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Az ünnepre eljött dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes és jelen voltak a
Soproni Egyetem (ma Nyugat-magyar-
országi Egyetem), Sopron város és a
Miskolci Egyetem kiemelkedõ szemé-
lyiségei. Nagy örömünkre szolgált,
hogy családtagjaink is velünk együtt
ünnepelték életünknek ezt a szép és
nagy eseményét (fotó).

Az ünnep alkalmat adott arra, hogy
rohanó világunkban visszatekintsünk
soproni éveinkre és az elmúlt fél évszá-
zad eseményeire. Az 1959–64-es erdész
évfolyam valétaelnökeként elmondott
beszédemben megemlékeztem errõl a
szép idõszakról és az akkori kiemelke-
dõ személyiségekrõl.

Visszaemlékezéseinkben jó szívvel
és hálával gondolunk vissza oktatóink-
ra, professzorainkra: Stasney Albert,
Kiss Ignác, Sébor János, Nemky Ernõ,
Pankotai Gábor, Rónai Ferenc, Káldy
József és még sok kiválóság neve be-
lénk ivódott egy életre. Sokat köszön-

hetünk egyetemünknek, ahonnan
olyan tudással felfegyverezve jöttünk
ki,  hogy – nyugodtan mondhatom – az
évfolyam megállta helyét az életben, a
Sopronban kapott alapokra építve a
gyakorlat legkülönbözõbb területein
váltak sikeressé embereink:

– sokan közülünk szép erdõket te-
lepítettek és neveltek fel,

– volt, aki épületek, vadászházak
egész sorát tervezte és építette fel
magas színvonalon,

– többen úttervezésben jeleskedtek,
– néhányan közúti vállalatnál épí-

tettek utakat,
– sõt, olyan is volt, aki bányamér-

nöki munkakörben bizonyított,
– ketten technikumi tanárként vál-

tak országosan ismertté,
– nagy számban voltak vezetõi be-

osztásokban igazgatóként, fõmér-
nökként,

– néhány kollégánk a gépesítés te-
rén ért el sikereket,

– páran a vadászat körében dolgoz-
tak,

– írói képességekkel is rendelkez-
nek többen, versek, prózák, köny-
vek, tudományos írások, történeti
témák jelzik írói tehetségüket, 

– volt, aki festményeivel tûnt ki kö-
zülünk.

Folytathatnánk a sort tovább, de már
ezek a példák is bizonyítják, milyen sok-
oldalú képzésben részesültünk Sopron-
ban. A hagyományos erdészeti tárgyak

– mûvelés, használat, rendezés stb. –
mellett igen erõs volt a mûszaki tárgyak
oktatása. Igaz, hogy ezeken a vizsgá-
kon sokan elvéreztek, mert szigorúan
megkövetelték a tudást, de ez eredmé-
nyezte, hogy az említett sokféle munka-
kört betölthették embereink.

Évfolyamunkat, az 1964-ben végzett
erdész évfolyamot szakmai sikerek jel-
lemzik, emellett azonban van egy külö-
nös sajátossága is, ez pedig az összetar-
tó erõ. Tíz éve minden évben (az elõtt
ötévenként) találkozót tartunk, amelyre
a ma élõk többsége eljön a családtagok-
kal együtt. Az elmúlt tíz évben orszá-
gunk minden tájegységét bejártuk.

A tavalyi Szombathelyen tartott talál-
kozónkon Halász Tibor – jeles évfolyam-
társunk – vetette fel azt a szép gondola-
tot, hogy évfolyamunkat, ezt a sok tekin-
tetben kiváló csapatot örökítsük meg
maradandóan az utókor számára. Jelszó:
„unokáink is látni fogják”. Tibor elképze-
lése elsõ hallásra szokatlannak tûnt, né-
hány hónap alatt azonban megérett, las-
san az évfolyam minden tagja felsorako-
zott a gondolat mögé, és megszületett az
elhatározás: szépen faragott tölgyfa osz-
lopot állítsunk fel a botanikus kertben. A
gépezet beindult, Horváth Gyuszi az en-
gedélyezés ügyében eljárt Faragó rektor
úrnál, aki azonnal áldását adta. Halász Ti-
bor, aki feleségével együtt az 50. évi talál-
kozónkat magas igényességgel megszer-
vezte, végig irányítója, szervezõje volt az
oszlopállítás folyamatának. Tibor és
Gyuszi kijelölték az emlékmû helyét a
Botankertben, ebbe természetesen be-
vonták a kert nagyszerû igazgatónõjét,
Ezerné Lóth Annamáriát, aki mindvégig
sok segítséget nyújtott a munkálatokhoz,
és indulhatott a kivitelezés. A munkák
oroszlánrészét Horváth Gyuszi végezte.
Teljes vállszélességben felvállalta a folya-
matot, kezdve a méretes tölgyfa kiválasz-
tásával a ravazdi erdõben, és befejezve
az utolsó részcsavar elhelyezésével. Min-
den dicséretet megérdemel. A famunká-
kat Simon László ravazdi fafaragómûvész
készítette, akinek keze alól már sok ha-
sonló szépséges faragvány került ki.

Évfolyamunk emlékoszlopa némi iz-
galmak után, de végül idõre és igen szép
kivitelben elkészült, aranydiplománk
ünnepe utáni napon felavathattam.  

Az erdészhimnuszt követõen Horváth
Gyula felolvasta Tóth Imre Pál erdész-
technikus versét, amelyet erre az alka-
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lomra írt. Az emlékmû leleplezése után
kollégáimnak azzal köszöntem meg
munkájukat, hogy átadtam részükre
egy-egy díszes kivitelben készült elisme-
rõ oklevelet. Az elismerést és dicséretet
elsõsorban Halász Tibor és felesége, He-
lembai Zsuzsanna érdemelte ki, a ke-
zükben összpontosult az 50. évi találko-
zónk megszervezése. Tibornak külön
érdeme, hogy hosszan tartó nagy mun-
kával és utánajárással elkészítette azt a
videót, amely bemutatja az egyetemi
éveinket, és az azt követõ pályafutásunk
emlékezetes eseményeit. Mondhatom,
nagy sikert aratott, amikor az elsõ napon
tartott szakestélyünkön ezt bemutattuk.

Horváth Gyula végezte áldozatos
munkával a kivitelezést, melyben sok
esetben tevõlegesen is részt vett. 

A feladatot annyira szívén viselte,
hogy az avatásra külön valdent csinálta-
tott magának (fotó).

Meg kell említenem Pete Istvánt is,
aki jelentõs anyagi támogatással járult
hozzá az emlékoszlophoz és Várhelyi
Józsefet, aki a feliratos réztábla készíté-
sét szervezte. Az emlékmû tehát az év-
folyamtársak összefogásával született

meg. Az avatásra eljött dr. Jánoska Fe-
renc dékánhelyettes is.

Most is, mint minden találkozónkon,
méltó módon megemlékeztünk halotta-

inkról, nevük kereszttel megjelölve fel-
került a réztáblára. Szakestélyünkön pe-
dig gyertyafénynél, harangot szimbolizá-
ló csengõszó mellett olvastuk fel a húsz
évfolyamtársunk nevét, akik már nem
élnek, és felhangzott az õsi selmeci dal:

„Ha elmennék is én közületek, fiúk,
mulassatok, vigadjatok”

Végül engedtessék meg nekem,
hogy felidézzem az aranydiploma ün-
nepén elmondott beszédem záró gon-
dolatait:

„Most, amikor életünk nagy esemé-
nyéhez érkeztünk, és átvehettük a tisz-
teletdiplomákat, lelkemben az öröm és
a szomorúság érzései keverednek: örö-
met jelent az ünnep emelkedett hangu-
lata, szomorú vagyok, mert a végzõs
évfolyamunkból húszan már nem lehet-
nek közöttünk, elköltöztek egy másik
világba, ahova egyszer mindannyian
megérkezünk. 

Elszállt az idõ felettünk, elmúltak az
évek. Abban az életkorban vagyunk,
amikor egyre gyakoribb közeli hozzá-
tartozóink, évfolyamtársaink, barátaink
elvesztése, és ezek a tragédiák mélysé-
gesen megrendítenek bennünket, erõt
vesz rajtunk a szomorúság, a borúlátás.
Mégis, tudomásul kell vennünk, hogy
az élet megy tovább a maga megszokott
útján, és tavasszal, amikor kizöldülnek
az erdõk és a rétek, kinyílnak az egek,
újra felkel bennünk a reménység, és te-
le vagyunk bizakodással. Hisszük – mé-
lyen hisszük –, hogy nekünk is hoz még
szépet, jót az ÉLET”.

Wágner Tibor
valétaelnök
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Gencsi László professzor 90 éves
A Nyugat-magyarországi Egyetem egykori Növénytani
Tanszék vezetõje, Gencsi László professzor novemberben
töltötte be 90. évét. Ebbõl az alkalomból a jubiláló profesz-
szort a mostani tanszék szervezésében köszöntötték.

Tisztelõi, tanítványai és barátai nevében – mintegy fél-
százan – az egyetem rektora, Faragó Sándor professzor,
majd a dékán, Lakatos Ferenc professzor köszöntette
Gencsi László tanár urat. Õ meghatódottan beszélt saját
pályafutásáról, továbbá szomorúan emlékezett meg a
közelmúltban elhunyt, a tanszéken szinte végig együttdol-
gozó munkatársáról, barátjáról, Vancsura Rudolf
tanártársáról. A rendezvényen utódja, Bartha Dénes és a
további tanítványok ajándékokat, kedves emlékeket adtak
át Gencsi „papának”, továbbá Csiszár Ágnes docens a

növénytani akadémiai-fõiskolai-egyetemi oktatás kétszáz évérõl tartott tömör, a hallgatóságot
lekötõ elõadást.

A köszöntés kis fogadással, baráti beszélgetéssel ért véget – s a jókívánságokkal: mind
Gencsi László professzor úrnak, mind a növénytani oktatás egykori és mai munkatársainak jó
egészséget és kitartó munkálkodást kívánunk!

Dr. Oroszi Sándor


