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munkát. A kitermelésre épülõ erõmû-
vek (hõ-, villamos) újabb 1500 szak-
ember foglalkoztatását igényli. A szén-
nek mint a vegyipar egyik alapanyagá-
nak hasznosítását kívánja szolgálni az
a kutató- és gyártóbázis, amelyet ki-
egészít a szakmai képzést elõsegítõ
oktatás beindítása. Remek jövõkép a
vidéknek!

Az egész környék maximális támo-
gatásától kísért programnak legfõbb
gáncsolója az immár egész Európát
energiaveszélybe sodró felelõtlen zöl-

dek – az emberek boldogulása iránt
igencsak érzéketlen – csapata.

Most ne a környezetvédõ hatóság fe-
lelõs szakembereire gondoljanak, akik
szintén engedélyezték meghatározott
paraméterek mentén a bányászatot.
Azokra a szûk látókörû csoportokra,
amelyeket az ismeretek hiánya még
büszkévé is tesz mérhetetlen károkat
okozó döntéseikben. Õk azok, akik
szerint nem kell erdõgazdálkodni, bá-
nyászni, vízi energiát hasznosítani. Cso-
dák csodájára mégsem barlangokban
élnek, és ott az évszázados rajzok elem-
zése jelenti hétköznapjaik fénypontját.

Ez volt a mérleg egyik oldalán, míg
több, hajdan virágzó, de ma a kilátásta-
lan munkanélküliségbe belerokkanó
bányásztelepülés és -család a másik ol-
dalon. Ezért is váratott éveket magára a
Szent Borbála-napi búcsú. Befejezésül
ismétlem köszöntõm záró szavait.

Tisztelt kõszénbányászok! Mérföld-
kõ a mai nap számotokra. Hálát adok a
jó Istennek, hogy én mint erdész, itt a
Mecsekben ezt megérhettem.

Õszinte szívbõl drukkolok nektek.
Üdv az erdésznek és végre valóban

jó szerencsét a bányásznak!
dr. Papp Tivadar

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki és Faipari Mérnöki Kara az
OEE együttmûködésével, 2010. novem-
ber 19-én avatta fel Prof. Dr. Moór Art-
hur mellszobrát a Botanikus Kertben, a
Matematikai Intézet „F” épülete elõtt,
néhai professzorunk tisztelõi, egykori
oktatótársai, tanítványai jelenlétében.

Az erdészek széles körû összefogá-
sával elkészült szobor, Nagy Benedek
szobrászmûvész alkotása.

Az ünnepségen beszédet mondott
Prof. Dr. Albert Levente, az Egyetem ál-
talános rektorhelyettese, Zambó Péter,
az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
ke, Prof. Dr. Náhlik András, az Erdõ-
mérnöki Kar dékánja, Prof. Dr. Jereb
Ottó, a Faipari Mérnöki Kar dékánja és
Moór Arthur egykori kollégája és barát-
ja, Prof. Dr. Tamássy Lajos, a Debrece-
ni Egyetem professor emeritusa.

A szobrot Prof. Dr. Náhlik András
dékán és Zambó Péter elnök leplezte le.

Koszorút helyeztek el és fõhajtással
tisztelegtek az Egyetem és a Karok, va-
lamint az OEE vezetõi, képviselõi.

Moór Arthur egyike volt Egyetemünk
nemzetközi szinten is nagy tekintélynek
örvendõ, legendás professzorainak, aki
munkásságával nagymértékben hozzájá-
rult a matematika, ezen belül fõként a
differenciálgeometria tudásanyagának
bõvítéséhez. Szakmai teljesítményével
és emberi nagyságával egyaránt növelte
az Egyetem hírnevét és a Sopronban
szerzett mérnöki diploma értékét.

A tiszteletére rendezett tudományos
emlékülésen a professzor úr szakmai
munkásságát méltatva tartotta meg elõ-
adását Dr. Horváth Jenõ professor eme-
ritus: „Euklidesz – Bolyai János – Diffe-
renciálgeometria (Moór Arthur)”, Dr.
Tamássy Lajos professor emeritus: „Né-
hány szó a Finsler geometriáról”, Dr. F.
Nagy Györgyi nyugalmazott egyetemi
docens: „Az Otsuki terek alapjai”, Dr.

H. Temesvári Ágota egyetemi tanár: „A
matematika oktatásának lehetõségei
Moór Arthur idejében és napjainkban”
címmel.

Az ülés végén Haraszti Gyula sze-
melvényeket mutatott be az egykori ta-
nítványok, „tisztelt hallgatók” Dr. Bartha
Dénes, Kovács Miklós és Dr. Oroszi
Sándor szerkesztésében kiadott „Emlé-
keink... Visszaemlékezések és diákhu-
mormorzsák a matematika legendás
professzoráról, szobrának avatása kap-
csán” címû kötetbõl – melyet a résztve-
võk emlékként magukkal vihettek.

Ezúton is köszönjük mindazok tá-
mogatását, akik hozzájárultak a szobor
és az anekdotás kötet létrejöttéhez, a
Professzorunkhoz méltó megemléke-
zés megvalósításához!

Kép és szöveg: 
Greguss László Géza

(1968. május 20-án Moór Arthur 
legelsõ soproni vizsgázója)

(Folytatás a 30. oldalról)

Moór Arthur professzor szobrának avatása




