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A Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a kar legjelentõsebb kitünte-
tésében, a Pro Facultate Ligniensis emlékéremben részesítet-
te Horváth László erdõmérnököt, a Bakonyerdõ Zrt. vezér-
igazgatóját, nagyra értékelve a gyakorlati oktatásban és a ha-
zai lombos fafajok tulajdonságainak és hasznosításának kuta-
tási témakörében nyújtott értékes együttmûködését.

A kitüntetést dr. Jereb László (balra), a Faipari Mérnöki Kar
dékánja adta át

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a 175/2008. (V.21.)
sz. határozatával – „nagyra becsülve és elismerve a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemrõl, az Erdõmérnöki Kar oktatóiról, a sel-
meci hagyományokból gyökerezõ erdész diákéletrõl adott hiteles
és rendszeres tájékoztatását; az Egyetem ünnepeirõl, eseménye-
irõl szóló megemlékezéseit; a szakmai információk közzététele
és az Erdõmérnöki Kar által elért eredmények publikálása terén
és érdekében kifejtett maradandó tevékenységét; a „Gyökerek és
lombok” címû életrajzsorozat összeállításában végzett kiemelke-
dõen eredményes és színvonalas szerkesztõi munkáját, az Alma
Mater iránti tiszteletét” – Pápai Gábor részére

„NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT SAJTÓDÍJ”
kitüntetést adományozott.

A hetvenéves Magyarok Világszövetsége VII. Világkongresz-
szusának alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Parkba em-
lékfát ültetett azok tiszteletére, akik sokat tettek a magyar
nemzetért. Így kapott emlékfát (Tilia grandifólia) Hábel
György, aki 1941-tõl tagja Egyesületünknek. A 86 éves erdõ-
mérnöknek ezúton kívánunk további jó egészséget és ered-
ményes munkát a határon kívül élõ magyarokért.

Rimler Pál emlékérmet kapott Luzsi József

A MEGOSZ elnöksége 2004-ben
díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal, adományoz a magá-
nerdõ gazdálkodás fejlesztése te-
rén kifejtett rendkívüli érdemek
elismeréseként. A díjat Rimler Pál-
ról nevezték el, aki a magánerdõ
gazdaság korszerûsítésének nem-
csak harcosa, de egyik legnagyobb
eredményeket felmutató vezetõje
is volt. Az idén a díjat Luzsi József
a MEGOSZ elnöke nyerte el. Az
emlékérmet Gráf József miniszter
adta át a soproni MEGOSZ nagy-
rendezvény keretében. 
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A harmadik oldal

Az erdészeti képzés két évszázaddal ezelõtti indulása bekapcso-
lódott a magyar felsõoktatás fejlõdéstörténetébe, a klasszikus
egyetemi képzéseket kiegészítõ, felsõfokú egyetemi, illetõleg aka-

démiai szintû szakoktatás kezdeteit is jelentette. A gazdasági élet meg-
kívánta átalakulásokat, a felsõoktatás fejlesztését, királynõi rendeletek,
Mária Terézia döntései, alapító és adományozó levelei és rendeletei
alapozták meg a selmecbányai bányatisztképzõ intézet (1735), majd
akadémia ((1763) vagy a Pozsony megyei Szencen megalapított Collé-
gium Oeconomicum mûködését, amely intézmények a hazai mérnök-
képzés, a felsõfokú szakoktatás kezdetét jelenthették.

Mária Terézia személyéhez kötõdik az a – mai gondolkodásunkban
– természet- és környezetvédelmi dokumentumnak tekinthetõ, 1770-ben
Pozsonyban megjelent: „A fáknak és erdõknek nevelésérõl és megtartásá-
ról való rendelés”, az elsõ erdõrendtartás, amely a hazai erdészeti kultú-
ra megalapozását is jelentette. S a felvilágosult uralkodó gondolkodását
példázza az a történés, amellyel a selmeci Bányászati Akadémia alapí-
tó rendeletét Mária Terézia csupán azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá,
hogy az akadémián az „erdészeti oktatásra is fordítsanak gondot.”

(Úgy látszik akkor elegendõ volt az uralkodó figyelemhívása az Er-
dészeti Tanintézet kétszáz évvel ezelõtti megalapításához.)

A magyar felsõoktatás történetébõl, az intézményeink történetébõl
rendre kiolvashatók a társadalmi változások, Magyarország történelmének
fordulópontjai és eseményei. Ez természetes, mert az egyetemek és fõiskolák
koronként másként értelmezett, más és más tartalmú egyetemi autonómiá-
ja mellett az intézmények társadalmi kötõdése, társadalmi szerepköre min-
denkor meghatározta és meghatározza mûködésüket és életüket. 

A soproni erdészképzésnek sajátossága – és egyben egyedülálló jel-
lemzõje – hogy két, történelmi sorsforduló eredményezte exodus is
meghatározza történelmét: 

Az elsõ világháború következményeként 1919 tavaszán Selmecbá-
nyáról Sopronba költözik az Akadémia, és a háborús évek viszontagsá-
gai után 1922-ben költözhet végleges és méltó helyére a Bányamérnöki
és Erdõmérnöki Akadémia. 

S a második exodus talán történelmi közelsége miatt is szomorúbb
volt. 1956-ban 30 oktató és 200 hallgató vette vándorbotját és többsé-
güket a kanadai Vancouverben a British Columbia Egyetem fogadta
be, ott folytatták megkezdett tanulmányaikat. Az elmenekültek szim-
bolikus visszafogadásának megható ünnepe volt a forradalom 50. év-
fordulójának tisztelgõ egyetemi ünnepség. 

A hazai erdészeti képzés, a soproni egyetemrõl kikerülõ erdõmérnökök
õrizték és õrzik az Alma Mater szellemiségét és hagyományait. Ahogy az
erdészeti képzés mindenkor magában foglalta a természettudományok, a
mérnöki tudományok és gazdasági tudományok legszélesebb körét, úgy a
kikerülõ erdõmérnökök szakmai elkötelezettségét, szaktudományi felké-
szültségét a nyitottság, a kulturális értékek befogadása és megõrzése jel-
lemzi. Ezért sem meglepõ, hogy a 2000. évi millenniumi megemlékezés al-
kalmával az Erdészeti Egyesület a nemzetet összetartó anyanyelv érdeké-
ben szólalt meg. Kezdeményezésükre és támogatásukkal jelent meg Grétsy
László szerkesztésében, az az 500 oldalas kötet, amelyben 300 költõnek és
írónak vallomását gyûjtötte egybe a magyar nyelvrõl.

Az erdészeti szakma a XIX. század közepén sokat tett a magyar
erdészeti szaknyelv megteremtése érdekében. S most a XXI. század-
ban is az anyanyelvünkrõl szóló kötet kiadásával példát ad a min-
dannyiunkat éltetõ erdõ- és a természetvédõ hivatás elkötelezettsége
mellett, a nemzetet éltetõ és megtartó anyanyelv védelmére.

Manherz Károly
szakállamtitkár




