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gépjármő-forgalmáról összeállított tételes lista is (150-159. illetve 160-165. p.). A kötet emellett
képmelléklettel és névmutatóval is rendelkezik.  
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Bartha Dénes : Illyés Benjamin: Soproni diákok voltunk…
Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2006.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem az 1956-os forradalom 50. évfordulójára – méltó ünnepségsorozat
keretében – két könyvet is megjelentetett. Az egyik, itt bemutatott könyv tulajdonképpen
évfolyamtörténet, amely az 1953-ban az Erdımérnöki Fıiskolára beiratkozott, és Magyarországon
1958-ban, Kanadában 1959-ben végzett, a történelem eseményei által kettészakasztott évfolyam öt,
illetve hat évének történetét dolgozza fel. Szerzıje Illyés Benjamin, az itthon maradottak valétaelnöke,
aki számos kordokumentum mellett nagyban támaszkodik két, Kanadába emigrált évfolyamtársa,
Bölecz Béla és Hahn Fülöp visszaemlékezésére.355(342)

Az 1940-es évek végének, az 1950-es évek elsı felének hangulatát – a jól ismert történelmi és politikai
eseményeken túl – több helyi momentum is befolyásolta. 1949-ben Sopronból Miskolcra költöztették a
Kohómérnöki Kart, s ekkor kezdıdött meg a Bányamérnöki Kar áttelepítése is, amely azonban egészen
1959-ig elhúzódott. Így a tradicionális selmeci karokból csak az Erdımérnöki Kar maradt a helyén, s
tudhatta ilyen téren biztosítva jövıjét. A szándékos, felülrıl irányított kettészakítás az oktatókon túl a
hallgatókra is kihatott, amely elıbb az egyetemistákat és fıiskolásokat tömörítı Ifjúsági Kör
feloszlatásában (1948. május 7.), majd a selmeci hagyományok elsorvadásában jutott érvényre. A
helyette megalakult DISZ-, majd késıbb KISZ-szervezetek nem tudták pótolni az Ifjúsági Kör hiányát.

118A hallgatóság elszigetelıdését, magába fordulását fokozta az is, hogy a bányamérnök, földmérı
mérnök, geofizikus, illetve erdımérnök-képzés ugyanazon a campuson belül, de két külön intézmény
(Soproni Mőegyetemi Karok, ill. Erdımérnöki Fıiskola) keretében folyt. Az Erdımérnöki Fıiskola
egyik legnagyobb megrázkódtatását is ekkor, 1951 májusában szenvedte el. Koholt vádak alapján
kötelékébıl elbocsátottak 46 hallgatót, köztük 28 végzıst, majd négy professzorát (Fehér Dániel,
Gyırfi János, Lesenyi Ferenc, Magyar Pál) fosztották meg katedrájuktól. Ugyanakkor a még Selmecen
végzett, vagy a selmeci szellemben évtizedek óta itt tanító további professzorok (Roth Gyula, Fekete
Zoltán, Romwalter Alfréd) nyugdíjba vonultak, vagy éppen nyugdíjazásuk közelében álltak (Stasney
Albert, Lámfalussy Sándor, Kiss Ignác, Sébor János, Haracsi Lajos, Botvay Károly). Pótlásukra –
szinte egyidıben – megjelent az új generáció (Magyar János, Roller Kálmán, Jablánczy Sándor, Nemky
Ernı, Tuskó Ferenc, majd Gál János, Pántos György).

Illyés Benjaminék évfolyama a fenti, nehéz idıkben kezdett 1953-ban. Sorsukat már eleve
megpecsételte, hogy a felvehetı 84 fıbıl 25 helyet szakérettségisekkel kellett betölteni, s ez volt az elsı
évfolyam, amely nem a hagyományos 4 éves (8 szemeszteres), hanem 5 éves (10 szemeszteres)
képzésben vett részt. Az évfolyamot érintı legnagyobb megrázkódtatás azonban 1956. november 4-én
következett be. 36 évfolyamtárs az itthon maradást, míg 37-en további 146 erdımérnökhallgatóval, 21
oktatóval és 52 családtagjukkal a Kanadába történı emigrálást választották. Az évfolyamtörténet e
naptól kezdve végérvényesen két szálon fut tovább. Az elıbbiek 1958 júniusában, míg az utóbbiak – a
kényszerő nyelvtanulás és beilleszkedés miatt – egy évvel késıbb vehették át diplomájukat.

A könyv az 5 tanévnek megfelelıen öt fejezetre tagolódik. Minden tanév bemutatása elıtt a szerzı
részletesen elemzi az akkori politikai eseményeket, e háttérbe szövi bele az aktuális tanév történéseit. A
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nagypolitika felvázolása után részletesen bemutatja a fontosabb soproni eseményeket is, külön
hangsúlyt adva a kulturális rendezvényeknek. A hallgatott tantárgyakat oktatóin keresztül tárja elénk a
szerzı, kitérve a nagyra tisztelt professzorok és tanársegédjeik emberi megnyilvánulásainak
bemutatására is. Az akkor másfél évszázados erdımérnök-képzés selmeci gyökerő oktatói karának
utolsó hallgatói által megélt emlékek sorait olvashatjuk itt. E fejezetek lapjain – az oktatókon kívül –
megelevenednek az akkori diákélethez kapcsolódó fontos arcok is: Bognár néni, a kollégium jóságos
gondnoka, Tamás bácsi, a menza jóindulatúan kötözködı fınöke, Ernı bácsi, az Erdıvédelem Tanszék
„professzori rangot magának tudó” hivatalsegédje. De fölsorakoznak elıttünk a „kihelyezett tanszékek”
(Fenyıgyöngy étterem = Hatvani turistaház, Alm = Alpesi vendéglı, Neher tanszék = Sport vendéglı)
is, valamint részletes bepillantást kapunk a Szent Imre téri (Dimitrov téri) kollégium életébe. Az
évfolyam érdemeként kell említeni, hogy a diákéletbe sikerült visszacsempészniük a megsemmisítésre
ítélt selmeci hagyományok néhány elemét, így szakestélyeket tartottak, valétáltak, s horribile dictu
ötödéves korukban keresztelked(het)tek baleknak.

Az évfolyam története a felvételi vizsgákkal kezdıdött, akkor, amikor 1953 júniusában Nagy Imre
miniszterelnök lett, s az ország egy jobb sors, az új évfolyamtársak pedig egy boldog diákélet elé
néztek. Diplomájukat viszont akkoriban vehették át, amikor Nagy Imrét 1958. június 16-án kivégezték.
A jobb sors reménye sokuknál szertefoszlott: az Erdımérnöki Fıiskolán készített minısítések többüket
éveken át kísérték és határozták meg jövıjüket.
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A Házi Jenı Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásáért. A
2005. évi összeg, amelyet az Alapítvány a 2006. évben kapott meg, 6170 Ft volt. Ezen összeget az
Alapítvány mőködési költségeinek finanszírozására fordította. 

* * *

A Soproni Múzeum Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásáért. A 2005. évi összeg, amelyet az Alapítvány a 2006. évben kapott meg, 83 012 Ft volt.
Ezen összeget az Alapítvány mőködési költségeinek finanszírozására fordította.

* * *

Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a
Soproni Szemle megjelenését elısegítı Soproni Szemle Alapítványt. Számlaszámunk:
10404058-40510307-00000000.
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Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató, Nyugat-Magyarországi Egyetem,


