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Nemes és bensõséges ünnepséget szer-
vezett a Nyugat-Magyarországi Egyetem a
„selmeci hagyományok” szellemében
azoknak az öreg mérnököknek, akik még
az Akadémia akkori jogutódján, a valami-
kori „József Nádor Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki Karán Sopronban 1938-
ban, 1943-ban és 1953-ban szerezték meg
oklevelüket.

Köszöntötték azokat a „vas”-, „gyé-
mánt”- és „aranydiplomás” mérnököket,
akik 1938-ban, 1943-ban és 1953-ban sze-
rezték meg erdõ-, bánya-, kohó- és föld-
mérõmérnöki oklevelüket az Egyetem
jogelõdintézményében, és számukra a
város újjávarázsolt Magyar Mûvelõdési
Házában (Kaszinóban) megtartott dísz-
ünnepségen – a 2003–2004. évi tanévnyi-
tó alkalmával a jogutód egyetemek rekto-
rainak és kari dékánjainak jelenlétében
adták át a vas-, gyémánt- és aranydiplo-
mákat.

Az emlékdiplomák kiadási ünnepsé-
gének fényét emelte a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem rektorának, dr. Faragó
Sándornak, a Miskolci Egyetem rektorá-
nak, dr. Besenyei Lajosnak, a Budapesti
mûszaki Egyetem rektorának, dr.
Detrekõi Ákosnak, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Kar dé-
kánjának, dr. Mészáros Károlynak, a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Kar (a régi Bányász-kar) dékánjának, dr.
Böhm Józsefnek és a Miskolci Egyetem
Anyag- és Kohómérnöki Kar dékánjának,
dr. Kaptay Györgynek jelenléte.

Annak a kiadványnak az Elõszavában,
amelyben a díszoklevelekkel megtisztelt
idõs kollégák életútját méltatták, prof. dr.
Mészáros Károly dékán többek között a
következõket mondotta: „Különösen
nagy öröm számunkra, hogy az idén Sop-
ronban köszönthetjük, és itt vehetik át
tiszteletdiplomájukat a Selmeci Akadémi-
ához kötõdõ, Sopronban induló, tanul-
mányaikat itt végzõ bánya-, kohó- és
földmérõ mérnök kollégák, akik az el-
származott testvérkarok soproni követei,
személyükben is megtestesítve az egyko-
ri Selmeci-Soproni Akadémia egységét.”

A Miskolci Egyetem Földtudományi
Kara 1 vasoklevelet, 3 gyémántoklevelet,
az Anyag- és Kohómérnöki Kara 1 vasok-
levelet és 6 gyémántoklevelet, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kara 10 gyé-
mántoklevelet nyújtott át az ünnepségen
bánya-, kohó- és földmérõ mérnökök-
nek.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kara részérõl Szerémi Györ-
gy vasoklevélben, Bobok László,
Draskóczy József, dr. Futó László, Gillay
József, Halász Aladár, Kiss Gyula, Med-
vey Tibor, Szabó Károly, Szovják Jenõ, dr.
Szõnyi László és dr. Tóth Béla gyémánt-
oklevélben részesültek, 50 éves végzésük
megemlékezéseként pedig aranydiplo-
májukat az alábbi erdõmérnökök vehet-
ték át:

Ambrus Tivadar, dr. Andor József, dr.
Barcsay László, Besenyei János, dr. Csa-
nádi Etele, Csermely László, Csobánci Er-
zsébet, Dsupin János, Fekete Béla, Pleck
Ernõ, Fodor Imre, Fodor István, Frivald-
szky Margit, Göncöl Imre, dr. Hajdú Ist-
ván, Halász Aranka, Hártó János, Hor-
váth Károly, Járási József, dr. Joó Imre,
Kalamár Angyalka, Kálnoki Kis János,
Kemény Károly, Keszthelyi István, Kiss
Ernõ, Kondor Magdolna, Kornis János,
Kotány György, dr. Kovács Jenõ, Leic Jó-
zsef, Licskó Zoltán, Lombos Tivadar, Ma-
jor Richárd, Markovicsz László, Matay
Ibolya, Mészáros György, Mitnyik László,
Óbert Gyula, Ott György, Pap Ferenc,
Pénzváltó Gézáné, Péterfalvi Sándor,
Práger István, Radványi Tivadar, Saskó
István, Simon Ferenc, Soós József, Szalai
László, Székely Edgár, dr. Szodfridt István,
Tanaszi György, Tanay László, dr. Tóth
János, Török László, Urbanyik János, Var-
ga László, Vissi Emil, Zékány Tibor.

Buda Ernõ

Andor József beszédébõl idézzük, azo-
kat a részleteket, melyek mindnyájunk
dicsõségére, tanulságára, példakövetõ er-
kölcsiségre...

Kedves Évfolyamtársaim!
Emlékeztetni szeretnélek kedves

mindnyájatokat néhány soproni sajátos-
ságra, amely úgy hiszem, egyedi volt a
magyar felsõoktatásban. A soproni évek –
az erdészhagyományok, a dalaink, a
szakestélyek, a fõiskola (ma egyetem) –
szelleme, légköre egy életre útravalót
adott nekünk, és ad ma is az itt végzõ er-
dész szakembereknek.

Sopron a csodálatos mûemlék épüle-
teivel, templomaival, az egyetem a bota-
nikus kertjével, tanszékeivel azonnal ra-
bul ejtett bennünket.

A „Civitas fidelissima”, amely jelzõt a
nemzettõl kapta a Trianont követõ nép-
szavazás után: lakóival, egyetemi polgá-
raival, a soproni erdõkkel, kultúrájával
tiszteletet parancsolt mindnyájunknak.
1921. december 14-én volt a népszava-

zás. Az akkori fõiskolások is sokat tettek
azért, hogy a népszavazás sikeres legyen.
De mások is, amelyrõl Buda Ernõ bá-
tyánk – ma gyémántdiplomás bányamér-
nök – emlékeibõl idézek, mert felettébb
tanulságos a hazafiságra nagymamája
esete. Õ három-négy esetben is ment sza-
vazni az Orsolyita Gimnáziumban lévõ
szavazóbizottság elé, mindig más népvi-
seletben. A szavazást az Antant részérõl
olasz, angol és francia katonatisztek fel-
ügyelték. A francia észrevette a nagyma-
ma többszöri szavazását, és franciául oda-
szólt az olasz tisztnek, hogy ezek a ma-
gyarok jól becsapnak bennünket, mert ez
a nõ már többször szavaz.

A néni, mivel beszélt franciául, megér-
tette, és franciául válaszolt a tisztnek.
Kedvest tiszt úr, az ön édesanyja is való-
színûleg így cselekedne, ha Franciaor-
szágban ugyanerrõl lenne szó. A tiszt
meglepõdött. Felállt, összevágta a boká-
ját, kezet csókolt, és azt mondta: „Asszo-
nyom, legyen újra szerencsénk!”

Sopronban mindnyájan köszöntöttük
professzorainkat és egymást is, bányá-
szok, kohászok, erdészek, földmérõk, a
bányászoktól örökölt Jó szerencsét-tel.

Egy sajátságos világ fogadott bennün-
ket Sopronban és akit ez befogadott, azt
meg is tartotta, segítette!

Három híres mondással zárom rövid
megemlékezésem:

Ahogy Sík Sándor mondja: „Embernek
lenni, csak embernek, semmi egyébnek,
de annak egésznek, épnek, föld szülte
földnek és Isten lehelte szépnek.”

Szent Pál mondja: „A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam.”

Ordennel zárom mindnyájunk szak-
mai munkáját: „A fák, mit útjaidon a táj
eléd vetít, elárulják egy nép bûneit vagy
erényeit.”

Andor József

Évfolyamtalálkozók

Fotó: Szakács László


