben jövünk össze, az 
ünnepelt csak az italt és a desszertet fizeti. Mivel tízen vagyunk, és Tibor és 
Zsolt újabban névnapokat is rendeznek, statisztikailag minden hónapban egy
szer találkozhatunk. így állandóan informálva vagyunk egymás öröméről, bajá
ról. Társaságunk legaktívabb magja a volt soproni másodévesek csoportja. Né
gyen jöttünk ki Svájcba és ma is mindnyájan itt vagyunk. Dél-Afrikából vissza
térve bevettük Miskát is a csapatba. A kapcsolataink elmélyítésére először 
1976-ban -  mint 40 évesek -  egy magyarországi 1 hetes útra indultunk. Főleg 
Budapesten és a Balatonnál időztünk. A közös élmények hatására elhatároztuk, 
hogy a közös kirándulást meg fogjuk ismételni. 10 év múlva került rá sor: 
Mindegyikünk bemutatta Magyarországon a szűkebb szülőföldjét. Harmadik 
közös utunkat „Magyarország borvidékei” címen rendeztük. A 90-es évek 
második felében kibővítettük érdeklődési terünket az egész Kárpát-medencére: 
1997-ben Erdélyben voltunk, 2001-ben a Felvidéket (Szlovákiát) jártuk be és 
2005-ben megismerkedtünk a Kárpátaljával. Utoljára hagytam a „Soproni Aka
démikusok Társaságának” nyugat-európai pünkösdi találkozóit. Kató Feri be
számolójában [9] már írt erről. Itt még csak annyit, hogy mi kezdeményeztük, 
és Miska vezetésével 1963 pünkösdjén megrendeztük az első találkozót 
Svájcban, akkor még csak erdészek részvételével. 1970 óta minden második 
évben összejövünk, időközben kibővülve a bányász és geodéta karokkal. Eddig 
7 találkozó volt Svájcban, 6 Németországban és 6 Ausztriában. A 3 országon 
kívül Franciaországból, Hollandiából és Svédországból voltak még részvevők. 
Hébe-hóba magyarországi vendégek is kerültek. A 90-es évektől kezdve Kana
dából is jönnek rendszeresen volt soproni diákok.

Társasági életünk bemutatása hiányos lenne, ha befejezésül nem említeném 
meg a magyarországi kapcsolatainkat. Először az út egyirányú volt: 1962-től 
meglátogathattak bennünket szüléink és közelebbi rokonaink. így én is vendé
gül láttam 2 évenként édesanyámat és egy alkalommal a nagybátyámat. A 70-es 
évektől kezdve mi is, mint svájci állampolgárok, óvatosan és kezdetben félén
ken, viszonozhattuk a látogatásokat. Amikor szülőhazámba visszatérve először
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engedték le mögöttem a nehéz vasbeton sorompót, bizony a zabszempróba 
pozitív lett volna. Legtöbben ritkán jártunk haza. A rendszerváltás után a 
frekvencia meggyorsult. Mint nyugdíjasok sokszor négyszer is utazunk évente. 
Első útjaink a szülőkhöz és rokonsághoz vezettek. Majd a régi barátok és 
ismerősök jöttek sorra. Érettségitalálkozókon vettünk részt. Sopronban hivatalos 
szemesztertalálkozókon üdvözölhettük az otthon végzett évfolyamtársainkat. 
Családainkkal többször voltunk „Ismerd meg hazádat” körúton. Egyesek közü
lünk diákokat és más svájci csoportokat is vittek és vezettek ismételten 
Magyarországon.

De eddig még mindig visszajöttünk. A rendszerváltás első éveiben a haza- 
költözés nem jöhetett számításba, mert még aktívan dolgoztunk. A nyugdíjazás 
azonban ténylegesen meghozta a lehetőséget. Sőt, egy hazaköltözés anyagi 
előnyökkel is kecsegtetett: a svájci nyugdíjnak Magyarországon lényegesen 
magasabb a vásárlóereje, mint Svájcban, és azonkívül a nyugdíjasok nem fizet
nek adót! Egyedül Futó Laci bátyánk, akivel nem volt szoros kapcsolatunk, élt a 
lehetőséggel. Mi, többiek maradtunk.

Három általános megokolással szeretném ezen magatartást megértetni. Első
nek egy paradoxnak tűnő ok: nem mentünk vissza, mert már mehetünk. Eltűnt a 
vasfüggöny, nincs minőségi különbség a két ország társadalmi rendje közt, 
mindnyájan egy „birodalomban”, Európában élünk. Akkor megyünk, amikor 
akarunk. Zürichből hamarabb lehetünk Budapesten, mint Sopronból. A másik 
ok kényelmetlen: mindnyájan megváltoztunk. Mi itt külföldön, de az otthoniak 
is Magyarországon. A tapasztalatok mutatják, hogy nem könnyű egy 56-os 
menekültnek az otthoni gondolkodásmóddal és az otthoni dolgokkal azonosulni. 
De ugyancsak nehéz az otthonmaradtaknak a volt disszidenst, majd külföldre 
szakadt honfitársat máról holnapra mint szomszédot vagy honpolgárt akcep
tálni. Sajnos igaz a mondás: ha az ember egyszer elhagyja az otthonát, akkor 
már soha többé nem leli meg ismét. Utoljára talán a legnyomósabb ok: Nem 
akarjuk feladni a meglévő, fent vázolt kapcsolatainkat. Itt élnek gyerekeink, itt 
találkozunk unokáinkkal. Itt vannak barátaink. Itt van egy kis Magyarország, itt 
van egy kis Sopron is. Ezekről még egyszer lemondani? Elfáradtunk.

Az utószó jogán

20 éves koromban hagytam el Magyarországot -  és mint 70 éves öregember 
tekintek vissza. Még mindig külföldről. Nem volt könnyű a döntés. Az első hó
napok kínja, sírása, harca kiolthatatlan nyomot hagyott életünkben. Konkrétan 
megismertük és átéreztük a haza fogalmát. Hogy mégis kint maradtunk, végső 
eredményben talán a vak véletlenen múlott.

Az első magyarországi látogatásom óta rokonok, barátok és ismerősök, 
sokszor szegezték nekem a kérdést: „Nem bántad meg, hogy kimentéi?” A 
válasz -  ha nem volt időm részletekbe menni -  ez volt: „Meg is bántam, meg
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nem is bántam meg”. A probléma ugyanis abban áll, hogy egy ilyen kérdés 
irreális, vagyis senki sem tudja biztosan megválaszolni. Az életünk 
reprodukálhatatlan, és így nincs lehetőségünk egy ellenpróbát csinálni. Ezért 
őszintén mondva csodálkozom, hogy egyes otthon maradt kollegák 56-os 
beszámolójából világosan kicseng: ők azzal, hogy nem jöttek ki, helyesen 
cselekedtek. Még meglepőbb számomra a vádaskodás, hogy a Nyugatra 
vándorolt diákok elvesztek a magyarság számára. Hogy mi 50 év után is 
magyarok maradtunk, nem kell bizonyítani. De hogy utódaink már nem lesznek 
magyarok, az törvényszerű. Egy idegen élettérben csak egy populációnak van 
sansza tovább élni, az individuum kipusztul. Ezért gyermekeink, unokáink, 
dédunokáink -  függetlenül attól, hogy túl a „Nagy Vizen”, vagy 
Németországban, vagy Svájcban, vagy Ausztriában laknak -  fokozatosan 
beolvadnak környezetükbe. Ha ez a vétkünk, vállaljuk érte a felelősséget. De 
sajnos a magyarság nagy, szubsztanciális vesztesége nem 1956-ban, és nem is 
külföldön, hanem 1956 után és Magyarországon történt és történik [10]. Ezért: 
„Aki bűntelen közületek, az vessen először követ.”

Befejezésül egy pozitív jövőkép az otthoniak felé. Svájcban jelenleg a mező- 
gazdaságban dolgozók és azok hozzátartozóiknak hányada az összlakosság 3%- 
a. Ha a parasztság politikai befolyását és súlyát nézzük, akkor azt kell hinnünk, 
hogy 20, 30 vagy talán 50% a nagyságrend. A viszonylag túlerős „paraszti 
lobby” titka abban áll, hogy a legtöbb svájci polgár szülője, valamelyik nagy
szülője vagy talán dédszülője, földműves volt vagy földműves családban élt. 
Lehet a ma szavazó polgár vasmunkás, kiszolgáló, tanító vagy orvos, a fontos 
kérdéseknél a mezőgazdaság érdekében dönt.

1956/57-ben több mint 200 ezer magyar hagyta el hazáját. Ebből kb. 150 
ezren külföldön -  akkor úgy mondtak -  Nyugaton maradtak. Ezek gyermekei, 
unokái és dédunokái többnyire nem is tudnak már magyarul. De tudják és 
egyesek talán büszkék is arra, hogy apjuk vagy anyjuk, valamelyik nagyapjuk, 
nagyanyjuk, dédapjuk vagy dédanyjuk, Magyarországról származik. Ez a tudat, 
ez a családi háttér a jövendő magyar lobbyzmus tőkéje. Ha megindul a 
kamatozás, a jelek már most igazolják, a következő évtizedekben Magyarország 
nem lesz egyedül, nem lesz izolált a nagyvilágban. Mindenhol talál szim
patizálót. Ki számolt közülünk 1956. november 4-én a mucki határsávon 
forradalmunk ezen következményével?
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Mellékletek

1. sz. melléklet: Másolat a „Emigrációm naplójából”
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2. sz. melléklet: A Soproni Főiskola távirata
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3. sz. melléklet: A ETH rektor levele
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Elpgeschrieben Herm János Jacsmaa
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Zürich 6 .

Zürich, d ó n  16* Juli 1957
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ÖNÉLETRAJZ

Jákóy Endre

Úgy határoztam, hogy nemcsak száraz adatokat közlök, hanem életemet kis 
történetek keretében írom le.

Születtem 1935. ápr. 27-én, Kisbéren. Mióta eszemet tudom, erdész-vadász 
akartam lenni. Erre az késztetett, hogy nagyapám, Jákóy Géza a pápa-ugodi 
hitbizománynak volt erdőmestere, majd jószágigazgatója az első világháború 
előtt. Apám, Jákóy Endre a két világháború között a kisbéri ménesbirtokok 
erdőgazdaságának lett az erdőgondnoka. Reggelenként, ha korábban 
felébredtem, láttam, amint apám befejezte reggelijét, melyet a szakácsnő 
szolgált fel neki (így ment ám abban az időben az erdészeknek!). Aztán 
végigsétált a hosszú szolgálati folyosón, ahova irodája is nyílott, de nem ment 
ám be az irodába, hanem a folyosó végén megmustrálta a fegyverállványát, 
vállára kanyarította az arra a napra kiválasztott puskáját és kilépett a 
kocsiudvarba, ahol homokfutó várt rá a kocsissal. Megbeszélték, hogy hova 
mennek, és kigördültek az udvarból. Estefelé megérkeztek a kocsiderékban egy 
őzzel vagy vaddisznóval. Hát, gondoltam, ez jó lesz nekem is. Persze ’45 meg 
’56 ezt az álmot elintézte. Kanadába kerülve a vaddisznósörtés kalapot 
felváltottam a fakitermelők vaskalapjával, és először „chokerman” lettem. 
Sokszor eszembe jutott boldogult Borsos Zoli mondása: „in Francé, in Pari-í 
they called me an Artí-is’ in Canada...?!” (Erre itt, más kifejezést használnak, 
különösen a „logging camp”-en). Ezért ez a csalódás sokáig velem maradt. A 
nehéz munka azonban sok mindenre megtanított, és az egyéni szabadság elérése 
többet jelentett számomra, mint az életmódban történő változás.

Ehhez még egy kis történet. Édesapám szerint a háború végét a régi családi 
házunkban, Balatonalmádiban kellett volna bevárnunk. Ott ‘44 novemberében 
össze is gyűlt a család. Még édesanyám bátyja, Vaszary Sándor és az ő családja 
is hozzánk menekült Mezőhegyesről. Emlékszem, naponta ment a nagy vita, 
hogy bevárjuk-e ott a frontot, vagy meneküljünk. Édesapám a maradás mellett 
kardoskodott. A nagybátyám ingadozott, a nagynéném annyira németbarát volt, 
hogy a két családfő csak lopva tudta hallgatni a BBC-t vagy az Amerika 
Hangját. Na, mikor meghallottuk az első ágyúlövéseket Lepsény felől, a 
Vaszary család felkerekedett és menekültek tovább. Végleg aztán Venezuelában 
kötöttek ki. Édesanyám és nővérem nagynehezen rávették édesapámat, hogy 
menjünk Győrbe, az nagyváros és biztonságosabb. A háború után, amint 
elindultak a vonatok, az első dolgunk volt, hogy megnézzük a házat Almádiban. 
Veszprémből még úgy gyalogoltunk le Almádiba. A ház siralmasan nézett ki, 
amit a németek meg az oroszok meghagytak, azt a szomszédok elintézték. 
Édesanyámnak nagyon fontos volt ez a ház, mert a ‘30-as években panziónak 
alakította át. Ahogy mentünk szobáról szobára, egyszer csak lerogyott egy
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székre és mondta: „Apika, mindent elvesztettünk”! Édesapám csak legyintett: 
„Sose bánd, többet vesztettünk az első világháborúban.” Hát így kezdődött egy 
második életem.

A soproni főiskolára csak Witt Lajos bácsi segítségével jutottam be. Ezért 
neki egész életemben hálával tartozom. Apám rendőri felügyelet alatt volt, és a 
családi házunkat államosították. A jeles érettségi csak keveset segített. A 
rendszer a családomat igazi reakciósnak minősítette.

Sopronba érve boldognak kellett volna lennem, de nem voltam az. Borzasztó 
honvágyam volt a Balaton után. Sajnos a tanulást is csak ímmel-ámmal 
csináltam.

Aztán jött ’56. A kezdeti örömöt kétségbeesés váltotta fel, mikor november 
3-án késő este Győrből Sopron felé utazva orosz tankokkal találkoztunk, és ők 
igazoltattak bennünket. November 4-én hajnalban az egyetemi forradalmi 
bizottság a bécsi úti határállomáshoz rendelte a szakaszunkat, Tolnai Pufi hősies 
vezérletével. Egész nap figyeltük a menekülőket. Medvecki Lajosra nagyon jól 
emlékszem, sírva könyörgött: nehogy harcoljunk. A nap végén egy teherautó -  
tele magyar katonákkal -  robogott a határhoz. A kiskatonák kiabáltak: „Bent 
vannak az orosz tankok a városban, mindennek vége”. Ekkor Tolnai Pufi 
gyorsan határozott: „Hát, fiúk, én nem tudom, hogy ti mit csináltok, de én 
tudom”, ezzel odalépett egy osztrák határőrhöz és átadta neki a géppisztolyát. 
Hát erre mi is hősiesen így cselekedtünk. Ezután én Sopron irányába fordultam 
és elkeztem ballagni a hűség városa felé. Bariska Misi és Grozdits Gyurka 
hónom alá nyúltak és visszatartottak: „Ne légy ilyen marha, a halálodba mész, 
ez olyan nagy igazságtalanság. Ezt az ENSZ nem engedheti, két hét múlva a 
helyzet megoldódik, és akkor hazamegyünk.” Hát lehet, hogy igazatok lesz, 
gondoltam, és velük maradtam.

Ez a történet csak ’98-ban (42 év után) ért véget. Miska Svájcba került. 
Miután ’97-ben nyugalomba mentem, elhatároztam, hogy részt veszek az 
Európában letelepedett soproniak összejövetelén, melyet minden két évben 
megrendeznek. Az értesítés szerint a ’98-as összejövetel Svájcban került 
megrendezésre. Felvettem a kapcsolatot Miskával és unokatestvéremmel, 
Vaszary Lacival, hogy jövök. Hát ők vártak rám a Zürich-i állomáson, s ahogy 
leléptem a vonatról, mondtam Misinek: „Hát, te azt mondtad, hogy ez csak két 
hét lesz!”

’98-ban meg már az egész munkás életemre tekintettem vissza. Nem 
panaszkodhatok. Kanada nagyon jó volt hozzám. Mikor megláttam a tengert és 
a vitorlásokat, tudtam, hogy itt jó lesz. Az első feleségemet, a megboldogult 
Maijorie-t is a vitorlázó clubban ismertem meg. Igaz, miután megvettük az első 
házunkat, ő rám parancsolt, hogy most már nincs több vitorlázás, hanem 
dolgozzam a házon. Végeredményben igaza volt, hiszen kellett egy otthon a két 
gyerekünknek meg nekünk.

A ’70-es évek elején teljesen feladtam a vitorlázást és elkezdtem egy kicsit 
erdészkedni.
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A munkahelyem, a British Columbia Institute of Technology ehhez nagyon 
megfelelő volt. A nyári kéthónapos szünetekben vállaltam kis munkákat pl. az 
egyetemi tanulmányi erdő ecosystem térképezését, Dr. Karéi Klinka-val. Tőle 
sokat tanultam. Ő bemutatott Dr. Les Lavkovich-nak. Ő az itteni Dr. Botvay. 
Les-tői aztán kezdtem tanulgatni a talajtant. Ez a ’70-es évek végén egy master 
fokozathoz vezetett, ami végeredményben nem sok, de közben elég jól 
megismertem a geomorphology-át meg a talaj taxonomy-át. Ezekkel a 
tudományokkal még mindig kapcsolatot tartok a Pacific Régiónál Soil Science 
Society-n keresztül, melynek már 4 éve egyik direktora vagyok, és 2002-ben 
még az elnöki tisztséget is elvállaltam. Az utóbbi években én vagyok felelős az 
évi tanulmányutak szervezéséért. Persze ez már a második master-om lett, mert 
’65-ben Kozák Tóni jóvoltából szereztem már egy master-t erdőművelésből. 
Ezért Sziklai Őszi „master square”-nek nevezett.

A ’84-es év nagy változást hozott családi életünkben, mert meghalt első 
feleségem, Marjorie. A két teenager gyerekem nevelése a nyakamba szakadt, de 
nem volt sohase nagy bajunk, mert Maijorie nagyon jó alapokat teremtett 
számunkra. Nekem viszont el kellett felejtenem, hogy publikáljak, meg hogy 
jobban bekapcsolódjam a talajtani tudományokba. Közben megöregedtem, a 
gyerekek megházasodtak.

’92-ben újra beléptem a vitorlázó clubba és azóta ott töltöm minden 
szabadidőm.

’99-ben újraházasodtam. Adrien-nel úgy határoztunk, hogy a számunkra 
hátralévő időt együtt töltjük. Kettőnknek együtt már kilenc unokánk van, és 
még nincsen vége!

Adrien-nel minden két évben utazunk Európába, mert ő imádja 
Franciaországot meg Párizst, én is szeretem a francia borokat meg a vidéket. 
Időközben aztán haza is látogatunk a régi, de most már bizony szomorúan 
pocsolyaszerű, de még mindig kedves Balatonhoz.

Kanadában jól érzem magam. Úgy érzem, hogy a talajtani társáságban, a 
vitorlázó clubban, a bridge clubban és a Knox United church-ben társaim 
elismerését kiérdemeltem. Ugyanezt sajnos nem mondhatom el a vancouveri 
magyar társaskörről, ahol 2001-ben kéthetes ideiglenes elnökség után 
lemondtam. Most már csak a havi újságjuk összeállításában segítkezem, ha 
ráérek. Annak még Tamási Miklós volt az alapító főszerkesztője.

Azonban 2004-ben Szanyi Laci megint rábeszélt, hogy segítsek neki, mint 
alelnök, a vancouveri Magyar Házban, a sok elégedetlen és szószátyár magyar 
között. Laci nagyon ügyes és diplomatikus elnök, jó vele dolgozni.

Az elhagyott óhazánkért nagyon aggódom. Nagyon kevés reményem van, 
hogy a sorsuk jobbra fordul. A Jóisten segítségét kérem rájuk!
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VISSZAEMLÉKEZÉSEIM 1956-RA

Ötvös Imre (István)

Bevezető

Naplót nem vezettem rendszeresen, s így amit írok, jórészt azon alapul, 
amire 50 év után visszaemlékszem. Azt pedig mindenki tudja, hogy az agy nem 
mindent ugyanúgy ad vissza, mint ahogy az történt. Erre jó példa, hogyha egy 
balesetet többen látnak, nem biztos, hogy minden szemtanú egyféleképpen 
emlékszik vissza, hogyan is történt a baleset egy pár óra, vagy pár nap után.

Mennyire bízhatok én abban, amire és ahogyan én emlékezem vissza 50 év 
egyre növekvő homálya után? Pláne akkor, ha az eseményeknek aktív 
résztvevője voltam. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy ha valaki aktívan vett 
részt valamiben, ami a szívéhez nagyon közel áll, vagy nagy benyomást tett rá, 
akkor talán mélyebben vésődik be az ember agyába és tovább is megmarad, 
mint az a dolog, amit kevésbé tartunk fontosnak. Persze ezek a dolgok 
emberként, embertípusként változnak. Lehet, hogy az „abszolút igazságot vagy 
az események tárgyilagos leírását” több szemszögből lehetne csak összeállítani. 
Talán ezt próbálja ez az összeállítás összehozni az egyéni visszaemlékezésekkel 
az utókór számára, hogy esetleg később egy fiatal történész a 
visszaemlékezéseket megpróbálhassa egyeztetni. Vagy ha egy ilyen 
összehasonlítás nem is történne, akkor legalább ha valakit ilyen dolgok 
érdekelnek, akkor a szemtanúk visszaemlékezéseit olvashatja, és nem azt, amit 
mások írtak. Kissé megdöbbentem, amikor egy kollegám mutatott egy rövid 
cikket a Népszabadságból, amelyben a cikket író riporter egy történészt idézett, 
név nélkül, aki állítólag a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki semmi 
különbséget nem talált az 1848-49-as szabadságharc, az 1918-as, úgynevezett 
őszirózsás- és az 1956-os forradalom között. Az úgynevezett akadémikus 
szerint mind a három forradalom „ugyanazért harcolt”. Jó lenne tudni a 
történész nevét, és azt, hogy mikor lett akadémikus.

Mikor visszaemlékezéseimben a neveket említem, ha lehetett, 
visszaemlékezéseinket próbáltam az illetővel egyeztetni és közös nevezőre 
hozni. Volt, amikor nagyon hasonlóan, vagy kissé másképp emlékeztünk vissza. 
De olyan is volt, amikor az illető mondta, hogy igen, ő ott volt, de arra nem 
emlékszik, amit én mondtam. Volt egy olyan eset is, amikor egy pár évvel 
ezelőtt az egyik évfolyamtársammal egyeztetni akartam olyan dolgokat, amiben 
mind a ketten részt vettünk. Először beleegyezett, de amikor felkerestem és a 
részletekről kezdtem beszélni, hosszú hallgatás után megkérdezte, miért 
háborgatom a régen történt dolgokat. Azt válaszoltam, jó lenne leírni a
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résztvevőknek, ami akkor történt, hogy ne mások, akik nem voltak ott, írják le, 
esetleg rosszul, vagy teljesen megmásítva a tényeket. Erre az évfolyamtársam 
még hosszabban hallgatott és végül azt mondta, hogy ő ezekre a dolgokra nem 
emlékszik. Erre én hallgattam hosszan és próbáltam eldönteni magamban, hogy 
valóban nem emlékszik a dolgokra, amiben együtt vettünk részt, vagy még 
annyira fájnak az emlékek, hogy nem akar róluk beszélni, avagy esetleg még 
mindig félne erről beszélni. A mai napig nem tudtam eldönteni, hogy melyik 
volt az igazi ok. Ez pedig nagy kár, mert így lesznek olyan dolgok, amikről írni 
fogok, arai teljesen az én egyéni visszaemlékezésemre alapult, mert erről mások 
még nem írtak, vagy nem akartak írni, mint például mi is történt Alma 
Materünknél, amikor az oroszok oda először jöttek be 1956 novemberében.

Debreceni éveim Sopronig (1952-56)

Érdemes itt megemlíteni egy pár dolgot, hogy jobban meg lehessen érteni, 
hogyan és miért tanultam meg oroszul olyan jól (aminek igen nagy hasznát 
vettem később), amikor a hetedik osztályban a tanár az egész osztályunkkal 
csak a cirill ABC nagybetűit tudta megtaníttatni velünk, de azt is csak 
nyomtatva. Ezek után mondta anyai nagyapám (akit Erdélyből kitettek, mert 
nem volt hajlandó letenni a románoknak az államesküt), hogy vegyem 
komolyan a nyelvtanulást, mert „ahány nyelvet tud valaki, az annyi ember”, és a 
tudás az egyetlen, amit semmilyen rendszer sem tud elvenni, mint az 
összegyűjtött anyagi dolgokat. Ennek a mondásnak sokat köszönhetek.

1956 júniusában végeztem középiskolát a Fazekas Mihály Gyakorló 
Gimnáziumban, a IV. D osztályban, amely humán szakos volt. Amikor 
beiratkoztam négy évvel azelőtt, akkor úgy hirdették, hogy a IV. D-ben a latin 
nyelv lesz a fő idegen nyelv. Azért iratkoztam ebbe az osztályba, mert 
gondoltam, hogy segít a növények és rovarok tudományos neveinek a 
megtanulásában. Szeptemberben tudomásunkra adták, hogy latin nyelvet csak a 
rendes órák után vehetünk, különórában, ha akarunk, és a rendes iskolaidőben 
mind a négy osztályban csak orosz nyelvet tanulhatunk. Az első év végén 
megrostáltak bennünket, és azokból, akikben a nyelvtehetségnek bármi kis 
szikrája mutatkozott, azokból állították össze a D osztályt, ami a humán szakos 
lett.

A második évben, ha jól emlékszem, heti 6 órában, a harmadik évben heti 7 
órában, a negyedik évben ismét 6 órában tanultuk az orosz nyelvet. Az utolsó 
két évben orosztanárunk és osztályfőnökünk dr. Katona Anna volt. 
Osztályunkból többen vettek részt országos versenyen orosz nyelvből és 
matematikából. Én egyik elitcsoportnak sem voltam tagja. Orosz nyelvből az 
első évben, amikor indultunk, csak egy fiú képviselte az iskolánkat és második 
lett. A következő évben már ketten indultak, és országos viszonylatban első és 
harmadik helyet érték el.
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A negyedik év vége felé jutalomképpen az iskola tervezett egy-két hetes 
kirándulást Erdélybe (ez volt legközelebb és ez lett volna a legolcsóbb), de 
amikor a román kormány megtudta, hogy csak Erdélybe akarunk menni, akkor 
nem adták meg a beutazáshoz a vízumot. Az Oktatási Minisztériumban erre azt 
mondták, hogyha a szocialista országok közül valahova menni lehet, akkor a mi 
iskolánk lesz az első, amit figyelembe vesznek. így kerültünk mi 
Lengyelországba csereként, amikor a (kísérőkkel együtt) 72 tagú poznani 
gyermekkórus Magyarországra jött. A megegyezés a lengyel és a magyar 
kormány között az volt, hogy mindkét csoport fizeti a saját költségeit a másik 
ország határáig, és a határtól kezdve a vendéglátó ország fizet mindent. E jó 
ajánlatnak az lett a vége, hogy az Oktatási Minisztérium a fele helyet lefoglalta 
maguknak, és csak a másik felébe mehettünk mi, a IV. D osztály egy része, 
négy tanárunkkal.

Közben 1956 júliusában Lengyelországban kitört a bányászok vezette 
tüntetés kenyérért, és amit sztrájk követett, aminek csak a többszörös sortűz és a 
vezetők börtönbe zárása vetett véget. A hátralévő időt közben átizgultuk, hogy a 
véres összetűzés után beengednek-e bennünket Lengyelországba? Közben 
felvételiztem Sopronba, ami sikerült. Ezek után augusztusban a csoporttal dupla 
örömmel mentem Lengyelországba.

Soproni idők

Szeptemberben nagy lelkesedéssel és jó kedvvel érkeztem Sopronba. A 
Dimitrov téri diákszállóban a második emeleten egy kisebb szobában, névsor 
szerint hárman; Ötvös Imre, Pálka László és Paulay Zsolt lettünk kamarások. 
Csak később tudtam meg, hogy a háború előtt a tér neve Szent Imre volt.

Nagy lelkesedéssel kezdtem el a tanulást és kapcsolódtam bele az egyetemi 
atlétikai csapatba. Az évfolyamunkról hárman kerültünk a csapatba: Paulay 
Zsolt magasugrásban, Safranyik László (akit mindenki Safinak hívott) 
hármasugrásban és én gerelyvetésből. Az atlétikai edzések talán részben 
megkönnyítették helyzetünket, hogy mint elsőévesek (balekok) könnyebben 
bekapcsolódjunk az egyetemi életbe. A csapatban a firmák közül Hahn 
Fülöphöz, Gratzer Miklóshoz és egy negyedéves bányászhoz (aki Svédországba 
ment tanulmányait folytatni) éreztem magam közel. Már nem is tudom, melyik 
firmától kaptam kölcsön egy hétvégén a Tempus című (tiltott) könyvet, ami 
kissé talán romantikus szemszögből, és talán még szépítve is írta le a diák életét 
Sopronban, hogy ott, a selmeci hagyományok szellemében, hogyan is segítették 
egymást a diákok, és hogy milyen nagy volt az összetartás. A könyvet két éjjel 
be is fejeztem, és nagy hatással volt rám, szemem nemegyszer elhomályosodott 
a könnytől.

A keszthelyi agrárfőiskola meghívására kétnapos atlétikai versenyre 
mentünk a főiskoláról. A verseny október 20-án, születésnapomon, kezdődött.
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A legtöbb verseny szám vasárnap volt, és fej fej mellett haladt a két csapat, 
amikor a találkozó utolsó számát a keszthelyiek nyerték meg, és azzal az egész 
versenyt is. Ezek után meghívtuk a keszthelyi agrárfőiskolát Sopronba egy 
visszavágóra, de abból már nem lett semmi.

A verseny után elmentünk Hévízre pihenni, onnan csak október 22-én, 
hétfon indultunk Sopronba. Már sötét volt, mikor megérkeztünk. Szokatlan 
csend volt a városban, és az utcák kihaltak. Maga a diákszálló is csendes volt. 
Zsolttal ledűltünk az ágyra pihenni. Csak akkor tudtuk meg, hogy mi történt 
Sopronban, amikor Pálka Laci kamarásunk visszajött. O elmondta, hogy 
Poznan-ban (ahol két hónappal azelőtt voltam) a lengyel diákok tüntettek és 
követelésekkel álltak a lengyel kormány elé. A Szegedi Egyetemen 
felszámolták a DISZ-t és helyette MEFESZ-t alakítottak. A soproni 
egyetemisták pedig már délután óta üléseztek, ahol 14 pontból álló 
követelményben egyeztek meg. Ez később 17 pontra bővült.

Október 23-án, mi, elsőévesek valószínűleg elmentünk az előadásokra, míg 
a felsőévesek a már 17 pontra bővített röpiratot nyomtatták és hordták szét a 
város üzemeibe és középiskoláiba. Délután 3-kor az egyetemen nagygyűléssel 
egybekötött tüntetés volt. Csendesen vonultunk fel, nagyság szerint, összefont 
karokkal a lengyel származású Bem tábornok szobrához, aki 1848-ban a 
magyarok oldalán harcolt, egy plakáton azzal a felírással: „Együtt a 
lengyelekkel” A csendes felvonulással és a plakáttal akartuk kifejezni 
szolidaritásunkat és támogatni a lengyelek követeléseit 1956-ban, amint Bem 
Apó segített bennünket 1848-ban. A „Talpra magyar” elszavalása után 
emelkedett hangulatban mentünk vissza a diákszállásra. Csak később tudtuk 
meg, hogy a tervezett útvonal mellett egyes épületek padlásán a rendőrök 
géppisztolyai a felvonulókra voltak irányítva, és a katonai laktanyában 
riadóztatták a legénységet. Ez megindokolta, hogy miért változtatták meg a 
felvonulás útirányát, menet közben, az utolsó pillanatban. Lövésre a parancsot 
nem adták ki. Jó lenne megtudni az akkori rendőrparancsnoktól, hogy miért 
nem. Azért nem tüzeltek ránk, mert a felvonulás csendesen és fegyelmezetten 
folyt le, és nem voltak kormányellenes kiáltások, vagy azért, mert az állami 
épületeket nem rongáltuk meg, vagy talán egészen más ok miatt? Jó lenne 
megkérdezni a géppisztoly mellett álló rendőrt, vagy a közkatonákat, hogy ők 
mit éreztek, amikor lesbe állították vagy riadóztatták őket!

A diákszállóban levő rádiók köré gyűlve hallgattuk a híreket -  elszorult 
szívvel. Gerő beszéde nem csitította, inkább felbőszítette a tüntetőket a 
fővárosban. Erre a fiatalok küldöttsége a Kossuth Rádió elé ment, és a rádióba 
akarta felolvasni az ország pontokba foglalt követeléseit. Hogy mi történt itt, azt 
a szemtanúk közül már sokan leírták.

A rádiót védő AVO-sok belelőttek a fegyver nélküli tömegbe, és sok 
sebesült és több halott lett. Ez a hír elterjedt, mint a futótűz, és a tüntetők 
fegyvert kértek és kaptak. Az elsők között érkezett a csepeli munkáscsapat a 
fegyvertelen tüntetők védelmére. Ezzel elkezdődött a forradalom. Csütörtökön,
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október 27-én a Parlament elé vonuló tüntetőkre is sortüzet nyitott az ÁVÓ, 
ahol sok halott és sebesült lett.

Ezt követően Sopronban, mint az ország több városában, zűrzavar támadt. A 
hevesebb vérnek egy része fegyvert kért, és azzal akart részt venni a 
forradalomban és forradalom szellemének és követeléseinek megvédésében. A 
többség a felesleges vérontást el akarta kerülni. Október 23-án este, vagy 
október 24-én a jelentkezőkből őrséget alapítottunk. Általában egy felsőbb éves 
és egy elsőéves volt együtt beosztva. Az egyetem kőkerítésén belül is 
megalakult a védelmi őrség, és a feladatunk az volt, hogy csak diákokat 
engedjünk be az egyetem területére. Hasonló őrség járta körül a Dimitrov téri 
diákszállót is, ha ott gyűlést tartottunk.

A járőrséggel kapcsolatban két eseményt említek meg. Az elsőre Magasi 
László negyedéves erdőmémök-hallgató emlékeztetett /(aki később a Syracus-i 
egyetemen, az USA-ban szerzett PhD-t erdőkórtanból (patológiából). Ő Kanada 
keleti részén dolgozott és ott is ment nyugdíjba.)/ Egyszer együtt voltunk 
beosztva, hogy körbejáijuk a Dimitrov téri kollégiumot, mert ott az étkezdének 
használt teremben nagygyűlés volt. Laci így emlékezett vissza erre az estére: 
„1956 októberének azon napjaiban egy késő esti gyűlés volt a Dimitrov téri 
diákszállóban. A biztonság érdekében kéttagú őrjárat gyalogolta körül az 
épülettömböt a gyűlés alatt. Egy felsőéves és egy alsóéves képezte az őrjáratot. 
Emlékszel arra a ködös, hűvös éjjelre, amikor mi ketten (te az elsőéves és én a 
felsőéves) jártuk körbe az épületet többször és reméltük, hogy nem kell senkit 
megállítanunk? Szép idő volt, jó idő volt...”

Egyik este engem az egyetemmel szemben lévő bérház ablakának a 
megfigyelésére osztottak be, mert ott állítólag egy kék ÁVO-s család lakott. 
Valamelyik járőrnek feltűnt, hogy gyakran le-fel kapcsolják a villanyt az utcára 
nyíló szobában és esetleg morzejeleket adnak le. így papírra kellett leírnom a 
villany felgyújtását és leoltását, és azt is, hogy hosszú vagy rövid ideig égett-e a 
villany. Ha nem ilyen komoly körülmények között állítanak oda egyedül, akkor 
arra is gondolhattam volna, hogy egy balekkal akarnak a firmák kitolni. Több 
órás jegyezgetés után Szikszai Klára (harmadéves) kihozott egy csésze 
feketekávét cukorral, mondván, hogyha nem látok gyanúsat, akkor a kávé 
elfogyasztása után menjek be az egyetem épületébe felmelegedni. Amikor a 
villany fel- és leoltása megszűnt, valószínűleg lefeküdtek, akkor én is 
bementem az üres csészével és jegyzeteimmel melegedni. Nem tudom, hogy 
valaki próbálta-e megfejteni jegyzeteim a villany fel- és leoltásával 
kapcsolatban, vagy egyből kidobták. Akkor minden gyanús volt. A kommunista 
rendszer egyik eredménye volt az, hogy senkiben nem lehetett bízni és 
mindenkinek gyanús volt minden.

Október 25. (csütörtök) 26. (péntek), a városban a fejetlenség nő, majd 
általános sztrájkot hirdetnek. A városban a rendet hármas járőr: rendőr, határőr 
és egy egyetemista tartja fent. Az egyetem alakított önkéntesekből egy 
csoportot, melynek az volt a feladata, hogy járja a Sopron környéki falvakat. 
Értesítse a falu vezetőségét arról, hogy mi történik Sopronban, és az esetleges
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bosszúállást megelőzzük. Ennek a csoportnak Tolnai István (Pufi) volt a 
vezetője. Én jelentkeztem ehhez a csoporthoz, s kb. 20-an lehettünk. Október 
végétől november elejéig, a pontos dátumra már nem emlékszem, busszal jártuk 
a környékbeli falvakat, ahol kettesével raktak le bennünket. Az én társam 
Paulay Zsolt volt, mert nem volt elég felsőéves, hogy minden elsőéves mellé 
jusson egy felsőéves. Akkor már puskánk is volt, és kaptunk hozzá egy pár 
töltényt. Az is a feladatunk volt, hogy meggyőzzük a falvak vezetőségét, hogy 
senkit se akasszanak fel, még a párttitkárokat sem. Ha valaki ellen komoly 
panasz van, akkor esetleg tartóztassák le az illetőt és tartsák őrizetben, amíg a 
helyzet lecsendesedik. Utána bíróság elé tudják a vádlottat állítani. Ebből a pár 
napos falujárásból két dologra emlékszem tisztán.

Az egyik faluban dél körül megkérdeztek bennünket, hogy éhesek vagyunk- 
e. Igenlő válaszunkra a falu bizottságának az elnöke elküldött valakit a közeli 
vendéglőbe. Előtte egy darabig nézett ránk (gondolom, azon gondolkodott, 
hogy megkínáljon-e valami szeszes itallal) és a végén megkérdezte, hogy 
hozzanak-e egy pohár bort vagy sört? Zsolttal azt válaszoltuk, hogy nem kérünk 
alkoholos italt, mivel járőrben vagyunk. Majd iszunk vizet. Válaszunkra 
vendéglátónk láthatólag megkönnyebbült. Dupla adag paprikáscsirkét kaptunk, 
lehet, hogy azért, mert nem kértünk italt.

Egyik este, amikor visszafele vitt bennünket a busz, valószínűleg ez volt az 
utolsó napja a falujárásnak, hideg volt és fáztunk, mert a buszban nem működött 
a fűtés. Pufi büszkén mondta, hogy ő nem fázik, mert a faluban újságból csinált 
magának a zokni tetejére kapcát. Közben olyan hír is járta, hogy az oroszok 
körbe akaiják fogni Sopront. Ezért óvatosságból a buszon nem gyújtották fel az 
égőket, és a sofőr csak a parkolólámpa világítással vezetett. Szerencsénkre 
holdvilágos este volt. Ez lehetett az utolsó napi falujárásunk, mert visszafele 
menet már arról beszéltek a felsőévesek, hogy jobb lesz Sopronban maradni, 
mert ott esetleg nagyobb szükség lesz ránk, mivel már úgyis bejártuk a közelebb 
lévő falvakat.

Soproni események

Közben a felkelők harca Budapesten úgy tűnt, mintha sikeres lenne, és a 
fegyveres ellenállás elterjedt az ország több városában is. A pesti hírekből 
tudtuk meg, hogy milyen nagy sikerrel használták a benzinnel megtöltött 
üvegpalackokat, a Molotov-koktélokat. Kezdtünk bizakodni, de ugyanakkor 
nyugtalanító és szomorú hírek is érkeztek. Hallottuk, hogy Moson
magyaróváron a békés tüntetőkre a kék ÁVÓ-sok sortüzet adtak, és sok halott 
lett. Az ilyen tettek még jobban növelték a gyűlöletet a hírhedt kék ÁVÓ-sok 
ellen, akik önző célból is a kormányt támogatták.

Esténként Roxer Egon lakásán (fiatal tanársegéd, aki a diákszállóban lakott 
és figyelt/ügyelt az ott lakó diákokra) a Kossuth Rádió hangját és több újonnan
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alakult forradalmi rádió adásai mellett hallgattuk Szabad Európa hangját is. 
Sohase felejtem el azokat a híradásokat, amikor biztatták a forradalmárokat: 
„Ne adjátok fel a küzdelmet a Szovjetunió és a kommunizmus ellen, mi segíteni 
fogunk!” Mivel az ország több városában komoly harcok folytak az oroszok 
ellen, mi fegyveres segítségre gondoltunk és azt reméltük. Tudtuk, hogy 
semlegességük miatt Ausztriától nem kaphatunk fegyveres támogatást. A vak 
remény el is homályosította józan gondolkodásunkat, és Ausztria 
semlegességének a megsértése, és annak következményeire nem is gondoltunk. 
Sajnos ekkor volt a Szuezi-csatomával is probléma, amit azt az angolok és 
franciák megszállták. Ezek után az ENSZ-ben főleg erről beszéltek, és 
elfelejtkeztek a magyarok szabadságharcáról.

Ausztrián keresztül valóban sok gyógyszer, élelmiszer és használt ruha 
érkezett. Több társammal keserűen gondoltam arra, hogy ez lenne a segítség, 
amire Szabad Európa hangja gondolt, ezzel biztatattak bennünket az 
ellenállásra? Már akkor gondoltam, hogy esetleg félrevezetnek bennünket, ha 
másért nem azért, hogy a Szovjetuniót „bosszantsák”. Ezt később be is 
bizonyították.

November 1-4-e között

A nemzetközi vöröskereszt jóvoltából Ausztrián keresztül sok gyógyszert, 
konzerves élelmiszert és használt ruhát hoztak be az egyetemre szortírozni és 
továbbítani Budapest különböző kerületeibe, ahol azokra a legnagyobb szükség 
volt. A tanárok közül a szállítmányok átvételéért és azok továbbításáért a 
fővárosba Apt Dönci bácsi volt a felelős.

Az ajándékcsomagok átvétele és szortírozása az egyetem tornatermében 
történt. A vidékjárás után én is ide kerültem. A szortírozott anyagokat 
teherautóra raktuk, és a megrakott teherautókat néhány fegyveres diák (akik 
vagy pestiek voltak vagy Pestet jól ismerték) kísérték fel. A teherautókat, ahogy 
én emlékszem, a TEFU kölcsönözte, sofőrrel együtt. Ha a tornaterem túlzsúfolt 
volt, akkor a kevésbé igényelt, kért dolgokat a továbbszállításig az egyetem 
egyes nagyobb termeiben is tároltuk. A szállítmányok összeállításánál dolgozott 
Nyers Ferenc, harmadéves erdőmémök-hallgató. Csak egyetlen alkalomra 
emlékszem, hogy valamihez hozzányúltunk volna. Egyszer az egyik 
szállítmányt rakodtuk le és szortíroztuk, amikor egy kb. 30x30x30 
deszkadobozból szivárgott valamilyen színtelen és szagtalan folyadék. Először 
azt hittük, hogy valamilyen üvegben elrakott, dunsztírozott zöldségféleség 
üvege tört el, és azért szivárgott a folyadék. Felfeszítettünk egy pár lécet a 
doboz tetejéről, és akkor láttuk, hogy belül van egy másik doboz, amiben jégbe 
rakott osztrigák voltak, de a jég már elolvadt. Hárman vagy négyen lehettünk 
ott, és rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy a hosszú teherautó út után 
az osztrigák már nemigen lennének ehetők Budapesten, ezért ha valaki meg
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akaija kóstolni, egyet megehet. Valaki, talán egy felsőéves mondta, hogy ő 
valahol olvasta, hogy a kagyló szétfeszítése után azt citrommal megcsepegtetik 
és behörpintik. Egy szemetesvödröt letettünk, amit körbeültünk, és én, talán 
másodiknak vagy harmadiknak, lenyeltem behunyt szemmel, rágás és citrom 
nélkül a házából kikapart osztrigát. Meglepetésemre lent is maradt. Már nem 
emlékszem rá, hogy a végén hányan is „kóstoltuk” meg az osztrigát.

Valamikor ezekben a napokban a nemdohányzók közül önkénteseket 
kerestek. A benzines palackok sikeres használatán felbuzdulva vagy az 
Egyetemi Diáktanács, vagy a Katonai Tanács elhatározta, hogy Sopronban is 
kell Molotov-koktélt csinálni. A sörgyártól 1.5 literes üres sörösüveget és 
valahonnan benzint is hoztak hordóban, és hátul, a botanikus kertben, az 
egyetemi épületektől elég messze, lerakták. Mi, nemdohányzó diák önkéntesek 
elkezdtük a nem egészen veszély nélküli tevékenységet. Hogy hányan csináltuk, 
arra pontosan nem emlékszem. Többen is lehettünk, de én csak négyre 
emlékszem. Ennél a tevékenységnél egy fiú hozta a benzint a hordótól, nevére 
nem emlékszem, én öntöttem az üvegeket, és két harmadéves lány, Király Ilona 
és Szikszai Klári tették a dugót és mellé egy gyolcsdarabot az üvegbe. Talán 
csináltunk 40-50 darabot, és utána leállítottak bennünket.

November 2-án, Halottak Napján a temető helyett sok ablakba tettek gyertyát 
Sopronban, nemcsak a régen meghaltakért, hanem az 56-os szabadság harcban 
elesettekért is.

Az ablakokban égő gyertyák kissé kísérteties hangulatot keltettek. S az 
egyetemről a Dimitrov téri diákszállóba csendesen, szinte szó nélkül mentünk, 
és egyszer valaki feltette a költői kérdést, hogy vajon még hány embernek kell 
meghalni, amíg a felkelők győznek, és az ország ismét szabad lesz? Akkor még 
mindig hittük és reméltük, hogy a forradalom győzni fog.

Közben az egyetemen felállított Katonai Tanács szervezkedett Sopron 
megvédésére, és az elsőéveseknek később adtak fegyvert. Engem az egyetemi 
őrségbe osztottak be.

Közben a rádióban és a Pestről visszajött teherkocsik kisegítőitől is 
hallottuk, hogy az oroszok kivonulóban vannak Budapestről, és Maiéter Pál, 
mint a felkelők katonai parancsnoka, elment az orosz főparancsnokságára, hogy 
tárgyaljon az oroszok kivonulásáról -  ez megint további reményt adott. Nem 
gondoltunk mi arra, hogy közben új csapatokat hoznak be -  kicserélni a régi 
egységeket.

Arra sem gondoltunk, hogy a történelem megismétlődik, és Maiéter Pált az 
oroszok ott tartják „fekete levesre”, mint a törökök ott marasztalták Török 
Bálintot.
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November 4-e hajnala

Azzal a hírrel ébresztenek bennünket, hogy menjünk az egyetemre, mert az 
oroszok új csapatokkal ellentámadást indítottak Budapest elfoglalására. Az 
egyetemen, szerintem, fejetlenség uralkodott, és ez csak nőtt, ahogy mi, diákok 
gyülekeztünk. Nagy Imre keserű beszéde után („ma éjjel a szovjet csapatok 
megtámadták Magyarországot, kérjük a katonaság vezetőit, hogy térjenek 
vissza helyükre”) több teherautó vitte ki az egyetemi hallgatókat Sopron 
megvédésére, Balf és Kópháza környékére. Kópházi csatáról és annak 
eredményéről írtak azok, akik ott abban részt vettek. Engem több társammal 
együtt az egyetemen hagytak fegyveres őrt állni, hogy védjük a vöröskereszt 
hozta segítséget. Én több társammal a tornateremben voltam, amikor valaki 
berohant az egyetem kapujából és rémülten kiáltotta, hogy most jött egy 
motorkerékpáros Kópháza felől azzal a hírrel, hogy elárultak bennünket, mert az 
ágyúk nem működtek, és a gyalogsági fegyvereket a „gitárokkal” együtt (kerek 
dobtáras géppisztoly) letették. A kapuhoz mentünk, ahol hallottuk a hiányos 
részleteket. Mivel az ágyuk csődöt mondtak, az orosz tankok, magyar kísérővel, 
elérték az út kétoldalán fekvő gyalogsági fegyverekkel felszerelt diákokat, és 
azok a felszólításra, a rájuk fordított tankgéppuskák előtt letették a fegyvereket. 
Aki tud, az menjen a Muck-kilátó felé. Jó páran álltunk ott tanácstalanul az 
egyetem kapujánál.

Délután kb. 3 és 4 óra között egy ágyút vontató teherautó állt meg a kapunál. 
Önkénteseket kerestek azzal a céllal, hogy a Muck-kilátóig vezető országúton 
valami jó, kanyargós, szerpentines részén majd megállunk és az út mellett 
felállítjuk az ágyút; hogyha jönnek az oroszok, akkor kilövünk egy pár tankot 
azért, hogy majd azok elzárják az utat, és ezzel időt nyerünk azoknak, akik 
menekülni akarnak Ausztriába. Felkapaszkodtunk vagy négyen, köztük Paulay 
Zsolt évfolyamtársam is, a teherautó hátsó részére, ahol már volt 3-4 diák. A 
teherautó padlóján hátul lőszereket tároló ládák voltak, azok tetején kellett állni. 
A teherautón próbáltunk úgy elhelyezkedni, hogy kapaszkodni is tudjunk. Az 
előttünk lévő évfolyamok tüzérségi kiképzést kaptak, mi, akik 1956-ban 
kezdtünk, lettünk volna az első évfolyam, akikből gyalogos tiszteket akartak 
kiképezni. Arra a kérdésre, hogy tudja-e valaki az ágyút kezelni, többen is 
mondták, hogy igen. De a nagy fejetlenségben senkinek nem jutott az eszébe 
megnézni, hogy az ágyú, amit vontatunk, üzemképes-e. Én a teherautó bal 
oldalán találtam helyet. Amíg elhelyezkedtünk, az egyetemmel szembeni 
járdáról átjött egy fekete csuhás, fekete szakállas pap (úgy rémlik, mintha 
négyszögletű papi sapka is lett volna a fején). Megállt a teherautótól kissé balra, 
elöl és kétszer is megáldott bennünket. Ekkor ködösödött el a szemem a 
könnytől először a forradalom alatt, és akkor villant át az agyamon először, 
hogy meghalhatunk, és talán nem is jövünk vissza élve. A mai napig nem 
tudom, hogy a papi áldástól, vagy a halál gondolatától lett-e könnyes a szemem. 
Lehet, hogy mind a kettő közrejátszott. Még most is, amikor ezeket a sorokat

45



írtam, a szemem ismét könnybe lábadt. Az egyetem elhagyása után a következő 
dolog, amire emlékszem az, hogy a lőszerek közül füst szállt felfelé, és rövid 
keresés után az egyik lőszert tartó láda aljából egy eldobott, vagy elejtett 
cigarettacsikket halásztunk ki -  a mozgó teherautón -  hátul.

A teherautó, a kanyargós, szerpentines úton minden váltásnál úgy 
ugrándozott, mint a bakkecske. Először a lőszerekből dobtunk le, hogy 
könnyítsünk a terhen. Ezután amikor a teherautó megint megállt, az ágyút 
leakasztottuk, ami a lejtő miatt csúszni kezdett lefelé és az útmenti árokban 
akadt meg. Ekkor már a hátralévő lőszert is ledobtuk. így a tehermentesített 
teherautó valahogy felért és megállt az úton, a határőrlaktanyával szemben. Már 
sötétedett, amikor megálltunk. Ezekre Takács Jóska (negyedéves) is emlékszik 
Vancouverben. Ott leszálltunk, és egy felsőéves a teherautó mellé állított 
őrségbe, hogy ne lopják el. Ott toporogtam a teherautó körül, hogy melegítsem 
a lábam. Egy idő után kijött valaki értem, s mondta, hogy a laktanya 
alagsorában egy nagy teremben szalma van a padlón, menjek én is be aludni. A 
teremben még ácsorgott egy pár ember, de a szalmával letakart padlón csak 
nehezen találtam egy helyet, ahol le tudtam feküdni. Annyira fáradt voltam, 
hogy, éhségem ellenére, hamar elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy valaki 
kiabál, hogy éjfélkor indul egy teherautó vissza Sopronba. Aki vissza akar 
menni, az szálljon fel. Mire kiértem a teherautón már nem volt hely, a nyitott 
hátsó részén sem. Az emberek úgy csüngtek a teherautón, mint a szőlőbogyók a 
fürtön. A teherautó megfordult és elindult Sopron felé. Mi, Paulay Zsolttal 
ketten, álltunk az épület sarkában lévő lámpák által megvilágított részen és 
tanakodtunk. Egy harmadéves odajött és azt mondta, hogy ismeri az utat, és a 
határról elvezett hármunkat, vissza Sopronba.

Nem emlékszem, hogy hány órára értünk vissza Sopronba. A botanikus kert 
végében másztunk át a kőfalon, és az első két fiú a kezembe lépve húzták fel 
magát a kőfal tetejére, és utána húztak fel engem is. Valaki leugrott először, és 
annak adtuk le a puskákat. A fal mellett a sötétben mentünk a kapu felé. így 
értük el a portát. Az egyik diákőr azt mondta, hogy a városban már oroszok 
vannak, de még nem szállták meg az egyetemet. Abban állapodtunk meg, hogy 
fegyvert nem viszünk a diákszállóba, hogy azzal is kevesebb kifogást adjunk 
arra, hogy megtámadják a diákszállót. A puskákat a portán hagytuk, és 
mondtuk, másnap reggel 9 órára megyünk leváltani őket. Úgy is lett.

Az őrségváltás után négyen vagy öten ott ácsorogtunk az egyetem kapujánál 
belül. Négy elsőéves nevére emlékszem: Paulay Zsolt, Pintér László, Sinka 
Gyula és én, Ötvös Imre. Ha volt ott más is, akkor azoknak a nevére én nem 
emlékszem, de Pintér se, akivel egyeztetni próbáltam visszaemlékezésem erről 
az esetről.

Talán másfél, két óra múlva egy motorkerékpár nagy sebességgel érkezett a 
város felől, és a motorkerékpárról egy magas, szikár, katonaruhába öltözött férfi 
ugrott le. Amikor a kiskapun besietett, láttuk, hogy zöld a parolinja, tehát 
határőr. Sietve jött oda hozzánk, és szinte lihegve mondta, hogy alig tudott az 
oroszok előtt ideérni. Értesíteni jött az egyetemistákat, hogy jönnek az oroszok
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és ott lesznek egy pár percen belül. Valóban lehetett hallani a közeledő 
teherautó és a tank lánctalpának a hangját. A határőrtiszt, két vagy három 
csillag volt a vállán, ahogy én emlékszem, azt mondta: „Fiúk, ne legyetek hősök 
és ostobák, mit tudtok ti a puskákkal csinálni? Tegyétek le a puskákat, mert ha 
próbáltok ellenállni, akkor lelőnek benneteket, mint a kutyát, és az egyetem is 
megsérül”

Valószínűleg igaza lett volna.
Nem emlékszem, hogy beszéltünk volna, csak néztük egymást szó nélkül, 

mintha a határőrtiszt siettetett volna bennünket a fegyver letétellel, mielőtt az 
oroszok elérik a kaput. Leraktuk a négy puskát a kaputól balra lévő ezüstfenyő 
földig érő ág;ai alá. Mire visszamentünk az épület felé, már meg is állt egy tank 
és két teherautó, és annak a tetején lévő orosz katonák négyünkre fogták a 
géppisztolyukat, a határőrtiszt már ekkor tőlünk kissé távolabb, a kiskapuhoz 
közel állt. Ahogy a teherautó megállt, négy katona leugrott és ránk irányított 
géppisztollyal jöttek a kapun be. Az első teherautó fülkéjéből leugrott egy tiszt, 
tipikus lapos tiszti tányérsapka volt a fején, és követte katonáit. Ahogy bejött a 
kapun, odajött hozzánk és megkérdezte, hol vannak a fegyverek? Mutattam az 
ezüstfenyő felé és mondtam, oda raktuk. Az egyik orosz katona összeszedte a 
négy puskát és vitte a teherautó felé. Közben több katona is leugrott a 
teherautóról és bejöttek az egyetemre, hogy hányan, nem emlékszem, csak arra, 
hogy vagy két sorkatona a teherautó egyetem felé néző oldalon állt fegyverrel a 
kezében. Ahogy a katonák bejöttek, a tiszt elküldte őket kisebb csoportokban az 
egyetem területét felderíteni.

Közben lassan kezdett egy csoport gyűlni körülöttünk. Elsőként egy fiatal 
tanársegéd a talajtani tanszékről (magas, szikár, sötét hajú) jött oda, és a tiszt 
mellé állt, félig az egyetem felé fordult, én szemben velük, a portásépület felé 
fordulva. A tanársegéd nevét elfelejtettem. Én úgy emlékeztem, hogy az 
édesanyja özvegy volt, és mintha Nyíregyházán lakott volna. /Talán 2-3 éve 
tudtam meg a tanársegéd nevét Füri Bátyámtól (Szy Ferenc), aki a leírásomból 
azt mondta, valószínűleg Martos András lehetett. Ezt dr. Bartha Dénes 
professzor és dr. Vancsura Rudolf meg is erősítették./ Először csak egy sorba, 
majd két sorba álltunk, de félkörbe vettek bennünket, a tiszt mögött a négy 
katona, akik nem engedték, hogy körbe legyenek fogva. Talán a kifelé vivő utat 
akarták biztosítani maguknak, ha mi megtámadtuk volna őket?

Az orosz tiszt kérdéseire először közvetlenül én válaszoltam. Majd Martos 
András válaszát fordítottam, és néha másokét is a tömegből, ahogy az nőtt 
körülöttünk. Szerencsére Martos András nem tudott oroszul, mert különben 
valószínű, hogy még akkor elvitték volna azért, amiket mondott, úgyhogy én 
tudtam finomítani sok mindenen, amit ő vagy mások mondtak a beszélgetésből. 
Már csak egy pár dologra emlékszem. Először az orosz tiszt azt kérdezte, hogy 
mit akartunk, és kik támogattak bennünket és a többi felkelőt? Nem akarta 
elhinni, hiába mondtuk, hogy Nyugatról nem kaptunk fegyvert, és az 56-os 
forradalom spontán indult. Először az egyetemisták foglalták pontokba az 
ország követeléseit, amit a munkások és az ország nagy többsége is kisebb
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változással elfogadott. Mik voltak ezek a pontok? -  kérdezte a tiszt. Sajtó-, 
szólás- és vallásszabadság, semlegesség, menjenek az oroszok vissza a 
Szovjetunióba -  válaszoltuk. A tiszt nem tudta megérteni, hogy miért akar 
semlegességet az ország, és miért menjenek ők haza, amikor ők szabadítottak 
fel bennünket a II. világháború alatt.

Időnként a botanikus kertben kutató katonák jelentést tettek. A talált puskák 
és géppisztolyok különösképpen nem izgatták, viszont amikor katonái 
megtalálták a benzinnel megtöltött sörösüvegeket, az láthatóéul bemérgesítette. 
Mondta, hogy mi, magyarok milyen hálátlanok vagyunk, hisz’ ők 
felszabadítottak bennünket, és mi megrongáltuk az elesett orosz katonák 
emlékére állított emlékművet. Martos András mondta, hogy az egyetemisták 
abban nem vettek részt, és az ország egyes városaiban az emlékművet volt, 
amikor egy lerombolt templom helyére építették. Erre, legnagyobb 
meglepetésünkre, a szovjet tiszt azt mondta, hogy azt nem lett volna szabad 
csinálni. Ez a kijelentés valamennyire csökkentette, legalábbis ideiglenesen, az 
egyre növekvő indulatokat ellenük. A vita lassan megint éles lett, és a vita heves 
hangulatában valaki mérgében azt mondta nekem, „mondd meg ennek a büdös 
ruszkinak, hogy katonáival együtt menjenek a b. k. anyjukba, vissza a 
Szovjetunióba.” Természetesen ezt oroszul enyhébb formában mondtam a 
tisztnek. A hangulatból láthatta, hogy mi nem hívtuk őket, és azt szeretnénk, 
hogy szovjet katonai csapatok Magyarországról kivonuljanak és menjenek 
vissza a Szovjetunióba. Közben valaki, valószínűleg egy professzor, elküldött 
valakit Dr. Gál János professzorért, aki 1956 nyarán jött vissza a 
Szovjetunióból, ahol kandidátusi oklevelet szerzett. Mikor Gál professzor 
odajött, megkérdezte tőlem nevem, hányadéves vagyok és hol tanultam meg 
ilyen jól oroszul. Válaszoltam a kérdéseire. Nem tudván, hogy hogyan fogja 
felhasználni, amiket mondtam, ott hagytam Gál professzort az orosz tiszttel és 
az összegyűlt tömeggel. Leléptem és a Dimitrov téri diákszállóba mentem.

Másnap bementem a Sopronban maradt több diáktársammal a diákszállóból 
az egyetemre. Nem volt rendes előadás, mivel a tanárok egy része 
családtagjaikkal együtt már Ausztriában volt. Hogy hány napig kísérleteztek, 
hogy folytatódjék az előadás, már nem emlékszem. Homályosan emlékszem 
egy egyetemi nagygyűlésre, ami valamikor november 10-13 között lehetett, és 
amit talán Dr. Magyar János professzor vezetett. Két hét „szabadságot” 
kaptunk, hogy menjünk meglátogatni szüleinket, hogy lássák, hogy életben 
vagyunk. Nem tudtam, hogy ez mennyire volt önzetlen ajánlat, és mennyiben 
volt annak szerepe, hogy nem volt elég professzor előadást tartani. S talán azt 
sem akarták, hogy a forrófejű diákok együtt legyenek, és nehogy valami további 
„meggondolatlanságot” csináljanak.
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Az út Debrecenbe és vissza Sopronba

Hatan álltunk össze az évfolyamunkból, hogy együtt megyünk, ketten Pestre 
vagy Pest környékére, ketten Miskolc felé és én, Szodorai Antallal, Debrecenbe. 
A vonatok nem mentek menetrend szerint. A vonatokról csak azt hallottuk, 
hogy Budapestre nem engedték be a vonatokat, csak a város határáig, és onnan 
gyalog lehetett a fővárosba jutni. Győrben átszálltunk, és minden különösebb 
eset nélkül érkeztünk meg a főváros határába. Onnan tovább gyalog. Valahol 
Kispest környékén az úton négy ember állt, két orosz katona és két magyar kék 
rendőrruhában. Késő délután volt. Az oroszok kérdezgettek, hogy kik vagyunk, 
honnan jövünk és hová megyünk. Az egyik rendőrruhába öltözött egyén 
lefordította a kérdést. Először még magyarul válaszoltunk, de amikor a 
rendőrruhában öltözött egyén úgy fordította válaszunkat, hogy azok, már mint 
mi, diákok, Sopronból jöttünk, ami az osztrák határhoz közel van, ahol a 
fegyvereket hozták be, akkor a vér kezdett meghűlni bennem; ahogy a 
rendőrruhába öltözött spicli fordított, abból bajba keveredhettünk volna. E 
hazugságok után kikapcsoltam a kígyót és közvetítés nélkül beszéltem az orosz 
katonákkal, és én fordítottam évfolyamtársaimnak. Először mielőtt tovább 
engedtek volna, megmotoztak, fegyvert, lőszert és kézigránátot kerestek. A 
motozás után mondtam a orosz katonáknak „doszvidanyija”. A két 
rendőrruhába bújtatott spiclire meg rá se néztem.

Mire beértünk a fővárosba, már sötét volt. Szerencsére Szodorai jól ismerte a 
fővárost és javasolta, hogy menjünk és aludjunk meg nagybátyánál (aki angol 
szakos nyelvtanár volt, de csak úgy tudott megélni, hogy orosz nyelvet tanított 
egy középiskolában). Annak ellenére, hogy váratlan vendégként érkeztünk, 
kaptunk jó nagy adag vacsorát is, és utána még sokáig elbeszélgettünk, mielőtt 
lefeküdtünk. A hosszú gyaloglás után az álom hamar elnyomott. Viszonylag 
korán ébredtünk, és egy jó kiadós reggeli után, kb. 8.00 óra felé indulás gyalog 
a Nyugati pályaudvarra. Hogy mennyi idő alatt értünk ki és az állomáson 
mennyit kellett várni mielőtt vonatra tudtunk szállni, nem emlékszem. Csak arra 
emlékszem, hogy már sötét volt Debrecenben, amikor leszálltunk a vonatról. A 
forradalom előtt a 220 km-es távolságot a gyorsvonat általában 3 óra alatt, a 
személyvonat 4 vagy 4,5 óra alatt tette meg. A vonaton megbeszéltük 
Szodoraival, hogy a szünidő lejárta előtt 2-3 nappal indulunk vissza Sopronba, 
mivel nem tudhattuk, hogyan közlekednek majd akkor a vonatok. Abban 
állapodtunk meg, hogy én megérdeklődőm a vonatok indulását, értesítem őt, és 
a megbeszélt időpontban majd találkozunk az állomásnál. A nagybátyjánál 
alszunk meg visszafelé menet is, és onnan indulunk vissza Sopronba.
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A Debrecenben töltött napok

Szüleim gyalog kb. félórára laktak az állomástól. Anyai nagyszüleim (mivel 
lakásukat bombatalálat érte) is velünk laktak. A sötétben ültek, mikor 
benyitottam, mondtam, én vagyok, Imi. A villanyt még felgyújtani sem volt 
időm, amikor nagyapám zokogva felkiáltott: „Most már megdögölhetek, mivel 
tudom, hogy te életben vagy”! Mire felgyújtottam a villanyt, már mind az öten 
sírtunk, édesanyám és édesapám, nagyszüleim és én. Ölelgettük egymást és 
sírtunk. Mikor az újralátás öröme lecsendesedett, vacsoráztam (ők már ettek), s 
utána folytattuk a beszélgetést. Először nekem kellett beszámolnom, és utána 
szüleim mondták el, hogy mi történt Debrecenben. Édesapám beszélt a 
csodálatos 4 napos szabadságról. Ez volt az első eset, hogy ilyen lelkesedéssel 
láttam apám beszélni valamilyen elvont tárgyról. Beszéltek a csendes, békésnek 
induló tüntetésekről. Debrecenben volt a szovjet légierők egyik bázisa 
Magyarországon. A repülőtér orosz parancsnoka elutasította a megyei 
kommunista párt kérelmét, hogy vonuljon be katonáival a tüntetők ellen. Eset a 
felhívást elutasította. így csak az ÁVÓ-sok lőttek a fegyvertelen, békés 
tüntetőkre. Mamám mondta, hogy apám az első sorban ment és vitte a magyar 
zászlót, amiből kivágta a gyűlölt sarlós-kalapácsos-búzakalászos címert. A 
zászló még mindig megvan. Amikor az ÁVÓ belelőtt a tömegbe, több sebesült 
és két halott lett, az egyik az a bádogos volt, aki apám mellett ment. Éjfél után 
jóval később feküdtünk le. Az utazás és az érzelmes viszontlátás után az álom 
megint hamar elnyomott. Abban állapodtunk meg, hogy másnap meglátogatom 
volt középiskolámat, a Fazekas Gyakorló Gimnáziumot, hogy beszéljek egy pár 
volt tanárommal és onnan a városba megyek szétnézni.

Az első tanár, akivel találkoztam, a nevére már nem emlékszem, mert 
mindenki csak Dotya bácsinak (Szabó tanár úr?) hívta, amikor meglátott a 
folyosón, megállt és megvárta, amíg odamentem hozzá. Én köszöntem, és ő 
köszönés helyett felmért a jó szemével (csak egy szeme volt, a másikat állítólag 
egy tőrvívási szerencsétlenség folyamán vesztette el, és üveg szemgolyóval 
cserélték ki) és a következőket mondta: „Ötvös, én azt hittem, hogy te egy 
értelmes gyerek vagy, de látom, hogy tévedtem, te hülye vagy” 
Megrökönyödve kérdezgettem, miért, Dotya bácsi? ,Azért fiam, mert ahelyett, 
hogy egy pár kilométert mentél volna nyugat felé, te 400 km-t jöttél keletre. Hát 
neked elment az eszed?” Utána kérdezett Sopronról, hogy mi történt ott. 
Mondta, hogy a fia erdőmémök, és biztos érdekelni fogja, hogy mi történt 
Sopronban. Elmondtam a soproni eseményeket, amit megígért, hogy majd 
elmond a fiának.

Kerestem volt osztályfőnökömet, dr. Katona Annát, aki nekünk oroszt 
tanított. Amikor érettségiztünk, mindenkinek egy idézetet adott, hogy az 
előttünk álló életben azt alkalmazzuk. Nekem Kölcseytől a következőket írta: 
„Tudod, hogy mi az az erő? Akarat, mert előbb vagy utóbb, de sikert arat!” 
(Ennek az idézetnek is sokat köszönhetek). Dotya bácsi azt mondta, dr. Katona
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tanárnő kint tanít az egyetemen, angol szakon. Felkerestem Annus nénit a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Behívott az irodájába pár percre, mert 
nem sokára órája volt. Ott meghívott a lakására elbeszélgetni. De mielőtt 
elbúcsúztunk, a következőket mondta.

November 4-e után pár nappal egy volt osztálytársam felkereste 
megköszönni azt, hogy valamennyire megtanította oroszul beszélni annak 
ellenére, hogy a fiúnak nem volt nagy nyelvtehetsége és ráadásul nem is nagyon 
tanult. ,Annus néni (így hívtuk osztályfőnökünket) annyi oroszt a fejembe 
tetszett verni, hogy az megmentette az életemet”. Ezek után osztálytársam 
könnybe lábadt szemmel, majdnem sírva mondta, hogy november 4-e után 
elfogták az oroszok és kivitték a vasútállomásra, sok más debrecenivel együtt, 
és ott felrakták őket egy marhavagonba, aminek nyitva hagyták az ajtaját, hogy 
friss levegőt kapjanak. Odament az ajtóhoz, aminél egy kötél volt keresztbe 
húzva, és ott állt meg, hogy beszélgetésbe álljon az orosz katonával, aki 
géppisztollyal őrizte őket. A szerelvény több marhavagonból állt. A szerelvény 
Csapon át ment volna Oroszországba, egy pár perces beszélgetés után az őrtálló 
orosz katona megengedte, hogy leugorjon a vagonból, sőt mielőtt elengedte, 
még egy cigarettát is adott. így menekült meg az osztálytársam. Annus nénivel 
megállapodtunk, hogy mikor keresem fel a lakásán. O ment órát adni, én meg 
az egyetemről elindultam a városba. Annus nénivel utána a Berkeley-i 
egyetemen találkoztam Kaliforniában (ahol később tanultam), amikor 
ösztöndíjjal az USA-ba látogatott. Pár évre rá, amikor az édesanyja meghalt, 
sikerült végleg az USA-ba menni és a Charleston-i (Dél--Karolina) egyetemen 
tanított. Két éve halt meg.

Beszélgetés egy orosz katonával a városháza előtt

A városháza előtt három fedett orosz katonai teherautó állt, és egy pár katona 
sétált fegyver nélkül a tehergépkocsik mellett. Egy darabig a járdáról néztem 
őket és töprengtem, hogy odamenjek-e. Egy idő után összeszedtem a 
bátorságom s odamentem az egyikhez, aki kissé távolabb állt a többitől. Alig 
beszéltem egy pár percet, amikor odajött egy tiszt, hogy menjek el onnan, s 
azzal sarkon fordult és visszament az első teherautó fülkéjébe. Mondta a katona, 
hogy menjünk a harmadik kocsi mögé és ott beszélgethetünk. Kérdeztem, nem 
lesz-e neki vagy nekem bajom abból. Nem, mondta ő. A tiszt nem szereti, ha a 
katonák beszélnek a magyarokkal, mondta a közkatona, de ő szeretné tudni, 
hogy mi történt. Ahogy mentünk, bennem felvillant az a gondolat, hogy ez csel 
lenne-e, és a végén majd feldobnak a teherautóra. Itt a volt osztálytársamra 
gondoltam, akit így szedtek fel az utcán. Nem valószínű, próbáltam magam 
meggyőzni, mert ha azt akarná, akkor valószínű, hogy két teherautó közé hívna 
be, mert onnan könnyebb lenne a dolguk.
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Amikor megálltunk a harmadik teherautó mögött, azért csak úgy álltam, 
hogy a katona legyen közelebb a teherautóhoz, és folytattuk az elkezdett 
beszélgetést. Hogy meddig és mi mindenről beszélgettünk, már nem 
emlékszem. Csak az maradt meg bennem, hogy mindketten egyetemisták 
voltunk, ő harmadéves orvostanhallgató volt, onnan hívták be, én elsőéves. 
Kérdezte, hogy miért lázadozunk, és Nyugatról honnan kaptunk segítséget és 
kik támogatnak bennünket. Mondtam, hogy fegyvert külföldről nem kaptunk, 
csak gyógyszert, élelmiszert és használt ruhát. Ezt azért tudom, mert én is 
segítettem le- és felrakni, amit kaptunk. Mondtam, hogy mi nem lázadozunk, 
hanem szabadságunkért és függetlenségünkért kezdtünk el harcolni. Mondtam, 
hogy a Debrecenben állomásozó orosz légierők nem vonultak ki a tüntetők ellen 
október végén, és nem azok, hanem a magyar ÁVÓ-sok (ami a szovjet KGB- 
nek felel meg, mondtam neki) lőttek a tömegre. Valószínűleg elhitte ezt, mert 
azt mondta, hogy őket még október elején mozgósították és indulásra készen 
voltak már azóta, de azt nem mondták meg nekik, hogy hová küldik őket. Csak 
annyit, hogy oda mennek majd, ahol a kapitalista Nyugat tervez valamilyen 
beavatkozást. Szuezbe készültek volna az oroszok már október elején? -  villant 
át az agyamon. Mondta, higgyem el, sem ő, és csoportjában sokan mások sem 
akarnak Magyarországon lenni. Ő alig váija, hogy visszamehessen Moszkvába 
folytatni tanulmányait az orvosi szakon. Gondoltam, nem kísértem az ördögöt 
tovább és leléptem, mielőtt a tiszt visszajött volna.

Hazamentem a Vargakertbe, ahol laktunk, elmeséltem az aznapi történteket. 
Mire meglátogattam a Debrecenben lakó rokonságot, lassan ideje volt 
készülődni vissza Sopronba. Kaptam lódén télikabátot, egy jó síöltönyt meg egy 
síbakancsot (nem azért, mert tudtam síelni, hanem azért, hogy meleg holmim 
legyen a közelgő télen). Ahogy közeledett visszaindulásunk ideje, egyre 
csendesebb lett a lakásban a hangulat, és csak a tanulásról beszélgettünk. Egy 
pár nappal indulásom előtt, amikor mindenki odahaza volt, édesanyám kezdte el 
a kényes témát, amit mindannyian kerültünk, mint a macska a forró kását. 
Megkérdezte, mi a tervem Sopronban, ott maradok-e tanulni, vagy kimegyek 
Ausztriába. Mondtam, hogy nem tudom, az ottani helyzettől fog függeni, hogy a 
végén mit is csinálok. Ha próbálnak felelősségre vonni azért, mert fegyverrel 
álltam őrségben az egyetem kapujánál, amikor az oroszok bejöttek az 
egyetemre, és úgy érzem, hogy ebből bajom lenne, akkor esetleg meglépek. A 
több órai tanácskozás lényegét édesanyám foglalta össze legjobban, a 
következőkkel. „Mi jobban szeretnénk, ha te Magyarországon maradnál, de ha 
úgy érzed, hogy valamilyen bajod lenne, akkor határozd el, hogy mit csinálsz. 
Ha lehet, maradj Európában a csoporttal, de ha a sors úgy hozná, hogy elmentek 
Európából, nekünk jobb lesz az a tudat, hogy élsz, ha távol is, mintha eltűnnél, 
mert az oroszok elvisznek, mint a két nagybátyádat” (Apám két bátyját és az 
egyik 17 éves fiát a háború után egyik éjjel az oroszok elvitték egy kis „robot”- 
ra, két hétre hidat építeni a Tiszán. Az első éjszakán egy templomba zárták be 
őket aludni, és hogy ne tudjanak megszökni. Az unokatestvérem az apja 
tudtával elbújt a templomban és ott maradt, nem ment ki reggel, amikor indulás
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volt. Az apja mondta, hogy ő megy, mert valóban kell egy híd a Tiszán, és azt a 
két hetet csak kibírják. Eltűntek valahol Oroszország egyik falujában, mert 
sohase jöttek vissza. Az egyik felesége özvegyen halt meg. Ezek után a 
családunkban senki sem bízott és hitt az oroszoknak. Egyik unokanővéremet 
egy másik faluból a lakosság többségével és lelkészükkel kivitték a 
Szovjetunióba, ahol sóbányában dolgoztattak, de ő legalább visszajött.)

Indulás előtt két nappal kimentem az állomásra megérdeklődni, hogy 
menetrend szerint mennek-e már a vonatok nemcsak Budapestre, hanem 
Sopronba is. A tudakozónál mondták: igen, vettem is jegyet magamnak és 
Szodorai évfolyamtársamnak is. Az állomáson fegyveres orosz katonák voltak, 
valószínűleg a Csapról jövő vagy oda menő vonatok biztosítására. A peronra 
vezető ajtónál egy kis tömeg állt. Amikor odamentem, láttam, hogy három 
orosz katona körül áll a tömeg és vitatkoznak, és egy magyar fordított. Az egyik 
katona éppen azt mondta, hogy nálatok, magyaroknál jobb a helyzet mint 
nálunk, a Szovjetunióban! Mit akartok még, és miért kezdtétek el a 
ellenforradalmat? Az egyik magyar mondta, hogy szabadok akarunk lenni. A 
kormányt le akarjuk cserélni, mondta a másik. A harmadik hozzátette, hogy a 
kormány tele van olyan emberekkel, akik nem igazán magyarok, a nevüket is 
úgy magyarosították, és nem a magyarok érdekeit képviselik az országban. Erre 
az egyik orosz katona megjegyezte, hogy náluk is vannak hasonló emberek 
magas pozícióban. Ezen az egyenes, őszinte megjegyzésen meglepődtem, de 
gondoltam, eleget hallottam és elmentem haza.

Az utolsó két nap eseményei erősen elhomályosultak bennem. Csak arra 
emlékszem, hogy elutazásom előtti este elbúcsúztam apámtól, mert ő kora 
hajnalban ment szolgálatba a vasúthoz. Mozdonyvezető volt. Még nem pirkadt, 
amikor apám zörgött az ablaknál, majd az ajtónál, ahol lihegve mondta, hogy 
hazaszaladt a fíítőháztól, hogy figyelmeztessen arra, hogy a Csap felől jövő 
kollegái mondták, hogy vonatszámra özönlenek be az országba a friss szovjet 
csapatok, felszereléssel. Vigyázz magadra, mondta, s már szaladt is vissza az 
állomásra. E hír után már nem tudtam elaludni. Reggelinél édesanyám ideadta 
azt a verset, amit egy rokonunk írt november 16-án. A verset kicsempésztem és 
a mai napig őrzöm.

SZÓZAT AZ ISTENHEZ! 
írta: „Veszendő” -  1956. nov. 16.

Isten! tűröd, hogy káromoljalak 
Fülednek átkom nem volt még elég?
Ilyen igazságtalanság soha 
Soha nem ölt bennünket még.

Elhurcol mindünket e rabló csőcselék 
Hogy anyjában rohadt volna meg.
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Viszi a magyart bűzös otthonába 
Itthon ezrével gyilkolja meg.

Isten! Van igazság? -  mutasd.
Az Átkom ezerszer Téged okol.
Isten! ha nem segítsz magyar fiaidon,
Lelkem mentésükért az ördögnek adom

Nincs kit buzdítsak már.
A népem feltámadott.
Vívja szabadságát.
És százával hala meg.

Öli, pusztítja százát?
Ezrével jön elő
Isten! itt csak Te segíthetsz.
A Máriás lobogót elő

Isten! a te katonáid vagyunk,
Mert a szabadság isteni dolog.
Isten! ha nem segítesz azonnal,
Holnapra egy magyar szíve sem dobog.

Isten és haza, -  ha kell a nagyvilág 
A magyar szívbe bőven bele fér.
Jöjj, segíts, mert elveszünk egy szálig 
És ez az ördögfaj a csontunkon zenél.

De dúljon akkor, mert megérdemli.
A magyar akkor egy szálig halott.
Isten! -  nem érted? Elszánta a nemzet
Vagy szabad lesz menten -  vagy végleg elhagyott.

Isten! tűröd, hogy káromoljalak?
Fülednek átkom nem volt még elég?
Jöjj, segíts legyűrni e sátáni elnyomást!
Ezt zúgja egy nemzet most feléd.

A vershez a következő érdekesség fűződik. A rokon, aki e verset írta, 
belépett a kommunista pártba, hogy „nagyobb darab kenyeret” biztosítson a 
családjának, de a végén mégsem sikerült. Tudomásom szerint a közelebbi 
családban ő volt az egyetlen párttag.

Mikor később találkoztam Szodoraival aznap reggel az állomáson, 
elmondtam neki az újabb orosz csapatok beözönlését az országba, amiről apám

54



értesített egy pár órával ezelőtt. Erre Tóni halkan megjegyezte, nehogy más 
meghallja, hogy akkor nem sok esélye van az országnak a szabadságra.

A Pestre való utazásról csak annyira emlékszem, hogy Szolnok után jött egy 
orosz tiszt lapos sapkájában a vonat eleje felől, mintha valakit keresne. 
Felálltam a fapados ülésről és megkérdeztem, hogy kit keres. Kérdésemre 
megállt, végignézett rajtam, majd szó nélkül sarkon fordult és gyors lépésben 
elment arra, amerről jött. Budapesten megint Szodorai nagybátyjánál szálltunk 
meg. Vacsora után egyszer -  minden bevezetés nélkül -  Szodorai azt mondta: 
nagybátyám holnap velünk jön Sopronba, mivel ők elhatározták, hogy átlépik a 
határt Ausztriába, és onnan nagybátyjuk segítségével Svájcba mennek. Ha 
akarok, akkor menjek velük Ausztriába. Ez a váratlan kijelentés annyira 
meglepett, hogy jó darabig szólni sem tudtam, csak hallgattam. Hosszú 
hallgatás után azt mondtam, menjünk el Sopronba, és adjanak nekem három nap 
gondolkodási időt. A három nap alatt csak megtudjuk, hogy mi a helyzet, és 
akkor majd választ adok, hogy kimegyek-e velük.

Győrben át kellett szállni a Gysev-re, ami innen indult Sopronba. Nem is 
kellett keresni, hogy melyik vágányról indul, mert amikor vonatunk megállt, 
akkor hangszórón többször is bejelentették, ahogy én emlékszem, Sopron és 
Ausztria felé a vonat egy bizonyos vágányról x perc múlva indul, s aki el akaija 
hagyni az országot, az erre a vonatra szálljon fel. Nem akartam hinni a 
fülemnek. Az emberhullám elindult, az vitt bennünket is a bizonyos vágány 
felé. Alig tudtunk hárman együtt felszállni a vonatra. A vonat annyira zsúfolt 
volt, hogy nem is próbáltunk ülést keresni. Ahogy elindult a vonat, vártuk, mi 
lesz, amikor jön a kalauz a jegyet kezelni, és határőrök a határsávba menő 
engedélyt ellenőrizni. Sem a kalauz, sem a határőrök nem jöttek. Győrben a 
vasútállomáson hallott új ismertető bejelentés mellett még volt egy ennél 
nagyobb meglepetésem is. Ahol az osztrák határ legjobban megközelíti a 
vasútvonalat, a vonat megállt. Kíváncsian vártuk, hogy mi történt. Jött egy 
újabb hír, ami a mozdonytól hullámként ment kocsiról kocsira. „Itt van 
legközelebb az osztrák határ, aki oda akar menni, az a kocsi jobb oldalán 
szálljon le és menjen előre, hogy a vonat a háta mögött legyen” Az emberek el 
is indultak a kijárat felé, volt ott gyerek szüleivel, fiatal és középkorú, de még 
idősebb is. A végén csak mi hárman maradtunk: Szodorai, nagybátyja és én 
abban a kocsiban, ami egy pár perccel azelőtt még zsúfolásig tele volt. Nyomott 
hangulatban ültünk, ahogy vitt bennünket a vonat Sopron felé, szinte alig 
beszéltünk. Mind a hárman el voltunk foglalva saját gondolatainkkal. Én arra 
gondoltam, mit is találok ott Sopronban, mit tudok meg a diákszállóban és az 
egyetemen, és végül, hogyan döntsem el, hogy menjek vagy maradjak. Ahogy 
leszálltunk Sopronban, már sötét volt. A vasútállomástól egy darabig együtt 
mentünk, és mielőtt elváltunk, Szodorai emlékeztetett arra, hogy várnak rám 
három napot, és addig döntenem kell. Én válaszul azt mondtam, hogy a 
válaszom a harmadik nap délután megmondom. Mind a ketten megtartottuk 
szavunkat. Amikor elváltunk, ők mentek egy magánlakáshoz, ahol Szodorai 
lakott, én pedig a Dimitrov téri diákszállásra.
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Hideg szél fújt, a sötétben senkivel nem találkoztam a diákszállóig, és oly 
egyedül éreztem magam. A diákszálló pár ablakában volt csak világosság. Nem 
tudtam, hogy azért-e, mert a diáktársaim már lefeküdtek, mert késő van, vagy 
még nincsenek Sopronban, avagy már elhagyták hazánkat, vagy jó párat elvittek 
közülük?

Másnap reggelinél a menzán talán csak 10-15-en lehettünk. Az egyetemen is 
erősen foghíjas volt a létszám. Kérdésemre, hogy hol vannak a többiek, 
különböző válaszokat kaptam. Legtöbben már kimentek Ausztriába, van, aki 
még nem jött meg szülei meglátogatásából. Viszont több olyan diákról is 
hallottunk, főképp a felsőévesek közül, akik előző este még ott voltak, de 
reggelre eltűntek. A legnyugtalanítóbb az volt, hogy nem tudtuk, mi történt 
velük. Kimentek Ausztriába vagy a kék ÁVÓ-sok vitték el őket? Másnap reggel 
egyből elmentem a domonkos templomba, ami Széchenyi tér egyik sarkában 
volt, imádkozni és tanácsot kérni, hogy mit is csináljak, menjek-e ki Ausztriába 
vagy maradjak? Több órát térdeltem és imádkoztam, és valamilyenjeire vártam. 
Jelet több órás térdepelés alatt nem kaptam, de hirtelen, mint a villámcsapás, 
ugrott be a gondolat, még az első délelőtt, hogy egy mérleget kell felállítanom 
mind a kimenés, mind az otthon maradásra. A mérleg két oldalára az előnyöket 
plusznak írom fel, majd a másik oldalára a negatív dolgokat. Hasonló módon 
mérlegelem az otthonmaradással kapcsolatos dolgokat, és a végén a két mérleg 
eredményét összehasonlítom. Gondoltam, annak alapján könnyebb lesz 
eldönteni, hogy menjek-e vagy maradjak, ha már valamilyen konkrétjeit nem is 
kapok az Istentől. Persze leírni nem mertem a plusz- és negatívokat, mert féltem 
attól, hogy bajba kerülnék, ha a lista valakinek a kezébe kerülne. így csak fejben 
mérlegeltem a kimenés és az otthonmaradás előnyeit és hátrányait. Ezt 
csináltam három délelőttön keresztül. Ahogy visszaemlékszem, a két mérleg 
főbb pontjai a következők voltak.

Itthonmaradás:
Pozitív:
Ismert környezetben maradok.
Tovább folytathatom az egyetemet.
Közel maradhatok a szüléimhez, rokonokhoz.
Negatív:
Kirúgnak vagy elvisznek az egyetemről.
Esetleg kivégeznek, vagy eltűnök, mint a két nagybátyám.
Megbélyegzett leszek, mint ellenforradalmár.
Még ha engedik is, hogy végezzek nem kapok rendes állást.
Nem biztos, hogy tudom a szüléimét és öcsémet támogatni.

Kimenés Ausztriába:
Negatív:
Ismeretlen helyre kerülök és egy új nyelvet kell megtanulnom.
Keményen kell tanulnom és a tanulás után keményen is kell dolgoznom
(talán többet is, mint akik abban az országban születtek, ahol a végén
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kikötök), hogy valamit elérjek.
Valószínű, hogy sikerül jó állást találnom, és ha keményen dolgozom, akkor 
biztos, hogy jobban tudok a szüleimnek és öcsémnek is segíteni, mint ha 
Magyarországban maradnék.
Kemény munkával elismerést szerezhetek magamnak és hazámnak is.
Otthon maradt kollegáimnak is lehet, hogy tudok segíteni.
Pozitív:
Szabad leszek, nem kell bujkálva templomba menni.
Megmondhatom a véleményem.
Nem kell dicsérni azokat, akik már háromszor „szabadították” fel az 
országot, vagy a csalással bekerült embereket, akik hazánk vezetői lettek.

Ezek mellett valószínű, hogy több más dolgokat is a mérlegre tettem. Habár 
jelet a jó Istentől nem kaptam, az önmagamban végzett sok mérlegelés elég volt 
arra, hogy meggyőzzem önmagamat arról, hogy a kimenés több lehetőséget 
nyújt majd nekem, szüleimnek és öcsémnek, és rajtam keresztül esetleg 
Magyarországnak is. Itt mellesleg jegyzem meg, hogy e három délelőtti 
viaskodás önmagammal a végén előnyömre szolgált. Szerintem kollegáim azon 
csoportjának, akik még november 4-én jöttek ki együtt, a nagy fejetlenségben, 
sokkal nehezebb volt elfogadni és alkalmazkodni a kemény valósághoz, ami a 
befogadó országban várt ránk. Ezért le a kalapom előttük azért, amit elértek. 
Nekem volt időm gondolkozni a kijövetelen, és azt saját döntésem alapján 
tettem, ezért nekem „könnyebb” volt.

Határátlépés Ausztriába

A harmadik nap, ebéd után felkerestem Szodorai Tónit és közöltem vele, 
hogy a határátlépésnél csatlakozom hozzájuk. Ők közben már megkeresték a 
legjobbnak tűnő lehetőséget. A terv az volt, hogy egy magántaxival 
Brennbergbányán lakó címre megyünk, és onnan kivisznek a határsávig. 
Amikor mondtam, hogy nekem nincsen pénzem taxira, mivel nem számítottam, 
hogy elhagyom az országot, akkor ők megnyugtattak, hogy náluk van pénz, és 
ők kifizetik a taxit helyettem is.

Másnap korán reggel indultunk, még most is emlékszem, hogy köd volt, 
amikor elindultunk, és alig lehetett látni. Ezt jó jelnek vettük; könnyebb lesz 
átmennünk a határsávon. A lódenkabát alatt a síruha volt rajtam, bakancs és 
bivalybőrből készült táskám (amit apám vett valahol Erdélyben egyik útján, 
amikor teherszerelvényt vitt a „visszatért” Erdélybe). A táskában papírt, tollat, 
ceruzát, személy igazolványt és az erdőmémöki kar indexét/bizonyítványát 
vittem, amibe még csak az elsőéves tárgyak voltak beírva. (A bivalybőrből 
készült táskám még most is megvan. Berkeley-ben is azzal jártam az egyetemre. 
Ott diáktársaim már gyűjtést kezdtek, hogy új táskát vesznek, de mikor
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megmondtam nekik, hogy a táskát még apámtól kaptam és azt tartom a 
legértékesebbnek a pár dolog közül, amit Magyarországról hoztam. 
Megértették. Ezek után nem tettek többé megjegyzést a táskámra.) A 
brennbergbányai lakáson rövid beszélgetés után pénz cserélt kezet, és kb. egy 
15 éves fiú vitt ki hármunkat a kertek alatt a határhoz. Szerencsénkre a köd 
miatt melegebb volt, és a földön lévő lehullt falevelek és kisebb ágak is 
nyirkosak voltak, és így nem recsegett az avar a lábunk alatt. De ennek ellenére 
fiatal vezetőnket óvatosan követtük. Amikor elértünk egy felszántott részt, 
rámutatott és mondta, hogy az határsáv, másik oldalán már Ausztria van. 
Halkan mondta: ha sikeresen átérnek a bozót túlsó oldalára, akkor majd találnak 
egy ösvényt, amit az osztrák határőrök használnak, és azon menjenek el balra. 
Az ösvény bevisz egy osztrák faluba. A fiú szerencsét kívánt, majd kezet fogott 
velünk és eltűnt az erdőben, amerről jöttünk.

Miután egyedül maradtunk, hárman guggolva beszéltünk, halkan, és 
megegyeztünk, hogy nem libasorban, hanem egymás mellett megyünk, 
egyvonalban, 4-5 méterre egymástól, hogy mindhármunknak ugyanaz az esélye 
legyen átérni vagy aknára lépni. (Csak sokkal később tudtam meg, hogy mikor 
mi átléptük a határt, november 27-én, addigra az aknákat már felszedték.) 
Amikor elindultunk egy vonalban a határsáv felé, ránéztem az órámra, ami 
8.45-t mutatott. Egy jobbra gyengén lejtős domb oldalán voltunk. Én voltam a 
lejtő legfelső részén, mellettem jobbra Szodorai 4-5 méterre és tőle jobbra 
nagybátyja, ugyancsak 4-5 méterre. A felszálló ködben már tisztán láttuk 
egymást. Ahogy elindultunk a határsávon, láttuk, hogy balra a felszántott 
határsáv megy egyenesen, míg jobbra, talán 300-400 méterre a határsáv erősen 
elkanyarodik Ausztria felé. A határsáv közepén lehettünk, amikor láttuk jobbra, 
hogy ahol a határsáv elkanyarodott, a fák alatt körben állt vagy 6-8 katona 
mintha beszélgettek volna. Mi egymásra néztünk, és test- és karjelekkel 
kérdeztük egymást, hogy vissza- vagy előre menjünk-e, és hogy szaladjunk 
vagy menjünk továbbra is lassan előre. Arra még emlékszem, hogy jelekkel 
megegyeztünk, hogy lassan előremegyünk. Innen kezdve az agyam nagyon 
kihagyott, mert nem emlékszem, hogyan tettük meg a határsáv másik felét, 
hogyan kerültem át a bozóton a határ osztrák oldalára. Az agyam csak akkor 
kapcsolt be ismét, amikor megláttam magunk előtt a gyalogos ösvényt, amit a 
fiú említett. Az ösvényen megálltunk és visszanéztünk. Örülnünk kellett volna, 
hisz’ sikeresen áttértünk, de valahogy szomorú voltam. Nem tudtam, mennyi 
időre hagytam el Magyarországot, azt reméltem, hogy csak egy pár hónapra, 
estleg pár évre. Mindenki ebben hitt. A szívem a torkomban dobogott olyan 
erősen és gyorsan, hogy szinte hallani lehetett úgy, mintha 800 métert futottam 
volna. Mély lélegzetet véve elindultunk az ösvényen. Mentünk felfelé, nemcsak 
azért, mert arra kellett menni, hanem azért is, hogy növeljük a távolságot 
magunk és a fák alatt álló katonák között. Nem mentünk talán 150-200 métert 
párhuzamosan a határsávval, amikor a felszálló ködön keresztül láttunk egy 
kilátót, annak a tetejében egy határőrt távcsővel a nyakában és egy farkaskutya 
ült a kilátó mellett. Egy pillanatra mind a hárman megrökönyödtünk és talán
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meg is álltunk. Mi néztük a határőrt a kutyájával és a határőr minket. Mi szó 
nélkül megindultunk és sietve mentünk tovább. A mai napig nem tudom, hogy a 
toronyban ülő katona vagy a csoportban állók nem láttak volna meg, és azért 
nem lőttek ránk, vagy ha láttak, akkor csak hagytak menni bennünket az 
idegenbe. Már nem emlékszem, hogy mennyit gyalogoltunk, mire beértünk a 
faluba. Ott a rendőrségen kihallgattak és különválasztottak bennünket. Amikor 
elbúcsúztunk, megöleltük egymást, és könny volt a szemünkben, úgy kívántunk 
egymásnak jó szerencsét. Érdekesnek tűnt most, hogy egy bányafalunál, 
Brennbergbányánál léptük át a határt és bányászköszöntéssel váltunk el 
egymástól. Szodorai nagybátyjával rokonukhoz mentek Svájcba. Én azt kértem, 
hogy csatlakozhassak a kijött erdőmémöki karhoz, akiket Ferienthortban, a St. 
Wolfgang-tó partján gyűjtöttek, amit abban az osztrák faluban tudtam meg, ahol 
átjöttünk. A faluban egy pecséttel ellátott „hivatalos utazó levelet” adtak, 
amelyben nevemen kívül azt írták, hogy elsőéves erdőmémök-hallgató vagyok, 
és az osztrák vasút díjmentesen vigyen el Ferienthort-ba, ahová az eddig 
Sopronból kijött diákokat és tanárokat vitték.

Utazás Ausztriában Ferienthortig

Kivittek a vasútállomásra és átadtak a kalauznak, miután megmutatták neki 
az utazólevelem. A bemutatkozásnál kiderült, hogy van egy közös nyelvünk, 
amin beszélni tudunk, az orosz. A kalauz hadifogoly volt a második világháború 
alatt és ott tanult meg oroszul. A kalauz elvitt egy kocsiba, ahol kevesen voltak 
és leültetett. Rövid ideig elbeszélgettünk, és ahogy jegykezelése megengedte, 
vissza-visszajött egy pár szót váltani velem.

Késő este, mikor már sötét volt az egyik állomáson levitt a vonatról és 
átadott az állomásfőnöknek, hogy majd tegyen fel a következő vonatra, ami 
közelebb visz Ferienthorthoz. Itt csak kézzel-lábbal tudtunk beszélni, miután az 
oroszul is beszélő kalauz a vonatával továbbment. Itt kaptam egy szendvicset, 
inni és két tábla csokoládét „früstükre”, mert egész éjszaka utazni fogok, ahogy 
én értettem. Hogy hányszor kellett átszállni, és tettek fel a megfelelő irányba 
haladó vonatra, nem jegyeztem meg. Csak arra, emlékszem, hogy egyszer a 
kalauz kézzel-lábbal magyarázta, hogy aludjak, majd felébreszt Ferienhort előtt. 
Egy darabig néztem ki a sötétbe, amit itt-ott szakított meg egy-egy kivilágított 
állomás. A vonat ritmikus hangja hamar álomba ringatott. Másnap viszonylag 
korán ébredtem, és ahogy kinéztem az ablakon, szinte égig érő hótakarta 
hegyeket láttam, aminek a csúcsát a felkelő nap sugarai rózsaszínűvé 
varázsolták. Alföldi származásom miatt ilyet még nem láttam. A hótakarta 
hegyek olyan nagy benyomással voltak rám, hogy ott elhatároztam, hogy amint 
megengedhetem magamnak, veszek egy fényképezőgépet. (így is lett. A legelső 
gépemet egy fakitermelő telep „szatócs” üzletében vettem.) Olyan csodálattal 
néztem a hegyeket, hogy alig vettem észre, hogy ott áll a kalauz és kézzel-
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lábbal magyarázza, hogy le kell szállnom, hogy megtegyem a Ferienthorthoz 
vezető út utolsó szakaszát.

Ferienhortban az vasútállomástól elvittek a volt leányiskolába, ahol az Alma 
Mater kijött professzorait és diákjait gyűjtötték. A kimenekült Alma Mater 
sorsát dékánunk, dr. Roller Kálmán megírta könyvében, hogyan kerültünk mi 
Ferienhortból Vancouverbe. Nagyon sokat köszönhetünk neki és minden 
tanárnak, akik elvállalták, hogy tanítani fognak bennünket a messze Kanadában, 
miután csak ott fogadtak be együtt bennünket, és engedték meg, hogy magyarul 
folytathassuk az egyetemet. Volt olyan professzor, mint Apt Dönci bácsi, és 
mások, akik egy-egy felajánlott állást hagytak ott Európában, csak azért, hogy 
tanítsanak bennünket az idegenben. Kijött professzoraink úgy kezeltek 
bennünket, mint saját fiaikat és lányaikat. A jó Isten áldja meg őket mindazért, 
amit értünk tettek! Szerintem professzoraink nem kaptak ezért elég elismerést, 
hogy összetartottak bennünket, hogy együtt tanulhattunk itt, Kanadában. Az ő 
megalapozó munkájuknak köszönhetjük, hogy sikeresen megálltuk helyünket -  
akár aki egyből munkát kapott, akár felsőbb fokú tanulásba vágta a fejszét, mert 
azt akarta csinálni, vagy azért, mert nem kapott egyből munkát. Van, amikor az 
itt szülöttek is ezért mennek továbbtanulni.

ÜDV AZ ERDÉSZNEK! ÉS JÓ SZERENCSÉT! (a becsületes embereknek) 

Ötvös Imre (István)

B.Sc.F 1961 UBC Vancouver, British Columbia, Canada
M.Sc. 1964 Berkeley, Califomia, USA
Ph.D. 1969 Berkeley, Califomia, USA
B.C.E. Entomological Society of America 1974
Fellow Royal Entomological Society, London, UK, 2003
Fellow Entomological Society of Canada, 2004
MTA (Magyar Tudományos Akadémia) Külföldön élő tagja, 2003
Entomolgical Society of British Columbia

Epilógus

Két érdekes dolog 1956-tal kapcsolatban, ami befolyásolta a forradalom 
esélyét.

A „szabad információ” törvénye alatt egy Amerikában élő magyar az 56-os 
forradalommal kapcsolatban kutatta, hogy november 4-e előtt küldött-e az 
amerikai kormány a Szovjetuniónak valamilyen titkos iratot. Amikor az irat 
„titkos” jelzése 30 év után elavult, a következő iratra bukkant: „Az Egyesült 
Államok nem nézi jó szemmel, ha egyes országok, akiknek a határa közös
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Szovjetunióval, nem tartanak barátságos kapcsolatot a Szovjetunióval” Ezzel a 
titkos irattal az 56-os forradalom sorsa eldőlt.

Gáti (a javasolt olvasmányok között említett cikkében) a következőket idézi 
Richard Nixontól, az Egyesült Államok elnökhelyettesétől, amit 1956 
júliusában mondott: „Nem egészen lenne egy ördögi cselekmény az amerikai 
érdekek szemszögéből nézve, ha a Szovjet acélököllel csapna le a Szovjet blokk 
országai között” Ez nem csak a lengyelekre, de a magyarokra is vonatkozott. 

Mit mutat a mérleg 50 év után?
A magyar állampolgárságom nem adtam fel, így megvan a kettős 

állampolgárságom, de sokszor úgy érzem, hogy a „két ország között vagyok” 
Magyarországra először 1972-ben mentem haza, amikor édesanyám beteg volt. 
Ekkor rovarokat és madárbőröket vittem a Magyar Nemzeti Múzeumnak, 
amiket Costa Rica-ban gyűjtöttem. Az utóbbi 10 év alatt majdnem minden 
évben jártam Magyarországon.
A Növénytani Kutatóintézet több tagjával tartom a kapcsolatot, és együtt 
publikáljuk közös munkánk eredményeit.
Sopronba és a botanikus kertbe többször elmentem feleségemmel és turista 
barátaimmal, de az egyetemre hivatalosan csak 2001-ben mentem, amikor az 
1956-ban kezdett évfolyamnak volt a végzési találkozója.
A Egyetemi Forradalmi Tanácsnak feltett emléktáblával kapcsolatban 
tevékenykedtem együtt Dr. Rumpf János professzorral, aki elindította a tábla 
felállításának az ügyét.
A botanikus kert tábláinak kicserélésére indított gyűjtésnek egyik fő 
kezdeményezője és szervezője vagyok.
Nyugdíjba menésem után az év egy részét Magyarországon tervezzük tölteni 
lengyel feleségemmel, amíg el nem döntjük, hogy hol is töltsük el hátralévő 
éveinket.
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EMLÉKEINK ÉS GONDOLATAINK 1956-RÓL

Dr. Halupa Lajos -  Dr. Halupáné dr. Grósz Zsuzsanna

1956 szeptemberében -  a többi egyetemhez hasonlóan -  Sopronban, nálunk 
is megpezsdült a politikai élet, ha nem is olyan mértékben, mint Szegeden vagy 
Budapesten. Mi mindig is kicsit el voltunk zárva. Ezen próbáltunk valamelyest 
változtatni. Akkor mi V. évesek voltunk. 1956 augusztusában magyar 
egyetemistacsoporttal jutalomképpen 2 hetes lengyelországi üdülésen vettem 
részt. A lengyelországi élmények hatása alatt, ahol az itthonihoz képest sokkal 
nyitottabb, szabadabb volt a légkör, mi is bekapcsolódtunk az egyetemi ifjúság 
életébe. Az októberben alakult új ifjúsági szervezetbe beválasztottak. Október 
második felében minden egyetemen különböző elnevezésű független iQúsági 
szervezetek alakultak. Ezek munkájának az összehangolására október 23-ra a 
veszprémi egyetemre összehívták a dunántúli egyetemek küldötteit. Ezen a 
találkozáson a soproni egyetemet többek között én képviseltem.

Erről számos dokumentációt talált Veszprémben az AVH volt levéltárában 
Mészáros Gyula, kedves barátom és kollegám, a Veszprémi Erdőrendezési 
Iroda nyugdíjas igazgatója, aki szenvedélyesen gyűjtötte a volt titkosszolgálati 
anyagokat, és igyekezett feldolgozni. A velem kapcsolatos feljegyzéseket, 
fényképeket is ő találta meg. Mivel Veszprémből csak október 24-én délután 
érkeztünk vissza Sopronba, az október 23-i és 24-i eseményeken nem vettem 
részt, erről nincsenek személyes tapasztalataim, élményeim.

Összekötőként a Győri Nemzeti Tanácsnál (1956. november 1-3.)

Most, amikor az 50 éves évforduló kapcsán az ország emlékezik, az emberek 
egy része, akik valamilyen formában részesei voltunk, cselekvőként, 
szemlélőként, akarva-akaratlanul magunk is visszagondolunk az akkori 
eseményekre. Mibennünk is, mint a csobogó patakból, előtörnek az emlékek. 
Napok óta fel-felsejlik egy-egy emlékkép ebből az időből. Most, amikor ezeket 
a gondolatainkat rögzítjük, csak néhány, elsősorban a számunkra, de talán az 
egész ország számára is fontos eseményt akarunk megörökíteni, amely a 
későbbiekben is meghatározó volt. Nem tudunk a teljes pontosságra törekedni, 
mert a dátumokat is tartalmazó feljegyzést a lakásrenoválással kapcsolatban 
nem sikerült megtalálni.

Ahhoz, hogy a november 4-i, és az ezt követő eseményeket megérthessük, 
vissza kell tekinteni a november első napjaiban történtekre. Október végén az 
Egyetem Forradalmi Bizottsága elhatározta, hogy szorosabb kapcsolatot alakít 
ki a Győri Nemzeti Tanáccsal. Ezért egy küldöttséget küldött, illetve
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összekötőket delegált a Nemzeti Tanácshoz. A küldöttség vezetőjének engem, 
Halupa Lajost választottak meg. Egyik tagja Hahn Fülöp IV. éves erdőmémök- 
hallgató volt.

Fiunk, György, ekkor (november 16-án) volt 2 éves, s a feleségem 
nevelőszüleinél Győrben volt. Kihasználva az adódott lehetőséget, feleségem is 
velem tartott Győrbe. November 1-jén késő délután, szürke, borongós, kicsit 
hűvös időben az egyetem teherautójával utaztunk. A gépkocsi egyébként 
Budapestre ment, bennünket alkalmi fuvarként vittek el.

Már este sötétben érkeztünk Győrbe. A tehergépkocsi a városháza előtti 
téren megállt, és mi leszálltunk. Megdöbbenve láttuk, hogy a téren nagy tömeg 
volt; kiabáló emberek sokasága. A városháza első emeletén, az erkélyen egy 
férfi igen hangosan és indulatosan, kiabálva beszélt. A beszéd közben az 
emberek egy része a városháza raktárából előszedett különböző országok 
zászlóit lobogtatva égette. A beszéd és a zászlóégetés közben a tömeg is kiabált. 
Az események elején mi még nem voltunk ott, nem tudtuk, korábban mi történt 
a téren. Próbáltuk megérdeklődni a tömegben levő emberektől, hogy miért 
kiabálnak, és hogy ki az az ember, aki az erkélyen olyan indulatosan és 
hangosan magyaráz. Az emberek egy része szintén nem értette, hogy mi történt. 
Az innen-onnan elhangzott szavakból és mondatokból a történtekről kialakult 
bennünk egy kép.

Az erkélyen hangosan magyarázó férfiról azt mondták; állítólag Bécsből 
érkezett, katonatiszt, századosi rangban. Nevét nem tudjuk, nem jegyeztük meg.

Azzal a céllal jött, hogy megalakítsák a „dunántúli forradalmi kormányt” 
Ma már tisztázatlan, hogy minek is akarták nevezni. Az illető szerint be kellett 
volna hívni az ENSZ-csapatokat, és Dunántúlnál kialakítani a határt. Amikor az 
emberektől érdeklődtünk, hogy miért lenne nekünk jó, ha kettészakítanák az 
országot? Egyáltalán gondolkodtak-e ezen, akkor többnyire elhallgattak. Akkor 
jöttek rá, hogy milyen butaság lenne kettészakítani az országot, és arra, hogy ez 
nem lenne jó senkinek se. Közben Szigethy Attiláék megpróbálták ezt az 
embert elhallgattatni, és eltávolítani az erkélyről. Mivel ez nem sikerült, végül 
kikapcsolták a mikrofont, és az illetőt ily módon hallgattatták el. Ezután a 
tömeg oszlani kezdett.

Életünkben itt tapasztaltuk először a tömegpszichózis erejét és hatását. Az 
ott lévő, becslésünk szerint több ezer ember, úgy kiabált, hogy nem volt 
fogalmuk arról, valóban mi is történt körülöttük és az ő közreműködésükkel. 
Ahogy a szónokot a hangszóró kikapcsolásával sikerült elnémítani, csend lett, s 
ezt követően a tömeg szép csendesen feloszlott.

Másnap bementünk a Megyei Forradalmi Bizottság vezetőjéhez, Szigethy 
Attilához. Bejelentkeztünk, elmondtuk, hogy a soproni egyetemről küldtek 
bennünket kapcsolatfelvételére. Ekkor az előző este eseményeinek értékelése 
során Szigethy Attila a következőket mondta: „A történelem során ritkán adatik 
meg, hogy az egyszerű emberek, a munkások és a parasztok kerüljenek 
hatalomra. A hatalom megszerzése viszonylag könnyebb, mint annak 
megtartása. Nekünk sikerült megszerezni ezt a hatalmat, és most az a
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feladatunk, hogy ezt meg is őrizzük, hogy ne játsszuk el.” Talán szó szerint nem 
pontosan így hangzott el, amit mondott, de a mondanivalójának lényege ez volt. 
Ezt én azóta sem tudom, nem is akarom elfelejteni. Mindig tisztelettel 
emlékszem vissza a Szigethy Attilával való találkozásra, és az elhangzott 
beszélgetésre. Mivel ő meggyőződéses baloldali (kommunista) ember volt, a 
közgondolkodása nem nagyon illik bele az 1956-os eseményekről ma kialakult 
képbe. Ezért el is felejtkeznek erről az emberről. Igaz, őt nem ítélték halálra és 
nem is végezték ki, de önként vállalta a halált azért, hogy ne kelljen senki ellen 
semmilyen, akkor esetleg terhelőnek számító vallomást tenni.

Emlékeim szerint, és az átélt események alapján, november 1-jén, illetve 2- 
án nem alakult meg Győrben semmilyen Dunántúli Forradalmi Kormány. 
Szigethy Attila ezt nem támogatta és nem is engedélyezte. Az erről szóló állítás 
téves.

Kópházi „csata” -1956. november 4.

Győrben a Forradalmi Bizottságnál mindenki várta az újabb híreket. A 
leírtakon kívül semmi nem utalt a következő nap tragikus eseményeire. Mi 
legalábbis nem értesültünk a szovjet katonai mozgásokról. Ezért úgy döntöttem, 
hogy visszamegyek Sopronba, és kipihenem az előző napok fáradalmait. 
Feleségem Győrben maradt a fiunkkal a nevelőszüleinél. Amikor 
visszaindultam Sopronba, feleségemnek megígértem, hogy nem megyek 
sehova, nem veszek részt semmiben, hanem tanulok.

November 3-án késő este érkeztem vissza Sopronba. Először bementem az 
egyetemre a MEFESZ-irodába, ahol mindenki a Mindszenthy hercegprímás 
beszédét próbálta értékelni és a maga szempontjából magyarázni. Az ott levők 
és a vitatkozók nagy része nem értette, hogy a hercegprímás pontosan mit is 
akar. De azt éreztük, és abban mindannyian egyet is értettünk, hogy mi nem ezt 
akartuk. Hogy ez már valami más. Mi nem akartuk az egyházak szerepét és 
befolyását erősíteni. Mindszenthy hercegprímás viszont arról beszélt, hogy a 
társadalmi erkölcsök védelme és erősítése érdekében vissza kell helyezni az 
egyházat a korábbi szerepükbe. Vissza kell adni az egyházaknak a korábbi 
intézményeit, így az iskolákat, a szociális otthonokat stb. Ezek működtetéséhez, 
fenntartásához az egyházaknak anyagi javakra van szükségük. Ezt mi úgy 
értelmeztük, hogy vissza kell adni az egyházaknak a földjeiket, a birtokaikat is. 
A hercegprímás beszéde minket nagyon felkavart és elbizonytalanított. A 
beszélgetés és viták után én elindultam a kollégiumba. Ekkor azonban 
odahoztak egy Nyugat- Németországból való fiatalembert azzal, hogy most 
érkezett Németországból, kíváncsi a magyarországi eseményekre, és nincs 
éjszakára szállása. Azt mondták, hogy mivel Zsuzsa, a feleségem, úgyis 
Győrben van, a mi szobánkban pedig van egy szabad ágy, én adjak neki 
szállást. A németnyelvtudásom hiányossága miatt nem tudtunk társalogni. Arra 
emlékszem, hogy a vendég azi mondta, hogy nem tanuló, hanem munkás.
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Hajnalban megszólaltak a riadócsengők, és nagy hangzavarra ébredtem fel. 
Bekapcsoltam a rádiót, és hallgattam Nagy Imre rádióbeszédét. A folyosón 
pedig kiabálták:,,Riadó, jönnek az oroszok! Mindenkinek be kell menni az 
egyetemre!” Egyébként mélyalvó vagyok, későn fekvő, ha lehet, szeretek reggel 
későn kelni. Ezért, minden valószínűség szerint, nem keltem volna fel, ha nincs 
a nyugatnémet vendég. Öt azonban mindenképpen be kellett kísérni az 
egyetemre, hogy értesüljön az eseményekről, és történjék vele valami.

Az egyetemen azzal fogadtak, hogy az egyetem ifjúságát a Katonai 
Tanszéken levő fegyverekkel felfegyverzik, és kivisznek bennünket, hogy 
megpróbáljuk feltartoztatni az orosz hadsereget. Azt nem mondták, hogy hova 
menjünk, hogy végül is pontosan mit akarnak, és hogy az egésznek mi a célja és 
a várható eredménye stb. Néhányan próbáltunk vitatkozni, rámutatva ennek a 
dolognak az értelmetlenségére. De mindenütt voltak szélsőségesek, akik nagy 
hévvel harciaskodtak. Amikor nem akartunk felszállni a teherautóra, voltak 
olyan hangok, hogy lelövünk, mint egy kutyát. Hogy árulók vagyunk, és 
hasonlókat. Végül is felszálltunk a teherautóra, és kivittek bennünket a 84. főút 
mellé. Nagycenk és Kópháza között évfolyamonként különböző távolságra 
leraktak bennünket, azt mondták, hogy foglaljunk tüzelőállást és váljunk.

Visszaemlékezve, az egész dolog nagyon szervezetlen volt. Például nem 
tudom, hogy volt-e egyáltalán a mi évfolyamunknak kinevezett katonai 
vezetője, parancsnoka.

Az egészet egy főhadnagy irányította, a nevét nem tudom, akit tudomásom 
szerint a Megyei Forradalmi Bizottság helyezett a Soproni Egyetem Katonai 
Tanszékére azzal, hogy vegye át a vezetést, és szervezze meg az egyetemen a 
katonai ellenállást. Igaz ugyan, hogy az Egyetemen működött egy „Katonai 
Csoport” Ennek a tagjai a rendőrséggel és a határőrséggel közösen 
fenntartották a rendet, közösen járőröztek. Ezért Sopronban semmilyen 
rendbontás nem volt. Sopronkőhidán, a börtönben is nyugalom volt. A rabokat 
nem engedték szabadon, azzal, hogy a törvényes felülvizsgálat után döntenek a 
további fogva tartásukról, illetve szabadon bocsátásukról.

Pontosan nem tudom, milyen sorrendben rakták le az autóról az egyes 
évfolyamokat, csak azt, hogy legelöl voltak a páncéltörő ágyúkkal is rendelkező 
évfolyamok, akiknek ki kellett volna lőni az orosz tankokat, és így meg kellett 
volna akadályozni az orosz tankok bejövetelét a városba. Az biztos, hogy mi, az 
V. évesek voltunk az utolsó szakasz, akiket a kópházi temetőnél raktak le azzal, 
hogy ott foglaljunk tüzelőállást. De előttünk voltak még a IV. erdőmémöki 
évfolyam, a földmérő-mérnöki, valamint a még Sopronban levő IV. és V éves 
bányamérnök-hal Igátok.

Az évfolyamunknak a fegyverzete nagyon siralmas volt. Rendelkeztünk 1 
vagy 2 golyószóróval, néhány géppisztollyal. A többieknek pedig csak az ún. 
dióverő, elsővilág-háborús puskái voltak, és talán mindenkinek vagy 10-20 
tölténye. A sírok között megpróbáltunk elhelyezkedni és beszélgettünk. A 
helyzetet ki-ki vérmérséklete szerint értékelte. Vártunk.
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Délután, úgy 3 óra körül nagy csörgést, erős motorzúgást hallottunk Győr 
felől. Vártuk, hogy mi történik. Hirtelen feltűntek az úton teljes sebességgel 
haladó harckocsik, lecsukott ajtókkal. Nagy sebességgel elhaladtak mellettünk. 
Mire magunkhoz tértünk és észbe kaptunk, már el is tűntek Sopron felé. Nem is 
tudtuk megállapítani, hogy magyar vagy orosz tankok voltak-e, és azt sem, 
hogy egyáltalán, kik voltak.

A tankok elvonulása után kitört a pánik. Nem tudtuk, mi történt. Nem 
hallottunk lövéseket. Arra gondoltunk, hogy valószínű magyar tankok lehettek, 
mert az előttünk lévők nem lőttek. Végül is, hosszas tanakodás után, úgy 
döntöttünk, hogy a nálunk levő ócska, lemezvillás, 125-ös motorral 
megpróbálunk eljuttatni két felderítőt Sopronba az egyetemre, megnézni, hogy 
valójában mi történt. Mivel a dolog engem már különösképpen nem érintett, és 
mert ennek már nem volt értelme és jelentősége, és a neveket egyébként is 
hamar elfelejtem, nem tudom, ki is volt az a két évfolyamtársam, akik bementek 
motorral Sopronba. Mi, a többiek, ott maradtunk és vártuk a híreket. Egyrészt 
vártuk, hogy Győr felől visszajöjjön a főhadnagy, másrészt Sopronból 
visszavártuk a felderítőket.

A felderítők körülbelül 1 óra múlva visszajöttek, közölték, hogy az oroszok 
benn vannak az egyetemnél. Csak kívülről néztek be, nem mertek bemenni. 
Ennek a hímek a hatására természetesen az amúgy is fölfokozott idegállapotú 
társaságban még csak fokozódott a pánik, azon tanakodtunk, hogy most mit 
csináljunk, merre menjünk.

Már a várakozás alatt bennem az a gondolat érlelődött, hogy nem megyek el 
sehova, hazamegyek a feleségem nevelőszüleihez. Itt van a családom, nekem 
soha nem voltak olyan vágyaim, hogy disszidáljak. Itt Sopron közelében erre 
talán meg is lett volna a lehetőség, de arra sem emlékszem, hogy valaki az 
együtt eltöltött 5 év alatt az egyetemről, pláne az évfolyamról próbálkozott 
volna disszidálni.

A társaság hosszú mérlegelés és vita után, mivel a helyzet teljesen 
átláthatatlan volt, és különböző rémhíreket lehetett hallani arról, hogy mit 
csinálnak az oroszok az elfogott ellenállókkal, úgy határoztak, hogy át kell 
menni Kópházánál Ausztriába. A falu szélétől kb. 50-100 m-re van az osztrák 
határ. A temetőhöz is, ahol tartózkodtunk, a határ csak néhány száz méterre van. 
Mi néhányan, Juhász Jenő, Papp Zoltán, úgy határoztunk, hogy nem megyünk 
át Ausztriába. Ott maradunk Kópházán, keresünk szállást, és másnap 
hazamegyünk. Ekkorra már teljesen besötétedett. Persze most is voltak 
forrófejűek és szélsőségesek, akik nekünk estek, hogy árulók vagyunk. Azt 
mondták, hogy nekünk is velük kell mennünk, de az évfolyam józanabb része 
megvédett bennünket. Mi maradtunk, ők pedig elmentek.

Ma már nem emlékszem, hogyan, mi módon, de bekopogtunk egy házhoz és 
éjszakára szállást kértünk. Egyébként fáztunk és éhesek voltunk, mert reggel óta 
nemigen ettünk. A háznál éppen disznót vágtak. Megkínáltak bennünket 
vacsorával. Juhász Jenővel ketten ennél a háznál maradtunk. Már lefekvéshez 
készülődtünk, amikor megjelent néhány falusi asszony, meg Papp Zoltán is,
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hogy mégis jobb volna, ha mi is elmennénk Ausztriába. Mert mi lesz az ott 
lakókkal, ha az oroszok megtalálnak ott bennünket, és netán a falusiakon állnak 
bosszút. Azt mondták, hogy a szállásadónk fia elkísér bennünket, megmutatja, 
hogy hol lehet átmenni baj nélkül. Mert egyébként ott kezdődik a kövesút. Ha 
ott egyenesen megyünk, bejutunk az első osztrák településre.

Rövid kérlelés és gondolkodás után, mivel tényleg a legkülönbözőbb 
rémhíreket lehetett hallani a rádióban arról, mi történik azokkal az ellenállókkal 
és azokkal a befogadókkal, akikre az oroszok rátalálnak, engedtünk a kérésnek, 
és mi is elmentünk Ausztriába.

Most itt ülök az íróasztalomnál a dolgozószobában. Igyekszem 
visszagondolni az akkori eseményekre, miközben kinézek az ablakon a kertbe. 
Nézem az általunk telepített kedves fenyőinket, és azon gondolkodom, hogy 
most vajon mi is vagyok, illetve mi is voltam én, forradalmár, hős, vagy gyáva? 
És mi volt az a főhadnagy, aki a fegyverekből eltávolította az ütőszeget?

Az eltelt 50 év során bármikor, amikor az évfolyamtársakkal összejöttünk, 
ez a gondolat mindig nagy kérdőjelként vetődött fel. Kinek, minek használtunk 
volna, ha ellenállunk? Lenne néhány száz hősi halott, akikről meg lehetne 
emlékezni, emlékművet lehetne állítani. Ezek azok a gondolatok, amik soha 
nem hagynak nyugodni.

„Száműzetésben” Ausztriában

Felhős, igen sötét este volt, amikor a vasúti síneken átmenve, átértünk 
Ausztriába. Semmi fény nem volt, a holdat és a csillagokat elborították a felhők. 
Elindultunk az átkalauzoló által mutatott kövesúton. Azt mondták, biztosan 
találkozunk útközben csendőrökkel, akik eligazítanak bennünket. így is lett. 
Nem messze a határtól az út mellől, a sötétből kilépett két csendőr. Mintha 
vártak volna minket. Valahogy megmagyaráztuk, hogy menekültek vagyunk. 
Ők elmagyarázták, hogy csak menjünk tovább az úton. Nemsokára elérünk egy 
községbe, Deutschkreutzba (Németkeresztúrra), ahol már voltak magyarországi 
menekültek. Mire a szeles, hűvös, szemerkélő esőben fázni kezdtünk, 
megérkeztünk egy vendéglőhöz. Bemenve ott találtuk a korábban átment 
évfolyamtársainkat is, más menekültekkel együtt. A melegben viszonylag 
gyorsan elaludtam. Korán reggel tehergépkocsik jöttek értünk, amire 
mindenféle válogatás nélkül szállt fel mindenki. Elindultunk a bizonytalanba. 
Még a délelőtt folyamán megérkeztünk Eisenstadtba (Kismartonba), egy volt 
laktanyába, amelyből nemrég mentek ki az oroszok. Az egész épületegyüttes 
elég lerobbant állapotban volt, de volt ágy, ennivaló és fűtés. Az osztrákoknak 
köszönettel tartozunk, mert igen rövid idő alatt meg tudták oldani a menekült 
tömeg ellátását, elszállásolását.

Mint ahogy előzőleg már írtam, kezdettől fogva nem akartam kimenni. Már 
amikor elindultam, elhatároztam, hogy amikor lehet, rögtön hazajövök, nem

68



megyek sehova. Ez a gondolat, elhatározás irányította minden kinti 
cselekedetemet, ténykedésemet. Most nem tudnám megfogalmazni leginkább 
mi vezetett. Nevezzük hazaszeretetnek, honvágynak, „földhöz ragadt 
gondolkodásnak”, bárminek, a lényege az volt, hogy én Magyarországon a 
családommal akartam élni.

Az évfolyamon rajtam kívül voltak még jó néhányan, akik hasonlóképpen 
gondolkodtak és akik erről nem is beszéltek (velem együtt) állandóan. Kezdettől 
fogva vártuk a lehetőséget és az alkalmat arra, hogy mikor tudunk visszatérni.

Az, hogy nős vagyok, családom van, ez számomra magától érthető, 
természetes dolog volt, ami meghatározta és irányította minden gondolatomat és 
cselekedetemet. A feleségem és a közel 2 éves fiam az életem részei voltak, 
összetartoztunk. Valószínű, minden nős évfolyamtársam hasonlóképpen 
gondolkodott, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy azoknak nagy része is hazajött, 
akiknek itthon volt a páija.

A gyors visszatérést azonban nagymértékben megnehezítette az, hogy az 
osztrák kormány nagyon félt attól, hogy a Szovjetunió megszállja őket -  azzal 
az indokkal, hogy megszegik a békeszerződést. A nemzetközi egyezmények 
alapján, aki fegyverrel lép át háborús helyzetben egy másik országba, azt 
hadifogolyként kell kezelni.

Mindenki tudta, hogy a soproni egyetemisták nagy része fegyverrel 
rendelkezett, és vagy azzal, vagy a nélkül ment át Ausztriába. Mi még 
Magyarországban eldobtuk a fegyverünket, kiszedtük belőlük a zárvázatot, és 
azt külön elástuk, hogy ha valaki megtalálja, ne tudja könnyen használni. Mivel 
utólag nehéz lett volna megállapítani, hogy ki jött fegyverrel és ki jött fegyver 
nélkül, az osztrákok egyszerű megoldást választotta: az átjött egyetemisták egy 
részét fogolytábornak nyilvánított táborba vitték, a másik részét polgári táborba. 
Volt köztünk olyan házaspár, akik közül a feleség polgári táborba, a félj 
fogolytáborba került. A fogolytábort drótkerítéssel vették körül, és 
fegyveresekkel őriztették. Nem mehettünk ki a városba. Viszont az itthoni 
katonai rendfokozatunknak megfelelő zsoldot kaptuk. Ily módon bármennyire 
szerettünk volna, nem tudtunk rögtön visszaindulni. A hazatérésre az első 
alkalom akkor nyílt volna, amikor az osztrákok úgy döntöttek, hogy az itt lévő, 
fogolyként kezelt menekülteket, köztük a soproni egyetemistákat is, áttelepítik 
sokkal kedvezőbb körülmények közé, távolabb, a nyugatnémet határ közelébe, 
Salzburg mellé, egy, az amerikaiak által épített és általuk használt laktanyába.

Mikor megtudtuk, hogy átvisznek bennünket, néhányan elhatároztuk, hogy a 
szállítás közben megpróbálunk megszökni. Ezért kerestük a lehetőséget, hogy 
hova tudnánk elbújni, hogy ott maradhassunk, és ne találjanak meg bennünket. 
Azon is gondolkodtunk, hogy a vasútra történő kiszállítás közben hogyan 
tudnánk eltűnni. Sajnos valaki, vagy valakik elárulták, milyen szándékaink 
vannak. Emiatt külön felügyeletben részesítettek bennünket. A vonatot katonák 
őrizték farkaskutyákkal.
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Mivel mi soha nem titkoltuk, hogy vissza akarunk térni Magyarországra, 
kimondva, illetve kimondatlanul kiközösítettek bennünket, olyan „belső 
száműzöttek” lettünk.

Mindez megismétlődött Salzburg mellett a Sitzenheim-i volt amerikai 
táborban. Ott a mi csoportunkat áttelepítették egy másik épületbe, mert a 
köztünk lévő volt tényleges katonák, határőrök megpróbáltak kitömi. Féltek, 
hogy lemaradnak a jobb helyekről, ahová tovább akartak menni.

Különböző hírek érkeztek. Egyrészt velünk szemben civil menekülttábor 
volt. Innen sokan jöttek hozzátartozóikat, ismerőseiket keresve. Ők is hozták a 
különböző híreket. Többek között itt volt a feleségem sógora, a nővérének a 
félje is. Aki azt szerette volna, és erről akart meggyőzni, hogy hozassuk ki a 
családot. Az egyetemi társaink is Sopronból, és az Ausztriában a soproni 
egyetemistáknak kijelölt táborból jött egyetemisták is hozták a híreket. Ott volt 
úgy, hogy a feleség abban a táborban volt, a félj viszont nálunk.

A kivándorlás kérdésének eldöntését a feleségemre bíztam. Azt írtam, hogy 
döntse el, ki akar-e jönni Ausztriába, vagy otthon akar-e maradni. Ha otthon 
marad, én akkor is hazamegyek, ha felelőségre vonással kell számolnom. Bár 
olyan hírek is voltak, hogy akik visszamennek, azokat Szibériába viszik. 
Zsuzsa, a feleségem a levelet elvitte Dr. Magyar Jánoshoz, aki Roller Kálmán 
távozása után az egyetem megbízott vezetője lett. Ő azt mondta a feleségemnek, 
úja meg nekem, és én mondjam meg a többieknek is, menjünk haza, semmi 
bántódásunk nem lesz, még az ösztöndíjat is megkapjuk, visszamenőleg is. 
Hasonló, vagy ugyanilyen üzenettel jöttek többen is Sopronból. Ezek az 
üzenetek döntő hatásúak voltak a többiek elhatározására is. Ezért Dr. Magyar 
Jánosnak nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a kiment hallgatók nagyobb 
része visszajött, és nem vándorolt ki Kanadába.

Nagyon bánt minket, hogy Dr. Magyar Jánosról a visszaemlékezések során 
az esetek nagy részében elfelejtkeznek. Pedig véleményünk szerint ez sokkal 
nagyobb hazafias tett volt, mint Roller Kálmáné. Abból, hogy az egyetemisták 
az ő irányítása mellett vándoroltak ki Kanadába, elsősorban személy szerint 
neki és a kanadai kormánynak volt haszna.

Amikor az 1956-os soproni eseményekről beszélnek, legtöbbször csak arról 
esik szó, hogy az egyetem, a tanárok és a hallgatók kimentek Kanadába. Arról, 
hogy hányan jöttek vissza, hogy hányan végeztek, hogy az Alma Mater most is 
megvan Sopronban, nem szűnt meg, tovább él, továbbra is eredményesen 
működik, alig beszélnek. A megkülönböztetés, az itthon maradottaknak 
(visszatérteknek) lekezelése még ma is sértő. Talán mi is tettünk valamit a 
hazánkért, Magyarországért.

A dolgok nagyon lassan haladtak, s a kapuk nem akartak kinyílni. Amikor 
felvetődött, hogy mit akarunk, például a katolikus bíboros látogatásakor, mind a 
két táborban a hazajönni szándékozóknak azt mondták, hogy akkor miért 
mentünk oda. A tábor vezetői arra hivatkoztak, hogy ki kell vizsgálni, nem 
követtünk-e el valamilyen bűncselekményt Magyarországon, vagy az átjövetel
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után Ausztriában. Ezért az Amerikai Titkosszolgálat megbízottai többször 
kihallgattak bennünket.

December 10-én, vasárnap, a lágerből eltávozásra engedtek ki bennünket. 
Ezt már előző hét végén megtudtuk. Mi, a lágerben lévő V. évesek, 
megbeszéltük, hogyha kiengednek, késő délután indul egy gyorsvonat Bécsbe, 
azzal a vonattal elmegyünk Bécsig. Hajnalban Bécsben leszünk. Ott rögtön 
átmegyünk a másik pályaudvarra, lemegyünk a határig, vagy vonattal 
átmegyünk Sopronba.

Baj nélkül meg is érkeztünk Bécsbe. Átmentünk a másik pályaudvarra és 
fölszálltunk egy vonatra, ami elvitt bennünket a határig. A vonat nem ment 
tovább, leszálltunk, és minden körültekintés, felderítés nélkül a vasút mellett 
elindultunk a határra. Azt gondolva, hogy amilyen könnyen, minden akadály 
nélkül átjöttünk, úgy vissza is, azaz haza is tudunk menni. Sajnos, nem egészen 
így történt. Meglátták az osztrák határőrök, hogy mi mintegy menetoszlopban 
megindultunk a magyar határ felé. Feltartóztattak bennünket, és elkezdődött a 
bürokratikus hercehurca. Felháborodva kérdezték, hogy mit képzelünk, és hogy 
ez nem olyan egyszerű. Ezt ki kell vizsgálni. Ez hosszú időt vesz igénybe. Akár 
hetekig is eltarthat. És nagyon sajnálják, de a menekültek elhelyezése miatt 
minket már csak a város börtönében tudnak elhelyezni, ahol egyetlen fogoly 
töltötte -  tudomásunk szerint gyilkosságért -  kiszabott büntetését.

Az évfolyamtársaink közül néhányan, amikor leszálltunk a vonatról, hátra 
maradtak, hogy a kioszkban vegyenek valamit. Ok látták, hogy minket 
összeszedtek és elvittek. Ők nem indultak el a határ felé, hanem kivárták, míg a 
határőrök elmennek, és átszöktek a határon. Sikeresen hazaértek, és rögtön 
tájékoztatták az egyetem új, megbízott vezetőjét, Dr. Magyar János professzort, 
a velünk történtekről. Az egyetem vezetősége rögtön lépéseket tett. 
Tájékoztatták a bécsi Magyar Nagykövetséget és a határőrséget hazatérésünk 
gyors elintézése érdekében. Megkezdődött a hivatalok akciója.

A magyar hatóságok, elsősorban a Magyar Nagykövetség érdeklődésének, 
mozgolódásának meg lett a hatása. Az események körülöttünk felgyorsultak. Az 
osztrákok hűvös udvariassággal kezeltek bennünket, mivel mi már nem voltunk 
érdekesek. Nem illettünk bele a hivatalos képbe. Nem feleltünk meg az 
elvárásnak.

A börtönbe rendőrségi hivatalnokok érkeztek, akik bennünket bűnügyi 
nyilvántartásba vettek (fénykép, ujjlenyomat), és aláírattak velünk egy 
nyilatkozatot, hogy nem lépünk többé Ausztria területére. (Ez tudomásom 
szerint még mindig érvényben van, nem is sokat jártam Ausztriába.) És még 
mindig azzal biztattak bennünket, hogy ez nem fog olyan gyorsan menni, és 
még meg is gondolhatnánk magunkat. Mi azonban nagyon ragaszkodtunk 
ahhoz, hogy mi minél előbb haza akarunk menni. így az események 
felgyorsultak. Tehergépkocsi jött a börtönhöz, amire felraktak bennünket, ezzel 
elvittek a határhoz. Ott hivatalosan átadtak bennünket a Határőrség 
képiselőjének.
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A határon a hivatalos képviselőn kívül Sallai Feri bácsi, a Soproni 
Erdőgazdaság igazgatója várt bennünket, az erdőgazdaság tehergépkocsijával. 
Azzal vittek be bennünket Sopronba, a 48-as laktanyába, ahol felvették a 
személyi adatainkat. Minden különösebb kihallgatás és egyebek mellőzésével 
hazaengedtek bennünket. Késő délután már a Dimitrov téri diákszállóban 
voltunk, és mindannyian örültünk a viszontlátásnak, és mindenki a maga 
módján -  a kedve és vérmérséklete szerint -  megünnepelte a visszatérést.

Másnap reggel bementünk az egyetemre, az ösztöndíjunkat visszamenőleg 
megkaptuk. Dr. Magyar János professzor beváltotta ígéretét. Mindent 
köszönünk neki. Ezután mi is elkezdtünk a többiekkel járni az előadásokra, 
készítettük a diplomatervünket és készültünk az államvizsgára.

Epilógus

Mi, de különösképpen jómagam, a hazatérés után elsősorban a 
tanulmányaimmal, a felkészüléssel voltam elfoglalva. Az egyetemen folyó 
szervezésekben egyáltalán nem vettem és nem vettünk részt. A hivatalos 
szervek is még mással voltak elfoglalva. Még nem dőlt el, a „ki kit győz le” 
kérdése. Még folyt a rendőrség és a munkásőrség szervezése. Az új fegyveres 
testületek képviselői sem a diákotthonba, sem az egyetemre nem jöttek be. 
Tudtommal Sopronban senkit semmilyen incidens, bántódás nem ért. Az 
egyetem akkori vezetése felelőséget vállalt értünk, és ez elegendő volt.

A hivatalos ütemterv szerint az államvizsga és a diptomaterv védése 
májusban lett volna. Április elején a hatalom berkeiben történt valami, mert jött 
a hír, hogy sürgősen készüljünk, mert a vizsgák időpontját április közepére 
előrehozzák, s a védés után, amilyen gyorsan lehet, távozzunk Sopronból. Mivel 
már az álláshelyek elosztása korábban megtörtént, mindenkinek megvolt a 
munkahelye. Szétszóródtunk az országba, a szélrózsa minden irányába. Mi, a 
feleségemmel, 1957. május 2-án munkába álltunk az Észak-kiskunsági Állami 
Erdőgazdaságnál, Kecskeméten.

Mitőlünk az 1956-os eseményekkel kapcsolatban senki, semmit nem 
kérdezett 1957. október közepéig. Október közepe táján a rendőrségtől kaptam 
egy idézést, ahová kihallgatásra hívtak. A rendőrségen nem mondanám, hogy 
szívélyesen fogadtak, de bántani nem bántottak. Korrekt módon kihallgattak, 
részletesen ismerték az 1956-os tevékenységemet. Szokásos módon velem is 
leíratták. Mivel elhallgatnivalóm nem volt, megítélésem szerint semmi olyat 
nem csináltam, ami törvénybe ütköző volt. (Ezt az 1956 utáni években még 
többször megismételték, mindig ugyanazt írtam, így ellentmondásba nem 
keveredtem. Egyébként valahol az irataim között még ma is megvan, de az 
események szempontjából ennek nem volt és nincs is jelentősége).

A múltunk azonban elkísért. Hátrányos következményeit még az 1960-as 
évek elejéig éreztük. Eredetileg a végzés után mindketten az egyetemen
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maradtunk volna tanársegédnek. Ez azonban a végzéskor már fel se merült. 
Később a Szegedi Erdészeti Technikum erdőmémök szaktanárokat keresett. Mi 
is pályáztunk, de az Egyetem Személyzeti Osztályától kapott vélemény alapján 
nem voltunk politikailag alkalmasak. 1960-ban ki akartak nevezni 
erdészetvezetőnek, de nem kaptam fegyvertartási engedélyt. Ezért, 
szerencsémre, nem lettem erdészetvezető egy eldugott, mindentől távol levő 
tanyán, Balotaszálláson. Később dr. Csontos Gyula, a Kiskunsági Erdőgazdaság 
igazgatójának személyes közbenjárása alapján megkaptam a fegyvertartási 
engedélyt, és kineveztek erdészetvezetőnek Kiskunhalasra.

Ezután a többiekhez hasonlóan mi is tettük a dolgunkat. Legjobb 
képességeink szerint részt vettünk az ország újjáépítésében, az erdőgazdálkodás 
fejlesztésében. Igenis az erdőgazdaság fejlesztésében. Az 1960-as évek, a 
magyar erdőgazdálkodásnak egyik dicsőséges időszaka, amit nem kell 
szégyellni. Lehet, hogy mi nem tettünk világra szóló dolgokat, de az 
évfolyamtársaink közül szinte mindenki jól megállta a helyét abban a nagybetűs 
életben. Csak erről valahogy nem illik, nem szokás ódákat írni, de talán nem is 
baj.

Most, az események újbóli átélése és újragondolása után, visszagondolva a 
történésekre, úgy hisszük, a történelmi megítélés nem a mi dolgunk. Azt 
elvégzik az utódok, az arra hivatott történészek. De mi hogyan értékeljük az 
1956-os soproni, vér nélküli forradalmat? Mindenképpen pozitívan. Nemcsak 
azért, mert fiatalok voltunk, és ez a fiatal életünk része volt, hanem mert 
Sopronban és környékén ténylegesen nem történt semmi olyan esemény, ami 
rombolással, pusztítással, emberi élet kioltásával járt volna együtt. Ebben nagy 
szerepe volt az egyetemi ifjúság szervezett összefogásának, irányításának, 
cselekedeteinek.

Az októberi események utáni országos megtorlás ellenére 1956 nem múlt el 
nyomtalanul. Szelleme, gondolatai mindenkiben benne élt. „Enélkül nem 
lettünk volna a legvidámabb barakk lakói”

íródott Vácott, 2006. október- november hónapokban
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56-OS EMLÉKEIM

Pintér László

Tűz volt az, a nemzeti elkeseredésből kilobbant. Öngyulladás által 
keletkezett tűz, mely szinte órák alatt átcsapott az ország gúzsba kötött városain, 
falvain.

A mi lelkeinkben is már napok óta titokban izzott a tenniakarás, mígnem az 
október 22-i MEFESZ nagygyűlés forradalmi hangulata lángra lobbantotta az 
elfojtott keserűséget. A 23-i szigorúan csendes felvonulás, melynek plakátja, 
EGYÜTT A LENGYELEKKEL világosan kimondta, hogy politikai és 
társadalmi reformokat akarunk. A síri csendet a macskaköves utcákon csak 
cipőink ütemes kopogása törte meg. Nem kaptunk sortüzet, mint a 
mosonmagyaróvári diákok. Fellélegeztünk, de a gyalázatos Gerő rádiószózata 
felbőszített minden jóérzésű embert. Budapesten a tüntetőkből már vért 
fakasztottak az ÁVO-sok, és megkezdődtek a fegyveres harcok.

Én, mint szegényparaszt származású, elsőéves erdész, balek, akit hűséges 
kiszolgálójának tartott és próbált hiábavalóan nevelni a rendszer, már évek óta 
erre az alkalomra vártam. A nemzeti szabadságvágy, amiről eddig csak meghitt 
baráti körökben beszélgethettünk, most hirtelen kimondhatóvá, követelhetővé 
vált. Újra felszabadult lélekkel beszélhettünk politikáról, jövőről, és tenni is 
lehetett a jövő érdekében.

A soproni egyetemi iijúság véráldozat nélkül kezébe vette a város vezetését 
és a közrend megőrzését. Természetesen az események vezető személyiségei a 
felsőbb évfolyamokból kerültek ki, így én az események érdekében csak a 
szolgálataimat ajánlhattam fel. Jelentkeztem közmunkára. Több társammal 
együtt kenyér- és hússzállítmányok felrakásánál, üzleteknél való lerakásánál 
munkálkodtam

Mikor az oroszok kivonultak Budapestről és állítólagos tárgyalásokat 
kezdtek az országból való kivonulásra, ugyanakkor olyan híreket kaptunk a 
keleti megyékből, hogy a Szovjetunióból új, modem tankokkal felszerelt 
csapatszállítmányok érkeznek. Ebből kifolyólag Nagy Imre miniszterelnök 
bejelentette Magyarország semlegességét és a Varsói Szerződés felmondását. 
Megalakult a nemzetőrség, melynek hivatása a rend fenntartása és a városi 
szolgáltatások biztosítása volt.

Később, október 31-én és november 1-jén éjszaka járőri szolgálatot 
teljesítettem egy rendőrrel, mint a megalakult nemzetőrség tagja. A rendőr 
géppisztollyal, én II. világháborús puskával a vállamon jártuk Sopron utcáit. 
Egy kicsit feszélyezve éreztem magam, mert ez volt az első eset, hogy valódi 
puska volt a vállamon, de ugyanakkor büszke is voltam magamra és arra a 
nemzetiszín karszalagra, melyet viseltem, és most is őrzök otthonom egyik 
falán. Rendőrtársammal való beszélgetés közben egymás politikai nézeteit
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nagyjából megismertük, s az ország jövőjéről is szó esett. Ott vettem észre, 
hogy voltak, akik attól féltek, hogy a kommunista diktatúra megszűntével a régi 
úri világ fog visszatérni. Ez a szegény rendőr barátom is azt kérdezte tőlem: 
„Ugye, a földesurak és a tőkések nem fognak visszajönni”. Megnyugtattam, már 
amennyire lehetett, hogy senki az országban azt nem akarja: „Mi csak a szovjet 
csapatok kivonulását, politikai- és szólásszabadságot és a terroruralom 
megszüntetését akarjuk.” Ilyen röviden tolmácsoltam számára a forradalom 
követeléseit. Akkor úgy éreztem, hogy ő is lelkileg megnyugodott, és igaz híve 
lett a forradalomnak. Ugyannyira megbarátkoztunk, hogy bevitt egy ismerős 
családhoz is, ahova, gondolom, járőrszolgálatai idején máskor is be szokott térni 
egy pohár borra és rövid beszélgetésre. így gyorsabban telt az unalmas idő.

Egy alkalomtól eltekintve csendes, békés volt a város. Mindenszentek 
napjának estéje volt. Hűvös köd terült a városra. Az ablakokban mindenütt 
gyertyák égtek. A ködös esti homályból a távolabbi gyertyafények halvány 
pislogása pontosan tükrözte az ország lelkiállapotát és gyászoló hangulatát. Egy 
erősebb köhintés, egy becsapódó ajtó szele, a nyitott ajtó huzata könnyen 
kiolthatta a pislákoló világot. Erre a pislogó fényre kellett most vigyázni. 
Valahol a belváros egyik utcáján, egy italbolt előtt ittas fiatalok hangoskodtak. 
Budapestre akartak menni rendet csinálni. Hallgattak arra az érvelésünkre, hogy 
Budapesten is megszűntek már a harcok, és rendre, meggondolt cselekedetekre 
van most szükség, nehogy további beavatkozásra adjunk okot az oroszoknak. 
Sikerült őket lecsillapítani, és csendben elszéledtek. Ez alkalomból írtam a 
következő versemet:

Mindenszentek
1956

Komoran ül a ködlepel 
A városra, a szívekre; 
Mindenszentek ősze lehel 
Sanda békét Budapestre.

Gyász van. Keserves magyar gyász: 
Halottak százai Pesten...
A dobogó szív most vigyáz,
Hogy ami van, el ne vesszen.

Gyász van. Csendesek az utcák; 
Maszatol az őszi eső;
Az esti ködből a lámpák 
Könnyesen pislognak elő.

Halkan lépdel a nemzetőr
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Puskával, balján karszalag;
Mellette a szabad rendőr 
Géppisztollyal csendben halad.

Gyász van. Gyászol Magyarország:
Az ablakokban gyertyafény;
Lengedez a fátylas világ 
Mindenszentek bús éjjelén.

Bolyong a lég, zuhog a köd 
Fájó őszi éjszakában;
Dúltszívű magyar lődörög:
Nincs nyugta saját hónában.

Sopron, 1956. nov. 2.

Sopronba szaladtak be teherkocsiszám Nyugatról a segélyküldemények -  
ruha, élelem, gyógyszer - ,  melyeket a Budapestre való továbbításig az egyetem 
tornatermében tároltunk. Járőrszolgálatom után az egyetem és főleg a 
segélyküldemények őrzésére kaptam többedmagammal, váltó műszakban, 
beosztást. Sopronban a helyzet, a fordulatos események ellenére, békésnek volt 
mondható. De november 4-e hajnalán, mikor őrségváltásra mentem, 
meghallottam Nagy Imre utolsó rádióbejelentését a szovjet csapatok 
újratámadásáról. Sem fiatal, sem pedig későbbi életemben letaglózó hír nem ért 
olyan megrendítő borzalommal, mint akkor az az aljas, hitszegő támadás. 
Természetesen pánikszerű szervezkedések kezdődtek Sopron megvédésére. 
Volt említés arról is, hogy a tankok megsemmisítésére esetleg Nyugatról 
kapunk páncélöklöket. Persze, ez csak amolyan lehetetlen reménysugár volt az 
előrelátható következmények gondolatának enyhítésére, hisz’ tudhattuk, hogy 
Ausztria ezt nem engedheti meg. Mégis ott élt bennünk a remény csírája. 
Fegyveres csoportok ki is vonultak Kópháza környékére, kézipuskákkal és pár 
ágyúval, hogy megakadályozzák a szovjetek bevonulását Sopronba, elzárva az 
aránylag keskeny földsávot a zsebet alkotó osztrák határ között. Én, őrségben 
lévén az egyetemen, a „kópházi csata” kimeneteléről csak a későbbiekben 
hallottam.

November 4-én délután 4 óra körül kaptuk meg a hírt az egyetemen, hogy az 
orosz tankok már a belvárosban vannak. Mérlegelve a reménytelen helyzetet, az 
őrség elhatározta, hogy a fegyvereket a bokrokba eldugva elhagyjuk az egyetem 
területét, nehogy fegyverrel fogjanak el, és Szibéria építőmunkásaivá tegyenek 
bennünket. A Szent Imre (Dimitrov) téri kollégiumban húztam meg magam. 
Kamarásaim vagy Ausztriába menekültek, vagy pár nap múlva hazautaztak. 
Egyedül maradva szobámban verseket írtam, és az az ötletem támadt, hogy kis 
röpcédulákat csináljak. Mint gimnazista koromban, radírból vágtam ki a szöveg 
negatívját (amit Nyugatra is magammal hoztam) és fél füzetlapra pecsételtem 
rá, hogy „KÁDÁR LE! RUSZKIK HAZA!” Gondosan összehajtogatva, hogy a
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„VEDD FEL!” felirat kívül legyen. 40-50 darabbal a zsebemben a belváros 
utcáin sétálva, egyenkint elpotyogtattam. Az utcák eléggé néptelenek voltak, 
mintha pestisjárvány pusztította volna ki a lakosságot. Egy T-34-es tank, 
géppuskás őrrel a tetején, idétlenkedett a posta épülete előtt, amit messze 
elkerültem.

<Á LEIIs 
RUSZKiK

HA ZAJ!
S íÉ8asaí

Az országban általános sztrájk volt. Mikor megindult a vonatforgalom, 
november közepe táján, én is elhatároztam, hogy hazautazom, mivel az oktatás 
még nem kezdődött el. Ekkor már jöttek hírek -  igazak, vagy nem, azt nem 
tudhattuk -  házkutatásokról, letartóztatásokról Veszprémben, Budapesten, 
Szegeden. Odahaza édesapámmal beszélgettünk a helyzetről, és rám bízta, hogy 
elhagyjam, vagy ne, az országot, ha úgy érzem, hogy az előzményekből 
bántódásom, vagy hátrányom származna. November 29-én tértem vissza 
Sopronba. A vonaton kétszer is igazoltattak magyar és orosz katonák, párosban. 
Fájó volt látni, hogy a katonák és rendőrök sapkáján ismét felváltotta a 
nemzetiszín kokárdát a vörös csillag. Tehát máris visszatértünk a gyűlölt 
diktatórikus, szadista rendszerhez, amit annyira gyűlöltem és féltem.

Az egyetemen ekkor már volt oktatás, de a diákok és oktatók is 
reménytelenül megfogyatkozva, lelkileg felzaklatva. A megtorlás Damoklész 
kardja fejünk felett lévén, elvesztettem a jövőbeni hitemet. Házkutatástól, 
esetleges letartóztatástól tartva, és az Ausztriából visszaszökött diáktársak 
sokkal kecsegtetőbb külföldi jövőről leadott hírei, arra a határozatra sodortak, 
hogy három évfolyamtársammal együtt Nyugatra meneküljek, azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy diplomát és tapasztalatot szerezve visszatértek, mint azt régen 
tehették a diákok.

Persze erre nem kerülhetett sor, mert Sopron 1990-ig nem ismert el 
bennünket, akik 140-en valétáltunk a kanadai egyetem részlegeként 
Vancouverben. De 1990-ben már késő volt, mert akkorra már mély gyökereket 
eresztettünk fogadott hazánkban, Kanadában.
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HÁROM TÖREDÉK A TIZENHÁROM NAPBÓL

Dr. Kassai Imre

„ ...Amikor véres ruhában egy mentőautóból kiszáll egy 
budapesti fiatalember a kollégáival, dobtáros 
géppisztollyal, október 30-án, 1956-ban Győrött, a győri 
rádió stúdiója előtt..., akkor száz-százötven fős tömeg 
gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, a budapesti 
ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek... /I /

I. előzmény

Csoportvezető voltam. A negyediké. Nem a főiskolára kerülés előtt jelöltek. 
Édesapám postaaltiszt, néhány hold földje miatt „kétlaki” volt, én „egyéb” 
kategóriás. Csoporttársaim javaslatára, valószínűleg egy kivétellel jeles jegyeim 
(az az orosz volt, hármas) alapján 1954 februárjában bíztak meg. Volt elég időm 
56 októberéig beleszokni a csoport-, részben évfolyamvezetői tennivalókba. 
Ennek ellenére októberben nem igyekeztem az élen járók közé kerülni. Az 
örömérzet, a személyi szabadság és a szabad világ lehetőségei ahelyett, hogy 
szárnyakat adtak volna, kábulttá, fásulttá tettek. Komolyabb feladat végzésére 
alkalmatlan voltam. Sodródtam az eseményekkel, mint a többi negyedéves, az 
évfolyam alig több mint fele.

„A harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató 
budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz 
azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellen
kormányt ,hadművelet ikormánybizottságot..., hogy a 
vérünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. ” 72/

1956. november 3-4.

Vág a jeges szél. Huzat van a Győri kapunál. A rendőrrel a pillér mögé 
húzódunk. Havas eső esik. Gyengén vagyok öltözve. Igazán csak az 
esőköpenyem jó vastag, gumis anyag. A rendőr fiatal, pár évvel idősebb, mint 
én. Nagydarab. Túlsúlyos. Pisztolya van. Nekem géppisztolyom. Dobtáras. 
Miért is fagyoskodunk itt? Néhány gépkocsi miatt, kiket igazoltatunk? És ha 
pestiek? Visszafordítsuk? Félreállítsuk? Mit csináljunk velük? -  Semmi
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eligazítás, direktíva, mint máskor sem. Hogy van ez? Mit hajtunk végre? 
Magunkra vagyunk hagyva. Mint máskor is.

Éjfél körül a közeli vágóhídról két asszony friss, forró tepertőt, puha 
kenyeret hoz. Elgémberedett ujjakkal be lapátoljuk. Utána forralt bort kapunk. 
Újjászületünk. Köszönetét motyogunk, de már nem hallják. Megint egyedül 
maradunk. Hajnali négy óra. Váltás nem jön. Úgy döntünk, hazamegyünk. A 
rendőr az őrsre, én a főiskolára. A géppisztolyt leadom. Holtfáradtan érek a 
Dimitrov térre. A kollégiumba. Talán félórát ha alszom. A folyosón kiabálás. 
Jönnek az oroszok! Riadó!

Az évfolyam az Új Épület egyik termében várakozik. Vagyunk vagy 
huszonötén. Nem nagy szám. Hozzák a fegyvereket. Mind puska. Kettő 
géppisztoly. Kié legyen a dobtáras? Nyílt szavazás. (Hahn) Fülöp meg én 
nyertünk. Jó érzés volt ismét a géppisztolyt fogni... -  Az órák múlnak. 
Tétlenség. Gyenge tréfálkozások. Kis idétlenségek. A helyzethez nem illőek. Az 
én feszültségemet nem oldják fel. Nem veszek részt benne. -  Nincs itt valami 
arányvesztés? Belegondol abba valaki, mi várható? Van itt reális esély? Irreális? 
Átgondolja ezt valaki? Felelősséggel?

Végre történik valami. Kapunk három TEFU-s teherautót. Nyitott platósat. 
Egyre ráférünk mindannyian. Nem így történik. Csak nagyjából maradunk 
együtt. Megyünk az oroszok elé a győri úton. Meddig? Ütközet lesz? Hol? 
Valahol lesz páncéltörő, 76 mm-es. Kettő is. Az ötödéveseknél. Előttünk. És 
nekünk mi lesz?

II. előzmény

Szerettem katona lenni. Szerettem a matematikát, a lőelemekkel való 
bíbelődést. Szerettem a nyári katonai táborok állékonyságot próbáló 
mindennapjait. Ottlétünk céltalanságával együtt kerestem a jelenlét értelmét. 
Nekem élmény volt a kétnapos hadgyakorlaton a tüzérségi felderítő egység -  
főiskolás -  parancsnoka lenni 1955 nyarán. Persze volt hivatásos tüzértiszt is, 
aki „mindenért felelt”. Romokban voltam, amikor elfoglalták figyelőállásunkat, 
melynek kiásására egész éjszakánk ráment. Hajdúhadháza, Nagykőrös. De sok 
mindenre nem készítettek fel bennünket...

a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az 
utolsó csepp vérünkig folytatjuk és azt az orosz erőt, 
aki az országban áll ki fogjuk verni 72/

79



1956. november 4.

Egy fedett, enyhe jobb kanyarból hirtelen páncélozott orosz felderítőkocsi 
bukkan elő. Fékez. Megáll. Nézem. Jobb, mint amiben egy éve ültem. 
Magasabb. Erősebb. Lehet vagy 150 méterre. Középen nehézgéppuska. Iker. A 
távolság ideális. Neki. Két oldalt szemben egymással vagy tíz felderítő. 
Mozdulatlanul ülnek. Fegyelmezettek. Nézem az orosz tisztet. Karját felemeli. 
(Állj !-t int?) -  Késve, nyikorogva végre mi is megállunk. Ordítsak? (Le a 
kocsiról! Árokba! Ne lőj!) Nem kell. Mindenki ugrál. Fejvesztve. Mi van az 
orosszal? Vár. Nem tüzel. Már egyedül vagyok a platón. Felugróm a 
magasítóra. A TEFU-s sofőr beletapos a gázba. Lerepülök az úttest közepére. 
Rükverz. A teherkocsi majd’ elgázol. Menekül vissza Sopronba. Jobb karom 
használhatatlan. Fél oldalam, fejem a fájdalomtól majd’ szétesik. A géppisztoly 
akadályoz a mászásban. Bekaparom magam az árokba. Felnézek. Hol az orosz? 
A felderítőkocsi megmozdul. Lassan megfordul. Visszamegy. Megúsztuk.

III. előzmény

A negyedik évfolyam hallgatósága eléggé sok színben „tündökölt” 
Érdeklődési kör, választott elfoglaltság, szabadidő eltöltése tekintetében 
egyaránt széles volt a skála. így volt ez rendben. Bandi barátommal együtt mi a 
léhább kategóriát képviseltük. Az egyetemi zenekarban játszottunk, illetve én 
doboltam. A havaii gitár -  Bandi hangszere -  volt talán a legnépszerűbb. 
Valóban szépen szólt. (Érdekességként említem, hogy süket dobosként -  mint 
kiderült -  az összes számot le tudtam játszani, ami műsorunkban volt. Addig, 
amíg Bandi, szintén zenész, bátyja vissza nem kérte tőlem a gitárt, rendszeresen 
zenéltem -  az akkor még Dimitrov térnek, a hangszórót kibiggyesztve a nyitott 
ablakba, 1957 tavaszán. Jó párszor be is rontottak hozzám, azt gondolva, hogy 
Bandi visszajött Kanadából.) Zenész mivoltunkhoz az is hozzá tartozott, hogy a 
hallgatóság, főleg a táncolok közül -  legalábbis én -  „fel-felcsíptünk” egy-egy 
kislányt, nagylányt. Nem volt ez másképp 1956 szeptemberében sem. Bandi egy 
fekete hajú, én egy szőke (ez volt a gyengém) szépségre „tettünk szert” 
Barátnők voltak és mindketten elvált asszonyok. Az élet gyönyörű volt

„ Minden kísérletet megteszünk arra, hogy 
felszólítsunk nemcsak ... magyarokat, hanem minden 
olyan állampolgárt, külföldit, aki a szabadságot szereti, 
hogy önkéntes brigádokat szabadságharcos ezredeket 
szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága 
minden csepp vérünkkel szabadságunkért és a 
hazánkért! ” /2/
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1956. november 4-5.

Vizes árokban feküdni értelmetlen. Orosz sehol. Kikászálódom. Északra 
szőlődombok. 6-800 méterre présház. Odamegyek, többedmagammal. 
Sötétedésre megtelik. Vagyunk vagy tizenöten, húszán. Felváltva őrt állunk. 
Páronként. A déli oldalt figyeljük. A győri utat. Nemsokára feltűnnek az orosz 
harckocsik. Mennek Sopronba. Az árkot reflektorozzák. Tíz méteren belül. 
Őrségben vagyok. Az orosz páncélosok még mindig áramlanak Sopron felé. 
Behívnak bennünket a présházba. Miki informál mindkettőnket. Míg őrségben 
voltatok -  mondja -  ,többen úgy döntöttünk, hogy Ausztriába megyünk. 
Válasszatok: jöttök velünk vagy maradtok. A válaszra, eme kis apróság 
eldöntésére, rengeteg gondolkodási időt kapunk. Több másodpercet. Annyit, 
amíg katonásan elhangzik: igen vagy nem. Gyönyörű. Még választhatok is. De 
sebesen.

A levegő megritkult körülöttem. Az agyam rástartol. Tudok még 
vánszorogni? A könyököm lüktet. Eltört? Mikiék biztos nem látták, mikor két 
és fél méterről a betonúira zuhantam. Támogatnak majd, ha nem tudok lépést 
tartani? Olyan kérdés nincs: tudok-e járni? Az arcokon látom az elszántságot. 
Feszültséget. Hmm... ez kemény menetgyakorlat lesz. Nem korlátozhatom 
őket. Meg itt van Jutka is. A szülei kizárt, hogy Nyugatra engedik. Nem 
mehetek. A géppisztolyt odaadom valakinek.

A Templom utcában csend. Elérek a 16. számhoz. Kis kavicsot keresek. 
Dobálom az emeleti ablakot. Kinyílik. Jutka édesanyja. Hát te mit csinálsz itt? 
Miért nem vagy Ausztriában? Az egész főiskola kiment! Természetesen Jutka 
is! Te erről nem is tudsz? Hol voltál eddig?

A világ megfordul velem. Válaszolni nem tudok. Valamit motyogok. 
Elkotródom.

Nincs már több erőm. Valahol le kell feküdnöm. A Dimitrov tér borzalmasan 
messze van. Itt van közel az elvált asszony lakása. A szőkéé. Csak két utca még. 
Odáig ki kell bírnom. Csengetek. Semmi. Még egyszer. Semmi. Már nem 
érdekel a csend. Ordítok. Imre vagyok! Engedj be! Semmi.

Az utca másik oldalán csendben kapu nyílik. Földszintes. Faajtós. 
Ismeretlenek ... Főiskolás? ... Jöjjön, mi beengedjük ... Bemegyek. Köszönöm. 
Egyszerű emberek. Középkorúak. Tiszta gondolkodásúak. Ott maradok. 
Gyógyulásig. Három hét. Van egy fiatalasszony lányuk. Ő ápol. Barna. De szép.

Idézetek:

/!/ Fegyverbe a szabadságért -  Budapesti diákok felhívása a győri rádióban. 
Elhangzott: 2005. november 6-án a Kossuth Rádióban, a Vasárnapi 
Újságban.
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121 Egy budapesti fiatalember, Somogyvári Lajos szavai, melyeket 1956. 
október 30-án a győri rádióban hangszalagra vettek. A hangfelvétel 
korábban soha nem került adásba, 1992-ig egy páncélszekrényben pihent.

Zalaegerszeg, 2005 novembere
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ÉLETÚT AM 1951-TŐL 1956-IG

Homoky István

Sokan írtak már visszaemlékezéseket az 1956-os soproni forradalmi 
napokról, személyes átéléseikről és nézeteikről. A Soproni Műhelyben is, a 
Kapocsban is olvashattunk értékes feljegyzéseket arról a történelmi időszakról. 
Az írók mind ott voltak a helyszínen, mert mind soproni egyetemisták voltak.

Az én történetem ezektől eltérő, mert én se jelen nem voltam Sopronban, se 
egyetemista nem voltam -  hivatalosan. Azért írom a „hivatalosan” szót, mert 
lélekben én még mindig az voltam. Az 1956-os történetem már 1951-ben 
kezdetét vette.

Én mint másodéves erdőmémök-halIgató tanultam 1951. január 23-ig. 
Sorsom fordulata 1950 szeptemberében kezdődött Szombathelyen, mielőtt a 
második évet elkezdeni Sopronba visszatértem. Akkor keresett meg engem 
Lengyel Tóni barátom, aki beszervezett egy földalatti mozgalomba. A cél 
propagandatevékenység volt, a sötét sztálinista terror legsötétebb korszakában. 
Én sohase voltam hősies típus, de sajnos, néha az ember élete folyamán a 
sarokba szorul, és amikor neki szegezik az egyenes kérdést, nem lehet 
mellébeszélni. A válasz vagy „igen”, vagy „nem” Saját lelkiismeretem és 
meggyőződésem alapján csak igennel válaszolhattam. Fellázadtam a szovjet
kommunista terror ellen. Gyűlöltem a bolsevizmust és kiszolgálóikat. Ezek 
elrabolták szűkebb hazámat, Kárpátalját, elrabolták és gyarmatosították 
szülőhazámat, elrabolták az otthonunkat, üldözték nemzeti és európai 
kultúránkat és történelmünket. A leigázást „felszabadulás”-nak becézték, és 
minden, amit írtak és mondtak, hazugság volt, amit kritika nélkül el kellett 
fogadni és lelkendezni érte. Tatárok, törökök, Habsburg-császárok -  akik 
ugyanakkor esküszegő magyar királyok is voltak -  megelégedtek a rabolt 
fizikai javakkal és emberek testével. A szovjet imperializmus az emberek lelkét 
is követelte, a halvaszületett marxi-lenini maszlag osztályharcos értelmében. Ez 
volt a szellemi-lelki rabszolgaságba döntés korszaka, amikor hangosan, ordítva 
kellett dicsőíteni Rákosit és Sztálint. Ez volt az a szégyenteljes kor, amikor 
hülyének néztek bennünket, és mindezért hálát kellett rebegnünk. Ez rosszabb 
volt, mint a szegénység, ami soha se kellemes, de el lehet viselni, ha minden 
tisztességes körülöttünk szegény.

Az egyetemi második év első felében nagy volt a hajtás, de ez normális, 
egészséges elfoglaltság volt, és úgy éltem és tanultam ott, mint egy külső 
bajoktól elszigetelt oázisban. De ez se volt egészen igaz, mert ott volt a másik, 
„titkos” életem, amiről senkinek, még a kamarásomnak se volt semmi halvány 
sejtelme. Csak december elején szivárgott ki a csendes hír, hogy három társam 
közül (többet nem volt szabad ismernem a szervezeten belül) kettőt elvitt az 
ÁVH.
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Aztán jött a karácsony és a vizsgahónap. Minket még a régi professzorok 
tanítottak: Walek, Stasney, Botvay, Romvalter, Róth, Lámfalussy, Győrfí, 
Fehér, Sébor stb. Ezek az egyének életnagyságnál nagyobbak voltak, és mi, az 
idősebb diáknemzedék nagy tisztelettel emlékezünk róluk. Ők nem csak a 
szaktárgyakat, de a hivatástudatot is belénk ültették: elveket, amiket az erdészeti 
kutatásban Kanadában is jól tudtam alkalmazni. De mindez még sokáig váratott 
magára, mert közben 1951. január 23-án földméréstanból vizsgáztam Sébor 
Jánosnál. Lementem jóra. Jelest is adott volna, de a különböző súlyú közvetlen 
megfigyelések kiegyenlítésének a levezetésébe egy helyen beleragadtam. Nem 
vette rossz néven, mert elfogadta azt a tényt, hogy a kiegyenlítőszámítást 
teljesen majdnem senki sem tudta. Azóta már tudom. Mind a négy fajta 
kiegyenlítést le tudom vezetni fejből, mert esztétikailag igen szépek. Dehát már 
nem kell vizsgára készülnöm! így könnyű. Ez volt az egyik, amit kutatásaimban 
fel tudtam használni, amikor a saját méréseim megbízhatóságában kételkedtem. 
A vizsga után a kamarásommal elmentem a menzára ebédelni. 
Emlékezőtehetségem általánosan elismerten jó, de senki se kívánja, hogy 
emlékezzem arra, hogy aznap ebédre a Centurió mit tálalt fel. Pedig az az ebéd 
megérdemelné, mert utána nagyon sokáig nem ettem rendes ebédet.

Ebéd után visszamentünk a kamarába növényfiziológiát tanulni, mert Dr. 
Fehér Dani professzorral kellett megmérkőznünk. Ez nem volt könnyű, mert 
Dani először mindenkit kirúgott. Néha többször is. Ha valaki nem tudta, mikor 
volt az ópiumháború és a boxerlázadás, és miért volt, már repült is kifelé. De ha 
tudta, az se volt elég. Még a nagy matadort, Csapody Pistát, volt 
évfolyamtársamat, is kirúgta, pedig Pista már középiskolás korától fogva a Dani 
jobb keze (vagy bal keze) volt, és a taxonómiát úgy tudta, mint a Miatyánkot 
(utóbbit már csak azért is tudta, mert mélyen vallásos volt, amiért is 1957-ben 
Dr. Magyar János professzor javasolta, hogy távolítsák el a tanszékről, mert 
ilyen klerikális reakciós egyén szocialista fiatalságot nem oktathat. Javaslatát 
elfogadták.).

A kamaránk egy sarokszoba volt Hegyhát út 9. alatt, az Alsólővérekben. A 
ház bejárati oldala a kertre nézett. Másik oldala az egyik ablakkal a 
gyalogösvényt szegélyező sövénykerítésre nézett, a harmadik pedig a széles 
ösvényre, ahova fel lehetett hajtani (ma Sörházdombi út). Szemközt nem voltak 
házak, hanem egy fás dombhát, ami erdei- és feketefenyőt dédelgetett, némi 
akáccal az út szélén. Ideális hely volt, ahol a hagyományokat ápolhattuk. Ebben 
a kamarában ment végbe a balekkeresztelőnk, és néhány „miniatűr” szakestély 
firmáinkkal és három kamaraközösség részvételével. Az elvtársak ezekről 
sohasem szereztek tudomást, különben mindnyájunkat kirúgták volna az 
egyetemről.

Kamarásom Soós Jóska volt, akivel egyetemi éveim rövid, de 
legkellemesebb korszakát volt szerencsém végigélni. Ő kiment az ösvényre 
sétálva tanulni, mert kellett neki a friss levegő. Én a kamarában maradtam. 
Jóska elment az ablak előtt és megemelte a jágerkalapját. Utána nem láttam őt 
következő év nyaráig, amikor a várpalotai szénbánya gulág táborában látogatott
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meg. Én pedig nekiestem az alkaloidok és az erjedések tanulmányozásának. De 
nem sokáig.

Kopogás az ajtón. Belépett egy ragyásképű fickó, keze a kabátzsebében. 
Humorérzék nem látszott az ábrázatán. Miután megtörtént a személyazonosí
tásom, felszólított, hogy vegyem a kabátomat, de ne csináljak semmi 
hülyeséget, mert szétlövi a hasamat. És hogy nyomatékot adjon barátságtalan 
szavainak, a pisztolyt a hasamnak nyomta. Azután megbilincselt és a 
lódenkabátom ujját jól lehúzta, hogy semmit se lehessen látni. Ilyen tapintatos 
volt. Mikor kiléptünk a előszobába, Gizi néni, a háziasszonyunk, csészealj 
nagyságú szemekkel, szótlanul bámult. A pribék közölte vele, hogy a szobát 
további intézkedésig lepecsételik, oda senki be nem mehet. így Jóska kint 
rekedt. Azután kiléptünk. Kint pedig a másik pribék állt készenlétben arra az 
esetre, ha kiugróm az ablakon, megfoghasson. így hármasban baktattunk le a 
Fácán utcába, ahol egy betonpincében az ÁVH ideiglenes embertárolási lerakata 
volt. Ilyen módon fejeződött be földi pályafutásom egy szakasza és vette 
kezdetét egy másik. Ettől kezdve hivatalosan megszűntem erdőmémök- 
halIgatónak lenni, és csak 1956. november végén váltam ismét azzá. A pribék, 
aki letartóztatott, Rózsa „úr” volt, egy hivatásos embercsempész, és mint ilyen, 
az ÁVH ügynöke, ahogy ezt később megtudtam. Még sok évvel azután azt is 
megtudtam, hogy foglalkozását illetően ő volt a soproni sintér. A Várterületen 
lakott.

Kálváriám főbb állomásai: a szombathelyi ÁVH, négyhetes kihallgatás, 
betonpince; a Markó utcai ügyészség; fogház Budapesten, kilenc hónapi 
éheztetés, ahol futószalagon gyártották az ítéleteket; az 1946. évi VII. 
törvénycikk 1. paragrafus 2-ik bekezdés: a Népköztársaság megdöntésére 
irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel (ahonnan másolták: a szovjet 
50-es törvénycikk v.ö. A Gulag Archipelag, A. Szolzsenyicin) -  5 év börtön. 
Ebből Márianosztra 4 hónap; külmunka, Miskolc; Egyetemváros (Dudujka), 
ahol ismét „egyetemre jártam”, 3 hónap; megint Márianosztra, 1 hónap; 
Várpalota, a szénbánya gulág, 3 év; szerencse fel, szerencse le, ahol a bánya 
gépkezelői tanfolyamát is elvégeztem.

Az egyik sorstársam a barakkban egy igazi, vérbeli munkásosztálytag volt, 
aki úgy utálta a kommunistákat, mint a leprát. Egyik okos mondása ez volt, 
hogy: „... a kommunistának nem lehet hinni, mert akármit is mond, hazudik. 
Akkor se tudna igazat mondani, ha akarna, de nem is akar, mert a hazugság a 
vérében van. A kommunista akkor is hazudik, ha kérdez valamit.” A 
háromműszakos, reggeli-délutáni-éjjeli egyhangú foglalkozásomban is 
makacsul ragaszkodtam az elhatározásomhoz, hogy csak azért is erdőmémök 
leszek. Nem tudom hogy, de az leszek. Ott már szabad volt olvasni -  amit, 
persze az őrzőink megengedtek: szépirodalmat és műszaki-tudományos 
anyagot. Itt került kezembe Fekete Zoltán „Erdőbecslés” könyve, ami pocsékul 
volt megírva és hemzsegtek benne a hibák, de mégis „elvitt” engem az erdőbe. 
És Róth Gyulától „A magyar erdőművelés különleges feladatai” -  amiből az 
összes magyarországi nyárfahibridet megtanultam, de azután már elfelejtettem.
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És valahonnan előkerült az 1943-as Erdészeti Zsebnaptár, Botvay Károly 
talajtani összefoglalásával. Ezek mellett olvashattam a „Háború és békét” 
Tolsztojtól, a „Gondolat hőseit” Will Durant-tól (filozófiatörténet) stb. Ezek az 
olvasmányok és a jó társaság (mind politikai foglyok voltunk) a túléléshez nagy 
pszichológiai támaszt adtak. Mert azt mondtuk, hogy lényeg most a túlélés, és 
eljön az idő, amikor az egész pokoli cirkusz már csak történelem lesz. így is 
lett, de sajnos olyan nyomokkal és sebhelyekkel, amiket a magyar társadalom a 
mai napig se tud kiheverni.

Közben, 1953. március 5-én, Sztálin megdöglött. Lehet, hogy pár nappal 
korábban, de ez volt a hivatalos dátum. De Rákosi pajtás még vígan élt és 
garázdálkodott. Nagy Imre lett a miniszterelnök, és a pórázt kicsit hosszabbra 
eresztették. A hírhedt recski intemálótábort, ahol a rabokat ítélet nélkül tartották 
és dolgoztatták a kőbányában, a külvilágtól hermetikusan elzárva, válogatott 
szadista AVH-véglények őrizetében, feloszlatták. A rabokat elítélték és 
szétosztották a magyar gulág táboraiban. Mi is kaptunk belőlük sokat. 
Elbeszéléseiket hallgatva, rájöttünk, hogy nekünk Várpalotán tulajdonképpen 
„milyen jó dolgunk van”.

A következő évben, 1954-ben egyeseket „feltételes szabadlábra bocsátás” 
cím alatt kiengedtek. Elengedték az idejük %-ed, nagyon ritka esetben ’/á-ad 
részét, ha nem volt ellenük fegyelmi eljárás. Engem visszatartottak, de Bandi 
barátom szabadult. Rám 1955-ben került sor. Az ő szabályuk az volt, hogy a 
100%-on felüli normateljesítmény minden páros számáért a hátralévő időből 
kegyesen leírtak egy napot. Például, ha valaki százaléka 110 volt, 5 napot írtak 
le. Én nem „csapat”-ban dolgoztam (egy vájár, egy csillés). Én úgynevezett 
„urasági bányász” voltam. Mint gépkezelőnek, a szállítás volt a feladatom. Én 
szolgáltattam a csapatoknak az üres csilléket és húzattam ki a teliket. Az én 
százalékomat az általam kiszolgált csapatok átlagos százaléka szabta meg. Ha 
ez egy hónapban 108 volt, ugrott 4 nap. így én három év alatt összegyűjtöttem 
majdnem 9 hónapot. A fegyelmi lapom csak azért volt üres, mert a „titkos” 
postaszolgálatért szerencsémre sohase buktam le. Volt egy nagyon tisztességes 
civil bányász, aki műszak után leveleket továbbított tőlem, és adta át nekem a 
beérkezett válaszokat. Nemcsak saját levelezéseimről volt szó, hanem mások is 
beszálltak, így volt néhány ügyfelem. Az én várpalotai működésem alatt 
Szmulai Pali bácsi soha se bukott le. Csak utána.

Az a nap, 1955. május 10-e, amikor kieresztettek a gulágból, életemnek 
egyik legemlékezetesebb napja lett. Egyszerre csak a drótkerítésen és az 
őrtornyokon kívül találtam magam, amelyek többé nem korlátozták 
látókörömet. A kék ég, mint egy hatalmas félgömb, vett körül. Közvetlenül a 
tábor mellett húzódott a főútvonal, és át kellett lépnem a vágányon. Pétfürdő 
volt a közeli vasútállomás. Három éven át a csilléket tolva-húzva a karbidlámpa 
fényében a 750 mm-es keskenyvágányú pályát láttam, és az agyamba ez a kép 
idegződött bele. Az 1453 mm-es vágány hirtelen meglepett, és az egyik síntől a 
másikig való lépés olyan hosszú időnek tűnt, hogy egy mikropillanatig nem 
tudtam, mikorra érem el. Ilyen relatív az idő. Az vonaton utazás civilek között
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új élmény volt. Szombathelyre utaztam, haza szüléimhez, de a szabadulólevél 
Dorogra volt kiállítva. Azért kértem oda, mert Józsi bátyám az esztergomtábori 
bányászati technikumban volt oktató, és ott el tudtam rejtőzködni a 
szürkeségben, míg Szombathelyen mindig az ottani kopók szeme előtt lettem 
volna. A város határát is csak külön rendőrségi engedéllyel léphettem volna át. 
De tudtam, hogy Celldömölk után a zöld ÁVH akadékoskodni fog. Úgy is lett. 
A vonaton elszedték a papíromat, és a szombathelyi állomáson bevittek a zöld 
ÁVH-ra. A kihallgatás udvarias, civilizált hangneme meglepett, dehát már 
1955-öt írtunk, és ezek zöldek, nem pedig kékek voltak. El kellett mondanom, 
melyik útvonalon megyek haza. Két sorozott kiskatonát adtak mellém, és így, 
díszkísérettel jutottam haza. Útközben az emeletes házak felhőkarcolóknak 
tűntek, bár tudtam, hogy csak a Széli Kálmán utcán, nem pedig a Wall Street-en 
sétálok. Otthon a verandán már vártak a szüleim és a nővérem. Az történt 
ugyanis, hogy Sárváron felszállt a vonatra Keresztes Gyuri erdőmémök, aki a 
mi utcánkban lakott. Bokor Dénes barátom (aki akkor még Márianosztrán ült) 
sógora volt. Felvilágosítottam, hogy engem az állomáson le fognak szedni, de 
csak menjen el hozzánk és tudassa, hogy útban vagyok hazafelé. Mikor a 
kiskatonák látták, hogy a tényállás megfelel a valóságnak, nagyon zavarba estek 
és sűrű bocsánatkérések és hajlongások közepette távoztak. Hát így fejeződött 
be életem egy másik szakasza, és kezdődött a következő, a „szabad rabság”

A következő napokban megszereztem a személyi igazolványt és a 
katonakönyvet, és készültem a dorogi életpályámra. Élmény volt a már előttem 
szabadult két barátommal összejönni. Dorogon a hídépítő vállalatnál lettem 
segédmunkás. Ott a rendőrségnek halvány fogalma sem volt arról, hogy ki 
vagyok, mi vagyok. Csendesen lapultam a szürkeségben, és bátyáméknál 
laktam. Mozgáskorlátozásról szó se volt, mert tehergépkocsin kellett hordani az 
anyagot, felrakodni, lerakodni, sódert hányni. Szabad időmben is jártam 
Esztergomban, Budapesten, a Pilisben. „Ha tudnátok, amit én tudok” -  
gondoltam, de a kopók nem tudták. Havonta egyszer szabadjeggyel utazhattam 
állandó lakhelyemre, Szombathelyre. Szemtelen önbizalmam odáig fajult, hogy 
a dorogi rendőrségen határsáv-belépési engedélyt kértem, mondván, hogy 
Sopronban meg akarom érdeklődni a felvételi lehetőségeit. Nem mintha erre 
számíthattam volna, mert „ellenség” voltam, de csak azért is. Az alhadnagy, 
mikor csak három napot igényeltem, még rá akart beszélni, hogy 7 napra, vagy 
még továbbra kérjem az engedélyt, nehogy kifussak az időből! Később Roller 
Kálmán bácsi némi derültséggel emlékezett vissza erre a nála tett hirtelen 
látogatásomra. Barátaimat Szombathelyen ette az irigység, mert a 
rendőrkapitányság gorombáskodott velük, ha az évi vakációra távozási 
engedélyt mertek kérni.

Közben ősz lett. Csúnya, hideg, szeles, nedves ősz, amikor december elején 
Esztergomtábor mellett, a Dunánál tároló silókat építettek, és az anyag 
szállítására egy rövid iparvágányt kellett a helyszínen összekalapálni. Úgy 
utáltam azt a munkát, hogy kívántam, bárcsak meghűlnék és kényelmes, meleg 
ágyban pihennék! Olyan erősen kívántam, hogy átestem a ló túloldalára, és
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tüdőgyulladást kaptam! A jó orvos belém döfte a penicillint, ami olyan 
ellenállóképességet fejlesztett ki bennem, hogy azután évtizedekig nem volt 
bajom semmiféle megfázással. Igaz, azután már nem is volt rá szükségem. 
Tizenegy napig nyomtam az ágyat. Utána felmondtam a vállalatnak, és 
karácsony előtt hazamentem Szombathelyre. Közeledett az ötödik esztendő.

Január 12-én már volt munkahelyem. Most már 1956-ot írtunk. Tisztességes 
kisiparosok, akiknek a magánvállalatát megszüntették, a további zaklatások 
elkerülése végett, összeálltak a szombathelyi Kisipari Vasas 
Termelőszövetkezetbe. Ott lettem segédmunkás. Közben Fleck Ernő, volt 
évfolyamtársam bátyja, Lujzi, aki az Állami Földmérési Intézetnél dolgozott, 
említette, hogy technikusokat keresnek, jöjjek el „interjúra” El is mentem. A 
jóságos mérnökök kifaggattak, mit tudok a sokszögelésről, háromszögelésről, 
szintezésről. Válaszaimat kielégítőnek vélték, és mondták, rövidesen 
értesítenek. Már úgy látszott, fölvettek. Következő vasárnap Lujzival 
találkoztam az utcán. Nagy baj van, mondta. Az ÁVH megszimatolta, hogy 
jobb munkahelyet keresek. Azt parancsolták nekik (a földmérőknek), hogy a 
rohadt fasiszta Homokyt nehogy alkalmazni merjék, találjanak egy becsületes 
embert. Nyilvánvaló volt, hogy én a nép paradicsomában a társadalmi 
szamárlétrán a segédmunkás szintről feljebb nem juthatok. Ez voltam én, a 
dolgozó nép és a munkásosztály ellensége, népellenes fasiszta!

De azért mégis állást változtattam! Április 12-én már az Állami (naná, talán 
privát?) Erdőrendezési Intézet Szombathelyi Kirendeltségénél lettem 
szerződéses munkás, Takács Zoli főmérnök vezérlete alatt -  akivel most is 
tartom a kapcsolatot, de vezérlet nélkül. Végre erdészetben dolgozhattam, 
civilizált, normális, intelligens mérnökökkel és munkásokkal! Ez az állás csak 
novemberig volt érvényes. Néhányan kérdezték is, azután mit fogok csinálni. 
Én csak azt válaszoltam, hogy én már az aggályoskodásba és a jövőtől való 
izgulásba belefáradtam. Megteszem, ami tőlem telik. Ami pedig nem telik, azt 
Isten hozzáragasztja, így pedig talpra esem. így is lett. De nem úgy, ahogy én 
elgondoltam. Sokkal jobban, még legmerészebb elképzeléseimet is felülmúlva.

Elérkezett október. Én az acsádi védkerületben laktam, Soóséknál, Soós 
Jóska apjánál, aki ott volt védkerületvezető erdőőr. A szomszédos meszleni 
védkerületben dolgoztam 24-én, taghatárokat festettem. Egy ismeretlen ember 
jött sietve, és mondta, hogy „Homoky úr, maga megy az egyetemre.” Az erdőőr 
volt, akit addig nem ismertem. Engem hírből ismert, mert a hír elterjedt, hogy a 
Homoky János főerdőtanácsos börtönviselt fia itt, a közelben dolgozik. „Én 
nem tudom, maga mit beszél.” -  válaszoltam. Akkor közölte a hírt a budapesti 
eseményekről. így én csak egy nap múlva értesültem arról, hogy kitört a 
forradalom.

Másnap kerékpáron hazagurultam Szombathelyre. Ott többet tudtam meg, de 
hogy Sopronban mi megy végbe, arról szó se esett. Amíg a hivatalban 
erdőleírásokat és üzemterveket másoltam, fogalmam sem volt egyetemi üzemi 
tanácsról, rendfenntartásról, nyugati szállítmányok továbbításáról, kópházi 
„csatáról”, tömeges határátlépésről stb.
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November 4-én reggel, amikor azt a drámai rádióhírt hallottam, tudtam, 
hogy én innen el fogok menni. Másnap, 5-én délután értesültem, hogy Dénes 
barátom, aki Márianosztráról szabadult, már lelécelt. Szüleimnek bejelentettem, 
hogy másnap én is távozom. „Hová mégy?” -  kérdezték. „Ausztriába, 
természetesen.” „Mit fogsz ott csinálni?”, „Mit tudom én, lehet, hogy utcát 
söprök Grácban egy ideig, de ez nem lényeges. A fontos az, hogy innen 
kijussak, mert ezek a dögök engem rabságba még egyszer vissza nem visznek. 
Ha rendeződik a helyzet, visszajövök.” Akkor még naivak voltunk. Azt hittük, 
az ENSZ segítségére számíthatunk. Ma már tudjuk, mi az ENSZ. De a Szuezi- 
csatoma fontosabb volt, mint kis Magyarország, amit 1920 óta mindig leírtak és 
eladtak a nagyhatalmak. „És ha nem rendeződik a helyzet, mi a terved?” -  
kérdezték „Akkor megyek Kanadába” -  válaszoltam. November 6-án indultam. 
Akkor láttam apámat utoljára. A zöld ÁVH aznap délután már kezdte a határt 
megszállni. Na, gondoltam, én is jól időzítem az utazásomat. De Nárainál 
átpasszíroztam magam a határon. A részleteket most mellőzöm, bár azok is 
emlékezetesek -  nekem. Kikötöttem egy menekültgyűjtőhelyen, Seewiesenben. 
Ez egy kis falu Stájerországban a hegyekben, félúton Kapfenberg és Mariazell 
között. Ott próbáltam tájékozódni, hogy most tulajdonképpen mi legyen a 
következő lépés. Sopronból semmi hír nem jött november 20-ig, amikor este 10 
órakor a Szabad Európa Rádió közölte, hogy a soproni egyetem erdőmémöki 
karának nagyobb része diákostul, tanárostul ideiglenesen St. Wolfgangban nyert 
elhelyezést. Mentem is azonnal a vöröskeresztes táborvezetőhöz. Elmondtam ki 
vagyok, mi vagyok és „haza” akarok menni az Alma Materhez St. 
Wolfgangban. Másnap reggel 7 órakor már vitt is az autóbusz. Bruck a/d Mur 
felé, onnat a vonat tovább. Másnap délelőtt besétáltam Ferienhortba.

Bizonyítanom kellett, ki vagyok, honnan jövök. Felvettek a létszámba -  
végre! Miután megjártam a hadak útját, hazatértem az Alma Materbe 5 év, 9 
hónap, 4 hét és 5 nap, összesen 2137 nap után. Közben, ahogy kinéztem a 
diákiroda ablakán, látom ám, hogy jön befelé Csapody Pista, volt 
évfolyamtársam. Micsoda véletlen, gondoltam. De utána jött Soós Jóska, volt 
évfolyamtársam és kamarásom. Azután megjött Szármes Kornél földim, akivel 
egy ügyben ítéltek el (őt egy másik csoportban, 8 évet kapott, és utánam még 
egy évet lehúzott a bányában), de akkor már úgy meg voltam keseredve, hogy 
már csodálkozni se tudtam.

A következő, majdnem két hét szorongó bizonytalanságban telt el, mert nem 
tudtuk, mi lesz ezek után a sorsunk. Roller Kálmán és a tanári kar szívós 
elhatározása, hogy együtt maradhassunk és tanulmányainkat befejezhessük, és a 
kanadai meghívás, amit a többség elfogadott, döntötte el életünk további 
alakulását. A többi már történelem.

Ahogy az eseményeket végiggondolom, amelyek életemben pozitív 
változásokat eredményeztek, úgy tűnik -  személyemet illetően - , hogy a 
Mindenható tervezte így. A várpalotai makacsság meghozta az eredményt. 
Túléltem a gulágot, túléltem az ÁVH-t, kiszabadultam a kommunista 
diktatúrából ismét, erdőmémök-hallgató lehettem, 1960-ban diplomáztam,
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1966-ban a mester fokozatot is megszereztem Kanadában. Szerencsém volt. De 
nem mindegyikünk volt ilyen szerencsés. Kettőt (nem az én csoportomból) 
felakasztottak. Muzsnay Laci, volt gimnáziumi osztálytársam, geológushallgató, 
1952 májusában a rabkórházban halt meg. Már egy éve súlyos beteg volt, 
nagybátyja Svédországból küldött gyógyszert, de az orvos nem kezelte vele, 
hanem azt mondta: „rohadt fasiszta, dögöljön meg.” Lacit tizedmagával 
földelték el egy tömegsírban a Kőbányai rabtemetőben. Másik kettő 1956 után 
eszét vesztette és öngyilkos lett.

Azt, hogy 1956 után szabad ember módjára élhettem, köszönhetem azoknak, 
akik ennek megfizették az árát: akik 1956-ban megsebesültek, hősi halált 
haltak, akiket bebörtönöztek, és akiket Kádár János hóhérai gyilkoltak meg az 
akasztófán. Róluk emlékezünk 2006-ban, az 50 éves évfordulón.

Epilógus

Sopronban az egyetemet és volt kamarámat látogattam meg. Továbbá az 
Erdészeti Múzeumot és a Bányászati Múzeumot is. A Bányászati Múzeumban 
látható élethűen a vágány, rajta egy megrakott csille, szeneslapát, csákány, 
balta, karbidlámpa, bőrsisak. Mindez a vágatban: a „stomp” az „untercug”, az 
„ulma”, minden szépen kifeckézve. A csille előtt egy teljes nagyságú tükör, 
síntől a tetőig, hogy a vájat hosszabbnak tűnjék. Csányi Feri barátommal voltam 
együtt (ő 7 évet kapott), és azonnal „otthon” éreztük magunkat. Be is álltam 
azonnal a csille mögé, mintha tolnám. A vezető hölgy figyelmeztetett, nehogy 
megtoljam, mert összetöröm a tükröt, ami nem volt szándékomban. így csak 
mozdulatlanul toltam. Feri is.

„Rút idő, rossz idő volt, jaj, de jó, hogy vége már. Feleségünk

Ajánlott irodalom

Diktatúra Vas megyében, 1945-1956. Emlékkönyv IV Szombathely, 1999. 
Sorozatszerkesztő: Both Béla. Felelős Kiadó: Both Béla, dr. Szabó László. 
Szerkesztette: Kövér István. ISSN 1716-69-09. 506 oldal. A vasmegyei 
honismereti egyesület, a honvéd hagyományőrző egyesület és a recski 
szövetség nyugat-dunántúli szervezete kiadványa.

Üdv az erdésznek!

Logan Luké, B.C., 2006. május
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ÖTVENÉVES LEVÉL A FORRADALMI SOPRONBÓL

Dobay Pál

Nemcsak a könyveknek, a leveleknek is megvan a sorsuk. Az alábbi 
naplószerű levelet épp ötven éve, „azokban a napokban” írtam Sopronból a 
Dorogon élő otthoniaknak. Már az csodálatos, hogy egyáltalán célba ért az 
akkori, igencsak zavaros időkben. További rejtély, miért nem kallódott el 1982- 
ig, amikor -  egyéb korabeli soproni dokumentumokkal (plakátok, röpiratok, 
újságok) -  odaajándékoztam a Komárom Megyei Levéltárnak. Szigorú 
diszkréciót kértem az igazgatótól, akivel jó ismeretségben voltam.

Ahogy múlt az idő, s közeledtünk az 1989/90. évi változáshoz, a levelet 
ismételten kértem tőle, az emlékek ébrentartása okán. Sajnálkozó válasza 
mindig ugyanaz volt:

-  Minden iratod megvan, egyedül a leveledet nem találjuk, pedig biztosan itt 
lappang valahol.

Aztán igazgatóváltás történt. Megismerkedve az új direktorral, tőle is 
többször érdeklődtem, de mindannyiszor hasonló választ kaptam. Az 
ezredforduló táján végleg feladtam a reményt, s az ügyet veszteséglistára tettem. 
Azonban ez év nyarán egyik levéltári ismerősöm örömmel újságolta:

-  Megvan az ’56-os leveled! Már le is fénymásoltam. Mikor jössz érte?
így tudom most közreadni. Hitelrontó volna minden hozzátevés vagy 

elhallgatás. Következzék a levél „változatlan utánnyomásban” Hogy látta a 
forradalmi eseményeket -  „azokat a napokat” -  1956. október/november 
fordulóján egy soproni balek?

Kedveseim!

1956. oki. 25. 8.25. Itt Sopronban olyan események játszódtak le a legutóbbi 
napokban, hogy valószerűtlennek tartanám valahányat, ha nem volnék fül- és 
szemtanú. A rendes kerékvágásból hétfőn (22-én) délután 3 órakor zökkentünk 
ki, amikor is Diák Nagygyűlésen vettünk részt: az egész soproni egyetem, -  
bányászok, erdészek, földmérők; szám szerint mintegy 1100-an. A Nagygyűlés 
hangulata és egész lefolyása meglepő volt.

okt. 23. (kedd) is furcsán indult, de még tragikusabban végződött, -  szerencsére 
nem a mi számunkra. A 23/24. közötti éjjelről bizonyára hallottatok.

okt. 24-én (szerdán) jutottunk a csúcspontra. Furcsa és hihetetlen hírek; 
elképesztő tények; kialvatlan, fáradt, de izgatott emberek jellemzik e napot.
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Budapestre telefonálni nem lehet. Az ott történtek pedig nyilván Dorogon is 
ismeretesek.

okt. 25. (csütörtök, vagyis ma) szintén rendkívüli nap. Előadásokra nem járunk 
(hiszen nincsenek is). Nem tudom pl., hogy akár fél perc múlva nem kell-e 
abbahagynom a levélírást, mert olyan valami jön közbe, ami ezt 
megakadályozza. Röviden: az események rendkívüliek!!!
Egyébként itt bűbájos ősz van. Csupán ma esős, ködös az idő s olyan borongós 
a táj, mint Osszián képzeletbeli kelta népénekes lelkivilága. Hazamenetelről 
(őszi szünet) a jelen körülmények között szó sem lehet. Bármely félóra hozhat 
váratlant, előre nem láthatót. Megnyugtatásul írom, hogy szamárságot nem 
csinálok. Higgadt és nyugodt, sőt túl nyugodt vagyok, mert nem tudhatja az 
ember, mi lesz ennek a vége? Az elővigyázat és óvatosság sohasem árthat.
A ládát, amelyben a gyümölcs érkezett, csak később küldhetem vissza 
(tekintettel a rendkívüli helyzetre).

okt. 27. (szombat) Talán világosabban is írhatok. Az egész eseményláncolat 
leírhatatlan, annyira hosszú és bonyolult. Az alant következő néhány mondat 
vélhetően valamelyes képet nyújt a helyzetről:
A várost oroszok zárják körül. A DISZ-t az ifjúság liquidálta. Munkás-, katona- 
és rendőrtanácsok alakulnak. Az egész város a Főiskolára tekint, tőle vár 
mindent. Megszületett a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 
(MEFESZ). A soproni MEFESZ -  a munkás-, katona- és rendőrtanácsokkal 
együttműködve -  vezeti a várost; biztosítja a rendet és fegyelmet; táviratokat, 
telefonüzeneteket küld ide is, oda is; Nagy Imrével keresi az érintkezést. 
Előadások nincsenek. Az üzemek, gyárak sztrájkolnak. Ám a kenyérgyárban és 
a malomban, ahol nem érdemes sztrájkolni, mi főiskolások dolgozunk. 
Őrködünk a városban, a kollégiumban, a Főiskolán, ahol a forradalom -  mert ez 
már egészen az -  főhadiszállása van (Ma éjjel pl. én is egyike voltam az 
őröknek 22.00 órától 3.00 óráig). A katonaságtól kaptunk kézifegyvereket. 
Remélem, használnunk nem kell. A felfegyverzett diákok és katonák együttesen 
látják el az őrködést.
Bámulatos az az összetartás, amely egybefogja a diákokat, professzorokat- 
oktatókat, munkásokat és katonákat; utóbbiak is persze a mi oldalunkon állnak. 
Nagy az izgalom, a várakozás. Különféle hírek és rémhírek. Részünkről éjjeli
nappali a szolgálat. Valahogy így néz ki Sopron. Ám Győrben állítólag ölre 
ment a dolog, amelynek eredménye: néhány ÁVO-s felkoncolása. Sok halott és 
sebesült stb. stb.

okt. 30. (kedd) A forradalom még mindig tart. Épp ma egy hete kezdődött a 
harc. A vonat még most sem közlekedik. Ezért tegnap is, tegnapelőtt is 
repülőgépről dobták le a SZABAD NÉP-et.
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Az osztrákok és a nyugatiak hihetetlen mennyiségű ruhával, cipővel, élelemmel, 
gyógyszerrel, kötszerrel és egyéb ajándékokkal fejezik ki rokonszenvüket. 
Magam is segítek a kicsomagolásban és válogatásban.
Kiveszem a részem a forradalomból. Egyik alkalommal pl. 41 óra alatt 2 órát 
voltam telefonügyeletes; 5 óra hosszat járőrködtem a botanikus kertben, 
nagyobb részt esőben; 6 órányi kapuőrségen vettem részt (ezt látni kellett 
volna!), s e 41 órából mindössze 2 órát aludtam, de ez alatt is felkeltettek. így 
néz ki a forradalom. Áttekinthető képet bajosan tudnék adni, mert az események 
gyorsan követik egymást.
nov. 3. (szombat) „Nyugaton a helyzet változatlan”. Ma az egész egyetem 
katonai szervezetté alakult, kivéve bennünket (első- és másodéveseket), akik az 
átmenő raktárt látjuk el, mert az ajándékok (segélyszállítmányok) még most is 
érkeznek. Szerencsére a puskától sikerült így megszabadulnom, mivel 
időközben azt is kaptam 10 db tölténnyel.
A Főiskola olyan, mint a végvár. Életkörülményeink, mint háború idején az első 
vonalbeli frontkatonáké. Egy amerikai tudósító lefilmezett, miközben a katonai 
őrszobában tartózkodva fegyverre vártam. Egyébként külföldiek, újságírók, 
filmfelvevők szép számmal fordulnak most meg nálunk. Nemcsak svájciak, 
osztrákok, hanem pl. angolok, lengyelek is.
Tegnap végre elindult egy vonat innen Győr felé. Hogy meddig jut el, nem 
tudhatom, de megpróbálom feladni e levelet; talán eljut Dorogra. Esetleg egy 
sofőrt kérek meg a feladásra, aki Budapest felé tart.
Sajnos nem valami jó hírek jönnek. A Szovjetunió nem úgy viselkedik, mint 
ahogy hirdeti. Az ENSZ-től várunk valamiféle döntést, ami vagy jó, vagy rossz 
lesz ránk nézve.
A hazamenetelt illetően csak reménykedni lehet. Dorogon mi a helyzet? Két 
tatai sofőrrel beszéltem a minap, de nem sokat tudtak.
Mindenkit melegen köszöntök:

Sopron, 1956. nov. 3.
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1956-OS SOPRONI EMLÉKEIM

Dr. Barcsay László

1953-ban végeztem az Erdőmémöki Főiskolán. A kétéves szakmai 
gyakorlatnak az Erdőkémia tolmácsi, az első magyarországi falepárló nagyüzem 
építése, majd próbaüzeme keretében tettem eleget. Ezt követően azonban 
érdeklődésem, eredeti elképzelésem szerint is, a szerkezetépítő mérnöki pálya 
felé fordult. E célból 1956 elején, kis protekcióval, az Építésügyi Minisztérium 
Győri Tervező Vállalat Soproni Tervező Irodájába kerültem, „segédtervező” 
címen, műszaki rajzolóként. Az iroda vezetője, korábbi professzorom, Winkler 
Oszkár, „patrónusom” Gallusz László statikus, szerkezettervező mérnök volt.

1956 őszén a forradalom tehát Sopronban ért. Az irodában rögtön 
megválasztottak „szakszervezeti bizalminak”, hogy ott is történjék valami. A 
tervezőirodában több volt magyar királyi honvédtiszt dolgozott. Báró Stipsits 
Károly légi felderítő, Youbert Edvin főhadnagy, Szalay Pál zászlós 
repülőtisztek, Török Sándor tüzértiszt, Bánfly (?) műszaki tiszt, Garád Róbert 
hadtápos hadapród-őrmester (?), valamint tartalékosok.

A forradalom soproni csendes napjaiban a munkát fokozatosan hagytuk 
abba. Az idősebb építőmesterek hamarosan kártyapartikban ütötték el az időt, 
mi, fiatalabbak a volt tisztekkel a rádiót figyeltük. Amikor az események 
kezdtek „sűrűsödni”, Gallusz Laci bácsinak hirtelen az az ötlete támadt, hogy 
segíteni kellene a főiskolásoknak, de hogy miképp, azt a volt tisztek úgy 
fogalmazták meg, hogy talán katonai kiképzéssel. Gallusz berohant a 
szobánkba, és rám rontott: „Te erdész vagy, biciklid is van, azonnal karikázz fel 
a Főiskolára és vedd fel a kapcsolatot, ajánld fel a támogatásunkat, 
segítségünket!”

Biciklire pattanva azonnal a Főiskolára rohantam, ahol már nagy nyüzsgés 
volt. Puskás, pisztolyos fiúk toporogtak mindenfelé. Bejutni nem volt nehéz, 
mert emlékezett még rám a portás, meg a negyed-, ötödéves hallgatók is. A 
dékáni épületbe irányítottak, ahol a folyósón épp a valahova igyekvő Bujdosó 
Alpárral futottam össze. Szürke esőköpenyben volt, derékszíján egy ménkű 
nagy revolver. Elhadartam neki a mondandómat, de ő hamarosan leintett: „Laci 
ne is folytasd, nem fogadhatjuk el a volt tisztek részvételét, mert azt a 
kommunisták teljesen félremagyarázzák. ” És már rohant is valamerre, én meg 
vissza az irodámba.

Hát ennyi volt az a forradalmi kaland. Csupán annak bizonyítására írtam ezt 
le, hogy a főiskolások óvakodtak a volt „horthysta tisztek" segítségének 
igénybevételétől. Világosan látták előre, hogy a visszatérő bolsevizmus ezt 
azonnal az „ellenforradalom” címkézésére használja majd fel.

A dolognak itt még nem volt vége! 1957 tavaszán elém tettek egy papirost, 
hogy mint „szakszervezetis” írjam alá. Az iromány arról szólt, hogy a volt

94



tisztek részt vettek az „ ellenforradalomban ”, következésképp a tervezőirodából 
elbocsátással büntetlessenek. No, mondtam, hülyének azért ne nézzük egymást! 
Hiszen itt voltunk mindannyian együtt, senkinek nem állt módjában részt venni 
az „eseményekben” Miután erről informáltam tiszt kollegáimat, némelyikük át 
is ment Ausztriába.

Engem a szakszervezetből azonnal kizártak -  volna, de az volt a bökkenő, 
hogy már ’56 őszén sem voltam szakszervezeti tag, így ez „közröhejbe” fulladt. 
„Karrierem” azonban itt véget ért, mert Winkler Oszkár, Gallusz László, 
főnököm, Hell Géza, meg még néhányan Ausztriába távoztak, s az új, 
„megbízható” vezető nem bábáskodott már mellettem. Földmérőként 
foglalkoztatták, s miután a KISZ-titkárral (!) munkaidő alatt visszaosztottuk a 
kópházi kisbirtokokat, s párttagsági ajánlatukat nem fogadtam el, 1958 elején ki 
is rúgtak az irodából.

A sors azonban nem hagyott cserben, azonnal bekerültem az ERDŐTERV- 
be, majd 20 év után az Országos Természetvédelmi Hivatalba. így valószínűleg 
jobban jártam, mint ha Sopronban maradtam volna, s pályám is sokkal szebb és 
érdekesebb lett.
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SZÉPÍTÉS NÉLKÜL, AHOGY MEGTÖRTÉNT

Takáts Imre

1956

Ki mint érte meg (Hol volt)
Kinek megtorlás (A következmény)
Kinek rendteremtés (A következmény)
Kinek a közbiztonság megteremtése (A következmény) 
Tisztelet a megszállók ellen fegyvert fogóknak!

1954. szeptember 9-én vonultam be Budapestre sorkatonaként a tüzértiszti 
iskolába (Üllői u. 80. Ludovika), légvédelmi szakon. Társaim zömmel 
önkéntesek voltak, akik nem jutottak be az egyetemre.

Bevonulásom előtt nem tudtam felvenni a bevonulási segélyt és az utolsó 
munkabéremet, ezért meghatalmazást hagytam az egyik kollegánál, hogy küldje 
utánam. Nem tudtam róla, hogy a cégemet megszüntették (összevonták), így a 
járandóságomat egy teljesen idegen cég képviseletében egy bank küldte meg. 
Nem vettem fel. Mások felvették. Reklamálásomra két hétig próbálták 
bizonyítani, hogy én már felvettem, csak még egyszer akarok pénzhez jutni. 
Állításomat írásszakértői vizsgálatok bizonyították. A többit el lehet képzelni, 
hogy mi volt. Egy töredékét megkaptam azonnal, a többit a mai napig nem 
kaptam meg. (Az ígéret szép szó.)

A gyalogsági lövészeten a karabélyommal csak megfelelőt lőttem (legalább 
jót, vagy kiválót vártak). Az ütegparancsnok megjegyzést tett, mire én azt 
mondtam, lőjjön vele jobbat. El sem találta a céltáblát. Kikelt magából, 
fegyvermestert, lőpadot kért, belőni a karabélyt! (Jutási őrmester volt, aki 
légvédelmi parancsnokként megjárta a Don-kanyart.) A fegyvermester kérdezte, 
hogy hova céloztam, hogy én megfelelőt lőttem. Megmondtam neki, és három 
tízest lőtt a lőpadon. Engem nagyon jól megtanított ballisztikára dr. Bencze 
Lajos középiskolai tanár és Mező Imre gyalogsági tanszékvezető, mert a 
fegyver hibáját ismerve jól alkalmaztam a ballisztikai ismereteimet.

1955 tavaszán a légvédelmi lőtérre tüzérségi éleslövészetre vonultunk. 
Vácrátót határában a felderítő kocsival rendkívüli esemény történt. A kocsit 
lövegbiztosításra kísértem. Szakaszparancsnokom súlyos sérülése láttán az 
egyik társamat hátraküldtem az ütegparancsnokhoz megállítani a 
menetoszlopot, és kértem, hogy küldjék előre a mentőkocsit és a műszaki 
kocsit. Én pedig szakaszparancsnokom marokfegyverét kivettem a kezéből, 
mert fel akarta használni önmaga ellen. Kórházban szobatársa volt Szalvay
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Mihály altábornagy, ismerte az előbbi dolgot, és látogatásunkkor viccesen 
mondta, hogy ilyen embereknek kellene díszőrséget állítani a ravatalomhoz. 
Kérése később teljesült.

Második év végén (1956-ban) az egész szakasz váci alakulatánál lettünk 
beosztva csapatgyakorlatra. Itt szintén egy érdekes dolog történt meg. 
Tartalékostiszti tanfolyam hallgatóit kellett felkészíteni a katonai ismeretek 
elsajátítására. A tanfolyamvezető tisztet előző évben avatták, főhadnagyként, és 
elmondta, van egy szakasz, amelyikkel nem bír, mert minden posztot, amit el 
lehet képzelni egy tanfolyamnál, magukhoz ragadnak. Közölte velünk, hogy aki 
ezt a szakaszt megkapja, amennyiben a szakasz által adott minősítés nem lenne 
jó, úgy a minősítését felülbírálja és gyakorlatról jó minősítést ad. Ezt a szakaszt 
egy társammal együtt elvállaltam.

Korábban érkeztünk, mint vártak, ezért a kantinba mentünk ebédet venni. 
Egyik növendéktársam csizmájára, mikor az a pulttól távozott, egy hallgató 
rálépett. Következett a szódáskocsis szöveg, én meg rászóltam, mert ott álltam 
mögötte, hogy emberek között vagyunk. A szakaszhoz érkezve -  a katonai 
szabályzatnak ellentmondóan -  ,mikor bemutatkoztam, a társaság különböző 
grimaszokat vágott. Kértem, hogy van-e valaki, aki a szakaszt képviselné 
másod-, vagy harmadmagával. Kiléptettem őket, félrehúzódva a szakasztól 
megkérdeztem tőlük, mivel szolgáltam rá a magatartásukra. Hivatkoztak a 
kantinban történtekre, és ők elhatározták, hogy azt a növendéket 
megleckéztetik, aki hozzájuk kerül. Rákérdeztem, hogy véletlenül nem én 
vagyok-e az, aki a növendéket megpróbálta jobb belátásra bírni. Ekkor jöttek rá, 
hogy én voltam. Engedélyt kértek a szakasszal beszélni, amit természetesen 
megkaptak. Öt perc múlva jöttek és kérték, hogy felejtsem el, mondtam, hogy 
felejteni nem lehet, de megpróbálhatjuk újrakezdeni. Javaslatomat elfogadták.

Szabadságomat a család meglátogatásával töltöttem. Szabadságoslevelem 
Pusztasomorjára szólt (zárt határsáv volt). Magyaróváron, buszra várva, 
találkoztam egy óvodáskori ismerősömmel. Mondta, hogy nem merek vele 
bemenni templomba. Be mertem menni. Pusztasomoiján buszról leszállva két 
határőr közrefogott, hogy menjek be az őrsre. Udvaron kutyákkal gyakoroltak. 
Én, míg várakoztam, kezessé tettem a kutyákat velem szembe. Erre elmentek a 
parancsnokért, aki annál a családnál vendégeskedett, ahol engem vártak. 
Minden rendeződött. (A parancsnokkal 1974-ben az erdő- és vadgazdaságnál 
találkoztam, ahol együtt dolgoztunk.) A szabadság letelte előtt táviratilag 
berendeltek, az új, a Népligetnél lévő laktanyába (Most Nemzetvédelmi 
Egyetem.)

Október 6-ig gyakoroltuk a karhatalmi feladatokat, valamint a díszőrséggel 
járó alaki feladatot. Október 6-án a Fiumei úti temetőbe Rajk, Pálfy, Szalai és 
Szőnyi rehabilitációs temetésén díszelegtünk, és biztosítási feladatokat láttunk 
el. Nekem a helyem ott volt, ahol a családtagok, illetve Nagy Imre állt, akit 
akkor hoztak ki a börtönből. (Az élet fintora: aki a beszédet mondta, ő is arra a 
sorsra jutott, mint akiket méltatott.) Ezután még két temetésen vettem részt,
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ahol katonai tiszteletadással 13 főtisztet temettünk a Farkasréti temetőben. 
(Pontos dátumok és adatok könyvekben is megtalálhatók.)

1956. október 23-án a személyi állomány nagy része az éjszaka folyamán 
biztosítási feladattal különböző helyeken lett elhelyezve. Az én szakaszom a 
HM épületénél kapott beosztást. Egy másik szakasz az FM épületében, a 
következő az Országháznál és az OLEP-nél volt. Az ott történtekről, mivel én a 
laktanyába voltam beosztva, tőlük kaptam mindenféle információt. Szakaszom 
bevonulásakor beleszaladt egy csoportosulásba. Rádióérintkezés mellett 
javasoltam nekik, énekeljék a „Kossuth Lajos azt üzente”, meg a „Százados úr, 
ha felül a lovára” dalt. így jöttek át, haza.

Nekem nagyon kellemetlen emlékem fűződik október 24-éhez, mivel 
laktanyai szolgálaton egyik kollegám megkért, hogy hadd menjen ő ki a külső 
posztra. Hagytam. O azután első áldozata lett az alakulatnak, mivel a laktanya 
előtt ingázó villamosról egy lövést adtak le és az őt fejen találta. Szolgálatom 
alatt általában egy- vagy kétszemélyes feladatokat bíztak rám. Például 
mentőautókísérés a laktanyától a Péterfi Sándor kórházig. Október 27-én egy 
főtisztet kellett kísérjek a Deák térre és a megbeszélést biztosítottam. Akit akkor 
kiküldtek a teremből, hogy vigyázzak rá, 1974-től a főnököm volt. Ennek a 
megbeszélésnek a tárgya akkor részemről nem volt ismert, most tudom, hogy a 
nemzetőrség megalakítását mondták ki. November 3-án őt ugyanoda kísértem 
(a karhatalom megalakításának az értekezlete).

Október 30-án hívattak, hogy az egyik szakasztársam feladatának a 
biztosítását oldjam meg, mivel ő az alakulat személyi állományából a 
csapatgyakorlat tapasztalatai alapján engem választott, akivel végre tudja 
hajtani. Ez a feladat: a Köztársaság téren a körülvett pártépületből kellett 
kihozni személyeket (nem név szerint). (A szakaszom egy vagy két nappal 
korábban átvizsgálta a terepet, illetve átfésülte a Köztársaság teret.)

30-án ketten indultunk a laktanyából, és a térre érve, az őáltala ismert 
feltételeket teljesítve, az Erkel Színház tetején, én az ajtót biztosítottam. 30 perc 
állt rendelkezésünkre, hogy az épületből a „VIP személyeket” kihozzuk. Én a 
bejáratot biztosítottam és az ott lévőket szóval tartottam, blöfföltem, hogy 
jönnek harckocsik, valami nagyobb alakulat van útban, amire az ott lévők egy 
része elment. Kollegám kihozva a személyeket, s közrefogva őket, elindultunk a 
Köztársaság térről. A blöff harckocsik közben megérkeztek. Ami akkor ott 
történt, azt az irodalomban lehet elolvasni.

Még volt olyan feladatom, hogy amikor a pénzverdét elhagyta az őrség, azt 
biztosítottuk. A városban és Kispest felé piros-fehér-zöld szalaggal biztonsági 
szolgálatot láttunk el.

November 8-án állománygyűlést hívtak össze, ahol a parancsnok közölte, 
hogy a nem önkéntesek november 9-ével el lesznek az alakulat állományából 
bocsátva, olyan címszó alatt, hogy nem kívánnak hivatásos katonák lenni.

Ezen a napon délután a tartalékostiszti tanfolyamon oktatottak közül hárman 
felkerestek. Megdöbbentek rajta, hogy leszerelek. Közülték velem, hogy 
másnap 9-10 óra között bejönnek és elkísérnek Bicskéig. Ez meg is történt.
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Bicskén vonatra várva egy Tabódi nevezetű személyhez kísértek el, és ott 
töltöttük el az időt, majd búcsúzáskor a vendéglátó közölte, hogy akit így 
tisztelnek a beosztottjai, arra a seregben valóban nem vár fényes jövő.

Polgári életet, a munkahelyemen való első jelentkezés tárgyalása alapján, 
1956. december l-jén kellett megkezdjem, úgyhogy november 30-án a vállalat 
központjában jelentkezem. Jelentkezésem alkalmából már nem tudtam 
munkahelyemre kimenni, mivel a kijárási tilalom még érvényben volt, ezért az 
éjszakát a cég központjának a vendégszobájában töltöttem. Előtte, az igazgató 
névnapját ülve, a vállalati vezérkar kötetlen megbeszélésén vettem részt. Itt a 
vállalat jövőbeni felállítása, munkarendje stb. került megbeszélésre. December
l-jén eljutottam a cég Királyréti Erdészetéhez, ahol az alkalmazási papíromat 
bemutattam és megkaptam az erdészet 56. sz. erdészkerületét Királyrét 
magastaxi szolgálati lakással.

1957-ben behívattak az alakulathoz, mivel a kialakult vélemény alapján 
javasolt volt a visszamenetelem. Elbeszélgetés alatt kérdeztem, mit jelent az, ha 
valakinek rokonságában egyházi személy van, és a magyaróvári sortűzben két 
rokona meghalt. (Eltemetve viszont -  rám és a családra való tekintettel -  ,a 
körzeti megbízott igazolásával, „közúti balesetes”-ként lettek tisztességgel 
elhantolva.) Következmény: sem a polgári életben, sem a katonai életben nem 
tudtak ígérni semmit, így maradt a polgári élet.

Az egyik kollegám rábeszélt: jelentkezzük az erdőmémöki főiskolára (1958). 
Mivel munkahelyről jelentkeztem, és a felvételi eredményemmel meg voltak 
elégedve, értesítést kaptam, hogy a főiskolán 1959-ben induló levelező 
tagozatra előfelvételt biztosítanak. Mondanom sem kell, cégem ajánlata nem 
adott módot tanulásomra még a levelezőn sem: „beosztása betöltéséhez nincs 
szüksége magasabb képesítés megszerzésére.” A szolgálati fegyver kiadásához 
szükséges hatósági esküt a cég 70 körüli személyi állományából (erdész) 
hárman nem tehettük le. így szolgálati fegyverem sem volt.

Vaszari falevél

1965-ben kerültem Vaszarra, a csemetekert vezetőjének, őszi kiemelések 
idején. Annyi eligazítást kaptam, mit kell kiszedni, és kik jönnek az anyagért. 
Következő évi munkáról az volt az információm: minden általam megtermelt 
nyárdugványt el kell dugványozni, de karódugványt is meg kell termeljem.

Ezek alapján munkámat, mivel a vállalati központtól távol, egy 
tanyaközpontban, teljesen önállóan végeztem. Májusban kaptam egy értesítést, 
menjek be az erdészetre megbeszélni a tavaszi munkákat. Én már egy kész, az 
elvégzett munkákról készült térképpel és a kihajtott dugványok tábláinak 
egyszeri leápolása megtörténte után mentem. Az erdészetnél a műszaki vezető 
szolgálati könyvembe beírta: „önkényes munkavégzéséből eredő mindennemű 
anyagi és erkölcsi kárért felel” Másnap jött a központ erdőművelési
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osztályvezetője, hogy elszállítsa Sárvárra az ÉRTI részére készített 
karódugványt.

A karódugványt a rendelkezésre álló silógödörbe télen betárolt, szalmával 
letakart tárolóhelyről adtam ki. Az anyag nem volt kihajtva, olyan állapotban 
volt, mint a vegetáció előtt. Kértem, hogy két nap alatt dugványozzák el, hogy a 
rendelkezésre álló tápanyag a gyökér- és a hajtáshozással együtt használódjék 
fel. Bemutattam neki a szolgálati könyvemet, megmutattam a csemetekertben a 
már 20-30 cm magas, gazmentes táblákat. Először azt hitte, hogy tönkre van 
menve a csemetedugvány, de meggyőztem, hogy a természetes vegetáció 
megindulása a hűtéssel csak késleltetve van. Csemeteleltár után sem a műszaki 
vezetőm, sem az erdészetvezető nem maradt állásában. Ez volt az én 
elégtételem.

1965-ben a pápai erdőgazdaságnál volt munkahelyemen kaptam egy 
értesítést: jelenjek meg a tanácsházán x órában. A tanácsházán két hölgy, két 
idegen férfi és az egyik dolgozó fogadott, hogy akarnak velem beszélni. 
(Cservenka Ferencné, Trobics Ilona, László József, Stefkó Lajos volt. Az 
idegen beosztásokat nem ismertetem, csak az elsőét, ő Pest megyei első titkár 
volt.) Közölték velem, hogy a Szabó elvtárs az jó elvtárs, de engem nem 
ismernek. így én kikértem magamnak, ne elvtársazzanak, de egyezzünk meg 
abban, hogy csak az úr megszólítás jó. A Szabó József nevű „elvtárs” panaszt 
emelt ellenem, hogy falujában párttitkári teendőit azzal akadályozom, hogy a vb 
ülésekre történő átlagbéres elszámolást nem ejtem meg, így nem kap a 
munkájáért törvény szerint megillető bért. Szót kértem és elmondtam, hogy ez 
körülbelül Dimitrov-per. Ugyanis nevezett elvtárs a vb üléseken két napig volt 
jelen, de csak az első napról hozott igazolást, így én hiába számoltam el a két 
napot, a vezető könyvelő visszadobta azzal, hogy a kollektív szerződés szerint 
csak az igazolt napra lehet elszámolni munkabért, a többi napra számoljak 
igazolatlan hiányzást. Ehelyett az igazolással nem rendelkező napokat én igazolt 
napként leigazoltam. Kifejtettem azon véleményemet, hogy a tisztelt 
számonkérők hoznak törvényt, amit önmagukra nem tartanak kötelezőnek, de 
velem be akarják tartatni. Közölték, hogy befejezték a meghallgatást, majd a 
vállalatnak teszik át az ügyet, mert ebben nem érzik magukat illetékesnek. Pár 
nap múlva az üzemvezetőhöz voltam berendelve, ahol csak Szabó dolgozó és 
S.L. volt jelen. Én magam részéről kifejtettem az üzemvezetőnek, hogy a süket 
szövegből nekem elég volt, vagy elmondhatom, hogy nekem nincs benne 
semmi közöm, mert a dolgozó nem miattam rövidült meg. S.L. kifakadt, kért 
egy gépírót, papírt és indigót: a PB nevében nyilatkozott, hogy személyem 
munkaköröm betöltésére politikailag alkalmatlan. Ezek után én elhagytam az 
irodát. A többi ember, amikor leértem hozzájuk, meglehetősen zaklatott 
állapotban fogadott. Közültem velük, hogyha Szabó lejön, megtudják, mi volt.

A dolgozó mikor eljött, munkatársai előtt közöltem vele, hogy őt felkérték: 
politikailag járasson le és helyettem megteszik művezetőnek. Előtte ő 
kijelentette, hogy én nem tudom, hogy miért csinálják. Amikor a fenti szöveget
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én elengedtem, megkérdezte, hogy honnan tudom. Nagyon csúnyán kifakadtam, 
azt mondtam neki, hogy a mocskos képedre van írva. De azt is megmondtam, 
hogy tudom, hogy ki bíztatta fel, és gondolja meg, amennyiben máshol is így 
viselkedik, 3-4 hónap múlva nem lesz párttitkár. Bármit tettem volna, tényleg 
bekövetkezett: a párttitkárságról azonnali hatállyal leváltották.

Epilógus

Az 1989-90. évi rendszerváltás előtti időben 56-ért és a rokonsági 
kapcsolatok miatt betartottak. A rendszerváltás után azokon keresztül, akiket 
akkor, mivel nem tudták magukat védeni, védtem, most olyan címszó alatt, 
hogy lopós voltam, ávós voltam polgári úton marasztaltak el. Mégis 
rendelkezésemre áll a bíróság által kiadott igazolás büntetlenségemről...
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GYAKORLATI MUNKÁIM EURÓPÁBAN ÉS AFRIKÁBAN

Dr. Tóth János

1953. Kaposvári Állami Erdőgazdaság. Kardosfai Erdészet

Az 1952-53-as tanév befejezése után, 1953. július l-jén kezdtem meg a 
diplomaterv elkészítését a Kardosfai Erdészetnél.

Odautazásom a kaposvár-szilvásszentmártoni autóbuszon egészen Zselic- 
kisfaludig történt, majd gyalog kellett folytatni az utat a 4 km-re levő Kardosfai 
Erdészethez. A zselickisfaludi községi legelőtől kezdve festői kilátás nyílt a 
jobb oldalt húzódó Ropoly-völgyre és a hársfaerdővel borított gerincre, a bal 
oldalon a völgyben elterülő Patca községre és a körülötte lévő erdőkre.

A gyaloglási utam legnagyobb része erdő mellett vagy között vitt el. Csak az 
első szakaszon, a meredek lejtésű „lobokán” láthattam szőlővel betelepített 
részeket, melyeken hatalmas koronájú és szép növésű öreg szelídgesztenyefák 
hirdették, hogy itt valamikor erdő volt. Az út mellett ligeteket alkotva, kisebb- 
nagyobb csoportokban, egyenes törzsű ezüsthársak tettek tanúbizonyságot 
létjogosultságukról. A szőlőket elhagyva utam további része erdőben vezetett. 
Itt szép növésű kocsánytalan- és csertölgy állományok, majd fiatal és idős 
erdeifenyő állományok váltogatták egymást.

A tergőcsi hegyháthoz értem. Az erdészet legszebb erdeifenyő magtermő 
állománya volt itt. Egy kicsit távolabb kocsánytalan tölgy-, cser- és ezüsthárs- 
elegyes állomány, szinte példája annak, hogy milyen állományoknak kellene itt 
lenni. Mikor elhagytam egy kisebb területű öreg szelídgesztenyést, hirtelen 
feltűnt a kis, kastélyszerű erdészeti központ. El voltam a szép látványtól 
bájolva, az erdő közepén lévő erdészeti kastélytól, de ami a legkülönösebb volt, 
hogy ez majdnem teljes egészében fából épült, sok díszítéssel.

A nagy fogadás és berendezkedés után megtudtam, hogy nem azért örültek 
érkezésemnek, mert a rontott erdők átalakítására diplomatervet készítettem, 
melyet az erdészet fel tud használni, hanem azért, mert az erdészek bizonyos 
része nem rendelkezett megfelelő szaktudással, hiányzott nekik a 
szakképzettségük. Az erdészetvezető és helyettese, gondolták, hogy egy utolsó 
éves és diplomát készítő erdőmémök-hallgató nagyszerűen megfelel arra, hogy 
őket a betervezett szakvizsgára előkészítse. Természetesen nem vették 
figyelembe azt, hogy nekem a diplomaterv írásbeli részét 5 hónap alatt be kell 
fejezni, és a 6-ik hónapban ezt Sopronban a vizsgabizottság előtt megvédeni. 
Azzal érveltek, hogy én teljesen megfelelek az elméleti oktatás biztosítására, 
hiszen négy év alatt ezt csináltam, és hogy az 1-2 órás heti oktatás engem egy 
kicsit kikapcsol a munkámból. Úgy is történt, hetenként kétszer az erdészet 
mögött lévő gyöpös gyümölcsösben telepedtünk le, amikor jó idő volt, vagy a
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legnagyobb irodahelységben, mikor nem tudtunk kint lenni. Minden 
alkalommal felállítottuk a nagy fekete táblát, helyet foglaltam előtte, ők pedig a 
gyöpön füzetükkel félkörben ülve jegyezték a szükséges matematikai, 
növénytani, biológiai, erdőművelési, használattani és más alapfogalmakat, 
melyek a szakvizsgára, ami a miniszteri rendelet szerint kötelezővé volt téve, 
szükségesek voltak.

Úgy emlékszem, két hónapig folytattam ezen oktatásbeli tevékenységemet. 
Utána tanítványaimat, akik itt-ott meghaladták az 50 évet, elkísértem 
Kaposvárra, az erdőgazdaság központjába, a szakvizsgára. A vizsgateremben az 
írásbeli feladatok alatt sétálva buzdítottam őket. Fáradságom meghozta 
gyümölcsét, mivel az összes jelentkező le tudott vizsgázni.

Természetesen párhuzamosan folytattam a diplomatervem elkészítését, és 
december közepén, az 1953. évben ezt sikeresen letettem a Dr. Haracsi Lajos 
vizsgabizottsági elnök által vezetett bizottság előtt.

Mielőtt mondanivalómat tovább folytatnám, hozzá kell tennem, hogy úgy 
1988 körül, hajói emlékszem, amikor egy soproni évfolyamtalálkozóra jöttem, 
néhány napot Kaposváron és Kaposfüreden töltöttem. Ekkor nagy kedvem 
kerekedett ismét elmenni Kardosfára, megnézni az erdészetet és a zselicségi 
erdőket. A Kaposvári Erdőgazdaságnál dr. Tarján Lászlóné, született Tajnaföi 
Anna, akit jól ismertem már egyetemi éveim alatt (később lett környezetvédelmi 
államtitkár), szívesen vállalkozott, hogy elkísér engem, feleségemmel és két 
fiúgyermekemmel együtt. Egy diplomatervet készítő, kellemes hangulatú 
erdőmémök-hallgató is velünk tartott. Augusztus eleje volt, nagyszerű, 
napsütéses idővel. Micsoda csalódás ért, amikor a régi erdészet helyszínére 
értünk, ahol csak romokat találtunk! A romok mögött a szép gyepes gyümölcsös 
nem sokat változott. Délben itt telepedtünk le. A kosárból kikerült a kolbász, a 
sonka, kemény tojás, sárga paprika, vöröshagyma, több frissítő ital és itt szépen 
piknikeltünk. Nagyszerűen éreztük magunkat, de gondolataim visszavittek a 
fekete táblát körülvevő tanítványaimhoz, és a tábla előtt a magyarázatokat adó 
fiatal és lekesedéssel tele lévő, 24 éves oktatóhoz.

1954-55. Homokszentgyörgyi Erdészet, Ladi, majd Nagyatádi 
Erdőgazdaság

1954. január l-jén kezdtem meg munkámat mint erdészetvezető-helyettes a 
Homokszentgyörgyi Erdészetnél. Az erdészetvezető Horváth Lajos bácsi, elég 
kellemes ember volt, nem sokat zavart szakmunkámban, hiszen ő régi 
cukorgyári, cukorrépát vagonba rakó és kirakó munkás volt. Sokszor 
kiszámíttatta velem az általa korábban berakott és kirakott répamennyiséget, 
megadván a vagonok számát naponta, a vagonokban lévő cukorrépa 
megközelített súlyát és az évek számát. A számítás hatalmas súlyt adott, mivel 
Lajos bácsi több mint húsz évig dolgozott a kaposvári cukorgyárban. Munkájára
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és az elért óriási mennyiségre büszke volt. Mint „kádert” a párt állította az 
erdészetvezetői pozícióra.

Nem emlékszem, de lehetséges, hogy ő is, mint hallgató részt vett az 
oktatásomon, mivel itt is oktatni kellett. Itt is szép számban voltak, akik igen 
kevés erdészeti szakismerettel rendelkeztek, és ezeket is, mint a kardosfaiakat, 
szakvizsgára kellet előkészíteni. A különbség az volt, hogy itt munka után, este 
jöttünk össze, és tanítványaim jöttek vonattal, kerékpárral vagy lóháton, mivel 
erdészetünk területe igen nagy volt. A vizsga nekik is jól sikerült, igaz hogy a 
követelmény nem volt nagy, csak egy maradt le, ő már idősebb volt, a 
matematikát és a növények neveit nem tudta megemészteni. De azért 
meghagyták a fogatgazdaság vezetőjének, mivel nagyon szerette a lovakat, és őt 
is nagyon szerette mindenki.

Az 1956-os események forgataga (Nagyatádon az ifjúsági forradalmi 
szervezet vezetője voltam) régi hazámtól messze vitt el. Lóháton, majd 
motorkerékpáron jöttem ki a Berzencei Erdészetig. Majd gyalog folytattam a 
mocsarakon keresztül a régi jugó, a mostani horvát határig. Néhány éves 
ideiglenes franciaországi tartózkodás után, az 1960-as évek elején a Szahara 
sivatagban találtam magamat.

A Szahara sivatag, kezdetben francia gyarmat, majd önálló Algéria

Amikor a Szahara sivatag közepébe értem, a Földközi-tengertől ezer km-re 
délre, Hassi-Messaoud mesterséges oázisi településre, az olajkutatási- és az 
olajfúrási központba, úgy volt, hogy csak néhány hónapig maradok, nem 
gondoltam, hogy ott ragadok és hét évet fogok ott tölteni.

Éjszaka, úgy éjfél felé ültem repülőre Párizsban, és 3 óra alatt az 
olajközpontba értem (kb. 2300 km a francia fővárostól). Gyönyörű teleholdas 
éjszakán repültünk az Atlasz-hegység fölött, majd pedig a homokbuckák és 
dombok fölött a Szaharában, ahol a sirokkó szél a tenger hullámait utánozva, 
szabályos ívekben halmozta fel a finom homokot. Nagyszerű volt 10 km 
magasságból szemlélni ezt a gyönyörű látványt! A bárányfelhők alattunk úsztak 
el, és a gép kisebb és szabályos zökkenései, amikor a gép a felhőkön ment 
keresztül, olyan érzést keltettek, mint a francia erdész-kutató kollégáim által 
elmesélt élmény, amikor az amazoniai erdők koronái fölött (40-50 m 
magasságban) a kifeszített háló segítségével igyekeztek egyik fáról a másikra 
menni, olyan hullámzó járással, hogy ennek az őserdőnek minden tulajdonságát 
tanulmányozzák.

Június hónap volt, Franciaországban az éjszakai hőmérséklet úgy 19 °C 
lehetett, az éjszaka folyamán a Szaharában sem volt több. A nappali 
hőmérséklet azonban már meghaladta a 35-38 °C fokot.

Ami meglepő volt, hogy ezen időben a Szahara közepén látszólag semmi 
növényzet nem volt, a végtelen homoktengerből csak néhány olajkút tornya
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emelkedett ki, valamint a barakkok sokasága -  a mindig több és több geológus, 
olajkutató, olajfúró befogadására. Csak hárman voltunk olyanok, akiknek 
szakképzettsége eltért a csoporttól. Egy hidrológus, egy kertész és jómagam 
mint erdész. (Hozzá kell tennem, hogy azon célból, hogy jobban ismerjem a 
többiek munkáját, nekem is le kellett tenni egy 6 hónapos olajtanfolyamot, a 
tanfolyam után szakvizsgákkal. Ez a vállalat kikötése volt. A tanfolyam 
költségeit teljes egészben fedezték, még zsebpénzt is kaptunk).

A későbbiekben felfedeztem, hogy az évi 20 mm-es csapadék ellenére 
bizonyos részeken van növényzet; cserjék és még kis méretű fák is. Ez 
valóságos csodának számított! Ennek a titkait igyekeztem felfedezni, és majd a 
későbbiek folyamán el fogom mondani.

Az élet kezdetben elég nehéznek látszott, de ez csak látszólagos volt, mivel 
az olajtelep mindig több és több modem felszerelést kapott. így például minden 
lakóbarakk állandó 20°C-ra volt szabályozva. Nagyon szép uszoda készült, ahol 
a víz hőmérséklete állandóan 23°C fokon volt. Ez hidegnek tűnt július
augusztus hónapokban, mikor a nappali hőmérséklet árnyékban túlhaladta a 
45°C fokot. A napon pedig a 50-60 fokot. A kultúrházban minden nap két 
mozielőadás volt. Nagy ünnepek alkalmával pedig Párizsból különjáratú 
repülőgép hozta a híres művészeket, hogy így az elszigetelt élet barátságosabbá 
váljon. Ezt a célt szolgálta a fásítások létesítése is. Az olajkutak fúrása hatalmas 
mennyiségű vizet hozott a felszínre, és a rendelkezésre álló vizet a geológusok 
kiapadhatatlannak tartották, mivel a több ezer méter magasságú Atlasz-hegység 
a hóolvadás folytán és a nagy viharesők alkalmával a homokban lévő 
impermeábilis rétegeken keresztül a mélységben hozta a vizet egészen a 
Szahara közepéig.

A fásítások területileg, és a növekedés mennyiségileg gyorsan gyarapodott. 
A fák növekedése a belevetett reményeket jóval túlhaladta. A hathónapos 
Eucalyptus-ültetvény meghaladta az egy méter magasságot. A fák és a cseijék 
szinte pihenés nélkül növekedtek, csak júliusban és augusztusban volt egy kis 
csökkenés, a nagy meleg miatt, dél és négy óra között. A levelek nagy méretű 
párologtatását pótolni kellett, így állandóan öntözni voltunk kénytelenek. A víz, 
amit nyertünk a fúrások alkalmával, kis részben 45-60 m mélységből jött 
(miopliocén geológiai réteg), természetesen kicsit sós állapotban, nagyobb része 
pedig 1100 m mélységből (albium réteg), 60°C fokos hőmérsékleten és 25 
Kg/cm2 nyomással. Ez szinte artézi kút volt. A nagyon meleg vizet mesterséges 
tóban tárolva, valamint hosszú folyású árkokban hűtöttük le és vezettük el a 
csemetekert és a fásítások helyére. Ez sikerült is, és ennek jó oldalát is 
tapasztaltuk, mivel a vándor madarak csoportostul érkeztek és szálltak le, mint a 
gólyák és a szép vadgalambok (örvösök), ez utóbbiak nagyobb menyiségben. A 
fásítások növekedésével véglegesen itt is maradtak. A fákat nagy hálózatban 
ültettük ( 4 x 4  m). Ez megengedte a korona szép és nagy méretű fejlődését. A 
magassági növedék évente 2-2,50 m volt. Mikor 7 év után elhagytam ezt a 
mesterséges oázist és Franciaországba jöttem vissza, az Eucalyptus fák 
meghaladták a 15 m magasságot, a Cassia és Acacia (valóságos akác), az
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álborsfa (Schinus molle), valamint az ezüstfa (Elagnus angustifolia) a 6-8 m 
magasságot.

A vadgalambok fészke mindenütt látható volt, és élvezettel figyeltem a kis 
vadgalambok repülési kísérleteit. A terület egészében meghaladta a 100 ha-t. Az 
egyik területet, több ha-on, „kiserdőnek” neveztem el, és ezt az elnevezést az 
arabok (200 állandó munkás, 4-5 francia-arab tolmács és néhány technikus) 
szívesen alkalmazták.

Amikor gyermek voltam, jól emlékszem, a házikertünk végében, elég 
messze a háztól, egy gyümölcsösön áthaladva, egy fiatal akácos volt. Területe 
nem volt nagy, talán ezer négyzetméter, de többnek látszott, és így a családban, 
és még a faluban is ezt is „kiserdőnek” hívtuk. Az akácfák mindig fiatalnak 
látszottak, mivel a vastagabb fákat apám minden évben kivágta, hogy ezzel 
részben a család tűzifaigényét ellássa. így a kivágott akácfák után a nagy 
mennyiségű sarj az állománynak fiatal képet varázsolt.

Ez a kiserdő ifjú éveimnek a kedvenc tartozkodási helye volt. Már amikor 
középiskolai tanulmányaimat a közeli városban végeztem, és csak a hét végén 
jöttem vissza a faluba, akkor is az első dolog volt, hogy a kiserdőbe menjek. 
Előtte, úgy 5-6 éves koromban, a kiserdőben, a lehullott száraz ágakból és a 
letördelt bodzahajtásokból gunyhót építettem, és szegény anyámnak kellett 
jönni, hogy ebédre vagy vacsorára hívjon, vagy valami harapni- és innivalót 
hozzon. Az idő múlását nem tudtam mérni, szerintem az túl gyorsan haladt. 
Szinte mindig ott tartózkodtam, kivételt képezett a vasárnap, amikor az egész 
családdal együtt misére kellett menni.

Ami különösen oda vonzott, az a csend, ami ott uralkodott, és az, hogy erre 
senki nem járt. A kiserdőtől nem mesze egy kis patak folyt, a környezete 
mocsaras állapotban, és ez elriasztotta a falu lakosait erre jönni. De még más is 
vonzott oda. Ez pedig a madarak szeretete volt. A kiserdőt itt is, különösen a 
vadgalambok, nagyon látogatták, több fészket is raktak oda.

A fészekrakás idején itt is, mint a Szaharában, órákat töltöttem a galambok 
megfigyelésével, hogy lássam, hogyan készítik a csőrükben hozott kis 
gallydarabokból a fészket. Nagy esemény volt, mikor a fészekben a két darab 
tojás megjelent, de még nagyobb, amikor a kis aranysárgapelyhes fiatal örvösök 
gyanakodás nélkül figyeltek, amikor felmásztam a mellette lévő fára, hogy 
onnan jobban lássam a kis madarakat.

A Szaharában két esemény volt számomra a leglenyűgözőbb. Mindkettőt 
hajnalban, úgy 5-6 óra felé lehetett élvezni, amikor a hőmérséklet még eléggé 
bírható volt. Ugyanis ott inkább éjjel dolgoztunk és nappal aludtunk. Az egyik a 
vadgalambhangverseny, mely órákig tartott, és különösen azon időben, mikor a 
párok szerelmeskedtek. Micsoda élvezet volt ezt a lemérhetetlen Szahara 
csöndjében hallgatni!

A második esemény, ami nagyon foglakoztatott, ez a növény- és állatvilág 
élete a Szahara sivatagban. Mert az élet itt is létezett, de ezt csak éjjel tudtuk 
tapasztalni, mivel nappal a nagy meleg miatt minden halottnak látszott. Itt is 
oktattam az arab tolmácsokat, akiknek semmi szakképzettségük nem volt,
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hiszen itt a sivatagban, valamelyik oázisban születtek, itt nevelkedtek fel, és 
még az elemi iskolát sem végezték el. Velük megtaníttattam a fák és a cseijék 
francia nevét, a fák szakszerű nyesését, a talajminta-felvételt, a víz 
sótartalmának a mérését, a fák magasság mérését optikai műszerekkel és sok 
mást. Tíz ilyen tolmácsunk volt, akik franciául és arabul megkülönböztetés 
nélkül beszéltek. Ezekkel és 200 állandó munkással tudtuk elérni, hogy a 
homokbuckák között az árnyékot adó szép fásítás a monoton homoksivatagot, 
ott, ahol voltunk, átalakította. Egy szép csemetekertet is létesítettünk.

Erdészeti kutatás Franciaországban 1967 végétől kezdve

1967. november l-jén kerültem mint kutató a Francia Erdészeti Tudományos 
Kutató Intézethez. Hét hónapig maradtam a Nancy-i központban az 
erdőművelési, használati és becslési állomáson. 1968. május elején kerültem 
mint csoportvezető az Avignon-i kísérleti állomásra, két technikussal és egy 
állandó munkással. Egészen a nyugdíjba helyezésig, vagyis 1994. januárig ezen 
az állomáson maradtam mint kutató erdőmémök.

1978 márciusában, kétéves előkészület után, letettem a Marseille-i 
Természettudományi Egyetemen a „doktorátusi” vizsgát, az Atlasz-cédrus 
magbiologiáját és ezen fafajnak a természetes felújulási lehetőségeit vizsgálva.

Több tudományos csoportnak voltam tagja és számos tanfolyamon vettem 
részt:

A magismeret elmélyítésére egy 10 napos tanfolyamon vettem részt 
Párizsban a Mezőgazdasági Egyetemen 1975-ben. Az 1976-ban D.G.W. 
Edward's által alakított „World Directory of Tree Seed Workers” csoportnak is 
tagja voltam. Ugyancsak tagja voltam a Prof. Dr. Tranquillini által Innsbruck- 
ben alakított IUFRO csoportnak „SÍ.01.04. Physiological Aspects of Forest 
Ecology, Division 1 -  Forest Environnement and Sylviculture”, valamint a 
Bouchon Jean Nancy kollégám által alakított „Dendrométrie” csoportnak.

Helyi vonalon Avignonban a Mezőgazdasági Kutató Intézet Tudományos 
Bizottságában és a Vármegyei Természet Tudományos Szövetségben 
működtem több mint 10 évig. Az utóbbi szervezetben évenkint egyszer 2 órás 
tudományos előadást tartottam az erdészeti kísérleti munkámról, diapozitíves 
vetítéssel.

Aktív tevékenységem volt a Mezőgazdasági-Erdészeti Biométrikus csoport 
körében, ahol gépszámítási, statisztikai adatfeldolgozásokat végeztünk 1980-93 
között. Több átképzésen vettem részt, hogy tökélesítsem a gépszámítás új 
módszereit: Szövegezés Microsoft Word 5 módszerrel kezdetben, később Word
2-0 Windows 3-1 és végül Windows 98 programokkal. Táblák és görbék 
készítése Microsoft Chart, Multiplan, Quattro’Pro és Excel 5 Windows 
programokkal.
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Több külföldi kiküldetésem volt:

1968 augusztusában Rómában, Olaszországban az egzóta fafajok 
tanulmányozására.

1973 augusztusában Torinóban, szintén Olaszországban a gyorsan növő 
fafajok vizsgálatára.

1973. szeptember. Tanulmányút Marokkóba a cédrusok tanulmányozása, 
különös tekintettel a magbiológiát illetően.

1980. szeptember. Ausztriában, Innsbruck városában. Növedékvizsgálat és 
vízellátás tanulmányozása.

1990. október. Részvétel a törökországi Antalya városában, valamint a 
Taurus-hegységben lévő cédrus állományokban tartott egyhetes Nemzetközi 
Cédrus Symposiumon. Előadást tartottam a Cédrus atlantica növekedéséről, az 
erdőművelési eljárásokról és a fahasználatról.

1991. október. A magyarországi akác állományok tanulmányozása a Francia 
Erdész Főtechnikus Iskolával (34 hallgató, 2 tanár és 5 gyakorlati erdőmémök).

1993. április. Algériában Batna városában, a Mezőgazdasági Egyetem 
Erdészeti tagozatán egy vizsgabizottságnak voltam tagja, ahol M. Bentouati 
doktori disszertációt védett meg. Ezen alkalommal előadást tartottam az utolsó 
éves hallgatóknak a cédrusfa ökológiáját illetően. Tanulmányoztam az Aurel- 
hegységben lévő cédrus állományokat is.

1993. május. Beszámolót tartottam a francia cédrus kísérleti hálózatról 
Marokkóban Ifran városában egy 1 hetes Nemzetközi Szeminárium keretében. 
Az Atlasz-hegység cédrus államányait részletesen tanulmányoztuk három nap 
alatt.

1993. június. Egy francia kutató kollégával (Dr-Ph. Dreyfús) 
Magyarországon tanulmányoztuk a feketefenyő állományokat. Egy hét alatt 
összehasonlítást végeztünk a francia feketefenyő állományokkal. Magyar 
részről dr. Veperdi Gábor kutató volt velünk.

Dél-Franciaországban rendszeresen fogadtam és fogadok magyar 
erdőmérnök kutatókat, tanárokat vagy gyakorlati szakembereket:

1992. március. Barna Tamás, dr. Varga Szabolcs és dr. Horváth Béla a 
Soproni Egyetemről, Marosi György az ÉRTI soproni kirendeltségéről egyhetes 
tanulmányutat végzett a francia magtárolást és csemetenevelést illetően.

1992. október. Négytagú küldöttség tanulmányozta a cédrus állományokat 
egy hét alatt. (dr. Bondor Antal, dr. Sárvári János, dr. Veperdi Gábor és Sódar 
Pál) személyében.

1993. november. Ismét négy magyar erdőmémök (Barátossy Gábor, Barna 
Tamás, Spiegl János és Szűcs Dezső) végzett tanulmányutat a francia cédrus

108



állományokban. Témakör: maggyűjtés és -tárolás, csemetenevelés, erdősítés és 
erdőművelés.

1995. május 27-június 2. Pápai Gábor Szabados János kíséretében a francia 
cédrus állományokat tanulmányozta. Pápai Gábor a magyar Erdészeti Lapok 
főszerkesztője videóriportázst készített a cédrusokról és az én franciaországi 
tudományos kísérleti tevékenységemről.

1996 májusában a KEFAG Rt.-től Kecskemétről egy 15 tagú erdészcsoport 
látogatta a cédrus állományokat Franciaországban: dr. Bondor Antal, dr. 
Sárvári János, dr. Gőbölös Antal, Sódar Pál, Kiss Béla, Mézes Lajos, Rákosi 
József, Koczka Zoltán, Felföldi Zoltán, Horváth László, Kara Miklós, Fodor 
Mihály, Kocsis Vilmos, Csordos József, Szűcs Dezső.

1996 júniusában a HM. Kaszói Erdőgazdaság Rt.-tői egy hatszemélyes 
erdész csoport érkezett és végzett tanulmányutat a francia cédruserdőkben: 
Frantz Árpád, Hilmer Ferenc, Máté Zoltán, Mocz András, Sashalmi Miklós, 
Tüske Zoltán.

1996 augusztusában a Soproni Egyetemről jött két végzett hallgató: Marosi 
András EFE Sopron, Varga Attila EFE Sopron.

1997 augusztusában egy nagyobb csoportot alkotó hallgató érkezett a 
Soproni Egyetemről: Dobó Béla, Gőbölös Péter, Kiss László, Kovács János, 
Kürtösi András, Nyári László

1999 augusztusában Egerből: dr. Kovács Jenő nyugalmazott erdészeti 
vezérigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tett látogatást.

Végül három eseményt kell megemlíteni:

1/ Az 1999 májusában a Szolnokon tartott Országos Erdészeti Egyesület 
vándorgyűlésén, ahol vezetésem alatt egy 4 tagú csoport képviselte a francia 
erdészeti egyesületet.

2/ 2000. május 22-23-án részt vettem Budapesten a külföldön élő magyarok 
részére tartott tudóstalálkozón és ott beszédet tartottam.

3/ 2000. május 25-26-án Budapesten, Neszmélyben és Agostyánban egy 
cédrus nagygyűlés társszervezője voltam.

2000 szeptemberében egy 4 tagú magyar csoportot fogadtam a francia 
erdészeti egyesület keretében. Ezen a tanulmányúton egy hét időtartam alatt 
bejártuk a legfontosabb francia erdőket a párizsi medencétől kezdve egészen a 
déli Mont-Ventoux-hegységig.

2001. június végén ismét egy cédrus nagygyűlésen vettem részt a sárvári 
ÉRTI szervezésében. Megnéztük a híres Budafai Arborétumot, ahol a cédrus 
növekedését hasonlítottuk össze egzóta- és őshonos fenyőkkel.

A kutatásaim eredményeit több mint ötven tudományos közlemény foglalja 
össze különböző francia, magyar és más nemzetközi lapokban. Ezek nagy

109



részében francia nyelven. De több cikk megjelent magyar, német és angol 
nyelveken is. A cikkeknek rövid összefoglalását az Oxford-i „Forest Abstracts” 
adja angol nyelven és a Franciaország-i Nancy központ egy évi kiadványban: 
„Analytical Review of Publications” angol és francia nyelveken. Ezek mellett és 
párhuzamosan számos cikkem jelent meg a magyar Erdészeti Lapokban és a 
Soproni Egyetem „Soproni Műhely” számaiban. A rövid vázlatos leírása a 34 
éves kutatásaimnak, illetve a 27 éves francia I.N.R.A. (a francia kutató állomás 
rövidítése, mint a magyar ÉRTI) a következő:

Kezdetben a cédrusfa, mint meghonosított fafaj általános tulajdonságait 
tanulmányoztam és ennek elteijedési és fahasználati lehetőségeit. Ezután 
fatermési- és fatömegtáblákat készítettem feketefenyő állományokra. Dél- 
Franciaországban ez a fafaj úgy 1870 körül jött be, és jelenleg 50 ezer ha 
területet foglal el. Ezen állományok tanulmányozása céljából 111 kísérleti 
területet vettünk fel 7 vármegyében, és 444 próbatörzset döntöttünk, melyeket 1 
méteres szakaszonként elemeztünk. Fatermési görbéket készítettem, részben 
Magyar János módszereivel, részben matematikai eljárásokkal. Tanulmányoz
tam ezen fafaj magtermési és természetes felújulási lehetőségeit is.

Párhuzamosan és sokkal nagyobb mértékben tanulmányoztam a cédrusfa, 
Cédrus atlantica, ökológiai viszonyait, virágzási, megporzási és magtermelési 
vonatkozásait, valamint csírázási és természetes felújulási folyamatait 19 
kísérleti területen a Pyreneusoktól a Francia-Alpokig, 200 és 1000 m 
tengerszintfeletti magasságban. Majd ezen fafaj fatermését, fafelhasználatatát és 
fatechnológiáját, valamint ökológiai viszonyait tanulmányoztam szintén 
kísérleti területeken.
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M ellék letek

D tK A N JiV
Sopron Pf. l ‘>-. T ele fon :  U-00

109- 1/ 1971 . Tárgy: O k lev é lh o iio s itá s i kérelem

B e n k ő G é z a  
részére

Százhalombatta -  Dunafúred 
lángolsz u . '

O klevélhonositási kérelm ére é rte s ítem , hogy kérelm ét 
nem te lje s íth e te m , mivel a Magyar Népköztársaságnak k ih e ly e
z e t t  soproni egyetemi rész lege  Kanadában nem v o lt  és n incsen , 
te h á t b en y ú jto tt oklevele nem te k in th e tő  nemzetközileg e l i s 
mert egyetem á l t a l  k iad o tt oklevélnek.

Amennyiben m egszakított erdőmérnöki tanulm ányait f o ly t a t 
n i  k iv án ja , e rre  vonatkozó kérelm ét -  munkahelye á llam i, p á r t  
és szakszervezeti vezetőinek véleményével e llá tv a  -  ben y ú jth a t
ja .  Kérelmének megvizsgálása u tán  fogon é r te s í t e n i ,  hogy l e 
h a l lg a to t t  fé lé v e i a lap ján  mely tan tárgyak v iz sg á it  számítom 
be, i l le tő le g  az Erdőmérnöki Kar melyik évfolyamára ira tk o z 
ha t be.

T ájékoztatásu l megjegyzem, hogy az Erdőmérnöki Kar lev e
lező tagozatán — megfelelő számú je len tkező  hiányában -  évek 
óta nincs beiskolázás. '

-v. Dr.Bezzegh László
'^/'tanszékvezető  egyetemi tanár

dékán
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109-1/197 1. Tárgy : Oklevélhonositós»

E rd é s z e ti  éa F a ip a r i  Egyetem D unafü red , 1971 május 2 5 .-é n .
Erűőmém öki K ar.
SOPRON

D r. Bezzegh L ász ló  Dékán r é s z é r e .

Május 1 1 .- i  l e v e l é r e ,  amelyben k ü lfö ld ö n  s z e r z e t t  oklevelem  
h o n o s í tá s á t  u t a s í t j a  e l ,  betegségem  m ia t t  csak  most tud tam  v á la s z o ln i .  
Levele n e g a tiv  a la p h a n g já b ó l a z t  a k ö v e tk e z te té s t  vontam l e ,  hogy nem 
az Alma M ater j e l e n le g i  k é p v ise lő in e k  vé lem ényével, v ag y is  a K ari Tanács 
á l l á s p o n t j á v a l ,  hanem egyéni te h e te t le n s é g g e l  és r ö v id l á t á s s a l  á l lo k  
szemben. Szeretném  azonban f e lh iv n i  s z iv e s  f ig y e lm é t a következő lényeges 
p o n to k ra  :

N o .l ,  F ü g g e tle n ü l az o d a k e rü lé s  k ö rü lm én y e itő l /  — hogy a Nép- 
k ö z tá rs a s á g  h e ly e z te -e  o d a , vagy sem — / ,  a S e lm ecrő l szárm azó Soproni 
Egyetemnek Kanadában i s  v o l t  r é s z l e g e , és o t t  1 9 5 8 - tó l  annak 151 d ip lo 
mát s z e r z e t t  h a l l g a tó j a  és t a n á r i  k a ra ,  e r d é s z e t i l e g  nem zetközi s z in te n  
i a  e l is m e r t  munkát v ég ez , am it s t r u c c - p o l i t i k á v a l  nem létezőnek  n y i lv á n i -  
t a n i , sem a S oproni Egyetemnek, sem a Magyar N épköztársaságnak  n in c s  h a sz 
n á r a ,  s ő t  a z t  inkább  n e v e ts é g e s sé  te s z io

No .2 ,  A U n iv e rs ity  o f  B r i t i s h  Colum bia, v a g y is  a Vancouverben 
sz é k e lő  B r i t i s h  Kolum biai Egyetem huszonö t k a rá v a l és több  m int harm inc
e z e r  h a l lg a tó já v a l  n em ze tk ö z ileg  so k k a l jobban is m e r t  ----  de m indenhol
e l is m e r t  egyetem ----  m in t a so p ro n i vagy p e s t i  egyetem ek. Az O k le v e le t
k i á l l í t ó  s z e rv  t e h á t  nem a Soproni T ag o za t, hanem a U niv . o f  B.Ca E rd észe 
t i  Fak u l tá s a  amelynek mi csak  egy a d o p tá l t  r é s z e  v o ltu n k .

Ehhez a t ip ik u s a n  m agyaros " Ki ism er e l  k i t  ? ké rd ésh ez  
h o z z a ta r to z ik  még egy lényeges ö s s z e h a s o n l í tá s  : Az 1956-os Dékán és Taná



r i  Kar k é p e s íté s é h e z  /  am elyet u g y an o tt s z e r e z te k ,  m in t a je le n le g ie k  /  
a Kanadai Egyetem nem _fűzö tt kom m entárt. Az e lő le g e z e t t  b izalom  kiérdem - 
l é s é t  az e lm ú lt t i z e n ö t  év a l a t t  számos d ic s é rő  c ik k , könyv, és s t a t i s z 
t i k a i  a d a t b i z o n y í t j a .  Jo g g a l e lv á r h a t já k  te h á t  Kanadában a kö lcsö n ö s 
e lis m e ré s  u d v a r ia s s á g á t  egy b a r á t i  á llam  E gye tem étő l, am ikor egy á l t a lu k  
h i t e l e s í t e t t  d ip lom a so p ro n i e l i s m e r é s é r ő l  van s z ó .

No.3 % A magam r é s z é r ő l  az erdőm ém öki tanulm ányaim at b e f e je 
z e t tn e k  te k in te m , b á r  az ö tö d ik  évem e le jé n  a fo ly am ato s  t a n í t á s  megsza
k a d t Sopronban, a z t  1957 őszén  Vancouverben f o l y t a t t u k ,  és o t t  1958 ta v a 
s z á n , d ip lom atervem  megvédése u tá n  e ln y ertem  a B ach e lo r o f  S c ience  in  
F o re s try  fo k o z a to t ,  ami h a z a i v iszonyok  k ö z ö tt  O k leveles Erdőmérnök l e t t  
v o ln a . E zt követően  négy év f a i p a r i  /  r é t e g e l t  lemez g y á r tá s  /  és h é t  év 
á l la m e rd é s z e t i  g y a k o r la to t  s ze re z tem , E rd ei U tk i tű z é s ,  T e rv e z é s .K ö ltsé g 
v e té s  , E rd ő b e c s lé s , L é g ik é p -k ié r té k e lé s ,Komputerhez a d a tre n d e z é s i  munka
k ö rö k k e l.

Végül i s  fe lh ívom  s z iv e s  f ig y e lm é t,  hogy le v e le z é s ü n k rő l  
—m int Kanadai Á lla m p o lg á rtó l — m á so la to t fog  kapni a Kanadai Kormány 
B u dapesti K é p v is e le te ,  v a lam in t a " KAPOCS "cim ü, van co u v eri e rd é sz 
k o lle g á k a t  ö sszek ö tő  ú js á g  i s ,  amelyen k e r e s z tü l  sokan é rd e k lő d é s s e l  f i 
g y e l ik  a Kanadai -  Magyar -  E rdész -  D ip lom áciai v iszonyok  a la k u lá s á t .
Nem k é ts é g e s ,  hogy a j e l e n le g i  Dékán n e g a t ív  v iszo n y a  ezekhez a fo n to s  
k érd ések h ez  nagy v i s s z a t e t s z é s t  fog  k e l t e n i  nemcsak a m agyar szárm azású , 
de a nem zetközi erdészkö rökben  i s .

T i s z t e l e t t e l ,

Benkő Géza B .S .F . o f  U.B.Co



Dávid Ibolya
igazságüg}frniniszter- asszony részére

Budapest.
Kossuth Lajos tér 

Parlament

Tisztelt Miniszterasszony!

Alulírott Beliczay István e levél megírásához hosszú vívódás után fogok hozzá. A 
megértéshez el kell mondanom, hogy az előzmények az 1956-os eseményekig nyúlnak vissza.

Az említett időpontban ötödéves erdőmémök hallgató voltam Sopronban. Ama 
bizonyos november 4-én hajnalban fegyvert fogtunk. A benzines palackkal, kézigránáttal, 
különböző lőszerrel megrakott teherkocsik tetejére felkapaszkodva vonultunk ki Sopron 
védelmére, a várhatóan szemből érkező szovjet harckocsikkal szemben. A mi évfolyamunk 
azon része, akik csak gyalogsági fegyverekkel rendelkeztünk, a kópházi temetőben foglaltunk 
tüzelőállást, a Sopronba bevezető műút védelmére. Csak a véletlenen múlott, hogy most nem 
ott porladunk néhány tömegsírban többszázan a térségben.

Ugyanebben az időben az oktatók jelentős része családjaikkal - közöttük Roller 
Kálmán, az Erdőmérnöki Kar dékánja is - elhagyták Sopront. A hallgatók bizonyos része s 
valamint a hozzájuk csatlakozó egyéb személyek az oktatókkal együtt távoztak Ausztriába.



Mi alkonyaikor fegyverrel léptük ál a határt Kópházánál. így lettünk osztrák 
hadifoglyok 42 napig. A cseles lefegyverzésünk ut án az osztrákok először Bécsbe, majd 
Salzburgba szállítottak. A drótakadállyal, fényszórókkal körbevett területen fegyveres őrség 
vigyázott ránk. A tábort csak fegyveres őr kíséretében kórházi kivizsgálás, gyógykezelés 
érdekében hagyhattuk el.

A határt fegyver nélkül átlépőket -  közöttük oktatóinkat és diáktársainkat -  Salzburg 
közelében civil lágerben helyezték el.

Ahogy teltek a napok, a híreket hallgatva a feszültség nőtt bennünk, s mind jobban 
rádöbbentünk, hogy „Nyugatról” segítséget nem kapunk. Bár a nyugat-európai rádió még több 
napig azt „sivalkodta”, hogy „csak még 24 óráig tartsatok ld”. Ez túl sok magyar életébe 
került! Közben itthonról kaptuk a vadabbnál vadabb híreket, amit szerencsére mi akkor 
részben rémhírnek tekintettünk. A valóságot csak 1990 után tudtuk meg, hogy a 
Szovjetunióba történő elhurcolások és a helyszíni kivégzések mind igazak voltak. Azt is 
megtudtuk a fenti időpont után a magyar hírközlő szervektől, hogy 1956 november első
napjaiban az Amerikai Egyesült Államok értesítette Szovjetuniót, hogy a magyarországi
eseményeket Magyarország belügyének tekinti. Ekkor kezdődött meg a szovjet csapatok 
visszavonulása Magyarországra.

A hosszúnak tűnő előzményeket azért kellett leírnom, hogy érzékeltetni tudjam az 
akkori kilátástalan helyzetet, elkeseredettséget, széthullottságot. A tehetetlenség tudata 

_ Iélekszárító volt! A korábbi remények szertefoszlottak!
Hogyan tovább? Hogyan folytatjuk tanulmányainkat? Visszajönni, maradni, 

továbbmenni?Pélt mindenki! Visszajönni volt a legkockázatosabb. Mindannyian tudtuk azt, 
hogy vallatás esetén mindenki aztvall be, amit a vallatok akarnak! Általában több olyan _ -- 

- cselekményt is elkövettünk, amiért akkor felelősségre vonhatók voltunk.



Szerencsére ebben a kuszáit, bizonytalan helyzetben akadt egy személy, aki a „vert 
hadunk” élére állt. Roller Kálmán dékán úr először a nyugat-európai tanintézetekkel tárgyalt a 
soproni diákok, oktatók befogadásáról, de eredménytelenül. Végül Kanadával, a Vancouver-i 
Egyetemmel sikerült olyan megállapodást kötni, amely a hazájukat vesztett soproniaknak is 
elfogadható volt. Ez után jött a kiutazás anyagi gondja, mert az ezzel járó költségek fedezését 
a kanadai állam nem vállalta. Végül az utazás költségei is előteremtődtek. Arról nincs 
ismeretem, hogy mások -  oktatók és hallgatók -  a fenti munkában milyen mértékben tudtak 
segíteni. A családtagokkal együtt több mint 200 személy utazott Vancouverbe.

Egyéni törekvéssel és a már említett segítséggel^többeknek sikerült Nyugat- és Észak- 
Európa különböző egyetemein elhelyezkedni. Az volt az alapelgondolás, hogy ha a politikai 
helyzet pozitívan változik, akkor a különböző tanintézetekből Sopronba visszahívott oktatók 
segítségével a magyar erdőmémökképzés sokat nyerhet.

Mire a hadifogoly-státuszunkat meg lehetett szüntetni, addigra már a Kanadában 
történő továbbtanulási lehetőség megteremtődött. Főleg ötödévesek többen vállaltuk a 
visszajövetel kockázatát. Eljött az elköszönés, az elbúcsúzás ideje. Életem eddigi egyik 
legmegrázóbb eseménye ez volt! Több felnőtt, kemény férfiember kapott sírógörcsöt!

Ki tudja, hogy Roller Kálmán szervező, vezető tevékenységével hány embert mentett 
meg? Ezeknek az embereknek jelentős része ma egyetemi tanár, tudós, akadémiai tag szerte a 
világban. Több hallgató személyének köszönheti, hogy az 50-es években nem távolították el 
az egyetemről, pedig ő akkor a szabadságát veszélyeztette.



Roller Kálmán Magyarországtól, a Sopron: Egyetemtől a fent leírt munkájáért eddig 
elismerést nem kapott, csak sárdobálást, vádaskodást! A Vancouver-i Egyetem 
professzoraként számos elismerésben részesült. Ő nem elvitte a soproniakat, ő a szétszéledt 
„nyájat” fogta össze! Ideje volna, hogy a magyar állam méltó elismerésben részesítse. Mások 
életmentésért kitüntetést kapnak! Sietni kellene nagyon, mert az emberi élet véges. Ő már a 
nyolcvanadik életévén túl van, hiszen én, a tanítványa is elmúltam 70 éves.

El kell mondanom, hogy én csak hallgatója, vizsgázója voltam. Az a vád nem érhet, 
hogy tevékenységéből anyagi hasznom származott, ha az ismeretet, a tudást, a rálátást a 
szemléletet nem tekintjük annak, amit tőle is kaptam. Roller Kálmán tevékenységének 
megítélésével kapcsolatban minket, a körülményeket ismerő, átélő, a korábbi időkben is 
pártatlanokat soha meg nem hallgattak. Ez ügyben hallgattassák meg más is, Kató Ferenc, aki 
Németországban fejezte be tanulmányait. Címe: Prof.Dr.Dr.h.c. Ferenc Kató lm Kleinen’ 
Felde 27, D-34346 Hann. Münden, Tel.: 05541/32596. A fentiekben előzetesen nem 
értekeztünk, véleményt nem cseréltünk.

Ha sürgősen nem pótoljuk mulasztásunkat, idővel siránkozhatunk majd, mint László
Gyula esetében, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem emelte életében az őt megillető 
tagjai sorába!

Tisztelt Dávid Ibolya! Most az Ön által már többször is bizonyított igazságérzetében

Tisztelettel köszönti:
Benczay István 
ny. erdőmérnök 
6422 Tompa, Kossuth u.23/a

Tompa, 2001.12.25.



IG AZSÁG ÜG YI M INISZTÉRIUM
Ügyfélszolgálati Iroda 

IM/Ü SZI/2002/ÜG YF/24/2.

Beliczay István részére 

Tompa 

T isztelt Uram!

Igen megtisztelő bizalma, hogy Dr. Roller J. Kálmán áldozatos 
munkájának magyar állami elismerése érdekében az Igazságügy-Miniszter 
Asszonyhoz fordult segítő támogatásért. Úgy gondolom tudnia kell, hogy nem 
Ön az egyetlen, aki hasonló célok érdekében a Külügyminisztert, az Igazságügy
minisztert, illetve más közjogi méltóságot megkeresett, hogy a volt dékán -  
ahogy a beadványokban fogalmazták: még időben -  erkölcsi megbecsülést 
kifejező állami kitüntetésben részesüljön.



Azon óhaja, miszerint Roller dékán úr tetteiért, cselekedeteiért és 
tudományos munkájáért szülőhazája állami elismerésében részesüljön, 
mindenképpen méltányolható kérés, hiszen az Ön beadványából is kitűnik az az 
áldozatos munka, amelyet Dr. Roller J. Kálmán az „üldözött diákok” 
védelmében, a nemzet és haza dicsőségére, valamint a tudomány előbbre vitele 
érdekében fejtett ki.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 
(MKktv.) 1. §-a értelmében a Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet 
szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek 
előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett 
kimagasló, példamutató tevékenységet.

A kitüntetéseket a legmagasabb közjogi méltóság, a köztársasági elnök 
adományozza, ami megfelel a polgári demokratikus államok ez irányú 
hagyományainak, egyúttal biztosítja a kitüntetések adományozásának erkölcsi 
súlyát. Hasonlóképpen az a rendelkezés is, amely szerint a kitüntetés 
adományozására a miniszterelnök tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek, 
külföldi állampolgár kitüntetett esetében pedig a  külügyminiszter tesz javaslatot 
a miniszterelnöknek az előterjesztésre. ~



A törvény előírja továbbá, hogy a kitüntetést a köztársasági elnök vagy 
személyes megbízottja adja át, a kitüntetés adományozásáról szóló határozatot 
pedig a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában a Magyar Közlönyben közzé 
kell tenni. Az idézett szabályok, a kitüntetés átnyújtójának személye és az átadás 
körülményei jelentősen hozzájárulnak az esemény kivételes jellegének 
hangsúlyozásához, az elismerés súlyának növeléséhez,

Figyelemmel a fenti eljárási rendre, érdeklődésünkre a 
Külügyminisztérium Diplomáciai Protokoll Főosztálya (amelynek feladatai közé 
tartozik — külföldi állampolgárok esetében — a hazai kitüntetések 
adományozásának előkészítése, az ajánlások koordinálása, és továbbítása) a 
következő tájékoztatást adta:

Dr. Roller Kálmán kitüntetésére tett javaslatokat a Külügyminisztérium 
politikai államtitkára támogatta, ezért ajánlását a kedvező döntés meghozatala 
érdekében továbbította a Miniszterelnöki Hivatalhoz.

A Miniszterelnöki Hivataltól kapott tájékoztatás szerint pedig Dr. Roller J. 
Kálmán „kitüntetési dokumentációja” (az ajánlásokkal, korabeli 
dokumentumokkal és iratokkal együtt) 2001. július 7-én érkezett a 
Miniszterelnöki Hivatalhoz.



A Miniszterelnöki Hivatal Dr. Roller J. Kálmán kitüntetésére vonatkozó 
előterjesztésről a döntést igyekeznek mihamarább meghozni, ami idén nyáron 
várható.

Abban a reményben kérem válaszom megértő tudomásul vételét, hogy a 
Roller dékán úr kitüntetése érdekében történő közbenjárása és jobbító szándékú 
tenni akarása hamarosan kedvező eredményre vezet.

Budapest, 2002. március 5.

Üdvözlettel:

dr. Horváthné dr. Jelien Judit 
tanácsos



The Ambassador o f 
the Rcpublic o f Hungary

Dr. Roller J. Kálmán úr 
1615-1055 Bloor Street E.
Mississauga, ON, L4Y 2N5

Tisztelt Dékán Úr!

Őszinte örömmel és tisztelettel tájékoztatom arról, hogy a magyar kormány döntése alapján 

Ön a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesül. A kitüntetés, amelyet 

Benkő Géza úr, az Igazságot Roller Dékánnak Bizottság elnöke kezdeményezett és 

nagykövetségünk támogatott, elismerése annak a rendkívüli életútnak, amelynek során Dékán úr az 

emberi és szakmai kitűnőség számtalan példáját adta.

A hasonló esetekben követendő eljárás keretében nagykövetségünk hivatalosan 

kezdeményezte a kitüntetéshez való hozzájárulást a kanadai Külügyminisztériumnál. A kitüntetés 

átadásának részletei azt követően pontosíthatók, hogy a kanadai hatóságok a kért jóváhagyást 

megadják. Köszönettel veszem ugyanakkor Dékán úr előzetes tájékoztatását arról, hogy az ottawai 

magyar nagykövetségen vagy inkább a lakóhelyén tartaná alkalmasnak a kitüntetés átvételét.

Ottawa, 2002. április 2.

Tisztelettel köszönti,
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Dr. Mátíi Ferenc úrnak 
A Magyar Köztársaság Elnökének 
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 
HUNGARY.

Tisztelt Elnök Úr!

Március 23.-án Mississaugában (Torontó mellett) ünnepelte 90.-ik születésnapját szeretett 
dékánunk Dr. Roller J. Kálmán négy fiával, családjaikkal, (unokákkal több mint harmincan) nagy 
örömmel, barátok, ismerősök és 140 volt diákjának jókívánságaival körülvéve.

Örömünket nem kis mértékben az okozta, hogy 2002-ben végre a hazája is elismerte Dean 
Roller önfeláldozó munkáját, amit az Ön kezével aláírt Köztársasági Érdemrend kitüntetés bizonyít 
és ezért mindannyian hálásak vagyunk. Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Szövetség kitüntetése 
után, ez volt a második magyar elismerés. (A külföldön kapott szakmai és állami elismeréseket, a 
University of British Columbiá-tól a díszdoktorátust már 1999-ben megkapta.)

Sajnos Alma Materünknél, a Soproni Erdőmémöki Főiskolán, vagy ahogy manapság hívják: 
a Nyugat Magyarországi Egyetemen a helyzet sokkal siralmasabb.

Nemrégiben derült ki, hogy az egyetem vezetői vagy meglepően nagyfokú tudadanságról 
adnak bizonyságot Roller dékánnal kapcsolatban, vagy pedig még most sem tudnak szabadulni az 
50-es években beléjüknevelt "elvtársi élői téletektől "és rosszindulatú rágalmaknak felülve, homokba 
dugott fejjel, elzárkóznak a tényekkel való szembenézéstől.

Márciusban egy újságíróval beszélve kiderült, hogy az egyik dékán még ma is kétségbevonja 
Dr. Roller tudományos képesítését, holott a Magyar Tudományos Akadémia levele már régen a 
birtokukban volt (amit tőlem kaptak) és aminek az alapján, a tanácsteremben függő képe alatt már 
1997-ben kijavították a hiányzó Dr. jelzést Roller dékán neve előtt A mostani megbízott rektor, a 
fiam generációjához tartozó Dr. Faragó Sándor, — aki az Elnök úrtól váija kinevezését — még 
mindig meg van győződve arról, hogy kétszázezer politikai menekült, a soproni 500-al együtt, 
mii)d csak pénz miatt és kalandvágyból ment külföldre 1956-ban. Vajon mit gondolna erről Tóth 
Ilona, Mansfeld Péter meg a többi 400 magyar akiket kivégeztek, mert otthon maradtak'?

Ideje lenne utánanézni, hogy ne bújjanak az "egyetemi autonomia" védőbástyája mögé 
olyanok, akik a moszkovita Dr. Gál János rektornak egyhangúlag díszdoktorátust tudtak szavazni 
1997-ben, de egyhangúlag leszavazták Dr. Roller J. Kálmánnak ugyanezt 1999-ben, sőt még csak 
nem is tárgyalta az Egyetemi Tanács 2002-ben, amikor már másodszor javasoltuk Dr. Koloszár 
József rektornak Roller dékán díszdoktorátusát.

Ugyanez a Gál János még 1990 előtt, rektori hivatalát felhasználva hazudta rólunk, hogy a 
külföldön szerzett diplománkat sehol világon nem fogadják el. Nem lehet tehát csodálkozni, hogy a 
mai dékánok és rektor jelöltek "népnevelése" nem úgy sikerült, ahogy a modem, "rendszertvál tott" 
Európához csatlakozó, Magyarországtól elvárná az ember. Talán, ahogyan azt Kanadában nevezik: 
egy "upgrading course" (feljavító tanfolyam) nem ártana a mai egyetemi vezetőknek, hogy 
meg tudjanak felelni a nemzet történelmi elvárásainak?
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Ezekután örömmel olvastam az Elnök úr honlapján beszédét, amit 2002 szeptemberben 
mondott a Recski megemlékezésen, hogy a "mi felelősségünk, hogy maradjon szándék és erő az 
áldozatok megbecsülésére" — valamint az augusztus 26.-ai rektori kinevezések átadásánál pedig: 
"az egyetemi tanároknak, felső oktatásnak, a tudományok tanítása mellett nevelni is kell" — 
meg azt, hogy a: "...tradíció, hagyományok ismeretét, tiszteletét és tovább vitelét."

Ezek a gondolatok igen hasonlítanak azokhoz a mondatokhoz, amiket Papp Sándor Kanadai 
Magyar Nagykövetnek írtam 2002 március 20.-án:

""Amennyiben a második kísérletünk is sikertelenül fog végződni Sopronban, (Dr. Roller 
elismertetésére) abban az esetben az Oktatói Kar "átvilágítását" fogjuk javasolni az Oktatási 
Minisztériumnál. Nemcsak a működő politikusokat kell szemmel tartani, hogy munkájukkal ne 
árthassanak az országnak, de az ifjúság tanításával és nevelésével foglalkozó tanárokat és oktatókat 
talán még sokkal fontosabb kiértékelni, mert a fiatal értelmiség gondolkozását befolyásolva, még 
nagyobb károkat tudnak okozni a nemzet jövőjében, mint a politikusok.

Itt az ideje végre visszatérni volt főcserkészünk, a tragikus sorsú miniszterelnök, Gróf Teleki 
Pál célkitűzéséhez, hogy "Emberebb embert és magyarabb magyart kell nevelnünk." Ehhez 
kértük, kaptuk és most hálásan köszönjük a hazai politikusok és a Nagykövet úr segítségét""

Egészen biztos vagyok abban, hogyha az Elnök úr volna szives megkérdezni Dr. Faragó 
Sándort — a rektori kinevezése előtt —, hogy miért különbözik a véleménye Roller dékánra 
vonatkozólag a Köztársasági Elnökétől, akkor jobban fontolóra venné az ügyet. Talán jobban 
meghallgatná többszáz külföldön élő kollégáját, akik már 46-éve váljak Sopron válaszát és a 
jóvátételt azért a sok gyalázatos rágalomért, igazságtalan vádaskodásért, amiket Roller Dékánnak 
el kellett szenvednie áldozatos munkájáért, amit a diákjai, az erdészet, és a magyar haza jóhíre 
érdekében tett egész életében.

Ha az Elnök úr hivatali tekintélyét és a személyének járó tiszteletet hajlandó lenne még erre 
a "kis ügyre" bevetni és jobb belátásra bírná Sopront, azzal nekünk egy óriási nagy követ verme 
le a vállunkról. Akkor befejeződhetne a munka, amit még 1991-ben kezdtünk el, amikor 
megalakult az "Igazságot Roller Dékánnak Bizottság". A fenti gondolatok reményében zárom 
soraimat és maradok tisztelettel, egy hazájától — önhibáján kivül — távol élő nyugalmazott 
erdőmémök, de örökké hű magyar.

Victoria, British Columbia. 2003 április 8.-án.

Benkő Géza
S o p r o n i  ö r e g d i á k ,
B. S e .  F .  o f  U. B.  c. 5 8 '

I G A Z S Á G O T  R O L L E R  D É K Á N N A K  
B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E

Másolatot
kaptak: Dr. Kálmán J. Roller Mississauga, Ont. Canada

Dr. Magyar Bálint Oktatási Miniszter, Bi 
Dr. Faragó Sándor rektor, So
Dr. M észáros Károly dékán, S<
Dr. M olnár Sándor dékán, Sí
Dr. Rumpf János tanszékvezető tanár,
Dr. W inkler András tanszékvezető tanár, 
Dr. Koloszár József tanszékvezető tanár, 
Dr. M astalír Emőné könyvtári főigazgató,

Budapest, Hungary
Sopron, Hungary
Sopron, Hungary
Sopron, Hungary

Sopron, Hungary
Sopron, Hungary
Sopron, Hungary
Sopron, Hungary
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fax: (06-1) 224 - 5075
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X II-1 /1 537-1/03.

Benkő Géza elnök úrnak
„Igazságot Roller Dékánnak "Bizottság
714 L in d s a y  St r e e t  
Victoria, B.C.

Canada V8Z 3E1

Tisztelt Benkő G éza úr! -

Szeretnék elnézést kérni st- késedelmes válaszért, ugyanakkor tolmácsolni 

Köztársasági E lnök Ű r köszönetét, hogy tájékoztatta Dr. Roller J. K álm án rektor úr 

díszdoktori kinevezésével kapcsolatos észrevételeiről.

Nagyon fontos kérdéseket és súlyos általános magyarországi problém ákat vet fel 

E lnök Úrhoz intézett levele. Mégis arra kell kém em , fogadja el, hogy a köztársaság 

elnöke semmilyen form ában nem  avatkozhat be egy egyetem életébe. A rektorok és 

egyetemi tanárok kinevezése az oktatási m iniszter feltenesztése alapíán tö.rré'iii: 

ezekkel kapcsolatban E lnök Úrnak nincs mérlegelési lehetősége. A m it az Ö n  által 

előterjesztett ügyben m egtehet, az a pozitív elismerés, melyet a Köztársasági 

É rdem rend kitüntetés is bizonyít.

Kívánom Önnek, hogy nemes erőfeszítései sikerrel járjanak.

Budapest, 2003. novem ber 17.

Szívélyes üdvözlettel,

Bal „  _ 
főosztályvezető
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NYUGAT-MAGYARORSZAGI EGYETEM U N I V E R S I T Y  O F  W E S T  H U N G A R Y
R e k t o r a W e s t n n g a r i s e h e U n i v e r s i t a t

5 9401 Sopron P í: 132. R e c  t o r
•V Tel.: (99)312-240 Fax: (99)312- 240 H-9401 SOPRON. Bajcsv-Zs.u.4. Pf:132.

E-mail: rectoroYrnvme.hu Tel: +36 (9 9 ) 312-240 Fax: +36 (9 9 ) 312-240

Kedves Volt Hallgatónk, Tiszteli Honfitársam!

Az első lépéseket Ön is Sopronban tette meg az erdész vagy bányász hivatás irányába, ahol 
életre szólóan magába szívta a selmeci szellemet balekként, firmaként. így aztán akkor is 
közös a múltunk, ha a történelem vihara el is szakított bennünket egymástól, sa  "Jó 
Szerencsét! " összetartó erejével élve egy családba tartozunk. A jó  családokban pedig a nagy 
ünnepekre a legtávolabb élő rokon is megtér a messzi távolból.
A mi családunk -  tágabb értelemben Hazánk, szükebb értelemben egyetemünk - is jeles 
ünnepre, kiemelkedő jubileumra készül, az 1956-os forradalom és szabadságharc félszázados 
évfordulójára, amelyet természetesen együtt szeretnénk ünnepelni azokkal, akik az akkori 
események főszereplői vagy részesei voltak. Méltó megemlékezést tervezünk, amelyre 
szeretettel várjuk és hívjuk Önt addig is, amíg a részletes programot tartalmazó ünnepélyes 
meghívónk elkészül és azt megküldjük Önnek.

2006. október 20. és 24. nap között zajlanak majd az ünnepségek, több helyszínen és 
programmal, részben az egyetem szervezésében, részben a városi megemlékezésekhez 
kapcsolódóan.

A tervezett retidezvénysorozatból röviden kiemelem a legfontosabbakat:



Október 20-án délután emlékkiállítással nyitjuk meg a visszaemlékezést a Lábasházban 
(Orsolya tér), majd október 23-án kora este emlékművet avatunk az egyetem Botanikus 
Kertjében, megkoszorúzzuk a forradalom emlékére állított táblát és az egykori 
történésekhez híven fáklyás felvonulással is tisztelgünk a forradalom dicső nagyjai előtt. 
Október 24-én 10.00 órától a SOTEX kultúrteremben — a mai Gyermek-és Ifjúsági 
Központ színháztermében - díszünnepséget rendezünk, a ház falán emléktáblát avatunk, 
bemutatjuk a jubileumra készített filmet és könyveket Délután az Erzsébet utca 9. szám alatt 
avatunk emléktáblát,ott, ahol bányásztestvéreink egykori kollégiuma volt Este az 
alkalomhoz méltó ünnepi műsorral zárjuk a megemlékezéseket.

Reméljük, hogy elfogadja meghívásunkat Ön is, aki ma is soproni diáknak tekinti magát.

Várható részvételéről az alábbi címekre feltétlenül visszajelzést várunk 2006. augusztus 15. 
napig!

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
H-940Q Sopron. Bajcsy-Zs. u. 4.
Telefon fax: 0036-99-312-240 
E-mail cím: rectoro a tnwe.hu

Jó Szerencsét!
Üdv az erdésznek!

Prof. Dr. Faragó Sándor 
rektor



Prof. Dr. Faragó Sándor, Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektora
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. H U N G A R Y

Tisztelt Rektor Úr, Kedves Sándor!

Meghívó leveledre válaszolva, az első lépéseket valóban Sopronban tettem még 1952-ben, 
nagy örömmel és lelkesedéssel, majd az utolsókat is, amikor 1956 november 5.-én éjjel sírva 
hagytam el hazámat az osztrák erdőkön keresztül, hogy életemet, szabadságomat megőrizhessem. 
Azóta sok minden történt és a Selmec-Soproni "összetartozás családi erejét” több alkalommal volt 
szerencsém tapasztalni. Egyik Rektor elődöd azt hazudta, hogy kanadai diplománkat "sehol a 
világon nem ismerik el" (Gál) és természetesen díszdoktorátust kapott Soprontól. Nekem 1970-ben 
ajtót mutattak, amikor hazamentem "kandidátusi" papírt szerezni. Először azt mondták hogy a 
leckekönyvem elveszett, azután 2002-ben kiküldték, hogy meglett. Követni próbáltam Orbai 
példáját, aki Master fokozatot szerzettVancouverben és itt is maradt. Ez aztán az igazi "Selmeci 
szellem": tőlünk elvárjátok a segítséget, de Ti nem adjátok meg ugyanazt nekünk.

Remélem már nem hiszed, hogy "csak a pénz és kalandvágy hozott minket külföldre" vagy 
talán ez a kanadai rokonaidra vonatkozott? Nem válaszoltál a 2003 -bán írt levelemre sem, amiben 
a színháznál mondott beszédhez gratuláltam és kértem, hogy Roller Kálmánra is úgy gondolj, mint 
Murmann Sámuelre. Ha odafigyelsz kérésemre, akkor nem kellett volna Mádl Ferencnek írnom és 
megspórolhattad volna azt a szégyent, hogy a Hazája előbb ismeri el Roller Dékánt, mint a soproni 
"gonosz mostoha" Alma Mátere. Az nem segít, hogy halála után kitűztétek a fekete zászlót. Nagy 
Imre sem lett boldogabb, hogy miután felakasztották, szobrot állítottak neki a Parlament elé.

A 1990 -es nagy "Hazafogadó Ünnepségen" is csak Magyar János dicsekedhetett azzal, hogy 
ő még mindig szocialista maradt, de egy nyugati vendégtől megtagadták a szót (Winkler), mert 
dicsérni merte Roller Dékánt, aki nélkül most egy díszdoktorotok sem lenne Kanadában és nem



volna lehetőség tompafejű tanárokat kiküldeni a U.B.C. -re, akik még mindig azzal dicsekszenek, 
hogy nem szavazták meg Rollernek a díszdoktorságot "mert nem volt meg az érdem".

Elkéstetek az emlékművekkel is. A táblát akkor kellett volna támogatni, amikor Rumpf János 
az Egyetem segítsége nélkül kínlódott a létrehozásával. Azután meg dicsekedtetek vele a pesti 
újságírónak, aki érdeklődni próbált az Egyetem Roller Dékánhoz való viszonyáról. Nem jövök 
veletek ünnepelni, amikor otthon olyanok fognak koszorúzni akik 56-ban a nép közé lövettek, 
90-ben megtagadták a szólásszabadságot és 2006-ban nyugathoz dörzsölődve várják azt, amit 
nem érdemeltek ki viselkedésükkel az elmúlt 16 év alatt.

Szeptember 11 és október 15 között ugyan otthon leszek és találkozni fogok rokonokkal és 
barátokkal Sopronban és szerte az országban, de semmiféle képmutató ünnepségen nem veszek 
részt egy hipokrita, magukat "soproni családomnak "/'testvéreimnek" nevező társasággal, 
akik szégyenükben elbújhatnának a föld alá, ha tudnák e-szavak jelentését. A meghívást azért nem 
fogadom el, mert ma is "soproni diáknak" érzem magam, az őszinte fajtából, akiknek nagy részét 
megölték, vagy elmenekültek. Szegény Magyar Hazámnak pedig kívánok: Jobb Szerencsét!!!

Victoria, B.C. 2006, aug. 1.

Benkő Géza, soproni öregdiák
Nyugalmazott erdőmérnök / B. Se. F. of U.B.C. 1958 /

Az Igazságot Roller Dékánnak Bizottság Elnöke /1992-2004/
A Viktóriái Magyar Társaskörnek alapító tagja /1966/ és volt elnöke /1974/

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség Kanadai Szervezetének volt elnöke /1985-1988/.
Postacím: G. Benkő 714 Lindsay St. Victoria, B.C. Canada V8Z 3E1/Telefon: (250) 727-3821
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Havas Ágoston: Még néhány szó a Bakony kopárainak befásításáról. LXVIII. 

113-119.
Havas Ágoston: A kopár területeken használt ültetési módokról. LXVIII. 120- 

121.
Havas Ágoston: Válasz ifjú Mikolás Vincének és Téglás Károlynak. LXVIII. 

123-124.
Hírek a Turisták Lapjából. LXVIII. 131.
Jávorka Sándor: A bakonyi „vénhedő tiszafa”. LXVIII. 55-57.
Jerőme René: A veszprémi gépesítés! tapasztalatcseréről. LXVIII. 152-153.
Jeskó Gusztáv: Bakonyvidéki erdészet gazdasági szempontból. LXVIII. 12-1 A.
Kabina János: A szentgáli közbirtokosság erdészeti viszonyai. LXVIII. 78-84.
Keiner Rezső: A házilagos kitermelés és házi faipar a zirci járásban. LXVIII. 

93-94.
Kerner, Anton: A Bakonyerdő. Növényföldrajzi vázlat, (fordította: Papp 

Mónika) LXVIII. 45-52.
Kerner, Anton: A Duna menti országok növényvilága. A magyar Alföld

és a Bihar-hegység. (fordította: Madas László) LXII. Teljes 
szám.

Kollega Tarsoly István (szerk.): A leghosszabb fél évszázad. Erdészetünk a 
kormányjelentések tükrében, 1899-1941. LXI. Teljes 
szám.

Kollega Tarsoly István: Előszó. LXI. 9-10.
Kollega Tarsoly István: Erdészeti közigazgatás. LXI. 29-35.
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Kováts Béla: Összehasonlító kísérletek a Mikulás-féle dombos ültetéssel. 
LXVIII. 111-112.

Lichner József: Az „Alma Mater” kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, 
illetve szétdarabolásáig. LXV. 5-39.

Lipka Árpád: Egy és más a Bakony szarvasairól s általában a fővadtenyésztés
ről. LXVIII. 165-166.

Lippenszky György: A Keszthelyi Állami Erdőgazdaság műszaki fejlesztése.
LXVIII. 159-160.

Madas László: A fordító ajánlása. LXII. 5.
Majer Antal: Félévszázados kísérletek a farkasgyepűi bükkösben. LXVIII. 161- 

162.
A Magyar Erdészegylet 13. vándorgyűlése Veszprémben 1863. augusztus 25- 

28. között, (fordította: Papp Mónika) LXVIII. 9-11.
Márkus László: Az Erdészeti Tudományos Intézet munkája az ugodi kísérleti 

erdészetben. LXVIII. 156-157.
Márton Sándor: Új ültetésmód. LXVIII. 97-100.
Mészáros Gyula: A bakonyi erdőispánság kialakulása. LXVIII. 42-44.
Mészáros Gyula: Erdőgazdálkodás a honfoglalás korában. LXVIII. 40-41. 
Mészöly Győző -  Héder Sándor: Balatonkömyéki fásítás. LXVIII. 149-151. 
Mikolás Vince, ifjú: Néhány szó a Mikolás-féle ültetésekről. LXVIII. 122. 
Mikolás Vince: A mesterséges utak és az erdő jövedelmezősége. LXVIII. 89-92. 
Nagy Domokos Imre: Damaszkin Arzén (1854-1914). LXV. 110-121.
Nórái Szabó Gyula: A Badacsony tetején. LXVIII. 130.
Oroszi Sándor (szerk): Bakonyi erdők, bakonyi évszázadok. Válogatás két 

évszázad írásaiból. LXVIII. Teljes szám.
Oroszi Sándor: A magyar erdészet, 1899-1941. LXI. 11-28.
Oroszi Sándor: Az erdélyi közösségi erdők története. LXV1. Teljes szám.
Oroszi Sándor: Az erdélyi Mezőség fásítása és egyéb közérdekű erdőtelepítések 

kérdése. LXVII. Teljes szám.
Oroszi Sándor: Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása. LXIII. Teljes szám. 
Oroszi Sándor: Egyházi és iskolai erdők Erdélyben. LXIX. Teljes szám.
Oroszi Sándor: Előszó. LXVIII. 7-8.
Oroszi Sándor: Erdősítési jutalmak, 1886-1914. LXV. 122-169.
Oroszi Sándor: Közalapítványi, társulati és városi erdők Erdélyben. LXX.

Teljes szám.
Ovecska, (Anton): Erdőgazdasági vázlatok a várpalotai uradalomból. LXVIII. 

75-77.
Paget, John: Magyarország és Erdély. LXVIII. 20-21.
Papp Gyula -  Világhy György: Repülőgéppel a cserebogár ellen. LXVIII. 154-

155.
Papp János: Erdősítés Balaton vidékén. LXVIII. 105-110.
Rédl Rezső: A bakonyi tiszafa előfordulása. LXVIII. 58-59.
Rédl Rezső: Képek a Bakony flórájából. LXVIII. 60-64.
Részletek Molnár Ferenc táblabíró 1821-ben megjelent, „A folyó homoknak
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eredetéről, veszedelmességéről és elfojtásáról” című írásából. 
LXVIII. 95-96.

RichardBright utazásai a Dunántúlon, 1815. LXVIII. 17-19.
Rómer Flóris: A Bakony. LXVIII. 27-29.
Rösler, Rudolf: Románia erdészettörténete. Összefoglaló áttekintés, (fordította 

Oroszi Sándor) LXV. 40-109.
Spettmann János: Vidéki levelek. I. A III. éves erdészhallgatók idei tanulmány

útja. LXVIII. 85-88.
Szabó Imre: Somlói szüreti tintarajzok. LXVIII. 30.
A szerzők életrajzi adatai. LXVIII. 186-192.
Szilágyi Károly (készítette): „Keresem a hallgatókkal az összhang perceit.”

Riport Majer Antallal. LXVIII. 183-185.
Tanka Sándor: A Veszprémben tartott erdőőri előkészítő tanfolyamról. LXVIII. 

173-174.
Tanos Pál: A Bakonyból. LXVIII. 70-71.
Török András: Javaslat a Balaton-felvidék fekete fenyveseinek átalakítására. 

LXVIII. 163-164.
Vadászati tudósítások, megfigyelések, tapasztalások a Nimród 1916. évi 

számaiból. LXVIII. 169-170.
Vermes Dániel: Örömkönnyek a veszprémi karácsonyfavásáron. LXVIII. 177. 
Vigh Tamás: Gondolatok egy százéves képről. LXVIII. 179-182.
Vlaszaty Ödön: A veszprémi kiállításról. 171-172.
Wallner Ernő: A Bakony erdőtakarójának átalakulása a XVIII. század végéig. 

LXVIII. 31-39.
Wallner Ernő: A Bakony erdőtakarójának jelen képe. LXVIII. 141-144. 
Wallner Ernő: A Bakony erdőtakarójának pusztulása a XIX. században. 

LXVIII. 65-69.
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