
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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