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Tisztelt Ünnepi Szenátusülés! 

Tisztelt Rektor Úr! 

Kedves diákok, kedves vendégeink! 

 

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” Széchenyi István 

gondolataival köszöntöm önöket a szívünkhöz talán a legközelebb álló ünnepen 

az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc évfordulóján. 

 

Több mint másfél évszázaddal ezelőtt történtekre visszagondolva 

felvetődik a kérdés, mi tette ezt a napot a magyar történelem egyik 

legfontosabb dátumává, miért őrizte meg a magyar nép emlékezetében és 

szívében az akkori eseményeket.  

A válasz csak az lehet, hogy 1848. márciusi idusa soha nem látott módon 

egybeforrasztotta a nemzetet, hogy a haza és a haladás eszméitől vezérelve 

részese lehessen az Európai eseményeknek. 

A történelmi távlatban is maradandó, sorsfordító eseményekhez 

nemcsak a márciusi ifjak személyes elszántságára, hanem a magyar nép 

együttműködő akaratára, sőt áldozatvállaló készségére is szükség volt. Európa 

történelme már számtalanszor bebizonyította, ha ebben a közösségben 

jelentős társadalmi, politikai vagy gazdasági változások jönnek létre, akkor azok 

az atlanti óceántól egészen a földközi tengerig rövid alatt képesek végigsöpörni.  

1848. tavasza is ebben a kontinensnyi vihar előtti csendben találta 

Európát. A forradalom rohamléptekkel terjedt végig Európa országain az 

események időzítése bizonyította, hogy Budapest és Párizs, Berlin és Milánó és 

a többi forradalmi központ ugyanarra a ritmusra figyelt. A magyar forradalom 

és szabadságharc két meghatározó alakja Széchenyi István és Kossuth Lajos 

mindvégig Európa többi részére figyelt. Széchenyi már a forradalom előtt 
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beutazta Európa nagyobb államait és olyan újításokat hozott haza, amelyek 

nélkülözhetetlenek voltak a magyar ipar fejlődésében. Európai léptékű 

megoldásokat keresett, majd világosan körvonalazta az ország helyét és jövőjét 

az európai nemzetek közösségében. Joggal mondhatjuk, hogy egyszerre volt 

magyar és európai, konzervatív arisztokrata és egy modern állam látnoka. Ha 

pedig Kossuth Lajosra gondolunk, akkor mind a forradalomban betöltött 

szerepe, mind a szabadságharc bukását követő időszakban, a száműzetésben 

elvégzett tevékenysége bizonyítja, ha 1848-49-ben adottak lettek volna a 

történelmi, politikai feltételek, akkor az európai integrációs folyamat már a 19. 

század végén is megindulhatott volna. Jól tudjuk, hogy Kossuth egészen haláláig 

nem adta fel a Duna menti nemzetek konföderációs tervét. 1850-ben 

megfogalmazódott terve a közös védelmi kötelezettségére, a közös vámvonalra 

és diplomáciára épült, a résztvevő államok teljes belső önrendelkezésével. 

Arra, kérdésre, hogy milyen üzenetet hordoz számunkra a 21. század 

elején 1848. márciusa a válasz egyértelműen adódik: a szabadság, az 

egyenlőség és a testvériség szellemét hordozza ez az ünnep.  

Ugyanakkor ne feledjük, hogy bár a márciusi forradalom és 

szabadságharc elbukott, a modern, polgári Magyarország megszületett, 

fejlődését nem lehetett többé feltartóztatni. Hiszen a kiegyezést követően 

elindult egy példátlan ütemű gazdasági és társadalmi fejlődés: 1867-től egészen 

az első világháborúig. 

 

Tisztelt Ünnep Szenátusülés!  

Engedjék meg, hogy saját hallgatóinkra a Selmeci Akadémistákra is 

emlékezzek néhány gondolattal. 

A forradalom és szabadságharc ugyanis döntő hatással volt a Selmeci 

Akadémiára. A magyarországi bányászat-kohászat függősége megszűnt, s a 
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megalakuló független magyar minisztérium felügyelete alá került. A magyar 

bányászat és kohászat által megtermelt értékes fémek (réz, ólom, vas) a 

függetlenségét próbáló magyar állam gazdálkodását szolgálták. 

A bányászati-kohászati iparral együtt az akadémia is magyar állami 

intézmény lett. Az új helyzettel együtt járt a magyar oktatási nyelv bevezetése. 

Az oktatás állapotáról, s a fejlesztési elképzelésekről a kultuszminiszter 

felszólítására az akadémia akkori igazgatója részletes tervezetet nyújtott be. Ez 

a javaslat a mai viszonyokban is érvényes megállapításokat tartalmaz, hiszen az 

elképzelés az volt, hogy az egyetem először általános műszaki 

természettudományos alapképzést adjon, majd erre két évfolyamban 

épüljenek rá a szakiskolák, amelyek egyike a bánya és kohómérnökképző 

intézet lett volna három évfolyamos képzési idővel. Ez gyakorlatilag a mai, a 

XXI. századi egyetemi alapképzés és a mesterképzés előfutárának tekinthető. 

A hadi események azonban az oktatási reformot jórészt lehetetlenné 

tették, sőt az Ausztriai és Cseh Morvaországi bányavidéken létesített új 

bányászati-kohászati tanintézetekkel a szabadságharc bukása után a Selmeci 

Akadémia egyedülállósága megszűnt, bár évtizedekig megtartotta 

anyaintézmény jellegét. 

 A soknemzetiségű akadémia ifjúsága a márciusi napok bűvöletében a 

megalakuló selmeci nemzetőrségbe testületileg lépett be, s részt vett a 

harcokban. A selmeci akadémián 1848. októberében kezdődött az oktatás az 

összegyűlt 116 hallgató részére, de a hadi helyzet miatt nem folyhatott sikerrel, 

s a bányavidék kiürítésének hírére december 17-én meg is szűntek az 

előadások. A szabadságharc bukása után a hallgatók távolmaradása miatt is 

csak 1850 őszén indult be az oktatás. A magyar oktatási nyelv teljes elterjedése 

közel húsz évvel a szándék megszületését követően vált valósággá. 
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Tisztelt Hallgatók! 

Ezen nevezetes napon, emlékezve az egykoron helytálló ifjúságra, a 

jelenkor kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatói számára, szakmai munkájuk 

elismeréseként a Miskolci Egyetem, a tanulmányi emlékérem arany-, ezüst- és 

bronz fokozatát adományozza a legkiválóbbaknak.  

Az emlékérmeket az 1740-es években a Selmeci Akadémián alapították, 

és a bécsi Főpénzverdében készítették, melynek előlapján Mária Terézia 

arcképe, hátlapján pedig egy szakmai jelenet volt látható.  

A XIX. század közepétől hosszú ideig szünetelt az érmek adományozása, 

majd 1965-ben a Miskolci Egyetem felelevenítve ezt a szép, régi hagyományt, s 

újra kitüntetésként juttatja kiváló hallgatóinak. Az előoldalon ma már a karok 

emblémái szerepelnek.  

Önök kedves kitüntetett hallgatók, a régmúltban megfogalmazott, de a 

mai korra is érvényes szempontok alapján rászolgáltak arra, hogy a több mint 

két és fél évszázada alapított emlékérem hasonmását kapják kiváló munkájuk 

és példamutató emberi magatartásuk elismeréseként.  

Legyenek büszkék erre a gyönyörű kitüntetésre, mert mi az egyetem 

tanárai büszkék vagyunk az Önök szakmai-emberi teljesítményére.  

Bízunk benne, hogy a Miskolci Egyetemen megszerzett tudás és 

szakmaszeretet végig kíséri majd Önöket egész életpályájukon.  

Végezetül ne feledjék Széchenyi István gondolatait: 

„Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, 

hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek” 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


