
E lő s zó

Tisztelet az elődöknek! Tisztelet azoknak, akik az elmúlt két évszázadban va
lamit is tettek azért, hogy Selmecbányán, azután Sopronban a növénytani oktatás 
kialakuljon, fejlődjön, fennmaradjon! Tisztelet az egykori oktatóknak, botani
kuskertjeink dolgozóinak, valamennyi hallgatónknak! Ezen gondolatok jegyében 

fogalmazódott meg immáron két évtizede e kis könyvecske szükségessége, amelynek 
megjelentetését éppen az erdészeti felsőoktatás kétszáz éves évfordulója tette idősze
rűvé. A z  első két tanulmány az Erdőmémöki Kar kiadásában a 2008 szeptem
berében megjelenő emlékező kötetbe készült, míg a további visszaemlékezések egy
kori oktatóink, illetve hallgatóink tollából láttak napvilágot. A  növénytani okta
tásra, s különösen a számonkérésekre k i így, k i úgy, de biztosan emlékezik. 
Ezeket az emlékeket az idő ugyan megszépíti, de elfelejteni őket mm lehet. A  nö
vénytani oktatás kétszáz éve a szigorú számonkérések mindvégig megmarad
tak, amelyek számos anekdota alapjául szolgáltak és ma is szolgálnak.
E  sorok írója nem hallgathatja el abbéli tervét, hogy idővel a növénytani oktatás 
történetének és oktatói életútjának részletes kimunkálásával lépjen a szak
közönség és az érdeklődők elé. Ehhez aZ anyagokat folyamatosan gyűjtjük, s ké
rünk mindenkit, ak i teheti, gyarapítsa vonatkozó ismereteinket vissza
emlékezéseivel, dokumentumaival, tárgyi emlékeivel. Ugyan a felsőoktatás egén 
most sötét felhők gyülekeznek, tanszéki munkánk egyre nehezebbé válik, mégis e 
nehéz helyzetünkben reményt ad az erdészeti felsőoktatás kétszáz éves dicső múlt

ja . Ebben ugyan a növénytani oktatás sorsa sokszor hányattatott volt, de elődeink 
hite, kitartása, szorgossága segített a fennmaradásban, a színvonalas oktatás meg
tartásában, a vészes időszakok túlélésében.
A  növénytani oktatás és a selmeci, illetve a soproni botanikuskertek története egy
mástól nem választható el, sorsunk a múltban eggyé forrott, amit a vissza
emlékezések is jó l tükröznek. H abár 2008. január 22-től szervezetileg szét
választottak minket, egymás nélkül nem létezhetünk, jövőbeli sorsunk — alakul

jon az bárhogyan is — közös lesz
E  kötettel, tisztelettel adózom az elődöknek, az Alm a Maternek, s ajánlom e 
könyvecskét ifjú tanszéki kollégáimnak, hogy őket is megérintse a múlt szele. 
Ajánlom valamennyi egykori, jelenleg és jövőbeli hallgatónknak, hogy ember- 
telenedő világunkban példaképekre lelhessenek, ajánlom az erdész és botanikus 
szakok valamennyi művelőjének. Tisztelet az elődöknek!

(Bartha (Dénes

5


