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tatódott, majd Peéry Rezsõ gondolataival zárult: „Ti voltatok
itt minden, az alma mater büszkesége, a város reménysége.
Veletek együtt tudtunk átlépni a régibõl az új világba. Ti vol-
tatok itt a nemzeti felkelés ereje, és sikere, Sopron támasza,
vigasza, létértelme. Jó szerencsét a további harchoz, munká-
hoz, építéshez. Jó szerencsét a gyõzelemhez!”

Vasárnap az egyetemi botanikus kertben álló ’56-os emlék-
mûnél 16 órakor ünnepi emlékbeszédet mondott Faragó Sán-
dor rektor, és dr. Illyés Benjamin Bedõ-díjas okleveles erdõ-
mérnök, az 1958-as évfolyam valétaelnöke. A rektor kiemelte:
1956 hatvan év után is táplálja a lobogást, a szabadság és füg-
getlenség mint alapvetõ emberi értékek utáni vágyat. Az ünne-
pi köszöntõk után Orbán Júlia és Bende Attila szavalatában
hallhattuk Márai Sándor Mennybõl az angyal címû mûvét, a
mûsort koszorúzás és néma fõhajtás zárta. Ahogy hatvan évvel
ezelõtt, úgy most is az egyetemisták felvonulásával kezdõdött minden: fáklyás felvonulással csatlakoztak a városi ünnepség-

hez a megjelentek. A korhû harci csapatszállítókat, egyenru-
hás, fáklyás felvonuló hallgatók kísérték, az elsõk kezében az
„Együtt a lengyelekkel” feliratú táblával.

A hõsök elõtti tisztelgés 18 órakor kezdõdött a Soproni Pe-
tõfi Színház mûvészeinek közremûködésével. Köszöntõt
mondott Fodor Tamás polgármester, ünnepi beszédet Völner
Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára tar-
tott. Fodor Tamás Sopron polgármestere ünnepi beszédében
kiemelte, Sopron azon kevés városok egyike volt 1956-ban,
ahol a forradalom során, bár elõkerültek fegyverek, azok
használatára nem volt szükség, köszönhetõen Katona Sán-
dor rendõrparancsnoknak. Kitüntette az élõ hõsöket, és
posztumusz elismerést adott át a vezetõk hozzátartozóinak.

Iszak Noémi, NymE
Fotók: Bucsy Gyöngyvér

60 ÉVE... / ERDÉSZ SZEMMEL

Az Erdõmérnöki Fõiskolán 1961-ben végzett „hagyományos”
erdõmérnöki évfolyam — túl az arany-, de innen a gyémánt-
diplomán (éppen félidõben) — augusztus 26-án évfolyam-
találkozón vett részt a soproni Alma Materben. Nem célom a
kitûnõen sikerült összejövetel részletes leírása. Ellenben had
közöljek csupán néhány számot, ami sok szónál is többet
mond az elemzõ, összefüggéseket keresõ Olvasóknak.

Egy kis évfolyam statisztika 
Végeztünk 1961-ben: 35 fõ – 100 % 
Ebbõl élünk még: 20 fõ – 57 % 

Meghalt: 15 fõ – 43 % 
Megjelent 2016-ban: 15 fõ – 43 % 

Nyugdíjazáskori foglalkozás szerinti megoszlás (az
évfolyam-találkozón megjelentek alapján)

Hagyományos erdészeti munkakör: 4 fõ – 27 % 
Erdészeti igazgatás: 3 fõ – 20 % 
Erdészeti oktatás: 1 fõ – 7 % 
Erdészeti tudományos vonal: 1 fõ – 7 % 
Egyéb (nem erdészeti): 6 fõ – 39 %

Családi állapot szerinti megoszlás (az évfolyam-találkozón
megjelentek alapján)

Élettársi kapcsolatban: 0 fõ – 0%
Szabályos házasságban: 11 fõ – 73 % 
Özvegyen: 4 fõ – 27 % (2 nõ, 2 férfi) 

Termékenység szerinti megoszlás 
(az évfolyam-találkozón megjelentek alapján)

Gyermektelen: 1 fõ – 7 %  
Egygyermekes: 5 fõ – 33 %  
Kétgyermekes: 7 fõ – 46 %  
Háromgyermekes: 1 fõ – 7% 
Négygyermekes: 1 fõ – 7% 

Végezetül még egy beszédes adat. A 15 megjelent és a 15
házastárs, vagyis 30 férfi és nõ összesen 26 gyermeket
nevelt fel. Egy felnõttre tehát 0,87 utód esik. Más szóval
még önmagunkat sem reprodukáltuk maradéktalanul! 

Ismert a latin közmondás: „A bölcsnek ennyi is elég!”
(Sapienti sat!). Ki-ki gondolkozzék el a fentieken! 

Dobay Pál okl. erdõmérnök

Ötvenöt év után a számok tükrében

Illusztráció: Valéta-tabló - 1960 (NymE Erdészeti Múzeum)
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