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Magnifice Domine Rektor! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kedves Vendégeink! 

Kedves Kollégák! 

 

A Mi Egyetemünk 65 éve Miskolcon működik, ebből a 65 évből én 45 évet 

személyesen is megtapasztaltam. Ugyanis 1969. márciusában jöttem először az 

akkori Nehézipari Műszaki Egyetemre. A 12-es busz akkor még más útvonalon 

közlekedett, s nem volt vasúti felüljáró sem, így a busz egy sorompó előtt 

várakozott. Majd beértünk az egyetemre és feltárult előttem a Dudujka 

völgyében magasodó épületek látványa, a nyüzsgő hallgatóság és háttérben a 

Bükk, ahol gyermekkoromat töltöttem.  

Ismerkedni jöttem az egyetemre: megnézni azt az intézményt, ahol előre 

láthatólag öt évig tanulni fogok. Mivel törzsgyökeres diósgyőri vagyok, kohász 

családból származom, s családunkban szinte mindenki a diósgyőri kohászat 

üzemeiben dolgozott. Így nyilvánvaló volt, hogy továbbtanulni a Nehézipari 

Műszaki Egyetemen, s azon belül a Kohómérnöki Karon fogok.  

Öt felejthetetlen diákév után 1974-ben a Fémtani Tanszékre hívott Káldor Mihály 

professzor úr ösztöndíjas gyakornoknak. Hihetetlen számomra, de ennek 

immáron negyven éve. Egyébként, amikor Káldor professzor úr elmondta nekem, 

hogy ő már több mint 20 éve dolgozik a Miskolci Egyetemen, bizony fiatal 

pályakezdőként nagyon csodálkoztam azon, hogyan lehet ilyen sok időt egyetlen 

munkahelyen eltölteni. 

Mi tartott itt 445 évig a Dudujka völgyében? Mi hívott vissza a nemzetközi 

konferenciákról? Miért jöttem haza a külföldi ösztöndíjak után a mi 

egyetemünkre? Sokat gondolkoztam ezen és arra jutottam, ebben bizony több 

tényező is szerepet játszott. 
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Nagyon fontos volt számomra az évezredes múlttal rendelkező kohász szakma 

szépsége, aminek az elsajátítása, majd gyakorlása fokozatosan hivatássá, igazi 

örömforrássá vált számomra és tapasztaltam, hogy szerencsére sokan teljesen 

hasonlóan éreznek. Ugyancsak erőt adott és vissza, visszahívott a mi 

egyetemünkre a selmeci múltban gyökerező bajtársiasság és szolidaritás.  

Nagy hatással volt rám a kar, az egyetem oktatóinak lelkesedése, hivatástudata 

és mély szakmai tudása. Diáktársaimmal együtt imádtuk többek között Szabó 

János fizika, Terplán Zénó gépelemek és Káldor Mihály fémtan előadásait, s 

rácsodálkoztunk a matematika egyszerűségére és szépségére Szarka Zoltán tanár 

úr  gyakorlatain.  

A kiscsoportos gyakorlatorientált képzés, a diákközéppontú oktatás, a közösen 

szerzett élmények, egyre jobban megerősítették bennem azt a szándékot, hogy 

ebben az oktatási folyamatban nem csak diákként, hanem oktatóként is 

szeretnék részt venni.  

A karunkon folyó oktatásnak mindenkor volt, szerintem jelenleg is van és biztos 

vagyok benne, hogy a jövőben is lesz egy nagyon fontos jellemzője: 

alkalmazkodik a kor kihívásaihoz, s a változó gazdasági, technikai és társadalmi 

környezethez.  

Az 1980-as évek végétől, illetve a 90-es évek elejétől gyökeresen átalakult az 

észak-magyarországi régiónk. A több évszázados múlttal rendelkező kohászat 

jelentősége egyre zsugorodott. A régiónk sajnos vesztese volt annak a 

változásnak, amelyet a gazdasági-politikai átalakulás mellett, az a technológia 

válás okozott, amelyet a fémes anyagok mellett a kerámiák, a műanyagok és a 

különböző összetett anyagok szükségszerű és technikai, gazdasági értelemben 

teljesen indokolt megjelenése okozott.  

A világszerte lezajló átalakulás eredményeként a kohómérnökképzést lassan 

anyagmérnök-képzés váltotta fel. A Kohómérnöki Kar 1993-ban lezárt egy hosszú 
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és rendkívül eredményes, változásokat is magába foglaló időszakot, ami a fémek 

és fémötvözetek előállítását és feldolgozását végző kohómérnökök kizárólagos 

képzését jelentette. Ebben az évben elindult  a szélesebb szakmai profilt magába 

foglaló anyagmérnök képzés útján.  

Ebben a folyamatban meghatározó szerepe volt Bárczy Pál professzor úr 

kezdeményező készségének, hiszen az első akkreditációs dokumentumokat ő és 

munkatársai készítették. Az átalakulás nem volt feszültségektől és 

ellentmondásoktól mentes, hiszen a képzéshez a műanyagok, a vegyipari 

technológiák, a kerámiák, a faanyagok kitűnő hazai szakemberének a 

meghívására és azok befogadására valamint a többi kolléga ilyen irányú 

ismereteinek bővítésére volt szükség. Sajnos az anyagmérnök képzés személyi és 

tárgyi feltételrendszere szinte teljesen hiányzott.  

Több mint húsz év elteltével, persze kellő szerénységgel és némileg elfogultan, 

de kijelenthetem, hogy a csoda megtörtént, a kar átalakult az anyagmérnök-

képzés megerősödött: s ma vitathatatlanul az anyagmérnök-képzés fővárosa 

Miskolc.  

Az elmúlt években az anyagmérnökök száma először rohamosan növekedett, 

majd fokozatosan stabilizálódott a létszámuk. Az anyagtudomány megjelenése 

jó hatással volt a kar tudományos életére is, hiszen így a hagyományos és szintén 

jelentősen átalakult metallurgiai és energetikai területekkel közös projektek 

révén a kar bekerült a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.  

Az a véleményem, hogy a következő időszak feladata: a megkezdett úton 

továbbhaladni, s alkalmazkodni a változó körülményekhez, a sajnos csökkenő 

állami támogatáshoz, a megváltozott ipari szerkezethez. Fontos az anyagmérnöki 

szakterület társadalmi-gazdasági elfogadottságának további jelentős növelése és 

a képzési kínálat körültekintő bővítése. A fejlődés garanciáját a színvonalas 

oktatói kar és a tekintélyes ipari háttér jelenti. Meg kell valósítanunk az öntészet, 



4 
 

a vegyipar területén a duális képzést, be kell vonni (az eddigiektől eltérően 

közvetlen formában) a kar finanszírozásába az ipari vállaltokat, szinten kell 

tartani a kar kezdeményező készségét, aktivitását az oktatási és kutatási 

projektekben, s megőrizni az alkotó munkára koncentráló légkört, az egymás 

tevékenységét, munkáját mindenkor elismerő hozzáállást.  

Biztos vagyok benn, hogy a kar sikeres évek, évtizedek elé néz, ehhez a 

munkához adjanak biztatást és lelki erőt az elmúlt hat évtized küzdelmei, sikerei 

és tanulságai. 

Vivat Akadémia! 

Legyen fényes sikeres a Miskolci Egyetemnek. 

Jó Szerencsét! 

 

         Gácsi Zoltán 


