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Bortnyák Géza küldte el édesapja
soproni – kedvesének küldött – le-
veleit. Ebbõl adunk közre néhány
érdekes részletet.

1932. XII. 5.
Tegnap Mikulás-est volt vacsorával

egybe kapcsolva. 3 fogás, 3 dl bor, köz-
ben jelenetek, zeneszámok. Bent volt 5
fõiskolás tanár este 8–10 óra között.
Mindenki kapott almát, diót, süteményt. 

1932. XII. 16.
Tegnap sorozáson voltam reggeltõl 3

óráig. Így júl. 10-én be kell vonulnom
15 hóra. 21-én lenne vizsgám.

1933. I. 7.
December 21-én volt vizsgám, de

nem vizsgáztam le, s majd e hó 11-én
fogom folytatni. Rátérek a jelmezbálunk-
ra, jöjjenek el. A hölgyek harmada esté-
lyi ruhába jön, éjfélig fekete maszkkal
takarják arcukat. Tavaly is volt jelmez-
bál és egy másik fõiskolás bál. Erre ma-
gyar ruhában és babos ruhában kellett
jönni. Az idén sok vendég lesz; a bajor
király fia és Eszterházy gróf fia.

1933. VIII. 8.
Borotválkozás végén járok, jön a

postás a Maga levélkéjével. Egy hetes
szabadságon vagyok Sopronban. Vad-
patak vizsga után.  Elsejétõl a házi-
asszonyomnál kosztolok. Ez a hét arra
szolgál, feljavítsam a kondíciómat, az-
tán kezdem a tanulást. 

Minden nap túrázok. Tegnap Lukács
tanársegéd volt nálam vacsorán, aztán
kimentünk a turistaházba és a söröket a
tanársegéd úr szolgáltatta.

1933. VIII. 31. 
Én most dolgozom, az Erdészeti La-

pokat böngészem, onnan is kell a szi-
gorlatra kiszedni. Mostanában este 7-
kor szoktam elmenni itthonról, sétálok.
Küldök lapokat Gabicának, a kilátó te-
tejérõl néztük a Schnéberget! Küldök a
soproni erdõkbõl még virágot. („Erika”)

1933. XI. 21. 
A háziasszonyomnak elég baj, úgy

kell fõzni, hogy valamit tudjak enni.
Mindennap be kell menni a fogorvos-
hoz. Tervezõ feladatomat összeütöttem.
Kiírtak 30.-ára szóbeli szigorlatra, az
írásbeli 25-én van. Kaptam levelet a Ta-
nácsos úrtól, kérte a Gyõri Vagon- és
Gépgyár eladására kínált sínt vizsgáljam

meg. Megvételre alkalmasnak találtam.
A szakvéleményemet bemutattam a va-
sútépítés professzorának, aki kezet fo-
gott velem.

1933.XI. 29.
Holnap reggel kezdõdik a szigorlat,

az elsõ én leszek. Vasútépítésbõl le-
mentem, a többibõl majd februárban.
Itt lennék a februári szigorlatig.

1933. XII. 3. 
Megtörténtek a szigorlatok: kettõbõl

lementem, szállítóberendezések (út-, vas-
út) és erdõmûvelésbõl. A tervezõ felada-
tom erdõrendezésbõl volt, de mégsem
mentem szigorlatra, mert a fogam miatt a
tárgyba bele se néztem. Kettõ megvan,
kettõ hiányzik. Bálintnál az ellenkezõ

tárgyakból ment le. Váradi Sanyinak sem
sikerült jobban a szigorlata. 12 jelentke-
zõ volt: 7 fiatal, 5 öreg. A 7 fiatal kapott
oklevelet, az 5 öreg nem. A következõ
szigorlat februárban lesz.

1933. XII. 19.
Itt maradtam Sopronban. A fiúk

mind elmentek. A karácsonyt Plander
tanársegéd úréknál fogom tölteni.

1933. XII: 29.
26.-án a postás beállított egy kis cso-

maggal Felnémetrõl. Nagyon meg vol-

tam hatódva! Egy tárcával meglepett. A
sütemény finomabbnál finomabb. 

(Hétfõn) Elmentem Planderékhoz
6–1/212-ig. Ezután éjféli misén vol-
tam. Hétfõn Széki fõiskolai tanárék-
hoz voltam hívva ebédre. Kedden a
volt házigazdáméknál ebédeltem. (Fá-
cán u.)

1934. II. 22.
Tegnap volt az írásbeli szigorlat. Ne-

kem a két hátralévõbõl: erdõhasználat
és –rendezésbõl. Mindkettõ sikerült, de
ez nem jelent semmit, csak a szóbeli.
Holnap, 33-án már talán el is kentek.
Desits Bálint, õ biztosan mérnök lesz a
holnapi napon.

1934. III. 5. 
Levelem elküldése óta sok minden

történt. Erdõrendezésbõl elkenõdtem a
szigorlaton. Sem az írásbelim, sem a
szóbelim alapján nem lehetett volna ezt
megtenni. A tanár úr menesztett levelet
az édesapámhoz! A következõ szigorlat
ápr. végén lesz. Írtam édesapámnak is.
Addig itt maradok..

1934. III. 17.
Szigorlatom ápr. 20-án lesz. Az

anyagnak a felét átvettem, ill. a pro-
fesszor úrral. Volt szíves, felkínálta a se-
gítségét. Ma d.u. bemegyek a fõiskolára
és kicsit foglalkozunk a tárggyal.

1934. IV. 19.
Nagyon köszönöm a húsvéti ajándé-

kokat! Bent dolgoztam a prof. úrnál es-
te 7-ig. A nagyhéten sokat dolgoztam
reggel 3-ig. Elsõ ünnepen Széki tanár
úréknál voltam. A szigorlatom május 2-
án lesz. A szobát május 15-tõl fölmond-
tam, aztán megyek haza. Utána hová,
még nem tudom?

1934. V. 9.
3-án délben túl voltam a szigorlaton,

s így már mérnök vagyok. Holnap uta-
zom haza, a hónap végéig otthon mara-
dok, aztán lehet, hogy az Egyesületbe
megyek Pestre.

Egy hallgató jelentése a ’30-as évekbõl

Új belépõk

Bp. HM Helyi Csoport: Hartal János egyéb középfok; Soproni Helyi Cso-
port: Rácz Péter egyéb felsõfok, Rácz Erika egyéb felsõfok, Wilfing Györgyné
egyéb felsõfok; Sopron Hallgatói Helyi Csoport: Gyõri István, Schmidt
Péter erdõmérnök; Balassagyarmati Helyi Csoport: Görög Örs egyéb felsõ-
fok; Zalaegerszegi Helyi Csoport: Kónya Róbert egyéb felsõfok.




