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Javaslatunkat a családdal és az egyetem vezetésével is
egyeztettük. A bronz mellszobrot közadakozásból terveztük
megvalósítani. Felhívásunk megjelent a FATÁJ, az OEE, a
MEGOSZ és az EMK elektronikus felületein, illetve nyomta-
tásban az Erdészeti Lapok májusi lapszámában. 

A források összegyûjtésében közremûködött a Mészáros
Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány. A mellszob-
rot az Egyetem Botanikus Kertjében terveztük felállítani, és
ünnepélyes keretek között, az Erdõmérnöki Kar ünnepi ta-
névnyitója keretében felavatni.

A szobor elkészítésére szerzõdést kötöttünk Vanyúr Ist-
ván Siklóson élõ szobrászmûvésszel, aki a mûvészeti tanul-
mányait a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában ötvösként
kezdte, majd a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán szobrász-
ként folytatta Vígh Tamás növendékeként. 1987-tõl egyéni
és közös kiállításokon szerepel munkáival: fából, kõbõl,
bronzból, vasból készített érmekkel, kisplasztikákkal és köz-
téri szobrokkal.

Felhívásunk megmozgatta az erdészeket és a faiparoso-
kat. Az Erdészeti és Faipari Egyetem elsõ rektora, emblema-
tikus vezetõje, az egyetemi sport lelkes és önzetlen támoga-
tója szobrának elkészíttetésére 2017. szeptember 20-ig a
Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány
nyilvántartása szerint 78 adomány érkezett, döntõen magán-
személyektõl.

A mellszobor az A épület mellett, a korábbi rektori hiva-
tal épülete, illetve az egykori Erdõtelepítési és Fásítási Tan-
szék elõtti zöldterületen került felállításra.

A felavatására 2017. szeptember 5-én az Erdõmérnöki
Kar tanévnyitója keretében került sor népes ünneplõ kö-
zönség jelenlétében. Az emlékezések sorát prof. dr. Faragó

Sándor rektor nyitotta meg. Ismertette az egykori professzor
és rektor életútját, tudományos munkásságát. Gál János a tu-
dományos és oktató munka mellett jelentõs energiákat moz-
gatott meg az egyetem fejlesztése érdekében – emlékezett
beszédében a rektor. 

Munkájának köszönhetõ a volt Erdészeti és Faipari Egye-
tem megalakulása. Vezetõi tevékenysége alatt 8 hektárral
kétszeresére bõvült a Botanikus Kert, megépült az Ifjúsági
Ház, a Sportcsarnok, a Levelezõ Otthon, az új kollégiumok
Sopronban és Székesfehérváron, az egyetemi menza, a
keszthelyi és a zánkai üdülõk, a Fertõ-tavi vízi telep és több
mint száz oktatói lakás.

Az egykori rektor az egyetemi sport emblematikus alak-
ja, fõleg a kosárlabda lelkes és önzetlen támogatója volt.
Sportköri tanárelnökként is tevékenykedett, és feledhetetle-
nek voltak a kosárlabda-mérkõzéseken mutatott elkötele-
zett megnyilvánulásai, amelyekkel kivívta a játékosok és a
hallgatói szurkolósereg szimpátiáját, elismerését – idézte föl
emlékét Faragó Sándor.

Egy szobor segíti az emlékezést a kortársaknak, az utó-
kornak pedig megjeleníti, megüzeni a kortársak tiszteletét.
Az elhelyezés is része az üzenetnek: itt, az egykori Erdõte-
lepítési és Fásítási Tanszék lépcsõházi bejárata elõtt áll majd
az idõk végezetéig a mellszobor, ott, ahol dr. Gál János 32
éven át oktatott, kutatott, alkotott.

Az Egyetem rektora végezetül felhívta az ünneplõket,
hogy amíg tehetik, hozzák el szeretteiket a Botanikus Kert-
be, emlékezzenek velük arról, hogy „mindnyájan voltunk
egyszer az Akadémián”, s mutassák be nekik bronzba-kõbe
dermedt, de szívünkben-lelkünkben életünk végéig élõ pro-
fesszorainkat: Igmándy Zoltánt, Majer Antalt, Bezzegh Lász-
lót, Cziráky Józsefet, Káldy Józsefet, Winkler Oszkárt, Pan-
kotai Gábort, Szabó Dénest, Moór Arthurt és most már Gál
Jánost is. Nem csak nekik, magunknak is tartozunk ezzel! –
zárta gondolatait a rektor.

Az avatóbeszéd után prof. dr. Faragó Sándor és dr. Frank
Norbert tanszékvezetõ egyetemi docens leleplezték az újon-
nan felállított mellszobrot. Ezt követõen Kádár Zoltán, az
1967-ben végzett erdõmérnökévfolyam valétaelnöke emlé-
kezett Gál János professzorra. 

Szoboravatás Gál János emlékére
Az 1973-ban végzett erdõmérnökök és faipari mérnökök
nevében kezdeményeztük alma materünk fejlõdésének
meghatározó személyisége, az Erdõmérnöki Fõiskolát Er-
dészeti és Faipari Egyetemmé fejlesztõ dr. h. c. dr. Gál
János, az egyetem elsõ rektora és díszdoktora emlékére
a Soproni Egyetem Botanikus Kertjében maradandó em-
lék felállítását. 

A rektor az avatóbeszédét tartja

A valétaelnök köszöntõje
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Az egykori tanítvány felidézte, hogy az alma materben
eltöltött idõszakra esett a bányászok végleges átköltözése
Miskolcra, és a Faipari Mérnöki Kar megalakulása is. Az õ
nemzedékük még hallgatta a Selmecrõl átkerült tanárok
utolsó képviselõit, például Stasney Albertet. 

A tanárok jelentõs része a gyakorlatból érkezett, ami ga-
rantálta az életre történõ felkészítést. Komoly biológiai, mû-
szaki és ökonómiai ismeretekkel látták el a hallgatókat. Ez
a korszak, Gál János rektorsága volt az, amikor a selmeci
hagyományok újra éledezni kezdtek, és már nem volt
messze 1971, amikor a Vadászati Világkiállítás alkalmából
ismét legálissá tették a waldent.

Az Erdészeti és Faipari Egyetemen elõször diplomát szer-
zõ és a Gál János-szobor felállításának napján aranydiplo-
mát átvevõ erdõmérnökök valétaelnökének beszéde után
elhelyezték az emlékezés koszorúit a Rektori Hivatal, az Er-
dõmérnöki Kar, valamint az 1967-ben végzett erdõmérnö-
kök képviseletében.

A család nevében a professzor leánya, Gál Katalin mon-
dott köszönetet a kezdeményezõknek, az adományozóknak
és az Egyetemnek édesapjuk szobrának felavatásáért. 

A kezdeményezõk nevében dr. Varga Szabolcs elmond-
ta, hogy augusztus 31-ig 65 magánszemély és 12 intézmény
adományából néhány hónap alatt gyûlt össze a szükséges
összeg. Megköszönte az adományozók támogatását, és kö-
szönetet mondott Vanyúr István szobrászmûvésznek is,
hogy elkészítette a mûalkotást, aki maga is részt vett az ün-
nepségen. Végül megköszönte a szervezõk és kivitelezõk
munkáját. A szoboravató az Erdészhimnusz eléneklésével
ért véget.

Az ünnepség után a Dékáni Tanácsteremben dr. Frank
Norbert bemutatta az Erdésznagyjaink arcképcsarnoka ki-
adványsorozat általa szerkesztett 30. kötetét, amely Gál Já-
nos életét és munkásságát ismerteti. Végezetül a résztvevõk
Gál Jánossal kapcsolatos személyes élményeket osztottak
meg egymással.

Dr. Bódy Tibor, Dr. Szabó Sándor, Dr. Varga Szabolcs

A szobor leleplezése

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az 1973-ban végzett erdõmérnökök és faipari mérnökök nevé-
ben kezdeményeztük az alma materünk fejlõdésének meghatá-
rozó személyisége, az Erdõmérnöki Fõiskolát Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemmé fejlesztõ prof. dr. Gál János, az egyetem elsõ
rektora és díszdoktora emlékére a soproni Botanikus Kertben
egy maradandó emlék állítását. 

A bronz mellszobrot közadakozásból terveztük megvalósíta-
ni. Gál János szobrának – amelyet Vanyúr István szobrászmû-
vész készített – felavatására 2017. szeptember 5-én a Botanikus
Kertben, az Erdõmérnöki Kar tanévnyitó rendezvénye kereté-
ben, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Ezúton köszönjük meg az alább felsorolt magánszemélyek és
intézmények önzetlen adakozását, amely lehetõvé tette a szobor
felállítását, és amely a kortársaknak segíti az emlékezést, az utó-
kornak pedig megjeleníti, megüzeni a kortársak tiszteletét.

Köszönjük a betonalapzatot készítõ Bende Attila erdõmér-
nök-doktorandusz, Binder Bálint, Bódi Mihály, Nagy Sándor és
Puskás Zoltán erdõmérnökhallgatók munkáját. 

Az Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatala munkatársai: dr. Facs-
kó Ferenc hivatalvezetõ és Románné Roxer Valéria általános
elõadó a kezdeményezõk munkáját a felhívás megjelentetésé-
tõl a szobor avatásának szervezéséig a legmesszebbmenõkig
segítették. Köszönet érte!

Dr. Bódy Tibor, Dr. Szabó Sándor, dr. Varga Szabolcs

Az adományozók névsora a befizetés sorrendjében:
HEUDUSKA ISTVÁN, HEUDUSKÁNÉ STERN ZSUZSA, GEMENC
ZRT., DR. TÁCSIK MIHÁLY, SZTANCSIK BÉLA, PÁLLNÉ SCHU-
BERT JUDIT MÁRIA, DR. NÁHLIK ANDRÁS, SCHUMACHER IST-
VÁN, FODOR MIHÁLY, MAHAY FERENC, DR. KÁRPÁTI LÁSZ-
LÓ, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS, DR. POLNER ANTAL ÉS NEJE,
FECSER ISTVÁN, DR. HALASI GYULA, TOBAK CSABA, VALEN-
TIN KÁROLY, KEREKES ISTVÁN LÁSZLÓ, SCHMOTZER AND-
RÁS, MOLDVAI ATTILA ÉS KÁLMÁN ZSUZSA, ARATÓ JÁNOS,
DUDÁS PÉTER, SZENDI JÓZSEF ZOLTÁNNÉ, ZÁMBÓ JÁNOS PÉ-
TER, SILVICOLA KFT., FA-CO KFT., FALCO, PIROSKA BÉLA,
KORBONSKI KAZIMIER ÉS NEMKY KLÁRA, KISTELEKI PÉTER
ÉS NEJE, SÁRVÁRI JÁNOS, FÖLDI LAJOS, SIPOS GÉZA, LETT BÉ-
LA, ORMOS BALÁZS ÉS NEJE, LÁSZLÓ FERENC, ZSIBÓK AND-
RÁS, BAKONYERDÕ ZRT., JUHÁSZ ÉS TÁRSA VIRÁG-MAG CSE-
METE, TÁTRAI TIBOR, ÁCS PÉTER, GYÜRKY JÁNOS, POLNER
FRIGYESNÉ, DR. RÁCZ JÓZSEF ÉS NEJE, PATOCSKAI TAMÁS,
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT., A-SET KFT., NAGY ALAJOS,
PILISI PARKERDÕ ZRT., GÁL JÁNOS ÉS CSALÁDJA, NEFAG
ZRT., DR. VARGA SZABOLCS, DR. SZABÓ SÁNDOR, DR. BÓDY
TIBOR, BOGDÁN JÓZSEF, DÁVID JÓZSEF, SÁRY LILLA, PAT-
OCSKAI GERGELY ÉS NEJE, ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜ-
LET, DR. TAKÁTS PÉTER, BRASSÓI JÁNOS, BALSAY MIKLÓS,
WINKLER ISTVÁN, LIPTÁK ANDRÁS, CZEGLÉDY ISTVÁN, MA-
ÁR ANDRÁS, FAPOFA BT., VERES GÁBOR, TVORDY GYÖRGY,
BAKONYI GÁBOR, HULJÁK PÉTER, ZÁRAI KÁROLY, DR. MA-
ROSI GYÖRGY, FATÁJ, CSESZNÁK SZABOLCS, VIAPRODUKT
KFT., MOLNÁR ISTVÁN, KUNSÁG FENSTER KFT., MEGOSZ, OR-
BAY LÁSZLÓ, SZÉKELY MIKLÓS. 




