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H í r l e v é l 
 

2021/14 

2021.04.09. 

 

 

Új székház 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat, 

hogy az új székház megvásárlására már 

80MFt-ot meghaladó összegű kölcsönt 

ajánlottak fel tagjaink a Hírlevél lapzártáig. 

 

Időközben az eladókkal sikerült az ingatlan 

vételárát oly módon „lealkudni”, hogy a 

teljes vételár kifizetésének időpontjától 

függ a végső vételár. 

 

Amennyiben május 15-ig egyösszegben ki 

tudjuk fizetni a teljes vételárat, úgy 5MFt 

kedvezményt kapunk a december 31-i 

végső fizetési határidőhöz tartozó 

összeghez képest. Ez azt jelenti, hogy ma 

hozzávetőlegesen 30MFt hiányzik az 

egyösszegű kifizetéshez. 

 

Amennyiben tagtársaink, pártoló tagjaink 

erre a célra célzott, maximum 50eFt 

egyszeri támogatást vagy 50eFt-ot 

meghaladó mértékű kölcsönt tudnának 

felajánlani Egyesületünknek, illetve az 

eddigi felajánlott összegüket bármilyen kis 

mértékben meg tudják emelni, 

lehetőségünk nyílik érvényesíteni a 

legkedvezőbb vételár opcióját. 

 

Tudjuk, hogy minden családnak komoly 

kihívást jelent a mostani pandémiás 

időszak. Minden felajánlás az anyagiakon 

túl jelentős erkölcsi támogatást is jelent 

Egyesületünknek, amiért köszönettel 

tartozunk egymásnak!  

 

Ezzel együtt mindenkit arra kérek, hogy 

csak a lehetőségei adta határokon belül 

tegyen vállalást az Egyesületért, erőn felül 

senki ne vállaljon magára terhet! 

 

A felajánlásaikat az ombkenet@ombke.hu 

e-mail címre „Adomány az Egyesület új 

székházáért” megjegyzéssel legyenek 

szívesek elküldeni. 

 

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Dr. Hatala Pál 

elnök 

 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

Nagyon sokan befizették már az ezévi 

tagdíjat is, ennek ellenére sokan vannak 

még, akik a korábbi években esedékes 

tagdíjukat sem rendezték. Ezen 
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tagtársainknak a Titkárság emlékeztető e-

maileket, illetve leveleket küldött ki.  

Az Alapszabály szerint aki két egymást 

követő év során nem fizeti meg tagdíját, azt 

automatikusan ki kell vezetni a 

tagnyilvántartásból. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület számlaszámai: OTP Bank: 

11705008-20041982-00000000; K&H 

Bank: 10200830-32310119-00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik. 

 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

Szívből gratulálunk! 
 

 

 
 

Orbán Tibor gyémántdiplomás 

bányamérnök tagtársunkat választották 

Tapolca új díszpolgárává. 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=

2742507846059283&ref=notif&notif_id=1

617820539235583&notif_t=live_video 

 

Most csak virtuálisan adták át a címet, az 

ünnepség nyáron lesz majd. 

 

Tapolca Város Díszpolgára cím 

adományozásának célja, hogy a város 

kitüntető címmel ismerhesse el azok 

érdemeit, akik kiemelkedő közéleti, 

gazdasági munkásságukkal, tudományos, 

művészeti, kulturális tevékenységükkel, 

maradandó életművükkel hozzájárultak a 

város fejlődéséhez, vagy hosszú időn át 

kifejtett tudományos vagy művészeti 

tevékenységükkel hírnevet és elismerést 

szereztek a városnak. A díszpolgári cím 

évenként egy alkalommal, legfeljebb egy 

személy részére adományozható. 

 

Jó szerencsét! 

 

 

dr. Pataki Attila 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2742507846059283&ref=notif&notif_id=1617820539235583&notif_t=live_video
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2742507846059283&ref=notif&notif_id=1617820539235583&notif_t=live_video
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2742507846059283&ref=notif&notif_id=1617820539235583&notif_t=live_video
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In memoriam Dura László 
 

 

Dura László okl. bányamérnök tagtársunk 

2021. március végén, életének 85-ik 

évében, Budapesten elhunyt. 

 

Hamvasztás utáni temetése a vírusveszély 

elmúlta után lesz. 

 

Emlékét megőrizzük, utolsó Jó szerencsét! 

 

 

Podányi Tibor 

 

 

 

Csáky Károly Múltidéző írásai 
 

 

Egy felvidéki újságra szeretném felhívni a 

Tisztelt Tagtársak figyelmét, amelyet 

nógrádi tudatom óta figyelek. Ezen belül is 

Csáky Károly Múltidéző írásaira. Közülük 

most csak az alábbi linket küldöm el: 

https://felvidek.ma/2021/04/nyolcvan-eve-

hunyt-el-a-felvideki-kotodesu-vilaghiru-

tudos-finkey-jozsef/. 

Mindezt azért, mert sok selmecbányai 

vonatkozású írása volt idáig is, amit 

érdemes lenne közzétenni. 

 

Jó szerencsét! 

 

 

dr. Darvas Zoltán 

 

 

FÖCIK Hírek 

 
 

Koszorúzás 
 

 

 

Szűk körben, a járványügyi előírások 

betartása mellett koszorúzta meg báró 

Eötvös Loránd sírját a Magyar 

Geofizikusok Egyesülete, a Magyar Turista 

Egyesület és a Komarnicki Gyula 

Természetjáró és Hegymászó 

Sportegyesület képviselői halálának 102. 

évfordulója alkalmából. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

  

https://felvidek.ma/2021/04/nyolcvan-eve-hunyt-el-a-felvideki-kotodesu-vilaghiru-tudos-finkey-jozsef/
https://felvidek.ma/2021/04/nyolcvan-eve-hunyt-el-a-felvideki-kotodesu-vilaghiru-tudos-finkey-jozsef/
https://felvidek.ma/2021/04/nyolcvan-eve-hunyt-el-a-felvideki-kotodesu-vilaghiru-tudos-finkey-jozsef/
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110 éves az első szénhidrogén koncessziós törvény és 100 éve 

kezdték el mélyíteni a koncessziós HOS-1. kutatófúrást 
 

 

A szénhidrogénekre vonatkozó első 

koncessziós törvényt az országgyűlés 1911. 

január 17-én fogadta el és az 1911. évi VI. 

törvénycikként jogerőre emelkedett. A 

törvény az összes – természetben előforduló 

– szénhidrogénfélét a „fenntartott 

ásványok” közé sorolta. Kimondta, hogy a 

kutatásuk és bányászatuk az állam joga, de 

ezt a jogot szerződésben – a 

követelményeknek megfelelően – hazai és 

külföldi vállalkozókra átruházhatja. Az 

1911. évi VI. törvénycikk volt az első 

átfogó szénhidrogéntörvény 

Magyarországon, amely a bányajog-

történeti jelentőségén túl, azért is fontos 

volt, mert a kutatást nem a kevés pénzzel és 

silány felszereléssel kutatók tömegeire 

bízta, hanem az állam, továbbá néhány 

tőkeerős hazai és külföldi vállalkozás 

kezébe adta. A törvény bejelentését 

követően spekulánsok és a nem elég 

tőkeerős vállalkozások zártkutatmányai 

tömegesen megszűntek. A törvény 

egyébként az ásványolajra bejelentett 

zártkutatmányok tulajdonosainak 2-5 év 

moratóriumot engedélyezett. A további 

kutatási engedélyeket már az új törvény 

megfelelően adták ki. 

Magyarországon az ipari méretű 

szénhidrogén-termelés megteremtésében 

jelentős szerepet játszott a trianoni 

békeszerződés megkötése után előállt 

gazdasági kényszerhelyzet. A kőolajimport 

és a kőolajfogyasztás gondjaira megoldást 

csak a hazai kőolajlelőhelyek felkutatása 

adhatott. Az I. világháború után azonban a 

kincstár meggyöngült helyzete nem tette 

lehetővé a rendkívül költséges kutatások 

finanszírozását az ország belső területein. 

Ugyan szükségesnek látták a kincstári 

kutatások folytatását, felismerték: 

megoldást elsősorban az kínálhat, ha az 

1911. évi VI. törvénycikk alapján külföldi, 

szénhidrogén-bányászattal hivatásszerűen 

foglalkozó társaságra ruházzák a kutatás és 

a termelés jogát. A Pénzügyminisztérium 

már 1919. októberében felkínálta a 

lehetőséget a világ egyik nagy 

olajvállalatának, az Anglo – Perzsian Oil 

Company (APOC)-nak. Érdemi 

tárgyalásokra azonban csak a 

békeszerződés aláírása után került sor. 

Londonban 1920. október 20-án írták alá a 

koncessziós szerződést, amely szerint az 

APOC leányvállalata a D’Arcy Exploration 

Co. Limited kutatási jogot kapott az ország 

területének kétharmadára (60 000 km2). A 

koncessziós terület nem foglalta magában a 

Nagyalföld ártézi vizes területét és az 

Északi-középhegységet, mert ott a kincstár 

maga kívánt kutatni. Az APOC-cal kötött 

kutatási szerződés megfelelt a kor 

viszonyainak. Egyelőre három évre szóló 

előkutatási szerződés kötöttek. Az APOC 

kötelezte magát, hogy Hungarian Oil 

Syndicate Limited (HOS) (Magyar 

Olajszindikátus Kft.) névvel 

leányvállalatot alapít és 100 000 

fontsterlinget fordít a kutatásra. A kutatási 

engedélyt a Budapesti Bányakapitányság 

adta ki 1921. február 24-én, 691/1921. 

szám alatt. A szindikátus haladéktalanul 

munkához látott. Nagy reményeket fűztek a 

muraközi kőolaj-előfordulásoktól 

mindössze 25 kilométer távolságban fekvő 

budafai boltozathoz, ahol földtani 

vizsgálatok alapján kijelölték az első fúrás 

helyét. A budafapusztai HOS-1. fúrás, 30 

hónap alatt 1737,5 méterig mélyített fúrás 

meddő lett. 

 

 

id. Ősz Árpád 
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A Rudabányai Bányászattörténeti Múzeum 
 

 
 

 

Rudabányán a nagyüzemi 

vasércbányászat megindulása után 

gyakran bukkantak napvilágra 

figyelemre méltó leletek: különböző 

korokból származó, az egykori 

bányaműveléssel kapcsolatos 

tárgyak, ősmaradványok és 

ásványok. Többségük eleinte sajnos 

elkallódott, de miután Kállai Géza 

vette át a bánya irányítását (1918), az 

irodájába kerültek a termelés közben 

talált „kincsek”, amelyek átvészelték 

a II. világháborút és több múzeum 

anyagába beépülve napjainkig 

fennmaradt. 

1955-ben ünnepelték 

Rudabányán a nagyüzemi 

vasércbányászat kezdetének 75. 

évfordulóját, és ekkor alkalmi 

kiállításon mutatták be annak 

történetét. Majd felmerült az igény, 

hogy alakítsák azt állandó 

helytörténeti bányászati 

gyűjteménnyé. A Kállai-gyűjtemény 

adta a tárlat magját, amit a bánya 

raktáraiból előkeresett, használaton 

kívül levő szerszámokkal, 

eszközökkel és bányászcsaládok által 

őrzött tárgyakkal egészítettek ki. A 

gyűjtés és a rendezés munkáját Szabó 

György régész, a Magyar Nemzeti 

Múzeum munkatársa irányította. A 

kiállítás az akkor Petőfi, ma 

Gvadányi József Városi Művelődési 

Házban 1956. évi Bányásznapon, 

szeptember 3-án nyílt meg. 
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Az 1950-es évek végén a 

kiállítási anyag raktárba került, majd 

1960-ban Murvay László (1918–

1984) került a vasércbánya 

beruházási osztályának élére, aki 

felfigyelt a kiállítás tárgyaira. 

Hivatali elöljárói (Bics István 

vasércbánya-igazgató és Papp Bálint 

budapesti vállalatvezető) 

segítségével újjászervezte a 

gyűjteményt, ami regionális, majd 

országos jellegűvé vált. Érc- és 

Ásványbányászati Múzeum néven 

saját épülettel rendelkező 

intézménnyé fejlesztette, avatására a 

Rudabánya bányavárossá 

nyilvánításának 600. évfordulójára 

szervezett ünnepség keretében az 

1965. évi Bányásznapon került sor. A 

múzeum folyamatosan bővült 1967-

ben, a föld alatti bemutatóhely 

építésével 1969-ben, és a különálló 

ásvány- és őslénytárral 1980-ban, ez 

utóbbi idén fog megújulni. Ezenkívül 

Telkibányán, Nagybörzsönyben és 

Recsken – filiáléi is voltak. A 

működtetés 1990-től – a korábbi 

fenntartók, a bányavállalatok 

megszűnése miatt – alapítványi 

formában valósult meg. 

2006. március 1-től a múzeum 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Múzeumi Igazgatóság szervezetébe 

került. Ekkor a főépület is teljesen 

megújult, az intézmény neve Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei 

Bányászattörténeti Múzeum lett, 

majd 2013. január 1-től Rudabánya 

Város Önkormányzata lett a 

fenntartója. A Bányászattörténeti 

Múzeumban jelenleg 3 állandó 

kiállítás várja a látogatókat: a 

Mozaikok Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye bányászatából, a Földalatti 

fejtésmódok és az Ásvány-és 

őslénytani kiállítás.  
 

Jó szerencsét! 

 

 

Papp Andrea 

intézményvezető 
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A bányász-kohász-erdész szakestély a barátság temploma 

Miért lehetünk többek általa? 
Kellően tömörített kivonat a 2020. január 31-i előadásból. Az eredet a hagyományos 

tatabányai előadássorozat részeként még a pandémia berobbanása előtt hangzott el. 

 

 

Tisztelt hallgatóság, kedves barátok és 

érdeklődők! 

 

Hetedik éve annak, hogy ez a remek 

tatabányai kezdeményezés elkezdődött és a 

helyi egyesületi vezetés állhatatossága 

révén azóta is megújul évente. Teljesen 

mindegy, balekoktatásnak, vagy 

hagyományőrzésnek nevezzük, a 

témakörök, a lényeg és a szándék ugyanaz. 

A hallgatóság is, ugyanakkor mindig 

vannak újak, éppen ez ad értelmet az 

egésznek. A régiek, a tiszteletreméltó 

firmák részvétele pedig nagyon is fontos. 

Miattuk nem teheti meg az előadó, hogy 

évről évre csak önmagát ismételgesse. A 

selmeci diákhagyományok összessége 

akkora kincsestár, hogy mindig van mód új 

megközelítésekre, olyanokra, amelyek a 

veteránok és a jelöltek számára egyaránt 

érdekesek, értékesek lehetnek. Jómagam 

legalábbis minden évben erre törekedtem. 

Fabatkát sem érne az eddigi 476 

szakestélyen elkövetett „fáklyavitelem”, ha 

nem tudnék ennek a feladatnak emberül 

megfelelni. Nem sorolom fel a történelmi 

dátumokat, fordulópontokat - amúgy is lesz 

ezzel foglalkozó előadás – egyébként is, ha 

valaki rákeres a neten, tömérdek 

információhoz juthat e tárgykörben is. 

Egyetlen egy dátum hangsúlyozása 

azonban nagyon is fontos. A selmecbányai 

főiskolán 1823-ban történt meg először, 

hogy a professzori kar engedélyével nem 

csak szűkkörű diákösszejövetelt, hanem 

valóságos Schachtagot tarthattak. 

Függetlenül attól, hogy egyfajta „nem 

hivatalos” kezdeményezések már a XIX 

század elejétől voltak, vélelmem szerint ezt 

az 1823-as kezdést tekinthetjük 

szakestélyeink legelső „opuszának”. Szó 

ami szó, eszerint sokunknak a 2023-as év 

kiemelkedően szép, kerek kettőszáz 

esztendőt méltató jubileum lehet!  

A hallgatóság türelmével visszaélni 

nem bocsánatos bűn, tehát a címben 

jelzettek kapcsán csak néhány témakörre és 

azokon belül is csupán a legfontosabb 

tézisek kiemelésére szorítkozhatom. 

 

1., A szakestély valódi őszinteségre 

késztet 

Egyedül ilyenkor nyilvánulhatsz 

meg úgy, ahogy gondolod, egyedül itt nem 

kell töltelékmondatok mögé bújni. Egyedül 

ilyenkor nem kell tartanod attól, hogy 

társaid azonnal elhúzzák a szájukat és ha 

nem éppen rájuk nézel, összesúgnak a hátad 

mögött. Nálunk a tiszta beszéd járja, aki ezt 

nem tartja szem előtt, roppant hamar 

kitapsolják. Ha egy felszólaló arra 

vetemedik, hogy önmagát fényezze, 

óhatatlan felhangzik a kijózanító 

húúúúúú….moraj. Úgy szoktam mondani, 

hogy mifelénk magamagát írja ki a 

csapatról a nagyképű delikvens. 

Vannak mondatok, amelyek 

valójában sehol másutt nem vállalhatók fel 

anélkül, hogy a hallgatóságban 

visszatetszést, kétkedést, rosszabb esetben 

gúnyolódást ne váltana ki. Ilyen például, 

amikor a valódi hazaszeretet fontosságáról, 

nagynevű elődeink igazi tiszteletéről esik 

szó, ilyen valójában minden olyan 

kinyilatkoztatás, amely örök selmeci 

értékeink nagyszerűségére épít.  

Tedd a szívedre a kezed és úgy 

gondold át: hol teheted meg másutt, hogy 

nevén nevezz, sőt, hivatkozz olyan korunkra 

nem igazán jellemző ideákra, mint 

becsületesség, tisztesség, adott szó, 

önzetlenség, baráti segítőkészség, uram 

bocsá’ házastársi hűség, 

családközpontúság – hogy nyíltan 

kimondhasd a számunkra elfogadhatatlan 

genderelmélet és gyakorlat, politikai 

belemagyarázások, manipulációk 

elutasítását – hogy derűs és komoly 
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hozzászólásaidban egyaránt képviselhesd a 

természetes párkapcsolat szerint élet, 

gyermeknevelés, az összes normalitás 

tiszteletét – egyáltalán mindazon 

eszményeket, melyeket örökül kaptunk. 

Csak itt, ilyenkor! Nemes firmafelelősség 

annak megértetése, hogy az igazi bányász-

kohász-erdész szakestély az egyetlen hely, 

ahol a fenti kiállás sohasem politikai 

célzatú, csupán a selmeci elődökhöz hű 

magatartás. A régiek sem hagytak szó 

nélkül semmit – lásd 1848, lásd 1920, lásd 

1956. Vivát selmeci örökség! 

 

2., Megtanít önzetlenül becsülni a 

társakat, megtanít segíteni barátaid jó 

törekvéseit 

Régóta vallom, hogy szakestélyeink 

legfontosabb résztvevői valójában nem a 

megszállott, esetenként mindig ugyanaz a 

8-10 főnyi tisztséget, szereplést, szervezést 

vállaló csapat, akik elviszik a hátukon az 

estét. A legfontosabb résztvevő az értő 

többség. Akik önként a háttérben maradván 

is szívvel támogatják a célt. Akik miatt 

érdemes csinálni, akik nélkül csak magában 

forgó, szép lassan kiüresedő formalitás 

lenne az egész. Az értő többség nem 

féltékeny, nem azt keresi, mibe köthetne 

bele, mit fitymálhatna le. Az értők sohasem 

mondják utólag, hogy „gyenge a műsor, 

nem jó a szakestély…” Az értő többség 

pontosan tisztában van azzal, hogy 

egyáltalán nem olyan egyszerű feladat 

mindig ugyanazon keretek mellett valahogy 

mégis újat adni. Ők azok, akiknek a 

legelejétől az arcára van írva, azért jött, 

hogy jól érezze magát a barátokkal. Örül a 

találkozásnak. Valódi ünnepnek tartja.  

Ami nem kényszer, mégcsak nem is 

holmi társasági esemény, mert a szakestély 

az valami egészen más. Régi mondásom 

idézvén: „mert valahova tartozni kell, de az 

lehetőleg ne bank legyen…” Engedtessék 

meg idézni, mit mondtam 

hozzászólásomban erről 2019-ben az első 

miskolci nosztalgia szakestélyen: “Olyik 

ultra szupra veteranisszimusz veteránt néha 

már csak életkora mián is érnek holmi 

világi és egyesületi kitüntetések – én sem 

valék kivétel. Hadd mondom, melyik 

megtiszteltetést tartom mégis a 

legnagyobbnak. A hetvenes-nyolcvanas-

kilencvenes években rendre visszahívtak a 

bányász szalagavató szakestekre 

hozzászólni. Az egyik alkalommal megint 

csak végigbeszélgettük a valétánsokkal a 

teljes éjszakát, aztán másnap reggel vagy 

tizenöten kisértek ki a Tiszaira. Csak úgy 

zúgott a peronon a “hát ma este mégegyszer 

egy jót iszunk” refrén. Az évek során szinte 

már hagyományosan több ilyen is volt, 

aztán egy ideje már nem tudok Miskolcra 

járni, de ezeket a világító emlékeket itt 

őrzöm, ebben a “mellkasbéli” vitrinben!” 

Nem rejthetjük véka alá, hogy nem minden 

szakest-résztvevő érzi magáénak e 

gondolatokat. Elvárható nagyvonalúság 

tőlünk, hogy adjunk nekik időt rá, hátha 

ilyenné válnak ők is. Ha mégsem, hát csak 

magára vethet, csak ne locsolja… 

Amit szakestélyen nem fordulhat 

elő, az elsősorban a sértődés. Értelmetlen, 

fölösleges, méltatlan. Egyik ipari szakesten 

esett meg vagy harmincöt éve, hogy a 

balekkeresztelésre szánt - civilben 

bányagépészmérnök - delikvens már az első 

vizsgakérdésen úgy felháborodott, hogy 

kiviharzott a teremből. Megmosolyogtuk, 

sajnáltuk, de ennyi, semmi több – soha, még 

évek múlva sem tudott visszatérni közénk. 

Szégyellte magát. Költői a kérdés: vajon ki 

vesztett többet? Nem kell soha 

tökéletességre törekednünk. Önjelöltek, 

féltékenyek, félreértelmezők mindig 

lesznek, de nem ők a meghatározók. Azt a 

nemes pozíciót az értő többség tölti be, akik 

miatt a zászlóvivők elhivatottsága, kedve, 

készsége örök, mint a selmeci szellem. Vivát 

mi! Biztos láttatok már olyant, amikor a 

melletted ülő halálra drukkolja magát, hogy 

a most először felszólaló barátja ne süljön 

fel, ne hurrogják le. Olyasmit is kellett már 

látnotok, hogy ha az adott szakest előtt át 

kell rakni egy asztalt stb, akkor nem húzza 

ki ez alól magát semmilyen nagy világi 

beosztással bíró társunk. Mert ez tényleg 

valami egészen más. Ez a SZAKESTÉLY, 

így, csupa nagybetűvel!  
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3., Szinte észrevétlenül tanít meg a 

helyes előadásmódra, a társak, 

hallgatóság figyelmét kiváltani képes 

„szóömlés nélküli” fogalmazásra 

Régi igazság: diákkorunk óta - kvázi 

gyárilag - piszkosul utálunk mindenféle 

kioktatást. Az általános iskolában a 

kötelező olvasmányok elutasítása 

osztályszintű sport volt. Felnőttkorban 

aztán mindez mindennél jobban 

kiteljesedik. Senki se oktasson ki 

bennünket. Soha! A szakestély mégis 

alkalmas egyfajta önnevelésre. Az 

érzékenységek okán nem szabad neveket 

említenem, de nagyon sok kortársat tudnék 

felsorolni, aki anno alig mert megszólalni, 

kezdetben érteni sem lehetett, mit akar 

kihozni, aztán az évek során olyan rutinra 

tett szert, hogy ma már akkor is sikert arat, 

ha mondanivalójának tartalma messze 

elmarad a diákkori önmagától.  

Ez még csak az előadásmód. Nem 

szabad lebecsülni annak jelentőségét sem, 

hogy szakestjáró barátaink ezeken az 

összetartásokon tanulta meg, mit jelent, 

hogyan kell hallgatóság előtt beszélni. Nem 

megy máról hónapra, de elérhető, a civil 

életben való hasznosságához pedig nem fér 

kétség. Ne kerülgessük kimondani, ennek a 

tanításnak az üzleti kapcsolatokban, a 

mammonkergető harcokban is haszna van. 

A komolynál sokkal nehezebb úgynevezett 

vidám poharakra mindez fokozottan éri. 

Van egy tétel: ki amilyen szinten képes 

derűt okozni, legalább olyan színvonalon 

képes dolgozni is! 

Az utóbbi gondolat már a nehezebb 

diót, a tartalmat érinti. Anno volt úgy, hogy 

egy drága aknafőmérnök barátunk szakest-

felszólalásában (1968) kemény ötven 

versszakos versben foglalta össze a borsodi 

bányászat történelmét… A hetvenes 

években egy valétaszakestélyen tanúja 

voltam, amikor a rektorba is beletapsolták a 

szót, mert már vagy félórája tartott a 

hozzászólása. A legszomorúbb a 

tiszteletbeli évfolyamtársnak választott 

professzor kihuhogása volt, amikor ménkű 

hosszan bizonygatta – amúgy rendkívül 

kedvesen – hogy ő mindent a feleségének 

köszönhet… 

Elvileg oly egyszerű a tétel. Egy 

ember – kivéve a Praeses által megtehető 

külön felkéréseket, mert olyan is van – egy 

szakestélyen csak egyszer kaphat szót 

szervezetten 8-9 percre. Az ad hoc rövid 

szókérés (2-3 minuta), poén-bekiabálás az 

más – ha az elnök engedi, mert beleférvén 

emeli a szakestély fényét. Nem derűs 

mondanivalójú hozzászólás – újkori 

fogalomként Komoly Pohár – is csak egy 

lehet. Jómagam – ha a Praeses is úgy akarja 

- is csak úgy mondom a magamét, hogy 

öblöstalpas pohár. Ami komoly is, derűs is. 

Remélem, „ha majd egyszer elmegyek”, 

lesz ennek is követője. Vidám Pohár is csak 

egy lehet, egyéb szervezett 8-9 perces 

hozzászólás meg a tapasztalatok szerint 

csupán kettő, maximum három. Többre 

nem nagyon jut idő a leginkább 

optimálisnak tekinthető - 2,5, maximum 3 

órányi – „hivatalos” részben. Nem 

kardinális kérdés, hogy a himnuszok az 

elején vagy a végén legyenek. Mi – 

korosztályombéliek - az idősebbektől úgy 

tanultuk, a hangulati/tiszteleti csúcs a végén 

a legszebb – ezt tartjuk. Mások mást – 

lelkük rajta.  

Fontos, hogy a praeses preferálja a 

ténylegesen megtörtént, tanulságos esetek 

elmondását, ami sosem lehet hosszú – és 

csak úgy jó, ha csattanóval is bír. A 

különféle felszólalások tartalmi része már 

valóban sokkal nehezebb ügy. Volt úgy, 

hogy elnökként rendre kellett utasítanom az 

előadót, hagyjon fel a „csőlátással”. Ha 

indokolt, igenis ki kell mondani a 

„naturáliát”, de ha többnyire csak 

szaporodási fődarabok és a mégoly fáintos 

aktusok folyamatos emlegetése hangzik, az 

nem ide való, az még nekünk is sok. Mint 

ahogy egy meztelen szép fiatal nő látványa 

mindig gyönyörű, százával egyszerre látni 

viszont már igencsak csökkentebb hatással 

bír…  

Meg kell mondjam és ezt most 

fogalmazom meg először – amikor 

évtizedekkel ezelőtt érzékeltem, hogy 

immár jócskán kifogyóban van 
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szakestélyeink derűs vénája, nem igazán 

születnek jól előadható új írások akkor nem 

átallottam kinyitni Pandora szelencéjét. 

Azzal, hogy először kizárólag csak saját 

kútfejes, később aztán már csak részben 

ilyen, részben pedig hallott, átdolgozott, 

kérdésbe, keretbe foglalt poéncsokrokkal 

éltem Vidám Pohár gyanánt. No ez aztán 

nagyon hamar elterjedt és – bizony olykor 

nyakló nélkülivé is vált. Olyannyira, hogy 

egynémely méregdrága jóbarát – igaz, 

rendszerint ragyogó előadásmóddal – 

kizárólag csak sima vicceket sorol. Netről 

szedvén általában és úgy, ahogy az ott 

szerepel – ha szakestélyre való, ha nem. 

Sietek leszögezni, ha ez nívós, végső soron 

nem baj, de ha nem – az már kevésbé. A 

lényeg a csattanó aktualitásán, színvonalán 

van. No és a stíluson. Mindent lehet 

pellengérezni. Politikumot is, de csak 

általánosan, belföldi nevesítés nélkül, hátsó 

szándékú részrehajlítás nem méltó 

semmilyen formában. „Népcsoport-poén” 

is tehető, de csakis akkor, ha az kiváltképp 

szellemes, amin ők maguk is derülnének. 

Nos – ez nem egyszerű. Szép, nemes feladat 

– mégis, országunkban immár van nem 

kevés firma, aki hál’ Bacchusnak magas 

fokon képes művelni. Mostanában amikor 

csak lehet, jómagam igyekszem visszatérni 

a selmeci elődök gyakorlatához, akik 

csupán valóban megtörtént eseteket, tagság 

elé jó például állítható történeteket 

mondtak. A másik nemes módi az 

önmagunk ballépéseinek közzététele, naná 

az ilyen számíthat a legnagyobb sikerre… 

Csak egy példa: „a minap az egyik labrador 

retviever kutyám az izmos farkával 

véletlenül lesodorta a teraszunkról a 

kovácsolt vas széket. Tartok tőle, hogy ez 

nekem már nem menne…”  

Hanem ahogy fogkrémet nem lehet 

visszanyomni a tubusba, úgy a világi 

poéncsokrokkal való működést sem lehet 

már megtiltani, ami – ismétlem – nem 

igazán baj, ha eleinkhez és hozzánk méltó 

színvonalat tartunk. A selmeci keretek 

követése, a szakestély helyes mederben 

való maradás biztosítéka mindenekelőtt 

maga a Praeses, valamint az összes 

tisztségviselő. Igen, az utóbbiak is, kivétel 

nélkül. Azért választunk élenjárót, aki a szó 

igaz értelmében a szakest első szolgája! 

 

4., Jó értelmű fegyelemre, 

gondolkodásra, cselekvésre nevel 

Mindenki tudja, hogy nincs még egy 

ilyen összejövetel, ahol ennyire 

megkérdőjelezhetetlen sikerrel működne 

egyfajta viselkedési elvárás. Mégpedig 

erőszakolás, túlhangsúlyozás, sértő 

személyeskedés nélkül. Mindig van 

házirend – amely újabban és nagyon 

helyesen már nem hosszú, az 

elengedhetetlen passzusok említésén kívül 

csupán pár aktualitást tartalmaz. Akkor jó, 

ha nem mesterkélt. Hiteles kell legyen – ha 

nem az, a felkérendő „legidősebb” firma 

nem is írhatná alá. Egyetlen ilyen esetről 

sem tudok, pedig szó ami szó, volt úgy, 

hogy indokolt lett volna… A jelentkezőnek 

mindenkor meg kell szólítani a szakestélyt, 

kivétel voltaképp nem engedhető. E jogot 

tőle a Praeses akár menetközben is 

megvonhatja – rosszul felfogott jóindulat, 

hogy az elnökök vajmi keveset élnek 

ilyesmivel. A jó előre megírt Házirend 

pedig bizony nem ismételheti meg a 

„főtisztek” kinevezését, hiszen az 

egyesegyedül a Szakest elnökének helyszíni 

kompetenciája. Rendkívül fontos tétel, 

hogy a kellő figyelmet, fegyelmet az 

összetartás legelején kell megteremteni. 

Menet közben erre már csekély az esély. 

Ebből az egyszem szempontból ugyanaz, 

mint bármilyen más rendezvény, előadás. 

Meg kell fogni a hallgatóságot. Ha ez 

sikerül, akkor már nyert ügyünk van!  

Itt emelem ki: óriási megtiszteltetés 

társak előtt, nekik, számukra szólni. 

Visszaélni vele a legnagyobb bűnök egyike. 

Mindez ténylegesen nevelő hatású, amit 

alapvetően és legfőképpen a Praeses, aztán 

a tisztségviselők és szervezők, fáklyavivők 

kell, hogy átérezzenek. Nem szabad 

elismerést várni – tiszteletet, megbecsülést 

kikényszeríteni nem lehet. Ha a tett, a szó 

szívből jön, bizton meg fog történni. Az a 

kevés önjelölt, magamutogató álszerény, 

mindig mindent csak saját hiúsága mián 
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meglovagoló elenyésző kisebbség pedig – 

mondjuk ki – magasról le vagyon fütyölve, 

előbb utóbb úgyis lekopnak rólunk. Vivát 

értő többség! 

 

5., Mindenféle erőszakosság nélkül is 

elődeink, eszményeink tiszteletére indít 

 A világi kordivat nem éppen mutat 

pozitívumokat e témakörben. Vannak 

látványos, nagy karriert befutó emberek, aki 

ugyan váltig tagadják, valójában azonban a 

beosztással együtt baráti kört is váltanak. 

Amennyiben a szürke tömegbéli egykori 

barát nem teszi meg a szívességet, hogy 

végképp eltűnjön a süllyesztőben, némi 

parkolópálya után netán újra elfogadottá 

válik, érdekes módon ismét meg fogja 

ismerni az ún. nagy ember… Az 

elkötelezetten selmeci szellemű 

szakestjárók körében az ilyenek a 

matematikai hibahatárt sem érik el, ránk 

nem ez a jellemző. Van tisztelete az idősebb 

firmának. Nem függ attól, hogy bírja é még 

a tempót, vagy már csak elvétve tud 

megjelenni nálunk. Eszményeink része ez a 

kőbe nem vésett, mégis időtálló 

megközelítés. Nem kell sokat beszélni róla, 

így kell cselekedni és még valami: 

törekedni arra, hogy a tőlünk sokkal többet 

megélt társaink beszéljenek, meséljenek 

nekünk életükről, tanulságos dolgaikról, 

mert hitelesebb, értékesebb 

történelemlátás, visszatekintés, egyben 

útmutatás nem létezik. Vivát kedves jó öreg 

firmák!   

 

6., Áttételesen egész életedre, 

életfelfogásodra pozitív hatással bír 

 Számtalanszor elmondtam, leírtam 

már, hogy selmeci szellemben élni egy 

valóságos életforma. Gyakran élek azzal a 

tömör mottó-szerűséggel is, mely szerint az 

emberiségnek három nagy találmánya van. 

A kerék, a nő, meg a lapos üveg. Bízvást 

hozzátehetnők a negyediket is és ez a 

bányász-kohász-erdész szakestély. 

Köszönet és hála selmeci elődeinknek érte. 

Megélni gyönyörűség, átadni, hűen 

örökíteni kötelesség! 

Hál’ Istennek még mindig sokan 

vagyunk, akik az elmondott ideák mentén 

görgetjük végig a spullnit. Akiknek nem ért 

véget ez a csodavilág az egyetemi élettel, 

vagy utána az aktív esztendőkkel. Ezért 

haragszom a manapság dívó ellentétszítókra 

a korosztályaink között. Megér a gondolat 

egy tömör kifejtést. Tisztelni kell a diákság 

élenjáróinak akaratát, csakúgy, mint a jó 

értelemben megszállott veteránokét – de 

nem falból, hanem őszintén – ennyi az 

egész. Céljaink ugyanazok: a világon 

egyedülálló selmeci diákhagyományoknak 

fent kell maradniok az idők végezetéig. A 

példát mutatni szándékozónak pedig – lett 

légyen fiatal, vagy öreg – tényleg óriási a 

felelőssége. Mert ember legyen a talpán, aki 

eligazodik napjaink agyonmanipulált 

világában – nagyon nem mindegy, a 

dolgokról hogyan vélekedünk és mit adunk 

át. Lássuk be, bizony nem katasztrófa, ha a 

szakmáinkhoz akárcsak oldalról is, de 

mégis csak kötődő egyéb hazai egyetemi, 

főiskolai ifjúság erre fogékony, amúgy is 

csak roppant szűk része nem a 

temészetellenes kordivatot, hanem a 

selmeci eszmerendszert kívánja követni. 

Hangsúlyozom, mert bizony ez a lényeg: 

követni - az eredetieket tisztelni, 

útmutatásukat elfogadni és nem kisajátítani 

– óriási különbség! 

 Még egy hasonlat: magam csakis a 

mentes ásványvizet kedvelem. 

Vonatkoztassunk el attól a valós ténytől, 

hogy nekünk nem éppen az ásványvíz a 

totemitalunk - úgy mondjuk: a mi 

szakestélyeink is mentesek egy sor dologtól. 

Mentesek az öncélúságtól, a kivagyiságtól, 

a karrierizmustól, az önfeladó 

hazugságoktól, a történelemhamisítástól, a 

politikától, mert mindig is afelett állt és állni 

is fog, ameddig csak szuszogni bírunk. 

Vivát Selmec! 

 

………… 

 

Végezetül pedig kettő – reményeim 

szerint immár meglehetősen közismert 

tételem: 
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A első: …. múlhatnak az évek, 

történhet bármi – tudd meg: helyesen élsz, 

ha mindvégig képes vagy megőrizni magad 

olyannak, mint amit az összes ellendrukker 

csak irigyelhet: valódi eszményeket valló, 

ha létében nem is, de szívében örök selmeci 

diák. 

 

Második: … a minden ízében 

álságos, nyámnyilára manipulált külvilág 

sajnos létező és művileg kreált bajaira pedig 

rá se ránts, mert ahogyan abban a picinyke 

Hármaskönyvben írva vagyon:  … sok van, 

mi csodálatos, de a józan bányásztól nincs 

rettenetesebb! 

 

Jó szerencsét – csakazértis temérdek 

színültig csillét! 

 

 

Kiss Csaba András alias Balhés Charley 
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Az első magyar akadémikus bányamérnök 
 

 

Szentkirályi Zsigmond 

(szentkirályi), aki egy 1337-től ismert régi 

Szatmár vármegyei család leszármazottja, s 

nevüket az érmelléki Szentkirály (ma 

Érszentkirály, Eriu-Sâncrai) után kapták, 

volt az első magyar akadémikus 

bányamérnök.  

 

 
Szentkirályi Zsigmond 

(1804-1870) 

 

Akinek az apja, Szentkirályi Mihály 

(1771-1836) táblabíró volt. A Kolozsváron 

1804. május 14-én született Szentkirályi 

Zsigmond elemi, közép és jogi tanulmányait 

is szülővárosában folytatta. A királyi 

líceumban 1821-ben végzett jogi 

tanulmánya után a főkormányszéknél írnok. 

Majd 1826-ban Nagyszebenben 

bányagyakornok, ahol 1827-ben tette le a 

hivatali esküt. S 1827-től Selmecbányán az 

Academia Montanistica (bányászati-

kohászati akadémia) hallgatója volt, ahol 

1829-ben szerzett bányamérnöki oklevelet. 

Osztrák életrajz írói szerint, már 1829-től 

Zalatnán dolgozott, ahol bánya és uradalmi 

igazgatóság, aranyváltó, próbázó és 

olvasztó hivatal működött. Azonban csak 

1831-ben került állományba és lett 1846-ig 

a zalatnai bányatörvényszéken ülnök, és a 

Hunyad megyei (Hunyader Komitats) 

bányatörvényszék elnökhelyettese. 

Zalatnán olyan nagy tapasztalatú és tudású 

bányászati szakemberekkel dolgozott 

együtt, mint Debreczeni Márton, Nemegyei 

János zalatnai uradalmi igazgató, Császár 

Zsigmond bányatörvényszéki elnök, Bartha 

Gyula bányatörvényszéki ülnök, Reinbold 

Antal kohónagy, kohóülnök és Bölöni Mikó 

Samu miniszteri osztálytanácsos. Zalatna 

abban az időben a bányareformok 

szempontjából igazi szellemi központ volt, 

amelyben Szentkirályi Zsigmond is jelentős 

részt vállalt. Így nem tekinthető 

véletlennek, hogy az akkori magyar 

szellemi élet aktív szervezője és művelője, 

a Magyar Tudományos Akadémia 1845-ben 

levelező tagjának választotta. Zalatnáról 

1846-ban áthelyezték Moldvabányára 

(románul Baia) a bányahivatalhoz, ahol 

bányamester és helyettes bányabíró volt. 

Az oravicabányai bányahivatalnál, 

ahol 1845-től folyt érctermelés és Kossuth 

Lajos (1802-1894) kinevezése után Szlávy 

József (1818-1900) volt az igazgató, 1848-

ban Szentkirályi Zsigmond lett a bánsági fő-

bányanagy helyettese. Az itteni ércbánya-

vállalatnak hadiüzemé alakításában, ahol az 

1848-49-es szabadságharc idején 

ágyúgolyókat öntöttek, Zsigmondy Vilmos 

(1821-1888) bányamérnök is részt vállalt, 

akit 1848-ban a resicai kerület vezetésével 

bíztak meg, és amikor menekülni 

kényszerült, az állami pénztárt ide 

menekítette. Az 1848-as év végén – miután 

a vérengzésekben a zalatnai bányatisztek 

színe-java áldozatul esett, köztük Nemegyei 

János, Császár Zsigmond, Bartha Gyula, 

Reinbold Antal és Debreczeni Márton egy 

családtagja (valószínű öccse) Debreczeni 

Ferenc bányamérnök – Szentkirályi 

Zsigmond Oravicabányáról (románul 

Oravița) Kolozsvárra menekült. Ekkor 

hivatalából felfüggesztették és járandóságát 

megvonták. 1849-ben Debreczeni Márton 

(1802-1851) megbízásából, Csányi László 

(1790-1849) erdélyi kormánybiztos mellett, 

az erdélyi aranybányászat felett őrködött. 
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A világosi fegyverletétel után 

visszatért a régi munkahelyére 

Moldvabányára, de ottani állásából 

felfüggesztették és Temesváron 

haditörvényszék elé állították. Miután 

1850-ben minden vád alól felmentették, 

először feltételesen, majd véglegesen, 

visszakapta az oravicabányai bányanagy 

állását. A fia Szentkirályi Ákos (1851-1933) 

már itt született. 1854-ben pedig a bánsági 

bányakapitányság ideiglenes vezetésével 

bízták meg, s 1855-ben kinevezték helyettes 

erdélyi bányakapitánynak és Zalatnára 

költözött. Miután 1859-ben véglegesítették 

kinevezését és bányatanácsos címet kapott, 

a bécsi geológiai intézet 1862-ben levelező 

tagjává választotta. Azonban 1865-ben 

nyugdíjba ment és visszaköltözött 

Kolozsvárra, ahol 1867-ben 

megválasztották polgármesternek, amiről 

betegsége miatt 1868-ban lemondott.  

1870. április 16-án, Kolozsváron is 

hunyt el, s a Házsongárdi temetőben 

helyezték örök nyugalomra, ahol sírköve 

gazok között megkopottan még ma is áll. A 

Magyar Tudományos Akadémián 1877-ben 

Jakab Elek (1820-1897) akadémikus 

történész mondott felette emlékbeszédet. 

 

 
 

 

 

Réthy Károly 

 

 

 

A selmeci főiskolai Ifjúsági Kör házavató ünnepsége 
 

 

1908. november 7-én és 8-án nagy 

örömünnepe volt a selmeci főiskolásoknak, 

ugyanis azon a hétvégén avatták fel az 

Ifjúsági Kör új otthonát. Az akkori selmeci 

házavató ünnepségre a fővárosból már 

autóval – „nyitott Benz-kocsin … útközben 

folyton küzdve az olajbefagyás okozta 

nehézségekkel” – is el lehetett jutni. A 

valóban fagyos, +1 és –6 °C közötti derűs, 

majd havas selmeci1 november eleji 

hétvégén a főiskolai ifjúság hangulata 

egyáltalán nem volt fagyos, ugyanis 

melengette a szívüket, hogy végre birtokba 

vehették a kifejezetten ifjúsági köri otthon 

célú új, korszerű épületet. 1908 őszén 

 
1  Nemzeti Sport, 6. (1908) 47. sz. 23. (nov. 21.); Pesti Hírlap, 30. (1908) 
268. sz. 21. (nov. 8.) és 269. sz. 23. (nov. 10.) 

azonban nem csak új épületet, hanem az 

elsőéveseknél bevezetett új formájú, 

arcképes leckekönyvet és Vadas Jenő 

személyében (akarata ellenére) új rektort is 

kapott a beiratkozott 324 főiskolai 

hallgató.2 A vigadó nagytermét akkoriban 

színészek foglalták el, ezért – további – 

újdonság volt az is, hogy „az 

emberemlékezet óta szokásos balek-bál 

mulatság … nem az eddig megszokott 

időben, novemberben”, hanem következő 

év januárjában volt. Mindezek persze 

eltörpültek a javarészt közadakozásból 

épült új köri otthon (1. kép) mellett, mely bő 

egy évtizedig állt a főiskolai ifjúság 

2  Selmecbányai Híradó, 18. (1908) 41. sz. 3. (okt. 11.)  
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használatában. Lássuk is, hogyan 

ünnepeltek e fagyos hétvégén Selmecen! 

 

 
1. kép: Az Ifjúsági Kör otthona (1910 k.) 

 

Az Ifjúsági Kör a Sembery-házban hosszú 

évekig – több mint két évtizedig – kénytelen 

volt bérelni székhelyépületet. A Kör bérlői 

minőségében osztotta az akadémia sorsát, 

hiszen az is hosszú évekig bérleményekben 

kapott helyet. Az egykori Péch Antal 

utcában található köri otthon (ma 

Novozámocká 139.) 1908 májusában 

megkezdett átalakítását – sok más selmeci 

és főiskolai középítkezést is elnyert – 

Hugyecz (György) és Rosenauer (Lajos) 

besztercebányai cég vállalta el Sobó Jenő 

(Hodrusbánya, 1853 – Sopron, 1920) 

főiskolai építészeti tanszéki tanár előzetes 

költségvetései alapján, melynek összege 

15 000 és néhány koronát – mai értéken 

közel 26,3 millió forintot – tett ki. A köri 

helyiség „a város egyik legszebb pontján 

fekszik, gyönyörű kilátással az egész 

városra. Van szép és tágas kerthelyisége, 

amelyet egy kettős tekepályával látnak el. 

Az eddigi főbejárat mellett fekvő és azelőtt 

éléskamrának használt helyiséget 

összeépítik az étteremmel úgy, hogy 

 
3  Selmecbányai Híradó, 18. (1908) 21. sz. 4. (máj. 24.); 
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/; 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=190  

modern és tágas étterme lesz a körnek. 

Kibővítik az olvasó termet is, új bútorok 

jönnek a kártya és billiárd szobába.” Sobó 

Jenő (2. kép) főbányatanácsos nemcsak a 

költségvetést, hanem az átépítést is 

megtervezte és emellett vezette a műszaki-

kivitelezési munkálatokat. Az átépítés 

idején a köri elnök Pető János (sz. 1887) 

emh., az alelnök Kerényi István (sz. 1884) 

bányajogász és a főtitkár Zemanek György 

(sz. 1888) emh. volt.3 

 

 
2. kép: Sobó Jenő főiskolai tanár (Soproni Egyetem 

Központi Könyvtár és Levéltára) 

 

A hétvégi, kétnapos házavató ünnepség 

gazdag programot tartalmazott. Az ifjúság – 

hálája jeléül – 1908. november 7-én, 

szombat este hét órakor Sobó Jenő 

tiszteletére a Szentháromság-téren 

fáklyászenét rendezett Sobó, 

bányatörvényszéki épületben (Hellenbach-

ház, Berggericht) volt lakása előtt, ahol a 

köri elnök szónoklatot is tartott. Másnap a 

főiskolai ifjúság „igen sikerült ünnepélyt 

rendezett”, amire számozott belépő 

jegyeket bocsátottak ki azzal, hogy az esti 

programra a Joerges-cégnél jegyeket 

árultak a következők szerint: oldal- és 

körszék 3 korona, karzati számozott ülőhely 

és I. zártszék 2 korona, II. zártszék 1 korona 

60 fillér, állóhely 1 korona volt (mai értéken 

1753 forint). A korabeli hírlaptudósítások 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=190
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alapján lényegében három nagyobb részre 

bonthatjuk a vasárnapi házavatási 

ünnepséget, az alábbiak szerint: 

 

I. Délelőtt 

1. a Himnusz után fél tizenegykor a 

köri alelnök megnyitó beszédet 

tartott, 

2. a köri zenekar Franz von Suppé: 

Költő és paraszt című művét adta 

elő, 

3. az Ifjúsági Kör fejlődéséről a köri 

elnök tartott ünnepi beszédet,  

4. Sobó Jenő arcképének leleplezése 

képezte az ünnepély fénypontját, 

5. a köri pengetős zenekar zenei 

egyveleget adott elő, 

6. Dzsida József (sz. 1884) bmh. 

felolvasta a „Képek a selmeci 

diákéletből” című művét,  

7. a köri zenekari indulót követte a 

Szózat; 

II. Délután 

8. kettő órakor az új otthonban – 

többek között – Sobó Jenő és 

Horváth Kálmán polgármester 

részvételével bankett (lakoma) volt 

pohárköszöntőkkel, 

9. felolvasták az üdvözlő táviratokat, 

majd táviratilag üdvözölték Wekerle 

Sándor miniszterelnököt – 

Selmecbánya díszpolgárát – és 

Darányi Ignác földmívelésügyi 

minisztert; 

III. Este 

10. nyolc órától színházi díszelőadás 

volt a Vigadóban, Szabadhegyi 

Aladár színtársulata az ifjúsági 

zenekar közreműködésével 

Gárdonyi Géza: A bor című darabját 

adta elő, 

11. táncmulatság, „bál fejezte be a szép 

ünnepet”.  

 

A házavatáskor az OMBKE „a házalap 

emeléséhez” 100 korona – mai értéken 175 

300 forint – adományt tett. Ezzel 

kapcsolatban megjegyzem, hogy a volt 

selmeci diák és OMBKE alapító szépapám, 

Fritz Pál János (Selmecbánya, 1842 – 

Petrozsény, 1914) főbányatanácsos 

korábban 10 koronát adományozott az 

otthon céljára. Az ifjúság hamar belakta az 

új otthonát (3. kép), ugyanis annak 

éttermében az Erdélyi Kör már december 5-

én „víg poharazás mellett” nedves estélyt, 

majd az Alföld-Tiszavidéki Kör december 

12-én „a köri zenekar nótái mellett igen 

sikerült disznótort” tartott. A régi selmeci 

diákemlékek közül a steingrubei 

nagyközségi jelvények és tárgyak (4. kép) a 

házavatást követően – a városi tanács 

engedélyével a helyi múzeumi letétből – az 

új otthonba kerültek és ott voltak láthatóak.  

 

 
3. kép: Az ifjúsági kör otthona belül, falnak 

támasztva a „steingrubei bíró uram botja” látható. 

(1909, Soproni Erdészeti Múzeum F-10911) 
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4. kép: A „steingrubei bíró uram botja” – pecséttel a 

tetején – ma a Soproni Egyetem Selmeci 

Műemlékkönyvtárában található. 

(Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltára) 

Az ünnep napján megjelent selmeci hetilap 

címlapján szépen – és egyben ma is 

érvényes intelemmel – köszöntötték az 

ifjúságot: „Elérte a fiatalság sok küzdelem, 

évtizedes fáradozás után, hogy Otthont 

teremtet magának itt. Amikor ezt az 

Otthont, ma ünnepségek között fölavatjuk, 

felszenteljük: tegyen fogadást arra, hogy 

élvezettel, kitartással dolgozik a főiskolán 

és erős akarattal s munkával fog dolgozni, 

mikor elkerülve a főiskoláról édes hazánk 

hegyeinek dús kincseit aknázza ki és 

erdeinket tárja fel és hasznosítja.”4 Így 

legyen! 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

Gróf Széchenyi István – a malomipar kifejlesztése 

Magyarországon, és egyéb gazdasági, kulturális tevékenysége 
 

 

A magyar nemzet, mint történelmi közösség 

– remélem – úgy gondol a múltjára, hogy az 

a legszorosabb kapcsolatban van a jelennel 

és a jövővel. Többen úgy érezzük, hogy a 

jelen lehetőségeit meghatározzák a múltban 

lezajlott események, és kevésbé vagyunk 

annak tudatában, hogy az, ahogyan mi a 

jelenünkkel foglalkozunk, meg fogja 

határozni a jövőt, amiben majd 

gyermekeink, unokáink élnek. 

 A történészek gróf Széchenyi 

Istvántól többnyire a „Tiszteld a múltat, 

hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass 

a jövőn.” idézetet említik. 

Gyermekkoromban – az első nagy 

tatarozásig – a Magyar Nemzeti Múzeum 

folyosóján Édesapámmal mindig a 

„Tiszteld a múltat, tartsd a jelennek, 

emlékek nélkül a nemzetnek híre csak 

árnyék.” nagybetűs feliratot olvashattuk, 

és találgatták a látogatók, hogy kitől 

származik. Nekem még dr. Benda Kálmán 

történész mondta: Vajon ki lehet? Csak a 

legnagyobb magyar. 

Régi nagyjainkra gondolva mindig 

megkísérelhetjük beleélni magunkat az ő 

korszakukba, az akkori életmódba. A 

magyar történelem egyik legragyogóbb 

alakjáról szólva nem tagadhatjuk, hogy 

1848-as visszavonulásakor már 35 év 

megfeszített és igen gyümölcsöző munka 

 
4  Jó szerencsét, 2. (1908) 7. sz. 117. (nov. 15.); Erdészeti Lapok, 47. 
(1908) 23. sz. 1181-1182. (dec. 1.); Selmecbányai Híradó, 18. (1908) 44. sz. 4. (nov. 

volt mögötte. Katonai, császári, 

széleskörű társadalmi kül- és bel-honi 

elismerések, Buda és Pest fővárosi rangba 

emelése. A polgári ipar (hengermalom, 

hajógyár, selyemipar) kereskedelem, 

közlekedés (gőzhajó és vasút), 

mezőgazdaság (lótenyésztés, jobbágyság 

lebontása), művelődés (színház, a Redoute, 

Casino, zenélőkút, sétány, a magyar nyelv 

terjesztése), sport (lóverseny, evezősport) 

és az oktatás (Iparmű tanoda), a társasági 

élet intézményesítése. 

 Budán és Pesten az ő 

kezdeményezésére alapult a Nemzeti 

Casino, a Pesti Magyar Színház, a Magyar 

Tudományos Akadémia, a Gabonacsarnok 

(sic! – sajnos több újságíró hibásan 

Tőzsdepalota-t ír), a Pesti Redoute (sic! – 

sajnos több újságíró hibásan Vigadó-t ír), a 

Lánchíd, vagyis a pesti belváros jelesebb 

épületei a Kirakodó téren. Továbbá 

Hengermalom, Óbudai Hajógyár és 

Csónakda stb. Igen sokat tett két nagy 

folyónk – a Duna és a Tisza – hajózhatóvá 

tételéért egész le a Fekete-tengerig, 

valamint a Balatoni hajózás elindításáért 

(Kisfaludy gőzhajó sic! – több újságíró 

hibásan Kazinczy-t ír!) és történelmi 

Magyarország vasúthálózatának 

kialakításáért. 

1.), 45. sz. 1. (nov. 8), 50. sz. 3. (dec. 13.), 51. sz. 2. (dec. 20.); Budapesti Hírlap, 28. 
(1908) 270. sz. 16. (nov. 11.)  
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 Mindezekre az általa Angliában, 

Nyugat-Európában látott és megismert ipari 

és polgári intézményekre és annak 

rendeltetésszerű, szabályos birtokba 

vételére számos könyvén és írásán keresztül 

rá is hangolta a közvéleményt. 

Politikai pályája során, melyben az 

első felelős magyar minisztertanácsban a 

közlekedési tárca ellátásáig és (1848 

nyarán) a miniszterelnökségig vitte, amíg 

csak lehetett, mindig a középutat igyekezett 

tartani a császár és a hazai pártosuló 

irányzatok között. Ő volt a legalkalmasabb 

arra is 1848 tavaszán, hogy az uralkodónak 

átadja a követeléseket tartalmazó 

országgyűlési feliratot. Amikor pedig a 

forradalom vívmányaként megalakult a 

független magyar kormány, 

kompromisszumot kötve a radikálisabb 

irányzattal, félretéve a maga mérsékelt 

tempójú reformtörekvéseit, teljes szívvel és 

sokrétű támogatásával Batthyányi és 

Kossuth mellé állt. 

Az a lenyűgöző az ő életútjában, 

hogy mindenki számára azt mutatja: nem 

létezik olyan helyzet, olyan emberi 

nyomorúság vagy a népünknek olyan 

borzasztó sorsa, ahonnan ne lehetne 

tetteinkkel, közösségi összefogással 

felemelni a hazát – Ő mindvégig ebben hitt 

és tetteivel bizonyított. Mindenki tud 

munkálkodni azért a közösségért, amelyhez 

tartozik, főleg, ha van egy olyan határozott, 

egyenes jellemű, tapasztalt gazdálkodó, 

okos gondos gazda és a hazának olyannyira 

elkötelezett közösségi vezetője, mint gróf 

Széchenyi István. 

Széchenyi István állapota 1848 

nyarán a rengeteg lótás-futás, aggódás, 

izgalom és végül a tehetetlenség, önvád 

miatt igen nagymértékben leromlott. Magát 

hibáztatta a szabadságharc kitörése és 

elvesztése miatt is, mivel ő indította be az 

1820-as és az 1830-as években fokozatosan 

a reformokat, ő szorgalmazta a 

magyarosítást, az addig használt latin nyelv 

helyett a magyar nyelv használatát. 

Széchenyi úgy érezte, hogy ő 

ébresztette fel a nemzetet, ő indította el az 

átalakulási folyamatokat, tehát 

mindenért, ami a forradalomba, 

szabadságharcba torkollott, azért végső 

soron ő a felelős. Ez olyan mértékű önvádat 

és felelősségvállalást eredményezett, amit 

tiszta személyisége, lelkiismerete, idegei 

akkor és ott, 1848 szeptemberben nem 

tudtak elviselni. Személyiségének komoly 

összeomlása következett be e nagy testi és 

szellemi megterhelés miatt, így orvosa 

döntése alapján a döblingi – abban a korban 

elsőrangú és nagyon modernnek számító – 

szanatóriumba (ideggyógyintézetbe) vitték. 

 A szanatórium Széchenyi új 

otthonaként szolgált több mint tíz évig. 

Több évre volt szüksége, amíg újra 

visszanyerte munkaképességét. Ezt a 

hosszú felépülési időszakot okozhatta 

idegeinek állapota ugyanúgy, mint az a 

tény, hogy az 1849 utáni években, a véres 

megtorlások (üldözések, akasztások) idején 

egy Széchenyihez hasonló békés 

közösségépítő ember már nem tudott 

hasznos lenni a megfélemlített, bujdosni 

kényszerülő polgároknak. 

 1860 márciusában ezekért, és az 

írásaiért és a naplójában tett a császárra és a 

császári udvarra terhelő – bár igaz – 

megjegyzései miatt leveleit, iratait a 

rendőrség elkobozta. Mind az ő 

lakosztályában, mind a szanatórium 

igazgatójánál több házkutatást is tartottak 

többször megfenyegetve mindkettőjüket. 

Az igazgató félelmében elégette Széchenyi 

több iratát is. Sorra meglátogatják 

Széchenyit 1860 márciusában a rokonok, 

barátok, családtagok, köztük felesége, két 

fia és a leánya is. 

 A gróf újra aggódni kezdett, sokszor 

le se hunyja a szemét éjszaka. Március 

végén a szanatórium igazgatója ki akarja 

dobni, mert elege van, hogy az intézménye 

és ő maga is Széchenyi miatt folyamatos 

rendőri zaklatásoknak van kitéve. Ez a 

megalázó helyzet és az ellene való 

tehetetlensége a grófot annyira kikészíti, 

hogy más utat nem látva maga előtt, 

vélhetően emiatt vetett véget életének. 

Széchenyi István személyiségének 

és munkájának hatását szerettem volna – 

korábbi cikkeimben – megmutatni az iparra, 
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ezen belül a bányászatra és a kohászatra. 

Remélem valamelyest sikerült is. Még 

fontos és érdemes beszélni Széchenyi 

malmi tevékenységéről, hiszen több 

nagyvállalat, vállalkozás köszönheti létét és 

sikerét.  

A Pesti Hengermalom építési 

munkáit 1839-ben kezdték meg, és 1841. 

szeptember 15-én helyezték üzembe Európa 

akkor egyik legkorszerűbb új malmát a mai 

Margit híd pesti hídfőjének közelében. A 

gőzgépet a bécsi Fletscher és Punchon 

cégtől rendelték meg 1840-ben, s az első 

őrlésre 1841. szeptember 15-én került sor a 

malomban. Széchenyi már korábban elérte 

a nádornál, hogy a malom mellett 

gépműhelyt is felállíthassanak. A 

Hengermalom igen jó minőségű lisztet 

állított elő, terményei sikert arattak, így a 

részvényesek nem csalatkoztak. József 

nádor a kezdetektől fogva támogatta a 

malom létrehozását, ezért az elkészült 

létesítményt hálából József 

Hengermalomnak nevezték el. 

A svájci Ganz Ábrahám a 

hengermalom gépműhelyének hívására 

érkezett Pestre, ahol az öntöde felállításával 

és vezetésével bizonyította szakértelmét. 

Innen kiválva alapította meg vállalkozását 

1844-ben a Vízivárosban. Az 1870-es 

években az időközben nagyvállalattá nőtt 

Ganz-gyár meghálálta a születéséhez kapott 

segítséget. Ganz utódjának, Mechwart 

Andrásnak új típusú hengerszéke 

világhírűvé tette a magyar őrlést. A magyar 

malomipar elsőként alkalmazhatta a gyár 

kéregöntéssel készült különleges 

keménységű öntöttvas malomhengereit, s 

így jelentős technikai előnyre tett szert, 

malomipari gépgyártásunk pedig vezető 

pozíciót vívott ki a világban. Ezáltal a 

malomnak a Ganz-birodalom születéséhez 

is volt köze. 

A Pesti Hengermalom Társaság 

malmában indításakor az ország első, még 

külföldön gyártott hengerszékek működtek, 

melyek a hagyományos eljárásoknál 

nemcsak több, hanem jóval magasabb 

minőségű és többféle liszt előállítását tették 

lehetővé. A 19. század 60-as éveitől 

robbanásszerűen kialakult malmi nagyipar 

valóságos „húzóágazattá” vált a gyáripar 

számára. Az 1860-as években a budapesti 

malomipar nemzetközi szinten is 

számottevő kapacitást épített ki. Sorra 

jelentek meg a nagymalmok a 

Lipótvárosban. Előnye volt a jó 

megközelíthetőség: az időközben kiépült 

pesti rakpartok és a "vasútfő", a Nyugati 

pályaudvar elődjének közelsége és az olcsó 

telekárak tették vonzóvá a városrészt. A 

másik pesti "malomnegyed" kialakulása a 

Soroksári út mellett a Concordia Rt. 1866-

os alapításával kezdődött. 

Malomiparunk az 1860-1870-es 

években tehát a világ élvonalába került, 

Budapest pedig a világ legnagyobb 

malomipari központja volt a kilencvenes 

évekig, ekkor szorult a második helyre az 

amerikai Minneapolis mögött. 

Magyarország búzatermésének harmadát 

őrölték lisztté a pesti malmok, és közben 

feldolgoztak nagy mennyiségű balkáni 

importgabonát is. Évente 926 ezer tonna 

gabonát őröltek itt, míg a vidék másfélszáz 

nagymalmában összesen egymilliót. Rövid 

időn belül a malomipar lett a magyar ipari 

megújulás és fejlődés húzóereje. 

Sikereinket világszerte figyelemmel 

kísérték és igyekeztek utánozni. A 14 

budapesti gőzmalom közül azért került több 

is a mai Soroksári útra, mert a terület jól 

megközelíthető volt vízen és szárazföldön. 

Termékeik zöme a Monarchia piacain talált 

vevőre, de Bécs, Berlin, Párizs és London 

pékjei és háziasszonyai is magyar lisztet 

vettek, ha valami nagyon finomat akartak 

sütni. Mivel Mechwart hengerszéke 

tökéletes megoldást kínált a malomkövek 

helyettesítésére, így az 1870-es évek 

második felében a nagymalmok kicserélték 

berendezéseiket. A drága és törékeny 

porcelán, de már hengerszékben futó 

hengereket is minden ilyen malomban a 

Mechwart-féle, kéregöntéssel készült 

különleges keménységű öntöttvas 

malomhengerre cserélték. 

Az igazi csapás azonban a 

Monarchia szétesésével, annak hatalmas és 

garantált piacának elvesztésével érte a 
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budapesti malomipart. 1925-ben 

kapacitásának csak egyötödét tudták 

kihasználni, ezért ezek az üzemek sorra 

szűntek meg, 1929-ben már csak 6 

malomban őröltek. Épületeiket lebontották, 

és a lipótvárosi malomnegyed utolsó 

nyomai is eltűntek, a pesti malmokat 

később már csak a Soroksári úton találjuk 

meg, ezeket 1949 után sorra leépítették. 

2018 március 7-én hajnalban leégett 

Soroksári úti malomépület, mely a világ 

második legvirágzóbb malomkultúrájának 

része volt. A Budapest, IX. kerület, 

Soroksári út 24. alatt korábban volt malom 

területén 1978-ban létrehozott egyik igen 

színvonalas Malomipari Múzeum, mint 

több és kisebb műszaki múzeumi sorstársa 

ideiglenes bezárását követően sajnos 

megszűnt. Ma már a nem látunk a net-en 

hirdetést budapesti malomra, jelenleg Az 

Első Pesti Malom- És Sütőipari Rt. 

Kiskunlacházán található a Vasúti sor 3. 

szám alatt, csoda, hogy még van és 

működik. 

 

 
A Ganz-gyár hengerszéke 1876-ból 

 

Széchenyivel és munkásságával 

kapcsolatban másokhoz képest jelentősen 

több könyv, esszé, cikk jelent meg, így a 

tollat ragadók száma igen nagy és 

érdekélődési köre, tudásszintje nagyon 

eltérő. Ebből eredően több helyen és 

nevesnek tartott újságírók is számos 

alapvető hibát vittek írásaikba – vélhetően 

az un. gyorsaság és újdonság közlésének 

vágya és a felületesség az új olvasót vagy az 

új érdeklődőt megtévesztheti, mely 

kerülendő, mert sokan nem kívánnak és 

sokszor nem is lehetséges, hogy mindig 

visszamenjen az olvasó a közel 200 éves 

forrásokhoz. Fontosnak tartom a hiteles 

adatközlést, illetve a pontosításokat is. 

Természetesen mindre kiterjedően nem 

lehet ezzel foglalkozni, pár érdekesebb 

témában igyekszem egy-két példán 

keresztül ezeket megmutatni. 

 

Magyarázatok az újságírói elírásokra 

A tőzsde intézménye 

Magyarországon is hosszú múltra tekint 

vissza. A 19. század második felében 

alapított Budapesti Áru- és Értéktőzsde a 

magyar királyi kereskedelemügyi miniszter 

főfelügyelete alatt álló, testületi és 

önkormányzati jogokkal bíró intézmény 

volt, amelynek a mezőgazdasági 

nyersanyagok, nemesfémek, ércpénzek és 

értékpapírok kereskedelemének 

szabályozását és elősegítését tűzték ki célul. 

Árutőzsdei részlegének elődje a Pesti Lloyd 

Társulat által 1854-ben létrehozott, a 

gabonafélék kereskedelmét koncentráló 

Gabonacsarnok – Széchenyi ezt az 

intézményt hozta létre, és ez később alakult, 

változott a kereskedelem igénye szerint. 

Egy 1860-ban kelt császári pátens előírta, 

hogy a birodalom nagyobb városaiban 

állítsanak fel az állam által jóváhagyott 

szabályok szerint működő árutőzsdéket. A 

kamara indítványozta, hogy Pesten az 

intézmény egyszerre legyen áru- és 

értéktőzsde. Az alapszabályt 1863-ban 

erősítette meg egy udvari rendelet, amely a 

Pesti Lloyd Társulatot bízta meg a tőzsde 

megalakulásához szükséges végső 

teendőkkel. Az értéktőzsde végül 1864. 

január 18-án nyitotta meg kapuit, majd négy 

esztendővel később magába olvasztotta a 

Gabonacsarnokot és felvette a Pesti, majd 

1873-tól a Budapesti Áru- és Értéktőzsde 

nevet.  
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Pesti Gabonacsarnok Budapest 1854, illetve a Lloyd Palota 1854| Forrás:mek.oszk.hu 

 

 

A félreértések elkerülése érdekében 

meg kell jegyeznem, a gróf Széchenyi 

István által létrehozott Gabonacsarnok 

(tervezte Hild József) nem azonos az V. 

kerületi Szabadság téren még ma is 

meglévő, 1897 és 1907 között épült, a 

Tőzsdepalota nevet viselő épülettel 

(tervező Alpár Ignác), ami 1945-ig a pesti 

tőzsdeként működött. Majd 1945 és 2009 

között számos alkalmazást nyert, sokáig 

volt a Magyar Televízió Székháza, 2009-től 

üresen állt, jelenleg felújítják és később 

alakul majd ki, hogy mire hasznosítják. 

Egyes újságírók, és egyéb „kutatók”, ha azt 

olvasták, hogy a Gabonacsarnokban 

működött Pesten először árutőzsde, majd az 

alakult tovább, de a közleményeikben több 

helyen időben már helyette és helytelenül 

használva leírta Tőzsdepalota nevet és 

helyet.  

A Lánchíd pesti oldalán születő 

városrész kereskedelmi központjában, az 

akkori Kirakodó téren (korábban 

Rakpiacnak, majd Ferenc József térnek, 

majd Roosevelt térnek nevezték, 

napjainkban pedig Széchenyi István térnek 

hívják) és környékén felépülő paloták 

páratlanul egységes és szép városképpé 

formálódtak. A Pesti Kereskedelmi Testület 

1826 és 1828 között építtetett egy 

reprezentatív palotát a Kirakodó tér déli 

oldalán, ami végül 1830-ra készült el. Ez az 

1854-től Lloyd-palotaként emlegetett 

portikuszos épület a főváros legszebb 

klasszicista palotája lett. Ez volt a Pesti 

Polgári Kereskedelmi Testület székháza, 

1827-ben az első pesti tőzsde is itt 

működött, más néven Kereskedelmi 

Csarnok, de Gabonacsarnok-ként is 

említették. Az épületet 1945-55-ös ostrom 

után bontották, majd itt épült fel a Sofitel 

szálloda (Zalaváry Lajos építész tervei 

alapján), ami Atrium Hyatt néven nyitott 

meg 1982-ben. Dél felé ezzel az épülettel 

zárul a Széchenyi tér.  

 

 

 
 



 

 22 

 
A Tőzsdepalota frissen elkészült épülete 1906-ban (Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára 

HU.BFL.XV.19.d.1.08.114) 

 

 

Vagyis mindenféle félreértések és 

téves írások miatt igyekeztem tisztázni, 

hogy nem szabad térben és időben 

összetéveszteni az 1827-ben a Rakpiac (ma 

Széchenyi) téren állt első pesti tőzsdét, 

másnéven Gabonacsarnokot a 

Tőzsdepalotával, ami 1907-től áll a 

Szabadság téren, ami már a 20. századi pesti 

tőzsdének adott helyet. Ha az épület 

felújítását befejezik, vélhetően már a 21. 

század Pestjének kereskedelmi irodái 

kapnak itt helyet.  

Mindezek ellenére a Szabadság tér 

déli sávjában a Virulj emlékkút készült 

1930-ban, (Telcs Ede alkotása) gróf 

Széchenyi István feleségének, Seilern-

Aspang Crescence grófnő „első platánfa 

ültetésére” emlékeztet a Sétatéren.  

A mai Vigadó tér környékén az 

1700-as évek végén a várost védő 

rondellánál húzódott Pest északi határa. Az 

északi nagyrondella elbontása (1789) után 

Pollack Mihály kapott megbízást egy tánc- 

és koncertterem megépítésre; az 1832-re 

elkészült Redoute, a pesti klasszicista 

építészet egyik kiemelkedő épülete volt a 

mai Vigadó elődje. A Redoute épülete, 

amelyben 1848-49-ben az első 

népképviseleti országgyűlés ülésezett, 1849 

májusában az osztrák várvédők 

ágyútüzének áldozatává vált. Az 

újjáépítéssel 1859-ben Feszl Frigyest bízták 

meg, és az új palotát, amellyel a tervező 

magyar stílust akart megteremteni, végül 

1865. január 15-én nyitották meg. 
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A pesti Redoute 1832-ben (tervezte: Pollack Mihály) 

 

A Vigadó 1945-ben, Budapest 

ostromakor súlyosan megrongálódott, 

helyreállításáról később hosszú vita folyt. 

Végül csak 1960-ban született határozat – a 

különleges, egyedi építészeti alkotás 

kultúrtörténeti jelentősége miatt – az 

újjáépítésről. A Duna-parti palota 1980. 

március 12-én nyitotta meg ismét kapuit egy 

660 és egy 200 személyes színházteremmel, 

valamint egy kiállító galériával. A Vigadó 

Galéria vette át az Erzsébet téren álló 

Nemzeti Szalon szerepét, amelyet 1960-ban 

lebontottak. Ezután a kortárs alkotók 

műveit itt mutatták be 2004-ig. 2004 és 

2014 között újabb nagyszabású felújításon 

esett át az épület, a 2014. március 14-én 

megnyitott Vigadó szinte eredeti 

pompájában ragyog. 

 

 

 
A pesti Vigadó, azaz az újjáépült Redoute 1865-ben (tervezte Feszl Frigyes) 
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Vagyis, ha helyesen írunk arról, 

hogy Széchenyi pénzével, munkájával 

hozzájárult a pesti Vigadó megépítéséhez, 

akkor korrektebb lenne azt írni, hogy 

megépült a Redoute Széchenyi gróf 

támogatásával, hiszen Széchenyi aktív 

életében készült épültet nem Vigadónak 

nevezték, mindazonáltal a szerepe az volt. A 

Redoute-ban az első bált 1833. januárjában 

rendezték, ezzel nyitotta meg kapuit az 

épület, amely a vigasságok mellett a 

legmagasabb szintű kultúra otthona is volt – 

Pesten akkor még egyedüli 

koncertteremként is használták. Jó pár 

alkalommal koncertezett a teremben előbb 

az idősebb, majd az ifjabb Johann Strauss, a 

magyar szerzők közül pedig Erkel Ferenc, 

illetve Liszt Ferenc, aki először az 1838-as 

árvíz után adott itt jótékonysági koncertet. 

A Redoute rövid pályafutása 1849. 

májusában ért véget, amikor az osztrák 

várvédők ágyútüzének áldozatává vált, s 

jelentős részben megsemmisült. Az 

újjáépítéssel 1859-ben Feszl Frigyest bízták 

meg, s az új palotát, amellyel a tervező 

magyar stílust akart megteremteni, és az 

épületet 1865-ben adtak át. 

 

 
A második háború után többször tatarozott, majd teljesen felújított pesti Vigadó 2014-ben 

 

 

 A második világháborúban a 

Vigadó épülete súlyosan megsérült, s 

kétségessé vált az épületrom jövője. A 

Vigadót 1954-ben felvették a 

műemlékjegyzékbe, majd a 

megmenekülését kívánó szakemberek „a 

szabadságharc forradalmi szellemében 

fogant romantikus építészet egyetlen 

alkotását" védelmükbe vették, s végül az 

illetékesek az ötvenes évek végén 

engedélyezték a kulturális létesítmény 

újjáépítését. Az építkezéshez 1968-ban 

kezdtek hozzá, illetve a bontáshoz, hiszen 

az épület számos részét megszüntették vagy 
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átalakították. Az akusztika javítása 

érdekében a nagyteremben prizmás 

gipsztestekbe helyezett égők kerültek a 

mennyezetre, ezzel a terem öt méterrel 

alacsonyabb lett. Az újjáépített Vigadó 

1980. március 15-én nyitotta meg kapuit a 

látogatók előtt. A „második" Vigadó 

színpadán is művészi kiválóságok léptek 

fel, megfordult itt a világhírű 

zongoraművész Cziffra György mellett 

Kovács Dénes, Perényi Eszter, Szenthelyi 

Miklós, valamint Szvjatoszlav Richter 

zongoraművész. Fellépett itt a Magyar 

Állami Hangversenyzenekar is Kobayashi 

Ken-Ichiro vezényletével. A régi pompáját 

már csak nyomokban őrző Pesti Vigadó 

2004-ben zárt be. A Műcsarnok 2013-ban 

megkapta a felújítása végéhez közeledő 

Pesti Vigadó tulajdonjogát. A harmadik 

évezred Vigadójában majdnem eredeti 

szépségében pompázik a díszteremsor, bár 

a mennyezeti festményeket és a szobrokat 

már nem lehetett rekonstruálni. Ismét régi 

fényében tündököl a főlépcsőház, az 

előcsarnok, megújult a kamaraterem. A 

Duna-part ezen ékköve új terekkel 

gazdagodott: az V. emeleten előadó- és 

kiállító-teremmel, a VI. szinten 

tetőterasszal, ahonnan pazar látvány tárul 

elénk. 

Elszomorító, amikor egy 

balatonparti helységben élő, cikkező, ma 

élő újságíró a Kisfaludy balatoni gőzőst 

Kazinczy gőzösként közölte le, miközben a 

csatolt fotón látható volt a hajón lévő helyes 

KISFALUDY felirat is. 

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 
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Szent Borbálával Babba Mariához 
Zarándoklat biciklivel 

8. rész 
 

 

 
Lovászi – Csíksomlyó 

2015. V. 11 – 25. 

 

Május 19. Kedd (a 9. nap) 

 

Debrecen – Zsibó (Karesz) 

 

Karesz: 

 

Én reggel 3-kor keltem Debrecenben, 

összekészültem és indulás a létavértesi 

határátkelőhöz. Majd lefagytam a bicikliről. 

6-kor nyitott a határ, meglepetés volt, hogy 

nem Pista fia várt a Dokkerrel, hanem Pista 

a kis Dáciával. De betettük abba is a bicajt. 

Körülbelül félúton jártunk, amikor a kocsi 

defektet kapott. Ki a bicaj, fel a pótkerék, 

vissza a bicaj. Aztán gumiszerviz keresés, 

ott a bicaj ismét ki, majd be. A fiúk Zsibón 

vártak ránk plussz egy órát. 

 

 
Együtt szereljük össze csomagjaival a bringát a 

főtéren. 

 

Zsibó – Bonchida (András, Golyó és 

Karesz) 

 

Golyó: 

 

Annyit azért mindenképpen érdemesnek 

tartok megjegyezni a tegnapról és a máról, 

hogy ki is oldotta meg Károlyunk 

szállítmányozását a létavértesi csíkátlépőtől 

Zsibóig. Mert ki lett volna, ha nem a 

szentjobbi huszárkapitány! Első 

találkozásunkkor is látszott, hogy karakán 

ember és a pár nap be is bizonyította, hogy 

nem ismer lehetetlent. Jó pár kéréssel 

fordultunk hozzá utunk zavartalansága 

miatt - mindent, szinte gondolkodás nélkül 

megoldott. Daliás testtartása, egyenes 

tekintete teljesen jól tükrözi személyiségét, 

hozzáállását a mindennapokhoz. 

Megérdemli a magyar huszár zubbonyt! 
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„Drág elesett” 

 

Kiértünk a városból, pár km-t haladunk a 

még vékonyka Szamos mellett, majd 

Szamosőrmezőt is elhagyva távolodunk a 

bennem mély élményt hagyó szilágysági 

tájtól. Dél felé haladunk, Almásbalázsháza, 

Hídalmás felé. Milyen szép egységet 

képeznek a település nevek is a tájjal! Itt 

folyik a Szamos, aztán az Almás völgyében 

Hídalmáson egy hídon átmegyünk az 

Almáson. Kialakult sok száz év alatt, ahogy 

bárhol máshol is.  Ebbe csak belerondítani 

lehet, ahogy ezt megtették sok helyen, 

máshol is. 

Mire a hídon átmegyünk, már Kolozs 

vármegyében vagyunk, de nem ennek 

köszönhető, hogy Karcsi hangot ad 

éhségének. Még alig jöttünk, Bonchida 

messze van és Andrással egyetértve korgó 

gyomrú barátunkat rászedjük a következő 

falu meghódítására. Jól haladunk, tán még a 

fújdogáló szellő is velünk van és ez sokat 

jelent. Szinte repülnek a biciklik a lankás, 

még erdővel szabdalt tájban és az utat is fák 

kísérik, őrt állva mellettünk. Drág nagyobb 

falunak ígérkezik, ahol bízunk benne, hogy 

lesz egy árnyas udvar, egy jó sör és falni is 

tudunk venni valamit, mert már elég 

szegényes biciklis zsákunk éléskamrája. 

Begurulunk a faluba és keressük a helyet. 

Csak nem akaródzik megtalálni, ami 

kedvünkre lenne, pedig higgye el mindenki, 

nem vagyunk nagy igényűek. Aztán egy 

fapalánkos kerítés mögött söröző férfiakat 

látunk az udvaron és az árnyat adó udvari 

fák mellett mintha boltocska is lenne. Mai 

utunk településein jól látható és érezhető 

volt, hogy magyar szóra nem igen 

számíthatunk már ezen a vidéken. Az 

udvarban is így volt. Kérdésünket, hogy 

bejöhetünk-e, mutogatni is kellett és a 

férfiak közt akadt egy, aki a többiekhez 

hasonló, kíváncsian szívélyes arccal, erős 

akcentussal mondta: igen. 

Egy tornácos faházikóban boltocska. 

Nézzük, mit találunk benne? Kenyér van. 

Az jó, mert ami zsákban bujkál, már három 

napos. Semmi baja, de ha van friss, akkor 

azt csipegessék a madarak. Van egy hűtő is, 

melyben fehérlik egy darab szalonna. Abból 

inkább még se. Nézzük tovább. Vegyi áruk, 

paradicsom konzerv és hoppá, magyar 

löncshús konzerv. Ez az. Már több tíz éve 

nem ettem, nekünk pedig ennünk kell, hisz 

Karcsi éhes. Tornácon az árnyékban 

műanyagasztal székekkel, amiket 

elfoglalunk és kipakolunk. Löncshús tán 

mai kenyérrel, a zsákból az utolsó hagyma, 

amit még Siklóson kaptunk egy szép 

asszonytól, egy darab sajt, narancs talán 

Szilágynagyfaluból és sör a boltocskából. 

Valóban, már ki tudja hány éve, tán katona 

lehettem, mikor löncs konzervet ettem. 

Felejthetetlen íz, de úgy eltűnt a dobozból, 

mint a kámfor, tán még ki is töröltük. Amíg 

pedig csipegettünk, söreinket 

elfogyasztottuk, az udvar többi vendége 

láthatóan semleges említést tettek rólunk és 

miközben minden szájban parázslottak a 

cigaretták, kortyolták söreiket, egyszer csak 

hangos beszédjük mellett rázendítettek. 

Végül is ebédidő van, meleg van, kapák 

állnak a falnak támasztva. Mi biciklizünk, 

ők vidáman énekelnek. 

Míg kezdünk összeszedelőzködni, 

Andrásnak eszébe jut - a zsibói lelkész 

Drágra mondta, hogy ez évben elesett. Igen, 

Drágon eltemette az utolsó magyart! 

 

Menjünk! Megköszöntük a helyet, mintha 

kérdésükre válaszolva uticélunkat is 

mondtuk volna és kölcsönösen egymásra 

mosolyogva, kezünk intésével is 

elköszönve, kitoltuk a bicikliket az 

udvarból. 

 

„Mire jó a bivalycsorda és a kecskenyáj?” 

 

Golyó: 

 

A drági udvarból kijőve, kezemben a három 

szelet három napos kenyérrel, hogy az úton 

a madaraknak adom, újra nyeregbe 

szálltunk. Nem esett jól 50 m után meglátni, 

hogy emelkedőt rejtegetett előttünk a 

kanyar. De csak nem lesz hosszú, hisz most 

ettünk és egy patak is folydogál mellettünk! 

Mert folyóvíz és vasút mellett nagy 

emelkedő nem lehet. De itt volt! A patak el, 
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huss! Hegy elénk, hajts! Jön egy kanyar, 

nem látod be és már reménykedsz, hogy ott 

vége. Belátod és reményed szertefoszlik. 

Tekersz, próbálva tartalékolni a legkisebb 

sebességfokozatot, hisz ki tudja mi jön még 

és kell majd a segítség a fogaskerekektől. 

Aztán egyszer csak feladod, igénybe 

veszed, marad az akaraterőd. Annak is 

elkezdesz örülni, ha csökkenni látod a hegy 

dőlését, de jó, ott majd feljebb kapcsolhatok 

és újra lesz tartalék. Néha sikerül, általában 

nem. Legalább is nekem. Újabb kanyar, 

újabb remény és a szertefoszlott remény 

feloldódik egy bivaly csordában. Itt le kell 

szállni, ezt alaposabban meg kell nézni. 

Mert hisz bírtam volna tovább, ez nem 

kérdés, de ezt le kell fényképezni, ezt otthon 

meg kell mutatni! 

Lihegve próbálom kétkerekű útitársamat 

stabilan leállítani. Nehogy úgy járjak, mint 

az indulás napján, mikor az út melletti árok 

lejtős hídján leállítottam, hogy egy fa tövét 

megkeressem. Míg a fa tövét megjelöltem, 

egy kamion suhallata járművemet 

felöklelte. Most legfeljebb a bivaly. Ahogy 

fényképeztem, a csordást, illetve csordás 

asszonyt is észrevettem botjára 

támaszkodva. Mély barna bőrét takaró 

ruházatából arra gondoltam, hogy maradék 

kenyerünket még se adom a madaraknak. Ő 

szó nélkül, örömmel elfogatta. 

Tovább a hegynek, új kanyar, új remény. 

Míg keményen nyomom a pedált, 

többedjére látom, hogy törik az ugart. 

Traktor egy ekével szántja az érintetlennek 

tűnő hegyoldalt. András szerint inkább az 

ősi módszerről lehet szó, beveti párszor, 

majd pihenteti pár évig. Ki tudja ezért-e, 

vagy mert a tulajdon viszonyok most 

rendeződtek? Ha rendeződtek! Mert tőlünk 

nézve a "csíkon" túl még sok az ügy, mely 

lóg a levegőben. 

Tekerek felfelé és bírtam volna tovább, hisz 

behoztam a többiek előnyét is, mire bivaly 

szemlém alatt tettek szert és lankásabb is 

lett az út, de újra kényszer pihenőt kellett 

tartani. A sok birka együtt a nyáj. De mi a 

rengeteg kecske? Nyáj, csorda? Tehát az 

úton előttem elkezdenek átvonulni a 

kecskék. 

 
 

Leszállok, nehogy megzavarjam őket. 

Várok és várok. Fehérek, feketék, tarkák, 

kicsik, nagyok, anyakecskék, bakkecskék, 

gödölyék és már a pulzusom is rendeződött, 

de a kecskék még mindig elfogják az utat. 

Négylábú barátaink nem zavartatják 

magukat, igaz, a forgalom csak mi vagyunk. 

Mi újra beérjük egymást, Karcsi is betolja a 

bringát és a kecskék még mindig 

menetelnek. De hol a pásztor? Arra tán 

nincs is szükség, hisz a hosszú vonulás 

végén megjelennek a kutyák. Magabiztosan 

feltérképezve az utat, vakkantva kettőt, 

bonyolítják a terelést. Ez viszont 

óvatosságra int, ami városi gyereknek 

eszébe sem jutna, hisz szelíden lépegetnek. 

De a jó pásztorkutya szemet-szemért 

alapon, az idegent távol tartva, akár 

megmarva óvja a rábízottakat. Sok 

"nagykutya" tanulhatna tőlük. Figyelmesen 

kell elmenni mellettük. - Elmentünk, tovább 

a tető felé. 

Pár szusszanás az erdővel borított árnyas 

helyen, kortyantás a vázra szerelt kulacsból 

és örülünk ugyan, hogy lefelé vezet az út, de 

valahol mégsem, hisz akkor újra fel kell 

jönni. Mert nem a holland mélyföld felé 

haladunk. 

Az út minősége nagyon jó, a gépet meg 

lehet ereszteni, tépni fogjuk a km-ket. Tud 

is száguldani az egy lóerős kétkerekű, 

turbó-porlasztó nélkül is. Míg a zalai 

dombokon sikerült 45 km/h-t mérnem 

műszerfalamon, addig itt, a hosszabb 

lejtőkön 55 km/h-t is mutatott a digitális 

kilométeróra. 

Száguldunk lefelé, fogy a km, 

izzadságunkat felszárítja a sebesség, kiérve 

az erdőből csodaszép medence panorámája 

tárul elénk, ahogy a mesében írva van. A 



 

 29 

kisebb dőlésben az erdő lankás mezőben 

folytatódik, ahol hatalmas birkanyáj legel 

az esztena körül. 

 

 
 

Távolabb tekintve szántókat látni. De csak 

óvatosan a távolba látással, figyelve 

magunkra is, előre tekintve az útra, a 

bitumenes útnak mintha ott előbbre 

megváltozna a színe. Más lenne a kő, amit 

belekevertek? Nem, ez nem lehet igaz! 

Pedig igen, vége az útnak. Volt, nincs. Fék, 

csikorgás nélkül és kezdődik a döcögés. 

Mindjárt nem olyan szép, amit fentről 

láttunk. De akkor sem a lét határozza meg a 

tudatot! 

Persze azért valami kitaposott út van, hisz a 

falvak között megyünk és még autó is jön 

velünk szembe. Aminek most nem kellene, 

mert légszűrő az nincs a biciklin. 

Bezötyögünk Kisesküllőre. Visszajön az út, 

pontosabban a maradványa, több a gödör, 

mint az út. Ez van. Akinek nem tetszik, az 

ne vállalkozzon ilyesmire! 

 

De mi is van? Mert hagyjuk a kátyúkat, újra 

látni vélünk valamit. Nem újdonság, 

templomtornyok. Az egyik, a legtávolabbi 

nagyon fénylik. Az lesz a hagymakupolás. 

Majd másik kettő is egyre jobban 

körvonalazódik, egy hegyesen, a magasba 

felívelő fazsindelyes és kis egyszerű fehér 

falú, kis harangtoronnyal. 

Míg odaérünk, látjuk a falu házainak 

állagát. Ezt nem érdemli a táj és talán az ott 

élő emberek sem. Mert élnek, művelik kis 

parcelláikat. Vezetik az ekét húzó lovat, 

kapálják a kukoricájukat a mellé ültetett 

babbal, pöfög az 50 éves traktor, friss 

trágyadomb az istálló és az út között és a 

falu kandeláberein lobog a három színű 

zászló a kékszínű csillagossal együtt. 

  

 
Nem is tudom, ez most az Union belül van vagy 

kívül? 

 

Leszállunk a kis fehér és a fazsindelyes 

között, amiről közelebbről látszik, hogy 

fatemplom. Melyik, milyen felekezeté 

lehet? A kicsin látszik a Kálvin-csillag, 

református. Az égbetörőn szokásos kereszt, 

tán katolikus? András az utóbbit veszi 

célba, én nem restellek visszalépni a 

reformátushoz. Magas a fű, járdányi van 

lekaszálva, ami a templomudvar 

temetőjéhez vezet. Először mégis a 

templomajtóhoz megyek, de se ott, se 

ablakon nem sikerül bekukucskálnom. 

Nézzük a sírokat, melyből talán tíz 

található. Szinte mindegyik egy, a Ver 

családból. A legutóbbi temetés a feliratok 

alapján 2011. március 11-én volt, Ver 

György, kinek 91 évet adott az Isten. 

Sírfeliratán Ida felesége is szerepel, de csak 

a születési évvel, 1932. a "Meghalt" még 

nincs kitöltve. Kisesküllő tán még nem esett 

el? 

András után menve, kicsit fel a 

domboldalba, szemet gyönyörködtető 

templomot láthatunk, minden része fából. 

Már az udvar kerítése is feltűnően érdekes. 

Fa födémmel fedett, vastag ágakból font. 

Bejárat távolból, akár egy nagy 

székelykapu, de közelebbről látszik, hogy 

nem, a faragás egészen más, nem magyaros. 

A templomtorony ível tornyával az égbe, 

akár egy csillagokhoz irányított űrhajó. 

Szintén sírok a templom körül, a felírt 
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nevek a két nép keveredéséről tanúskodnak, 

de inkább román. - Görögkatolikus, 

gondoltam és utána nézve megerősítést 

nyertem. Hát persze. Az erdélyi románság 

döntően görögkatolikus volt, Rómához 

tartozott. A nyugathoz, légyen az jó vagy 

rossz. Nem véletlen, hogy ők is csak 

részben vagy sehogy nem kapták vissza 

Ceausescu után egyházuk ingatlanjait. 

Építettek részükre ortodox templomot, 

ahogy ebben a faluban is ott ékeskedik friss 

falakkal. Hisz egy az Isten, ennek mondjon 

ellen valaki! Hát nem mindegy? Nem! 

Mert megnéztem, Drágon és Kisesküllőn is, 

ahogy sok más erdélyi faluban is, már a 

XIX. végén is 70%-os románság élt 

cigányokkal és magyarokkal együtt. 

Drágon még 10% zsidóság is, ami komoly 

gazdasági életre utal. Itt a Wesselényi 

birtokokon a magyarok reformátusok, a 

románok görögkatolikusok voltak, Trianoni 

"csík" húzásig biztos. Ahogy az is biztos, 

hogy az 1989-es forradalom után Partiumtól 

Székelyföldig gomba módjára nőttek ki az 

ortodox templomok a földből, sokszor a 

más templomának földjéből. Ez a modern 

hittérítés pedig szerintem egy dologról szól. 

Európától (Rómától, Kálvintól, ...) el, 

veszélyt jelent nagy Románia számára. 

Ez a görögkatolikus templom pedig a román 

népi építészet egyik gyöngyszeme. Kár, 

hogy erre is az enyészet vetette árnyékát. 

A falu ortodox templomát is láttuk, ahogy 

elbicikliztünk mellette. Az udvara szépen 

rendben volt. 

Míg Andrással a templomokat szemügyre 

vettük, a mi kitüntetett Károlyunk pihegett 

az árnyékban. Látszott rajta, hogy ereje 

határára ért, pedig még legalább 30 km, 

mire Bonchidán Marika néni levesét 

szürcsölheti. Hát igen! Mindennek ára van. 

Tünemény a lelke, hogy míg őt a budai 

várban kitüntették, az addigi egy nappal 

több tekerésünket be akarta pótolni. De 

ehhez hajnal 3-kor kelt, eltekert 

Debrecenből a határig és Zsibótól folytatta 

velünk. Neki ez plusz 40 km kialvatlanul. 

Előtte figyelmeztettük, hogy ez nem lesz jó, 

most pedig szeretjük érte. 

 

 
 

Jöttek még dombok, de nem szerpentinek és 

nem volt bivaly sem kecskenyáj. Haladtunk 

is szépen. Borsaújfalu, Kolozsborsa és 

mindez hol? Hát Kolozs vármegyében a 

Borsa folyócska völgyében. Újra milyen 

szép név egybeesések. 

Határozottan emlékszem, ahogy élveztem a 

sebességet, kicsit fel, majd sokat le a 

Szamos völgye felé. Meg is előztem 

rendesen a többieket és a válaszúti 

útkereszteződéshez érve, büszkén vártam 

őket, egy teljesen ellátott bolt előtt. Íme, mit 

találtam? Sörözzünk! Sör az lett, de 

leteremtés is. Mert én miért rohanok előre 

és ők találtak egy rövidebb utat és ott nem 

kellet volna felfelé menni, mint majd most 

és azonnal hozzak három sört! Hát ezek a 

fiúk tényleg elfáradtak, gondoltam, mert az 

általuk említett rövidebb út becsatlakozását 

persze nem láttuk és felfelé sem kellett 

menni, de van ez így ilyenkor. Ez volt utunk 

első és utolsó konfliktusa, mely végül nem 

három, hanem hat sörrel zárult. 
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Pár km után beértünk Bonchidára, gyorsan 

megtaláltuk Boldi Marika nénit, aki ugyan 

nem szereti az italozást, inkább imádkozik - 

tudtam meg telefonon tőle - de azért csak 

pálinkával és sörrel köszöntött bennünket. 

Aztán kész a vacsora is - mondta, de előtte 

mi inkább lefürödtünk, hogy feléledjünk és 

élve Marika néni ajánlatával, megtömtük a 

mosógépét. Karcsi még az asztalhoz 

vonszolta magát, míg én újra megízleltem 

Andrással a pálinkát. Majd Marika néni 

asztali áldást mondott. Nem is volt ezzel 

semmi baj, hisz ez így van rendjén, ahogy 

egész utunk során is volt. De Marika néni 

addig mondta, megemlékezve még a 

halottjainkról is, hogy én újra nagyon 

szomjas lettem és Karcsi majdnem 

belealudt. Az Úr pedig eljuttatta az első 

kanál nagyon finom levest a szánkhoz, majd 

pedig a sült nyuszit. Közben vendéglátónkat 

meséltettük és megtudtuk, amit sejtettünk, 

hogy Ő valamiféle bennfentes 

egyházgondnok, ki helyileg a környékbeli 

katolikus egyház mindenese. Erős hite 

mellett fizikailag sem adja alább. Mert pl. 

nyolc templomot festett ki az utóbbi időben 

az állvány építésével egyetemben. 

Az utolsó falat után Károlyunkat ágyba 

bújtattuk. Két lélegzetvétel után 

összezáródtak szeme pillái. András és én 

pedig még elsétáltunk Marikával a Bánffy-

kastély omladozó, de lassan szépülgető 

falait és a katolikustemplomot megnézni. 

Bonchida viszont felében magyar falu volt 

az első világégésig. Most a 3.000 főnyi 

lakosból tán ötszáz a magyar, 80 

katolikusával és pár száz reformátusával. Itt 

is sok az eladó ház, de akad rá betelepülő, 

ha ár alatt is. Az új lakók legtöbbje nem 

román. Keletebbi ősöktől származnak, 

akiknek szintén lakni kell valahol. De, hogy 

itt-e? 

Igyunk még egyet és vigyük be a nedves 

ruhát. Reggelig csak megszárad. Karcsi 

külön szobában már horkol, mi pedig külön 

megálmodjuk, mire is jó a bivalycsorda és a 

kecskenyáj. 

 

 

 
 

 

Karesz: 

 

Zsibótól az út kb. 90 km volt Bonchidáig. 

Volt benn egy vízválasztó is, amit nagy 

nehezen megmásztunk. A lefelé vezető út 

kavicsos volt, lépésben jöttünk lefelé. Az út 

vége felé voltak még rövid nagy 

emelkedők. Sok olyan falun jöttünk 

keresztül, ahonnét már az utolsó magyar is 

kihalt. Nagyon látszik, hogy mindent 

megtesz a román, hogy eltűnjön a magyar 

innen. Aztán majd megkérdezhetik, mi 

közötök van hozzá. Ez nagyon szomorú. 

Bonchidán a vendéglátónk Marika néni, 63 

éves. Szép tiszta kis házban alszunk, 

fejedelmi vacsora is benne van a szállás 

árában. Én vacsora után beájulok az ágyba 

és alszom egyből. A fiúk elsétálnak 

Marikával és megnézik a Bánffy kastélyt. 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Lelkes András,  Mihalecz József,  Török 

Károly 

folytatjuk 
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Új nyakkendők 
 

 

Új bányász emblémás nyakkendők 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Egyelőre fekete és zöld színekben 

elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft 

 

 
 

 

 

OMBKE emblémás maszkok 
 

 

Új egyesületi emblémás maszkok 

vásárolhatók az Egyesület titkárságán. 

 

Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft 
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1% felajánlása 
 

 

Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az 

idén is válasszák adó felajánlásuk 

kedvezményezettjének Közhasznú 

Egyesületünket, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha 

erre lehetőségük van, nyerjék meg erre 

ismerőseiket, munkatársaikat is.  

Adószámunk: 19815912-2-41 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

 

Hírlevél 

 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

 

 

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu
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