
És újra walden 
(Visszatekintés a 30 évvel ezelőtti eseményekre)

Dr. Kárpáti László alias Kántor

„1970. szeptember végén szakestélyt tartottunk a régi Alm 
Bihari-képekkel díszített, füstös termében. A szakest nem volt 
nagy létszámú, az akkori III. éves évfolyam 2. tanulócsoportja, 
néhányan más csoportokból, és „kintlakó” firmák voltak a 
résztvevők. A tanárok közül Tamás László és Kerényi Ervin 
adjunktusok voltak velünk. Az elnök Tamás László a. Libella 
volt.

Szakestély után kötetlen nótázás és beszélgetés folyt. Az 
egykori Ifjúsági Kör volt a téma, s főleg a selmeci, később 
soproni diákélet. Itt merült fel lehetőségként, hogy mi lenne, ha 
újra megcsináltatnánk a waldent.

Az Ifjúsági Kör feloszlása, hagyományaink betiltása és 
üldöztetése után már két évtized telt el. Nekünk már 
balekoktatáson tanították a nótákat, és tanáraink is 
rendszeresen megjelentek szakestélyeinken. 1968 őszén, az 
első szakestélyünkön Igmándy Zoltán professzor úr, az egykori 
Ifjúsági Kör egyik utolsó elnöke, volt a praeses.

Színpompás felvonulásokat, karneválokat, valétálásokat, 
balek- és valétabálokat éltünk át. Az előttünk járó, s a hatvanas 
években végzett évfolyamok hagyományra törekvő diákélete 
során valahogy egyre jobban életre keltek a régi szokások, 
persze gyökerük, az Ifjúsági Kör nélkül, amelynek 
újraalakításáról abban az időben szó sem lehetett. Az ún. új 
gazdasági mechanizmus kissé enyhültebb légkörében élt az 
ország, két évvel Csehszlovákia megszállása után.

A walden a köri időkben az erdészifjúság mindennapi 
ruházatát jelentette. Számunkra már múzeumi tárgy volt. Az 
egyetem központi könyvtára őrzött néhányat. Innét Hiller 
István igazgató kölcsön adott néha egyet-egyet szakestélyekre 
a tisztségviselőknek. Ugyanígy a Központi Bányászati 
Múzeumban is őriztek régi foltos waldenokat, és Gyulai Zoltán 
professzor úr, a múzeum igazgatója, szintén adott kölcsönbe a
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diákságnak nevezetesebb alkalmakra. Azután volt régi 
waldenja néhány erdőmérnökcsaládból származó 
diáktársunknak és egyes tanárainknak is. Féltve őrizték a 
családok ezeket a régi ereklyéket, waldent, valétaszalagot, 
naplókat, valétabotot, fényképeket, báli meghívókat, 
táncrendeket stb.

Nemky Ernő professzor úrnak, a Növénytani Tanszék 
szigoráról híres vezetőjének pl. egész kis múzeuma volt 
ezekből, részben tanári szobájában, részben pedig Pázmány 
Péter utcai lakásán. Én, mint évfolyamunk cantus praesesze, 
szakestélyeinken rendszerint az ő waldenját viseltem.

A walden iránti igény persze már másokban is fölmerült, 
nem csak bennünk. Azt hiszem, az Ifjúsági Kör és 
hagyományaink ősi építményének lerombolása óta az 
újjáépítéshez minden évfolyam hozott egy-egy téglát. Persze 
még mindig voltak olyanok tanáraink között -  főleg azok, akik 
nem Sopronban végeztek, politikai ideológusok stb. -  akik nem 
nézték jó szemmel selmeci eredetű hagyományainkat. A 
Marxizmus-Leninizmus Tanszék két elvakult adjunktusa pl. 
ebben az időben kezdeményezte az ágfalvi csata botanikus 
kertbeli emlékművének lerombolását (szerencsére 
eredménytelenül, mert „magasabb pártkörökön keresztül” 
néhány tanárunk és szakmai vezetőnk ezt az újabb 
barbarizmust megakadályozta) -  de többségben voltak a 
szimpatizánsok és a támogatók.

Nem véletlen, hogy ebben a légkörben születhetett meg a 
valétakorsó is, amelyet a Miskolcra telepített bányászok és 
kohászok példája nyomán az 1971-ben valétáló erdő- és 
faiparimémök-hal Igátok hoztak létre, Az adományozás 
demokratikus jellege, amelyen keresztül a hallgatóság 
minősítette tanárait, teljesen újszerű volt a központi 
irányításhoz szoktatott és annak elfogadására kényszerített 
társadalmi légkörben.

És készült az ország a vadászati világkiállításra is, 
amelyhez hasonló nemzetközi esemény csak négy évtizeddel 
korábban volt Magyarországon: a gödöllői cserkész
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világtalálkozó, a Jamboree 1933-ban és az Eucharisztikus 
Kongresszus öt évvel később, 1938-ban.

Ebben a légkörben született meg a soproni egyetemi 
ifjúságban a gondolat: „csináltassuk meg újra a waldent”. A 
szakestélyt követő nap délutánján Iványi Gábor és Gerencsér 
Attila évfolyamtársaimmal fölkerestük Tamás László adjunktus 
urat az Ábrázoló Geometria Tanszéken lévő szobájában. 
Hosszú és bizalmas beszélgetés folyt itt a lehetőségekről, a 
fölmerülő akadályokról, a várható támogatókról és a biztos 
gáncsoskodókról. Arra a következésre jutottunk; el kell érni 
azt, hogy a jövőre rendezendő vadászati világkiállításon a mi 
egyetemünk hallgatói vehessenek részt szakinformátorként, ill. 
teremőrként. Ez vélhetően több száz hallgató alkalmazását 
jelenti, akik egységesen a waldenban jelenhetnének meg. Ezt a 
lehetőséget kell kihasználnunk, mert ebből az alkalomból 
tömegesen csináltathatjuk meg újra a waldent.

Tamás László javasolta, hogy ötletünkkel -  ami „alulról 
jövő”, a „diákság kezdeményezése” -  keressük meg Béldi 
Ferenc docens urat, a Fizika-Elektrotechnika Tanszék 
vezetőjét, oktatási rektorhelyettest. Ő szól majd Béldinek, hogy 
fogadjon bennünket.

Béldi docens úrról tudtuk, hogy szakestélyekre ugyan nem 
jár, de a hagyományaink támogatója. Évfolyamtablójukon még 
az ötvenes években is waldenban vannak a valétánsok, s így ő 
is azok közé tartozik, akiknek még sokat jelent a selmeci 
diákszellem.

A következő napok egyik délutánján Béldi docens úr 
fogadott is bennünket. Ide is hárman mentünk Iványi Gáborral 
és Gerencsér Attilával. Béldi végighallgatott bennünket, majd 
fölállt és karját csípőre téve sokáig föl-alá sétált szobájában. 
Amikor székébe visszaült, az információk és gyakorlati 
kérdések özönével árasztott el bennünket.

A világkiállításra nyilván a gödöllői agráregyetemről, a 
kertészetiről és az állatorvosiról akarnak toborozni majd 
hallgatói munkaerőt. El kell érni, hogy a rendezők a soproni 
erdészeket -  beleértve persze a fásokat is -  válasszák, s e 
mellett tényleg jó érv lehet az egységes megjelenés, a walden!
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Aztán az anyagiak! Mennyibe fog kerülni, megcsináltathatja-e 
a hallgatók többsége, hol fog készülni, milyen szabású lesz? A 
régi k. u. k. Waffenrock szabást ideológiailag ki fogják 
kezdeni, foltozzák-e majd a hallgatók, s hogy fog ez kinézni 
egyenruhaként, milyen lesz a faiparosoké, engedély kell-e, 
hogyan??? Stb. Végül kijelentette, hogy támogatja az 
elképzelést. A tanári kar is támogatni fogja, a politikai vezetés 
is, és a vadászati világkiállítás ürügyén, a KISZ hátszelével kell 
megcsináltatni, a MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium) anyagi segítségével. Az egész ügyben Földes 
László miniszterhelyettes, a vadászati világkiállítás miniszteri 
biztosa lesz a döntő politikus -  a kulcsember. Ha Földes igent 
mond, meglesz a walden. Végül elvállalta, hogy segít az egész 
lebonyolításában.

A prorektornál tett látogatás, s a beszélgetés nagyon 
felvillanyzott bennünket. Ekkor már évfolyamtársaink is tudtak 
a dologról, s egyre többen érdeklődtek más évfolyamokból is.

Kb. két hét múlva Béldi docens úr újra hívatott bennünket. 
Addigra Bányász Erzsébet faiparimémök-hal Igató kolleginánk 
több rajzot készített az új waldenról. A prorektor úr közölte 
velünk, hogy Földes és a politikai vezetés (az MSZMP 
egyetemi szervezete) támogatja a világkiállításon való 
részvételt és a walden újbóli létrehozását, de „hallgatói 
egyenruhának” kell hívni. Mi nagyon nem szerettük az 
„egyenruha” szót, nehezen vettük be, de végül is 
megalkudtunk... Nem csak ebben. A „hallgatói egyenruhát”, 
hangsúlyozta Béldi, úgy kell megcsinálnunk, hogy ne 
emlékeztessen a k. u. k. és a háború előtti idők waldenjére, de 
benne mégis valahogy újraszülethessen a „walden” Ő ezt csak 
így tudja „megvédeni” -  mondta.

A következő tárgyalásokra Bányász Erzsi külön rajzolt 
olyan waldent, ami nem volt derékra szabva, csak karcsúsítva, 
állógallérja lehajtható volt, walden is volt, meg nem is. Mi úgy 
gondoltuk, ha egyszer megengedik, majd úgyis olyat 
csináltatunk, amilyet akarunk, s ezzel Béldi prorektor úr is 
tisztában volt. Sok részletekbe menő vita és töprengés után 
megegyeztünk a manapság viselt walden formájában, a
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gombokban, a bársony színében erdészeknél, faiparosoknál, a 
jelvényekben, az évfolyamot jelző csíkozott pajzsban, s az 
egyenruha jelleget adó, fekete nadrág elkészíttetésében. A 
kocka el volt vetve, széltében-hosszában beszélték a 
waldenügyet, az egyetem s a város kíváncsi volt és várakozó. 
Végül Béldi még abba is belement, hogy az évfolyamjelzések -  
amelyek a régi waldenon nem voltak -  más alakúak legyenek 
ugyan, mint az amerikai hadsereg rangjelzései, mégis kissé 
ahhoz hasonlíthassanak. (Ebben különben semmi Amerika
imádat nem volt, egyszerűen úgy találtuk szépnek).

Időközben a „waldenszervezkedésbe” bekapcsolódtak 
mások is. Szabó Sándor évfolyamtársunk erdészkari KISZ 
titkárként állt az ügy mellé, Varga Szabolcs évfolyamtársunk 
pedig évfolyamtitkárként teljes energiájával segített.

Időközben elkezdődött a vadászati világkiállítás szervezése 
is. Ide mintegy 250 egyetemi hallgató jelentkezett különféle 
munkákra. Ők mindannyian elvállalták, hogy megcsináltatják 
az új waldent, ami a világkiállításon a szakinformátorok 
„egyenruhája” lesz -  ha elkészíttetését a kiállítás támogatja.

Mi pedig ezalatt elkezdtük földeríteni a szükséges dolgokat, 
ruhaanyagot, bársonyt, gombot, stb. -  mit hol lehet beszerezni 
a waldenhez. Hát semmit, sehonnan nem lehetett beszerezni. 
Az elkészítést a Soproni Lővér Ruházati KTSZ a székely 
Csorba úr vezetésével vállalta ugyan, de ennek az üzemnek 
sem volt megfelelő anyaga. Tehát nem volt őzbarna szövet, 
megfelelő zöld bársony, erdészcsillag a gallérra, rézgomb 
egyetemi jelvénnyel (ráadásul kétféle méretben), és nem csak a 
majorközi szabóságban, de úgy tűnt, az egész országban sem. 
Mindenre azt mondták az üzletekben: „Uraim, a Bécsi út végén 
biztosan kapható, de idehaza...” Manapság, 3 évtizeddel 
később, ezt el sem lehet képzelni, de 1970-71-ben kemény 
valóság volt a nincs, meg a nem lehet, a „Bécsi út vége” pedig 
a számunkra elérhető világ határán túl, megközelíthetetlenül 
távolra esett...

Januárban -  KISZ közbenjárással -  Varga Szabolccsal és 
Szabó Sándorral kiegészülve elmentünk Győrbe, a Richards 
Finomposztógyárba. Hosszas rábeszélés és diplomáciai jellegű
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tárgyalások után a vezetőkkel megegyeztünk, hogy legyártják a 
250 ruhára való barna és fekete, ún. fésűs szövetet. Mivel ez a 
mennyiség túl gazdaságtalan volt, időközben megegyeztünk a 
Ruházati KTSZ-szel, hogy több szövetet gyártatunk, s ők a fel 
nem használt anyagot megveszik és raktározzák a jövendő 
évfolyamok részére. (Persze a szövetkezet nem állt azonnal 
kötélnek. Sokat kellett győzködni a vezetőket, hogy az anyag a 
jövőben is folyamatosan kell és el fog fogyni, így végül 
megrendelték.) Mindemellett a gyárral még abban is meg 
kellett állapodnunk, hogy az általunk kiválasztott anyagot 
kizárólagosan csak a soproni szövetkezetnek adják el, s a 
szövetkezettől is garanciát kellett kapnunk arra, hogy a nála 
raktáron lévő anyagból csak a soproni egyetemistáknak készít 
ruhákat.

Mivel sehol az országban nem tudtunk zöld bársonyt 
szerezni, egy kis felderítő csapatot hoztunk létre. A társaságot 
Gerencsér Attila, Varga Szabolcs, Piroska Béla erdőmémök- 
hallgatók és jómagam alkottuk. Két napig jártuk Budapestet 
bársony után. Először az Ecclésia boltban kezdtük, hátha a 
katolikus papok miseruhájához használt anyagok között 
találunk megfelelőt. Nem volt. Rengeteg üzletet, üzemet, 
raktárt végigbolyongva végül Piroska Béla azt találta ki -  az 
Ádám sörözőben, hosszas koncentrálás után -, hogy menjünk 
el a színházi kellékeket előállító vállalathoz, hátha ott van zöld 
bársony raktáron. Édesapja segítségével bejutottunk oda, és 
csodák csodájára végre volt bársony, többféle zöld színben, 
egész nagy tekercsekben. Kiválasztottuk azt a színűt, ami máig 
is használatos.

Nagy lelkesedéssel érkeztünk vissza Sopronba, de a 
kollégiumban rossz hír fogadott bennünket. Néhány egyetemi 
vezető politikailag kockázatosnak tartja a régi walden 
elkészíttetését, úgyhogy a világkiállításra -  vélték -  a katonai 
erdészeteknél bevezetett egyenruhát csináltassuk meg. Erre a 
hírre általános felzúdulás lett. Waldent majdnem mindenki 
akart, de egyenruhát csak kevesen, ezért ügyködő kis csapatunk 
még aznap este azonnal irányt vett Tamás László lakására. 
Újabb hosszú beszélgetés következett, mérlegelve a
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lehetőségeket, és másnap már bizakodva, újabb ötletekkel 
jelentkeztünk Béldi rektorhelyettes úrnál kihallgatásra. 
Elképzelésünk lényege az volt, hogy intézze el valahogy egy 
választás lehetőségét a walden és a katonaerdész-egyenruha 
között. Béldi magáévá tette az ötletet, végül is az egyenruhába 
kényszerítés azokban az időkben már ideológiailag sem lett 
volna szerencsés... Természetesen a KISZ is a választás 
lehetőségét támogatta.

Pár nap múlva hívást kaptunk a rektorátusra. Megszületett a 
döntés: csináltassuk meg a waldent és a honvéderdész- 
egyenruhát két délceg társunknak, azok ezt a KISZ-házban 
mutassák be, és a hallgatóság szavazzon róla titkosan, 
cédulával, urnába dobva.

A ruhák március elejére elkészültek. Hogy megfelelő 
anyagot -  azt a keveset is -  hogyan tudtunk szerezni az első 
waldenhoz, az ma is rejtély előttem. Mindenesetre valahonnét 
lett egyszínű, barna anyag, kicsit sötétebb és más árnyalatú, 
mint ahogy azt elképzeltük, de lett. A waldent Varga Szabolcs, 
a honvéderdész-egyenruhát Marosi György évfolyamtársunk 
mutatta be.

A szavazás -  Sonnevend Imre erdőmémök-hallgató 
naplóbejegyzése szerint -  március 11-én délután volt. Olyan 
sokan vettek részt a KISZ-házbeli eseményen, a tanszemélyzet 
jelenlétében a hallgatóság olyan létszámban jelent meg, hogy a 
résztvevők kb. negyede be sem fért a terembe. (Szappanos 
András docens úr, egyetemi párttitkár, elképedve bolyongott 
közöttünk. „Fiúk, fiúk ! Hogy ennyien össze tudtatok jönni ! 
Sokkal többen vagytok, mint az ünnepségeken!”-  mondogatta.)

A szavazást, az egyetem és a karok vezetőinek és 
párttitkárainak jelenlétében, Szabó Sándor III. emh. vezette. 
Rajta kívül még Iványi Gábor és Kozma Péter 
évfolyamtársaink is a szavazatszedő bizottságban voltak. A 
visszaemlékezések szerint 362-en szavaztak, az akkori 
hallgatóság mintegy kétharmada. Hatalmasan győzött a 
walden! A honvéderdész-egyenruha 6 voksot kapott... 
(Egyesek szerint 2-őt, mások szerint 9-et. A jegyzőkönyv azóta 
elveszett, és eltűnt mindkét akkor bemutatott ruha is.) A
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jelenlévő diákság és az oktatók az eredménynek mindannyian 
örültek. Kezdődhetett a megvalósítás, a gyártás.

Kisebb akadályok ugyan még felmerültek; gombok és 
erdészcsillag -  végül a Pénzverde gyártotta le; pajzsok a 
csíkokkal -  hallgatói vállalkozásban készült; a tölgyfaleveles 
egyetemi jelvény -  a soproni Boros-féle műhímző cég 
készítette, de az Egyenruha Szabóságban Csorba és 
Baumgartner főszabász urak vezetésével megkezdődött a 
méretvétel, s még a tavaszi vizsgahónap során megtörténtek a 
próbák is.

Az első 18 erdészwalden már július elejére elkészült. 
Hallgatótársaink ugyanis a hagyományos Szovjetunió-beli 
tanulmányúton vettek részt, s fontosnak tartottuk, hogy ott már 
waldenban jelenjenek meg.

A vadászati világkiállítás augusztus végén nyílt meg, 
ekkorra készültek el a ruhák. Minden, a kiállításon dolgozó 
hallgató Budapesten, a kiállítás egyik pavilonjában vehette át a 
sajátját. Fizetni nem kellett érte, a kiállítás támogatta az 
elkészíttetését, de a bérünkből erre a célra bizonyos részt 
levontak.

Azon az őszön egy hónappal később, október 4-én 
kezdődött a szemeszter, s a balekoktatást is Budapestről pár 
napra Sopronba utazva végeztük el néhányan, akik e távollétre 
a kiállítás vezetőitől engedélyt kaptunk.

Szeptember végén, amikor visszatértünk Sopronba, egy új 
színfolttal, waldenos egyetemistákkal lett gazdagabb a város. 
Ettől kezdve a szabóság egyéni megrendelésre, sorozatban 
készítette a waldent, mindig jobb és jobb minőségben, s évek 
múlva más szabóságok is vállalták a megvarrását, bár a barna 
anyag beszerzése még később is gondot jelentett.

Az első waldenos szakestélyt a mi évfolyamunk rendezte 
még a kiállítás ideje alatt, a Normafa vendéglőben. Ezen más 
évfolyamokból való hallgatótársaink is sokan vettek részt 
Hosszú volt a budapesti tartózkodás, és nekünk idegen világ. A 
normafai szakestély viszont waldenban, az ősi selmeci 
hagyományok maradéktalan betartásával folyt. Hangulatával
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hazavitt bennünket Sopronba, az Alma Mater falai közé. Azon 
az estén otthon voltunk.

1971 őszétől az egyetemi, a városi és a szakmai 
rendezvények mindegyikén szerepeltek waldenos hallgatók. Ez 
a viselet később döntően hatott a Miskolcra, Kazincbarcikára, 
Dunaújvárosba került bányász és kohász testvérkarok 
hallgatóira, valamint a székesfehérvári geodéták kialakuló 
hagyományvilágára is.

Az október végi balekkeresztelő szakestélyünkre 
meghívtuk Miskolcról a Bányamérnöki és a Kohómérnöki 
Karok hallgatóinak képviselőit is. Olyan szakestélyt tartottunk, 
ahol a balekokon kívül mindhárom történelmi kar hallgatói ősi 
viseletűkben ültek, mert a miskolci fiúknak Gyulai professzor 
úrtól, a Bányászati Múzeumból kikölcsönöztük a bányász- és 
kohászgrubenokat és bányaingeket.

Ahogy grubenos miskolci barátainkat kísértük a 
Várkerületen (akkor még Lenin körúton), sorra megfordultak 
utánunk az emberek. Az idősebbek elérzékenyedve 
szorongatták kezünket. „Visszajöttek a főiskolások” -  
hallatszódott innét is, onnét is.

Hát igen... Visszajöttek... Akkor bennünk, később 
utódainkban reinkarnálódva... Remélem, nem is mennek már 
el soha többé Sopronból! De vajon a maiak, hagyományaink 
ágabogának tápláló gyökerére és fenntartó törzsére, az Ifjúsági 
Körre gondolnak-e?
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