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Prof. dr. Lakatos Ferenc a Szenátusi te-
remben köszöntötte a tiszteletdiplomá-
juk átvételére érkezett erdõmérnök
kollégákat. A Kar dékánja az üdvözlõ
szavak után bemutatta a tiszteletdiplo-
mások szakmai életútjáról összeállított
kötetet.

A szakmáért végzett munkájuk elis-
meréseként az Egyetem rektora és a
Kar dékánja 2 fõ részére rubinokleve-
let, 9 fõ részére vasoklevelet, 30 fõ ré-
szére gyémántoklevelet és 52 fõ részé-
re aranyoklevelet adott át. 

A hagyományok része, hogy a ta-
nulmányaikat Sopronban kezdõ bánya-
mérnökök az Erdõmérnöki Kar tanév-
nyitóján vehetik át díszokleveleiket.
A Miskolci Egyetem képviselõi idén 2 fõ
rubindiplomát és 20 fõ gyémántdiplo-
mát adtak át.

Dékáni felkérésre, valamennyi tisz-
teletdiplomás nevében, Holdampf
Gyula aranyokleveles erdõmérnök ka-
pott lehetõséget arra, hogy szóljon a
tanévnyitó ünnepség közönségéhez.

„Magnifice domine rector, mélyen
tisztelt dékán úr, mélyen tisztelt tanév-
nyitó ünnepi kari tanácsülés, tisztelt
vendégek, tisztelt ünneplõ közönség!

Abban a megtiszteltetésben része-
sültem, hogy valamennyi tiszteletdiplo-
más erdõmérnök kolléga nevében
szólhatok. Mint friss aranydiplomás er-
dõmérnök, most ismét kissé baleknak
érzem magam mélyen tisztelt idõsebb
tiszteletdiplomás erdõmérnök kollégá-
ink társaságában, akiket mindannyiunk
nevében sok szeretettel köszöntök, és
akiknek szívbõl gratulálok.

Mindannyiunk nevében mondok
köszönetet az alma maternek (bármi-
lyen elnevezéssel és szervezeti rend-
ben mûködik, nemzetközi szinten is
elismerten, már 1808 óta) azért, hogy
az itt kapott átfogó mûszaki-technikai,
biológiai-ökológiai és közgazdasági is-
meretekkel, tudással évtizedeken ke-
resztül eredményesen és sikeresen te-
vékenykedhettünk.

Az 1967-ben erdõmérnöki oklevelet
szerzõ évfolyam az utolsó, amelynek
tagjait még a Magyar Királyságban
anyakönyvezték, többségünket a má-

sodik világháború legnehezebb idõsza-
kában, de még az elsõ atombomba fel-
robbantása elõtt, így az »atomkorszak-
nak« sem vagyunk részesei. 

Kettõnk édesapja még a Selmecbá-
nyai Fõiskola diákja volt. Tanulmánya-
inkat három olyan professzor is elõse-
gítette, akik Selmecen is oktattak. 1962
szeptemberében, szintén utolsó évfo-
lyamként még az Erdõmérnöki Fõisko-
lára iratkoztunk be – leckekönyveink
tanúsága szerint –, és egy akkor ötöd-
éves hallgatótársunk volt az utolsó Ka-
nadából hazatért soproni diák. 

1965 tavaszán viszont elsõ évfo-
lyamként látogathattunk tanulmányút
keretében Selmecbányára. A termé-
szet- és környezetvédelmi, közjóléti is-
mereteinkrõl az akkori Erdõvédelmi,
Erdõmûvelési és Erdõtelepítési Tanszé-
kek gondoskodtak; vadgazdálkodási-
vadászati képzésünket az Erdõmûvelé-
si Tanszék szervezeti keretein belül
oldották meg. 

1967. június 24. szombati munkanap
volt, aznap délelõtt a »KISZ-házban« ve-
hettük át erdõmérnöki okleveleinket,
az Országos Erdészeti Fõigazgatóság
nevében pedig Tóth Ödön, az OEF
Személyzeti Fõosztályának vezetõje »át-
vette a személyi állományt«. Egy hét
múlva az OEF megszûnt, így pályakez-
dõkként (az 1968–1970-es változások-
kal egyidejûleg) egy új kihívásokkal
megtûzdelt, többszereplõs és bizony-
talanabb pályán kellett helytállnunk, az
1989–1992. évi változásokról, továbbá
a folyamatos tudományos és technikai
fejlõdésrõl már nem is szólva. 

Nincsen olyan részterülete ágaza-
tunknak (beleértve a határterületeket
és a rokon szakmákat is), ahol az el-
telt évtizedek alatt valamelyikünk ne
tette volna le sikeresen a névjegyét. Itt
kell megemlékeznünk elhunyt évfo-
lyamtársainkról, akik azonos módon
álltak helyt, és úgy érzem, ma itt van-
nak velünk.

A jelen lévõ ifjú hallgatók, a leendõ
kollégák számára egy rövid üzenet: bár
a társadalom és a politika gyakran
nem, vagy csak megkésve ismeri el
tankönyveink igazságait, úgy gondo-
lom, hogy jól döntöttek, amikor ezt a
hivatást választották, mert az erdei élet-
közösség egy valós, valóságos világ,
nem a »való világ«, és nem válik a vir-
tuális világ részévé. Õrizzék tovább,
miként hagyományainkat is.

Ehhez kívánok jó szerencsét! Üdv az
erdésznek! Vivat, crescat, floreat Aca-
demia! Vivant Professores!”

Szerkesztette: Nagy László
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Tiszteletdiplomák átadása
az Erdõmérnöki Karon

2017. szeptember 5-én a Soproni Egyetem Erdõmérnöki Karán megrendezett tan-
évnyitó ünnepség keretében átadták a tiszteletdiplomákat (arany-, gyémánt-,
vas- és rubinokleveleket) az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven évvel ezelõtt vég-
zett okleveles erdõmérnököknek és hagyományosan ugyanekkor, az 1957-ben
(illetve azt megelõzõen) végzett okleveles bányamérnököknek. Együttesen így
több, mint száztíz tiszteletdiplomás mérnök kolléga részesült elismerésben.

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


