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November 3-án késõ este Gyõrbõl Sop-
ron felé utazva orosz tankokkal talál-
koztunk és õk igazoltattak bennünket.
November 4-én hajnalban az egyetemi
forradalmi bizottság a bécsi úti határál-
lomáshoz rendelte a szakaszunkat, Tol-
nai Pufi hõsies vezérletével. Egész nap
figyeltük a menekülõket. Medvecki La-
josra nagyon jól emlékszem, sírva kö-
nyörgött nehogy harcoljunk. A nap vé-
gén egy teherautó tele magyar katonák-
kal robogott a határhoz. A kiskatonák
kiabáltak: „bent vannak az orosz tan-
kok a városban, mindennek vége”. Ek-
kor Tolnai Pufi gyorsan határozott: „hát
fiúk én nem tudom, hogy ti mit csinál-
tok, de én tudom”, ezzel odalépett egy
osztrák határõrhöz és átadta neki a gép-
pisztolyát. Hát erre mi is hõsiesen így
cselekedtünk. Ezután én Sopron irányá-
ba fordultam és elkeztem ballagni a hû-
ség városa felé. Bariska Misi és Grozdits
Gyurka hónom alá nyúltak és  visszatar-
tottak „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 igaza-
tok lesz, gondoltam és velük maradtam.
Ez a történet csak ’98-ban, (42 év után)
ért véget. Miska Svájcba került. Miután
’97-ben nyugalomba mentem elhatá-
roztam, hogy részt veszek az Európá-
ban letelepedett soproniak összejövete-
lén, melyet minden két évben megren-
deznek. Az értesítés szerint, a ’98-as
összejövetel Svájcban került megrende-
zésre. Felvettem a kapcsolatot Miskával
és unokatestvéremmel Vaszary Lacival,
hogy jövök. Hát õk vártak rám a Zürich-
i állomáson, 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 pa-
naszkodhatok, Kanada nagyon jó volt
hozzám. Mikor megláttam a tengert és a
vitorlásokat, tudtam, hogy itt jó lesz. Az
elsõ feleségemet, a megboldogult Mar-
jorie-t is a vitorlázó klubban ismertem
meg. Igaz, miután megvettük az elsõ
házunkat õ rámparancsolt, hogy most
már nincs több vitorlázás, hanem dol-
gozzak a házon, végerdményben igaza
volt, hiszen kellett egy otthon a két gye-
rekünknek, meg nekünk.

A ’70-es évek elején teljesen felad-
tam a vitorlázást és elkezdtem egy kicsit
erdészkedni.

A munkahelyem a British Columbia
Institute of Technology ehhez nagyon
megfelelõ volt. A nyári kéthónapos
szünetekben vállaltam kis munkákat
pl. az egyetemi tanulmányi erdõ
ecosystem térképezését, Dr. Karel
Klinka-val. Tõle sokat tanultam. Õ be-
mutatott Dr. Les Lavkovich-nak. Õ az
itteni Dr. Botvay. Les-tõl aztán kezd-
tem tanulgatni a talajtant. Ez a ’70-es
évek végén egy master fokozathoz ve-

zetett, ami végeredményben nem sok,
de közben elég jól megismertem a
geomorfológiát meg a talajtaxonómi-
át. Ezekkel a tudományokkal még
mindig kapcsolatot tartok a Pacific
Regional Soil Science  Society-n ke-
resztül, melynek már 4 éve igazgatója
vagyok, és 2002-ben még az  elnöki
tisztséget is elvállaltam. Az utóbbi
években én vagyok felelõs az évi ta-
nulmányutak szervezéséért. Persze, ez
már a második master-om lett, mert
’65-ben Kozák Toni jóvoltából szerez-
tem már egy master-t erdõmûvelésbõl.
Ezért Sziklai Oszi ‘master square’-nek
nevezett.

Kanadában jól érzem magam. Úgy
érzem, hogy a talajtani társásagban, a
vitorlázó klubban, a bridge klubban és
a Knox United church-ben kiérdemel-
tem társaim elismerését.

Ugyanezt sajnos nem mondhatom el
a vancouveri magyar társaskörrõl, ahol
kéthetes ideiglenes elnökség után le-
mondtam 2001-ben. Mostmár csak a ha-
vi újságjuk összeállításában segéd-
kezem, ha ráérek. Annak még Tamási
Miklós volt az alapitó fõszerkesztõje.

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

Az elhagyott óhazánkért nagyon ag-
gódom. Nagyon kevés reményem van,
hogy a sorsuk jobbra fordul. A Jóisten
segítségét kérem Rájuk!

Jákóy Endre

Azt mondtad, hogy csak két hét lesz...

Tamási Miklós

Új haza

Fû nõtte be a testedet,
és az lett a föld, a nagy határ,
végtagjaid a kis hazák,
hol lepke, bogár otthont talál.

Nagy páfrányerdõk inganak,
és az árnyékos rejteken
moha bársonyul s gomba nõ,
halálból kélõ szerelem.

Könnyeid szelíd, kis tavak,
bús arcom, ha rájuk hajol,
egy-egy kis tükör mindenik,
és úgy ringatják bánatom,

mint szél füvet, vihar a fát,
anyák a boldog gyermeket,
álom az alvót és a föld
azt, aki sírba tétetett.

Fogadj be, erdõ, és te, rét,
puha illatú enyhet adj,
új haza, régi menedék,
engedd, hogy megtaláljalak.

Pillanatkép a Kisvárkerületrôl (Balogh Judit gyûjteménye)


