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A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola viszontagságos exodusának centenáriumi idő-
szakában több kiváló tényfeltáró történetírói munka látott napvilágot, amelyek sorában 
Gál Péter József könyve egyedülálló hangon szólítja meg az olvasót, ugyanis nem történel-
mi szakkönyv, nem hagyománytörténeti monográfia. E hiánypótló munka meghatározó 
részét egy személyes hangvételű – a kronológia fonalára fűzött, szerkesztett – riportso-
rozat adja. Az első interjúk az 1980-as években készültek Budapesten a Gellért Kávéház-
ban. Gál Péter József ekkor főleg idős erdőmérnököket szólított meg, később munkája 
során az országot járva azonban több bányamérnök visszaemlékezését is papírra vetette. 
A gyorsjegyzetelt riportok tisztázati anyaga, illetve a szerző részére megküldött visszaem-
lékezések évtizedeken át a fiók mélyén pihentek. Az összeállítását szerzője kiegészítette 
a máshol már megjelent, de mára kevésbé ismert vagy nehezen elérhető visszaemléke-
zésekkel is annak érdekében, hogy minél teljesebb, színesebb és reálisabb képet adjon 
a selmeci-soproni diákhagyományok páratlan világáról. Ugyanakkor jó lett volna még 
néhány visszaemlékezést e kötetben viszont látni azok közül is, amelyek az Országos Er-
dészeti Egyesület gondozásában megjelent Gyökerek és lombok könyvsorozatban kerültek 
közreadásra. Örömteli, hogy végül az évforduló lehetőséget kínált e találkozások aligha 
pótolható emlékőrzőinek publikálására.

A mű három fejezetben mintegy 300 oldalon ötven visszaemlékezést közöl a bol-
dog emlékű selmeci időszaktól az első világháború viszontagságain át a „soproni kitel-
jesedésig”; ilyen módon a 19. század második felétől az 1940-es évekig az egyéni élmé-
nyeken keresztül válhatunk részeseivé az intézmény történetének egyik legérdekesebb, 
mindmáig számos kérdést felvető időszakának. A könyv mellékleteként 27 oldalon közölt 
képanyag még inkább élővé teszi a személyes hangvételű riportok szöveganyagát. E pa-
tinás fotók, grafikák és a további képanyagok színes nyomtatásban és műnyomó papíron 
még élvezhetőbbek és látványosabbak lehetettek volna. A visszaemlékezések olyan érté-
kes lábjegyzetekkel egészültek ki a szerkesztői munka során, amelyek segítik az olvasó 
szövegértését, az összefüggések, a személyek követését a különálló, de tartalmi lényegük 
okán mégis egymással összefüggő írásokban. Az igényesen szerkesztett kötet név- és hely-
mutatói szintén ezt a célt szolgálják.

A dualizmus végének selmeci békeidőszaka: E visszaemlékezések kivételes jelentősé-
gét nem abban látjuk, hogy közvetlenül megválaszolnának akár csak egyet is e kevéssé 
dokumentált időszak kérdései, titkai közül. A kis számú – mintegy 12 személyes vallo-
más – jelentősége abban áll, hogy elérhető közelségbe hoz egy olyan – a diákromantika 
szövevényébe ágyazódó – idealizált időszakot, aminek kapcsán mára elvesztettük a reális 
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megítélés csaknem mindenfajta egyéb lehetőségét. A visszaemlékezések száma ebből az 
időszakból kevés, de meg kell elégednünk ezzel is, hiszen a riportok rögzítésekor a szerző 
már a 24. óra végén járt. A korszak utolsó öregdiákjai elmentek, így mára nem maradt élő 
tanúságtevője a „selmeci aranykornak”.

A selmeci háborús évek és a soproni újrakezdés időszaka című fejezet több mint hatvan 
oldalon keresztül nyílt őszinteséggel, a selmeci-soproni kollegialitás szellemiségét min-
denkor magán viselő szeretettel és bizalommal mesél a 20. század tragikus történelmi 
eseményeinek embert próbáló időszakáról. A háború sokkjának kiheverése, a harctérről 
az iskolapadokba visszatérni képes hadviselt mérnökhallgatók kisfiús csintalansága, a di-
ákélet lelket gyógyító ereje a megható személyes élményeken keresztül olyan aspektusait 
tárja elénk ennek az időszaknak, amit a tényszerű történetírói munka a benne ábrázolt 
események nagyságrendje miatt képtelen láttatni, nem is lehet célja. Külön hangsúlyoz-
nunk kell a személyes visszaemlékezések sokszor hiánypótló, történelmi tényanyagot 
pontosító jelentőségét a nem vagy alig dokumentált történelmi eseményekkel kapcso-
latos ismeretek vonatkozásában. Ezt kiválóan példázzák azoknak az öregdiákoknak a 
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visszaemlékezései, akik megélték a kényszerű áttelepülés drámáját, és végül Sopronban 
részesei voltak az újrakezdésnek. Ilyen módon teheti teljesebbé az évtizedek távlatában 
mitizálódó személyes élmény a hiteles tényanyagot. A soproni újrakezdés időszakának 
nyomora és örömei, a diákhumor kimeríthetetlen tárháza, a selmeci diákélet soproni 
meggyökerezése a szemünk előtt bomlik ki az elbeszélések nyomán.

A Soproni kiteljesedés című fejezet anyaga a leggazdagabb. E megható és egyszerre hu-
moros visszaemlékezések kivételes alkalmat nyújtanak, hogy betekinthessünk az 1920-as 
évektől egyre inkább sopronivá váló diákélet mindennapjaiba. Ízelítőt kapunk a társasági 
élet – a balek- és valétabálok – önfeledt hangulatából, a diákélet menetrendszerű, mégis 
várva várt eseményeiből (a balekfogadás, balekkeresztelés, a szakestélyek), a kicsapon-
gó mulatozások adomáiból, a főiskolás csínytevések történeteiből vagy épp a valétálás 
keserédes pillanataiból, a gyász megélésének fájó személyes mementóiból. A visszaem-
lékezések őszinte vallomásainak nyomán szinte tapinthatóan elevenedik meg a két vi-
lágháború közötti időszak főiskolásainak élete. Nem mellékes rámutatni arra a tényre 
sem, hogy az országos jelentőségű történelmi események (pl.: az 1921-es népszavazás) 
kapcsán e visszaemlékezések árnyalják és sok esetben pontosítják, hovatovább pótolják 
a dokumentált tényanyagot. A feljegyzések az eseményeket követően akár 50-70 évvel 
készültek, így nem lehetnek éles pillanatképek e riportok, ugyanis az emlékek a letisztult 
személyes lényegét őrzik. A jövőbeni hagyománytörténeti kutatómunka tartalomelem-
zése majd szükségszerűen feloldja az összegyűjtött feljegyzések eseti ellentmondásait, 
pontatlanságait azok történeti dokumentumokkal való összevetése során.  A szerző – még 
az intézménytörténet szintjén sem – kívánt átfogó képet adni az adott történelmi hely-
zet eseménysorozatáról. A visszarévedések nyomán egy megfakult, de mégis oly’ vágyott 
korszak történetei elevenednek meg, amelyek egyfajta „sugárirányként” egyértelműen a 
középpont felé mutatnak, ami maga a visszaemlékező. A visszaemlékezések nyomán az 
olvasóban ébredő impressziók állnak majd össze egésszé és alkotnak képet annak az idő-
szaknak a hangulatáról és főiskolás gondolkodás- és látásmódjáról, ami egyre inkább a 
történelmi tárgyilagosság objektivitásának távolába kerül.

A visszaemlékezések gazdag tényanyaga, a bennük ábrázolt jelentős történelmi 
helyzetek és a köznapi élet aspektusainak személyes jellege miatt is unikális összeállítás 
született Gál Péter József munkája nyomán, így olyan könyvvel gazdagodtunk, amely a 
hagyománytörténet kutatóinak legalább annyi örömet nyújt, mint a diákromantika iránt 
vágyódó olvasó számára.

Tisztelettel ajánlom szíves figyelmükbe a könyvet!


