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Köszöntjük!
Egyesületünk tagsága és szerkesztőségünk nevében tisztelettel köszöntjük gyé-
mántdiplomás tagtársunkat, dr. Posgay Károlyt és aranydiplomás tagtársainkat, 
dr. Andrássy Lászlót, dr. Baráth Istvánt, dr. Holló Lajost, Hursán Lászlót és 
Schőnviszky Lászlót.

Bodoky Tamás

Jubileumi oklevelek átadása a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Karán

2010. május 15-én ünnepi egyetemi szenátusülésen vas-, 
gyémánt- és aranyoklevelet adtak át a Bányamérnöki Karon 
65, 60 és 50 éve végzett mérnököknek. Az egyetem évtize-
dek óta nagy súlyt fektetett arra, hogy hagyományaihoz 
 híven, méltóságteljes ünnepségen fejezze ki tiszteletét a 
szakmai pályájuk befejezésén munkálkodó egykori tanítvá-
nyainak.

A 2009/10-es tanév a kar jubileumi 
tanéve volt. 1959 nyarán a kormányzat 
a Bányamérnöki Kar szaktanszékeit 
Sopronból Miskolcra költöztette, így 
az 1959/60-as tanévben végző hallga-
tók elsőként vehették át okleveleiket a 
Nehézipari Műszaki Egyetem székhe-
lyén. A jubileumi tanév első eseménye 
2009. május 14-én volt Sopronban, 
ahol az ott utolsóként végző mérnökök 
vették át aranyoklevelüket (ld. Ma-
gyar Geofi zika 50/3), zárásként 2010. 
május 14-én a kar szaktanszékei is-
mertették a miskolci 50 év alatt elért 
kutatási, oktatási eredményeiket, majd 
másnap a jubileumi oklevelek átadásá-
ra került sor.

Az ünnepség kezdetét harangjáté-
kon megszólaló bányász himnusz je-
lezte, majd Brahms Akadémiai ünnepi 
nyitányának hangjai mellett, az egye-
tem és a karok zászlóinak kíséretében 
vonult be az egyetem rektorából és a 
hét kar dékánjából álló elnökség.

Dr. Patkó Gyula rektor megnyitójában kiemelte a Műsza-
ki Földtudományi Kar magas szintű kutatási eredményeit, 
az egyetem légkörét, hangulatát meghatározó szellemiségét, 
a selmeci hagyományok különleges értékeit, melyek a mai 
napig áthatják az intézmény életét, majd nagy tisztelettel 
köszöntötte a jubiláló mérnököket. Ezt követően Dr. Tihanyi 

László, a Műszaki Földtudományi Kar 
dékánja beszédében többek között ki-
emelte a Miskolcon először végző év-
folyamnak a selmeci hagyományok 
újraélesztésében és meggyökerezteté-
sében betöltött szerepét, majd előter-
jesztésére nyújtották át a 2 vas-, 10 
gyémánt- és 48 aranyoklevelet. Egye-
sületünk tagjai közül dr. Posgay 
Károly okl. bányamérnök gyémánt-
oklevelet, dr. Andrássy László okl. 
geo fi zikusmérnök, dr. Baráth István 
okl. geofi zikusmérnök, dr. Holló Lajos 
okl. geofi zikusmérnök, Hursán László 
okl. geofi zikusmérnök és Schőn viszky 
László okl. geológusmérnök tagtár-
sunk aranyoklevelet vehetett át.

A jubiláló mérnökök nevében 
Hursán László köszönte meg az okle-
velek adományozását és emlékezett 
vissza az 50 évvel korábbi esemé-
nyekre. Elmondta, hogy az évfolyam 
1957. szeptemberben azzal a remény-
nyel kezdte a III. évet Sopronban, 
hogy tanulmányait ott is fejezi be, 

A gyémántdiplomás dr. Posgay Károly



Szerkesztőségi rovat

60 Magyar Geofi zika 51/2

azonban a diákságot is elkeserítő döntés miatt el kellett 
hagynia az előző két év alatt megszeretett, szabadabb légkö-
rű egyetemet, s a polgári értékeket még őrző várost. Itt is-
merkedett meg a néhány évvel korábban még üldözött, de 
Sopronban 1956 után ismét kibontakozni kezdő selmeci ha-

gyományokkal. (Az 50-es évek elején több mint 100 hallga-
tót zártak ki ezek ápolása miatt!) A végzés előtt álló évfo-
lyam a hagyományokhoz méltóan akart búcsúzni a várostól, 
az erdészoktatóktól, -hallgatóktól. A tervezett fáklyás szala-
mandert azonban „a hallgatók kiszámíthatatlan megnyilvá-
nulásai miatt” nem engedélyezték, és csak egy búcsúbált 
lehetett rendezni.

1959. szeptemberben az évfolyam azzal az elhatározással 
kezdte az utolsó, a 9. félévét, hogy a soproni szokások sze-
rint búcsúzik az Alma Matertől és a várostól. Jó partnerek 
voltak a kohászhallgatók, akik szeptemberben megválasz-
tották első miskolci valétabizottságukat, és akikkel számos, 
Miskolcon korábban nem megszokott rendezvényt szervez-
tek (szakestélyek, reprezentatív valétabál, a végzősök bú-
csúzó szalamandere a városban stb.).

A hagyományok nem maradtak volna fenn az oktatók tá-
mogatása nélkül, és ha nincs megfelelő hallgatói fogadó kö-
zeg. Különösen az 1960-as évek végén, a Soproni Egyetem-
mel utóbb felvett szorosabb kapcsolat nyomán erősödött a 
hagyományápolás.

A jubiláló mérnökök köszönettel tartoznak mindazért, 
amit az Alma Mater nyújtott számukra. Adott mindenekelőtt 
tudást és állandó késztetést a tudás megszerzésére, amelyet 
kamatoztatni lehetett itthon és határainkon túl. Adott ember-
séget, szeretetet, segítőkészséget, amelyet jól illusztrált szá-
mos személyes élményével. Adott az egyetem térben és idő-
ben átívelő összetartozás-érzést, hűségélményt, hűséget a 
hazához, az Alma Materhez. Különösen hálásak tanáraik-
nak, akik többségével szoros emberi kapcsolat alakult ki.

Végül a jubilánsok nevében ismételten megköszönte a 
jubileumi oklevelek adományozását.

Ezt követően az egyetem Bartók Béla Zeneművészeti In-
tézetének tanárai és hallgatói rövid műsorral köszöntötték 
az ünnepelteket. Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért vé-
get, majd az elnökség Beethoven IX. szimfóniája Örömódá-
jának hangjaira vonult ki a díszaulából.

Hursán László

Dr. Andrássy László átveszi aranydiplomáját Dr. Patkó Gyula 
rektortól és Dr. Tihanyi László dékántól

A jubiláló mérnökök nevében Hursán László megköszöni az 
oklevelek adományozását

Egy gyémánttá nemesült diploma, amelynek értékét egy ma is 
aktív kutatói életpálya hazai és nemzetközi eredményei teszik 
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Aranydiplomásaink:

Dr. Andrássy László Dr. Baráth István

Dr. Holló Lajos Hursán László

Schőnviszky László


