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«Minden történetnek három oldala
van, a tiéd, az enyém és a tények.»

(F. M. Russel)

A Soproni Erdõmérnöki Fõiskola
1956-os menekülésérõl már sokan
írtak. Érthetõ okokból az írások na-
gyobb része Kanadából, illetve Ma-
gyarországról származik. A Nyugat-
Európában maradt hallgatók
történetérõl tudtommal csak két be-
számoló van: Egy több évtizedet át-
fogó krónika Kató Ferenc tollából:
a németországi, pontosabban a
Hannoverisch Münden – Göttingen
erdészeti központban tanuló és
késõbb ott és környékén dolgozó
soproniakról, és egy rövidebb írás
Molnár Gézától, amely a menekült
Fõiskola életével foglalkozik St.
Wolfgangban. Érdekes módon
nincs még beszámoló a Svájcba ke-
rült hallgatók további sorsáról.
Úgyszintén nem ismert a Bécsben
maradt diákok története.

Forradalmunk és így menekülésünk
50. évfordulójára készülve elhatároz-
tam, hogy megpróbálom pótolni a sváj-
ci hiányt, vagyis megírom, ahogy én át-
éltem és láttam történetünket. A döntõ
lökést „Emigrációm naplója” adta, ame-
lyet ugyancsak 1956. november 17-én
kezdtem el, de még aznap visszamenõ-
leg leírtam az eseményeket november
4-tõl. December 22-ig naponta, majd
1957. május 16-ig szórványosan vannak
bejegyzések. Ha nagyon személyes is
ez a napló, talán tartalmaz érdekes, ed-
dig nem ismert részleteket. Persze tuda-
tában vagyok annak, hogy a mi életünk
még Nyugat-Európában is egy mellék-
színpadon játszódott és játszódik le. Mi
Svájcban nem írtunk történelmet. De le-
gyen szabad szólni Nemecseknek is.

Az Ausztriában eltöltött 33 napnak
sok keserû és sok magasztos pillanata
volt. A „poklot” szerintem a szintén téli-
es Judenauban, a november 5-rõl 6-ra
eltöltött elsõ éjszakán éltük meg: „Ott
egy kolostorban szállásoltak el. A szo-
bákban nem volt semmi: se ágy, se ajtó,
se fûtés. Éjszaka hordágyon aludtunk.
Egy pokrócot adtak. Borzasztóan meg-
fázott a vesém.” A következõ napokban
javult a helyzet. Felszereltük az ajtókat,
befûtöttünk, és kaptunk még egy taka-
rót. Ugyan észrevettük, hogy félig-med-

dig foglyok vagyunk, mert rendõrök
õrizték a bejáratot. De kaptunk az ame-
rikai követségtõl egy kis csomagot,
benne egy törülközõ, szappan, borot-
vakészülék és két zsebkendõ. (Az
elkövetkezõ hetekben még sokszor ör-
vendhettünk a híres „kiscsomagnak”.)
Meglátogatott minket St. Pölten katoli-
kus püspöke. Egy jó öregúr, írtam a
naplómba. November 9-én délben elin-
dultunk egy „egyetemi gyûjtõhelyre”.

A „mennyországi” érzés november
10-én reggel, St. Wolfgangban, a
Ferienhort nevû villa elõtt töltött el:
Gyönyörû vidék. Körülöttünk nagy he-
gyek. Nagy tó. Isteni hely. Ebéd után ki-
rajzottunk, mint a méhek a kaptárból,
hogy megismerjük ezt a csodálatos tá-
jat. Az idill sajnos nem tartott soká. Még
aznap este megtudtuk, hogy egy geo-
déta diáklány lezuhant a hegyi vándor-
lásnál. Beszállították egy közeli kórház-
ba, de pár nap múlva belehalt sérülése-
ibe. Megrázó temetése volt a selmeci-
soproni diákszokások betartásával.

Nagy szomorúságot okozott egy no-
vember 15-i hír is, hogy a hallgatók egy
csoportja, köztük másodévesek is, egy
Salzburg melletti internálótáborban éh-
ségsztrájkba kezdtek. Sokan nem is tud-
tunk a lágerról. Azt hittük, hogy az el-
tûnt diáktársaink visszamentek.

A svájci utunk elõkészítésének króni-
kája hû képe a ferienhorti bizonytalan-
ságnak. 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 Ti-
bor. Még nincs eldöntve. Nov. 19-én:
Holnap lehet, hogy Svájcba visznek.
Nov. 21-én: A svájci útban kezdek kétel-
kedni. Nov. 22-én: Holnap lehet, me-
gyünk Svájcba. Nov. 23-án: Mára ígérték
a svájci utat – ma sem volt semmi. Kez-
dek pesszimista lenni. Úgy látom, úgy
érzem, nem lesz itt semmi. Csak ígérget-
nek, csak mutogatnak minket – haza fo-
gunk mi még menni. Ha ez a svájci do-
log nem izgatna, már itt sem lennénk.
Nov. 29-én: A mi svájci ügyünk dugába
dõlt. Illetve még hivatalosan nem, de... A
társaság idegileg lassan kikészül. Fogal-
munk sincs, hogy mi lesz. December 3.:
A napok múlnak, mi még itt élünk. Ott-
honról biztos híreket nem tudunk. A rá-

dióra vagyunk ráutalva. Naponta vannak
gyûléseink, amelyek hol szomorú, hol
víg kedélyre fordítják a társaság hangu-
latát. Egyébként tudtunkra adták, hogy a
svájci út reménytelen. A kanadai út újból
felmerült. Nagyon kecsegtetõ. De meg-
próbáljuk még a lehetetlent is, hátha si-
kerül. Dec. 4-én: Délután beszélgettünk
Tuskóval a svájci útról. Minden támoga-
tást megígért. Este váratlan hír vert fel: 10
ember csütörtök reggel megy Svájcba.
Hogy kik menjenek – sorshúzással dön-
töttük el. Persze engem nem húztak ki!
Kicsit leverten, de aránylag férfiasan fo-
gadtam a hírt. Estére belázasodtam. Dec.
5-én: Egész éjszaka fenn voltam, nem
tudtam elaludni. Reggel lázasan keltem,
és egész nap az is maradtam. Délben új
hír: Csak erdész mehet Svájcba! Így én is
bekerültem. Miért kellett akkor úgy iz-
gulni. Állítólag holnap megyünk. Dec. 6-
án: Beteg vagyok. Ilyenkor jobban feltör
a honvágy – különösen, hogy leveleket
kaptunk Sopronból. Mendlik írt. Haza
lehet menni. Éjszaka nem aludtam. Való-
színûleg ma sem fogok. Egész nap fej- és
torokfájásom volt. A svájciaknak ma kel-
lett volna, hogy elvigyenek. Ez is csak át-
rázás lesz?

Én kezdettõl fogva Nyugat-Európá-
ban akartam maradni, mert mint egyet-
len gyerek, nem akartam anyámtól
messzire elkerülni. A szavazásokra, il-
letve a sorshúzásra a svájci kontingens-
nél azért volt szükség, mert több volt a
jelentkezõ, mint a felkínált hely. A dön-
tések szemeszteren belül történtek. De-
cember 5-én az alsó évjáratos erdészek-

Ami az ’56-os emlékezésekbõl kimaradt
Sopron 1956 – Zürich 2006

Helyreigazító

Dr. Horn János bányamérnök az Er-
dészeti Lapok 2006. novemberi szá-
mában méltatta ifj. Sarkadi Sándor
könyvét, mely méltatásból az alábbi
bekezdés kimaradt:

„Sajnos a megszólalók között dr.
Csaba József, okl, olajmérnök – aki
most a BKL Bányászat olvasószer-
kesztõje – nem szerepel, de bízom
abban, hogy az õ visszaemlékezése
(hiszen koncepciós fegyelmivel távo-
lították el 1958. január 29-én, és
diplomáját csak 1960-ban tudta
megszerezni) és a hiteles dokumen-
tumok – ami nála eredeti példányok-
ként megtalálható – a késõbbiekben
fog megjelenni.”
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re szûkült a keret, miután a felsõéves
hallgatókat a svájci tanulmányoktól el-
tanácsolták. A soproni levelek fontos
közlését az utolsó napok izgalmaiban
sajnos már nem fogtam fel. Talán beteg-
ségem is akadályozott ebben.

December 30-án ezt jegyeztem be:
Ha nem jöttem volna Svájcba, ma ott-
hon lennék. Karácsonyeste és szilvesz-
terkor ismét. Most is olyan gondolataim
vannak, hogy hazamegyek. Nagyon vá-
gyódom haza. Nem is tudom, mi vonz.
De jó volt azért otthon. Már hazamen-
tek többen fõiskolások. Ha még egy-
szer soproni fõiskolás lehetnék. A Bel-
városiban söröznék. Itt töltsem a leg-
szebb éveimet? Mit adnék azért, ha szil-
veszterkor otthon lehetnék. Persze
ebbõl már nem lesz semmi. Sok szép
terv elúszott. Jelenleg pizsamában
ledõlve 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 elhatároz-
tuk, hogy berúgunk. Sikerült is. Még
csak nem is daloltunk. Rossz kedve volt
a bandának. Tovább ezen január 3-i
bejegyzésbõl: Másodikán szünet volt. El
voltam kenõdve. Nem valami rózsás
kedvem volt. Közben felkeresett
Hintsch Guszti. Hozott leveleket Sop-
ronból. Megtudtam, hogy Juhász Miki
és Kõhalmi Tamás hazamentek. Ez még
csak fokozta rosszkedvemet. Végül el-
határoztam, én is megyek. Ez valahogy
megvigasztalt. Ma kaptam meg a távira-
tot. Otthon jól vannak. Mit szólnak a ha-
zamenetelre, nem tudom. Persze még
nem biztos. Állítólag Nemkiék nem
mentek ki Kanadába. Megyek haza.
Most ezt fújom. Most ez a gondolatom.

Megírtam mindenkinek, anyámnak
is, hogy haza akarok menni. A hazame-
netel majdnem biztos. Még megvárom
az otthoni válaszokat és döntök (jan.
5.). Otthonról nem jön levél. Pedig na-
gyon várom. Bizonyos mértékben
ezektõl fog függni a hazatérésem (jan.
7.). Január 10-én érkezett egy levél, de
ez csak egy Ausztriából küldött leve-
lemre volt válasz. Anyám írt: Örül, hogy
nem mentem ki Kanadába, jól vannak.

A másik fontos dolog a hazamenete-
lem ügye. E napokban kaptam meg Ja-
ni bátyám levelét, amelyben nem köz-
vetlen, de az itt maradást javasolja. Ez
azt jelenti, hogy egy helyrõl már nincs
támogatás. Bár újabban már belenyug-
szom a dolgokba. Kíváncsi leszek, Ju-
hász Miki és a hazai levélre. A továbbta-
nulás konkrét lehetõsége újra elfogad-
hatóvá teszi a „maradni” alternatívát.

Sõt átbillen a mérleg: Lassan leteszek
arról, hogy hazamenjek. Anyám min-
den levelében szinte könyörög, hogy
ne menjek. Vagyis megérkezett anyám
válasza. Egy két alatt több levél is jöhe-
tett, mert a bejegyzés január 24-én tör-
tént. Anyám félelme az apám elhurcolá-
sa miatt érthetõ. Engem azonban a vá-
lasz nagyon elkeserített. Annyira, hogy
a Soproni Fõiskola január 18-án kézbe-
sített távirata, a „Fõiskola igazgatója”
aláírással, sem vigasztalt meg. Pedig ezt
üzente Magyar János: „Azonnal jöjje-
nek. Elsõ félévi vizsgák letételének
végsõ napja május 31.”

Az utolsó reményem két soproni
professzorunk volt. Itt laktak családjuk-
kal Zürichben, és tudtunk egymásról.
Huszai Jancsival felkerestük õket. Úgy
gondoltam, nekik is jó, ha diákokkal
térnek vissza, és nekünk is jó, ha egy
professzor kísér bennünket. Kiss József,
volt kémia tanárunk, nem biztatott. An-
nál 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 la-
kásán, már nem találtuk õket ott. Még
akkor azzal magyaráztam magamnak
ezt, hogy Winkler nem akarta sorsunkat
magára vállalni. Talán attól tartott, hogy
valaha szemére vetjük: Elhozott ben-
nünket a jó világból...

Az utócsaták hamar lecsendesedtek,
annál is inkább, mert Huszai Jancsi
nem volt hajlandó kettesben útnak in-
dulni. Így aztán lényegében eldõlt a
hamleti kérdés. Március 12-én már ezt
írtam: A meggyõzõdésem az, hogy itt
fogok maradni. Már csak néha-néha
kap el egy-egy pillanatra a vágy, hogy
aztán újból a realitás hangján elutasít-
sam a dolgokat. Nehéz utat tettem meg
idáig, de még nehezebb áll elõttem.

Eljött a nyári szabadság, amely 14
hétig tartott. Munkát kerestünk és dol-
goztunk, hisz a szünetben nem kaptunk

anyagi támogatást. Zsolt és én augusz-
tus 25-én elindultunk kerékpárral egy 4
hetes németországi körútra. Csodálkoz-
tunk a sok még megmaradt háborús ro-
mon. Élveztük az estéket az olcsó ifjú-
sági otthonokban (Jugendherberge,
youth hostel), és gyakoroltuk a német
nyelvet. Cuxhavennál, Hamburg köze-
lében megláttuk életünkben elõször a
tengert, megízleltük a vizét és füröd-
tünk benne. Az utunk legjelentõsebb
eseménye mégis Hannoverisch Mün-
denben várt ránk: Találkozás a soproni
fiúkkal! Megismerkedtünk az V. és IV.
éves firmákkal, és összeölelkeztünk év-
folyamtársainkkal: Balázs Árpáddal és
Turza Tiborral. Emlékek, tapasztalatok
és „hogyan tovább?” voltak a témák.
Megnyugodva tértünk vissza Svájcba:
Nem vagyunk egyedül Nyugat-Európá-
ban!

Október 21-én megkezdõdött a téli
szemeszter. Az egyetemi tanítás keretei
Zürichben lényegesen különböztek a
sopronitól. Az erdõmérnöki kiképzés 4
éves volt, de a 3. és 4. év között egy
gyakorlatév várt a hallgatókra, vagyis a
tanulmányok tulajdonképpen 5 évig
tartottak. Minden tanév egy 16 hetes té-
li és egy 12 hetes nyári szemeszterbõl
állt. Nem ismerték a szemesztervizsgá-
kat, hanem csak 2 elõdiplomavizsgát
(Vordiplom), amelyek többé-kevésbé a
szigorlatoknak feleltek meg. Az 5. sze-
meszter elkezdéséhez szükséges volt a
sikeres elsõ elõdiploma, a 7. szemesz-
terhez a sikeres 2. elõdiploma. A 8. sze-
meszter után egy diplomamunka és a
diplomavizsga zárta be a tanulmányo-
kat. A jegyrendszerben 1-es volt a leg-
rosszabb és 6-os a legjobb. A sikeres
vizsgához legalább egy 4-es átlagot kel-
lett elérni. Minden átlagérték a 4-es alatt
elégtelen volt, és a vizsgát minden tan-
tárgyból meg kellett ismételni. A neves
soproni UV-t nem ismerték.

Az ETH rektora még július 16-án írás-
ban közölte velünk, hogy õsszel mint
rendes hallgatók folytathatjuk tanulmá-

Nagy örömmel olvastam az Erdészeti Lapok októberi számát, amely az erdész-
ifjúság forradalmi ténykedéseirõl szívet-lelket felvidítóan számol be. Ez egy
újabb adalék az OEE Erdészettörténeti Szakosztály által ebben a témában meg-
jelentetett könyvei mellett. Ennek a lapszámnak olyan jelentõséget is tulajdoní-
tok, amely a mai erdészifjúságnak tanulságul szolgál. Jó volna, ha közülük
minél többen hozzájuthatnának e számhoz.

Valamit mégis hiányolok: a forradalom erdész hõsi halotta(i)t. Tudomásom
szerint Batta Bertalan (Berci) a budapesti harcokban esett el. Talán volna olyan
kolléga, aki errõl részletesebb ismeretekkel rendelkezik, és be tudna errõl szá-
molni.

Bercit személyesen ismertem, jó barátságban voltunk, és úgy éreztem, hogy
ennyivel tartozom emlékének.

Kollwetz Ödön
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nyainkat. Október 21-én az Erdõgaz-
dasági Karon a következõ magyar me-
nekült diákok jelentek meg:

5. szemeszter: Bariska Mihály, Boros
Gyula, Hintsch Gusztáv

3. szemeszter: Czeiner Zsolt, Jacs-
man János, Szilágyi Tibor

1. szemeszter: Dancsó János, Donáth
György, Huszai János, Pollák Károly

Az 5. szemesztereseknek elengedték
az elsõ elõdiplomát, minket a 3. sze-
meszterben mindkét elõdiplomára köte-
leztek. Hintsch Guszti kivételével mind-
nyájan vesztettünk 1 évet. Mégis boldo-
gok voltunk, mert tovább tanulhattunk.

1959 õsze és 1963 tavasza közt mind-
nyájan befejeztük tanulmányainkat.
Nem tudom, mondják-e még Sopron-
ban a hallgatóknak, a diplomavizsgák
ünnepélyes eredmény-kihirdetésénél,
hogy „mérnökké fogadom”. 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 elsõ
oldalon a nevem és (németül):
„...erdõmérnök úrnak. Az ETH
Erdõgazdasági Karán eltöltött tanulmá-
nyi idõ emlékére. Zürich, 1961. október
20-án.” Rádöbbentem, hogy tényleg
célhoz értem. Ugyan Zürichben, de
erdõmérnökök lettünk.

Társasági életünk bemutatása hiá-
nyos lenne, ha befejezésül nem említe-
ném meg a magyarországi kapcsolata-
inkat. Elõször egyirányú volt az út:
1962-tõl meglátogathattak bennünket
szüleink és közelebbi rokonaink. Így én
is vendégül láttam 2 évenként édes-
anyámat és egy alkalommal nagybátyá-
mat. A 70-es évektõl kezdve mi is, mint
svájci állampolgárok, óvatosan és kez-
detben félénken viszonozhattuk a láto-
gatásokat. Amikor szülõhazámba
visszatérve elõször engedték le mögöt-
tem a nehéz vasbeton sorompót, bi-
zony, pozitív lett volna a zabszempró-
ba. Legtöbben ritkán jártunk haza. A
rendszerváltás után meggyorsult a frek-
vencia. Mint nyugdíjasok, sokszor
négyszer is utazunk évente. Elsõ útjaink
a szülõkhöz és rokonsághoz vezettek.
Majd a régi barátok és ismerõsök jöttek
sorra. Érettségi találkozókon vettünk
részt. Sopronban hivatalos szemeszter-
találkozókon üdvözölhettük az otthon

végzett évfolyamtársainkat. Családja-
inkkal többször voltunk „Ismerd meg
hazádat” körúton. Egyesek közülünk
diákokat és más svájci csoportokat is
vittek és vezettek ismételten Magyaror-
szágon.

De eddig még mindig visszajöttünk.
A rendszerváltás elsõ éveiben egy haza-
költözés nem jöhetett számításba, mert
még aktívan dolgoztunk. A nyugdíjazás
azonban ténylegesen meghozta a
lehetõséget. Sõt egy hazaköltözés anya-
gi elõnyökkel is kecsegtetett: a svájci
nyugdíjnak Magyarországon lényege-
sen magasabb a vásárlóereje, mint
Svájcban, és azonkívül a nyugdíjasok
nem fizetnek adót! Egyedül Futó Laci
bátyánk, akivel nem volt szoros kap-
csolatunk, élt a lehetõséggel. Mi többi-
ek maradtunk.

Három általános megokolással sze-
retném ezen magatartást megértetni.
Elsõnek egy paradoxnak tûnõ ok: Nem
mentünk vissza, mert már mehetünk.
Eltûnt a vasfüggöny, nincs minõségi kü-
lönbség a két ország társadalmi rendje
közt, mindnyájan egy „birodalomban”,
Európában élünk. Akkor megyünk,
amikor akarunk. Zürichbõl hamarabb
lehettünk Budapesten, mint Sopronból.
A másik ok kényelmetlen: Mindnyájan
megváltoztunk. Mi itt külföldön, de az
otthoniak is Magyarországon. A tapasz-
talatok mutatják, hogy nem könnyû egy
56-os menekültnek az otthoni gondol-
kodásmóddal és az otthoni dolgokkal
azonosulni. De ugyancsak nehéz az
otthonmaradtaknak a volt disszidenst,
majd külföldre szakadt honfitársat má-
ról holnapra mint szomszédot vagy
honpolgárt akceptálni. Sajnos igaz a
mondás: Ha az ember egyszer elhagyja
az otthonát, akkor már soha többé nem
leli meg ismét. Utoljára talán a legnyo-
mósabb ok: Nem akarjuk feladni a
meglévõ, fent vázolt kapcsolatainkat. Itt
élnek gyermekeink, itt találkozunk
unokáinkkal. Itt vannak barátaink. Itt
van egy kis Magyarország, itt van egy
kis Sopron is. Ezekrõl még egyszer le-
mondani? Elfáradtunk.

Az elsõ magyarországi látogatásom
óta rokonok, barátok és ismerõsök sok-
szor szegezték nekem a kérdést: „Nem
bántad meg, hogy kimentél?” A válasz –
ha nem volt idõm részletekben menni –
ez volt: „Meg is bántam, meg nem is
bántam meg.” A probléma ugyanis ab-
ban áll, hogy egy ilyen kérdés irreális,
vagyis senki sem tudja biztosan megvá-
laszolni. Az életünk reprodukálhatat-
lan, és így nincs lehetõségünk egy el-
lenpróbát csinálni. Ezért õszintén

mondva csodálkozom, hogy egyes ott-
hon maradt kollégák 56-os beszámoló-
jából világosan kicseng: õk azzal, hogy
nem jöttek ki, helyesen cselekedtek.
Még meglepõbb számomra a vádasko-
dás, 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 tör-
vényszerû: egy idegen élettérben csak
egy populációnak van sansza tovább
élni, az individuum kipusztul. Ezért
gyermekeink, unokáink, dédunokáink
– függetlenül attól, hogy túl a „Nagy Ví-
zen” vagy Németországban, vagy Svájc-
ban, vagy Ausztriában laknak – fokoza-
tosan beolvadnak környezetükbe. Ha
ez a vétkünk, vállaljuk érte a felelõs-
séget. De sajnos a magyarság nagy,
szubsztanciális vesztesége nem 1956-
ban, és nem is külföldön, hanem 1956
után és Magyarországon történt és tör-
ténik. Ezért „aki bûntelen közületek, az
vessen elõször követ”.

Befejezésül egy pozitív jövõkép az
otthoniak felé. Svájcban jelenleg a
mezõgazdaságban dolgozók és azok
hozzátartozóiknak hányada az összla-
kosság 3%-a. Ha a parasztság politikai
befolyását és súlyát nézzük, akkor azt
kell hinnünk, hogy 20, 30 vagy talán
50% a nagyságrend. A viszonylag
túlerõs „paraszti lobby” titka abban áll,
hogy a legtöbb svájci polgár szülõje, va-
lamelyik nagyszülõje vagy talán déd-
szülõje földmûves volt vagy földmûves
családban élt. Lehet a ma szavazó pol-
gár vasmunkás, kiszolgáló, tanító vagy
orvos, a fontos kérdéseknél a mezõgaz-
daság érdekében dönt.

1956/57-ben több mint 200 ezer ma-
gyar hagyta el hazáját. Ebbõl kb. 150
ezren külföldön – akkor úgy mondták
–, nyugaton maradtak. Ezek gyerme-
kei, unokái és dédunokái többnyire
nem is tudtak már magyarul. De tudják
és egyesek talán büszkék is arra, hogy
apjuk vagy anyjuk, valamelyik nagyap-
juk, nagyanyjuk, dédapjuk vagy déd-
anyjuk Magyarországról származik. Ez
a tudat, ez a családi háttér a jövendõ
magyar lobbyzmus tõkéje. Ha megin-
dul a kamatozás, a jelek már most iga-
zolják, a következõ évtizedekben Ma-
gyarország nem lesz egyedül, nem lesz
izolált a nagyvilágban. Mindenhol talál
szimpatizálót. Ki számolt közülünk
1956. november 4-én a mucki határsá-
von Forradalmunk ezen következmé-
nyével?

Jacsman, János,
Zürich

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!


