
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.

83



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
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Üdv az erdésznek!

Logan Luké, B.C., 2006. május
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