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Az ünnepélyes tanévnyitó és az azt követő 
fogadás után a résztvevők szép számban 
átvonultak az Egyetemre, hogy megtekintsék az 
„50 év képekben és tárgyakban” című kiállítást 
és egy nyílt kerekasztal beszélgetés keretében 
emlékezzenek a kezdetre, az indulás nehéz-
ségeire és mindent megszépítő sikereire. 

A sok emléket felidéző második emeleti  
7. tanterembe vezető út nehézségeit leküzdve (a 
lift még nem működött) az első két évfolyam 
tagjai nagy örömmel üdvözölték egymást, és 
lázas nosztalgiázásba kezdtek. Voltak olyanok 
is, akik a diákévek óta nem látták egymást.  

Nehéz dolga volt Kormos Ernő c. egye-
temi docensnek, az első faiparos évfolyam egyik 
legsikeresebb életutat bejárt képviselőjének, 
amikor az ünnepi kiállítás megnyitásához a 
hallgatóság figyelmét kérte.  Az érzelmekre ható 
szép megnyitó után az öregek – elsősorban az 
első két évfolyam tagjai – nehezen fegyelmez-
hető diákokként egymás szavába vágva emlé-
keztek a kezdetről és meséltek egymásnak élet-
útjukról. Így aztán a tervekkel ellentétben Dr. 
Tóth Sándor c. egyetemi tanárnak – a faipar-
történet neves kutatójának – a Faipari Tudo-
mányos Egyesületnek a képzés beindításában 
játszott jelentős szerepéről szóló előadását is az 
 

 
  

Egyesület ünnepi közgyűlésére kellett halasz-
tani. (Ennek az előadásnak a kivonatát szá-
munkban a 3. oldaltól kezdődően olvashatják – 
a szerk.) A lelkes hangulatot, lázas nosztal-
giázást csak fokozta a dékán úr által rendel-
kezésre bocsátott néhány kancsó finom vörösbor 
kedvező hatása. 

A beszélgetés résztvevőinek egyöntetű 
véleménye volt, hogy az akkori események, 
tapasztalatok felelevenítése számos tanulsággal 
szolgálhat a mai hallgatóknak, de az immár több 
ezres faipari mérnökközösségnek is. Most, ami-
kor a felsőoktatás, és azon belül a faipari 
szakképzés ilyen nagy átalakuláson megy 
keresztül, szükség van rá, hogy visszanyúljunk a 
kezdethez, a gyökerekhez és az akkori nehéz 
körülmények között elért sikerekből erőt merít-
hessünk a mai feladatok megoldásához. 

A jelenlévők elhatározták, hogy a fenti 
célok érdekében megírják – és így  nem hagyják 
feledésbe menni – a kezdeti időszak életével, 
fontosabb eseményeivel kapcsolatos élménye-
iket. Az első két évfolyam tagjainak kollektív 
emlékezetére támaszkodva elkészült anyagot az 
egyetemi hallgatók és a szakközönség rendel-
kezésére bocsátják. 
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