
Akár tetszett, akár nem, az 1969-ben vég-
zett erdõmérnökök negyvenéves találko-
zója volt Sopronban. Ez önmagában
megszokott esemény, hiszen minden év-
ben van negyvenéves találkozó. Amitõl
azonban ez különbözött a többitõl, hogy
hál’ Istennek, és egyben sajnos magam is
résztvevõje voltam. Szép számmal össze-
gyûltünk a rektori tanácsteremben, ahol
a találkozás elsõ öröme után a szokásos
beszámolók következtek szakmai és
egyéni életutakról, eseményekrõl. Hát
bizony, tanulságos volt és elgondolkod-
tató, nemcsak azért, mert szomorúan ta-
pasztaltuk, hogy egyre szaporodnak
azok, akiknek hiába küldtek a szervezõk
meghívót, de azok is voltak néhányan,
akik különféle nyavalyáikra hivatkozva
sajnálattal, de nem vállalták az utazást. 

Azt nem tudom, hogy más évfolya-
moknál hogy szokott lenni, csak gyaní-
tom, hogy ezután városnézés, majd es-
te egy jó hangulatú vacsorával zárul a
találkozó „hivatalos” része. A mi ese-
tünkben évfolyamunk valétaelnöke ala-
posan kitett magáért, és vállalta egy szak-
estély szervezésének és esetleges ku-
darcának kockázatát. De nem bízott
semmit a véletlenre és felkérte az or-
szág regprofibb szakestély-elnökét (bá-
nyász az illetõ), aki 348 szakestélyen
látott el tisztséget. A szakestélyt egyéb-
ként is rendhagyó módon kellett meg-
szervezni, hiszen nem zárhattuk ki a fe-
leségeket, férjeket és egy-két, erdõmér-
nökként végzett gyermeket sem. Az
elõbbiek felfokozott kíváncsisággal és
várakozással tekintettek a rendezvény
elé (amiben – mint másnap kiderült –
nem is csalódtak). Valétaelnökünk, aki
egyben a háznagy szerepét töltötte be,

„a „Komoly pohár” felszólalásában
megelégedéssel és nagy örömmel vette
tudomásul, hogy a javarészt nyugdíjas
évfolyam mily szeretettel beszél család-
járól, arról a legkisebb közösségrõl,
melynek összetartása nélkül nincs erõs
nemzet. (Mondanivalóját nyomatékosí-
totta a minden résztvevõnek készíttetett
igényes ajándékkorsója, melyen a kö-
vetkezõ felirat olvasható: „1969–2009
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augusztus 22.”) Azon már nemcsak e
sorok írója sajnálkozott, hogy bizony
sokunk gyermeke külföldön talált biz-
tos megélhetést. Igaz, voltak olyanok is,
akik örömmel számoltak be arról, hogy
bár a lehetõség megvolt, azzal gyerme-
kük nem élt, és inkább vállalta az ittho-
ni, kétségtelenül egyre keservesebb
megélhetést. Mert hát valakinek mégis
itthon kell maradnia. 

Meghatóan kedves színfoltja volt a
szakestélynek etióp évfolyamtársunk
hozzászólása, aki negyven év után is
ugyanolyan érthetõen használta nyel-
vünket, mint an-
nak idején. El-
mondta, hogy nem
sokkal a diploma
megszerzése után
polgárháború dúl-
ta fel Etiópiát, és
mint császárpárti-
nak, menekülnie
kellett. Az Egye-
sült Államokba ve-
tette a sors, ahol
azonban – legna-
gyobb sajnálatára
– erdõmérnöki di-
plomájának nem

vette hasznát. Keserûen jegyezte meg,
hogy bizony a kinti magyarok nem na-
gyon akartak vele magyarul beszélni.
Végül elérzékenyülten köszönte meg a
meghívást, mint mondta, el sem tudjuk
képzelni, hogy milyen jól esett ez neki,
hiszen valószínûleg Etiópiába már soha
nem térhet haza, így Magyarországot te-
kinti második hazájának.

A szakestélyen elhangzott poénok-
ból idéznék néhányat:

Egyikünk fia 25 év után örömmel vit-
te haza apja rajztábláját, amit valame-
lyik helyiségben talált meg, amit a kö-
vetkezõ megjegyzéssel vett át: „Látod
fiam, ebbõl két következtetést biztosan
levonhatunk. Az egyik, hogy az egyete-
men nem lopnak, a másik, hogy sajnos,
úgy tûnik, nem is takarítanak!”

Egy másik hozzászóló alig várta az
alkalmat, hogy átadhassa csoporttársá-
nak a nála felejtett KISZ-tagkönyvét, de
rosszallóan jegyezte meg, hogy elma-
radt egy féléves tagdíjbefizetéssel.

Végül a kontrapunkt felolvasta a mi-
niszterelnök állítólagos levelét, mely-
ben üdvözölte a szakestélyt, kifejtve
csodálatát a hagyományõrzéssel kap-
csolatban, és egyben felajánlott na-
gyobb mennyiségû, jó minõségû liba-
tollat a hattyú szokásos évi tollazásá-
hoz, felhívva a figyelmet, hogy idõben
adjuk le a rendelést, mert nagy valószí-
nûség szerint már csak fél évig ko-
paszt. 

A sors iróniája, hogy Babos Rezsõ
egykori erdõmérnök-hallgató – akit
Szántó Vilmos faipari-mérnök-hallgató-
val 1965-ben a hajdan híres kollégiumi
„lázadás” után mondvacsinált politikai
okokra hivatkozva egy évre visszaírtak
– mint a Nyugat-magyarországi Egye-
tem címzetes egyetemi docense vett
részt. Soha szebb elégtételt.

A találkozó másnap Fertõ-tavi hajó-
úttal ért véget.

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A Credigen Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Ez a hirdetés a Bank részérôl nem minôsül 
nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körû, a hitelrôl részletes 
tájékoztatást az üzletben elhelyezett hirdetmények adnak.

 Akár 0% sajáterôvel is igényelhetô, hitelösszeg: 25.000-500.000 Ft, futamidô: 6-60 hónap, kamat: 0%, kezelési költség: havi 
1,2%. A referencia THM értéke a 41/1997.(III.25.) Korm. rendelet szerint: 28,11% (500.000 Ft,  36 hónap).

Az akció a készlet erejéig érvényes. A hitelfeltételek nem minden kereskedésben érhetôk el egységes feltételekkel.

7.220 Ft x 48 hó
Saját erô: 0 Ft
Hitelösszeg: 219.900 Ft
THM: 27,34%  
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További akciós termékeinket keresse 
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