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IV. Rész.

Az iskolai év második szemesztere.
/1957. február 21 junius 30./

1./ Az iskolai év második szemeszterét a Főiskola közvetlenül 
az első szemeszteri vizsgahónap után: 1957 február 21-én /hétfőn/ 
kezdte meg. A második szemeszterre összesen 112 hallgató iratkozott 
be. A beiratkozott hallgatóság évfolyamonkénti megoszlása:

I. évfolyam 39 hallgató
II. 19

III. 18
IV. 36

Az V. évesekre a 10. szemeszter ebben az iskolaévben még 
nem vált kötelezővé.

2./ A második szemeszter első napján minden évfolyam, ill. ta
nulócsoport titkos szavazással megválasztotta vezetőjét. A választás 
eredménye:
az I. évfolyam 1. tanulócsoportjának vezetője: Jármai Éva,

2. Sümegh Nándor,
a II. ...Joó Bálint,
a III. ...Nagy Antal,
a IV. 1. tanulócsoportjának vezetője: Illyés Benjámin,

2. Kassai Imre.
A Főiskola igazgatóhelyettese a megválasztottakat vezetői 

tisztségükben megerősitette.
Az évfolyam, illetve tanulócsoport-vezetők megválasztá

sa különösképpen azért is szükségessé vált, mert az első szemeszter 
vizsgahónapja alatt a MEFESz vezetőség tisztségéről lemondott.

3./ A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 1957. február
14-i levelében foglalt felhivás alapján a Főiskola a tudományos fo
kozatok uj rendszerére javaslatot dolgozott ki és azt 1957. február 
28-án 264/1957. szám alatt az M.T.A. főtitkárának előterjesztette.
A javaslat kidolgozásában a Főiskola valamennyi tanszéke részt vett, 
a javaslatot a Bányamérnöki- és Földmérőmérnöki Karral közös ülésben 
vitattuk meg.



4./ Az Oktatásügyi Minisztérium 1957. január 19-én 14/85-2/
1957.III. sz. alatt kelt rendeletében azt kivánta, hogy a Főiskola 
tegyen javaslatot az ideológiai kotatás átszervezésére. A javaslatot 
1957. március 15-ig bizottságnak kell kidolgoznia. A Főiskola kép
viselője dr. Magyar János igazgatóhelyettes a javaslatot Gyenge Zoltán 
helyettes-főosztályvezetővel /az O.M. Sopronba kiküldött képviselőjé
vel/ valamint Gyulay Zoltán egyetemi tanárral /a Bányamérnöki és Föld
mérőmérnöki Kar képviselőjével/ és Lovászi Gyulával /a Marxizmus-lenin
izmus tanszék vezetőjével/ egyetértésben készítette el. A javaslat lé
nyege az, hogy az Erdőmérnöki Főiskola hallgatói számára

filozófia az 1 és 2 félévben összesen 60 órában, 
pol.gazdaságtan a 3,4,5 és 6. félévben összesen 120 órában, 
tud.szocializmus a 7,8. félévben összesen 60 órában, 
szakkolégium /erdőgazdálkodáspolitika/ a 9 félévben összesen 

30 órában tanittassék. A Főiskola Tanácsa a javaslatot magáévá tette, 
és azt az igazgatóhelyettes 1957. február 28-án az Oktatásügyi Minisz
tériumba felterjesztette.

5./ Hegedűs Antal 1957. február 28-án Sopronba visszaérkezett 
Svájcból és s Főiskolától tanulmányainak folytatására kért engedélyt.
A Főiskola Tanácsa a megnevezett I. éves erdőmérnökhallgató kérését 
teljesítette.

6./ A Füzkitermelő és Feldolgozó Vállalat és az Erdőmérnöki Főis
kola közösen végzett kísérletei Sziklai Oszkár egyetemi adjunktus 1956. 
november 4-én Nyugatra történt eltávozásával megakadtak. A Vállalat a 
Főiskolától azt kérte, hogy Sziklay Oszkár munkáját Pagony Hubert egye
temi adjunktus folytathassa. A Főiskola Pagony Hubert egyetemi adjunk
tusnak az engedélyt a kísérletekben való közreműködésre megadta. Ennek 
alapján a Vállalat Pagony Hubertet 1957. március 1-től kezdve másodál
lásban alkalmazza. A kisérleti munkát a Főiskola részéről dr. Haracsi 
Lajos tanszékvezető egyetemi tanár kiséri figyelemmel.

7./ A Főiskola Tanácsa az első félév eredményeinek, valamint a 
második félévben a hallgatókra háruló feladatoknak az ismeretében,
1957. március 2-i ülésében szükségesnek tartotta az évfolyamvezető- 
tanári intézmény fenntartását a 2. szemeszter tartamára is.
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Egyszersmind célszrünek Ítélte a Tanács azt is, hogy a tanulmányi 
fegyelmet megerősítse s ezért kimondta a következőket:

1. Minden hallgató köteles az előadásokra és a gyakorlatokra 
rendszeresen eljárni.

2. Igazoltan távol maradni csak betegség esetén, vagy Igaz
gatói engedéllyel szabad.

a./ A betegséget az Igazgatói Hivatalban kell igazolni orvosi 
bizonyítvánnyal. Az orvosi bizonyitvány az Igazgatói Hivatal lepe
csételi. A tanszék igazolásul csak az Igazgatói Hivatal pecsétjével 
ellátott orvosi bizonyítványt fogadhat el. A hiányzást a felgyógyulás 
után 8 napon belül kell igazolni.

Az előreláthatóan egy hétnél tovább tartó betegséget a be
tegség hetében külön be kell jelenteni az Igazgatói Hivatalnak.

b./ Rendkívüli esetben /állampolgári kötelesség teljesítése, 
közeli hozzátartozó halála, stb./ a hallgató Írásbeli kérésére az igaz
gató legfeljebb 6 nap szabadságot engedélyezhet. A kérvényt a szabad
ság kért időpontja előtt legalább 4 nappal kell beadni az Igazgatói 
Hivatalba.

3. Az igazolatlan mulasztások következményei:
a./ utóvizsgára való utasítás,
b./ a félév igazolásának megtagadása,
c./ fegyelmi eljárás.
A tanács határozatát dr. Magyar János igazgatóhelyettes 

március 5-én hirdetmény formájában a hallgatóság tudtára adta.

8./ A Főiskola az Országos Erdészeti Főigazgatóság kiutalása 
alapján 1957. március 7-én 605 q vegyesdorong és hasábfát kapott.
Ez a tüzifamennyiség a Főiskola szükségletét az egész fűtési idényben 
fedezni fogja.

9./ 1957. március 9-én a Sopron lőveri részében tartott 
razzia alkalmával egy karhatalmi tiszt vezetésével két karhatalmi 
katona és két rendőr reggel 8 órától 10 óráig átkutatta Zilahy József 
osztályvezető helyettes Berzsenyi u.- 13. alatti lakását fegyvert és 
röplapokat keresve. A lakásban ilyenféle tárgyat nem táláltak, maguk
kal vitték azonban Zilahy József grafológiai gyűjteményéből 3 irást, 
egy horoszkóp munkalapsorozatot, néhány 1941-42-ból származó cikket a
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népi irók "Magyar Élet" folyóiratából és a DISz Petőfi kör filo
zófiai vitájának az anyagát.

10./ 1957. március 9-én rendőrök és Jcarhatalmisták házkutatást 
tartottak a Dimitrov-téri diákotthonban. Ennek eredményeképp magukkal 
vittek 2 db röplapot, 1 db rozsdás puskacsövet, amely még az előző 
világháborúból maradt a padláson, továbbá 1 db zsávolynadrágot és
1 kisebb láda furunkulus-kenőcsöt. A házkutatás udvarias keretek között 
folyt le.

11./ 1957. február 6-án levélben megkereste a Főiskola azokat
a volt hallgatóit, akiknek diplomatervüket 1956. decemberében kellett 
volna megvédeniük. A kilenc érdekelt közül csak öten jelentkeztek, 
mégpedig Deli Zoltán, Németh László, Győrffy Rezső, Danka László és 
Molnár János. A jelentkezők számára a Főiskola a pót-diplomaterv- 
megvédését 1957. március 11-én tartotta meg. Ez alkalommal az Állami 
Vizsgáztató Bizottság elnöke dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár, tagjai 
pedig Lámfalussy Sándor egyetemi tanár, dr. Róth Gyula ny. egyetemi 
tanár, továbbá Béky Albert és Káráll János főmérnökök voltak. A bizott
ságban a jegyzői feladatokat pedig Kerényi Ervin egyetemi tanársegéd 
látta el. Diplomatervét a Bizottság előtt mind az öt erdőmérnökjelölt 
megvédte.

12./ 1957. március 11-én Iványi Lajos rendőrfőhadnagy elvtárs 
utasítására a Főiskola birtokában levő vadászpuskákat és patronokat 
/előttünk ismeretlen okból/ sürgősen be kellett szolgáltatnunk a 
rendőrségnek. A beszolgáltatást a Főiskola nevében Magyar János igaz
gatóhelyettes felkérésére Stubnya Valér egyetemi adjunktus hajtotta 
végre Henzel János adjunktus, valamint Kaposvári János és Antal Endre 
hivatalsegédek segítségével. A beszolgáltatott puskákról és patronok
ról a rendőrség átvételi elismervényt adott.

13./ Szilágyi László rendőrnyomozó elvtárs 1957. március 
12-én kiszállt a Főiskola területére és Kertész István egyetemi 
adjunktusnak, valamint Zilahy József osztályezető-helyettesnek
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a jelenlétében a dolgozóktól aziránt érdeklődött, hogy a Főiskolán 
az ellenforradalom alatt, vagy után, sokszorositottak-e röplapokat, 
esetleg más sajtótermékeket. Miután meggyőződött arról, hogy csak 1956. 
október 24-én az egyetemi illetve főiskolai hallgatók követeléseit sok
szorosították a Főiskola erre a célra berendezett műhelyében, de azt is 
a Városi Ügyészségtől származó engedély alapján, az engedélyt magához 
vette és eltávozott.

14./ A Rendőrség Martos András egyetemi tanársegédet 1957. márci
us 10-től 18-ig biztonsági őrizetbe vette, illetve biztonsági őrizet
ben tartotta, Martos Andrásnak bántódása nem esett, csupán kihallgatták.

15./ A Müvelődésügyi Minisztérium 85/20/1957. sz. rendelete és a 
Főiskola Tanácsának határozata alapján 1848. március 15-éről a folyó 
évben március 14-én déli 12 órakor emlékeztünk meg a hallgatóságnak mind 
a négy évfolyamával külön-külön rendezett kis ünnepségek keretében. Az 
ünnepi megemlékezéseket Kiss Ignác, dr. Botvay Károly, Sébor János és 
dr. Haracsi Lajos professzorok tartották. A Főiskola oktatói és más 
dolgozói a kis ünnepségeken célszerű megosztásban vettek részt.

A Tűztoronynál lévő 1848-as emlékmű megkoszorúzásában a Főiskolát, 
illetve Egyetemet dr. Magyar János igazgatóhelyettes, Zilahy József 
osztályvezető-helyettes és a DISz képviseletében Kocsis József földmérő
mérnökhallgató képviselte.

A koszorúzás után a Petőfi színházban rendezett városi ünnepélyen 
az igazgatóhelyettes és az oktatók szintén jelen voltak.

Március 14-én 15 óra 30 perctől 17-én reggel 7 óráig /6-8 órai 
időtartamban/ a Főiskola oktatói és adminisztrativ férfi dolgozói négye
sével ügyeleti szolgálatot tartottak. Az ügyeleti szolgálatban a követ
kezők vettek részt: dr. Mollay János, Miklós Károly, Burkert Ferenc, 
és dr. Szabó István; Zahár János, Zilahy József, Gunda Mihály és 
Strausz József; Gencsi László, Igmándy Zoltán, Tanka Sándor és Stubnya 
Valér; Tompa Károly, Pagony Hubert, Henzel János és Ágfalvi Imre;
Herpay Imre, Rónai Ferenc, dr. Mecher Tibor és Pálvölgyi Lóránt; Vörös 
József, Hreblay László, Csanády Etele és Kiss László; Roxer Egon, Kerényi 
Ervin, Vancsura Rudolf és Csapody István. A megnevezettek az ügye-
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leti szolgálatot társadalmi munkában végezték.
Az ügyeleti szolgálat alatt a Főiskola területén a legteljesebb 

rend volt.

16./ A kémiai épületbe a Főiskola a 3 fázisú u.n. ipari áramot 
/380/220 V/ már bevezette. Az épületben az ipariáram belső vezetékének 
szerelését házilag végeztük el. Célszerű volna azonban takarékossági 
szempontokból, másfelől az oktató és kutató munkához szükséges beren
dezések /pl. autokláv, száritó berendezés, stb./ üzemeltetéséhez az 
ipariáramnak az erdészeti pavilonba való bevezetése is. Az erre irá
nyuló terveket 1957. március 16-án elkészítettük és azok /mintegy
22.000 Ft-os költséggel/ a közel jövőben megvalósitásra kerülnek.
Ezzel megoldjuk az Erdővédelmi Tanszék laboratóriumának ipariáram szük
ségletét, ahol eddig például a sterilizálást petróleumfőzőn nagy ne
hézséggel végezték, ezenkívül pedig az uszoda vízszolgáltatásához 
szükséges szivattyuberendezés részére kW-ént 1 Ft-tal olcsóbb áramot 
biztosítunk. Az ipariáram bevezetését tanszékfejlesztési járulékból 
fedezzük.

17./ A levelező hallgatók 1956 novemberéről elmaradt felvételi 
vizsgáját 1957. március 20-án tartottuk meg. Vizsgára behivtunk 12 
személyt; megjelent 9, megfelelt 3. Ilyen kis létszámmal uj évfo
lyamot nem indítottunk, hanem a Főiskolai Tanács határozata alapján 
pótfelvételi vizsgát fogunk tartani 1957. augusztus 26-án. A levelező 
hallgatók uj tanévét szeptember 1-én kezdjük meg. Ezzel visszatérünk 
januártól decemberig tartó tanévről a szeptembertől juniusig tartó tan
évre. A tanév megváltoztatására 1957. április 6-án 27/Lev/ 1957 sz. 
alatt kelt összefoglaló jelentésünkben tettünk előterjesztést a Föld
müvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóságának.

18./ A Földmüvelésügyi Minisztérium 70899/1957. sz. rendeletével 
az uj ösztöndij-rendszer kidolgozásával kapcsolatban a Főiskolát 
javaslattételre hivta fel. Javaslatunkat 1957. március 22-én 338/1957. 
sz. alatt kelt jelentésünkben megtettük. Javaslatunk lényege: Az uj 
ösztndij-rendszer 1957. szeptember 1-től kezdve mindenkire nézve egya
ránt érvényes legyen. A szülők jövedelme ne befolyásolja a hallgatók 
ösztöndijának mértékét; a hallgatóság is munkája szerint részesüljön 
ösztöndíjban. A társadalom csak a jól tanuló, legalább 3-as átlagú hall
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gatóért hozzon áldozatot. A támogatást elsősorban természetben kell 
juttatni. A rendkívüli esetekben való segités nagyobb lehetősége cél
jából növelni kell a segély-keretet. A 2,5 átlagot el nem érő hall
gatók fizessenek tandijat.

19./ A Dimitrov-téri diákotthont 1957. március 27-én szovjet 
katonatisztek látogatták meg és a hallgatókkal elbeszélgettek az 
időszerű kül- és belpolitikai kérdésekről. Az eszmecsere jelentősen 
elősegítette a hallgatóság politikai tisztánlátását.

20./ Fejes István ifjúsági káderest, aki igen járatos vaseszter
gályos és 1956. november 10. óta a Terv és Pénzügyi Osztály felügyelete 
alá tartozó főiskolai műhelyekben dolgozott, az MSzMP városi intéző- 
bizottságától 1957 március 30-án érkezett kikérés alapján a Főiskola 
állományából az erre való tekintettel intézőbizottság állományba át
helyezéssel kiadtuk.

21./ A Főiskola levelező hallgatói számára az 1957. február 
21-én megkezdődött vizsgahónap március 2-án ért véget. Ekkor a leve
lező hallgatók vizsgaeredménye a következő volt:
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Évfolyam Vizsga köteles Levizsgá
zott

Vizsgákkal
elmaradt

Tanulmányi
átlag

hallgatók száma
I. 11 - 11 1, 84

II. 4 2 2 2,37
III. 9 4 5 2,52
IV.
V. 8 3 5 3,84

I.-V. 32 9 23 2, 64
Százalékban 100% 29% 71%

Az utóvizsga időszak végére, amit a Főiskolai Tanács kivételesen 
1957. május 31-ben szabott meg, a hallgatók közül hárman összesen 4 
vizsgát nem raktak le. Az utóvizsga időszak végére elért átlageredmé-



nyek igy alakulnak: I. évfolyam: 3,12, II. évfolyam 2,81, III. év
folyam 3,47, IV. évfolyam nincs, V. évfolyam 4,50. Az I V. évfolyam 
átlageredménye 3,48.

22./ Winkler Oszkár egyetemi tanár az Épitéstani Tanszék veze
tője aki 1956 november 4-én Ausztriába távozott, onnan pedig tovább 
ment Svájcba: 1957. január 7-én Zürichben postára adott levelében je
lentette, hogy haza akar térni és azt kérte, hogy a Főiskolán betöl
tött tanári működését folytathassa. Winkler Oszkár Zürichben megbete
gedett; január 21-én kelt levelében felgyógyulásáig külföldön való 
tartózkodásának az engedélyezését kérte. A Főiskola Tanácsa nevében 
dr. Magyar János igazgatóhelyettes 1957. február 20-án 244/1957. 
alatt kelt jelentésében Tamási István szakoktatási főigazgató elv- 
társanak Winkler Oszkár tanári működését javasolta.

A Földmüvelésügyi Minisztérium 1957. március 4-én kelt 70685/1957 
sz. rendeletében Winkler professzorral közölte, hogy március 31-ig 
történő hazatérése esetében a Főiskolán betöltött tanszékvezető egye
temi tanári működésének folytatásához hozzájárul, a külföldi tartóz
kodását fizetéstelen tanulmányutnak fogja tekinteni.

Winkler Oszkár 1957. március 28-án a Főiskola igazgatói hivata
lában szolgálattételre jelentkezett, Magyar János igazgatóhelyettes 
a jelentkezést tudomásul vette. Winkler Oszkár tanszékvezetői teen
dőinek intézését azonnal megkezdte és azóta is végzi.

23./ A Főiskola nagy épületeibe a gáz már évek hosszú sora óta 
be van vezetve. Most a gázszolgáltatást az Erdőrendezéstani és Erdő- 
védelemtani Tanszékek épületeibe, az u.n. erdészeti pavilonba is 
biztosítani kellett az ott folyó kutató munkák előmozdítása végett. 
Hosszas előkészitő tárgyalások, valamint a pénzügyi feltételek meg
teremtése után 1956. november havában kezdtük meg a gázvezeték léte
sítését. A munkát az események miatt a Vállalat több izben megsza
kította, amig végre is 1957. március havában a teljes gázvezeték vala
mint az épületben, illetve a laboratóriumban a gázcső szerelés befe
jezést nyert. A gázvezeték költsége szereléssel és festéssel együtt
14.000 Ft.

24./ Az októberi-novemberi események gazaságilag és pénzügyi
leg a Főiskola költségvetési gazdálkodásában is éreztették hatásu
kat. Minthogy a Főiskolának jóváhagyott költségvetése 1957-re
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még nem volt, március 31-ig havonként folyósított ellátmányok kere
tében gazdálkodtunk. A főhatóságunk által folyósított hitelek csak 
a munkabér, a közüzemi szolgáltatások és a legszükségesebb beszer
zésekre nyújtottak fedezetet. A havi ellátmány összege januárban
450.000, februárban és márciusban pedig 400-400.000 Ft volt.

25./ Az 1956. november 12-én újra megindított oktató- és nevelő 
munka szükségessé tette a megüresedett tanszéki gép- és gyorsirói 
álláshelyek betöltését. A Főiskola igazgatóhelyettese elsőnek az 
Erdőfeltárási és Gépesitési Tanszékre nevezett ki gép- és gyorsirónőt 
1957. április 1-i hatállyal Szalay Pálné soproni lakos személyében.

26./ 1957 április 3-án Fűzi Ferenc II. éves hallgató jelentke
zett a Főiskola igazgatói hivatalában és kérte továbbtanulásának en
gedélyezését. Fűzi Ferenc Ausztriából jött haza; tanulmányainak foly
tatását a Főiskola Tanácsa engedélyezte.

27./ A Müvelődésügyi Minisztérium 85-20/1957. sz. rendelete és 
a Főiskola Tanácsának határozata alapján április 4-e jelentőségéről 
április 3-án déli 12 órakor emlékeztünk meg a hallgatóságnak mind a 
négy évfolyamával külön-külön rendezett kis ünnepségek keretében.
Az ünnepi megemlékezések megtartására a Főiskola igazgatóhelyettese 
Nemky Ernő, dr. Botvay Károly, dr. Róth Gyula és dr. Haracsi Lajos 
professzorokat kérte fel. A Főiskola oktatói és más dolgozói a kis 
ünnepségeken célszerű megosztásban vettek részt.

Április 3-án délután a Petőfi-szinházban rendezett városi ün
nepélyen, továbbá április 4-én délelőtt az uj szovjet hősi emlékmű 
megkoszorúzásán az igazgatóhelyettes és az oktatók, valamint a hall
gatók közül többen részt vettek.

A Főiskola oktatói és adminisztrativ férfi dolgozói április 3-án 
16 óra 30 perctől április 5-én reggel 8 óráig 6-8 óra időtartam
ban négyesével ügyeleti szolgálatot teljesítettek, mégpedig a kö
vetkező sorrendben: Roxer Egon, Kerényi Ervin, Vancsura Rudolf, 
és Csapody István; dr. Mollay János, Miklós Károly, Burkert Ferenc 
és dr. Szabó István; Zachar János, Zilahy József, Gunda Mihály és
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Strausz József; Gencsi László, Igmándy Zoltán és Stubnya Valér;
Tompa Károly, Pagony Hubert, Henzel János, Ágfalvi Imre; Herpay Imre, 
Rónai Ferenc, dr. Mecher Tibor, Pálvölgyi Lóránt; Vörös József, Hreb- 
lay László, Csanády Etele, Kiss László. A megnevezettek az ügyeleti 
szolgálatot társadalmi munkában végezték.

Az ügyeleti szolgálat tartama alatt a Főiskola területén rend 
és nyugalom volt.

Tanka Sándor adjunktus az ügyeleti szolgálatban nem tudott 
részt venni, mert őt a Rendőrség április 1-5-ig biztonsági őrizetben 
tartotta.

28./ Április 3-án este a városi MSzMP Intéző Bizottsága a kommu
nisták számára ismerkedési estélyt rendezett, amelyen a Főiskola és 
az egyetem párttagjainak nagy része hozzátartozóival részt vett Az 
estélyen a Főiskola igazgatóhelyettese is jelen volt.

29./ Valisek Zoltán, telkibányai lakos, 1957 március 21-én 
azzal a kéréssel fordult a Főiskolához, hogy ösztöndijasi minőségben 
a kievi Mezőgazdasági Akadémia Erdőmérnöki Karán megkezdett tanulmá
nyait Sopronban befejezhesse. Kérvényéhez mellékelte a Müvelődésügyi 
Minisztérium Külföldi Ösztöndíjas Osztályának 1957 március 18-án kelt 
levelét, melyben Varga Sándorné osztályvezető Valisek Zoltánnak a 
Főiskolára való átvételét javasolta. A Főiskola Tanácsa március 30-i 
ülésében Valisek Zoltán átvétele mellett foglalt állást, kikötötte azon
ban, hogy kievi tanulmányainak, illetve vizsgáinak kiegészítéseképpen
a Főiskolán még elektrotechnikából, erdővédelemtanból, erdészeti szál
lítóberendezésekből és az erészeti jogszabályok cimü tárgyból vizs
gát kell tennie. Ezt Valisek Zoltánnal a Főiskola igazgatóhelyettese 
1957. április 4-én kelt 347/1957. sz. levelében közölte. A megnevezett 
a megkivánt vizsgákat a Főiskolán letette.

30./ 1957. április 10-én délután 4 órakor a matematikai tanteremben 
Zárai Károly elvtárs az MSzMP soproni intézőbizottságának titkára a 
főiskolai, illetve egyetemi oktatók, más dolgozók és hallgatók szá
mára előadást tartott az októberi-novemberi eseményekről. Zárai elv
társ hallgatóira személyes élményekkel átszőtt, elfogulatlan és 
közvetlen hangú előadásával jó hatással volt.
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31./ A Minisztertanács elnöke 1-26/1957. /TK.18./ sz. határoza
tával a fásitások népgazdasági, egészségügyi és esztétikai jelen
tőségének ismertetésére minden év április második hetében "Fák hete" 
néven ünnepségek tartását rendelte el. Ezen a héten a folyó évben
a Főiskola hallgatói közül a fásitás jelentőségéről a következő hall
gatók tartottak előadásokat: 1. Székely Lajos a Petőfi-téri ált. 
iskolában, 2. Varga Ferenc a Mátyás király-uti ált. iskolában, 3. 
Szabó Imre az Orsolya-téri ált. iskolában, 4. Frankó János a Halász
utcai ált. iskolában, 5. Lustyik Lajos a Rozália-uti ált. iskolában,
6. Tar József a Ferenczi János úti ált. iskolában, Waliczky László 
a Széchenyi gimnáziumban, 9. Söveges Lajos a Berzsenyi gimnáziumban,
10. Solymosi József a leánygimnáziumban, 11. Vető Endre a tanitónő- 
képzőben, 12. Tengely Béla az óvónőképzőben, 13. Horváth Mihály a 
közgazdasági fiutechnikumban és 14. Kassai Imre a közgazdasági le
ánytechnikumban. A III. évfolyamú erdőmérnökhallgatók ugyanezen a 
héten az Erdészeti Kisérleti Állomás volt csemetekertjében végez
tek faültetést.

32./ Az 1956. októberi-novemberi események folyamán a főis
kolai botanikus kertet körülvevő és egyébként is rossz állapotban 
lévő téglakerítések megrongálódtak. A több helyen lévő falréseket 
már november hó folyamán befalaztattuk, egy 15 méteres erősen 
rongált keritésszakasz helyreállítására pedig a soproni Építőipari 
KTSz-nek 1957. április 11-én adtunk megbízást 12.000 Ft-os mun
kaköltséggel .

A Főiskola épületének homlokzata előtt lévő vasrácsos kerités 
mintegy 60 méteres szakaszának teljes felújítására az. előkészüle
teket megtettük és azt előreláthatólag 26.000 Ft-os munka kere
tében még az év folyamán végrehajtjuk.

33./ A gép- és gyorsirói álláshelyek betöltésének sorában
a Főiskola igazgatóhelyettese az Erdőhasználattani Tanszékre Ágotay 
Istvánnét nevezte ki, aki a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskolán 
ugyanilyen munkakörben teljesített szolgálatot, s akinek kineve
zését főhatóságunk javasolta. Ágotay Istvánné az Erdőmérnöki Főiskola
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kötelékében Sopronban 1957 március 16-tól kezdve teljesit szolgá
latot .

34./ A III. rész 62. szakaszában már említettük, hogy a hall
gatókat a Templom-utcai diákotthonból az első szemeszter végén át
telepítettük a Dimitrov-téri diákotthonba. A soproni Fésüsfonal- 
gyár igazgatója azzal a kéréssel fordult a Főiskolához, hogy az ü- 
resen maradt Templom-utcai diákszállást a gyár számára munkás-szál- 
lás céljaira engedjük át. Minthogy az épületre az esetleg Miskolc
ról Sopronba áthelyezésre kerülő Bányamérnökhallgatók elhelyezésé
nek bizositására szükség lehet, azt a soproni egyetemi karok kí
vánságára továbbra is fenntartjuk. De az épület hasznosítása, leg
alábbis átmenetileg máris teljesen indokolt. Ezért a Fésüsfonal- 
gyárral 1957. április 15-én Írásbeli megállapodást hoztunk létre, 
amelynek értelmében 1957. augusztus 15-éig a Templom-utcai diák
otthonunkat berendezésének egy részével együtt havi 200 Ft épület
bér, valamint az előirt használati dij, továbbá minden közüzemi 
költség megtérítése ellenében a gyár számára ideiglenes használat
ra átadtuk.

35./ 1957. április 16-án Debreceni István I. éves hallgatót
a 80/1955. OM. sz. vizsgaszabályzat III. fej. 11. §. 2. bekezdése, 
valamint a Főiskolai Tanács április 13-i határozata alapján évfo
lyamismétlésre kellett utasitani, mert az első félévi vizsgáiból 
egyet sem tett le és később is egészen az emlitett tanácsülésig 
csak egy tárgyból, kémiából vizsgázott le, de abból is csak elégsé
ges eredménnyel. Tanulmányaiban való nagyfokú lemaradásával a töb
bi hallgató közül kiritt; magatartásával rontotta a közszellemet 
és a tanulmányi fegyelmet.

36./ Horváth Jánosnénak, a Főiskola hivatalsegédjének fia az 
Államvédelmi Hatóságnál főhadnagyi szolgálatban teljesített szolgálatot, 
s szolgálata közben az októberi ellenforradalmi harcokban életét 
vesztette. Horváth Jánosné részére, fia temetése alkalmával 1957 
április 17-én három nap fizetéses rendkívüli szabadságot engedélyez
tünk és a szakszervezet javaslata alapján az útiköltség és temetési 
költségek egy részének fedezésére 400.- Ft rendkívüli segélyt utal
tunk ki.
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37./ "Az Erdőmérnöki Főiskola Közleményei" cimü kiadványunk:
1956. évi 2. száma 1957. április 18-án jelent meg. A kiadványt a Fő
iskola könyvtára rendben megkapta és példányaiból a tanszékek szükség
letének fedezése után ellátta belőlük a csereszolgálatot.

38./ Az V. éves erdőmérnökhallgatók, számszerint 68-an, 9. 
szemeszteri vizsgáik letétele után, az 1957. március 20-án megálla
pított határidőre diplomaterveiket mindannyian benyújtották a felada
tokat kiadó tanszékekre.

A diplomaterv megvédések aktusát 1957. április 15-től 19-ig 
terjedő 5 nap alatt bonyolítottuk le.

a./ A mérnökjelöltek állami vizsgáztatását három bizottság vé
gezte el.

I. sz. bizottság: Elnök: dr. Haracsi Lajos egyetemi tanár.
Tagok: Béky Albert főmérnök /Sopron/, Madas András főosztályvezető
helyettes /Budapest/, Neuwirth János főmérnök /Zalaegerszeg/ és Szi- 
las Károly főmérnök /Miskolc/ Jegyző: Igmándy Zoltán egy. adjunktus 
/Sopron/

A bizottság elé utalt diplomatervek támaköre és száma: Erdő- 
telepitéstanból 8, Erdővédelemtanból 4, Erdőrendezéstanból 5, Termő- 
helyismerettanból 6, összesen 23 diplomaterv, illetve mérnökjelölt.

II. sz. bizottság: Elnök: Lámfalussy Sándor egyetemi tanár /Sop
ron/ Tagok: Káráll János főmérnök /Győr/, Palotay István főmérnök 
/Zalaegerszeg/, Pankotai Gábor főmérnök /Budapest/, és dr. Roth Gyula 
ny. egyet, tanár /Sopron/ Jegyző: Kerényi Ervin egyetemi tanársegéd 
/Sopron/

A bizottság elé utalt diplomatervek témaköre és száma: Erdőmü- 
veléstanból 6, Erdőhasználattanból 9, Fatechnológiából 6, Kémiai tech
nológiából 2, összesen 23 diplomaterv, illetve mérnökjelölt.

III. sz. bizottság: Elnök: Sébor János egyetemi tanár /Sopron/ 
Tagok: Keresztes György főmérnök /Veszprém/, Kutasy Viktor főmérnök 
/Budapest/, Nemky Ernő egyetemi tanár /Sopron/ és Sáli Emil főosztály- 
vezető /Budapest/

A bizottság elé utalt diplomatervek témaköre és száma: Erdőfel- 
tárástanből 5, Épitéstanból 12, Földméréstanból 1, Növénytanból 6, 
Üzemtanból 8 diplomaterv, illetve mérnökjelölt.

b./ Diplomatervét 1 mérnökjelölt nem tudta megvédeni; 9 mérnök
jelölt elégséges, 26 mérnökjelölt közepes, 25 mérnökjelölt jó, 7 mér
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nökjelölt jeles erdeménnyel védte meg diplomatervét. Ezek szerint 
a diplomaterv-védés eredményeképpen összesen 67 fiatal szakember ér
demelte ki az erdőmérnöki oklevelet. /Halupa Lajos kitüntetéses okle
velet szerzett./

c./ Az oklevelek kiosztását ünnepélyes erdményhirdedtés kere
tében 1957. április 19-én délután 5 órakor tartottuk meg. Az ünnepé
lyen részt vett dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs, az Orszá
gos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, Bognár Dezső elvtárs, a soproni 
Tanács végrehajtóbizottságának elnöke, Lovászi Gyula elvtárs a Marxiz
mus-leninizmus Tanszék vezetője, az egyetemi MSzMP intézőbizottságának 
képviseletében, valamint a Főiskola oktatói és hallgatói.

d./ Az ünnepségen a Főiskola valamilyen tekintetben külön el
ismerésre méltó diplomatervet készitő fiatal mérnököket az Állami Vizs
gáztató Bizottságok javaslatai alapján megjutalmazta.

200-200 Ft-os jutalomban részesült: Halupa Lajosné, Leskó János, 
Szegő Lajos, Niedermüller Vilmos, Krámer Antal, Goda János, Vizvári Fe
renc, Szabó László, Szabó V. József, Láng Sándor, Kovács Pál, Sz. Szabó 
József, Bánszegi József, Fatalin Gyula, Csanády Béla;

300-300 Ft-os jutalomban részesült: Juhász Jenő, Váradi Géza,
Mucsi Péter, Bozó János, Szabados Mária, Ott János;

400-400 Ft-os jutalomban részesült: Bartucz Ferenc, Halupa La
jos, Győri Jenő.

e./ Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes elvtárs az ünnepségen
a fiatal erdőmérnököket a Főiskolától az Erdőgazdaság szolgálati köte
lékébe jelképesen átvette.

f./ A fiatal mérnökök elhelyezése mindannyiuk személyes meg
hallgatásával az ünnepélyes oklevélkiosztást közvetlenül megelőzően 
kivétel nélkül megtörtént. Ezt az érdekeltek közmegelégedésére az Or
szágos Erdészeti Főigazgatóság nevében Sáli Emil főosztályvezető,
Szücs Ferenc osztályvezető és Tóth Ödön személyzeti előadó elvtársak, 
az Erdőmérnöki Főiskola képviseletében pedig dr. Magyar János igazga
tóhelyettes végezte el az MSzMP kiküldöttjének: Lovászi Gyula adjunk
tus és a KISz képviselőjének: Kocsis József földmérőmérnökhallgató elv
társak jelenlétében. A fiatal mérnökök munkába állításának kérdését a- 
zért sikerült viszonylag igen simán és gyorsan megoldani, mert az Erdő- 
gazdasági Vállalatok néhánnyal több mérnököt igényeltek, mint ahányat 
az Erdőmérnöki Főiskola kibocsátott, másfelől az előre meghirdetett 
munkahelyeket a mérnökjelöltek megpályázták és a pályázati kérelmeket
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a mérnökjelöltek testülete az érdekeltek megnyugvására birálta el. 
Mindössze három kérdés tisztázásához kellett az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság képviselőinek az uj mérnököket hozzásegíteniük.

g./ Az uj mérnökök 1957. május 2-án már mindannyian munkában 
álltak.

39./ Az a körülmény, hogy dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes 
elvtárs az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője, Fila József fő
osztályvezető elvtárs kíséretében meglátogatta a Főiskolát: 1957. áp
rilis 18-án déli 12 órakor az Állami Vizsgáztató Bizottságok munkájá
nak megszakításával kibővített tanácsülés tartására nyújtott számunkra 
módot. Ez a kibővített tanácsülés a Főiskola legutóbbi éveinek történe
tében ünnepszámba menő eseménynek minősül. A tanácsülésen az Állami 
Vizsgáztató Bizottságok tagjai és Főiskola tanszékvezető professzorai 
között részt vett Fekete Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, ny. egyetemi tanár is, aki ezen a napon töltötte be életének 80. 
évét. Fekete Zoltán akadémikusnak ma is töretlen és lendületes kutatói 
munkásságához tanítványai és a Főiskola oktatói nevében az Erdőrende- 
zéstani Tanszék vezetői állásában utóda, Magyar János igazgatóhelyettes 
kivánt jó egészséget. Dr. Balassa Gyula, miniszterhelyettes elvtárs fel
szólalásában a Főiskola és a Főigazgatóság célszerű és hasznos együtt
működésének a jelentőségére mutatott rá. A  Tanács tagjai, illetve a 
Főiskola professzorai a Miniszterhelyettes elvtársat legmesszebbmenő 
segitégükről biztosították.

40./ A berlini Humbolt Egyetem Erdészeti Fakultása 1957. már
cius havában dr. Wagenknecht dékán professzor utján felajánlotta se
gítségét az októberi-novemberi események során Főiskolánkat ért vesz
teségek pótlására. A felajánlott segítséget 1957. április 24-én meg
köszöntük és rámutattunk arra, hogy bár veszteségeink nem nagyok és 
nem súlyosak, de országunk jelenlegi gazdasági helyzetében mégis ne
hezen lesznek pótolhatók, illetve a felszerelések, műszerek és köny
vek ujabb beszerzése csak kis mértékben válik a Főiskola számára le
hetségessé. A tanszékek bejelentései alapján jegyzéket készítettünk az 
elveszett vagyontárgyakról, valamint azokról a műszerekről és könyvek
ről, amelyekre a Főiskola oktató és kutató munkájának folytatása érde
kében szükségünk volna, s a jegyzéket levelünk mellékleteként dr. Wagen
knecht dékán professzornak megküldtük.
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41./ A Főiskolai Hallgatók Tudományos Egyesületének titkára: 
Kovács Illés egyetemi docens javaslatára dr. Magyar János igazgató- 
helyettes 1957. április 24-én Zsigmond Katalin IV. éves erdőmérnök
hallgatót a Termőhelyismerettani Tanszékre, Zádor Oszkár IV. éves 
erdőmérnökhallgatót az Erdővédelemtani Tanszékre, Kassay Imre IV. 
vés erdőmérnökhallgatót pedig az Erdőhasználattani Tanszékre kinevez
te demonstrátorrá a május 1-től junius 30-ig terjedő időre. A tanszé
ken működő tudományos diákköröknek egyúttal mind a hárman titkárai.

42./ A  Földmüvelésügyi Minisztérium Tudományos Tanácsának 
1957. április 25-i ülésére meghivta a Főiskolát. A tárgyaláson a 
Főiskola nevében Magyar János igazgatóhelyettes vett részt. A Tudo
mányos Tanács, dr. Kemenessy Ernő egyetemi tanár elnöklete alatt lé
nyegében azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miképpen lehet az álla
mi mezőgazdaságok faszükségletének fedezését a leghatékonyabban meg
oldani. A kialakult eszmecsere eredményeként megállapitást nyert, hogy 
az állami mezőgazdaságok gondjaira bizott, mezei termelésre kellő biz
tonsággal nem alkalmas földrészleteket, mind a maguk, mind pedig a 
népgazdaság érdekeit szem előtt tartva, az adott termőhelyre megfele
lő fafajjal, illetve fafajokkal be kell fásitaniok. Ebben a tekintet
ben a nagybereki Állami Mezőgazdaság képviselői kisérleti jellegű 
munka végzésére az erdőmérnökök segítségét kérték. Ezt készséggel fel
ajánlottuk.

43./ 1956. november 4-e előtt a leckekönyvek nagy részét a 
hallgatóság magához vette. Az igazgatói hivatalban visszamaradt lec
kekönyveket és főkönyveket Zilahi József osztályvezető-helyettes 
Schaffer Margit nyilvántartó kartársnővel nov. 4-én délelőtt tűzálló 
páncélszekrénybe zárta. Nem sokkal később a külföldre távozott hall
gatók lekekönyveinek a kiadását az itthon maradt hozzátartozók közül 
igen sokan kérték, a Főiskola azonban sem a leckekönyveket, sem pe
dig más okmányokat egyetlen esetben sem adott ki. A Főiskola állás- 
foglalásának helyességét a Földmüvelésügyi Minisztérium 1957. ápri
lis 26-án 71.341/1957. sz. alatt kelt rendelkezése teljes mértékben 
megerősítette.

44./ 1957. április 26-án az Erdőmérnöki Főiskola tanácstermében 
két kandidátusi disszertáció megvédésének vitája zajlott le.
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A "Nyárak álgesztesedése" cimü disszertációt Pagony Hubert egye
temi adjunktus, a "Cseresek növénykórtani vizsgálata" cimü disszertá
ciót pedig Igmándy Zoltán adjunktus védte meg. A disszertációk nyilvá
nos vitájára a T.M.B. által kiküldött biráló bizottságok a viták ered
ményeképpen mindkét esetben egyhangúlag azt a javaslatot foglalták i- 
rásba, hogy a T.M.B. Pagony Hubertnek és Igmándy Zoltánnak a biológi
ai tudományok kandidátusi fokozatát Ítélje meg.

45./ Az Oktatásügyi Minisztérium 85-10/4-1957. utasításában
elrendelte, hogy a Főiskola készítse el a doktori szigorlati szabály
zatának tervezetét. A Főiskola Tanácsa 1957. március 15-i ülésében 
a szabályzat-tervezet elkészítésére bizottságot alakított. /Elnök:
Sébor János; tagok: Stasney Albert és Haracsi Lajos egyetemi ta
nárok, valamint dr. Mollay János gazd. ig. h./ A bizottság a szabályzat- 
tervezetet elkészítette, azt a Tanács április 13-i ülésében letár
gyalta és a Főiskola igazgatóhelyettese 1957. április hó 29-én 465/
1957. alatt kelt jelentésével jóváhagyásra a F.M. Szakokt. Fői
gazgatóságra felterjesztette. A Minisztérium döntéséről a Főiskola 
ezidáig még nem kapott értesítést.

4 6./ 1957. áprilisában a Főiskola területén lévő csatornaháló
zatot alaposan megtisztittattuk. A csatornahálózatban és az aknákban 
évek óta felhalmozódott homok és szenny a nagy esőzések alkalmával 
megakadályozta a víz lefolyását, és ennek következtében az épületek 
nem egyszer be is áztak. A csatornatisztitást ezentúl évenként lega
lább kétszer végre kell a Főiskolának hajtania. Ezt a kerti utak 
laza burkolata is szükségessé teszi. A felmerülő költségek évente 3000 
Ft-ra tehetők.

47./ A Főiskola oktatói és más dolgozói május 1-én testületileg 
részt vettek a városi pártbizottság által rendezett felvonuláson és 
ünnepségen.

A Főiskola oktatói és adminisztratív férfidolgozói április 30-án
16 óra 30 perctói május 2-án reggel 6 óráig /6-8 órai időtartamban/ 
négyesével ügyeleti szolgálatot teljesítettek, mégpedig a következő 
sorrendben: Roxer Egon, Kerényi Ervin, Vancsura Rudolf és Csapody 
István; dr. Mollay János, Miklós Károly, Burkert Ferenc és dr. Szabó 
István; Zakar János, Zilahi József, Vörös József és Strausz József;

- 85-



Gencsi László, Igmándy Zoltán, Tanka Sándor és Stubnya Valér; Tompa 
Károly, Pagony Hubert, Henzel János és Ágfalvi Imre; Herpay Imre, 
Rónai Ferenc, Hreblay László és Csanády Etele.

Az ügyeleti szolgálat tartama alatt a Főiskola területén rend 
és nyugalom volt.

48./ 1957. május 3-án este került sor a soproni felsőoktatási
intézmények ifjúságának KISz alakuló-gyűlésére. A Pártszervezet és a
MEFESz által az alakuló gyűlést megelőzően végzett együttes erőfeszi- 

a gyűlésen
tések eredményeképpen/ mér 80 KISz tag és 40 érdeklődő jelent meg, a- 
kik közül az Erdőmérnöki Főiskolát dr. Magyar János professzor, igaz
gatóhelyettes, a Műszaki Egyetemet pedig Esztó Péter professzor kép
viselte. A gyűlésen az előterjesztett programot vitatták meg és fo
gadták el. Az alakuló gyűlés óta a KISz tagjainak száma állandóan 
növekszik és a szervezet a Főiskola, valamint az Egyetem vezetőinek 
segítségével mind több és több feladatot oldott meg eredményesen.

49./ 1957. május 8-án meglátogatta a Főiskolát Lőrincz Andrásné, 
a Magyar Rádió Finn tagozatának munkatársa egy finn riporternő kísé
retében és tájékoztatást kért a Főiskola múltjáról, helyzetéről, ok
tató és névelőmunkájáról. Érdeklődtek a vendégek a Tanulmányi Erdő
gazdaság feladatai, munkássága és a Főiskolával való kapcsolatai fe
lől is. Dr. Magyar János igazgatóhelyettes és Béky Albert főmérnök
a kért felvilágosításokat megadták.

50./ A Főiskola személyzeti előadói minkakörének betöltése 
érdekében 1957. május 15-én Magyar János igazgatóhelyettes Pántos 
Györggyel, az MSzMP Egyetemi Alapszervének titkárával felkereste 
Zárai Károly elvtársat, az MSzMP Városi I.B. titkárát és a probléma 
megnyugtató megoldásában segítségét kérte. Zárai elvtárs megígérte, 
hogy a Főiskolának ebben a tekintetben is hathatós segítséget nyújt.

51./ A M.T.A. Agrárosztályának Erdészeti Főbizottsága 1957. 
február 26-án megvitatta a magyar erdészeti kutatás tématervét és 
a vita eredményeképpen az Erdőmérnöki Főiskola kutatási feladatait 
a megcsappant oktatói létszám miatt kénytelen volt lecsökkenteni.
A Főiskola tanszékei május 15. óta a módosított kutatási tématervben
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megszabott feladatok megoldásában fejtenek ki kutató- és kisérletező 
tevékenységet. A Főiskolának a módositott kutatási tématerv szerint 
32 témája van, amelyből 5 kiemelt téma.

52./ A Főiskola tüztől való védelme érdekében 1957. május 15-én
5 tagú tüzrendészeti bizottságot hivtunk életre. A bizottság elnöke: 
Winkler Oszkár egyetemi tanár, tagjai pedig dr. Mecher Tibor egyetemi 
adjunktus, Miklós Károly főelőadó, Rétfalvi Lajos előadó és Tomor Jó
zsef mechanikus. /A bizottságban az előadói feladatokat Rétfalvi La
jos látja el./ A bizottság figyelemmel kiséri a Főiskola tüzrendészeti 
berendezéseink állapotát és a tüzrendészeti előadónak segédkezik fel
adatainak ellátásában. Hogy a tüztől való védelem érdekében megfelelő 
vizforrást biztosítsunk, felszálló csővezetéket építettünk /5600 Ft 
költséggel/ az udvari kúthoz és úszómedencéhez. A főiskolai vízhálózat 
bekapcsolása magasabb nyomású városi vezetékbe szintén elősegíti a 
Főiskola épületeinek és vagyontárgyainak a tüztől való védelmét. Vég
rehajtottuk az év folyamán a tűzcsapoknak szabvány előírás szerinti 
megjelölését, jelzőtáblák festésével és elhelyezésével.

53./ Az októberi-novemberi események során a Főiskola Terv és 
Pénzügyi osztályának dolgozói közül is távoztak el külföldre. A meg
üresedett álláshelyek betöltését halaszthatatlanná tette a már erő
teljesen folyó oktató- és nevelőmunka s különösen a gazdasági téren 
végrehajtásra kerülő feladatok: az épülettatarozás, külső és belső 
felújítás, közüzemi berendezések, víz, gáz, villany szerelése, felú
jítása, tüzelőanyag beszerzése, tárolása, stb. Dr. Magyar János igaz
gatóhelyettes Mészáros Annát, a főiskolai jegyzetkiadóba beosztott 
gép- és gyorsírót 1957. május 15-i hatállyal anyagnyilvántartónak, 
Rétfalvi Lajost, a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar dolgozóját,
1957. május 16-i hatállyal előadónak, Schuh Győző soproni téglagyári 
dolgozót ugyancsak 1957. május 16-i hatállyal előadónak kinevezte.
A kinevezések a Főiskola személyzeti előadói teendőinek ellátásában 
segédkező Illés Margit elvtársnőnek a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki 
Kar személyzeti előadójának egyetértésével történtek.

54./ A Földmüvelésügyi Minisztérium 1956. március havában
a Főiskolához intézett leírásában hozzájárult ahhoz, hogy a tanszékek 
külső megbízásokat /ipari kutatásokat/ végezzenek, s egyben előirta

- 87-



az erre vonatkozó szabályzat elkészítését és felterjesztését. A Fő
iskola a szabályzatot elkészítette, azt 1956. március 31-én felter
jesztette, de ennek jóváhagyása nem történt meg. Ez a szabályzat-ter
vezet azonban egyébként sem felelt meg.

A tanszékek a külső megbízásokat Roller Kálmán szóbeli engedé
lye alapján vállalták, s a munkák nagy része az októberi események 
után került elszámolásra. Az elszámolások, valamint az ujabb külső 
megbízatások engedélyezési eljárása során kiderült, hogy számos vitás 
kérdést csak a főhatóságunkhoz és a szakminisztériumokhoz intézett 
felterjesztésekkel, valamint egy uj szabályzat alkotásával lehet ren
dezni. A Főiskola Tanácsa a dr. Mollay János által elkészített szabály
zat-tervezetet 1957. május hó 22-én letárgyalta és azt jóváhagyásra 
a Szakoktatási Főigazgatósághoz felterjesztette.

E szabályzat előírja a külső megbízások vállalására az igazgató 
írásbeli engedélyének szükségességét, az engedély megadásának előfel
tételei az elszámolás lebonyolításának módját, továbbá a tanszékfej
lesztési járulék felhasználására alkalmas rendelkezéseket.

A külső megbízásokból keletkező fejlesztési járulékot a Főiskolai 
Tanács javaslata alapján készített felhasználási terv szerint hasz
náljuk fel. A fejlesztési járulékból elsősorban az oktató és kutató 
munka számára nélkülözhetetlen berendezési és felszerelési tárgyakat 
vásárolunk, valamint a Főiskola egészét szolgáló alkotásokat /pl. te
lefonautomata/ valósítjuk meg.

55./ A Müvelődésügyi Miniszter 25/1957./M.K.3./MM számú utasítá
sában úgy rendelkezett, hogy az 1957/58. tanévre való felvételi kérelme
ket a középiskolák igazgatói a dékáni hivatalokhoz, illetve a főisko
lák igazgatóihoz 1957. május 25-ig küldjék meg. A megszabott határidőre 
a Főiskolára 268 felvételi kérelem érkezett: 238 az erdőmérnöki, 30 
pedig a faiparimérnöki szakra. A felvehetők száma a két szakra együtt
60 fő. A jelentkezők közül a kitűnő, jeles és jórendüek vannak több
ségben. A felvételi vizsgákat julius 8-13. között Budapesten, a Ker
tészeti és Szőlészeti Főiskolán, 15-16-án pedig Sopronban fogjuk le
bonyolítani. A faiparimérnöki szakra a Főiskola történetében első íz
ben kerülnek majd felvételre hallgatók.

56./ Dr. Kiss József egyetemi tanár a Főiskola Kémiai Tanszékének 
vezetője, 1956. november 4-én elhagyta az országot és először december



20-án jelentette be, hogy Svájcból haza kiván térni. Később több leve
let, táviratot váltott és telefonon beszélt a Főiskola vezetőivel annak 
érdekében, hogy kint tartózkodását a Főiskola tekintse tanulmányútnak 
legalább 1957. szeptemberéig. Megkezdett kísérleteinek befejezésére hi
vatkozott. Az igazgatóhelyettes, minthogy hatáskörét meghaladta e kérés 
teljesítése, dr. Kiss Józsefet a Müvelődésügyi Miniszterhez, valamint a 
Földmüvelésügyi Miniszterhez irányította.

A Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatásügyi Főigazgatósága 
1957. február 21-én kelt 70.664/1957. sz. rendeletével dr. Kiss József 
külföldi tartózkodását 1957. március 31-ig engedélyezte és fizetéstelen 
tanulmányutnak tekintette. Dr. Kiss József 1957. március 26-án kelt le
velében, aminek másolatát a Főiskolának is megküldte, Tamássy Istvántól, 
a F.M. Szakoktatási Főigazgatóságának vezetőjétől "tanulmányútjának" 
1957. szeptember 1-ig való meghosszabbítását kérte.

Beadványára a választ a Magyar Közlöny 1957. május 29-i 59. szá
mában olvashatjuk: "A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dr. Kiss 
Józsefet, a soproni Erdőmérnöki Főiskola tanszékvezető egyetemi tanári 
tisztsége alól szolgálati helyének hűtlen elhagyása miatt felmenti."

57./ 1957. május 25-én 620/1957. szám alatt a Főiskola előterjesz
tést tett a Földmüvelésügyi Minisztérium Szakokatási Főigazgatóságának 
és az Országos Erdészeti Főigazgatóságnak "Erdészeti Géptani Tanszék" 
életrehivására. A Tanszékre az erdőmérnökhallgatók oktatásával kapcso
latban is és különösen a faipari mérnökhallgatók kiképzésével kapcso
latban feltétlenül szükség van. Előterjesztésünkre főhatóságunktól ez- 
idáig még nem kaptunk választ.

58./1957. május 25-én 621/1957. sz. alatt előterjesztést tettünk
a Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóságának az ürese
désben lévő oktatói állások meghirdetésére, az alábbiak szerint:

1./ az Erdőtelepitéstani Tanszéken tanszékvezető egyetemi tanári 
vagy docensi és egy adjunktusi vagy tanársegédi állásra;

2./ az Erdőmüveléstani Tanszéken tanszékvezető egyetemi tanári 
vagy docensi és egy adjunktusi vagy tanársegédi állásra;

3./ az Erdőfeltárástani Tanszéken tanszékvezető egyetemi tanári 
vagy docensi és egy adjunktusi vagy tanársegédi állásra;

4./ a Fizika-Elektrotechnikai Tanszéken tanszékvezető egyetemi 
tanári vagy docensi állásra;
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5./ az Üzemtani Tanszéken egy egyetemi adjunktusi, vagy tanár
segédi állásra;

6./ az Épitéstani Tanszéken egy egyetemi adjunktusi, vagy tanár
segédi állásra;

7./ a Fatechnológiai Tanszéken egy egyetemi adjunktusi, vagy 
tanársegédi állásra;

8./ az Erdőhasználattani Tanszéken egy egyetemi adjunktusi, vagy 
tanársegédi állásra;

9./ az Erdőrendezéstani Tanszéken egy egyetemi adjunktusi, vagy 
tanársegédi állásra;

10./ az Ábrázoló Geometriai Tanszéken egy egyetemi tanársegédi 
állásra;

A pályázati hirdetmény a Mezőgazdasági Értesitő 1957. május 29-i
21. számában és az Erdészeti Értesitő 1957. május 30-i 22. számában 
jelent meg.

59./ 1957. május 25-én 622/1957. sz. alatt feltételesen elő
terjesztést tettünk a Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigaz
gatóságának a Főiskola Kémiai Tanszékére nézve tanszékvezető egyetemi 
tanár, vagy docensi állás meghirdetésére. A pályázati felhivás a Mező- 
gazdasági Értesitő 1957. junius 5-i 22. számában, az Erdészeti Értesitő 
1957. május 30-i 22. számában és a Müvelődésügyi Közlöny 1957. junius
15-i 8. számában jelent meg.

60./ 1957. május 27-én 625/1957. sz. alatt előterjesztést tet
tünk a Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóságának a 
Főiskola Idegennyelvi Lektorátusán megüresedett vezető nyelvtanári ál
lás betöltésére. A pályázati felhivás megjelent a Mezőgazdasági Értesi
tő 1957. junius 12-i 23. számában, az Erdészeti Értesitő 1957. junius
14-i 23-24. számában és a Müvelődésügyi Közlöny 1957. junius 15-i 8. 
számában.

61./ A Főiskola vízszolgáltatása nem volt megfelelő, mert a vá
rosi vízszolgáltató hálózat a nap nem minden szakában biztosította a 
különböző emeleteken lévő laboratóriumok és egészségügyi berendezések 
vízszükségletét. Gyakran előfordult, különösen a nyári hónapokban, hogy 
a Főiskola területén már a délelőtti órákban vízhiány mutatkozott.
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1956. október hónapjában a Városi Tanácshoz intézett átirattal, 
majd több esetben a Városi Épitési Hatósággal, a Városi Vizmüvel, a 
Vas és Szerelő Ktsz-szel, a Karbantartó és Tatarozó Vállalattal, az 
Épitőipari Vállalattal folytatott tárgyalásokkal kezdtük meg e hiány 
pótlását. Végül is ez év április-május havában 22.000 Ft-os költséggel 
a Soproni Vizmü a Főiskola vizszolgáltató hálózatát a város Lővér lakó
negyedének vizhálózatához kapcsolta. így a Főiskola vízszolgáltatását 
a városi vízhálózatból két csatlakozó vezeték utján kapja. A vízszol
gáltatás e berendezés létesítése, illetve korszerűsítése óta a Főisko
lán kielégítő.

62./ Az év folyamán a Karbantartó KTSz-szel kialakított jó kap
csolataink révén 10 db cserépkályhát kaptunk: 6 db-ot a Kossuth L. utca
7-9. sz. házban létesített szolgálati lakásainkban, 4 cserépkályhát pe
dig a Főiskola épületeiben helyeztünk el a tönkrement vaskályhák helyé
be. A felmerült költségek 20.000 Ft-ra rúgnak.

63./ 1957. junius 3-án az októberi-novemberi események során 
Ausztriába, majd onnan Kanadába kivándorolt André Béla volt erdőmérnök
hallgatótól levél érkezett a Főiskolának, amelyben azt kéri, hogy 
1957. szeptemberére, vagy legkésőbb októberére tervezett hazatérésének 
esetében a Főiskolán megszakadt tanulmányait tovább folytathassa. /A 
jelek arra vallanak, hogy hasonló kérelem a Főiskolára még más kivándo
rolt hallgatótól is fog minden bizonyára érkezni./

64./ A Közlekedés és Postaügyi Miniszter 107 . 433/1957.1 ./5 . B . /
P.K. 13./K. P.M. utasításának 1. §. /I/ bekezdése a/ pontjában foglal
tak szerint a Főiskola dolgozóit féláru menetjegy váltására jogosító 
arcképes igazolvány illeti meg.

A főiskolai dolgozók vasúti arcképes igazolványait 1957. május 
hó 3-án igényeltük a szombathelyi MÁV igazgatóságtól. Mivel a vasúti 
arcképes igazolványokat személyes tárgyalások, valamint távbeszélő ut
ján folytatott tárgyalások ellenére sem kaptuk meg, felterjesztéssel 
fordultunk a Szakoktatási Főigazgatósághoz és kértük a MÁV vezérigaz
gatóságnál az arcképes igazolványok kiadása ügyében a közbenjárást. 
/Főhatóságunk kifogásolta ezt az eljárásunkat és szóbeli utón közölte, 
hogy a jövőben ilyen ügyben közvetlenül az érdekelt szerv főhatóságához 
forduljunk./ Végül 1957. junius hó 5-én a vasúti arcképes igazolványo
kat megkaptuk.
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65./ A Főiskola a 40/1957./M.K.6./M.M. számú utasitás alap
ján adminisztrativ dolgozóinak besorolására 19.600 Ft alapbérkere
tet kapott. A Párt, valamint a szakszervezeti bizottság képviselői
nek jelenlétében a besorolási tervezetet elkészitettük és azt junius 
hó 6-án a F.M. Szakoktatási Főigazgatósága elé terjesztettük.

A Főiskola adminisztrativ dolgozóinak a havi 904.- Ft-os 
átlagos alapbére az országban a többi felsőoktatási intézmény 
adminisztrativ dolgozóinak átlagos alapbéréhez képest a legala
csonyabb átlag-alapbér volt. Az uj besorolással, f. évi április 
hó 1-i hatállyal, dolgozónként ez az átlag-alapbér 1096.- Ft-ra 
emelkedett. Az uj besorolás összesen 98 dolgozót érintett. A 
besorolással 52 dolgozó alapbérét a minimális 800 Ft alapbérre 
emeltük. De ezzel a besorolással sem emelkedett a főiskolai dol
gozók átlag-alapbére az ország többi felsőoktatási intézményeinek 
adminisztrativ dolgozóira megállapított átlag-alapbérnek a szint
jére .

66./ A IV. éves hallgatók a szemeszter folyamán a következő 
egy napos tanulmányútakat tették meg:

1957. április 30-án a fertődi Kertészeti növénynemesitési tele
pet tanulmányozták;

1957. május 8-án erdősítési és belvizszabályozási, illetve öntö
zési problémákat tanulmányoztak a Hanságban;

1957. május 15-én a kámoni arborétumban jártak, majd pedig Sár
váron erdőművelési munkaeredményeket értékeltek.

67./ A hallgatók az alábbi nagygyakorlatokat teljesítet
ték 1957. május 26-tól junius 1-ig: a IV. évfolyam a budai kopá
rokat, Kecskemét vidékén Tőserdőt és Bugacot, Szarvason az arbo
rétumot, Püspökladányban a szikfásitási kísérletek eredményeit, 
Tiszafüreden az ártérfásitási eredményeket, a Bükkben és a Mátrá
ban a magról való természetes felújítást és a fenyvesitési prob
lémákat, Kisnánán a kopárfásitási munkákat tanulmányozta.

1957. junius 3-tól 8-ig: a II. évfolyam növénytani-termőhely- 
ismerettani gyakorlaton vett részt Iván, Kapuvár, Sándormajor,
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Kőszeg, Keszthely és Pusztavám vidékén; a III. évfolyam Sopronban 
földméréstani gyakorlatot végzett, a IV. évfolyam utépitési gyakor
latát teljesítette a Tanulmányi Erdőgazdaság gondjaiba tartozó sop
roni erdőkben.

68./ A szemeszter során az utolsó előadási nap az I. évfolyam 
részére junius 7., a II. és III. évfolyam részére május 31., a IV. év
folyam részére pedig május 24. volt. A vizsgahónap mind a 4 évfolyam 
hallgatói számára junius 9-vel kezdődött.

69./ A nyelvtanulás a II. szemeszterben sem volt kötelező.
Ennek ellenére önként 2 csoport kezdő fokon, 1 csoport pedig haladó 
fokon németül tanult. 1 csoport kezdő fokon az angol nyelvet tanulta.

A német nyelvet kezdő fokon Strausz Józsefné lektor, haladó 
fokon Horváth József gimnáziumi tanár meghívott előadó, az angol 
nyelvet pedig kezdő fokon Pröhle Jenő gimnáziumi tanár, meghívott 
előadó tanította.

70./ Dr. Kiss József Bajcsy-Zsilinszky ut 1. sz. alatti 3 
szobás szolgálati lakását a Főiskola igyekezett a számára hazatérésé
nek esetére fenntartani. Hozzátartozói a lakásban lévő vagyontárgya
kat 1957. február közepe táján elszállították. Dr. Kiss József visz- 
szaérkezését azonban még mindig vártuk s ezért a lakást más oktató
nak nem utaltuk ki. A városi lakásügyi hatóság a lakást 1957. febru
ár 27-én kelt határozatával ideiglenesen igénybe vette és annak bér
lőjét kijelölte. E jogszabályt sértő határozat ellen fellebbezéssel 
éltünk, azonban a lakás csak hosszas utánjárás eredményeként ürese
dett meg junius 2-án, amikor az ideiglenes bérlő elköltözött belőle. 
Ekkor a lakást a szakszervezeti bizottság javaslata alapján a Főisko
la igazgatóhelyettese dr. Mecher Tibor adjunktusnak utalta ki. Ezt
a kiutalást a városi lakáshivatal 1957. junius 10-én kelt határoza
tával tudomásul vette.

71./ A főiskolai dolgozók fegyelmi rendjének fenntartása, illet
ve helyreállítása a Munkatörvénykönyvben biztosított és szabályozott 
intézkedést tett szükségessé. Babos József ideiglenesen alkalmazott 
éjjeliőr munkaviszonyát felmondással meg kellett szüntetnünk, mert 
szolgálatának időtartama alatt több esetben ittas állapotban volt
és elöljáróival fegyelmezetlen, durva magatartást tanúsított. Munka-
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viszonyát a Főiskola igazgatóhelyettese 1957. junius 10-én /junius 
26-i hatállyal/ felmondással szüntette meg.

72./ A minisztertanács bértitkárságának és a SzOT 5/1954. /Mg. 
E.20./ sz. elvi döntése szerint áthelyezett dolgozók költözködési 
költségeinek téritése, a különélési dij csak akkor folyósítható, ha 
az áthelyezés népgazdasági érdekből történt. Az elvi döntés szerint 
saját kérelemre történt áthelyezés nem minősül népgazdasági érdekből 
való áthelyezésnek.

A Főiskola üresedésben lévő álláshelyei közül egyet az októ
beri események előtt pályázat alapján, az októberi események után 
egyet az érdekelt kérelmére töltöttünk be. Mivel a jövőben a Főis
kola több üresedésben levő álláshelye pályázat utján kerül betöltés
re, főhatóságunktól 1957. junius 10-én felterjesztés utján állás- 
foglalást kértünk a tekintetben, hogy a pályázati felhivás alapján 
kinevezésüket kérő dolgozók költözködése népgazdasági érdekből tör
ténő áthelyezésnek minősül-e, ha kinevezésük a Főiskola kérésére 
"áthelyezéssel” történik. A főhatóság 1957. junius 24. kelt 165.785/ 
1957. sz. leiratában válaszolt. E válasz alapján 1957. julius 1-én 
a Minisztertanács Bértitkárságához fordultunk.

73./ A Pedagógus Szakszervezet Egyetemi Csoportja által szer
vezett és 1956. januárjában megindult Laboránsképző Tanfolyam ok
tóberben megszakadt. 1957. május havában az Erdőmérnöki Főiskola az 
itthon maradt régi előadók bevonásával befejezte; junius 11-13-án 
dr. Botvay Károly egy. tanár elnöklete alatt megbízott vizsgabizott
ság a vizsgákat is megtartotta.

A 136 beiratkozott résztvevő közül a nagyfokú lemorzsolódá
sok miatt 22 fő fejezte be eredménnyel a tanfolyamot. A tanfolyamon 
főleg egyetemi alkalmazottak és családtagjaik vettek részt. A f. év
ben a tanfolyam vezetője Macher Frigyes egy. adjunktus volt.

74./ A Müvelődésügyi Minisztérium 1957. junius 3-án 854/855- 
19/1957. sz. alatt kelt rendeletével a Főiskolát arra utasította, 
hogy a marxizmus-leninizmus tanszék tervezetével, valamint oktató
munkájával kapcsolatban tegyen értékelő jelentést és javaslatot az 
1957-58. tanév előkészítésére.

1957. junius 13-án 752/1957. sz. alatt a kívánt jelentést a 
Müvelődésügyi Minisztériumnak megtettük s egyidejűleg javasoltuk,
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hogy az Erdőmérnöki Főiskolán önálló Marxizmus-leninizmus Tanszék 
szerveztessék már az 1957/58. tanévtől kezdődően.

Az uj tanszék életrehivására irányuló javaslatunkat az aláb
bi érvekkel igyekeztünk alátámasztani:

a/ Csak egy tanszékvezetői állást kell szervezni, illetve 
visszaadni abból a 3 tanszékvezetői állásból, amelyet a FM. Szakokta
tási Főigazgatóság 1956-ban a Főiskolától elvont.

b/ Két segédoktatót a soproni Műszaki Egyetemi Karoktól ál
láshellyel együtt kapnunk kellene.

c/ A filozófia oktatását átmenetileg a saját oktató gárdánkkal 
is meg tudnánk oldani.

d/ A Főiskola szervezetébe tartozó tanszékekkel hatékonyabbá 
tudnánk tenni a politikai tárgyak oktatását.

e/ A marxista tanszék oktatói jobban specializálódnának az 
erdészeti szakra.

f/ Megszűnnék az az állapot, hogy a Főiskolánkat kivülről bí
rálják.

Javaslatunkkal a soproni felsőoktatási intézmények MSzMP in
tézőbizottsága egyetértett.

Jelentésünket egy-egy másolati példányban a Földmüvelésügyi 
Minisztérium Szakoktatási Főosztályának, az Országos Erdészeti Fői
gazgatóságnak, a soproni Műszaki Egyetemi Karok dékánjának és a 
Marxizmus-leninizmus Tanszék vezetőjének is megküldtük.

75./ Megemlítésre méltónak tartjuk, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület helyi csoportjában mikor, kik és miről tartottak előadást.

1957. március 20-án Kiss László: Exota-fenyők erdőgazdasági 
jelentősége.

1957. március 27-én Dr. Haracsi Lajos: Nyárfagazdaságunk és 
a nyárfabetegségek.

1957. ápr. 10-én Dr. Magyar János: A hazai erdőrendezés irány
elvei .

1957. ápr. 20-án Madas András: A farost és forgácslemez ter
melés helyzete és fejlődési lehetőségei.

1957. ápr. 24-én Mersich Endre: Elért eredményeink és soronlévő 
feladataink az erdőgazdasági építkezés területén.

- 95 -



1957. máj. 8-án Lámfalussy Sándor: A fakitermelés gépesítésének 
szervezése.

1957. máj. 8-án Stefanik László: A nyárrák pusztítása.
1957. máj. 15-én Madas László: ígéretes fákra alapított fa

termelési terv.
1957. máj. 22-én Wéber József: Az épülő szombathelyi forgács

lemezgyár és fűrészüzem műszaki berendezései.
1957. jun. 12-én Fűzi István: Farostlemezgyártás Ausztriában 

és Finnországban.
Az előadásokat minden alkalommal szakszerű és a legtöbb e- 

setben igen élénk eszmecsere követte, ami az előadás részvevőinek 
föltétlenül épülésére szolgált.

76./ Az egyetemi MSzMP, valamint a szakszervezet rendezésében 
politikai előadássorozatot hallgattunk a következő időrendben, 
badelőadókkal és címekkel:

a/ 1957. máj. 8-án d.u. 4 órakor, Készéi Károly elvtárs: Az 
októberi események értékelése.

b/ 1957. május 29-én d.u. 4 órakor, Készéi Károly elvtárs: Gaz
daságpolitikánk időszerű kérdései.

c/ 1957. junius 12-én d.u. 4 órakor, Kiss György elvtárs:
A proletárdiktatúra főbb kérdései hazánkban.

Az előadások a Főiskola matematika termében voltak; a rész
vevők száma minden alkalommal meghaladta a 65-70-et. A részvevők a- 
zonban jórészt az oktatókból és az egyetemi, illetve főiskolai e- 
gyéb dolgozókból álltak, mert a hallgatókat a tanulmányi kötelezett
ségeik már igen erősen lekötötték. Az előadásokat az elvtársak szaba
don, bátor véleménynyilvánítással és meggondolkoztató okfejtéssel 
tartották meg. Ez a módszer a részvevők sorából bőséges hozzászólást 
váltott ki. Az előadók mind az oktatók, mind pedig az Egyetem, ill. 
Főiskola más dolgozóimak a politikai és gazdasági tudását kétségtele
nül fejlesztették.

77./ Az 1957. március 11-én beszolgáltatott vadászpuskákat és 
patronokat 1957. junius 21-én a Főiskola a rendőrségtől visszakapta.
A puskák és patronok visszszolgáltatására Stubnya Valér egyetemi adjunk
tus Iványi Lajos rendőr főhadnagy elvtárstól kapott értesítést.
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78./ Dr. Pallay Nándor egyetemi tanár betegsége miatt "Az 
Erdőmérnöki Főiskola Közleményei" cimü kiadványunk szerkesztői 
teendőinek az ellátásáról intézkedni kellett. A Főiskola Tanácsa
1957. jan. 24-i ülésében a szerkesztőbizottság elnökévé dr. feotvay 
Károly egyetemi tanárt, tagjaivá pedig dr. Farkas Vilmos egyetemi 
docenst, valamint dr. Haracsi Lajos, Lámfalussy Sándor és Sébor 
János egyetemi tanárokat kérte fel. A szerkesztőbizottság az 1957. 
évf. 1. szám anyagát felülvizsgálta, a beérkezett hét értekezést
a lektoroknak megküldte, a lektori vélemények beérkezése után pe
dig dr. Botvay Károly az anyagot junius 14-én Budapesten a kiadónak 
átadta.

79./ 1957. évi költségetésünket 9,815.000.00 Ft kiadással és
200.000.00 Ft bevétellel terveztük meg.

Az ország jelenlegi gazdasági helyzete szükségessé tette költ
ségvetésünk kiadási keretének csökkentését. Ezért március hó 5-én el- 
sőizben, junius hó 14-én másodizben folytatott tárgyalás során a 
Pénzügyminisztérium és Főhatóságunk költségvetésünk keretét
7.141.000,- Ft kiadással és 107,000,.- Ft bevétellel állapította 
meg.

Figyelembevéve a Főiskola hallgatói létszámának csökkenését, 
kellő takarékossággal még ezzel a kerettel is a legfontosabb fenn
tartási kidásokat biztosítani tudjuk.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy a Főiskola 150 éves jubile
umának előkészítésére az épületek külső- és belső tatarozását, be
rendezések és felszerelések pótlását, a közmüvek /villany, viz, gáz, 
távbeszélő/ korszerűsítését a csökkentett pénzügyi lehetőségekkel 
is végrehajtsuk.

A költségvetési hiteleken kivül erre az ipari kutatások ered
ményeként a Főiskolának rendelkezésére álló tanszékfejlesztési já
rulékot használjuk fel. A Főiskolai Tanács javaslata alapján a tan
székfejlesztési járulékot elsősorban a Főiskola berendezésének és 
felszerelésének korszerűsítésére, illetőleg pótlására kell felhasz
nálni. A tanszékfejlesztési járulékból létesítjük a telefonautomata 
berendezést, az ipari áram bevezetését, két tanszék részére labo
ratóriumi asztalokat, stb.
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80./ A főiskolai dolgozók üdültetésének kiterjesztésére
1957. junius 15-én Balatonbogláron jul. 10- aug. 20-ig terje
dő időtartamra 3 szobát és Veszprémben jul. 10-23-ig 1 szobát 
béreltünk. Ezzel 9 főiskolai dolgozó és sokgyermekes családjá
nak üdültetését biztosítottuk. A 4.500.- Ft-ot kitevő költsé
get a tanszékfejlesztési járulék 5 %-os kulturális, jóléti
és sportkeretéből fedezzük.

81./ A Földmüvelésügyi Minisztérium 71.889/1957. számú 
rendeletével Kőhidi Róbert elvtársat 1957. junius hó 15-i ha
tállyal az Erdőmérnöki Főiskola igazgatói hivatalának vezetésé
vel megbízta, illetve az erről szóló kinevezéséről a Főiskola 
igazgatóját értesítette. Kőhidi Róbert szolgálatát julius hó
15-ével megkezdte.

82./ Otolits Józsefné hivatalsegéd munkaviszonyát fel
mondással meg kellett szüntetnünk, mert írásbeli utasítás el
lenére a főiskolai étkezdében a dolgozók étkeztetésének zavar
talan ellátása érdekében végzendő munkát két Ízben megtagadta.
A felmondó levél kelte: 1957. junius 20.

83./ A Főiskola területén lévő 10 x 20 m kiterjedésű 
uszodát a szokásos karbantartási és tisztogatási munkák elvégzé
se után a város egészségügyi hatóságával felülvizsgáltattuk. 
Mivel ez az uszoda csak a főiskolai és egyetemi dolgozók hasz
nálatára szolgál, az eddig kialakult gyakorlat részbeni módosí
tásával uj házirendet készítettünk és azt a rendőrhatósággal
j óváhagyattűk.

Az uszodát 1957. junius 20-án nyitottuk meg.
Az uszoda üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiség bizto

sítása nem kis gondot okozott, mert a Városi Vizmü a vízszolgál
tatást nagymértékben korlátozta. A medencét részben saját ku- 
tunkból szivattyúval töltöttük, részben pedig a városi vizmü 
hálózatából.

A takarékosság érvényesítése teszi szükségessé, hogy az 
uszoda vízellátásáról a jövőben saját kutunkból gondoskodjunk: 
ipari árammal működő szivattyúval.
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A f. évben az uszoda rendjének és a felügyeletnek a bizto
sítására egy időszaki alkalmazottat fogadtunk fel.

84./ A Főiskola igazgatóhelyettese 1957. junius 21-én az 
Igazgatói Hivatalban, valamint a Terv- és Pénzügyi Osztályon 
dolgozó főiskolai alkalmazottak számára, junius 22-én pedig a 
tanszéki adminisztrátorok, gép- és gyorsirók, laboránsok, techni
kusok, hivatalsegédek és takarítónők számára egy-egy rövid ideig 
tartó személyzeti értekezletet tartott. Az értekezleten résztvevő 
dolgozókkal megismertette a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mánynak a személyzeti munkáról hozott 1050/1957./V.31./ sz. határo
zatában foglalt rendelkezéseket s főképpen a határozat szellemét, 
és a dolgozókat arra kérte, hogy közalkalmazotti minőségükben pél
dásan teljesítsék munkaköri kötelességeiket.

85./ A Főiskola Igazgatói Hivatalának előszobájában, vala
mint a hozzá csatlakozó folyosón mintegy 20 m2 alapterületü hajó- 
padlós padlóburkolat parkettázása vált szükségessé. Ezzel egyidejű
leg az igazgatósági épület egyes helyiségeiben továbi 10 m2 a- 
lapterületü parkettpadló kicserélését is el kellett végezni. A rak
táron lévő parketta készletünkből mintegy 800 Ft költséggel ezt a 
rég megoldásra váró feladatot 1957. junius 24-én elvégeztük.

86./ A tavaszi félévre, 1957. március 24-én összesen 29 le
velező hallgató iratkozott be. A szemeszter folyamán a Főiskola 
két alkalommal tartott számukra konferenciákat: 1957. április
8-10-éig, majd pedig május 6-8-áig. A levelező hallgatók vizsgázta
tását a tanszékek junius 24-én kezdték meg. A téli félévre beirat
kozott hallgatók közül Hász Béla, Vas Zoltán és Kulcsár Ferenc évki
hagyást kapott.
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87./ 1957. junius 24-én és 25-én meglátogatta a Főiskolát 
Heckenast József, a Földmüvelésügyi Minisztérium Szakoktatási 
Főigazgatóságának főelőadója, valamint Szücs Ferenc az Országos 
Erdészeti Főigazgatóság Igazgatási Osztályának vezetője és dr. 
Vermes Miklós, az Országos Erdészeti Főigazgatóság Jogügyi Osz
tályának vezetője. Heckenast József elvtárs a Főiskola igazga
tóhelyettesével folytatott tárgyalás során közölte, hogy az Erdő
mérnöki Főiskola szervezetében a Minisztérium önálló Marxista- 
leninista Tanszéket hiv életre.

88./ 1957. junius 26-án a Főiskolát meglátogatta Keresztesi 
Béla elvtárs, az Országos Erdészeti Főigazgatóság főigazgatóhe
lyettese és Szücs Ferenccel, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
Igazgatási Osztályának vezetőjével részt vett a Főiskola kibő
vített tanácsának ülésében. A Tanács napirendjén két pont sze
repelt :

a./ A 71.307/1957. F.M. rendelettel életre hivott vizs
gáló bizottságok jelentései.

b./ A felvételi vizsgák előkészítése.

89./ Az MSzMP soproni intézőbizottságának az Erdőmérnöki 
Főiskola igazgatójához intézett 1957. junius 27-i javaslata alap
ján a személyzeti előadói teendők ellátására 1957. junius 27-i 
hatállyal Bognár Dezsőné elvtársnőt dr. Magyar János igazgatóhe
lyettes kinevezte. Bognár Dezsőné szolgálatát azonnal megkezdte, 
kinevezésének megerősítését Magyar János igazgatóhelyettes a Föld
müvelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főigazgatóságához egyidejű
leg előterjesztést tett.

90./ A Főiskola a II. félév folyamán /1957. junius 30-ig/
37 esetben, összesen 8.000 Ft segélyben részesítette a hallgató
ságot az MSzMP intézőbizottságának és a KISz-nek javaslata alap
ján. Az első félév beszámításával 132 hallgató összesen 41.000 Ft 
segélyt kapott. Ennek az összegnek 81 %-át ruha, 8 %-át tanszer,
11 %-át pedig egyéb segély cimén adtuk ki.
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91./ A korábbi években a Főiskola területén lévő aknák fe
delei elpusztultak. Ideiglenesen az aknák lefedéséről deszkákkal 
gondoskodtunk. A szabvány-aknafedél nem szerezhető be a kereske
delem utján. Ezért mintaasztalossal 1957. junius 28-án öntőmin
tát készíttettünk és a Gépgyárral a szükséges aknafedőket elkészít
tetjük. Egyelőre 6 db aknafedő beépítéséről kell gondoskodni és e- 
zért tartalék céljára is összesen 10 db-ot öntetünk.

92./ A Főiskolai épületek a háborús behatások, valamint a 
külső tatarozás elmulasztása miatt már évek sora óta nagyon le
romlott állapotban vannak. Az 1956. évi költségvetésünkben az é- 
pületek külső tatarozására biztosított 300.000 Ft-os hitelkeret, 
épitési kapacitás hiányában nem volt felhasználható. Mivel a 
Földmüvelésügyi Minisztérium a kapacitást az Építésügyi Miniszté
riumnál nem biztosította felterjesztésben kértük a Miniszterta
nácstól, a Párt Központi Bizottságától, az Állami Ellenőrzés Mi
nisztériumától az 1957. évi 600 ezer forintos felújítási keretre 
az épitési kapacitás biztosítását. Még 1956. év szeptember havában 
a kapacitás ügyében a Győrmegyei Építőipari Vállalattal folytatott 
tárgyalásaink eredménytelenek maradtak. Miután 1957. évi költségve
tésünkben az épülettatarozáshoz 600 ezer Ft-os hitelkeret véglege
sen biztosíttatott, a kivitelezési szerződést ez év március havában 
aláirtuk. A Vállalat késedelmesen bár, de a tatarozási munkákat meg
kezdte. Ez év junius hó 12-én a Vállalat közölte, hogy a tatarozást 
csak az Építésügyi Minisztérium kijelölése alapján folytathatja az 
erre vonatkozó ujabb rendelkezések értelmében. A Szakoktatási Fői
gazgatóság, valamint az Országos Erdészeti Főigazgatóság közbenjá
rását kértük ebben az ügyben. Épületeink teljes tatarozása nélkül 
1958-évben a 150 éves jubileum meg nem tartható. A feladat végrehaj
tása halaszthatatlan feladatunk.

Az épület városképi szempontból jelentős épület. Homlokzatá
nak kiképzése nagy körültekintést kiván. Ezért a Főiskola Tanácsa 
az Épitéstani Tanszék vezetőjét: Winkler Oszkár egyetemi tanárt bíz
ta meg a tatarozási munkák felügyeletével.
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93./ A főskolai dolgozók részére a Főiskola területén 
teniszpályát tartunk fenn. A pálya karbantartását a sportkör 
alkalmazottja végzi. A teniszpályát a főiskolai dolgozók a test- 
nevelési tanár beosztása szerint vehetik igénybe. A Főiskola te
rületén a rend fenntartása, valamint a vagyonbiztonsági szempon
tok is megkívánják, hogy a teniszpályán csak főiskolai dolgozók 
és azok gyermekei teniszezhetnek.

94./ A Főiskola területén az ut- és járdahálózat is nagy
mértékben leromlott. Az utakat az esők kimosták, a járdák a talaj- 
süllyedések és időbehatások következtében megrepedeztek, az utak
menti folyókák talajsüllyedés következtében nem vezetik le a csa
padékot. Ezért a külső épülettatarozás után az utak alapozása, va
lamint megfelelő tervek alapján, a főiskolai terület jellegének 
megfelelően, uj utak épitése válik szükségessé. Ennek előkészíté
sével most foglalkozunk.

95./ A főhatóságunk által rendelkezésünkre bocsátott hitel
keretből a tanév során a következő beruházásokat végeztük:

a/ A Diákotthon felszerelésére 50 db ruhafogast szereztünk
be.

b/ A főiskolai tanszékek műszerparkjának bővítésére meteo
rológiai műszereket, elektromos műszereket, szárítószekrényeket, 
müszerernyőket, stb. biztosítottunk 54.000 Ft értékben.

c/ A Főiskola gépi felszerelésére, műszerekre és berendezé
sekre eddig 112.000 Ft értékben szerződést kötöttünk; a szerződés 
teljesítése az év folyamán folyamatosan megtörténik. E lekötött beru
házási hitelkeretből a Földméréstani Tanszék részére két db nagy 
keményfa-müszerszekrényt, az Erdőhasználattani Tanszék részére ben
zinmotoros láncfűrészt és egy műszerész-esztergapadot, a Kémiai 
Tanszék részére egy centrifugát, a Növénytani Tanszék részére egy 
fényelemes fotométert, a Fizika-tanszék részére pedig több elektro
mos mérőmétert biztosítunk.
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d/ A Földméréstani Tanszék részére 3 db Teodolitot vásárol
tunk 20.000.- Ft értékben. Ezzel a műszerbeszerzéssel is gazdagí
tottuk a jól felszerelt földmérési müszertárat.

96./ A Főiskola 150 éves jubileumának mintegy előkészíté
seképpen feltétlenül szükségessé vált bizonyos berendezési és 
felszerelési tárgyak kiegészítése és pótlása. Ezért az oktató- 
és kutatómunka színvonalának emelése érdekében pénzügyi lehető
ségeink határán belül eddig a következő berendezési és felszere
lési tárgyakat biztosítottuk:

a/ Az Erdővédelemtani Tanszék részére egy laboratóriumi 
asztal teljesen felszerelve, mintegy 13.000.- Ft-os költséggel.

b/ Az Erdőfeltárástani Tanszék részére ugyancsak egy la
boratóriumi asztal teljesen felszerelve 13.000.- Ft költséggel.

c/ Az Erdővédelemtani Tanszék részére egy vegyifülke fel
állítása 2,500.- Ft költséggel.

d/ A Termőhelyismerettani Tanszék részére monolittartó 
ládák készitése 1.650.- Ft költséggel.

e/ A Matematikai Tanszék részére /ez hazánk legrégibb 
matematikai tanszéke/ a Főiskola múltjának feltárására és bemuta- 
tásáre alkalmas könyvek és okmányok korszerű tárolására, vala
mint kiállítására 50 db keményfa képkeretet, 1 nagyméretű könyv- 
szekrényt és 5 tárolóasztalt készíttettünk, összesen 9.000.- Ft 
költséggel.

97./ Az 1956. évre betervezett 15.000.- Ft fogyó műszer -/mikro
méter, kitüzőrud, tolómérce, elektromos mérőműszerek, stb./ 
hitelkeretet /a múlt évben/ teljes egészében felhasználtuk, a tan
székek igényeit kielégítettük.

Az 1957. évben ugyanilyen cimen költségvetésünkben beterve
zett 36.600.- Ft-ból az első félévben 26.300.- Ft-ot használtunk 
fel.

A csökkent beszerzési lehetőségek ellenére a különböző készle
tező vállalatokkal létesített, személyes kapcsolataink, sürgetéseink, 
különösen pedig Győrben és Budapesten folytatott tárgyalásaink és 
eljárásaink eredményeként sikerült a múlt évinél nagyobb hitelkeret
ből a tanszékek évi igényének jelentős részét idén már az első fél
évben kielégítenünk.

- 103 -



98./ Az ország jelenlegi gazdasági helyzetében, érthető 
okok miatt, az irodapapirok és sokszorositóanyagok igényelt meny- 
nyiségét nem kaphatjuk meg a beérkezett anyag és a raktáron lé
vő készlet helyes beosztással és felosztással elegendőnek bizo
nyult, úgy, hogy mindezideig a felmerült szükségleteket /irodapa- 
pir, jegyzetsokszorositáshoz szükséges papir és egyéb irodai anya
gok tekintetében/ a szervezeti egységek szükségletét fedezte. 
Minthogy azonban a Főiskolának ezekből az anyagokból jelenleg 
készlete nincsen, ez év második felében az igényelt mennyiségeket 
minden körülmények között biztosítani kell.

99./ A Főiskola nagyon elhanyagolt épületeink belső- és 
külső tatarozása el nem halasztható feladat. Költségvetésünkben 
a felujitási kereten kivül karbantartásra rendelkezésre álló 
hitelkeretünkkel fokozatosan kivánjuk az egyes épületek belső 
felújítását, tehát festését, mázolását, a faszerkezetek kijaví
tását, a padló kicserélését, parkettázását, a világitás korsze- 
rüsitését, stb. végrehajtani. Az 1956. év őszén a kémiai épület 
teljes belső felujitás után az igazgatói épület belső felújítá
sát kezdtük meg, az ajtók, ablakok mázolásával. A munkát ezévben 
a padló kicserélésével, a földszint faszerkezeteinek mázolásával 
folytatjuk. Ezévben előre láthatólag az igazgatói épület belső 
felújításának tekintélyes részét végrehajtjuk.

Ezek a munkálatok feltétlenül szükségesek nemcsak a külső 
kép kialakítása érdekében, hanem különösen a faszerkezetek álla
gának védelme érdekében is.

100./ A tüzelőanyag tárolását kellő időben megkezdtük. Évi 
faszükségletünk fedezetét a teljes mennyiség felfürészelésével, 
felapritásával és a fütendő épületek pincéjében való tárolással 
teljes egészében biztosítottuk.

A szén tárolását a negyedévi ütemezésnek megfelelően foly
tatjuk. Az I. negyedben 1.200 q, a II. negyedben ezideig 800 q 
került leszállításra. Tüzelőtárolóhelységeinkben, pincénkben 
az évi szükséglet /6.000 q/ felét /2.500 q/ tudjuk tárolni.
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A tüzelőfát a Főiskola az elmúlt években felfürészelve 
tárolta a pincékben; a fa felapritását a fűtést ellátó hivatal- 
segédeknek kellett elvégezniük. A hivatalsegédek a faapritást 
tetszés szerint választott helyen és időben, a Főiskola épü
letében, folyosókon, lépcsőkön, valamint az oktatási idő a- 
latt végezték. Ennek a rossz gyakorlatnak a megszüntetése ér
dekében az idei fűtési idényre szükséges tüzifa-készletünket 
a felfürészeléssel egyidejűleg fel is aprítottuk. Ilymódon a 
fa tárolása, a tűzifa kiadása és felhasználásra való előkészí
tése lényegesen megjavul és emellett a tüzelést ellátó hiva
talsegédek munkaterhelése is csökken.

101./ A Főiskola sokszorosító műhelyében a 2. szemeszter 
során 1957. junius 30-ig összesen 22 jegyzet nyert sokszoro- 
sitást 332 példányban 3770 oldalszámmal.

102./ Az ellenforradalom után a központi szervezettségü 
"Haladás" sportköröket megszüntették és megalakult a SFAC. Az 
anyagi támogatás az elmúlt évinek a 40 %-ára csökkent, ezért 
néhány szakosztály működését a Főiskolán meg kellet szüntetni 
vagy időlegesen szüneteltetni, mint pl. a football szakosztályt 
is, amelynek játékosait az SVSE-nek engedtük át. Az Erdőmér
nöki Főiskola és a Műszaki Egyetem részéről kapott anyagi 
támogatás azonban lehetővé tette, hogy a legfontosabb tömeg
sportokban, az ifjúság továbbra is részt vehet a kerületi, ill. 
megyei és városi bajnokságokban. Annak ellenére, hogy az el
távozott hallgatók hiánya csökkentette az esélyeket, mégis
jól szerepelnek az egyes versenyeken.

A sportkör működésében a legnagyobb hiányosság, hogy 
a hallgatóság létszámához képest kevesen sportolnak rendsze
resen, s igy nem tudja elérni legfontosabb célját, a tömegek 
sportolását. Ezért a sport nem fejlődik kellőképpen. Ezt az
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ez évben újra megrendezett főiskolai bajnokság világosan bebizonyí
totta, ahol versenyzőink még helyezést sem értek el. Ennek legfőbb 
oka, hogy a sportkörnek nincs sportpályája, mivel a volt licumi pá
lyát, amely a Müvelődésügyi Minisztérium nevén van, elvették. De igen 
nagy hiányosság az egész város ifjúságának is, hogy nincs sportpálya. 
A múlthoz képest nincs is az egész városnak sportja. Ezen nagyon 
sürgősen kellene végre segiteni. Másrészt a központi anyagi támoga
tás mértéke a többi főiskolához képest szintén hátráltatja a tömeg
sport kifejlődését. Helyes volna az anyagi helyzet javitása érdekében 
a félévi beiratkozások alkalmával a hallgatókkal 5 Ft tagsági dijat 
fizettetni. Évközben ugyanis a havonta való tagdij szedés már leg
többször eredménytelen.

A hiányosságok megszüntetéséhez azonban arra is szükség van, 
hogy főhatóságaink, az F.M., M.M. többet törődjenek a sport kérdé
sével. Eddig ugyanis erről a részről semmiféle támogatást, vagy ér
deklődést nem tapasztaltunk. Erre volna pedig a legnagyobb szüksé
günk.

103./ A Főiskola oktatói a II. szemeszter során Sopronon kivül 
az alábbi időrendben tartottak előadásokat:

a./ 1957. március 29-én Herpay Imre Budapesten az O.E.E 
Feltárási Szakcsoportjában: Talajvizsgálatok módszerei az erdei 
építkezéseknél és a talaj stabilizációs utépitések.

b./ 1957. május 15-én Lámfalussy Sándor Budapesten a MÁV 
Fatelitő Vállalatnál: A nőtt szőlőkarók kérgezése és telitése.

c./ 1957. május 23-án Sébor János a Pilisi Állami Erdőgazda
ság piliscsabai Erdészeténél: A kopárkötés időszerű problémái.

d./ 1957. május 27-én Lámfalussy Sándor a Dombóvári Fate
litő Telepen: Az utólagos talpfatelités kérdései.

e./ 1957. junius 3-án Lámfalussy Sándor a Keszthelyi Állami 
Erdőgazdaságnál: Az egyszemélyes és kétszemélyes motorfűrészek al
kalmazása .

f ./ 1957. junius 4-én Lámfalussy Sándor a keszthelyi
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fürésztelepen: A fagyártmánykészités helyi kérdései.

104./ A Főiskola személygépkocsija az októberi-novemberi esemé
nyek során Ausztriába /Salzburgba/ került. Minthogy a személygépkocsi 
a Főiskola igényeinek egyébként sem felelt meg, főhatóságunktól 1957. 
március 8-án a Főiskola részére gépkocsi biztosítását kértük. Főha
tóságunkhoz intézett 1957. március 26-án és május 8-án kelt sürgető 
felterjesztéseink és személyes tárgyalásaink ellenére ezideig sem
uj, sem használt gépkocsira nem kaptunk kiutalást.

105./ A Főiskola a Kormány 1027/1957. /III.2./, valamint a Mi
nisztertanács 3393/1956. /VI.4./ számú határozatával a soproni Kis
faludy utca 1. és 5. szám alatt épitett bérházakban 7 db "Cs" csök
kentett értékű 1 szoba-konyha-mellékhelyiségekből álló lakást kapott. 
Ezt dr. Mollay János gazd. igazgatóhelyettes a Főiskolai Tanács 1957. 
márc. 30-i ülésén bejelentette. A lakásokat a Főiskola junius hó 29- 
én birtokba vette.

Dr. Magyar János igazgatóhelyettes a Szakszervezeti Bizottság
gal egyetértésben a lakások bérlőiül a következő főiskolai dolgo
zókat jelölte ki:

a Kisfaludy utca 1. I. em 9. és 13. számú egyenként 1-1 szoba 
mellékhelyiségekből álló 2 db "Cs" lakás bérlőjéül dr. Szabó István 
könyvtárvezetőt;

a Kisfaludy utca 5. sz. fsz. 41. és 44. sz. egyenként 1-1 szoba 
mellékhelyiségekből álló 2 db "Cs" lakás bérlőjéül Somogyi Jenő tan
széki mechanikust;

a Kisfaludy utca 5. II. em. 54. sz. 1 szoba mellékhelyiségekből 
álló lakás bérlőjéül Schuh Győző pénzügyi előadót;

a Kisfaludy utca 5. II. em. 56. sz. 1 szoba mellékhelyiségekből 
álló lakás bérlőjéül Perger János hivatalsegédet;

a Kisfaludy utca 5. sz. II. em. 58. sz. 1 szoba mellékhelyiségek
ből álló lakás bérlőjéül Kőhidi Róbertet, igazgatói hivatalvezetőt.

106./ Az Erdőmérnöki Főiskola dolgozói a Bányamérnöki és Földmé
rőmérnöki Kar dolgozóival közös alapszervezetbe tömörülve a Magyar 
Pedagógusok Szabad Szakszervezetének /MPSzSz/ a tagjai. Az októberi 
eseményeket megelőzően a Főiskola dolgozóinak szakszervezeti ügyeit
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a közös Szakszervezeti Bizottságon belül un. Kari Bizottság irányí
totta. Jelenleg csak az emlitett két karral közös Szakszervezeti Bi
zottság működik, és ezen belül csak szükség szerint látnak el egyes 
résztevékenységeket kari ügyintézők.

A SzKP. XX. kongresszusának egyik hatásaként jelentkezett azt a 
törekvést, hogy a szakszervezet elsősorban a dolgozók érdekvédelmi 
szervévé váljon, az Erdőmérnöki Főiskola dolgozói is magukévá tették.
Az 1956. évi szeptember havi taggyűlésen határozatilag is kifejezték 
azt az óhajukat, hogy a szakszervezet funkciói között a főfeladat a 
dolgozók érdekvédelme legyen.

Az októberi-novemberi események mintegy másfél hónapra megsza
kították a Főiskolán a szakszervezet működését. Az addigi Szakszer
vezeti Bizottság és a Kari Bizottság tagjainak, valamint a bizalmiak
nak egy része - közöttük Lux András docens /elnök/, Kiima Imre adjunk
tus /titkár/, Németh Ferenc jegyzetkiadó-mühelyvezető /társadalombiz
tosító tanácsi titkár/ is 1956. nov. 4-én külföldre távozott. A ve
zetőség szervezeti meggyengülésén kivül a felettes szakszervezeti 
szervek iránymutatásának hiánya is késleltette a kibontakozás megkez
dését .

A MPSzSz Központi Vezetőségének felhívására a Szakszervezeti Bi
zottság és a Kari Bizottságok korábban megválasztott és itthon maradt 
tagjai 1956. dec. 8-ra összehívták a szakszervezeti bizalmiakat. A 
bizalmigyülés a szakszervezeti vezetőségre háruló ügyek folyamatos 
intézésére, és uj Szakszervezeti Bizottság szervezésével kapcsolatos 
teendők ellátására Ideiglenes Bizottságot alakitott. Ennek elnöki 
teendőivel dr. Imre József bányamérnöki kari könyvtárvezetőt bizta 
meg. Az Erdőmérnöki Főiskola szakszervezetei ügyeit az Ideiglenes Bi
zottságban Ágfalvi Imre és Rónai Ferenc adjunktusok intézték. Az Ide
iglenes Bizottság mind a Főiskolán, mind a Bányamérnöki és Földmérő
mérnöki Karon elősegítette a felmerült munkajogi problémák megoldását, 
véleménynyilvánítással támogatta a szolgálati lakások, valamint a segélyek 
és jutalmak elosztását.

Az Ideiglenes Bizottság a MPSzSz Központi Vezetőségének 1957. 
dec. 25-én ideérkezett programját késedelem nélkül ismertette a dol
gozókkal; egyúttal azt is megkérdezte mindenkitől, fenn akarja-e tar
tani továbbra is a szakszervezeti tagságát. A  válaszok pozitivak 
voltak, csupán az elmaradt tagdijak utólagos befizetése okozott át
menetileg nehézséget.
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Az Ideiglenes Bizottság a MSzMP oktatói szervezetének vezető
ségével egyetértésben 1957. március havának első felében előkészítet
te az uj szakszervezeti vezetőség titkos szavazással történő megvá
lasztását. A szavazatszámláló bizottság jelentése szerint a Főiskola 
119, a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar 172 dolgozója szavazott.
Azok a személyek, akik 6-nál több szavazatot kaptak, a MSzMP oktatói 
vezetőségének és a szakszervezeti területi bizottság elnökének egyet
értésével küldöttekké minősültek, és 1957. március 28-án ők válasz
tották meg az uj Szakszervezeti Bizottságot. Ennek tagjaivá váltak az 
Erdőmérnöki Főiskola részéről: Lámfalussy Sándor egyetemi tanár 
mint társelnök, Rónai Ferenc adjunktus mint titkár, Ágfalvi Imre 
adjunktus mint bérbizottsági elnök, Herpay Imre adjunktus mint a segé
lyezési albizottság elnöke, Huber Károlyné igazgatói titkár, mint ü- 
dülési felelős, Vörös József testnevelő tanár mint sportfelelős,
Hárs László diákotthoni igazgató mint kulturfelelős, Székács János
né pénztáros mint nyilvántartó és Mollay János gazd. igazgatóhelyet
tes mint ellenőrző bizottsági tag.

Az alapszervezet május hó 22-én taggyűlést tartott Lámfalussy Sán
dor egy. tanár, társelnök vezetésével. A gyűlés a tagok által felve
tett problémákat vitatta meg.

A Főiskola régi szakszervezeti tagjai kevés kivétellel rendez
ték már tagdijhátralékuk^t. A megüresedett állásokba ezideig ki
nevezett uj dolgozók rendre beléptek a szakszervezetbe.

A Szakszervezeti Bizottság közreműködött az adminisztrativ és 
a kisegitő dolgozók közelmúltban történt uj besorolásában, megszervez
te a dolgozók üdültetését, jelenleg fontos feladatának tekinti a mun
kafegyelem megszilárditását. Munkáját a MSzMP egyetemi intézőbizott
ságával egyetértésben végzi.

107./ Az októberi események előtt az Erdőmérnöki Főiskolának 
két párt alapszervezete volt: egyik az oktatók és hallgatók, a másik 
a Főiskola egyéb dolgozói számára. Az oktatók és hallgatók alapszer
vezetének titkári teendőit Gencsi László adjunktus látta el. A Fő
iskola, valamint a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar alapszervezete
it közös egyetemi pártbizottság fogta össze, amelynek elnöke Roller 
Kálmán egyetemi tanár, a Főiskola akkori igazgatója; titkára Strausz 
József adjunktus; szervező titkára Sebestyén László adjunktus, gaz
dasági felelőse Kovács János hivatalsegés; oktatási felelőse Gunda

- 109-



Mihály adjunktus volt. Helyet foglalt még a pártbizottságban Bognár De
zsőné személyzeti osztályvezető is. /1956. szeptember 3-án Gunda Mi
hály kivált a pártbizottságból, mert az F.M. Szakoktatási Főigazgató
sága egyéves pártfőiskolára küldte./

A pártszervezésnek a Központi Vezetőség által elrendelt az a 
formája, amely az oktatókat a hallgatókkal közös alapszervezetbe tö
möritette, nem vált be, mert teret engedett a hallgató-párttagok o- 
lyan megnyilatkozásának, ami az oktatók tekintélyének csoportosításához 
vezetett. Ezért kezdeményezés indult meg a szervezeti forma olyan ér
telmű módosítására, hogy a Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Kar alkal
mazottaival és hallgatóival közösen létesüljön 3 alapszervezet: egy ok
tatói, egy egyéb dolgozói és egy hallgatói alapszervezet. Ilyen szer
vezeti elgondolással indult meg a pártszervezés a Főiskolán és a sop
roni egyetemi karokon a MSzMP életrehivása után.

Először a hallgatói alapszervezet alakult meg, 1956. december 
havában. Az alapszervezet tagjai kevés kivétellel a dolgozói tago
zatú bányamérnökhallgatók soraiból kerültek ki. Az első taggyűlést 
1957. január havában tartották meg. Az alapszervezet öttagú vezető
séget választott. A vezetőség Kocsis József IV. évf. földmérőmérnökhall
gatót választotta meg titkárrá. A később megalakult KISz szervezetnek 
is ő lett a titkára.

Az oktatók és a többi dolgozók alapszervezetének megalakítása 
terén az első lépéseket Gunda Mihály adjunktus és Pántos György, a 
MTA Biológiai Kutató Intézetének osztályvezetője 1956. november havá
ban tette meg. A tagtoborzás kevés sikerrel haladt előre. A Magyar 
Dolgozók Pártjának volt tagjai közül sokan többszöri megnyerési kí
sérlet után sem kérték felvételüket az uj alapszervezetbe. A taglét
szám lassú növekedése miatt célszerűnek látszott, hogy az oktatók és 
a többi dolgozó köréből jelentkezett párttagok egyelőre közös alap
szervezetben működjenek. A Főiskola, s a Bányamérnöki és Földmérőmér
nöki Kar oktatóinak és egyéb dolgozóinak közös MSzMP alapszervezete 
1957. január havában alakult meg. Az alapszervezet kezdetben 11 főből 
állt. Az Erdőmérnöki Főiskola részéről Gunda Mihály és Strausz József 
adjunktusok, va
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lamint Fejes István korábbi hallgatói káderes voltak az uj alap
szervezet első tagjai. A február hónapban tartott alakuló taggyű
lés három vezetőségi tagot választott; az Erdőmérnöki Főiskola ré
széről Gunda Mihály adjunktust. Az alapszervezet titkára Pántos 
György lett. Az alapszervezet tagjainak létszáma, az oktatók és 
egyéb dolgozók körében végzett szervező tevékenység eredményeként, 
az átigazolásra megadott határidő lejártáig /1957. május 1-ig/ 
összesen 24 főre növekedett.

A hallgatói alapszervezet jelenleg 8 tagból áll. A tagok 
létszáma a megalakuláskor volt állapothoz képest visszaesett, de 
csak azért, mert azóta a dolgozó tagozatú bányamérnökhallgatók ok
levelet nyertek és kikerültek a gyakorlatba.

A MSzMP egyetemi, illetve főiskolai szervezete igyekezett 
segítséget nyújtani a Főiskola és a soproni egyetemi karok állami 
vezetőinek az oktatási és egyéb feladatok megoldása során felme
rült nehézségek leküzdésében. Támogatta a F.M. által az ellenfor
radalmi időszak eseményeinek tisztázására Főiskolánkon életrehivott 
bizottságok munkáját. Igyekezett meggyőzni az egyetemi, ill. a fő
iskolai dolgozókat és hallgatókat arról, hogy az októberi-novem
beri eseményeket az ellenforradalmi erők idézték elő, és rámutatott 
az események tanulságaira. Segítséget nyújtott a második félévi 
vizsgahónap, valamint az 1957/58. tanévre szóló felvételi vizsgák 
előkészítésében és lebonyolításában. Elősegítette a hallgatók kö
rében a KISz megalakulását, és támogatja annak működését. Szoros 
kapcsolatot tart a szakszervezettel, s ennek vezetőségébe delegált 
párttagok révén részt vesz a szakszervezet működésének irányításában.

108./ A Főiskola Tanácsa a második szemeszter során 1957. 
junius 30.-ig bezárólag összesen 8 alkalommal ülésezett, mégpedig 
1957. március 2.-án, március 5.-én, március 15.-én, március 30.- 
án, április 13.-án, április 18.-án, május 22.-én és junius 26.- 
án. A Tanácsülésekről készült jegyzőkönyvek a Főiskola irattárá
ban vannak.
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