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2010. szeptember 20-án, Budapesten,
az Erdészeti Egyesület Központjának íz-
lésesen berendezett tanácstermében, az
1953-ban beiratkozott évfolyamtársaik
képviseletében, családtagokkal együtt
22 egykori hallgató találkozott és idézte
fel diákéveik emlékeit. 

Baráti közösségük 1956-ban megfe-
lezõdött. Többségük 1958-ban Sopron-
ban, illetve 1959-ben Vancouverben fe-
jezte be tanulmányait. Évfolyamuk ha-
zai fele tanáraikkal együttmûködve
meghatározó szerepet játszott a felsõ-
szintû erdészeti szakoktatás soproni
fennmaradásában. Évfolyamuk külföld-
re távozott fele pedig egyik fõereje volt
a kanadai továbbtanulás feltételei meg-
teremtésének. Helytállásukban a selme-
ci hagyományok megõrzése, összetartó
ereje volt segítségükre. Az 1956-os tör-
ténelmi sorsfordulóval kettészakított
évfolyamokat az egykori hallgatók egy-
más közt, az akkor megkezdett tanév
szerint szokták megkülönböztetni. Tár-
saságuk így kapta „a negyedévesek”
elnevezést.

Gyülekezésük közben megjelent kö-
rükben Pápai Gábor, az Erdészeti La-
pok fõszerkesztõje. A baráti beszélgeté-
sek sodrában fényképezõgépével, a
gazdag szakmai örökséget jelképezõ
Bedõ Albert mellszobrával együtt, meg-
örökítette a társaságot.

Németh Gizella, az összejövetel szer-
vezõje nyitotta meg a találkozót. Elöljáró-
ban megköszönte Egyesületünk Központ-
ja munkatársainak segítségét, akik taná-
csaikkal, munkájukkal jelentõsen hozzá-
járultak a rendezvény sikeres megvalósí-

tásához. Átadta azoknak a barátainknak
az üzenetét, akik valamilyen okból nem
tudtak személyesen megjelenni.

Illyés Benjamin beszámolt arról,
hogy évek óta Jandó Tibor vállalta az
összekötõ szerepet a kanadai évfolyam-
társakkal. Az internet jóvoltából ez a
kapcsolattartás könnyebb és sokrétûbb
lett, de Tibor a tõle megszokott alapos-
sággal, lényegre törõ precizitással sokat
tett azért, hogy a kölcsönös tájékoztatás
minél teljesebb körû és pontosabb le-
gyen. Tolmácsolta Tibor személyes és
kinti társai baráti üzenetét a jelenlévõk-
nek.

Ezután néma fõhajtással emlékeztek
meg az elhunyt évfolyamtársakról, köz-
tük a legutóbbi találkozó óta körükbõl
örökre eltávozott Szabó Béláról és
Horváth Istvánról.

Illyés Benjamin évfolyamuk múltjá-
ról, találkozóiról, elhunyt társaik életé-
rõl több anyagot készített, melyeket el-
helyezett az Egyetem Levéltárában és
az Erdészeti Múzeumban. Megköszönte
évfolyamtársai segítségét és kérte, hogy
saját anyagok összeállításával, illetve ki-
egészítéseikkel, észrevételeikkel a jö-
võben is támogassák közös múltjuk
megörökítését. 

Grátzer Miklós kinti évfolyamtársa-
ik üdvözletét személyesen is tolmácsol-
ta. Elmondta, hogy igen jól sikerült az ez
évi kanadai évfolyam-találkozó. Hor-
váth Sanyiéknál jött össze a társaság. 

Dibuz Jenõék örökítették meg a
kinti évfolyam-találkozó résztvevõit, a
személyek beazonosításában Kapusz-
ta Jóska segített. A két kép közlésével

az Erdészeti Lapok, a történelem viha-
rában kettészakadt évfolyamtársak
szimbolikus találkozóját valósítja meg.

A Kanadában végzett egykori hallga-
tók társasága, a Soproni Alumni min-
den hónapban összeül Vancouverben
és egy kellemes vacsora keretében erõ-
sítik meg régi barátságukat. 

Nagy eseményt jelentett, hogy az el-
múlt évben két 100 évet betöltött neves
személyiséget is megünnepelhettek:
egykori tanáruk, Fodor Gyula özvegyét
és különösen az elsõ években sokuk-
nak támaszt nyújtó Papp Gizi nénit. Az
Alumni is méltóképen vett részt a szüle-
tésnapi ünnepségeken.

Miklós ezután röviden név szerint is
beszámolt kanadai barátaink életének
alakulásáról. Megemlítette, hogy fafara-
gásairól is nevezetes Józsa László, Seattle-
nek, Pécs testvérvárosának megbízásá-
ból, Európa kulturális fõvárosának tisz-
teletére egy gyönyörû szobrot készített.
A szobor a lazacok vándorlásának szim-
bóluma segítségével fejezi ki az elván-
dorlás és a hazatérés kiirthatatlan, cso-
dálatos érzését.

Illyés Béni Józsa László mûvészi
szimbólum-rendszeréhez csatlakozva
megemlítette, hogy a Kanadában vég-
zett Soproni Alumni tagjai „visszatéré-
sük” kinyilvánításaként, Hazájuk és Al-
ma Materük iránti megbecsülésük kife-
jezésére Roller Kálmán-ösztöndíjat
alapítottak. Az ösztöndíjak adományo-
zásáról a Roller Kálmán Ösztöndíj Bi-
zottság dönt. A Bizottság elnöke Náhlik
András dékán, tagjai a dékánhelyette-
sek. A diákságot az érdekvédelmi szer-
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vezetük elnöke, a hazai öregdiákokat a
Soproni Alumni és a dékán egyetértésé-
vel Illyés Benjamin képviseli.  Elsõ íz-
ben az idei évnyitón négy kiváló egye-
temi hallgató kapott hazai viszonylat-
ban jelentõs összegû ösztöndíjat.

Grátzerné, Anni már öt éve megala-
pította a szintén jelentõs összegû Grát-
zer M. ösztöndíjat. Az idei évnyitón

Anni személyesen adhatta át az ösz-
töndíjat az arra érdemes hallgatónak.

Grátzer Miklós ismertette, hogy a
Roller Kálmán ösztöndíj alaptõkéjét a
Soproni Alumni tagjai egyénenként ad-
ták össze. Az alapítvány kezelésére egy
kuratóriumot hoztak létre, melynek el-
nöke évfolyamtársuk, Baraksó János.
János mintaszerûen kezeli az alaptõkét

és ennek kamatát osztják szét minden
évben az arra érdemes hallgatók közt.
Tervük az, hogy tovább növelik az ala-
pítvány alaptõkéjét, hogy még jelentõ-
sebb mértékben támogathassák a szo-
ciálisan hátrányos helyzetben is kiváló-
an teljesítõ erdõmérnök-hallgatókat. 

Ezután kötetlen beszélgetés keretei
közt beszélgettek saját és távol lévõ évfo-
lyamtársaik életérõl, sorsuk alakulásáról.

Hamar elrepült a több mint kétórás
baráti beszélgetés. A találkozó fõ szer-
vezõje, Németh Gizi még arra is gon-
dolt, hogy finom erdélyi pálinkával zár-
hatták le találkozásuk elsõ szakaszát 

Déltájban, a kellemes õszi napsütés-
ben meg-megállva, beszélgetve sétáltak
át a Margit híd budai hídfõjénél talál-
ható nagyszerû étteremben. A társaság
hosszabban idõzött a Bem téren. A sor-
sukat alapvetõen meghatározó törté-
nelmi eseményekre emlékezve Bem apó
szobra elõtt csoportképek készítésével
örökítették meg együttlétüket.

Itt folytatódott jó hangulatban a ba-
ráti találkozó. A résztvevõk abban a re-
ményben váltak el egymástól, hogy jö-
võ év szeptemberében – élve az Erdé-
szeti Egyesület pártfogó segítségével –
még szélesebb körben találkozhatnak. 

Illyés Benjamin
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