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Rendhagyó nekrológ

Az utóbbi idõben
mintha felgyorsult vol-
na az Idõ kereke.
Megint egy jó barát,
egykori évfolyamtár-
sunk, Kiss Gyula vas-
diplomás erdõmérnök
2008. október 29-én,
élete 88. évében elszó-
líttatott közülünk.

1921. február 19-én Aradon született. Az
elemi iskolát Földeákon, a gimnáziumot Ma-
kón végezte el. Erdõmérnöki oklevelét 1943.
október 23-án Sopronban szerezte meg. Ezt
követõen többünkkel együtt Kárpátaljára kért
beosztást. Õt a rahói, engem az ungvári erdõ-
igazgatósághoz neveztek ki, segéderdõmér-
nöknek. Gyuszi már 1944. január 2-án jelent-
kezett Rahón szolgálattételre. Ott Márama-
rosszigetre, a magasépítési osztályhoz osztot-
ták be. 

1944. október 15-én az akkor már márama-
rosszigeti erdõigazgatóságot hadparancsra ki
kellett üríteni, az erdészeti személyzetnek me-
nekülnie kellett. Nekünk Ungvárról csak egy
héttel késõbb, október 22-én kellett menekül-
nünk. Alighogy hazaértünk, majdnem egy idõ-
ben, én november 5-én, Gyuszi november 7-
én, megkaptuk katonai behívónkat. Akkori-
ban már az egész országban, Budapesten kü-
lönösen nagy felfordulás volt, ezért több nap-
ba tellett, amíg egymástól függetlenül Gyõrúj-
faluban megtaláltuk a honvédségi mérnökel-
osztó által Budapesten részünkre kijelölt gyõri
III. önálló utász zászlóaljat. Onnan mindket-
tõnket Kisbodakra, az utászkiképzõ táborba
vezényeltek. November 16-án jelentkeztünk a
kisbodaki táborban. Mindkettõnket ugyanab-
ba a századba osztottak be és ugyanabban a
barakkban helyeztek el. Ettõl kezdve sorsunk
szorosan összekapcsolódott. Így sok megpró-
báltatás közepette, hazánktól távol, együtt jár-
tuk végig a második világháború kiképzõ tá-
borait, a háború végét követõen pedig az an-
gol zóna fogolytáborait. Ez a majdnem két év
mindkettõnk élettörténetének része, ezért Kiss
Gyula barátunk emlékét idézve errõl is illendõ
megemlékeznünk. 

A kisbodaki táborban rendszeres vízi ki-
képzéssel, ladikjárással, evezéssel, csáklyázás-
sal, hadihíd-, pontonhídépítéssel teltek a nap-

jaink. December 11-én Kisbodakról Halásziba,
a 2. utászkiképzõ ezredhez vezényeltek át
azért, hogy onnan további kiképzés céljából
Németországba vigyenek bennünket. Ott is
mindkettõnket a 2. századba osztottak be, és
rajunkat parasztházaknál helyezték el. 

December 30-án hajnalban útnak indítot-
tak bennünket Németországba. Dél tájban He-
gyeshalom mellett, Nickelsdorfnál átléptük a
magyar határt. Másnap, Szilveszter napján hét
és félórás, ellenszélben, havazásban megtett
30 km-es gyalogmenettel Bruckba értünk. Az
ezeréves magyar határt is átléptük. Bruckban
egy napi pihenõ után Bécset délrõl megkerül-
ve 8 napon át naponta átlag 30 km-es gyalog-
menettel, a Dunán Tulln-nál átkelve, Holla-
brunnban bevagoníroztak bennünket, és Linz-
Passau-Nürnberg-Erfurt-Hannover-Münster
útvonalon 1945. január 16-án a Weser melletti
Nienburgba érkeztünk. 

Két hónapig voltunk Nienburgban. Ez idõ
alatt körülöttünk minden várost tönkrebom-
báztak. Csodálatosképpen Nienburg ebbõl
még kimaradt. Március 16-án megint bevago-
níroztak és útnak indítottak bennünket, to-
vább észak felé, Dániába. Nem tudhattuk,
hogy ennek mi a célja, de vittek bennünket
egyre távolabb az otthonunktól. Ahogy Nien-
burgot elhagytuk, másnap reggel a hírekbõl
tudtuk meg, hogy az elmúlt éjszaka folyamán
Nienburgot nagy bombatámadás érte, azt a
laktanyát is, amelyben el voltunk helyezve, tel-
jesen szétbombázták. Csodálatos véletlennek,
illetve Isten kegyelmének köszönhettük, hogy
mi ettõl megmenekültünk.

Aztán Hamburgon, majd Schleswig-Hol-
steinen végig utazva március 21-én a Yüt-
land-félsziget nyugati oldalán, Esbjergnél
még északabbra, az Ölgod nevû kis város-
hoz érkeztünk. Ott a vagonból kiszállítottak,
és a város nagy tornacsarnokában helyeztek
el valamennyiünket, Gyuszival együtt. Itt
más dolgunk nem volt, csak a vasútvonalra
kellett vigyáznunk, hogy a német szállítmá-
nyokat a dánok a vasút felrobbantásával ne
akadályozzák. Mi az Ölgod-i vasútállomáson
õrségben álltunk, de inkább a dánoknak se-
gítettünk, hogy csak robbantsanak. Németül
jól megértettük egymást, így az õrségben jól
összebarátkoztunk velük, tudomásul vették,
hogy mi magyarok vagyunk, s a németekhez
semmi közünk nincsen. Így a jó barátság je-
gyében hamarosan minden jóval elláttak
bennünket. Olcsón vehettünk tejet, tejszín-
habot, finom süteményeket. Olyan jól él-

tünk, hogy hamarosan  mindannyian meg is
híztunk.

Április 16-án megint útnak indítottak ben-
nünket. Ölgodból áthelyeztek a félsziget kele-
ti oldalán levõ, Vedsted nevû kis faluba. Ott a
falu iskolájában helyeztek el bennünket. Ott is
nagyon kedves emberekkel találkoztunk, jól
megértettük és megszerettük egymást. Ennek
az átköltözésnek sem tudtuk, nem értettük a
célját. 

Csak 10 napig voltunk ott, s április 25-én –
szintén ismeretlen okból – megint át kellett te-
lepülnünk egy másik, Vilstrup nevû faluba. Ott
egy nagy gazdánál, a gazdasági épület padlás-
terében három, villanyvilágítással felszerelt kis
szobában helyezkedtünk el. Házigazdánk
annyira megkedvelt, hogy mindennap finom
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ságrendjérõl, a felsõbb vezetõk és a
dolgozók közötti illetmény-„olló” hely-
zetérõl, a nyereséget képezõ ágazatok
és a befizetések arányáról, és többek
között arról, hogy kevés tapasztalt sza-
kember jutott a megfelelõ döntési szin-
tekre. Az elõadó a kérdések megvála-
szolása során amegnyugtatóan reflek-
tált arról az állásfoglalásról is, amely az
erdõ elidegeníthetetlenségére is vonat-
koztatható.

A második napirendben az elnök tá-
jékoztatást adott az új Erdõ tv. indoklásá-

ról, a 2008-as év rendezvényeirõl, az er-
dõmérnökképzés 200 éves ünnepi ese-
ményérõl. A tagság nevében gratulált
tisztelet diplomásaink: Halász Aladár, dr.
Tóth Béla vas- és Lutonszky Zoltán gyé-
mánt okleveles szeniorainknak. Vázolta
továbbá a 2009 tervezett programot, kér-
ve a tagságot, hogy további javaslataikat
köszönettel fogadja. Majd felhívta a fi-
gyelmet, hogy a szenior tagság a közel-
múltban sok kollégát veszített és bõvíté-
se aktuális, amelyre irányulóan ajánláso-
kat, jelentkezéseket kér.

Végezetül Tokodi Mihály saját költe-
ménye és Kertész József kollégánk ak-
tuális vers tolmácsolásával közösen kö-
szöntötték: Csobánci Erzsébet, Lu-
tonszky Zoltán és dr. Ghimessy László
80 éves, dr. Szász Tibor 85 éves „ko-
rosztályos” kollégáinkat, amely után az
elnök, megköszönve a közremûködé-
seket, kellemes ünnepek és élhetõbb,
gondtalanabb új év kívánsággal az ülést
bezárta.

Dr. S. Nagy László.  
elnök

Új belépõk

Egyéni tagok: Dr. Riedl Rita egyéb
felsõfok, Horváth Anna Sarolta ta-
nuló, Hargita Gábor egyéb felsõ-
fok; Gyõr Magánerdõ Helyi Cso-
port: Odonics Tamara egyéb fel-
sõfok, Martos Ákos erdésztechni-
kus, Gyõri Róbert erdésztechnikus;
Nagykanizsai Helyi Csoport: Fûr
Tamás erdõmérnök, Fûrné Kinszt-
ler Rita egyéb felsõfok, Paragi Gá-
bor erdésztechnikus; Visegrádi
Helyi Csoport: Tóth Péter erdész-
technikus; Egri Helyi Csoport:
Majzik Gábor erdésztechnikus;
Veszprém FVM Helyi Csoport:
Reziné Matyasovszky Mónika
egyéb felsõfok; Bp. ÁESz: Katona
Tibor erdésztechnikus, Burzi Attila
erdésztechnikus; Baranya megyei
Helyi Csoport: Boros Annamária
egyetemi hallgató, Molnár László
erdésztechnikus; Sárospataki He-
lyi Csoport: Boda Ferenc erdész-
technikus; Kecskeméti Helyi Cso-
port: Kiss Rezsõ László erdésztech-
nikus; Szombathelyi Helyi Cso-
port: Gangó Csaba erdõmérnök;
Bajai Helyi Csoport: Nercz Éva
egyéb középfok, Lakics József er-
désztechnikus, Kántor Gábor er-
désztechnikus
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reggelivel vendégelt meg bennünket. Itt a dá-
nok már a háború végét és az angolok jövete-
lét várták, nekünk pedig – nevetséges módon
– lövészárkokat kellett ásnunk a közeledõ an-
golok ellen. 

A dánok várakozása beteljesedett. Május 4-
én Lindemann, a dániai és az északnémetor-
szági német csapatok fõparancsnoka kapitu-
lált. Ezzel Dánia számára a háború véget ért.
Május 5-ét nemzeti ünneppé nyilvánították. Az
egész ország ünnepelt. Olyan felszabadult ün-
neplést, zászlódíszt nálunk még március 15-én
sem láthattunk. Minden ház udvarán a zászló-
rúdon, de még a manzárdszoba ablakában is
mindenütt lobogott a piros, fehér keresztes
dán zászló.

Az ünnep után házigazdánk finoman kö-
zölte velünk, hogy megszerettek, s örülnek,
hogy megismertek bennünket, de most már
indulhatunk hazafelé. Búcsúzáskor azonban
útravalóul még egy nagy tábla szalonnával
leptek meg bennünket.

Így aztán május 8-án hajnalban Vilstrupból,
Kánaán földjérõl, elindultunk a fogolytáborok-
ba. Négy napba tellett, amíg kínkeserves gya-
logmenettel kiértünk a dán határhoz vezetõ
Haderslev-Flensburg-i fõútra. Ott azonban be-
lekeveredtünk a Dániából távozó tömeg ijesz-
tõ forgatagába, amely a határ felé hömpöly-
gött. A határon az angol határõrök a puskákat,
kerékpárokat, s egyebeket elszedték tõlünk,
de végül is átjutottunk a határon.

Innen még 14 napig bolyongtunk
Schleswig-Holsteinen keresztül, míg végül
május 26-án Tönning-félszigeten a Katingsiel-i
óriási fogolytáborba érkeztünk. A hírek szerint
az összes nemzetiségi és Wehrmacht foglyot itt
gyüjtötték össze. Azt hittük, hogy itt fogságunk
végleges állomáshelyére érkeztünk. Csalód-
tunk azonban, mert már másnap, május 27-én
tovább kellett mennünk az Eider folyó partján
levõ Olversumba, ahol furcsa, 3,5-4 méter ma-
gas, 10 személyes repülõgép-sátrakban helyez-
tek el bennünket, közvetlenül az Eider partján.
Majdnem egy hónapig voltunk ott. Jól éreztük
magunkat, semmi dolgunk nem volt, füröd-
tünk a folyóban, és napoztunk egész nap.

Június 24-én aztán fel kellett szednünk a
sátrakat, komppal átkeltünk az Eideren, és a
folyótól kb 2 km-re a Nesserdeich nevû hely-
ségbe vezényeltek bennünket. Ott három ha-
talmas csûrben helyezték el az egész zászlóal-
jat. Törekes szalmán feküdtünk, a csûrök tete-
je lyukas volt, gyakran esett az esõ, ilyenkor
teljesen átáztunk. Semmi dolgunk nem volt,
tétlenkedtünk és éheztünk. Két hónapig vol-
tunk itt. Szörnyû hely volt.

Teltek-múltak a hetek-hónapok. Állandóan
az foglalkoztatott bennünket, hogy mikor lesz
már a vándorlásnak vége, mikor mehetünk
már haza? Dániai szálláshelyeinken hallgattuk
az angol rádiót. Mindenféle hír jött, csak arról
nem esett szó, hogy mikor mehetünk haza.
Azt reméltük, hogy talán a Potsdam-i hármas
konferencián rólunk is döntenek majd. Július
18-án véget ért a konferencia, megállapodtak
Németország területi felosztásában, de a mi
sorsunkról nem esett szó. Mi lesz velünk? Mi-
kor mehetünk már haza? Ez a gondolat foglal-
koztatott bennünket állandóan.

Augusztus végén jött a hír, hogy október l-
jéig Schleswig-Holsteint ki kell üríteni, át kell
települnünk Westpháliába. Szeptember 2-án

Nesserdeichben be is vagoníroztunk, s elin-
dultunk új táborhelyünk felé. Átkeltünk a Kiel-
i Vilmos császár csatornán, aztán Hamburg-
Hannover-Bielefelden át szeptember 4-én az
Eselheide-i fogolytáborhoz érkeztünk. Három-
soros szögesdrótkerítés és 40-50 méterenként
figyelõ állványok látványa fogadott bennün-
ket. A táborban pedig motozással kezdõdött a
fogadás. Mindenünket ki kellett csomagol-
nunk, s az angol õrök kést, pénzt, órát, min-
den egyebet elszedtek tõlünk. A motozás után
felhívták a figyelmünket arra, hogy a drótkerí-
téshez ne menjünk közel, mert az õrök figyel-
meztetés nélkül ránk lõnek. Aztán elvittek a
szálláshelyünkre, ajtó és ablak nélküli, csupa
szemét barakkokba, ahol újabb meglepetés-
ként poloskák fogadtak bennünket. Borzal-
mas undor vett erõt rajtunk. Valósággal meg-
bénultunk az undortól, semmihez sem tud-
tunk kezdeni. Aztán géppisztolyos õrök kísé-
retével favágásra és egyéb mocskos munkára
vezényeltek ki, de az induláskor, aztán a tere-
pen is többször, s a táborba visszaérkezéskor
is megszámláltak bennünket. Szörnyû lélekölõ
volt az a két hét, amit ott el kellett töltenünk.

Szeptember 17-én végre megint bevagoní-
roztak bennünket, s aznap este már a holland
határ közelében levõ Borghorstba érkeztünk.
Ott egész más világ fogadott bennünket. Egy
szövõgyár nagy raktárhelyiségében, kétsze-
mélyes, emeletes ágyakban helyezték el az
egész zászlóaljat. A mi századunkat másnap
innen kiköltöztették egy nagy garázsba. Meg-
szabadultunk az elõzõ napi tömegszállástól. Itt
is kétszemélyes, emeletes ágyaink voltak és
szalmazsákon alhattunk. Ez már valóságos Ká-
naán volt az utóbbi hetek borzalmaihoz ké-
pest. Itt már teljesen szabadon mozoghattunk,
kíséret és számlálás nélkül bármikor bemehet-
tünk a városba is. 

Szeptember 23-án azt is felajánlották, hogy
ha kedvünk van, a környékbeli parasztgaz-
dáknál munkát is vállalhatunk. Mi már 24-én a
várostól kb 3 km-re levõ birtokon munkába is
álltunk. Naponta oda-vissza 6 km-t kellett gya-
logolnunk, de megérte, mert nagyon jó he-
lyünk volt. Mindennap bõséges reggelit, ebé-
det, uzsonnát és vacsorát is kaptunk. 

Kezdetben komposztdombot forgattunk,
aztán dohányt szedtünk és fûztünk fonálra.
Igazán jó helyünk volt, mert németül is tanul-
tunk, és rádióhíreket is hallgathattunk. Októ-
ber 14-én megkezdõdött a krumpliszedés.
Gép után gereblyével kellett a krumplit össze-
gyüjteni, hogy az asszonyok felszedhessék.
Alig egy héttel késõbb jött a répaszedés. Mind-
egyik nagyon nehéz munka volt, megállni sem
lehetett. A répaszedéskor még az esõ is esett,
így esõben, a sarat taposva kellett kiszednünk
a répát a földbõl.

Október 23-án jött a hír, hogy megint át
kell települnünk egy másik táborba, megint
drót mögé. E hír hallatára olyan lett a század,
mint egy megzavart méhkas, mindenki a
szökés gondolatával kezdett foglalkozni.
Nem akartunk drót mögé kerülni, haza akar-
tunk menni. Sokan el is váltak tõlünk, a ma-
guk útját választották. Korábban, már a
Schleswig-Holstein-i vándorlás idején töb-
ben megszöktek, mi is kezdtünk a szökés
gondolatával foglalkozni. Ehhez azonban
mindenekelõtt civilruhára lett volna szüksé-
günk. 

November 2-án reggel, akik még
Borghorstban voltunk, sorakoztattak bennün-
ket, kivonultunk a vasútállomásra, onnan teher-
autókkal, indultunk útnak. Tönkrebombázott
városok (Münster Duisburg stb.) egész soroza-
tán mentünk keresztül, s estére megérkeztünk
Lintorf Camp-be. Ott csak egysoros dótkerítés
volt, kevésbé ijesztõ, mint az Eselheide-i. 

A tábor 4 szobás 80 személyes barakkok-
ból állt. Bennünket egy táborszéli barakkban
helyeztek el. Tizenhatan voltunk a szobánk-
ban. Ezzel a 16-os csapattal jártuk végig a
Schleswig-Holstein-i fogolytáborokat, s ez idõ
alatt valóságos családdá kovácsolódtunk
össze. 

Az elhelyezkedés után itt is munkára kellett
mennünk, természetesen Eselheidéhoz ha-
sonlóan itt is fegyveres kísérettel és állandó lét-
számellenõrzéssel. Eleinte szóba sem jöhetett,
hogy a városba kimehessünk. Késõbb aztán
lehetõvé tették, hogy a hétvégeken, szomba-
ton és vasárnap kimenõkártyával kimenjünk a
városba. A kimenõkártyát azonban legkésõbb
vasárnap este le kellett adni az õrségnek, így
ellenõrizték, hogy minden engedélyes vissza-
tért-e a táborba. Késõbb azt is megengedték,
hogy levelet írjunk a családunknak, vagy a Vö-
röskereszt útján levélben érdeklõdjünk szeret-
teink holléte felöl.

November 18-án egy vöröskeresztes nõvér
jött hazulról meglátogatni bennünket. Nagyon
szomorú, sõt ijesztõ híreket hozott hazulról.
Többek között elmondta, hogy otthon az oro-
szok sok nõt megerõszakoltak, sokat vérbajjal
is megfertõztek. Ezek a hírek annyira megvi-
seltek bennünket, hogy aludni se igen tud-
tunk, s voltak olyanok is, akik félrehúzódtak
és kétségbeesetten siratták családjukat. Ilyen
volt a mi Nemesbikk-i Laci bácsink is, aki négy
kisfiával hagyta otthon a feleségét.

Aztán csak teltek-múltak a napok, és elér-
kezett az ünnep, az otthonunktól távol töltött,
most már második, 1945. évi Karácsony. Sze-
gényes fogoly-karácsonyfánkat kedvetlenül
feldiszítettük fadarabokból vágott szaloncu-
korral, elektromágneses tekercsek lágyvasai-
ból készült kiflikkel, perecekkel, és kondenzá-
torok sztaniollemezébe csomagolt keménypa-
pír-díszekkel. Délután 3 órakor istentisztelet is
volt. Ezt a helyi evangélikus lelkész tartotta. Az
istentisztelet után a szomszédos gyülekezetek
ajándékait osztották ki. 

Mindezek ellenére a karácsony este nem
volt örömünnep számunkra, mert a hazulról
jött hírek miatt mindenki otthon maradt csa-
ládjára, szeretteire gondolt és aggódott. Kiss
Gyuszival együtt szerettük volna ezt a feszült,
szomorú hangulatot feloldani. Ezért szerkesz-
tettünk egy „Találkozói egyezmény”-t, abból
kiindulva, hogy hamarosan hazamegyünk, és
szeretteinket minden bizonnyal otthon talál-
juk, s a múltat elfelejtve új életet kezdhetünk,
jó lenne a fogolytáborok keserves emlékei
után a hazatérés és az otthoni új élet örömeit is
megosztani egymással. Ezért közösen elhatá-
roztuk, hogy jövõ augusztusban összejövünk
és elbeszélgetünk egymással. Az egyezményt
mindenki elfogadta és aláírta. A jövõ remény-
sége feloldotta a jelen sivárságát és bizonyta-
lanságát. Így a feszült hangulatot nyugalom
váltotta fel.

Az 1946. Újév elsõ napjaiban nagy izgalmat
váltott ki közöttünk az, hogy több levél érke-
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zett hazulról azoktól, akik még a Schleswig-
Holstein-i vándorlásunk idején váltak el tõlünk
és haza indultak. A levelek szerint õk már ott-
hon voltak, mi pedig még mindig itt a lintorfi
foglytáborban sínylõdtünk. Miért vagyunk
még itt, miért nem mehetünk mi is haza? Ha
nekik sikerült, miért ne sikerülhetne nekünk
is? Ezen járt az eszünk. Csak meg kellene pró-
bálni?!

Kiss Gyuszit is rá akartam beszélni, hogy
próbáljuk meg, induljunk haza! Gyuszi azon-
ban bízott abban, hogy a többször emlegetett
igéret szerint hazaszállításunk hamarosan
megkezdõdik, s akkor nem kell kockáztat-
nunk. Sajnáltam, hogy el kell válnunk egymás-
tól, de én január 25-én elhatároztam, hogy
nem várok tovább, haza indulok.

Elhatározásomat két fix pont indokolta: Az
egyik egy lepecsételt, de ki nem töltött Entlas-
sungschein (elbocsátólevél) volt, amit még ka-
rácsony elõtt Gaál Laci csánigi barátunktól
kaptam. Õ a tábor központi irodájában dolgo-
zott, ott szerezte a nyomtatványt és ütötte rá a
pecsétet. Ez tulajdonképpen egy igazolvány
volt arról, hogy a lintorfi táborból elbocsátot-
tak, tehát bárhol szabadon mozoghatok, kato-
nai öltözékben is. Így a civil ruha beszerzése,
ami még Borghorstban is gondot okozott, fe-
leslegessé vált. A másik fix pont a nemzetközi
Vörös-kereszt Landshut-i irodájának az értesí-
tése volt, melyet karácsony után kaptam meg,
s amely szerint menyasszonyomék Ausztriá-
ban, Vöcklabruck közelében, Redl Zipfben
vannak. Ez hiteles úticélomat egyértelmûen
meghatározta.

A szökés elõkészítése érdekében január
26-án, szombaton kimenõt kértem, s elmen-
tem ahhoz a nyomdász családhoz, akikkel
még decemberben ismerkedtem meg, és na-
gyon jól összebarátkoztunk. Elmondtam ne-
kik, hogy hétfõn, 28-án el akarok szökni a tá-
borból, mert haza akarok menni, s ehhez a se-
gítségüket szeretném kérni: egyrészt az Entlas-
sungscheinem kitöltéséhez, másrészt ahhoz,
hogy vasárnap éjszaka náluk, esetleg a nyom-
dahelyiségben alhassak. Megigértem, hogy a
táborból két jó pokrocot ki fogok hozni, s azt
nekik adom. Õk szivesen fogadtak, megen-
gedték, hogy majd a nyomdahelyiségben
aludjak, és még a vasúti jegyet is megváltották
számomra, egészen Frankfurtig.

Másnap, 27-én, vasárnap három kimenõ-
vel, Kiss Gyuszival és egy pécsi barátunkkal
együtt hárman, két fordulóval a derekunkra
csavart pokrócokat és minden egyéb holmi-
mat kivittük a táborból a nyomdába. Ott szo-
morú szívvel elbúcsúztam Gyuszitól, s azzal
váltunk el egymástól, hogy a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt õ is hazaindul. Aztán õk vissza-
mentek a táborba, cselesen leadták az én kilé-
põmet is, én pedig felmentem a nyomdászék-
hoz, ott az õ fiuk elbocsátólevele alapján kitöl-
töttûk az én Entlassungscheinemet, aztán le-
mentem a nyomdába, és a padlóra rakott pa-
pírcsomagra lefeküdtem. Aludni nem tudtam,
de hétfõn hajnali fél ötkor felkeltem, kimen-
tem az állomásra, és minden nehézség nélkül
felszálltam a vonatra.

Azt hittem, hogy most már semmi problé-
ma nem jöhet közbe. Az utasok beszélgetésé-
bõl azonban megtudtam, hogy Köln és Frank-
furt között átmegyünk a rosszhírû francia zó-
nán, s ott általában mindenkit igazoltatnak, so-

kat le is szállítanak. Nagy izgalommal vártam,
mi lesz velem a francia zónában. Hála Isten-
nek, minden kellemetlenség nélkül áthalad-
tunk rajta, és este felé Wiesbadenbe érkez-
tünk. Ott leszálltam a vonatról, mert éhes és fá-
radt voltam, valamit enni és aludni is szerettem
volna. A városban véletlenül ráakadtam az
amerikai Vöröskereszt klubjára. Oda bemen-
tem, az ajtónállónak angolul elmondtam, hogy
Lintorf táborból elbocsátottak, de az útra élel-
met nem kaptam, örülnék, ha kaphatnék vala-
mit. Jól meg is vendégeltek, de szállást nem
tudtak adni, kivittek az állomásra, s ott a váró-
teremben jót aludtam és reggel felszálltam a
Frankfurt-Nürnberg-Regensburg-Passauba
menõ vonatra.

Minden nehézség nélkül eljutottam Passau-
ig, de tovább nem lehetett menni, mert az oszt-
rák határ le volt zárva, senkit nem engedtek át
rajta. El kellett mennem Pockingba, az ottani
óriási gyüjtõtáborba, hogy ott nyilvántartásba
vegyenek, és majd besoroljanak az Ausztrián
át Magyarországra induló szerelvények vala-
melyikébe. Február 1-jén érkeztem Pocking-
ba, onnan csak 15-én indultunk hazafelé.
Ahogy haladtunk, Salzburg után a vagonajtó
nyílásán keresztül láttam a Redl-Zipf-i állo-
mást, ahol a Landshut-i értesités szerint a
menyasszonyomék voltak. Esetleg kiugorhat-
tam volna a vagonból, de egy hang azt mond-
ta, hogy „Ne ugorj, mert õk már hazamentek.”
Nem ugrottam ki, így 17-én megérkeztünk
Szentgotthárdra, 19-én pedig Répcelakra. Hála
Istennek, édesapám, a menyasszonyom és a
nõvéreim is mind otthon voltak, nagy öröm-
mel fogadtak. Ezzel 14 hónapos, keserves ka-
landozásunk végetért.

Kiss Gyula barátunk 1946. január végén,
néhány nappal utánam szintén megszökött
Lintorfból. Március 14-én Kaposváron lesze-
relt, s azonnal jelenkezett az FM-nél szolgálat-
tételre. A szegedi erdõigazgatósághoz osztot-
ták be. Szegeden dolgozott 1946. november
30-tól 1950. július 31-ig, majdnem 4 évig mint
erdõgondnok, aztán 2 évig, 1952. június 30-ig
mint tervelõadó, majd újabb 2 évig, 1954. júli-
us végéig erdõmûvelési elõadóként. 1954. au-
gusztus 1-jén – továbbra is szegedi székhellyel
– erdõrendezési felügyelõvé, 1968. január l-jén
pedig a szegedi erdõfelügyelõség vezetõjévé
nevezték ki. Ott dolgozott 11 évig, 1979. ápri-
lis 1-jéig. Majd az erdõrendezõségek átszerve-
zését követõen a kecskeméti erdõfelügyelõség
szegedi körzeti osztályvezetõjeként dolgozott
1981. augusztus 31-ig, nyugdíjbavonulásáig.

A 11 év alatt, amíg a szegedi erdõfelügyelõ-
ség vezetõje volt, a felügyelõség viszonylag rö-
vid idõ alatt jól szervezett igazgatási egység lett,
feladatát hatékonyan, eredményesen látta el.

1975 és 1980 között az erdõben szegény
Csongrád megyében az õ vezetése és irányí-
tása alatt 6000 hektár erdõ létesült. Kiemel-
kedõ munkát végzett Szeged város zöldöve-
zetének tervezésében és kivitelezésének irá-
nyításában is.

Mindig határozott szakmai állásfoglalása,
ugyanakkor szerény magatartása révén az er-
dõfelügyelõség elismert tekintély lett.

Nagyrabecsüléssel és baráti szeretettel bú-
csúzunk Tõled, de egykori munkatársaiddal
együtt emlékedet megõrizzük. Isten áldjon!
Nyugodjál békében!

Halász Aladár

Jancsó Gábor
(1923–2008)

Jancsó Gábor gyémánt okleveles erdõmérnök
hosszú betegeskedés után 86. évében elhunyt.
Hozzátartozói, barátai, volt munkatársai és er-
dészkollégái Zalaegerszegen kísérték utolsó
földi útjára.

1923-ban Erdélyben, az Ojtozi-szoros bejá-
ratánál lévõ Bereckben, az ágyúöntõ Gábor
Áronnal közeli rokonságú szülõktõl született.
A betûvetést szülõfalujában tanulta. Gimnáziu-
mi tanulmányait Brassóban kezdte. A négy fel-
sõ osztályt Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mi-
kó Kollégiumban végezte, ahol 1942-ben
érettségizett. Az évben beiratkozott a Mûegye-
temünk Erdõmérnöki Karára, Sopronban. Ok-
levelét – a nehéz háborús évek ellenére – év-
vesztés nélkül 1947-ben szerezte meg. Mint
egyetemi hallgató a szülõi háztól Õ került el a
legnagyobb távolságra. 1944-ben a háború el-
szakította az otthonától. Így a tanulmányai
mellett nagy munkabírással és akarattal még a
saját létfenntartásáról is gondoskodnia kellett.
Gyakornoki munkát 1943-ban és 44-ben a
Csíkszeredai Erdõigazgatóságon, 1946-ban a
Kõszegi Erdõgondnokságon vállalt. Diplomája
megszerzése után 1947-ben – mivel a szülei el-
hunytak – nem ment haza Erdélybe, hanem a
Zalaegerszegi Erdõigazgatósághoz kérte a fel-
vételét, ahol 1968-ig a többször átszervezett és
nevet változtató erdészeti irányító szervezetnél
mint napidíjas beosztott mérnök, mûszaki elõ-
adó, mûszaki csoportvezetõ, végül mint fõ-
mérnök dolgozott. Az Észak- és Dél-Zalai Er-
dõgazdaság összevonása után a nagykanizsai
székhelyû új EFAG-hoz igazgatóhelyettesi ki-
nevezést kapott. 1974-ben elõbb a MÉM Zala-
egerszegi Erdõrendezõség, majd újabb átszer-
vezés után az Erdõfelügyelõség igazgatója lett.

Aktív élete során fõleg mûszaki létesítmé-
nyek (feltáró utak, rakodók, erdei vasút, szol-
gálati lakások) tervezését és építését szervez-
te és irányította. Mint erdõrendezõségi, ill. er-
dõfelügyelõségi vezetõ az üzemterv-szerinti
erdõgazdálkodás ellenõrzése mellett, szívü-
gyének tartotta a – nemzetközi hírûvé fejlesz-
tett – zalakarosi termálvizû fürdõ és település
fásítását. Munkáját a település azzal hálálta
meg, hogy a rendezõség részére telket jutta-
tott családi üdülési lehetõséget biztosító üdü-
lõ építéséhez.

1975-ben a Zalaegerszegen mûködõ Pén-
zügyi és Számviteli Fõiskola megbízott elõadó-
ként bekapcsolta az oktatásba. Munkáját 1980-
ban címzetes docensi címmel honorálták.

Nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedett.
Tovább hódolt a kertészkedési és vadászati
szenvedélyének. A világjáró székelyektõl örö-
költ hajlam leküzdhetetlen módon úrrá lett raj-
ta. Idegenvezetõi szakképesítést szerzett és fõ-
leg Erdélybe és a Felvidékre, de Nyugat-Euró-
pa országaiba is több napos autóbuszos utazá-
sokat szervezett és vezetett. Ebben segítségére
volt a román, német és francia nyelvtudása.
Kora elõrehaladtával, ereje fogyásával egyre
közelebb került a Teremtõjéhez. Prezsbiter-
ként támogatta és szolgálta a Zalaegerszegi Re-
formátus Eklézsiát.

Kedves, testvérként szeretett és tisztelt, jó-
ban és rosszban öt évig velem együtt élõ Kam-
merom és Barátom nyugodj békében:

Szász Tibor




