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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
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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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