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I. Rész.
Az iskolaév kezdete.
/1 9 5 6 . szept.l.

okt. 19.-ig./

1./ Az Erdőmérnöki Főiskola 1956. szeptember hó 5.-én dél
előtt tartotta meg az 1956/57.

tanév megnyitó ünnepélyét.

Roller Kálmán igazgató megnyitó szavai után dr. Magyar Já
nos igazgatóhelyettes beszámolt az elmúlt tanév tapasztalatairól és
eredményeiről,

ismertette az uj tanév feladatait,

valamint rámuta

tott az uj tanévben kezdődő tizféléves oktatás és az ennek számá
ra készült tanterv jelentőségére.
A tanévnyitó alkalmával az Erdőmérnöki Főiskola gyémántdip
lomával tüntette ki azokat az erdőmérnököket,
éve és aranydiplomával azokat,

akik oklevelük 60

akik oklevelük 50 éve történt meg

szerzése óta az erdőgazdaság fejlesztésében dolgozó népünk javára
kiváló eredményt értek el.
Gyémántdiplomát kapott id. Béky Albert,
Tudományok doktora,

Elek István nyug.

ter nyug. erdőmérnök,

a Mezőgazdasági

erdőmérnök, Matusovics Pé

Ormos Zsigmond nyug. erdőmérnök,

Gyula nyug. egyetemi tanár,

dr. Roth

Kossuth dijas. Aranydiplomát kapott

Fekete Zoltán akadémiai levelező tag, nyug. egyetemi tanár,

Blatt-

ny Tibor nyug. erdőmérnök "Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék
elterjedése a magyar állam területén" cimü kiváló mü társszerzője.
A kitüntetettek nevében dr. Roth Gyula mondott köszönetét.
Mosonyi István,

az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezető

jének helyettese a főigazgatóság nevében eredményes munkát kivánt
az uj tanév megnyitása alkalmával. Buzdította a hallgatókat:
tanuljanak, mert az erdőgazdaság,

jól

elegendő álláshely hiányában,

nem tud minden egyes oklevelet nyert erdőmérnököt alkalmazni.
A tanévnyitó alkalmával jutalmat kaptak a kiemelkedő telje
sítményű hallgatók.
Kiváló tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeré
séül könyvjutalomban és felemelt összegű /havi 800.- Ft-os/ ál
lami ösztöndíjban részesült:

Jacsmann János II. évf.,

Zsigmond

Katalin IV. évf., Molnár Géza V.évf.,

Halupa Lajos V.évf.,

János V.évf. és Bartucz Ferenc V.évf.

erdőmérnökhallgató.

Bozó

A tanulmányi és közösségi munka jutalmazására kiosztott 7.000
forint összegből a következő hallgatók részesültek:

a II. évfolyamon Joó Bálint,
Balázs Árpád,

Barabés József,

a III. évfolyamon Bujdosó Alpár,
Rodek Márton,

Szommer József

Héjjá Anna;
Göndöcs Imre, Rácz József,

Simkó Mihály;

a IV. évfolyamon Bruckner Judit, Nagy László,
Pallay Mária,

az V. évfolyamon Rathing Anikó,
Ott János, Andódy Edit, Bella Imre,

ván, Csoboth Lázár,

Halupa lajosné,

Juhász Gyula,

Rácz József, Mály Géza, Mucsi Péter,

nadits István,

Krétai Ernő,

Kassay Imre, Veres Pál;
Szegő Lajos

Bajzák Dénes,

Szeberényi Dávid,

Kucsera Ist

Takács Jenő, Csanády Béla, V. Szabó József,

Frey Antal,

Ba

Bánszegi József.

A nyári katonai táborozáson tanúsított fegyelmezett maga
tartásukért és jó közösségi munkájukért 100-100 forint jutalmat
kapott: Simkó Mihály,
évf.; Paál László,
Rédey József,

Nagy Antal,

Kémes József,

Sivák Béla, Kababik Béla III.
Füzy Ferenc,

Jacsmann János,

Barabás József II. évf. erdőmérnökhallgató.

A pénzjutalmon kivül minden hallgató könyvjutalmat is ka
pott .
Az ünnepély után az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója a ta
nácsteremben vendégül látta az arany- és gyémántdiplomásokat,
a Földmüvelésügyi Minisztérium,
Főigazgatóság képviselőit,

valamint az Országos Erdészeti

az állami ösztöndíjas hallgatókat

a professzorokat.

2./ Az oktatás megkezdése előtt,

szeptember 3-5.-én,

DISz 3 napos vezetőképző tanfolyamot rendezett a DISz-vezetők
részére. A tanfolyamon előadást tartott:
KV. Egyetemi Osztályának képviselője,
osztályvezető,

Hollender György,

lyának munkatársa,

Sebestyén Gyula,

a DISz

Fehér Béla tervhivatali fő

a Magyar Rádió Külpolitikai oszrá

valamint a Magyar Dolgozók Pártja Központi

zetőségének egyik kiküldöttje.

3./ Az oktatás valamennyi évfolyamon szeptember 6.-án kez
dődött meg,

az I-IV.

évfolyamon,

a 10 féléves tanterv alapján.

Az Erdőmérnöki Főiskola tizféléves tantervét a Földmü
velésügyi Minisztérium 1956. Julius hó 18.-án kelt II.856-S-32/
1956. sz.

ndeletével hagyta jóvá. Az ui tantervet tanévkezdés

-

3-

tében, amely megváltoztatta a marxizmus-leninizmus korábbi okta
tásának rendjét.

Másodszor pedig

1956. augusztus 28.-31-e kö

zött azért, mert Roller Kálmán igazgató helyt adott Tuskó Ferenc
igazgatóhelyettes azon kérésének, hogy az "Erdészeti növénytan"
c. tantárggyal kapcsolatosan csoportosítsák át a tantervben a
heti óraszámokat. Mindkét változtatás megnehezítette az oktatás
körültekintő előkészítését és bizonytalanságot keltett a tanszéki
oktatókban.

4./ Zachariev professzor,
tani tanszékének vezetője,
dőmérnöki Főiskolát,

a szófiai egyetem erdőmüvelés-

szeptember 5-8.-án meglátogatta az Er

és megtekintette a sopronkörnyéki erdőket.

5./ A Földmüvelésügyi Miniszter 13/1956.

/IX.15./ F.M.

sz. rendeletével faipari mérnöki szakot létesített az Erdőmérnö
ki Főiskolán.

6./ 1956. szeptember 17-20.-án az Erdőrendezéstaní Tanszék
a szaktanszékek bevonásával nagygyakorlatot tartott a Vashegyen,
erdőrendezőségtanból,

az V. évf. erdőmérnökhallgatók részére.

7./ A szeptember 21.-én tartott tanácsülésen az Erdőmérnö
ki Főiskola igazgatója bejelentette,
tanár, a kémiai tanszék vezetője,

hogy Kiss József egyetemi

a nyár folyamán megszerezte a

kémiai tudományok doktora fokozatot. Tuskó Ferenc igazgatóhe
lyettes pedig közölte, hogy a Kormány az alkotmány ünnepén Rol
ler Kálmán igazgatót kitüntette a Magyar Népköztársaság Érdem
rendjével .
A Főiskolai Tanács megvitatta a Főiskola 11.856-141/1956.
F.M. sz. rendelet alapján készített 1956/57. évi munkatervét.
Az elfogadott munkatervet a Főiskola igazgatója szeptember 28.án 855-69/1956. s z . alatt felterjesztette jóváhagyásra a Földmű
velésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóságához.
A Főiskola Tanácsa foglalkozott Matusovics Péter,
Zsigmond és Elek István arany-,
nökök nyugdíjügyével.

Ormos

illetve gyémántdiplomás erdőmér

Szomorúan állapította meg a Tanács,

hogy

a magyar erdőgazdaság javára kifejtett 50-60 évi kiemelkedő eredményü munka után,

csak havi 250.- Ft nyugdijat kapnak. A Tanács

tagjai egyhangú határozatot hoztak,

hogy a Főiskola igazgatója
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felterjesztésben kérje a Minisztertanácsot és a Pénzügyminisztériumot
egy kirivó méltánytalanság megszüntetésére.
/A felterjesztés szeptember 24-én 326/1956.sz. alatt ment el./
Az ülés alkalmával a Főiskola Tanácsa kizárta Zimonyi László II.
évfolyamú erdőmérnökhallgatót tanulmányainak nagyfokú elhanyagolása
miatt.

Rupf László I.évf. és Koós Béla III.évf. erdőmérnökhallgatót

ugyanezen okból évfolyam ismétlésre utasitotta,
emh-t a Főiskoláról eltanácsolta,
nak megfelelően

Danczinger Edit I.évf.

néhány hallgatót pedig

hanyagságá

kisebb-nagyobb fegyelmi büntetéssel sulytott.

8./ Szeptember 22-én megjelent az Oktatásügyi Közlönyben a Felső
oktatásügyi Intézmények dolgozóinak bérrendezéséről szóló 26/1956.M.
T.sz.

rendelet. A fizetés emelés osztatlan örömet okozott,

tette,

s lehetővé

hogy az oktatók nagyobb odaadással foglalkozzanak tudományszak

juk művelésével.

9./ A Magyar Tudományos Akadémia szeptember 27-29-én nemzetközi
nyárfakongresszust tartott Budapesten.
A kongresszuson az Erdőmérnöki Főiskola oktatói is nagy számban
vettek részt. Előadást tartott dr. Magyar János egyetemi tanár a nyárfatermési táblákról és állományszerkezeti vizsgálatokról,

dr.

Pallay

Nándor egyetemi tanár a nyárfa fizikai és szilárdságtani vizsgálata
iról,
ről.

Pagony Hubertusz egyetemi adjunktus pedig a nyárfa álgesztjé
Több előadáshoz hozzászólt dr. Haracsi Lajos és Jablánczy Sándor

egyetemi tanár.
A konferenciát megelőzően 4 napos külső bejáráson a külföldi
vendégek helyszini tapasztalatokat szereztek a magyar erdőgazdaság
a nyárasokkal kapcsolatosan addig elért kutatási és gyakorlati eredmé
nyei terén.
A konferencia után több külföldi vendég meglátogatta az Erdő
mérnöki Főiskolát: Wu-Chung-Lun és Hwng-Tung-Shen kinai,

Jo-Ze-Fa kore

ai, N. Constantinescu romániai és S. Bialobok lengyelországi kiküldött.

10./ A kémiai tanszéken megüresedett adjunktusi állásra pályáza
tot hirdetett az Erdőmérnöki Főiskola. A pályázatot dr. Mecher Tibor
a szegedi Orvostudományi Egyetem Kémiai tanszékének tanársegéde nyer
te el; A Főiskola igazgatója 1956. október
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hó 1-i hatállyal kinevezte őt a Főiskola adjunktusává.

11./ Az oktatásnak a tudományos alkotószabadság és a
szocialista demokratizmus szellemében tökéletesedő folyamata
október második felében megszakadt.

