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SZAKMAKULTÚRA

A Nyugat-magyarországi Egyetem sop-
roni kampuszának botanikus kertjé-
ben szeptember 7-én nagyszabású
megemlékezéssel egybekötött kiállí-
tást szervezett a Selmeci Társaság és
a három kar valéta bizottsága. Az ün-
nepi megemlékezés és a kiállítás a
Selmeci Diákhagyományok Éve 2015-
2016 programsorozat keretében a
Szellemi Kulturális Örökség és a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával va-
lósult meg. 

Az ünnepi esemény a felújított Õrtüzek!
– emlékmû átadásával vette kezdetét.
Az 1932. május 5-én emelt obeliszk
örök emléket állít az Ágfalva alatt ele-
sett fõiskolás felkelõknek: Machatsek
Gyulának, Szechányi Elemérnek és a
késõbb elhunyt Domsitz Ferencnek. Az
ünnepi gondolatok megható sorai
hangsúlyozták a megemlékezések fon-
tosságát, egyetemünk viharvert törté-
nelmének tiszteletét. 

Dr. Lakatos Ferenc, az Erdõmérnöki
Kar dékánja és Bertha Tibor ezredes
pápai káplán beszédében külön ki-
emelte a diákság kezdeményezésének
jelentõségét, szerepvállalásuk fontossá-
gát a felújítás és a megemlékezés szer-
vezése kapcsán. 

Mai elidegenedõ világunk újszerû ál-
dozatvállalásaira irányította a figyelmet
Bende Attila erdész valétaelnök , hang-
súlyozva, hogy a közösségépítés, a
múlt üzeneteként megtestesülõ diákha-

gyományok megõrzésének olykor nem
könnyû, de hálás feladata az egyetemi
hallgatóság kötelessége. Kiskós Ferenc,
a Vas megyei Temetkezési vállalat ügy-
vezetõ igazgatója – aki önköltségi áron
vállalta a felújítást – kiemelten fontos-
nak tartja a hallgatóság értékmegõrzõ
munkáját, mellyel méltó emléket állít a
fõiskolások életáldozatának.

Közel kétszázan emlékeztünk a tra-
gikus éjszakai harc fiataljaira, akik vé-
rükkel pecsételték meg elkötelezettsé-
güket a magyar hazáért. Az ünnepélyes
fõhajtás zárásaként az obeliszk talpaza-
tán elhelyezték a résztvevõk az emléke-
zés virágait. 

A program A Végek Õrtüzei címû ki-
állítás megnyitójával folytatódott. Kiállí-
tásunkat Ifj. Sarkady Sándor, az  NymE
Központi Könyvtár és Levéltár fõigaz-
gatója és dr. Ravasz István alezredes,
hadtörténész nyitotta meg. A kiállítás az
1914-tõl 1921-ig terjedõ idõszakot mu-
tatja be a fõiskolai szerepvállalás tükré-
ben. Megtekinthetõk eddig nem látott
fotók, személyes tárgyak Machatsek
Gyula hõsi halott erdõmérnök-hallgató
hagyatékából és a lajtabánsági felkelõ
élet pillanatképei közül, valamint Krúg
Lajos levelezésébõl. Az „emlékébresz-
tõk” – Krúg Lajos, Ruzsinszky László és
Somogyvári Gyula – teljes irodalmi
munkásságát is kiállították, mely a Ron-
gyos Gárda felkelõinek, illetve a kor-
szak helyi történelmi eseményeinek ál-
lít méltó emléket.

A második világégés infernójában és
az azt követõ nyugat-magyarországi fel-
kelés idõszakában elesett több mint 80
hõsi halott hallgató emlékének ajánljuk
kiállításunkat. Legyenek Õk erkölcsi
példák, világító Õrtüzek mindannyiunk
számára!

Mi, a szervezõk, nagy örömmel dol-
goztunk a program megvalósításán,
mely ékes példája az önzetlen nemes
cél érdekében történõ, megyéket átíve-
lõ összefogásnak. 
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