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Az erdészeti felsõoktatás
200 éve

Jubileumi évkönyv

Az emlékkönyv a kétszáz éves, jubiláló magyar
erdészeti felsõoktatás szellemi örökségét mutat-
ja be, két évszázad jelentõs eseményeit és meg-
valósításait, kiemelkedõ személyiségeinek szak-
mai arcélét rajzolja meg a történeti fejlõdés pers-
pektívájában. A konkrét eseményeket és szemé-
lyeket azok között a történelmi-társadalmi kö-
rülmények között mutatja be, amelyek szerves
közegét képezték a mindenkori felsõfokú erdész-
képzésnek. Vállalkozik emberi és gondolati
összefüggésrendszerek bemutatására is.

A magyar erdészeti felsõoktatás elsõ kétszáz
éve páratlanul szép helyszíneken, Selmecbányán
és Sopronban zajlott. 1808-tól valamivel több
mint száz évig Selmecbánya, 1919-tõl, valami-
vel kevesebb mint száz éve, Sopron az otthona.
A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadé-
mia európai rangú, oktatóit és hallgatóit tekintve
nyitott, nemzetközi intézmény volt, a felfedezõk
mûhelye, a mûvelõdés egyik központja. A Sop-
ronba költözött Bányászati és Erdészeti Fõiskola
Selmec „szellemi tûzhelyébõl átmentett egy olyan
zsarátnokot, amelynek a felélesztésével nemcsak
újra, hanem minden eddiginél magasabb lángra
is lobbantotta életét” (Majer Antal). Az akadé-
mia egyik jogutódjaként a soproni Erdõmérnöki
Kar az elmúlt századok örökségét a jelen és a
jövõ viszonyai között õrzi és gyarapítja, garan-
cia erre szakmai elkötelezettsége, tiszta törekvé-
se, oktatóinak közösségi felelõsségtudata. Ezek

nyomán marad a jövõben is jó hírû mûhelye az
oktatásnak, a tudomány gyûjtésének, mûvelésé-
nek és gyarapításának, a kultúrának, megõrizve
helyét s rangját az európai felsõoktatás térségében.
A kar tanárai és diákjai közösen éltetik tovább a
hagyományokat, ennek eredményeként õrizhetik
újabb és újabb erdõmérnök-generációk a selmeci-
soproni szellemet. Tudatukban Selmecbánya és
Sopron az összetartozás szimbólumává válik.

A felsõfokú erdészeti szakoktatás kétszáz éves
története tudománytörténet. Megírásakor a szer-
zõk merítettek az elõdeink által ránk hagyott
bõséges szakirodalomból, de ezen túlmenõen
hazai és külföldi levéltári kutatások alapján új
adatokat is közöltek. Beszámoltak az utóbbi év-
tizedek fontosabb eseményeirõl is, amelyek
összefoglalóan, szerkesztett formában még nem
jelentek meg. Ezek hiteles rögzítése valósághû
tudománytörténeti forrás.

Három kötetben rajzoltuk meg a magyar felsõ-
fokú erdészoktatás kétszáz éves történetét. Az I.
kötet elsõ része felsõoktatás-történet, amely az er-
dészeti szakoktatás intézményes kiépítését, szerve-
zeteit, a szakképzés szisztematikai összetételét, az
elõadások rendszerét, a tárgyak oktatóit, az erdé-
szeti szakmûvelõdés fontosabb eseményeit mutatja
be. Ezeken keresztül kirajzolódik a selmecbányai
Erdészeti Tanintézet és jogutódjai tudományos és
oktatói tevékenységének átfogó története. A 2000
és 2008 közötti idõszak fontosabb történéseit kü-
lön fejezetben mutattuk be. A kötet második részé-
ben a mindenkori intézetek nemzetközi kapcsola-
tainak, az erdészeti felsõoktatás botanikus kertjei-
nek, a Központi Könyvtár és Levéltárnak, a selmeci
és soproni diákéletnek és a 110 éves szervezett
erdészeti kutatásnak a történetét írtuk meg.

1956-ban a kar öt évfolyamának kétszáz hall-
gatója és húsz oktatója Kanadába, British Co-
lumbiába menekült. A hallgatók a Vancouver-
ben létesített Sopron Faculty of Forestry-n ma-
gyar nyelven tanultak tovább, közülük 141-en
erdõmérnöki oklevelet szereztek. Történetükrõl,
a Soproni Divízió történetérõl külön fejezetben
emlékeztünk meg.

Az I. kötet második része szellemi panteon.
Érték és érdem szerinti megemlékezés az erdé-
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szeti felsõoktatás kiemelkedõ tanáregyéniségei-
rõl, akik a selmecbányai és soproni iskolát a
tudomány mûvelésének, gyarapításának és átadá-
sának szellemével töltötték meg. Portré a taná-
rokról, akik tudták, hogy a tudományos megis-
merés csodája, a tudományok oktatása az idõbõl
örökre kilopott és továbbadott pillanat. Tanárok,
akik a szellem erejében éltek és maradandót al-
kottak mind a fák, mind a fõk nyesegetésében.
Ránk hagyományozott szakmai életrajzuk meg-
annyi szellemi névjegy, amely magán hordozza
az erdészeti felsõoktatás emberi arcvonásait.

A II. kötet az oktatott és tudományosan mû-
velt diszciplínák története, amelyeken keresz-
tül kirajzolódik az erõs mûszaki és természet-
tudományos alapokon nyugvó, a biológiai és
ökonómiai tudományok széles körét is felöle-
lõ multidiszciplináris felsõfokú erdészképzés
története. Külön fejezetet szenteltünk az er-
dészképzésben nagy hagyományokra visszate-
kintõ és kiemelt fontosságú gyakorlati okta-
tásnak és a testnevelésnek. Bemutattuk az
Erdélyben, Csíkszeredában zajló levelezõ kép-
zést, az egyre nagyobb szerepet betöltõ idegen
nyelvek, az informatika és a környezet- és
természetvédelem oktatását. Az oktatott és
mûvelt diszciplínák történetén át felsejlik egy
szakismereteket és mûveltséget egyaránt nyúj-
tó képzés története, amely gondolkodó és kö-
zösségi felelõsségtudattal rendelkezõ szakem-
bereket nevelt. Nemcsak szaktudományt, ha-
nem értelmiségi magatartást is tanított.

A III. kötetben adattárakat tettünk közzé. A
kötet forráskiadvány, amely eredeti dokumen-
tumok, hallgatói fõkönyvek feldolgozása nyo-
mán készült. Bemutattuk az 1808 és 2008
között mûködõ intézmények vezetõit, az 1808
és 1879 között beiratkozott hallgatók és az
1880 és 2008 között végzett hallgatók nevét
és fontosabb adatait. Külön adattárakban is-
mertettük a Nyugat-magyarországi Egyetem és
jogelõd intézményei Erdõmérnöki Karának
tiszteletdiplomásait, a mûszaki és egyetemi
doktori címet, PhD tudományos fokozatot és
habilitált doktor címet szerzettek névsorát.
Adattárakat közöltünk a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem és jogelõd intézményei által alapí-
tott és az Erdõmérnöki Kar elõterjesztése alap-
ján elnyert megtisztelõ címek viselõirõl, a ki-
tüntetések birtokosairól. Bemutattuk a tiszte-
letbeli doktorokat, az egyetem díszpolgárait,

professor emeritusait, címzetes oktatóit és
mestertanárait. Közöltük a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem és jogelõd intézményei Erdõ-
mérnöki Kara által alapított címek és kitünte-
tések, a Pro Silvicultura, Natura et Venatoria,
valamint a Pro Universitate Soproniensi kitün-
tetés viselõinek, akadémikusainknak és az
MTA doktora címet viselõ kollégáinknak a
névsorát és fontosabb adatait is.

Külön adattár tartalmazza a legfontosabb tan-
terveket a kezdetektõl napjainkig, amelyek az
oktatás reformjellegû változásainak dokumentu-
mai, és egyben az oktatott tudományterületek bõ-
vülését is szemléltetik. Az 1842 elõtti adatok a
Selmecbányai Állami Bányászati Levéltárból
(Statny Ústredný Tatnybansky Archiv) és a bé-
csi Állami Levéltárból (Österreichisches Staats-
archiv) származnak. Mindkét helyen a selmeci
Fõkamaragrófi Hivatal fennmaradt iratanyaga
volt a forrás.

Az almanach szerzõi közössége 52 személyt
számlál. Az 1501 oldal terjedelmû, három kötet-
re tagolt könyv I. kötete 311, a II. kötet 419, a
III. kötet pedig 771 oldal terjedelmû. A szöveget
több száz kép, dokumentum hitelesíti, illetve il-
lusztrálja. A rendkívül szép borítólapokat és az
emlékkönyv arculatát a szombathelyi Yellow
Design Grafikai Kft. mûvészeti igazgatója, Kas-

sai Ferenc grafikusmûvész, egyetemi adjunktus
tervezte, a gondos nyomdai kivitelezés a debre-
ceni Kapitális Kft. érdeme.

Az almanach megjelenéséhez a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem rektora és az Erdõmér-
nöki Kar dékánja a szakmai és erkölcsi támo-
gatáson túl jelentõs anyagi segítséget is nyúj-
tott. A könyv ezer példányban készült, száz
példány sorszámozott, ötszáz példány díszdo-
bozban van, további ötszáz példány köteteit
szalag fogja át. Megvásárolható a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának
Dékáni Hivatalában.

Albert Levente

 rektorhelyettes, fõszerkesztõ
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