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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,


