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H í r l e v é l 
 

2021/15 

2021.04.16. 

 

 

Új székház 
 

 

Tisztelt Tagtársak, 

 

Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat, 

hogy az új székház megvásárlására már 

felhívásunk hatására egy hét alatt 80MFt-

ról 95,5MFt-ra emelkedett a felajánlott 

kölcsönök és támogatások összege a 

Hírlevél lapzártáig. 

 

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 18MFt 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 

 

 

 

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 

 

  

mailto:ombkenet@ombke.hu
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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 

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 

 

 

In memoriam Cseh Béla 
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XXII. Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia 
 

 

A május 8-án online sorra kerülő XXII. 

Bányászati Kohászati és Földtani 

Konferencia meghirdetésére 13 földtani 

előadás, 1 földtani poszter, 5 bányászati 

előadás, 3 bányászati poszter és egy 

bányászati témájú tudománytörténeti 

előadással jelentkeztek be eddig előadók. 

Mivel kohászati témájú előadást nem 

jelentett be senki, ezért csak a földtani és 

bányászati szekciók kerülnek megtartásra. 

A konferenciáról további információk itt 

találhatók: 

 

https://emt.ro/esemeny/banyaszati-

kohaszati-es-foldtani-

konferencia/meghirdetes/xxii-nemzetkozi-

banyaszati-0 

 

Reméljük, hogy minél több tagtársunk tud 

részt venni a konferencián. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Tisztelt Együttműködő Partnerünk! 

Tisztelt Vállalati Vezető! 

 

2020 nyarán a modellváltó Miskolci 

Egyetem célként fogalmazta meg a piaci 

szereplők felé történő szélesebb nyitást és a 

szorosabb együttműködés kialakítását. 

Ennek keretében már számos új 

kezdeményezéssel találkozhattak 

részünkről, így online konferenciáinkkal és 

„Techtranszfer” címen publikált online 

hírlevelünkkel. 

Köszönhetően az elmúlt évek 

sikeres hazai és nemzetközi pályázati 

aktivitásának a Miskolci Egyetem labor és 

eszközparkja megújult, több tudományos 

kutatási profilunk tovább erősödött. 

Büszkén tájékoztatom Önöket, hogy 

a Miskolci Egyetem műszaki innovációs 

kompetenciatára – a kutatási-fejlesztési és 

innovációs szolgáltatások portfóliója – már 

elérhető az alábbi linken! 

 

 

 

https://www.uni-miskolc.hu/kompetenciák 

 

A kompetenciáinkat tekintjük 

alapnak a céges együttműködések 

kialakítására, amelyet igyekszünk 

személyesen megtenni – a pandémia 

helyzet függvényében -, hogy annak 

keretében megoldásokat ajánljunk az 

Önöknél felmerülő kutatási-fejlesztési 

kérdésekre, illetve terméktervezési és 

gyártástechnológiai problémák 

megoldására. 

Bármely kérdéssel, a kapcsolat 

felvétel lehetőségével kapcsolatosan kérjük 

keressék a Miskolci Egyetem Technológia- 

és Tudástranszfer Igazgatóságát. 

https://techtranszfer.uni-miskolc.hu/ 

techtanszfer@uni-miskolc.hu 

telefon: (46) 565-111/21-39 mellék 

(titkárság) 

 

István Zsolt 

igazgató 

https://emt.ro/esemeny/banyaszati-kohaszati-es-foldtani-konferencia/meghirdetes/xxii-nemzetkozi-banyaszati-0
https://emt.ro/esemeny/banyaszati-kohaszati-es-foldtani-konferencia/meghirdetes/xxii-nemzetkozi-banyaszati-0
https://emt.ro/esemeny/banyaszati-kohaszati-es-foldtani-konferencia/meghirdetes/xxii-nemzetkozi-banyaszati-0
https://emt.ro/esemeny/banyaszati-kohaszati-es-foldtani-konferencia/meghirdetes/xxii-nemzetkozi-banyaszati-0
https://www.uni-miskolc.hu/kompetenciák
https://techtranszfer.uni-miskolc.hu/
mailto:techtanszfer@uni-miskolc.hu
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Meghívó 
 

 
 

A Miskolci Egyetem Technológia – és 

Tudástranszfer Igazgatósága (TTI) 

meghívja Önt a „Tudástól az Üzletig – 

Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci 

Egyetemen” című projektjének következő 

online rendezvényére, melyet a Területi 

Innovációs Platformmal és a BOKIK 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 

szervez az alábbi témában: 

INNOVATÍV EGYETEM - 

INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK II. 

A rendezvény időpontja: 

2021. április 29. 9.30-11.45 

A fennálló koronavírus-helyzet miatt a 

rendezvényt ONLINE formában tartjuk 

meg, közvetítjük youtube-on 

https://youtu.be/ELyjpydEpjM és Facebook 

oldalunkon Facebookon. 

A rendezvény szakmai programja a 

következő: 

 

9.30 Prof. Dr. Horváth Zita, rektor Miskolci Egyetem 

Köszöntő - A Miskolci Egyetem Intézményfejlesztési Tervének főbb 

kérdései 

9.45 Bihall Tamás, elnök BOKIK Nyitó gondolatok – A Kamara javaslatai a 

gazdaság újra indításáról a pandémia után 

10.00 Dr. György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár 

- Gazdaságvédelmi intézkedések 

10.30 Derczó István ügyvezető - Weinberg ’93 Építő Kft Sárospatak 

10.45 Török Antal ügyvezető - HŐKER Hőtechnikai berendezéseket és 

Kemencéket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft Miskolc 

11.00 Kenyeres Tamás- Gazdasági igazgató - Inno-Comp Kft Tiszaújváros 

11.15 Szolga János ügyvezető – TechnoMetall Kft Sárospatak 

11.30 Prof. Dr. Viskolcz Béla, intézetigazgató egyetemi tanár Kémiai Intézet - 

11.45 Zárszó István Zsolt, igazgató ME-TTI 

 

A rendezvény ingyenes, de kérjük segítse 

munkánkat azzal, hogy IDE kattintva 

elküldi regisztrációját! 

A rendezvényt követően javaslatait, 

észrevételeit a következő címre várjuk: 

lukacs.edit@uni-miskolc.hu 

 

István Zsolt 

igazgató 

 

https://youtu.be/ELyjpydEpjM
https://www.facebook.com/Miskolci-Egyetem-Techtransfer-107369990979637/
https://forms.gle/3UGYwLmFkx1bsG7t9
mailto:lukacs.edit@uni-miskolc.hu
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FÖCIK Hírek 

 
 

I. FÖCIK Kárpát-medencei Földrajz- és Földtudományi Verseny 
 

 

Az április 15-i határidőig összesen 49 

csapat (három diák és egy felkészítő tanár) 

nevezett a versenyre, ebből 42 

magyarországi és 7 határon túli. Az első 

online forduló április 24-30. között fog 

zajlani, aminek a fantázianeve az „Élettelen 

természeti értékeink: Kő kövön 

megmarad”. 

Ebben a fordulóban a földtannal, a 

geofizikával és a bányászattal kapcsolatos 

feladatokat kell a diákoknak megoldaniuk. 

Sok sikert kívánunk a versenyzőknek! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

a FÖCIK elnöke 

 

 

 

Iratkozzon fel az EFG Geotermikus projektjeinek hírlevelére! 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

Az EFG két EU által finanszírozott 

geotermikus kutatási projektben vesz részt, 

a REFLECT és a CROWDTHERMAL 

projektekben. A Magyarhoni Földtani 

Társulat ezekben a projektekben kapcsolt 

harmadik félként tevékenykedik. 

Most lehetőségük van arra, hogy 

feliratkozzanak ezen projektek hírleveleire, 

amelyekből a legfrissebb információkhoz 

juthatnak hozzá. 

https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/C

V9PGxQs7xt-

W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4

btTz_laoq3ddF9b-

AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6Mf

VUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M 

 

Üdvözlettel, 

 

Krivánné Horváth Ágnes 

 

 

 

  

https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M
https://449pu.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/CV9PGxQs7xt-W0nTK0eEBLsLcBeRpH9YeIEM9jGylc4btTz_laoq3ddF9b-AKKGwdgjzAfVw8WkQsvRbnLMw6MfVUVWdaCvnxumQXzrxr3Wha7M


 

 6 

Emlékezzünk Szilas A. Pál bányamérnökre 
 

 

 
fotó: mgte.hu  

 

Kissé megkésve, de nem elfeledve, 

emlékezünk a 100 évvel ezelőtt született 

Szilas A. Pál bányamérnökre. 

 

Szilas A. Pál Lichner Aurél néven 

született Hegybányán (ma Stiavnické Bane) 

1921. január 8-án. 

 

Középiskoláit Sopronban, egyetemi 

tanulmányait MAORT ösztöndíjjal szintén 

Sopronban végezte és a József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Bányamérnök Karán lett Bányamérnök 

Szilas Aurél néven. 

 

1942-ben kezdett dolgozni a 

MAORT pusztaszentlászlói üzemében 

geológusi munkakörben, majd 1945 

tavaszától 1948 év elejéig töltötte be a 

pusztaszentlászlói üzem termelésmérnöki 

szerepkörét. 1949 tavaszán Nagykanizsára 

rendelték be, ahol a MAORT irodáját 

vezette. A MAORT pert követően az állami 

kezelésbe vett dunántúli szervezetekben 

1950-től kezdve Szilas A. Pál a Lovászi 

Kőolajtermelő Nemzeti Vállalat főmérnöki 

feladatkörének ellátására kapott megbízást. 

Ezt a munkakört 1953-ig töltötte be. 

 

Ez idő alatt a megszervezett 

fúrómesteri tanfolyamon három 

alkalommal oktatott. A Műszaki és 

Gazdaságtudományi Akadémián (Vörös 

Akadémia) meghívott tanárként tartott 

általános olajipari tájékoztatót. Az 

Olajmérnöki Átképző Tanfolyamon a 

kőolajtermelés előadója. 1953. 

decemberében Gyulay Zoltán professzor 

meghívására Sopronban, az egyetemen lett 

a Kőolajtermelési Tanszék docense. 

Kandidátusi értekezését 1957-ben védte 

meg. 1963-1966 között vendég előadó a 

Freibergi Bányászati Akadémia Mélyfúrási 

és Olajtermelési Intézetének 1966- 

augusztus 1-től egyetemi tanára. 

 

Nevéhez fűződik a gázipari 

mérnökképzés megteremtése. A 70-es évek 

végén a mélységi vizek hazai 

bányászatának egyre növekvő fontossága 

készteti arra, hogy az oktatást erre is 

kiterjessze. Kutató, tudományos munkáját 

1976-ban a műszaki tudomány doktora 

fokozat megadásával ismerték el. 1984-ben 

ment nyugállományba. 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesületnek 1953 óta volt tagja, 

nagy figyelmet fordított a selmeci-soproni 

diákhagyományok Miskolcon történő 

felújítására. 

 

1991. június 5-én halt meg és 17-én 

vettek búcsút tőle a Miskolci Mindszenti 

temetőben. 

 

 

Csath Béla 

vasokleveles bányamérnök 
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80 éves az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztálya 
 

 

 
 

Az OMBKE 1892. évi megalakulását 

követően a szakemberek (geológusok, 

bányamérnökök) – a motorizáció 

fejlődésével – egyre többet foglalkoztak a 

szénhidrogén-bányászattal. Az erdélyi 

földgáz, a Nyitra-megyei (egbelli) és a 

kárpátaljai kőolaj előfordulások 

tapasztalatain, valamint a nagyalföldi 

kutatások gyakorlatán felépült mélyfúrási 

és szénhidrogén-termelési ismeretek 

nagyarányú fejlődése alapján az Egyesület 

– felismerve a kőolaj és a földgáz alapvető 

fontosságát – hosszú idő óta igyekezett 

ennek a kérdésnek gyakorlati és 

tudományos problémáit a szakemberek elé 

tárni. Ezt a célt szolgálta a Bányászat és 

Kohászati Lapok 1939. évi 9. „Földgáz és 

földiolaj” száma is. 

A trianoni békediktátum okozta törés után a 

megcsonkított országban még fontosabbá 

vált a szénhidrogén-kutatás- és termelés. A 

kincstári és angolszász tőkével indult 

kutatások 1937-ben hoztak eredményt 

Bükkszéken és Bázakerettye térségében. A 

bükkszéki kőolajmezőnél nagyságrenddel 

nagyobb dél-zalai kőolajmező növekvő 

termelésével 1938-ban megalakult a 

MAORT (Magyar-Amerikai Olajipari Rt.). 

Egyre többen dolgoztak a nagykanizsai 

székhelyű cégnél és újabb zalai 

szénhidrogénmezőket fedeztek fel. Napi 

igénnyé vált a szakemberek, munkások 

szakirányú képzése, továbbképzése, 

szakmai fórumok, rendezvények 

szervezése, az önképzés kedvező 

feltételeinek megteremtése. Az akkori 

szakemberek tudták, hogy az iparág 

változatos területein dolgozó mérnököket, 

geológusokat és geofizikusokat össze kell 

fogni. Csak így teljesíthető kiképzésük, így 

teremthető meg, tehető élővé a magyar 

nyelvű szakirodalom, így foglalhatók össze 

és rendszerezhetők az ismeretek, a 

szénhidrogén-kutatással- és termeléssel 

foglalkozó tudományos témakörök, 

amelyek felölelik a bányamérnöki hivatás 

szakműveltségének egészét. Erre legjobb 

megoldás, a már nagy hagyománnyal 

rendelkező Magyarhoni Földtani 

Társulaton túl, a szilárdásvány-bányászokat 

és kohászokat jól összefogó OMBKE új, a 

szénhidrogéniparral foglalkozó 

(szak)osztályának létrehozása volt. Binder 

Béla bányamérnök 1966-ban így 

fogalmazta meg az alakulás eszméjét: „Az 

akkor még mindössze három és féléves 

magyar kőolajtermelés szolgálatába állított, 

főleg bányamérnökök, geológusok, 

vegyészek, de más szakmabeliek is 

elérkezettnek látták az időt önálló 

(szak)osztály megalakítására.” (Bányászati 

Lapok, 1966. 12. sz. 859. p.). 

Az OMBKE 1941. március 8-i (355. sz.) 

választmányi ülés jegyzőkönyvében a 

következő olvasható: „Dr. Quirin Leo 

(OMBKE elnöke – szerkesztő 
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megjegyzése) örömmel jelentette be, hogy 

dr. Papp Simon tagtársunktól értesítés 

érkezett, amelyben bejelentik, hogy a 

Magyar-Amerikai Olajipari Rt. mérnökei, 

geológusai, geofizikusai, vegyészei s egyéb 

műszaki tisztviselők Bázakerettye 

székhellyel vidéki szakosztályt létesítenek. 

Az elnökség a vidéki szakosztályt 

munkájában támogatni fogja.” 

Bázakerettyén és Nagykanizsán dolgozott a 

legtöbb olajipari szakember. Ilyen 

körülmények és célból alakult meg 19 fővel 

Nagykanizsán 1941. 04. 17-én a Dunántúli 

Olajvidéki Osztály. A közgyűlés az 

előkészítő gyűlés által jelölt tisztikart titkos 

szavazással egyhangúan megválasztotta, 

amelynek tagjai: elnök – dr. Papp Simon 

bányaügyi főtanácsos, főgeológus, a 

MAORT vezérigazgatója; alelnökök – 

Dinda János üzemvezető bányamérnök és 

Gyulay Zoltán bányamérnök, a MAORT 

tervezési osztályának vezetője; titkár – dr. 

Kertai György geológus, tanár; ellenőr – 

Abczinger Gula bányamérnök. A közgyűlés 

dr. Alliquander Ödön bányamérnök, jogászt 

a tisztikarban való szereplésre kérte fel, 

segítendő a titkárt feladatai ellátásában. 

Továbbá a közgyűlés elfogadta, hogy a 

Műegyetem más osztályain végzett 

mérnökök is részt vehessenek a 

választmány munkájában. Az OMBKE 49-

ik rendes közgyűlésén (1941. október 19.) 

Jakoby László titkár beszámolójában a 

következőket mondta: „…és egyúttal 

örömmel jelentem be, hogy fejlődő 

olajgazdálkodásunk jegyében megalakult 

egyesületünk Dunántúli Olajvidéki 

Osztálya is, amely 1941. április 17- én 

Nagykanizsán tartotta alakuló közgyűlését. 

Legyen szabad ennek az új osztálynak életre 

hívóját és nagybecsű elnökét, Papp Simon 

Őméltóságát ez alkalommal üdvözölnöm.” 

Az elmúlt 80 év alatt a (szak)osztály neve, 

szervezeti felépítése és létszáma is 

változott, azonban a sok nehézség ellenére 

még ma is működik. 

Névváltozások: 

• Dunántúli Olajvidéki Osztály, 1941. 

április 17. – 1949. március 10. 

• Olajbányászati Szakosztály, 1949. 

március 10. – 1970. április 23. 

• Kőolaj-, Földgáz- és 

Vízszakosztály, 1970. április 23. – 

1981. szeptember 15. 

• Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály, 1981. szeptember 15-

től 

Szervezeti felépítése 2021. január 1-én: 

• Alföldi Helyi Szervezet 

• Budapesti Helyi Szervezet 

• Dunántúli Helyi Szervezet 

• Földgázszállítási Szakcsoport 

Létszám (teljesség igénye nélkül): 

1941 – 19 fő, 

1957 – 100 fő, 

1968 – 362 fő, 

1975 – 1100 fő, 

1989 – 1030 fő, 

1991 – 660 fő, 

1994 – 595 fő, 

1998 – 576 fő, 

2000 – 460 fő, 

2010 – 352 fő, 

2017 – 300 fő, 

2018 – 289 fő, 

2019 – 283 fő, 

2020 – 295 fő, 

2021 – 284 fő. 

Szakosztályelnökök: 

• Dr. Papp Simon 1941 – 1948 

• Gyulay Zoltán 1948 – 1952 

• Dr. Kántás Károly 1952 – 1955 

• Majerszky Béla 1955 – 1957 

• Bencze László 1957 – 1963 

• Dr. Alliquander Ödön 1963 – 1969 
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• Dr. Szilas A. Pál 1969 – 1972 

• Placskó József 1972 – 1975 

• Hangyál János 1975 – 1994 

• Ősz Árpád 1994 – 2007 

• Holoda Attila 2007 – 2015 

• Molnár Zsolt 2015 – 2019 

• ifj. Ősz Árpád 2019-től 

 

A Szakosztály munkája lényegében ma is 

megfelel az alapítók célkitűzéseinek: a 

magyar fluidumbányászat és 

szénhidrogénipar irodalmának művelése, a 

szakmai kérdések tárgyalása, vitája, 

(bányászati) hagyományaink őrzése és 

átmentése. A célok bővültek, és az alábbiak 

szerint realizálódtak: 

• Az egyetemi és középiskolai oktatás 

támogatása, a fluidumbányászati és 

szénhidrogén-ipari szakemberek 

vendégoktatók a 

tanintézményekben. 

• Szakmai konferenciák szervezése, 

tudományos előadások tartása. 

Fontosak még a szakmai napok, 

ankétok, vitaülések, melyek segítik 

az információcserét, a közvetlen 

kapcsolatok elmélyítését. 

• Több szaklap biztosít publikációs 

lehetőséget. 1956-tól a Bányászati 

Lapokban rendszeresen közölt 

fluidumbányászati és szénhidrogén-

ipari cikkeket. 1968.01.01-től az új 

Kőolaj és Földgáz című 

folyóiratban jelentek meg a 

szakcikkek. 2016-ban anyagi okok 

miatt a „Kőolaj és Földgáz” 

egybeolvadt a BKL Bányászat 

szaklappal. 

• Jelentősek a – főleg – környező 

országok társegyesületeivel és a 

hazai rokon egyesületekkel kiépült 

szakmai kapcsolatok. 

• Általában a Szakosztály szervezi és 

rendezi a Magyar Olaj- és Gázipari 

Múzeummal (MOGIM) is 

együttműködve az ipar, a szakma és 

jeles szakemberek jubileumi 

ünnepségeit, emlékezéseit.  

• Esetenként a Szakosztály 

gondozásában megjelenik 

ipartörténeti, hagyományápoló 

témájú könyv, eddig 19 kötet jelent 

meg. 

• Az Szakosztály – MOL – MOGIM 

minden második évben meghirdeti a 

Történeti Pályázatot, melyekre 

beérkezett értékes szakmatörténeti 

dolgozatok, kapcsolódó anyagok a 

MOGIM gyűjteményeit gyarapítják. 

• A Szakosztály segíti a fővárosi és a 

vidéki – főleg nyugdíjasokat 

összefogó – hagyományápoló, 

rendszeres összejöveteleket. 

 

Az OMBE Kőolaj-, Földgáz- és 

Vízbányászati Szakosztály az elmúlt 80 év 

alatt eredményesen betöltötte szerepét. 

Fontos, elhivatott társadalmi és szakmai 

szervezetként segítette a 

fluidumbányászati, a szénhidrogén-ipari és 

a hozzájuk kapcsolódó cégek, a 

szakemberek fejlődését, a szakmai identitás 

többoldalú erősítését és a szakmai-

személyes kapcsolatok jobbítását. 

 

 

id. Ősz Árpád 
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A dorogi Reimann Bányászattörténeti Miniverzum bemutatása 
 

 
 

 

A Reimann Bányászattörténeti 

Miniverzum a Dorogi-medence 222 évig 

tartó szénbányászatának állít emléket. A 

térség első szénbányászati szerződésének 

1781-es aláírásától, a bányaüzemek 2003. 

évi bezárásáig központi szerepe volt a 

szénnek a települések életében. Ennek 

hatása ma is nyomon követhető, Dorog 

város az arculatát, középületeit, számos 

lakóépületét, filozófiáját köszönheti a 

szénbányászatnak. 

 

Célunk, hogy egyesítsük az 

információátadást az élményszerű 

bemutatással, a „szórakoztatva tanulás” 

koncepció mentén. A kor kihívásainak 

megfelelve interaktív elemek segítségével, 

de a bányászati hagyományokat tiszteletben 

tartva hoztuk létre kiállításunkat. 

Szeretnénk megismertetni a látogatókkal a 

városunk identitását adó bányászatot, annak 

történetét, fejlődését, oly módon, hogy az 

minden korosztály számára izgalmas 

kalanddá váljon. 

 

A Reimann Bányászattörténeti 

Miniverzum Dorog központjában, 

autentikus környezetben, a műemléki 

védelem alatt álló Dorogi-altáró (egykori 

Reimann-altáró) szomszédságában került 

kialakításra.  

 

A kétszintes épület emeleti részén a 

falfelületekre vetített hangulatképek, archív 

felvételek megtekintésével kezdhetik a túrát 

a látogatók. Dorog és térsége táji-, földrajzi 

megismerésében az 1:2666 méretarányú 

terepasztal nyújt segítséget, amit time-lapse 

animáció színesít, a bányászatot is érintő 

dorogi középületek és ipari létesítmények 

bemutatásával. A miniverzum térbeli 

középpontjában a jelképes kas segítségével 

élhetik át a látogatók a mélybe ereszkedés 

élményét. 
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A földszinti részen VR-szemüvegek 

segítségével nyerhetnek bepillantást a 

bányászat fortélyaiba a látogatók. A valós 

helyszíneken készült, 360 fokban rögzített 

felvételeken keresztül részesei lehetnek a 

különböző fejtési módoknak, átélhetik a 

föld alatti munka nehézségeit. 

 

A miniverzum fő attrakciója a 3D 

nyomtató segítségével készült, egyedi 

méretarányú makettek. Az interaktív és 

multimédiás elemeket tartalmazó modellek 

színpadi jelenetként a bányászat történeti és 

időbeli fejlődését jelenítik meg. Központi 

témaként a Dorogi-medence 

szénbányászatának jelentős mozzanatai 

kerülnek bemutatásra, számos mozgó-

világító elem segítségével. 

 

A szimbolikus tárnafolyosóban 

lehetőség nyílik a bányászok helyébe lépni, 

eredeti eszközökkel, relikviákkal 

készíthetnek fotókat a látogatók. A 

bányászmúlt megidézését korabeli 

telefonokon hallható visszaemlékezésekkel, 

interjúkkal színesítjük a kiállítás különböző 

pontjain. 

 

A túra végállomásaként a 36 km 

hosszú Dorogi altáró egy rövid szakaszán 

berendezett bányász életképpel fejeződik be 

a múltidézés. 

 

A Reimann Bányászattörténeti 

Miniverzum felfedezhető-bejárható 

önállóan és tárlatvezetéssel egyaránt. 

Diákcsoportok részére kreatív 

foglalkozásokkal kombinált tárlatvezetés is 

igénybevehető. További információkért 

keressék fel honlapunkat 

(www.reimann.hu) vagy látogassanak el 

Facebook oldalunkra 

(www.facebook.com/reimannminiverzum). 

 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Szenkovics Edina 

 

 

  

http://www.reimann.hu/
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KÉSEI BORDAL 
ötödíziglen 

… a természetesen csakis reám s nyilvánvalóan nem méregdrága barátaim bízvást stabilabb 

állapotjára hajazó gondolat rögzítvén 2019 telén - egy vödörcseppnyi selmecszívű őszinteség és 

naná a végén az örök juszt se feladás… 

 

 
 

Innál egy jót, jó cimborám, 

Hiába, hogy erre kérlek? 

Virtus még csak volna még, 

Nem bírja a beste lélek. 

 

Hej pedig, de akkor koron, 

Nem volt elég semmi sem, 

Cseng - harsogott mind a pince, 

Csodáltak is - úgy hiszem. 

 

Szép volt, mivel oly régen volt. 

Vége lenne már a dalnak?... 

Olyan nincs, hogy így történjen - 

El ne hidd, mit mondogatnak - 

 

Nagyon ifjak. Lelkök rajta. 

Szint’ féltenek, el ne essél - 

No nédd’, az öreg. De jól adja! 

Sírva vígad a magyar – 

A visszáján meg méginkább. 

Manapság a magyar inka – 

Inkánál is sokkal inkább. 

 

Bőrödből kibújni nem tudsz. 

Szakestélyen sem – egyremegy. 

Prímet nem vinned nem lehet. 

Lassítni kék már? Meglehet! 

 

Csakhogy az már nem te lennél. 

Aki lassít, utóbb meg is áll. 

Mire rádöbbenne a valóra, 

Megfordul és visszafele jár. 

 

Nem kérheti senki tőled, 

Hogy feltartsad a kezedet, 

Bíz kimentem magamat: 

Mennék, de nem mehetek. 

 

Hivatkozol fűre - fára… 

 

csak ne kelljen vallani, 

Kár a szóért, hazugságért, 

Nem tudsz lépést tartani. 

 

Nem hogy eljön, már itt is van: 

kór s kor - mind hazudik nekem. 

Mivel megéltem a felismerést, 

Immár nem számít az igazság sem – 

 

nagyon. És mégis muszáj, hogy - 

meghalld: “zöld arany a pázsit selyme, 

kékezüst a tó”- 

Hinned kell, mert jöhet még kutyára  -  

teherautó! 

 

 

Kiss Csaba András alias Balhés Charley 
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A selmeci bányászati akadémiai palota „felszentelése” 
 

 

Selmecbánya és az Alma Mater 121 évvel 

ezelőtt ünnepelte1 – az OMBKE és az 

Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 

közgyűlésével együtt – az akadémia „új 

díszes otthonának, palotájának 

felszentelését. Igenis felszentelése, mert a 

felavatás ezen ünnepély fogalmának 

magasztosságát nem tükrözi eléggé vissza. 

E felszentelési ünnep pecsételi és szentesíti 

meg a magyar bányászat és erdészet közötti 

benső viszonyt sok időre, talán örökre. 

Boldog az az ifjú, boldog az a férfi és 

boldog az az agg, kinek megadatott, hogy e 

ritka, nagy és magasztos hármas ünnepen 

részt vehet” – írta címlapján 1900. július 1-

jén a Selmecbányai Híradó. Idézzük fel a 

121 évvel ezelőtti négy napos, 1900. június 

29-étől július 2-áig – péntektől hétfőig – 

nyárias melegben tartott ünnepélyt! Bizony, 

sok boldog ember volt azon a hosszú 

selmeci hétvégén. 

 

Az ős bánya- és diákváros kicsinosította 

magát az ünnepre készülve és „lobogó díszt 

öltött” a javarészt Garamberzence felől 

vasúton, két vonatszerelvényen érkezett 

vendégek fogadására, „akik nem 

idegenekül jönnek közénk, csak régi 

ismerőseink térnek vissza egy-két napra 

egykori otthonukba, amelyben sok változást 

látnak bár, egyet azonban változatlanul 

fognak találni itt: a bányászat és az erdészet 

iránti régi rokonszenvet.” A sikeres 

lebonyolítás céljából a rendező bizottság a 

főtéri ún. Magas-házban központi irodát is 

működtetett és a résztvevők többsége 

vendéglőkben kapott szállást. 

 
 

 
1. kép: Ez felvétel az OMBKE 1892-es alapításakor készült, de hasonló látvány fogadhatta a vasúton érkezőket 

1900-ban is. 

 

 

Péntek (június 29.) délután két órakor a 

vasútállomáson (1. kép, illusztráció) 

Szitnyai József polgármester köszöntötte az 

érkezőket, amire báró Bánffy Dezső 

főudvarmester, OEE elnök és volt 

 
1  Selmecbányai Híradó, 11. (1900) 25. sz. 1-4. (jún. 24.), 26. sz. 1-5. (júl. 
1.), 27. sz. 1-12. (júl. 8.); Vasárnapi Újság, 47. (1900) 27. sz. 453. (júl. 8.); 
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ 

miniszterelnök társaságában gróf Teleki 

Géza OMBKE elnök felelt: „ide jövünk a 

legjobb kedvvel, mert ide haza jövünk! 

Van-e magyar bányász vagy kohász, kinek 

otthona ne volna Selmec? Bizony nincs! 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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Azért legyenek meggyőződve, mi ide nem 

mint vendégek jöttünk, s itthon is találjuk 

magunkat.” A beszédek után a 

bányászzenekar vezetése mellett megindult 

a hosszú (lovas) kocsisor a városba, ahol a 

vendégek délután négytől bejárták a 

nevezetességeket. Mivel miniszter nem 

érkezett a városba, így az este 9 órára 

tervezett fáklyásmenet és a bányászok 

felvonulása a bányaigazgatósági épület előtt 

elmaradt. A vigadó melletti tornatéren – a 

selmeci sorozatunkban a foci kapcsán már 

megismert Fizely-kerti sporttéren – 

felállították a 800 fős étkező pavilont. Az 

alkalmi felépítmény fából készült, fenyő 

girlandokkal, zászlókkal és címerekkel volt 

ékesítve, amit Rumboldt fővárosi díszítő 

készített. A fényesen kivilágított 

pavilonban megtartották a jó hangulatú 

ismerkedési estélyt, ahol kiosztották az 

étkező jegyeket, ebéd 10, vacsora 4 korona 

volt (mai értéken 18 360 és 7 344 forint). Az 

ismerkedési estélyen a salgótarjáni 

bányászzenekar és Sági Balogh Laci 

zenekara felváltva késő éjjelig muzsikált. 

 

Szombat (június 30.) reggel, „gyönyörű 

derűs napon” a város „sűrű taracklövésre” 

ébredt. Az akadémiai ifjúsága és tanári kara, 

a vendégek, a bányaigazgatóság és a városi 

tanács 9 órakor a Fritz-ház, vagyis 

akadémiai igazgatóság előtt gyülekezett, 

ahonnan „levonultak” (2. kép, illusztráció) 

az új akadémiai palotához. Fél tízkor 

megindult a menet: elől haladt a 

bányászzenekar, utána az akadémiai ifjúság 

négyes sorokban, majd Bánffy Dezső és 

Sóltz Gyula országos főerdőmester 

következett, aztán az akadémiai tanári kar, 

végül a vendégek tömegét egy csapat 

bányász zárta. Az ünnepségen jelen volt – 

többek között – Bedő Albert volt 

államtitkár, országgyűlési képviselő és 

Horváth Béla honti főispán is. 

 

 

 
2. kép: Ünnepi menet a selmeci főutcán: hasonló látvány lehetett az 1900-as „levonulás” is. (soproni Központi 

Bányászati Múzeum F1 2007 16601) 

 

 

A Selmecen hol máshol, mint „hegyen épült 

új monumentális palota (3. kép) 

gyönyörűen volt feldíszítve. Magyar 

címerek, Selmec-Bélabánya város címerei, 

a bányászok kettős kalapácsa és az erdészek 

tölgy levele díszítették az épület 

homlokzatát, s két oldalt diadalkapu, 

árbocra vont lobogókkal. Az épület előtt 
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levő nagy terasz szélességében sötétvörös 

baldachin, alatta a notabilitások részére 

fönntartott hely s közben száz meg száz 

színes női kalap, világos ruha eleven 

virágkoszorú.” A jelenvoltak számát 3000-

re becsülték. Az ünnepet az ifjúsági köri 

énekkar nyitotta meg, majd Fekete Lajos 

főerdőtanácsos, az akadémia igazgatója 

tartott ünnepi – és részben 

akadémiatörténeti – beszédet, ami után a 

kormányt képviselő Teleki Géza átadta az 

épületet, aztán Böck János föltani intézeti 

igazgató és Szitnyai József selmeci 

polgármester üdvözölte az akadémiát. A 

„nagy tetszéssel és éljenzéssel fogadott” 

ünnepi szónoklatok után Rumpler Ernő2 

(bmh.) ifjúsági köri elnök záróbeszédében 

az akadémisták nevében kijelentette: „mi 

pedig fogadjuk, hogy törekvést, bizalmat, 

nemes jellemet rakunk annak az épületnek a 

küszöbére, melyet a nemzet 

áldozatkészsége emelt a tudomány 

dicsőségére és e nemes város 

boldogulására!” Ezt követően a köri 

énekkar vezetésével a közönség elénekelte 

a Himnuszt, majd az ünneplők bejárták az 

új épületet. Farbaky István selmeci 

országgyűlési képviselő, volt igazgató a 

délelőtti ünneplőknek Párizsból küldte 

üdvözletét. Délután kettőkor a tornatéri 

alkalmi pavilonban volt a – 

köszöntőbeszédekkel megszakított – 

„Hegyesi budapesti és Varga vendéglős” 

rendezte díszebéd,3 mely során felszólalt 

Teleki Géza, Fekete Lajos, Vörös Ferenc 

selmeci aljegyző, Sóltz Gyula, Krausz 

Kálmán helyi rendőrfőkapitány, dr. 

Schwartz Ottó főbányatanácsos, Kollár 

János erdész (aki az ifjúságot éltette) és 

Händel Vilmos helyi evangélikus esperes.4 

Bergtraun fővárosi fotós a pavilon mellett 

lefényképezte a bankettezők nagy részét. Itt 

kérem a tisztelt olvasóközönséget, hogy aki 

esetleg rendelkezik az ünnepségről 

fényképpel, ossza meg, tegye közkinccsé. 

Előre is köszönet érte! Folytatva az ünnep 

felidézését, ebéd után, négy óra körül a 

közönség nagy része kirándulni ment Felső-

rónára. Ezt követően az ifjúság este nyolc és 

tizenegy óra között a városi vigadóban, 8 

részes, a magyar bányász indulóval zárt – 

„meglehetősen hosszúra nyúlt és a karzaton 

40 fokos” –hangversenyt adott és 

„örvendtek különösen a lányok mikor vége 

volt s a táncra kerülhetett a sor.” A bálon a 

salgótarjáni bányászzenekar „keringő 

muzsikája” és Balogh Laci csárdása szólt. 
 

 

 
3. kép: A bányászati akadémiai palota (1900) 

 
2  Az 1877-ben született Rumpler Ernő 1897-ben iratkozott be az 
akadémiára és 1905-ben kapott bányamérnöki oklevelet. Zsámboki László (szerk.): 
Magyar bányamérnökök 1876-1999. Miskolc, 1999. 47. 
3  A díszebéd étrendje a következő volt: „Barna leves. Kecsege és fogas, 
tartármártással. Párolt Rostbeef csiperkegombával. Angol bélszín, hálóban körözve. 
Idei liba és kappan sült. Francia saláta, körözve compottal. Fagylalt, Parfaits, Crérnek 

és Piték. Gyümölcs és sajtok. Egy fél liter magyarádi fehér óbor. Egy fél üveg pezsgő. 
Feketekávé.” 
4  Händel Vilmos sógora volt Heincz Hugó későbbi selmeci országgyűlési 
képviselő (1901-1905, 1910) és Sóltz Gyula. Heincz Hugó, valamint Händel és Sóltz 
feleségeik – Heincz Viktória és Heincz Emma (1879-ben az ifjúsági kör kapcsán 
zászlóanya) – testvérek és oldalági rokonaim voltak. Lásd Fricz-Molnár Péter: Király 
Irén családtörténeti visszaemlékezése. Turul, 92. (2019) 4. sz. 176. 
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Vasárnap (július 1.) 9 órakor az új 

bányászati palotában az OMBKE és ezzel 

párhuzamosan az erdészeti palota XIX. 

számú termében az OEE tartott közgyűlést, 

melyek 11 órára véget is értek. Ezt követően 

a résztvevők „ellepték a sörcsarnokot és 

ismerkedtek Selmecbánya egyik 

nevezetességével, az Acél-sörrel. Hogy 

tetszett az új nevezetesség, mondanunk sem 

kell!” – közölte a selmeci hetilap tudósítója. 

Délután egy órakor társas ebéd volt a 

pavilonban, majd három órakor külön 

vonattal kisiblyei kirándulás és a „Wagner 

Károly emlék” ünnepélyes leleplezése volt 

a program, amit szintén különvonatos 8 órai 

visszaindulást követően vacsora zárt a 

selmeci alkalmi pavilonban.  

Hétfő (július 2.), a zárónap könnyedebb 

programokat tartogatott, ugyanis 

környékbeli – elsősorban hodrusi – 

kirándulásokra került sor, tetszés szerint „a 

sétautakon vagy számozott karszalagos 

kocsin, a rendes kocsiúton.” Reggel 7 

órakor volt a gyülekező a Városháza előtti 

és a Szentháromság téren, ahonnan – többek 

között – Vöröskútra, a Paradicsomhegyre 

vagy a Tanádra lehetett kirándulni. Az OEE 

erdei közgyűlést tartott. Az éhes túrázó fél 

tízkor a hodrusi felső tónál villás 

reggelizhetett Metzky János rendőrbiztos és 

neje, valamint Puskás József szélaknai 

bányamérnök és felesége Fuchs-Földes 

Ágnes (oldalági rokonom)5 jóvoltából. A 

hodrusi felső tótól a vendégek – elsősorban 

a bányászok és a kohászok – megtekintették 

a szandriki Teremtő-tárót és az 

ezüstárugyárat, amit helyi kaszinóbeli ebéd 

követett és a közönség egy része csak este 

tért vissza Selmecre, míg a másik része 

Zsarnóca felé elutazott. 

 

Akinek volt még kedve és ereje, az kedden 

kirándulhatott a Szitnyára vagy bejárhatta a 

selmeci kincstári bányákat is. Az elutazók 

pedig választhattak a reggel 4.50-kor, a 

délelőtt 9.25-kor vagy a délután 2.55-kor 

Selmecbányáról (Garamberzence felé) 

indult vonatok közül is. A két országos 

egyesületi elnök – Teleki és Bánffy – szerda 

reggel utazott el, Teleki Géza lovag Berks 

Róbert kocsiján Litschauer Lajos 

kíséretében, míg Bánffy Dezső Heincz 

Hugó ügyvéd (szintén volt oldalági 

rokonom) fogatán egyedül utazott 

Garamberzencére a pesti gyorsvonathoz. 

Mielőtt mi is elhagynánk a képzeletben 

előttünk lévő akadémiai palotát, idézzük föl 

annak néhány akkori fontos adatát (4. kép): 

az új épülettel „bőven 6000 m² a tanítás 

céljára kihasználható terület”, mondta 

Fekete Lajos. Az építéstörténet 1897-ben, 

Bánffy Dezső miniszterelnöksége idején 

kezdődött. Az akadémiai igazgatótól, 

egyben az építési bizottság elnökétől 

megtudhatjuk, hogy a Lukács László 

vezette Pénzügyminisztérium elvben 

elfogadta egy új palota felépítését, majd az 

Országgyűlés megszavazta e célra az első 

200 ezer (mai értéken 385,8 millió) forintot. 

Ezt követte 40 ezer (mai értéken 77,1 

millió) forintért a Scharff-Heincz telek 

megszerzése6 és Makay Endre fővárosi 

építész készítette tervek elfogadása. 1898-

ban kezdődött az építés a Lähne és Strenge 

(osztrák) kivitelező cég által, míg az 

alacsony feszültségű gőzfűtést a fővárosi 

Körting cég, a villamos világítást az 

Általános villamossági Rt. budapesti fiókja 

rendezte be. „Az egész épület a telekkel, 

belső berendezésével és felszerelésével 

együtt 737 ezer koronában áll”, ez mai 

értéken 1 milliárd 353 millió forintnak felel 

meg. Kiemelték az ünnepi beszédekben 

Sobó Jenő bányatanácsost, akadémiai 

tanárt, aki az építés műszaki vezetője volt. 

 
 

 
5  Fuchs (1883-tól Földes) Ágnes anyja. Fritz Otília és szépapám, Fritz Pál 
János (1842, Selmecbánya – 1914, Petrozsény) főbányatanácsos testvérek voltak. 

Fuchs-Földes Ágnes és Puskás József lánya, Erdey Jánosné Puskás Erzsébet korabeli 
selmeci emlékeit az „Ismeretlen selmeci hölgy visszaemlékezése” című fejezetben 
közli Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron, 2019.   
6  1897. február 7-én még úgy volt, hogy a „Kahlich-fél két ház és telek” 
helyén lesz az új bányászati palota, majd 10 napra rá elhunyt a 80 éves Scharff Emília 
és a Heincz-örökösök – többek között Händel Vilmos és Sóltz Gyula feleségeik, 
valamint Heincz Hugó városi ügyvéd – sikeresen elérték, hogy az állam az új 

akadémiai épület céljára inkább az édesanyjuk egykori házát-telkét vegye meg. Ennek 
lett az eredménye, hogy oldalági rokonom, Heincz Ádámné Scharff  Emília 

(Selmecbánya, 1817 – Selmecbánya, 1897) „egykori háza helyén épült fel a bányászati 
főiskola.” Fricz-Molnár P.: i. m. 176-177., 185.; Ivan Herčko: Banícka a lesnícka 
akadémia slovom a obrazom. Banská Štiavnica, 2009. 174.; Lovik Károly: A leányvári 
boszorkány. Budapest, 2011. 24. „A Scharff-kertből hervadt levelek szaga áradt az 
alvó városra.”; Selmeczbányai Híradó, 8. (1897) 6. sz. 23. (febr. 7.), 8. sz. 30. (febr. 
21.), 14. sz. 55. (ápr. 4.), 18. sz. 71. (máj. 4.). A selmecbányai M. kir. Bányászati és 
Erdészeti Akadémia tanácsülései, 1897. április 2-ai és 23-ai tanácsülések 
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4. kép: Az avatási emléktábla (1900) 

 

Az avató ünnepség sikeres rendezése 

kapcsán – a helyi lap hasábjain – köszönet 

illette Pauer János akadémiai titkárt, 

Szitnyai József polgármestert, Sztancsay 

Miklós főjegyzőt, aki főintéző és felelős 

főrendező volt, valamint Krepuska Lajos 

városi mérnököt, az elszállásoló és 

kocsirendező bizottságot, a sajtót, valamint 

a posta és távíróhivatalt. Az OMBKE 1892. 

évi alapítása és az erdészeti palota akkori 

felavatása után a bányászati palota 

„felszentelésén” is részt vett a selmeci 

születésű szépapám, az 58 éves Fritz Pál 

János bányatanácsos, marosújvári 

bányafőnök, akinek fia, Fritz Károly ősszel 

bányamérnök-hallgatónak iratkozott be, így 

ő már birtokba is vehette a korszerű, új 

épületet. A szép ünnepség ismertetése 

zárásaként a következő 121 évre is mi mást 

kívánhatnék – Farkaby István akkori 

táviratából idézve –, minthogy: „Vivat, 

floreat, crescat Alma Mater, Akademia!” 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

Széchenyi István kilátó a Sváb hegyen 
 

 

Visszatérve Zsigmondy Vilmos 

emlékezetére készült cikkemre szeretném 

felhívni a figyelmet arra is, hogy a műemlék 

környezetében élők régen is és most is 

mindent megtesznek gróf Széchenyi István 

emlékének méltó megtartásáért. Jelenleg 

már a kilátó három jegyzett műemlék, 

illetve köztéri szobor együtteséből áll. 

A Széchenyi-hegy 1860-ban, gróf 

Széchenyi István halálának évében kapta a 

nevét, tisztelgésül a legnagyobb magyar 

előtt. Ebben az időben a beépítetlen 

 
7 Pontos címe: Budapest, XII. kerület, Széchenyi emlék-út 
12. szám helyrajzi szám: 9239, műemlék védettségű. 

területről csodálatos panoráma nyílt a Duna 

vonalára és a fővárosra. Mára a fenyőfák 

megnőttek, elzárják a kilátás nagy részét, az 

1898-ban a Széchenyi-hegyen kialakított 

kilátó azonban máig kedvelt célpontja a 

kirándulóknak. 

 A Széchenyi kilátó a XII. 

kerületben, a Rege út torkolatánál a 

Széchenyi-emlék úton7 található. A 

Fogaskerekű megállója felé, lefelé az 

egyesület egy szép ligetet alakított ki 
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sétautakkal, lépcsőkkel és tervezett 

faültetésekkel. 

A hely érdekessége a Széchenyi-

emlékpad, ez a legrégebbi tárgy a kilátónál: 

1860-ban – még a gróf halálának évében, 

ezzel szinte a legelső maradandó 

emléktárgy közterületen –, a hegy 

elnevezésének alkalmából állította a 

Svábhegyi Egyesület. Megjegyezve, Ferenc 

József és belügyminisztere minden, gróf 

Széchenyi Istvánra történő megemlékezést, 

emlékmű állítást megtiltott 1860-ban. Csak 

később a kiegyezést követően enyhült ez a 

rendelkezés.  

 

 

 
A Széchenyi emlékpad itt, a Széchenyi kilátó ponton nyert elhelyezést még 1860-ban8 

 

A pad oldalán felirat olvasható: VÁNDOR, 

KIT UTAD ERRE HOZ, / E KÉZ 

HORDTA KŐRAKÁSHOZ,/ TUDD A 

LEGNAGYOBB MAGYAR NEVÉT / A 

DICSŐK DICSŐJE, A NAGY 

SZÉCHENYIÉT! / KERESZTELŐJE 

VOLT A HONFI / TISZTELVE, 

ÁLDVA A NEMES / VISELI EZ 

OROM, / MOST ÉS MINDENKORON. 

  

 Az emlékpad – amióta a Zsigmondy 

Gloriett elhelyezésre került – ha szemben 

állunk a Gloriettel, annak baloldali 

lépcsősora mellett van, a növényzettől 

erősen takarva. 

A kilátó történetéhez 

elkerülhetetlenül hozzátartozik, hogy a 

Svábhegyi Egyesület még 1891. augusztus 

30-án, Széchenyi István születésének 

századik évfordulójára emlékezve, Stróbl 

Alajossal elkészíttette gróf Széchenyi 

István mellszobrát. A kilátó alatt, a 

fenyőliget közepén, a hegyről levezető 

sétaút mentén, a hegy oldalába mészkő 

mellvéd előtt emelt 4,3 méter magasságban 

kő talapzaton kőfülkébe helyezték el. A 

kilátót még 1860-ban, kissé hátrébb és a 

szobor felett alakították ki az emlékpaddal. 

A korabeli feljegyzés szerint ezt, a támfal 

előtti sétautat Széchenyi emlékútnak 

nevezték. 

 

 
 

 
8 A fotót készítette Dénes Ildikó 2014-ben. 
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Széchenyi hegyi kilátó alatti mellvéden faragott, díszes kőfülkébe 1891-ben elhelyezett 

Széchenyi István szobor (Strobl Alajos alkotása)9. 

 

 
Széchenyi kilátó-emlékmű és a Széchenyi emlékút a támfallal.10 

 

 

Az itt látható felvétel mutatja, ha 

lentről, a Fogaskerekű vasút megálló felé 

vezető útról tekintünk fel, az épített támfal 

 
9 Korabeli fotót és a negatívot a Szabó Ervin Könyvtár őrzi, vélhetően Erdélyi Mór felvétele, lsz.: bibFOT00000303, képszám: 
000864, a BTM Kiscelli Múzeumnak is van egy példánya a pozitívból.  
10 Az 1973-ban készült fotót ismerőstől kaptam, aki nem szeretné, ha megnevezném, ott lakott a közelben. 

és a Strobl Alajos alkotta szobor felett 

magaslik a kilátó, a már felállított Gloriette-

tel. A kilátó zászlótartóján két zászló is 
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lobog a szélben, így a felvétel közel 40-50 

éves lehet, köszönet a fotósnak. Strobl 

Alajos szobra a fák koronájának 

takarásában van. A gondozott, sétaút is 

szépen, jól látható. 

Sajnos ennek a szobornak egy saját 

és tragikus története van, amely később 

egybeépül a kilátói emlékművel. Az eredeti 

alkotás 1900-ban eltűnt, egy évvel később 

Bécsben, egy műgyűjtőnél akadtak rá. Ezt a 

Svábhegyi Egyesület visszahozatta és újra 

felállították, vaskerítést is kapott, de a 

bronzszobrot 1997-ben újból ellopták. 

Ekkor azonban már nem a művészeti értéke, 

hanem a bronz anyaga miatt, pedig kemény 

munka lehetett elvinni, a szobor 130 kilós 

volt, jó magasan is volt, kerítés is jelezte, 

hogy idegennek belépni oda nem ildomos. 

A kerítés ajtaja is kiemelve, még az is 

eltűnt. A tragédia, hogy még a XII. kerületi 

önkormányzat sem tudja pontosan, hogy a 

szobor pontosan mikor tűnt el. Két forrás, 

illetve cikk 1995-öt, másik kettő 1997-et 

tűnteti fel a szobor ellopásának időpontjául. 

Mementóként az üres kőfülke most is ott 

található. 

 

 

  
 

A baloldali fotón látható a kőfülke és Strobl Alajos által készített szobor 1901 és 1995 között.11 

A jobboldalin már csak az üres kőfülke látható 1995 vagy 1997 után12 

 

 

A XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 

és a helytörténeti emlékbizottság úgy 

 
11 Fotó Pekáry Dezsőnétől, fotó készült 1973-ban 
12 Fotó Pekáry Dezsőnétől, a fotó készült a szobor eltűnését követő hetekben, amikor még nagy volt a felháborodás a 
közelben lakóknál.  

döntött, hogy a Széchenyi István 

mellszobrot mindenképpen pótolni kell. 
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Kampfl József szobrászművész 1991-ben 

Békéscsabára készült Széchenyi-

mellszobrának másolatát rendelték meg 

és állították fel 2003-ban. A döntés azért 

emellett a szobormásolat mellett történt, 

mert ez hasonlít az eredeti Strobl Alajos 

alkotásra, mely az emlékmű alatt lévő 

pihenőn, a kőfülkében volt. Nem az eredeti 

helyére tették, hanem a kilátó emlékmű 

előtt állították fel, mert a Széchenyi emlék 

úton és a Rege úton ma már több új villa is 

épült, többen laknak, járnak erre, míg a 

hegyről lefelé vivő gyalogút kevéssé 

használt. Talán a szobornak így több esélye 

van a fémtolvajok elleni védelemre, mint 

hátul, az eldugott helyen volt. A szobor 

most abban a tálcában áll, ahová most már 

forrásvíz nem csepeg, így körülötte 

többnyire szép és gondozott virágokat 

látunk. A szobor mészkő talapzatán, (most) 

a hátoldalon a felirat két sorban: 

SZÉCHENYI ISTVÁN / 1791 – 1860. 

Csak halkan említem meg, hogy a 

felállítóknak a vésett és rakott mészkő 

talapzatot talán úgy kellett volna fordítani 

és rögzíteni, hogy a felirat a látogatóval 

szemben, jól olvasható legyen. A következő 

emlékmű-felújításnál ezt a hibát javítani 

lehetne. Ezt csak azért nem fényképeztük le, 

hogy a frissen ültetett és még a melegebb 

decemberi napon viruló árvácskákat ne 

tapossuk össze. Fentről, a mellvédről jól 

olvasható volt, de a borús, ködös idő miatt 

fotózni fentről reménytelen lett volna.

 

  
 

gróf Széchenyi István mellszobra kétrészes faragott mészkő alapzaton, Kampfl József alkotása, felállították a 

Széchenyi kilátó emlékmű „tálcájá”-ban, 2003-ban szemből 13 és balról.14 

 

 
13 A fotót Káplán György készítette 2020. december elején 
14 Mindkét felvételt Dénes Ildikó készítette 2014 decemberében.  
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A Gloriett-emlékmű orommező felirata szemből nézve már a Kampf készítette szoborral 15 

 

 
A Széchenyi kilátó – Zsigmondy Gloriett és a Széchenyi pad16 

 

 

 
15 Káplán György felvétele 2020 decemberében 
16 Dénes Ildikó 2014 decemberében készült felvétele 
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Jól látható a három emlékmű együttese, 

amit a most ott élő svábhegyiek is 

igyekeznek megőrizni, vigyáznak rá. 

A kilátótól egy kis sétával elérjük a 

Jókai-kertet, és azonnal eszünkbe jut, Jókai 

Mór, aki jól ismerte Zsigmondy Vilmost, 

Hantken Miksát, és megírta a számunkra 

igen értékes, érdekes Fekete gyémántok 

című regényét.  

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

 

Szent Borbálával Babba Mariához 
Zarándoklat biciklivel 

9. rész 
 

 

 
Lovászi – Csíksomlyó 

2015. V. 11 – 25. 

 

Május 20. Szerda (a 10. nap) 

 

Bonchida - Szászrégen 

 

„Mezőségi férfipróba” 

 

Golyó: 

 

Mert van biatlon, öttusa, hétpróba, tízpróba 

és most megtudtuk, van a Mezőségi 

biciklipróba! A 10. nap elhozta nekünk 

eddig nem ismert, elképzelni sem mert 

fizikai, lelki határaink önmegismerését. 

Tehát Bonchida, 6:30 - megszólal a digitális 

vekker. Fürdőszoba, megkönnyebbülések, 

én még borotválkozom is, tiszta mosott ruha 

mindenkin - az egri hősök is ünneplőt vettek 

fel az utolsó nagy pogány támadás 

alkalmával, csak mi még ezt nem tudtuk, ha 

a mát túléljük, akkor szinte győztünk. 

Marika néni finom villás reggelije alatt 

András még mindig hezitál, a tervbe vett 

úton menjünk, a Szászrégenbe vezető főút 

felett Cege, Gyeke érintésével, vagy 

változtassunk? Mert Wass Albert szűk 

hazája nagy vonzerő, a főút várható nagy 

forgalma pedig jól magyarázza az eredeti 

tervet. De! De csupa alsóbb-alsóbb rendű 

fehérrel jelzett út, kis folyócskák minden 

égtáj felé, tehát feltekerendő vízválasztó, 

vízválasztó hátán - ha az út nem tűnik el, 

mert ugye az itt könnyen előfordulhat. 

És mit mondott a mi huszár kapitányunk? Ő 

széttárta karját: Fiúk, a szászrégeni út 

kegyetlen hullámvasút, de ezt nem lehet 

megúszni! 

Lehajtom bátorító pálinkámat és Marika 

segítőkészen megjegyzi, hogy Ő kikísérne 

bennünket a faluból, ha nincs ellenünkre? 

Persze, hogy nincs, de miért? Mert a falu 

határától nem messze kint van a nyáj és 

őrzik azt a kutyák. Ha minden igaz, a 

pásztorok is ott lesznek, mert épp nyírás 
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van. De a faluvégi házban a feleség otthon 

lesz, akit megkér, telefonáljon előre, hogy 

mire odaérünk, a kutyákat fogják meg. No, 

itt eldőlt, fűút vagy Gyeke! Kareszból 

kibuggyant a döntés: Kevés fehér út, kevés 

nyájőrző, irány a főút! 

Marika eljött velünk a birkákig, a kutyák 

pedig felénk – három! Tán olyan jó 100 m-

re lehettek tőlünk a domboldalban a 

farkasölők és a kuvasz, ahol gazdáik nyírták 

juhaikat. Azonnal leugrottunk a biciklikről 

és kiabálva integettünk a gazdák felé. Ők 

tán füttyenthettek egyet négylábú 

barátaiknak, akik megtorpanva, fejeiket 

vicsorítva felénk szegezve, érthetően 

tudtunkra adták, hogy az engedelmesség 

tette nyakukba a pórázt, nem pedig a 

félelem. Minket a félelem állított meg. 

Megkönnyebbülten vettünk búcsút 

Marikától és természetesen neve zászlóra 

írásával őt is magunkkal vittük Szent 

Patrónánkhoz. 

 

Makadám út, bitumen foltokkal és pár autó. 

A táj pedig megváltozott. Tán a Szamos is 

azért vágta itt medrét szép Kolozsvár felé, 

hogy mindenki figyelmét felhívja, ki 

vizemen átlép, az más vidékre ér. 

Szélesebb, lankásabb dombhátak, kevesebb 

erdő, több legelő, több kutya. 

Kigurulunk a Kolozsvár – Szászrégeni 

úthoz és felzászlózott bicikliinket látva egy 

kis busz lassít, ablakát letekerve a sofőr 

kiabálva kérdezi: Csíksomlyó? Dudálva 

viszi tovább igenünket. Román rendszámú 

volt. 

Felszállunk és nézünk előre, mint János 

Vitéz az óriásra. Mert előttünk az első 

emelkedő. Ugye Istenem, ha felérünk, nem 

gurulunk le! Mert a havasok, azok fent 

vannak és ugye Istenem, nem kell többször 

a hegy lába elé állni? Ugye Istenem ... és 

már tekerünk felfelé. Ugye Istenem, ez nem 

lesz akkora, hogy bivalyra, kecskére lenne 

szükségünk? Különben pedig Istenem, 

frissek vagyunk, hisz Marika néninél 

nagyot aludtunk és a kutya sem kerget 

bennünket. Nem azért váltunk fogaskereket, 

mert nem bírnánk, csupán tartalékolunk. 

Karcsi sem azért szállt le előttem, mert 

hosszú vagy, TE nyavalyás, csupán más 

mozgásformát is szeretne gyakorolni. A 

kanyar után újra felfelé mész? Hát menjél! 

Tudd meg, hogy tavaly egy öt kilós pontyot 

fárasztottam egy óra hosszat a Balatonban 

és kiemeltem. Azt hiszed, Te nem fogsz a 

kerekem alá kerülni? Rosszul hiszed! Na, 

látod, megszákoltalak! 

Karcsi felérve pedig elkezdi gyártani az 

optimista világképeket. A tegnapihoz 

képest sokkal jobban állunk! Tegnap 

ilyenkor még semmit nem tekertünk. - 

Mosolygok magamban. András pedig férfi 

módjára szembe kíván állítani bennünket a 

tényekkel. Nézi, tekeri a GPS-t és 

fennhangon, érzelem-mentesen 

tájékoztatást ad: Úgy látom három, nem 

négy vagy inkább öt erőteljesen kanyargó 

útszakasz van előttünk. De ha szerencsénk 

van, akkor ez mind nem szerpentin és ha az 

is, akkor biztosan mennek azok lefelé is. 

Kiszuszogtuk magunkat, menjünk tovább! 

- Golyó - kiabál utánam a mi 

olajbányászunk - tudod, hogy lassan 

odaérünk, mintha Gyeke felől 

jöttünk volna? Jól haladunk! - vette 

be az új lelkesítő lelki pirulát. 

És itt a következő emelkedő. Odüsszeusz is 

legyőzte Küklopszot, mi miért ne gurulnánk 

fel, ha kell. Már pedig kell! Nyomás! De ez 

miért tűnik hosszabbnak, mint az előző? 

Egyszerű, mert hosszabb. De miért teszik ki 

rá a 10%-os táblát? Mindenki tévedhet és a 

román közlekedésiek miért ne? De nem 

tévedtek. Vagy mégis, mert alábecsülték? 

Legalább írtak volna rendes számot a 

marhák! De velünk akarnak szórakozni? 

Úgyis felmegyek, sőt felmegyünk és 

biciklivel. Ezek azt hiszik, hogy mi könnyű 

fajsúlyúak vagyunk? Jó, leszállok egy 

kicsit, de csak egy kicsit, mert megnézem, 

hogy a csomagom nem csúszott-e félre. 

Nem csúszott. Jó, akkor fel is szállhatok és 

felszállok. Legkisebb áttétel és feltekerek. 

András fent van, Karcsi felér, kiköpi 

tüdejét, de megszólal: 

- Mennyit jöttünk, 35 km-t? Tudjátok 

milyen jól állunk? Már nem kell 

ugyanennyit menni és lassan a 

feléhez érünk. 



 

 25 

András kontrázza: 

- Az előbb rosszul néztem, eggyel 

több hegy van előttünk. 

- Óriási! – nyeltem le a szót. 

A következő emelkedő - ereszkedő után 

Mócson egy jó kis bolt, minden van és 

teraszán padok, asztalok sátortetővel fedve. 

Együnk, igyunk, de előtte egy kis pálinkát, 

ugye jól gondolom? Jól és 1 - 1 cent legurul. 

Karesz miután ránéz a térképre, 

megállapítja, hogy remekül haladunk, 

szinte megtettük a felét és András talál egy 

újabb emelkedőt. Szadista erdész! Mi lenne, 

ha inkább hallgatnál! Jöjjön, aminek jönnie 

kell! Ne vedd el a reményt! 

Mócs után valóban elmegyünk eredeti 

utunk beágazása mellett, ki is van írva 

"Cege" románul. Szegény Wass Albert, 

biztosan nem törődött bele. Ne is törődjön! 

Tekerünk és magyar motorosok mennek el 

mellettünk. Integetünk és tudjuk, ők is 

odamennek. 

Feltűnően kopasz a táj, szinte egy bokrot 

sem látni a domboldalakon, hát még fát, 

erdőt! Itt azért a tarvágás is besegíthetett és 

sok helyen az eső kemény munkája jól 

látható. Közben persze egy újabb emelkedő. 

Tán a harmadáig sem érünk és 

megpillantjuk a motorosokat. Ha odaérünk, 

megállunk! Ugyan tudnánk menni, de 

köszönni tisztességesen kell. Erőt is ad a 

közelgő pihenés, kicsit még gyorsulunk is 

felfelé. De mit csinálnak azok ott fenn? 

Miért mennek a motorhoz? Hát ezek nem 

látnak bennünket? Hé! Magyarok! Nem 

értitek? Mi ott meg akartunk állni! Ha ti 

tovább mentek, akkor nekünk ... Tovább 

mentek. Röhögnék, ha tudnék, de inkább 

tovább a piros-fehér-zöld úton! 

A következő emelkedő teteje előtt beérünk 

Pusztakamarásra. A különféle román 

feliratok mellett kis tábla mutat egy utca 

felé magyarul: Sütő András emlékház 1 km. 

Hát itt született - nem tudtam. Karcsit 

megkérdeztem, nem nézzük-e meg? 

Válaszával meglepett: 

- Már túl vagyunk a felén, nagyon jók 

vagyunk! - és majd leesik a 

nyeregből, látszik, hogy egy 

alvással nem heverte ki a debreceni 

kirándulását. 

Maros vármegye - jelzi a tábla egy ponton 

az éghez közel. 

 

 
 

Szuszogva, duzzadó erekkel a táblához 

állunk, mert gondolunk a fényképalbumra 

is. Már az jár a fejemben, hogy itt 

ledöngetünk és ripsz-ropsz, a városhoz visz 

a kényelmes út, de egy gombát szedő 

házaspár helyre tesz minket. 

- Honnan, hová? 

- Zalából, de most Bonchidától 

Szászrégenig. 

- Hujuj! Akkor még a java hátra van! 

Isten velük! 

Ezt pedig András überelte, hogy bizony 

igaz, mert ahogy nézem, ... Nem érdekel! 

András! Fáj a lábam, fáj a seggem! 

Szászrégent akarom! András! Pattanás fel 

és több mint 50-nel lefele! 

És ez így ment már ki tudja meddig, 

mennyit mentünk le-fel? Tudom, hogy 

változott újra a táj és a jelenlegi 

közigazgatás szerint Beszterce 

vármegyében is gurultunk kicsit, de igazán 

már csak egy dolog lebegett előttünk. Látni 

akartuk a város táblát, amit délután negyed 

hétkor megláttunk három nyelven felírva. 

Sosem örültem még így német feliratnak! 

Teljesítettük a mezőségi férfipróbát. Tán 

egyszer olimpiai sportág lesz! 

 

„Felüdülés a szászok földjén” 

 

Tán Bonchida előtt kérdeztem a fiúkat, 

szomjazva egy frissen csapolt, párás oldalú 

korsó sörre, hogy láttunk egyáltalán valahol 

a csíkon innen egy rendes csapszéket, egy 

csárdát, ahol marasztalóan leülhettünk 
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volna? Szentjobbon utoljára, kapitány úr 

kocsmájában. Nem állítom, hogy Szentjobb 

után a három nap alatt ne lett volna az út 

mellett, de valami okán ezt mi nem vettük 

észre. Esetleg a fáradság okán vagy heves 

szívverésünknek köszönhetően, a több 

évtized alatt kifejlődött szaglóérzékünk 

nem úgy működött, ahogy ez elvárható lett 

volna. 

De itt most Szászrégen határán nem volt 

szükség az illatregisztrációra, mert 

fénydetektoraink is azonnal jelezték, más 

földön járunk. A háromnyelvű várostáblát 

átlépve rögtön szembetűnő volt a házak, 

épületek jobb állapota, "Zimmer frei" táblák 

és Restaurant egységek kínálata. Az utcák is 

tiszta benyomást keltenek, legalább is a már 

általunk meghódított kisebb, nagyobb 

megszállt falvakhoz képest. Nem a csontot 

rágom, csak megállapítom, ezek a tények. 

Hulla fáradtan, de napi célt érő vidám 

szívvel kerekezve a város központja felé, 

megállunk az első református templom 

előtt. Épp kifelé jön a gyülekezet Isten 

házából. Újra tömény magyar szavak között 

nyitom a szomszéd, vélhetőleg a parókia 

kiskapuját, rajta be a biciklit. Rendes ház, 

rendes udvar - jut eszembe a régi felirat és 

várva a testi-lelki felüdülést, hangos "Áldás, 

békesség!" hagyja el számat. De miért nem 

hoznak már egy hordágyat? Átszeltük a 

Mezőséget! 

Kénytelen vagyok felmenni a három 

lépcsőfokon, ami a házba vezet és 

bekopogva belépek. Egy fiatal párt 

pillantok meg kézenfogva, íróasztal mellett, 

szemben ülve középkorú hölggyel. 

Gondoltam, jegyes oktatás. Szerényen újra 

köszönök, mire melegen rám nézve, 

ismeretlenül is azonnal azonosít lelkész 

asszony.  

- A zarándokok? A férjem hátul az 

udvarban eligazítja magukat. 

Irány a hátsó udvar, de a többieket már 

lekapcsolta az utcán trécselő kíváncsi 

gyülekezet. Én irány hátra a szembetűnően 

rendezett, parkosított udvaron. Köszönés, 

érdeklődés, tájékoztatás, hogy minden 

rendben, csak istentiszteletet követően vagy 

vele párhuzamosan örmény est van a 

vendégház előadótermében és a lelkész úr 

mindent tudó felesége a házigazda, aki 

odabent van. A genocídiumra emlékeznek. 

De lelkész úr is rögtön itt lesz, csak valami 

sürgős dolga akadt. 

Persze, persze, hisz Erdélyben örmények is 

élnek vagy éltek. Gyergyószentmiklóson 

engem is megvendégelt egyszer egy sok 

mindent látó túlélő. Itt pedig emlékeznek 

őshazájukra, őseikre, a velük történtekre. A 

műsor Budapestről érkezett. A művész 

innen származott, ki elhozta nekik haza. 

Fájó lábbal és szagosra izzadva is azonnal 

érzékeltük, hogy itt zajlik az élet. A 

vendégház mellett az udvaron futóval 

borított árnyas, alatta asztalok, padok, ahol 

gépeinket elhelyezve, a napi sikerre most is 

húzunk egy jót a pálinkánkból. Majd 

azonnal ivó után érdeklődve úgy döntünk, 

hogy inkább bolt, mert esetleg ragasztót 

tehetnek alánk a kocsmai székre. 

Karcsi piheg az árnyékban, Andrással 

elugrunk a sarki élelmiszerboltba. 

Bizonyára Kolozsváron és Nagyváradon is 

van ehhez hasonló, de utunk alatt most 

látunk ilyet először. Rendezett árubőség, 

tiszta üzlethelyiség, akár Nagykanizsán 

vagy Salzburgban. (Miért pont ott? Hát 

csak.) Gyümölcsöt veszünk és sört. Ki tudja 

mikor lesz vége az örmény estnek és addig 

mi nem zavarkolódnánk. A pénztárhoz érve 

a kisasszony románul köszön, kérdez, mi 

magyarul válaszolunk. Csinos, jó érzésű 

mosolyával üti és mutatja a számot. Akár 

Salzburgban, Nagykanizsán nem biztos. 

Higgye el mindenki, nem szeretnék túlozni, 

de szembe ötlő a normális viselkedés. 

Miért, mert nagy a kontraszt! Itt több mint 

félezer évig szászok szabták a törvényeket a 

Szent Korona égisze alatt. Pediglen aki 

korpa közé keveredik, azt megeszik a 

disznók. A pénztáros kislány pedig ha nem 

is keveredett, csak felmenői, de itt nőttek fel 

nagyszülei, szülei és ő már csak ilyen 

mosolygós lett. 

Mire visszaérünk az árnyashoz, vége a 

programnak és mi türelmesen várjuk 

tevékeny vendéglátóinkat, kik még örmény 

finomságokkal örvendeztetik meg magukat. 

Lelkész úr hangosan vörösborát kínálja, 
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mire én is felteszem a kezem: 

Megkóstolnánk! Jól sült el. 

A vendégek lassú fogyása közben elénk 

repül a lelkészlak háziasszonya is. Ha nem 

is repül, de hogy a föld felett jár 10 cm-rel 

az biztos. Pár perc leforgása alatt a szobánk 

megismertetésétől az örmény identitás 

meglétén és gasztronómia különlegességein 

keresztül a Lei - Ft kurzus mellett a festett 

szászokig hull ránk az információ. Közben 

jár a keze is és készíti vacsoránkat. Mi pedig 

nem húzunk ernyőt. Örülünk, próbálunk 

figyelni, és kóstolni a maradék 

finomságokat. Megállapítom, ha létezik 

tűzről pattant menyecske, már pedig létezik, 

akkor ez az asszony az! 

Wi-fi is van, mert miért ne lenne és 

lelkésznét hallgatva dobáljuk a viber sms-

ket. (Most aztán modern voltam, ugye? 

Vagy csak korszerű?) 

Négy református gyülekezet van a 

városban, ami örömmel lep meg. No és a 

szászok? Ők evangélikusok, de igazából 

már csak festettek vannak. Ezt a jelzős 

szerkezetet már hallottam, de mit jelent? 

Mert ugye a nagy kondukátor eladta őket 

darabra és alig maradtak. Fiatal tán egy 

sem. Kik annak vallják magukat, a 

legtöbbje vegyes házasságok második, 

harmadik leszármazottjai. Német iskolába 

csak ők járnak. De járnak és mosolyog a 

boltban. 

 

Azért csak eszembe jut egy történészünk 

idevágó gondolata. A magyar impérium 

részeként cca. 800 évig éltek Erdély földjén 

németajkúak a maguk konfliktusaival és 

gyarapodtak. Románia részeként 80 év alatt 

tűntek el, hogy mára csak nyomuk maradt. 

 

Lelkészné asszonytól megtudjuk, hogy ő 

nem teológus, ő gazdasági tanulmányokat 

folytatott és a gyülekezet ez irányú, illetve 

szervezési dolgait viszi. Szemlátomást 

remekül és mintha kalap is látszana a hajába 

tűzve! Közben kinyaljuk a tányérjainkat, 

nem azért mert kevés volt, hanem mert 

finom. Lelkész úr is közénk ül pár mondat 

erejéig, mit szívesen veszünk és a zászlót 

aláírni meg is kérjük őket. Látván rajtunk, 

hogy eléggé megviseltek vagyunk, nem 

tartóztatnak bennünket, jó éjszakát 

kívánnak. Én is alig várom, hogy 

vízszintesbe tegyem magam, de társaimnak 

más az elképzelésük szabadidőmről. 

Előveszik a kis számítógépet, kipárnáznak 

egy széket, borral töltenek egy poharat, 

kancsót mellé, mindezt ergonómiailag 

szinkronba hozzák méreteimmel és 

vigyorogva szemembe mondják: 

- Nem alszol! Írsz! El vagy maradva! 

Lezuhanok a székbe. No jó, de csak a bor 

miatt! Magamban pedig eldöntöm, hogy 

gázt fogok ereszteni rátok, mikor elmegyek 

az ágyatok mellett! 

 

Reggel mindhárman kicsit félve, kíváncsian 

tesszük lábainkat a padlóra és helyezzük rá 

súlyunkat. Mély levegő, finom térdhajlítás, 

kis ugri-bugri és mosoly. Karcsikám! Ha a 

tegnapi után nem durrant be, akkor már nem 

fog! Erre igyunk egy pálinkát! 

 

 

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 

 

 
 

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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