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Igazán nem lehetett panasza programhi-
ányra annak, aki a 2005-ös tanévnyitóra
Sopronba látogatott. Ragyogó verõfény-
ben gyülekeztek az 50 éve végzett hall-
gatók a rektori épület elõtt. A botanikus
kertben ünnepélyes keretek között avat-
ták fel prof. dr. Lámfalussy Sándor és
prof. dr. Káldy József mellszobrát (lásd a
részletes méltatást). Hõsi halottainkra
emlékeztünk a fõépület aulájában. Az
ünnepélyes tanévnyitóra és a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karának Tanácsa nyilvános ülésére kora
délután került sor. Ennek során

Tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris
causa) avatták: prof. dr. Ing. Eugen
Rónayt, a Zólyomi Mûszaki Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanárát.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Ph.
D. doktori címet kapták: Bogdán Olivér,
okleveles környezetmérnök, Bölöni Já-
nos, okleveles erdõmérnök, Koppán
András, okleveles erdõmérnök, Vidóczi
Henriett, okleveles erdõmérnök.

Az Ember az Erdõért Alapítvány Ku-
ratóriuma az erdõk érdekében kifejtett
több évtizedes munkájának elismerése-
ként Ember az Erdõért Emlékérmet
adományozta: Bartha Pál okleveles
erdõmérnöknek, Halász Tibor okleve-
les erdõmérnöknek, Simon László okle-
veles erdõmérnöknek.

* * *
Nyugat-magyarországi Egyetemért

Emlékérmet adományozott: György An-
tal Tamás, a csíkszeredai Pro Agricultura
Hargitae Alapítvány elnöke részére.

Nyugat-magyarországi Egyetemért
Sajtódíjban részesítette: dr. Király Pál
ny. fõszerkesztõt.

Pro Silvicultura Natura et Ventoria
kari dísztõrt adományozott: dr. Pethõ
József ny. vezérigazgató részére.

Sor került a tiszteletdiplomák kiosz-
tására:

Aranyoklevélben részesült: Árkosy
Pál, Balázs Miklós, Balla Margit (Székely
Károlyné), Begya Lajos, Búza Antal,
Dámosy Zoltán, Demeter Ferenc, Édes
István, Farkas Imre, Frey Ottó, Futó An-
tal, Gádori Vilmosné sz. Dózsa Klára,
Galgóczi Ernõ, Gordos Mátyás, Gyila Fe-

renc, Gyurkó Lászlóné dr. sz. Daróczy
Nóra, dr. Hajdu Endre, dr. Horváth Gyu-
la, Hursán György, Ipsits Lajos, Joó
Imréné dr. sz. Hudetz Éva, Kálmán Mik-
lós, Karczag Tibor, Kiss János, Kiss József
(sz. Töltéstava), Kiss József (sz. Parád),
Kovács Béla, Köhler Imréné sz. Alacsony
Ilona, Körtvélyesi György, Krasnyánszky
Irén (Lipták Endréné), Kuthy Timót, L.
Molnár Katalin (Lengyel Zoltánné),
Lády Miklós, Laincsák István, Lengyel
Béla, Lipták Endre, Madas Gabriella
(Mollay Jánosné), Mag József, Milei Lász-
ló, Milota Erik, Molnár József, Murányi
Róbert, Nagy Miklós, Németh Istvánné sz.
Virágh Erzsébet, Németh László, Páll
Miklósné dr. sz. Túrmezei Éva, Pataki
Pál, dr. Polner Antal, Pünkösti Imre,
Recht János, Sebestyén Zoltán, Seres Béla,
dr. Sipos András, Somodi Jakabné sz.
Anda Irén, Szanyi László, Szatmári Fe-
renc Jenõ, Szendrey Andrásné sz. Szabó
Mária, Szendrõdi János, Szigeti Nándor,
Takács Károly, Tavas Gyula, Udvardy
Sándor, V. Szabó Ferenc, Vad Miklós,
Vágó László, Varga Béla, Varga János,
Varga Zoltán, Venyercsán Pál, Világhy
György, Wambach Béla, Zsupanek La-
jos, okleveles erdõmérnökök.

Gyémántoklevélben részesült:
Brányi György, Hábel György, Hopp Jó-
zsef, Schultz Tihamér okleveles
erdõmérnökök.

Rubinoklevélben részesült: dr.
Kollwentz Ödön, okleveles erdõmérnök.

Tanévnyitó Sopronban



Erdészeti Lapok CXL. évf. 10. szám (2005. október) 303

Vasoklevélben részesült: Bubb
Gyula, dr. Kassai Jenõ, dr. Madas And-
rás okleveles erdõmérnökök.

Alma Mater Emlékéremben része-
sült: Kovács Krisztián okleveles
erdõmérnök, Tari Tamás vadgazda
mérnök.

A II. világháborúban hõsi halált halt
Pum Gyula okleveles erdõmérnök emlé-
két megõrizendõ Pum Gyula Emlékérem-
ben részesült: Csillag Vince V. évf.
erdõmérnök-hallgató, Eredics Attila IV.
évf. erdõmérnök-hallgató, Juhász Veroni-
ka V. évf. erdõmérnök-hallgató, Nahóczki
László IV. évf. erdõmérnök-hallgató, Vitá-
lis Anikó V. évf. erdõmérnök-hallgató.

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóri-
uma a 2005/2006. tanévben Erdészeti
Ösztöndíjban részesítette: Kálmán Mik-
lós V. évf. erdõmérnök-hallgatót.

Dr. H. C. dr. Kozák Antal professzor
úr felajánlása alapján matematika statisz-
tika tantárgyból nyújtott kiváló teljesít-
ményéért elismerésben részesült: Kasza-
la Judit III. évf. erdõmérnök-hallgató.

A 2005/2006. tanévben: Grätzer Mik-
lós Ösztöndíjban részesült: Szabó Péter
V. évf. erdõmérnök-hallgató.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

„Prof.dr. Mészáros Károly úr
a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karának dékánja

Kedves Károly!
Az ünnepélyes tanévnyitó hangulatá-

ban írom ezeket a sorokat. Köszönöm,
hogy megérhettem az évszázados intéz-
mény – korokon és különbözõ szellemi-
szervezeti áramlatokon átívelõ – mara-
dandó, értékes hagyományainak, mint a
szakmai kezdeményezõ készség és a tár-
sadalom alapjait alkotó alapelvek
megõrzését. Az egész rendezvény gon-
dosan és szívvel elkészített programjából
ki lehetett érezni – a szakmai oktatás
mellett – a szakma szeretetére, a közös-
ségi szellem kifejlesztésére, egymás meg-
segítésére, a munka megbecsülésére, a
haza szeretetére való nevelés elõsegíté-
sét. Nyugodt szívvel búcsúzom tõletek:
az Egyetem szelleme töretlen, az Egye-
tem jövõje jó kezekben van.

Ez a maradandó élményt nyújtó Tanév-
nyitó arra késztet, hogy megosszam Vele-
tek azokat a gondolatokat, amelyekben
különösen meg szeretnélek erõsíteni ben-
neteket. Elsõként említem azt a szeren-
csés választást, amellyel dr.ing. Eugen
Rónay professzornak, a Zólyomi Mûszaki
Egyetem nyugalmazott tanárának adomá-
nyoztátok a tiszteletbeli doktor címet. Eh-
hez kapcsolódik még két esemény: az
egyik György Antal Tamás, a csikszeredai
Pro Agricultura Hargitae Alapítvány elnö-
kének kitüntetése a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetemért emlékéremmel. A másik ki-
tüntetett Bartha Pál erdõmérnök az el-
nyert pénzjutalmat azonnal a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumnak ajánlotta fel.

A Kárpát-medence népei között a tria-
noni békeszerzõdés következtében kiala-
kult súlyos helyzet azóta sem jutott nyug-
vópontra. Remélhetõleg az Európai Unió
– a már elhatározott újabb két állam
bõvülésével – megfelelõ szervezeti és
szellemi kereteket fog biztosítani a Kár-
pát-medence népeinek, hogy megkezd-

jék a gyûlöletkeltés politikája helyett az
egymás jobb megismerése, majd barátsá-
gosabb légkör kialakításának folyamatát.
Ez azonban nem csak – és nem is elsõsor-
ban – a kormányok és politikusok felada-
ta; az õ figyelmüket elsõsorban a rendsze-
resen visszatérõ választások és a hatalom
kérdései kötik le. A nemzet hosszabb távú
folyamatainak igazi figyelõi, gondozói a
szellemi elit képviselõinek centrumai kell,
hogy legyenek. Ez azonban csak az egész
társadalom közremûködésével, számtalan
apró gesztus révén valósulhat meg. Ez a
Tanévnyitó egy ilyen jelentõs gesztus volt.

A második kérdés a szakmai
kezdeményezõ készség és a társadalom
erkölcsi alapjainak megóvása, fejlesztése
a regionális rendezõ elvekre épülõ Euró-
pai Unió keretei között. A különbözõ te-
rületû és gazdasági fejlettségû európai ré-
giók közötti – évszázadok alatt kialakult
– mesterséges akadályok eltávolítása
nyilván meggyorsíthatja a gazdasági
fejlõdés folyamatát, de a régiók határai
bizonyos védelmet nyújthatnak az euró-
pai szellemi értékeknek. Az élet
minõsége vagy más, elmaradottabb tér-
ségek problémáinak jobb megértése és
megoldásuk elõsegítése az évezredes eu-
rópai kultúra folyománya.

A Nyugat-magyarországi Egyetem át-
vette a bányászat évszázados hagyomá-
nyait és jogosan tekinti az Erdõmérnöki
Kar magát az egykori testvérszakma
szellemi örökösének. Az 1735-ös alapítá-
sú egyetem Európa legrégebbi bányá-
szati, kohászati és erdészeti felsõfokú in-
tézménye. Az állandó megújulási kész-
ség jól megfigyelhetõ a mai napig. Ha
megnézi az ember a tantárgyak sorsának
alakulását, láthatjuk az élet minõségét
jellemzõ tantárgyak és szakok térfoglalá-
sát. A természetvédelem, a vízgazdálko-
dás és a többi hasonló jellegû tárgyak jel-
zik, hogy az egyetem keresi a megoldást
a mai kor globalizációs problémáira. Ez-
zel példát is mutat a neves európai egye-
temeknek, melyek egyike-másika már

fontolgatni készül az erdészeti kar meg-
szüntetését. A világszerte jelentkezõ és
egyre súlyosbodó természeti katasztró-
fák figyelmeztetnek, hogy a nemzeti jö-
vedelem egyoldalú hajszolása és az élet
minõségének elhanyagolása mindenkit
fenyeget. Ezek komplex problémák és
az árvizek ügye a hegyvidéki erdõk
kezelésétõl a gátrendszeren keresztül a
sík vidéki tározókig nagyobb régiót –
például a Kárpát-medencében négy or-
szágot – és emberek millióinak sorsát
érinti. Nem véletlen ezért, hogy az Egye-
tem nyerte el azt a nagyobb összegû pá-
lyázatot, amelynek célja – ha jól értettem
– a felsõfokú intézmények kutatási me-
todikájának olyan újszerû kidolgozása,
amely elsõsorban a gyakorlat igényeibõl
indul ki és nem az eddigi módon, a ku-
tatási intézmények adottságaiból.

Végül szólnom kell a Tanévnyitó ün-
nepség kulturális részérõl, külsõ megje-
lenési formáiról is.

A tárogató mûsorszám nem csak fe-
lejthetetlen mûvészi élményt nyújtott,
de az egyes számok kiválasztásával az
elõadó mûvész felforrósította a hangula-
tot. A különbözõ indítékokból egybe-
gyûlt meghívottakból egységes hangu-
latú közönséget varázsolt a terembe.
Szívet melengetõek voltak a kis gesztu-
sok, a kitüntetettek rózsaszállal köszön-
tése, a hallgatók fegyelmezett, de mo-
solygó magatartása, amit jó keretbe fog-
lalt a diszkrét egyenruha. Jó, biztató ér-
zés volt ezt az ifjúságot látni. Elõzõleg
azon gondolkoztam, okos dolog-e ilyen
egészségi állapotban elmennem a Tan-
évnyitóra? Örülök, hogy ott voltam; sen-
ki sem tudta volna – még megközelítõ-
leg sem – visszaadni az ünnepség han-
gulatát. Ezekkel a gondolatokkal zárom
soraimat, és még egyszer köszönöm,
hogy ilyen lélekkel búcsúzhatom az õsi
Alma Matertõl.

Szeretettel köszönt öreg barátod
dr. Madas András
Budapest, 2005. IX. 15.”


