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Új székház
Tisztelt Tagtársak,
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!

Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat,
hogy az új székház megvásárlására már
felhívásunk hatására egy hét alatt
95,5MFt-ról 98,7MFt-ra emelkedett a
felajánlott kölcsönök és támogatások
összege a Hírlevél lapzártáig.

Ezzel együtt mindenkit arra kérek, hogy
csak a lehetőségei adta határokon belül
tegyen vállalást az Egyesületért, erőn felül
senki ne vállaljon magára terhet!

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 15MFt hiányzik az
egyösszegű kifizetéshez.

A felajánlásaikat az ombkenet@ombke.hu
e-mail címre „Adomány az Egyesület új
székházáért” megjegyzéssel legyenek
szívesek elküldeni.

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.

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

1

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

In memoriam Károly Ferenc
Szomorú szívvel adunk tájékoztatást, hogy
tagtársunk,
Károly
Ferenc
okl.
bányamérnök, helyi szervezetünk korábbi
titkára életének 65-ik évében, Covid vírus
fertőzésben 2021. április 20-án elhunyt.
Temetése április 30-án 13 órakor lesz a
tapolcai új temetőben.

Emlékét
szeretettel
megőrizzük.

és

tisztelettel

Utolsó Jó szerencsét!
Podányi Tibor
Tapolcai Hsz. elnök

XXII. Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia
Tisztelt Tagtársak

Földtani
Konferencián
elhangzó
előadásokat, kérjük, jelezze szándékát az
alábbi
linken
található
űrlap
kitöltésével: https://forms.gle/yi9sfDPGX
H4ZXpqHA

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság szervezésében sorra kerülő XXII.
Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani
Konferencia
tudományos
ülését2021. május 8-án online tartjuk meg.
A
rendezvény
előzetes
programja megtalálható a konferencia
honlapján: https://bkf.emt.ro
Az érdeklődők ingyenesen csatlakozhatnak
és meghallgathatják a konferencián
elhangzó előadásokat.
Amennyiben szeretné meghallgatni a XXII.
Nemzetközi Bányászati, Kohászati és

Minden érdeklődött szívesen látunk!
Üdvözlettel,
a konferencia szervezőbizottsága
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Miskolci Egyetem Hírei

MÁR ELÉRHETŐ A MŰSZAKI INNOVÁCIÓS
KOMPETENCIATÁR
tenni. Erről István Zsolt, az egyetem
Technológia- és Tudástranszfer Igazgatója
beszélt.

A Miskolci Egyetem nemcsak oktatási
központ és a térség legmeghatározóbb
felsőoktatási intézménye, hanem olyan
szellemi bázis is, ahol rengeteg kutatásfejlesztés
zajlik.
Ezek
gyakorlati
hasznosítása pedig egyre fontosabb. Az
intézmény szolgáltatói funkcióját egy új
módszerrel igyekeznek még ismertebbé

A kompetenciatárat itt érhetik el.

FÖCIK Hírek

Ifjú Szakemberek Ankétja
Tisztelt Tagtársunk, Érdeklődők!
Várjuk a további jelentkezéseket és
természetesen az eddig beküldött előadás
absztraktokat és jelentkezéseket elfogadjuk
a szeptemberi időpontban megrendezésre
kerülő rendezvényre.

Mint azt Önök is tudják a járványhelyzet
miatt továbbra is érvényben vannak a
korlátozó intézkedések. Emiatt sajnos azt
látjuk, hogy az Ifjú Szakemberek Ankétját a
tervezett időpontban május 7-8-án nem
tudjuk megrendezni.

Megértésüket megköszönve, tisztelettel

A rendezvény helyszínével egyeztetve az
ISZA időpontját áttettük 2021. szeptember
10-11-re.
Az
időpont
változás
miatt
meghosszabbítjuk a jelentkezési és
absztrakt beadási időpontot 2021. június
30-ig.

Magyar Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági
Bizottsága
Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági
Bizottsága
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Föld Napja Rendezvények

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97177725905?pwd=cm5MTy9UYmlMODVoV1pZQkRCL2toUT09
Meeting ID: 971 7772 5905
Passcode: 2021

4

Egy kis műszertörténet...
Örömmel adjuk közzé a Hírlevél hasábjain
is Horváth Péterné, a BVE Város- és
ipartörténeti
csoport
tagja,
Öntészettörténeti
szakcsoportunk
rendszeres előadója Süss Nándorról szóló
megemlékezését.
Süss Nándor számos mérnöki műszerünk
megalkotója, munkássága nélkül nem
valósulhatott volna meg a világhírű Eötvösinga sem.
A cikket itt érhetik el.
Jó szerencsét!
Lengyelné Kiss Katalin

Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
A jövő generációjának fő
energiahordozója a földgáz marad
A Journal of Petroleum Technology (JPT)
adott hírt róla, hogy a Földgáz Exportőr
Országok Fóruma (GECF) közzétette éves
globális földgáz helyzetértékelését és
előrejelzését. Az előrejelzés szerint a
földgáz a globális energiamix egyharmadát
fogja kitenni 2050-ben, ugyanakkor a világ
elektromos energia termelésének több mint
a felét földgázból fogják előállítani. Tehát a
földgáz az egyetlen fosszilis tüzelőanyag,
melyet a klímaváltozás során nem lehet
mellőzni. A GECF-be tömörült 11
legnagyobb gáztermelő tagország a világ
földgáztartalékainak 71 %-a fölött
rendelkezik. A Fórum elemzései között
további figyelemre méltó adat, hogy a
Covid-19 pandémia miatt jelentősen
visszaeső globális energiaigény várhatóan
csak 2023-ra éri el megint a 2019-es szintet.
(JPT, 2021. április 1.)

Megkezdődött az európai földgáztárolók
feltöltése
A Gazprom aktívan növeli az Európába
irányuló gázexportot, ahol a hideg tél miatt
jelentősen megcsappantak a földalatti
tárolók tartalékai. Az orosz vállalat
Független Államok Közösségén túli
exportja az év első negyedében 30,7
százalékkal
bővült,
52,7
milliárd
köbméterre, ami alig marad el a 2018-as
rekordtól. Az első negyedévben a Gazprom
kitermelése is 10,5 százalékkal – 136,2
milliárd köbméterre – nőtt.
(Kommersant, 2021. április 1. online)

Fix fúróplatformot állítottak fel a
Fekete-tengeren
A román partoktól 120 km távolságra
állította fel fúrótornyát a magántulajdonban
levő Grup Servicii Petroliere (GSP). 34
évvel az első offshore olajkút üzembe
helyezése után került sor az első fix (a
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tengerfenékre
alapozott)
fúrótorony
telepítésére, amely földgázt kutat a tenger
mélyén. Az 1300 tonnás berendezés 101 m
magas, ebből 69 m a tenger szintje alatt
található.
(Adevarul, 2021. április 1.)

Visszaálltak az európai gázárak a 2018as szintre
A földalatti tárolókba történő aktív töltés és
a hideg időjárás következtében az európai
gázárak elérték a 2018 ősze óta tapasztalt
legmagasabb értéket és már meghaladják az
ezer köbméterenként 252 dolláros szintet.
Emellett
az
emelkedő
szén-dioxid
kibocsátási árak is arra kényszerítik a
fogyasztókat, hogy a szén helyett földgázt
használjanak fel. Elemzők szerint az év
hátralevő részében is magasan maradhat a
gáz ára.
(Lenta, 2021. április 8.)

Elutasították az Északi Áramlat 2
építési engedélye elleni kifogásokat
A Német Szövetségi Hajózási és Vízrajzi
Hivatal (BSH) bejelentette, hogy a
Naturschutzbund Deutschland (Nabu) és a
Deutsche
Umwelthilfe
(DUH)
környezetvédelmi szervezetek gázvezeték
elleni kifogásait alapos kivizsgálás után
elutasítja, így az építkezés tovább folyhat a
meglévő engedélyeknek megfelelően.
(Kurier, 2021. április 2.)

A legnagyobb LNG felvásárlók már a
télre készülnek
Az észak-ázsiai LNG-importőrök a
szokásosnál hamarabb kezdték el feltölteni
téli készleteiket. Ennek oka, hogy a váratlan
tél végi hideg miatt megemelkedett spotárak az ő költségeiket is megemelték. A
kínai Sinopec például már 35 szállítmány
LNG-t vett meg, júniustól februárig tartó
szállítással. A szektor kereskedői – nevük
elhallgatását kérve – elárulták, hogy sok
más kínai, japán és dél-koreai vásárló is
hasonló lépéseket tervez. Egyes piaci
szereplők szerint viszont a szokatlanul
alacsony szinten álló gáztárolók miatt
számos szállítmány Európában köthet ki
Ázsia helyett az év hátralévő részében.
Különösen a brit és spanyol felvásárlók
csaphatnak le gyorsan sok amerikai LNGexportra.
(Bloomberg, 2021. április 8.)

Európa rekord mennyiségű földgázt
használt fel a tárolókból
2020-2021
telén
Európa
rekord
mennyiségű, 65,6 milliárd köbméter gázt
használt fel a földalatti gáztárolókból –
közölte a Gas Infrastructure Europe (GIE).
A téli szezon végén a tárolók átlag 29
százalékos
feltöltöttségen
állnak,
Németországban és Ausztriában 26
százalék, Franciaországban 17 százalék
maradt.
(GIE, 2021. április 4.)
Bővült az LNG iránti globális kereslet
A tél során alaposan lecsökkent készletű
gáztárolók újratöltése miatt világszerte nő a
csepfolyósított földgáz (LNG) iránti
kereslet. Márciusban 5,8 százalékkal bővült
az import az előző év azonos időszakához
képest. A trendet a gazdasági fellendülés
mellett a környezetbarát energiaforrások
előretörése is ösztönzi. Az Európába érkező
szállítmányok 30 százaléka az Egyesült
Államokból származott, globálisan pedig
6,6 millió tonnát tett ki. A katari és az
ausztrál export is nőtt, előbbi 6,8 millió
tonna, utóbbi 7,1 millió tonna volt az év
harmadik hónapjában.
(Bloomberg, 2021. április 5. online)

Közel negyedével csökkent Európa
gázkitermelése 2020-ban
Az Európai Unió földgázkitermelése 2020ban közel 22,9 százalékkal csökkent – áll az
Európai Bizottság április 9-én bemutatott
regionális földgáz-jelentésében. A termelés
mennyisége a tavalyi évben 54 milliárd
köbméter volt, szemben a 2019-es 70
milliárddal. A csökkenés oka egyértelműen
a pandémia.
(Euronews, 2021. április 9. online)
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A Saudi Aramco 12,4 milliárd dolláros
új beruházása
Szaúd-Arábia határozott célja, hogy 2030ra 65 %-kal növelje a királyság GDP-jét.
Ehhez egyik első lépésként az Aramco 12,4
milliárd dollárt invesztál a világ egyik
legnagyobb energetikai infrastruktúra
fejlesztésébe. Az EIG Global Energy
Partners bevonásával létrejött konzorcium a
teljes
szaúdi
olajvezeték-hálózat
fejlesztését célozta meg.
(JPT, 2021. április 13.)

százalékkal szándékoznak mérsékelni. A
legnagyobb befektetők közül az Anglikán
Egyház nyugdíjalapja már jelezte, hogy
meg fogják szavazni a tervezetet.
(The Wall Street Journal, 2021. április 15.)

A BP nem akar több gázfáklyát a
legjelentősebb amerikai olajmezőn
A BP 1,3 milliárd dollárt szándékozik
költeni olyan vezetékrendszer kiépítésére,
amellyel összegyűjtik és elvezetik azt az
olajkísérő gázt, amely a Permianmedencében zajló olajkutatás és -kitermelés
mellékterméke. Az olajmezőkön zajló
fáklyázást így 2025-re teljesen fel szeretnék
számolni. A BP-nek ezen a téren több
tennivalója van vetélytársainál: a 2019-es
adatok szerint a Permian-medencében
felszínre hozott olajkísérő gáz 15 százalékát
égették el, jóval többet, mint a Chevron
vagy az Exxon Mobil.
(The Wall Street Journal, 2021. április 16.)

Az OPEC szerint nőni fog az olaj iránti
kereslet
Március havi piaci jelentésében az OPEC
napi 100 ezer hordóval növelte az olaj iránti
keresletre vonatkozó előrejelzését 2021-re.
Emellett a várható globális gazdasági
növekedés mértékét is 0,3 százalékkal
emelték, 5,4 százalékra. A bővülés fő
mozgatói Kína mellett az OECD országok
lesznek. A jelentésből kiderült az is, hogy
az olajexportáló országok tartották magukat
megállapodásukhoz a kitermelés terén, és a
szaúdi kitermelés is csökkent márciusban,
átlagosan napi 33 ezer hordóval. Irán – mely
nem került be az OPEC+ államok
megállapodásába – napi 137 ezer hordóval
növelte kitermelését, és egyre több kőolajat
szállít Kínába, megkerülve az amerikai
szankciókat.
(The Wall Street Journal, 2021. április 14.)

Merkel: Németország az Északi Áramlat
2 mellett döntött
Németország támogatja az Északi Áramlat
2 építését és fejleszteni kívánja gazdasági
kapcsolatait Oroszországgal – mondta el
Angela Merkel német kancellár az Európa
Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE)
online ülésén. Emlékeztetett rá, hogy a
Harmadik Energiacsomag értelmében az az
európai ország, amelynek területén a tengeri
gázvezeték megérkezik, maga határozza
meg, hogy a dokumentum rendelkezései
vonatkoznak-e rá.
(Reuters, 2021. április 20.)

A Shell megszavaztatja a
részvényesekkel a megújuló energiákra
vonatkozó terveit
A vállalat arra kéri részvényeseit, hogy
májusban szavazással erősítsék meg az
energiaügyi átmenetre vonatkozó terveit. A
Shell a legnagyobb olajcégek közül
elsőként vállalja, hogy a szénhidrogénektől
való eltávolodásának menetét rendszeresen
ismerteti befektetőivel. A februárban
bemutatott tervek szerint évente 1-2
százalékkal
fogják
csökkenteni
olajkitermelésüket, és 2030-ig energetikai
termékeik
karbon-intenzitását
20

A megújuló források felé tekint az
Egyesült Arab Emírségek
A világ legnagyobb olajkitermelő országa
szerint még soha nem volt ilyen
határozottan indokolt a megújuló források
fejlesztése. Az Emírségek ezért világelső
akar lenni a szénhidrogének kitermelésében
úgy, hogy közben a lehető legkevesebb
káros anyagot bocsátják ki. Ezért a
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közeljövőben jelentősen növelni fogják
széndioxid-megkötő
kapacitásaikat,
miközben olajkitermelésüket ötödével,
mintegy napi 5 millió hordóra emelik 2030ig.
(Bloomberg, 2021. április 20. online)

azoknál a kisebb cégeknél kötnek ki,
amelyek reálisan felismerik, hogy az olajra
és a gázra még több évtizedig szükség lesz
az átmenet esetleges lezárultáig, ráadásul
rájuk nem nehezedik nyomás a befektetők
részéről a klímavédelemmel kapcsolatban.
Közülük kiemelkedik a Harbour Energy,
mely a Shell és a Conoco brit eszközeit
vásárolja fel, valamint a NEO Energy, mely
1 milliárd dollárért vett északi-tengeri
eszközöket az Exxontól februárban.
(The Wall Street Journal, 2021. április 21.)

A kisebb cégek vevők a nagyok által
félbehagyott olaj- és gázprojektekre
A legnagyobb olajvállalatok, élükön a BPvel és a Shell-lel, több milliárd dollárnyi
eszköztől próbálnak megszabadulni, hogy
csökkentsék adósságaikat, és gyorsabban
növelhessék megújuló részarányaikat.
Félbehagyott projektjeik egyre inkább

Összeállította: Kőrösi Tamás

70 éves a nagylengyeli mező
szakembereket, amit a 70 év során, sokszor
egyedi módon, sikeresen megoldottak. A
különleges módszerek közül mindenképpen
meg kell említeni a gázolajos hígítást,
illetve a vízágyas termelést, már a termelő
kutakban, a melegítő kályhák alkalmazását.
A tárolótér morfológiájáról évtizedekig
folytak viták a szakemberek között még a
70-s évekre egyértelműen elfogadottá vált a
karsztosodás hatása és így a kavernásrepedezett modell. Ennek alapján került sor
a gázsapkás kísérletekre, melyek a
gyakorlatban igazolták az elképzelés
helyességét, így a gázsapkás művelési
eljárás bevezethető lett. A gázsapkás
művelés előkészítése során a korábban
elszerencsétlenedett és csövezetlen fúrások
biztonságba
helyezése
jelentette
a
legnagyobb kihívást a szakmának, amit
sikerült hibátlanul megoldani. Ezek közül
külön meg kell említeni az Nl-9 sz. kút
esetét, melyet többszöri kísérlet után, csak
két, az eredeti furathoz különböző
szintekben mélyített kúton keresztül lehetett
eredményesen és bizonyítottan lezárni. A
gázsapkás művelés során alkalmazott
különleges technikai megoldás volt a
magasabban fekvő, kisebb nyomású
tárolókból, a mélyebben fekvő, nagyobb

1951-ben érte el a fúrófej a kréta korú
mészkövet, ami a fő tároló szint a
Nagylengyeli mezőben (igaz, a fúró jó 30
évvel később látta csak meg a napvilágot,
amikor a gázsapkás művelési program
előkészítésekor az elszerencsétlenedett és
csövezetlen Nl-1 sz. kút újranyitása,
biztonságba helyezése megtörtént). Az
olajtermelés 1952-ben indult meg és még
napjainkban is folyik az eddig második
legnagyobbnak bizonyult Magyarországi
olajmezőben.
A
kavernás-repedezett
tároló,
hidrosztatikusnál alacsonyabb rétegnyomás
és az ebből jellemzően következő teljes
folyadék
vesztesség,
a
magas
dermedéspontú és nagy viszkozitású kőolaj
számos
kihívás
elé
állította
a
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nyomású tárolókba történő kompresszor
nélküli széndioxidgáz átfejtés, mely
megoldásnál a szakemberek az üzemi
nyomás környékén a gáz jelentős fajtérfogat
változását használták ki a hőmérséklet
függvényében.
A mező az elmúlt 70 év alatt 22,17 Millió
tonna kőolajat termelt, szakemberek
generációi nőttek fel az eddigi munka során
és váltak igazi, elhivatott olajbányásszá.

Benczik Ferenc kollégánk készített egy
összeállítást a mező történetéről, amit jó
szívvel ajánlok a Hírlevél olvasóinak. A
filmet az Egyesület YouTube csatornáján
megtalálhatják itt.

Dr. Magyari Dániel

Impexek – komplexek és a magyar szénhidrogén-bányászat
A gazdaság 1945 utáni gyökeres
átszervezése során a külkereskedelmet is
államosították. Ekkor jöttek létre az első
impexek, vagyis azok az export-import
vállalatok, amelyek monopoljogot nyertek a
termékek külföldi értékesítésére és a
termeléshez szükséges
berendezések,
gépek,
eszközök
és
nyersanyagok
behozatalára. Ezzel párhuzamosan a
termelő vállalatoktól megvonták a
külkereskedelmi jogot és csak az őket
képviselő külkereskedelmi cégen keresztül
adhattak el vagy szerezhettek be. A
köznyelv az „impexek korának” is nevezi az
1949 – 1950 utáni időszakot, hiszen sorra
jöttek létre a lekülönbözőbb, idegen neveket
viselő vállalatok, amelyek a 60-as évektől
kezdve élték fénykorukat, amikor a
Nyugattal
szembeni
elszigeteltség
fellazulóban volt. A rendszerváltás előtt
virágoztak ezek a külkereskedelmet, az
exportot és importot lebonyolító vállalatok,
ám a megváltozott hazai viszonyok –
elsősorban a külkereskedelem 1986-ban
történt
liberalizációja
–
hatására
átalakultak, beolvadtak vagy felszámolásra
kerültek.
Ennek
külkereskedelmi
vállalatalapítási
hullámnak
az
eredményeképpen született következő
vállalatokkal dolgozott együtt a magyar
kőolaj- és földgázbányászat.

1.
METALIMPEX Acél- és
Fémkülkereskedemi Vállalat
A METALIMPEXET 1949. április 22-én
alapították,
feladata
nyersanyag
importálása volt, elsősorban a vasérc, a
nyersvas, a vasötvözetek, a kohászati
féltermékek, a hengerelt és húzott
acéltermékek,
a
színesfémek
és
gördülőcsapágyak
behozataláért
volt
felelős. METALIMPEX a nyolcvanas évek
elején még a magyar külkereskedelem 10
százalékát bonyolította le, forgalma évente
egymilliárd dollárt tett ki. A vállalat értékét
elsősorban
a
külkereskedelmi
monopóliuma adta, aminek köszönhetően a
német és az angol acélipari társaságok
meghatározó partnerei lehetett. A 1989-ben
monopóliumát vesztett állami vállalatot már
nem akarták megvenni, a kétmilliárd forint
értékű, az Ajtósi Dürer sor és a Hungária
körút sarkán lévő irodaház pedig az Állami
Vagyon Ügynökségen (ÁVÜ) keresztül a
Budapesti Ingatlankezelő Rt.-hez került. A
vállalat 1991. december 31-ig működött,
megmaradt vagyonát (kisebb ingatlanokat,
lakásokat,
más
vállalatokban
lévő
üzletrészeket) a Metal Vagyonkezelő Kft.be apportálták, amely rendezte az
önkormányzati tartozásokat (az ingatlanok
altalajának ellenértéke) és kifizette az egyéb
kötelezettségeit is. Az egykori vállalati
körbetartozásokból évek alatt befolyt
összegek, valamint a más társaságokban
lévő
üzletrészek
eladása
révén
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összességében még 600 millió forint maradt
az államnál a végelszámolás lezárásával. A
vagyonkezelő kft. közgyűlése 1999.
december végén elfogadta végelszámoló
jelentését, s cégbíróságra került a taggyűlés
jegyzőkönyve
a
METALIMPEX
vagyonkezelőjének megszűnéséről. Az
1994-ben kezdődött végelszámolás 2000.
év elején fejeződött be.

2.

külföldi képviseleti hálózat kiépítése,
főként fogyasztási, illetve késztermék
jellegű
cikkek
elhelyezésére.
A
külkereskedelmi vállalat 1972 végén 58
országban
180
képviselő,
illetve
egyedárusító céggel állt tartós szerződéses
kapcsolatban. 1991. december 31-vel a
CHEMOLIMPEX
Vegyiáru
Külkereskedelmi
Vállalat
részvénytársasággá alakult, CHEMOL
International
Kereskedelmi
Részvénytársaság néven, fő tevékenysége a
mezőgazdasági
termékek
ügynöki
nagykereskedelme
lett.
1998.
szeptemberében, az akkor már az amerikai
Great Lakes Chemical Corporation
tulajdonában lévő cég forgalmából a
szerves és szervetlen vegyi anyagok és
műanyag-alapanyagok
értékesítését
vásárolta meg a szintén amerikai ICC
Industries Inc. E tevékenységeket ezután az
ICC-Chemol Kft. végezte, az agrokemikália
- üzletágak pedig a részvénytársaságnál
maradtak. A készleteket és a cég
ingatlanjait értékesítették, így kereskedelmi
tevékenységet 1999-ben már nem végzett a
társaság, gyakorlatilag a kinnlevőség
behajtására korlátozódott a működése.
Azonban 1999-ben a cégre jelentkezett egy
vevő, de az üzlet nem jött létre és így a
kiürült társaságot még abban az évben
végelszámolással megszüntették.

CHEMOLIMPEX Vegyiáru
Külkereskedelmi Vállalat

1948-ban alakult meg a KELIMPEX Keleteurópai Kereskedelmi Nemzeti Vállalat,
amely a CHEMOLIMPEX jogelődje volt.
1949. június 7-én a KELIMPEX egy
részéből létesült a CHEMOLIMPEX
Magyar Olaj- és Vegyiáru Külkereskedelmi
Nemzeti Vállalat, amely 1950-ben állami
külkereskedelmi
vállalattá
alakult,
CHEMOLIMPEX
Vegyiáru
Külkereskedelmi Vállalat néven. Ekkor
még a CHEMOLIMPEX minden vegyi
termék külkereskedelmével foglalkozott, s
profiljába tartozott az összes ásványolaj-,
gyógyszertermék és alapanyag, valamint a
bauxit, timföld és azok gyártásához
szükséges alap- és segédanyagok. A
vegyipar gyors fejlődése miatt előbb a
gyógyszerek, majd 1956-ban a kőolaj-, a
timföld- és a vegyes ásványbányászati
termékek megnövekedett külkereskedelmi
forgalmának ellátására létrehozták a
MEDIMPEX és a MINERALIMPEX
külkereskedelmi vállalatokat.

3.
NIKEX Nehézipari
Külkereskedelmi Vállalat
A
NIKEX
Magyar
Nehézipari
Külkereskedelmi Vállalat néven alakult
meg 1948-ban, azonban az évek során a
Magyar
jelzőt
elhagyták.
Feladata
elsősorban a nehézipar vállalatainak
működéséhez, termeléséhez szükséges
berendezések, gépek, eszközök behozatala
és a nehézipar exportjának biztosítása volt.
Azonban a tevékenységi köre egyre bővült,
többek között a vállalat közreműködésével
hozták be az első Tu-134 és Jak-40 típusú
repülőgépeket 1968-ban, vagy rajtuk

A nemzetközi vegyi piaci helyzet alakulását
az 1960-as, 1970-es években a vegyi
anyagok alkalmazásának széles körű
elterjedése jellemezte, mindez a vállalat
piaci szervezetének továbbfejlesztését
igényelte, ami a külföldi vállalati
megbízotti
szervezet
kiépítését
eredményezte. Új piaci formát jelentett a
vállalat számára az angliai ORIENTEX
Ltd.-dal 1971-ben kötött vegyes vállalati
megállapodás.
A
vállalat
piaci
szervezetének egyik legfontosabb területe a
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keresztül exportálták a magyar gyártmányú
villamos vasúti mozdonyokat.
Több
hónapig
tartó
előkészítő
megbeszélések és hivatalos levélváltások
után a Központi Földtani Hivatal és a
Nehézipari
Minisztérium
kezdeményezésére 1968. december hó 29én ült össze a GEOMINCO Földtani és
Bányászati
Részvénytársaság
alapító
közgyűlése,
amikor
elfogadta
a
részvénytársaság
alapszabályát
és
megválasztotta a tisztségviselőket. Ezzel
egyidejűleg tartotta meg a megválasztott
igazgatóság első ülését is. 1969. január 15én a cégbíróság a részvénytársaságot
bejegyezte, ezzel a Részvénytársaság
megalakult. A GEOMINCO Rt.-ot 13
magyar nehézipari vállalat – többet között
az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt
(OKGT) - alapította és részvényeket
vásárolt
a
NIKEX
Nehézipari
Külkereskedelmi Vállalat is. Feladata:
földtani és bányászati kutatás, tervezés,
bányaépítés végeztetése, bányagépek és
berendezések
gyártása,
szereltetése,
termékek és know-how hazai és külföldi
értékesítése. Jogot kapott (engedély
alapján)
külföldi
nyersanyagok
kiaknázásában
való
részvételre
is;
bányászati kutatásra, tervezésre, feltárásra,
együttműködve
külkereskedelmi
vállalatokkal. Felszámolási eljárása 1993.
március 25-én indult meg, vagyontárgyait
értékesítették és 2001. augusztus 21-én
törölték a Cégjegyzékből. Az 1976-ban
épült székházába a Duna Televízió 1994.
áprilisában költözött be.

vállalkozása Irakban volt, ahol több éven
keresztül kutatófúrások mélyítésére volt
szerződése, külön irodát is nyitott. Több
olajipari gép szimpóziumot is szervezett
itthon, amelynek anyagát könyv formájában
is kiadta.
A külkereskedelem 1986-ban történt
liberalizációja hatására csökkent a
tevékenysége, kereskedelmi tevékenységet
1990-es évek közepén már nem végzett a
társaság. Kettő részvénytársaságra bomlott:
CHEMO
TRADE
Chemokomplex
Kereskedelmi Rt. és CHEMO CONT
Chemokoplex
Vállalkozási
és
Kereskedelmi Rt. néven az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV
Rt.) lett a 100 %-os tulajdonosuk. 1997.
júliusában az ÁPV Rt. eladásra meghirdette
mindkettőt úgy, hogy csak együtt lehetett
pályázni rájuk. Az eredménytelen pályázat
után mindkettő társaság felszámolásra
került.
2012-ben
CHEMOKOMPLEX
Kereskedelmi Kft. néven – hasonló néven,
mint az eredeti – magántőkével létrehoztak
egy társaságot, azonban ennek már semmi
köze nem volt az 1962-ben alapított
vállalathoz. A társaság hidraulikus és
pneumatikus berendezések gyártásával,
műtrágya és mezőgazdasági vegyianyagok
előállításával foglalkozott. 2014-ben vette
át az Eurogarden gyártóbázisát, ahol
virágföldek,
mezőgazdaságban
és
kertészetben használt tápoldatok, festékek
és
autófolyadékok
gyártását
és
kereskedelmét végezték. 2016-ban a
társaság már felszámolás alatt volt és
hamarosan fel is számolták.

4.
CHEMOKOMPLEX Vegyipari
Gép- és Berendezés Külkereskedelmi
Vállalat

5.

Az 1962-ben alapított CHEMOKOMPLEX
a
vegyipari,
szénhidrogénipari
termeléséhez szükséges berendezések,
gépek, eszközök behozatalának és azok
kivitelének,
továbbá
külföldi
munkavállalások biztosítása volt. A
szénhidrogéniparban egyik legnagyobb

MINERALIMPEX Magyar Olajés Bányatermék Külkereskedelmi
Vállalat

A vállalat alapítását a külkereskedelmi
miniszter 4449/l955. X. 5. sz. határozata
rendelte el. Az alapító levél száma: 45.780l09.000l. A vállalat cégét a budapesti
cégbíróság l962. május l9-én, l97/l962.sz.
végzés alapján az l649.sz. cégjegyzékbe
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alapítás elsődleges célja, hogy a változott
környezettel
lépést
tartó,
korszerű
kereskedelmi
vállalat
kezdje
meg
tevékenységét. 1990-ben került sor először
külföldi részvényesek bevonására. A
részvénytársaság működését 1989. január
1-jével kezdte meg. Tárgya export-import
ügyletek megkötése és bonyolítása a
következő
főbb
cikkcsoportokban:
szerszámgépek, elektromos gépek és
szerelvények, kábelgépek, mezőgazdasági
gépek, vegyes szakipari gépek és erőgépek.
Az 1990-es évek vállalkozási üzleteinél a
társaság már saját nevében vállalkozott,
vagy mint az adott ügyletre létrehozott
konzorciumok vezetője szerepelt. Ezen
üzletek közül említésre méltó a kuvaiti
olajkutak oltására szervezett vállalkozás, a
tunéziai kútfúrások, valamint a kuvaiti Vízés Energiaügyi Minisztériummal (MEW)
1992.
decemberében
aláírt
három
transzformátor
alállomás
építésére
vonatkozó szerződés. A fővállalkozási
tevékenységet a több millió forintos
finanszírozási
igény
miatt
a
részvénytársaság keretein belül tovább már
nem folytathatták. A kuvaiti transzformátor
alállomások építésének befejezése után a
fővállalkozási üzletágat meg is szüntették.
Ugyanígy lezárult a lehetőség a kezdetben
sikeres üzleti megoldásokat biztosító
kontingentált
vállalkozási
exportbonyolítások előtt is. A vállalkozási
export 1996-ban már szűk számú belföldi
megbízói, illetve külföldi rendelői kört
takart. Az üzleti lehetőségek csökkenése
hozzájárult
a
társaság
1996-ban
megkezdődött felszámolásához, amely
hamarosan be is következett.

jegyezte be. A vállalat olaj, bányatermék és
tüzelőanyagok exportjával és importjával
foglalkozott, felügyeleti hatósága a
Külkereskedelmi Minisztérium volt.
A vállalat 1992-ben beolvadt a Magyar
Olaj- és Gázipari Részvénytársaságba
(MOL), a MOL 100 %-os tulajdonában van,
leányvállalata.
MOLTRADE
–
Mineralimpex Kereskedelmi Zrt. néven
kőolaj- és kőolajtermékek, gépjármű
üzemanyagok,
kenőanyagok
és
tüzelőanyagok
nagykereskedelmével
foglalkozik. Jelen van még az orosz piacon
és a tengeri olajkereskedelemben is.

6.
TECHNOIMPEX Magyar
Gépipari Külkereskedelmi Vállalat
Az 1950. évi 32. sz. tvr. értelmében
megalakult TECHNOIMPEX Magyar
Gépipari
Külkereskedelmi
Vállalat
alapítását a N. T. 420/21/1950.sz. alatt
rendelte el a kormány. A NIKEX-ből kivált
vállalat évtizedeken át meghatározó
piactényezőként bonyolította gépipari
termékek export-importját. A hagyományos
kereskedelmi
tevékenység
mellett
alkalmazott fővállalkozás hosszú múltra
tekintett vissza. Az első jelentősebb
üzleteket még a hetvenes évek végén
kötötte
a
vállalat
bizományosi
konstrukcióban. A vállalkozási export az
1980-as években is folytatódott, s ezek
többsége az energetikai vállalkozások
irányába tolódott el. A vállalkozási
tevékenység
folytatása
megfelelő
fővállalkozói tapasztalattal rendelkező
szakembergárda kiépítését igényelte, ami
lehetővé tette a 90-es évek elejére az önálló
fővállalkozóként való fellépést.

7.
TESCO Nemzetközi Műszaki Tudományos Együttműködési Iroda

A vállalat kereskedelmi tevékenységének
folytatására az 1988. december 28-án
megtartott alakuló közgyűlésen 24 magyar
vállalat részvételével megalapította a
TECHOIMPEX
Kereskedelmi
Részvénytársaságot. A vállalat 1989-ben
történt szétválása után állami és privatizált
gazdálkodó egységként tevékenykedett. Az

Az 1962-ben alapított TESCO 1990-ig
óriási gyakorlatot szerzett a magyar
munkaerő
külpiacra
juttatásában.
Alapvetően nem egyéni munkavállalókat
közvetítettek, hanem hazai cégekkel
12

legjelentősebb magyar szerelővállalatok
exportőre, 1976-tól vállalkozási export
beindítása, valamint lengyel, kínai,
vietnami és kubai munkaerő import, állandó
üzleti képviseletek külföldön.

közösen
kötöttek
vállalkozási
szerződéseket. A TESCO állami feladatok
ellátását és piaci tevékenységet folytatott
1990-ig. Az állami feladatok közé tartozott:
műszaki – tudományos együttműködési
megállapodások (MET) 57 országgal, MET
állandó külföldi képviseletek, 8500
magasan képzett magyar szakember –
többek között mérnökök, egyetemi oktatók
– foglalkoztatása a fejlődő világban,
segélynyújtás, több mint 30000 fejlődőországbeli fiatalember középfokú és
posztgraduális
szakmai
továbbképzésének
megszervezése
Magyarországon (pl. vízügy, geológia,
bányászat, stb.), sok száz jószolgálati és
szakdelegáció kiutaztatása, illetve rövid
időtartamú tanulmányút, tapasztalatcsere
megszervezése Magyarországon (kínai,
vietnami,
koreai,
palesztin,
iráni
szakemberek). Piaci tevékenysége kiterjedt:
1966-tól a legjelentősebb tervező és
tudományos
kutatóintézetek
szolgáltatásainak
exportőre,
vegyes
vállalatok létrehozása külföldön, 1969-től a

1991. december 1-én gazdasági társasággá
alakult, létrejött a TESCO Nemzetközi
Együttműködési és Tanácsadó Kft.
(TESCO Consulting Kft.), a tulajdonosi
jogokat az Állami Vagyon Ügynökség
(ÁVÜ), illetve az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) gyakorolta.
2003-tól magántulajdonba ment át,
meghatározó többségi tulajdonosa a HoldImmo Kft. volt, fő tevékenysége nem
változott. A 2015-ben megindult a társaság
felszámolása, amely még 2018-ban is
tartott, azonban 2021-ben már a Nemzeti
Cégtárban nem szerepel.

id. Ősz Árpád
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A SELMECI SZELLEM.
A 2014-ben indult tatabányai balekoktatás-sorozat nyitó előadásának tömör kivonata.

A Szoboszlói Filiszterek 2001-évi szakestélye
szivattyúzási szünetének idejében drága emlékű
firma-keresztfiam Péntek Lajos alias Krigli és
Kőrösi Tamás alias Hőstenor társaságában.

Tisztelt jelenlévők és érdeklődők!
Mindenekelőtt mondandó vagyok, hogy
őszinte elismerésem az OMBKE tatabányai
helyi szervezet elnökének és titkárának e jeles
előadássorozat
megszervezéséért.
Hagyományaink mindenféle túlzás nélkül is
egyedülállóak a világon, de mit sem érnek, ha
azokat nem tudjuk továbbadni. Egyetemeink
diákságának krémje az összes nehézség dacára
teszi
a
dolgát,
az
úgynevezett
“dögnehéziparban” azonban sokkal súlyosabb
a helyzet. Ha csak mi öregek, úgymond “fehér
elefánt legendák” tartjuk azokat, akkor velünk
együtt itt a végeken kihal mindez. Nagyon
nagy kár lenne érte!
Megtiszteltetés, hogy a kezdő előadást
megtartandó nekem jutott e felkérés.
Firmakötelesség helytállnom. Mondandóm
során mindvégig élni fogok színesítő
betétekkel, mert ismeritek a tételt: a
selmecszívű delikvens humorérzék nélkül
olyan, mint a mustáros virsli virsli nélkül…
Ergo ahogy a költő mondja: … belőlünk százak
kellenének, de sajnos ezrek vannak… Imhol
egy magamkarikírozó pillanatfelvétel a
jelesebb fajtából. Pár éve egy lillafüredi
bányahatósági szakest előtt a teraszon, a
kezdéstváró sörözgetés közben Izsó Pista alias
Galus bányakapitány épp rólam mesélt a
szemtelenül
fiatal
elsős
miskolci

egyetemistáknak, hogy így a Balhés Charley,
meg úgy a Balhés Charley – de épp itt jön –
kiáltott fel - mert hogy arra kolbászoltam.
Fölpattant egy kétméteres srác, végigmért és
döbbenten mondta: ekkora?... A másik
hasonlóképp
jóhatású
adalék
a
mi
zászlóvivőink számára kötelező öniróniáról:
épp egy szakesten elnökösködtem, amikor
drága jó dr. Bakó Károly alias Kuki egyébiránt
nagy tisztelettel elmondott hozzászólása végén
nekem szegezte, hogy: …. és Csaba bácsi,
neked mint kívülállónak, mi a véleményed az
intelligens emberekről?....
A fenti címmel jópárszor volt alkalmam
már hasonló írást tenni, előadást tartani. A
legszebb emlékem erről éppen Selmecbányán
volt anno egy selmeci diáknapokon. A híres
lépcső utáni – számunkra oly kedves - épület
aulájában szívet szorongató gyönyörűséggel
csengtek szakmai himnuszaink, majd pedig a
program részeként a néhai akadémiai
kémiaterem ósdi katedrájáról szólhattam vagy
kétszáz, teljes joggal kellő hangulatba jutott
igaz diákhoz, akik söröspalackkal a kezükben
is képesek voltak azt abszolúte jó szívvel
fogadni, helyén értelmezni – mit is megható
módon érzékeltetett utána a spontán felhangzó
“Éltessük kedves öreg pajtásunkat” kezdetű
dal. Annak bizonyítására, hogy most sem lesz
mesterkélt a mondanivalóm, hadd idézek a
többszáz Vocem Preco jellegű mottómból
egyet: … mi már nem hajtunk annyira az
aranyér’. Van saját!
Semmiképpen nem becsüljük le más
intézmények, más szakmák hagyományéleti
törekvéseit, mindössze azt valljuk, hogy –
sokkal szerencsésebbek vagyunk. Mert mi,
selmeci „utódkart” járók, vagy jártak - életünk
legnagyobb ajándékát kaptuk azzal az
örökséggel, amit összefoglalóan úgy hívunk:
selmeci diákhagyományok. E hatalmas
kincsesláda megtartása és továbbadása
múlhatatlan felelősségünk – mégpedig a
kordivattól teljesen elütő módon nem
erőszakosan, nem tudálékosan, hanem példát
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mutatva. Ez a mi dolgunk és a költővel szólván
ez bizony nem is kevés. Vivát mi! Lényegét
legméltóbban a selmeci szellem egyre inkább
köztudottá váló hármas jelszavából lehet
levezetni – azoknak is, akik már jól ismerik és
azoknak is, akik csak hallomásból tudnak róla,
vagy most hallanak érdemben az egészről.
1. Hazaszeretet
A világ legtermészetesebb dolga, amit hiába
politizálnak agyon a mi korunkban.
Fontossága, elsődlegessége adott, mint a
levegővétel. Gyökereink Selmecbányáról
származnak. A főiskolások számára a
hazaszeretet magától értetődő volt. Ki tudtak
érte
állni
mindenkor.
Mindenféle
ékesszólásnál többet érnek a példák - egyetlen
egyet említek. A gyászos emlékű Trianon és
ennek kapcsán 1919 novemberében a hűség
városába, Sopronba való költözés után is
töretlenül folytatódott az Ifjúsági Kör legendás
tevékenysége. 1948 május 7-én tartották azt a
rendkívüli közgyűlést, amikor a Rákosikorszak nemtelen diktátumait elutasítandó az
egyetlen helyes utat választották: feloszlatták
önmagukat. A közgyűlésen csak egy
hozzászólás volt, amit 88 százalékos
többséggel fogadtak el. E beszéd utolsó
mondatát muszáj idéznem: “…tettünkért
cserébe csak egyet kérünk, ne kívánják és ne
kérjék tőlünk azt a nevet, azt a pár szót, amely
nekünk mindmáig tradíció, a múlt, a
történelem, Selmec, hősi halottak, ami a
lelkünk volt, amely szavak csengése szívünkig
hatol: BÁNYA, KOHÓ ÉS ERDŐMÉRNÖK
HALLGATÓK IFJÚSÁGI KÖRE.” Nem
hódoltak be. Tisztelet és megbecsülés nékik!
Az ő kiállásukat követően még hosszú ideig
üldözendő
volt
minden,
ami
hagyományainkhoz köthető. Nem volt ez
másképp az ötvenes évek elejétől több
esztendőn át tartó Miskolcra költöztetés után
sem, amikor erőszakkal választották külön a
bánya és kohómérnök, valamint az
erdőmérnök képzést. Ennek igazi oka sokunk
véleménye szerint nem ám a feltörekvő
iparváros, Miskolc segítése, hanem a túl erős
nemzeti érzelmű diákcentrumtól való félelem
lehetett.

A hazaszeretetről nem kell sokat beszélni,
azt érezni kell. Összehasonlíthatatlanul több,
mint bármilyen politikum. Mindezt egy saját
idézettel
tudom
bizonyítani
a
legegyszerűbben: a selmeci diákhagyományok
már akkor léteztek, amikor a jelenlegi politika
szereplői, a jelenlegi pártok még sehol sem
voltak és ezek a hagyományok még akkor is
létezni fognak, amikor ezek a szereplők és
politikai pártok már sehol sem lesznek! A
másik állítás nem saját. Illyés Gyula jeles
költőnk fogalmazta meg úgy, hogy
lehetetlenség
belekötni,
manipulálni,
félremagyarázni, amit ha tehetek, újra ás újra
idézek: magyar az, akinek fáj Trianon.”
Több tétel citálása ide nem is szükséges. Az
oldalvízekből is csak egyet emelnék ki. Mi
egyfajta
egyenruhát
öltünk
jeles
rendezvényeinken, amelyeken különféle
kitűzők vannak. Nekem is van egy-kettő a régi,
úgynevezett ipari egyenruhámon – Miskolcon
még nem telt aufra. Szokták mondani olykor,
hogy ezt a több kilónyit rajtam akár még
Brezsnyev is megirigyelhetné – mire
válaszom: ha ő ilyeneket viselt volna,
történelmünk is másképp alakulhatott volna…
2. Szakmáink tisztelete
Ami mindenekelőtt nagy elődeink és benne
az ő jeles munkásságuk tiszteletét jelenti.
Amennyiben
sikerül
diákjainknak
a
szakmában maradni, sokkal jobban szót
értenek az emberek egymással, ha kiderülnek a
hasonló gyökerek. Egészen különleges,
ahogyan a mi köreinkben egy - egy szakestély
előtt, után, vagy szakmai összejövetel,
rendezvény során egyenrangú beszélgetőtársa
egymásnak az idős és a fiatal firma. Úgy, hogy
közben az ifjabb részéről nem megkövetelt,
hanem természetes tisztelet nyilvánul meg a
többet megélt társ irányában.
Tatabányán többünknek is megadatott
személyesen ismerni olyan ultra szupra
veteranisszimuszt, aki még Selmecen végzett.
Bajkó Andor bátyánk 1880-ban született a
Csík megyei Didrón. Selmecbányán 1903-ban
fejezte be bányamérnöki tanulmányait, aztán a
muszáj üzemi gyakorlat teljesítése (a borsodi
Perecesen) után 1906-ban vette át oklevelét.
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Több évtizedes bányaüzemvezetői szolgálatot
teljesített Tatabányán – is – 1943-ban ment
nyugdíjba,
de
tanácsadóként
1972-ig
dolgozott, így még szakestélyen is sokan
találkozhattunk ezzel az igazi ikonnal, aki 99
évesen 1979-ben halt meg. A szakmatiszteletet
is elődeinktől tanultuk – felsőéves korunkban
már sokan “életcsászárnak” véltük magunkat,
de azért a választott szakjaink fontosabb
előadásaira igyekeztünk eljárni, még ha el is
aludtunk
olykor–olykor
rajta.
Bárki
megfigyelheti, lett légyen bármennyire laza
összetartás, mindvégig, még a legvégén is
érvényes a tétel: ha akár csak érintőlegesen is,
de felmerül egy fajsúlyos szakmai kérdés, vagy
gond, akkor a valódi firmák mindig mindenkor
komolyra fordítják a szót és mindenkor
meggyőződéssel fejtik ki véleményüket. Nincs
kivétel! Ez is a nagy elődök példamutatásának
hozadéka, melynél ékesebb bizonyíték
szakmáink igaz tiszteletére tulajdonképpen
nincs.
A barátságon túlmenően mindezeknek
megélhetési hasznossága is lehet – van is
számtalan esetben. Nem egészen úgy, ahogy az
écza tartja: két jó haver rendőr bemegy egy
üzletbe és amint belépnek, az egyik lekever a
másiknak egy írtóztató nagy maflást. Az meg
felkiált: ezt meg miért kaptam? Válasz: mert
üzletben nincs barátság….
Mi tényleg nem kívánjuk magunkat mások
elé helyezni, de el nem tudjuk képzelni, hogy a
bányász-kohász-erdész szakmákon kívül is
ilyen mértékű lenne a már „hivatalos” szerepet
rég nem vállaló idősebb korosztály
fiataljainkat tanácsokkal segíteni szándékozó
készsége. Ez is nemes örökségünk része.
Tisztában vagyunk azzal, hogy mi bányászok
nem éppen a legnépszerűbb népréteg volnánk
e hazában. A környezetvédők szerint
ellenségek. Erről hadd mondok hamarjában
egy écát: este beesik háza ajtaján a temetkezési
vállalkozó.- Anyukám, ma aztán piszok nehéz
napom volt. Három temetés, két hamvasztás és
négy komposztálás. - Komposztálás?! - kérdez
vissza az asszony meghökkenten. – Az bizony.
Tudod, a tetű zöldek is megöregszenek
egyszer!
A
csapból
is
folyó
alternatív
energiahordozó ideák (szén helyett állandóan

sütő nap, folyamatosan erős szél, stb) rendesen
túltolt EU ügyeihez pedig imhol a
mottócsavar: a meleg csákányváltás nem azt
jelenti, hogy a régit buzival váltsuk fel! - …
mert tudd meg: nagyon más cigánykereket
hányni, mint töltöttkáposztát!
A népet a bankok gyötrik, bennünket
bányászokat az erőművek. Mind külföldi
kézben van, ami meg ezután kerül átadásra,
valószínűleg az is erre a sorsra jut. Akkor majd
újra elmondhatjuk, hogy megint jól
ÁTVÁGTÁK a nemzetiszínű szalagot. Nem baj,
mert mi tudjuk, hogy nálunk az erő mű és nem
valódi! … és ha már ismét Vocem Preco-szerű
nyelvezetre váltottam, hadd mondom tovább:
nem baj, ha lassan haladunk, mert nem biztos,
hogy jó irányban megyünk… amúgy se húzd
fel magad, mert a vakvágány is kiút, ha elég
sokáig tart!
Vagyis el ne higyjétek, hogy mi
selmecszívűek hiszünk a látszatnak és borúsan
látjuk a szakmai jövőnket. Hamar reá egy
példa: az egyik somogyországi szakestély
másnapján a hangulatos közös reggelizés
közben csak úgy röpködtek a poénok. Akkor
mondta az egyik jeles erdész testvérünk:
tudjátok, mi a különbség a mi köreinkben a
pesszimista és az optimista között? Azt mondja
a pesszimista, hogy ami a világban most van,
annál rosszabb már nem jöhet. Az optimista
meg azt, hogy DEHOGYNEM!!
3. Barátság
A selmeci gyökerű iskolákban ez is más.
Többlete van. A reánk hagyott nagyszerű
eszmerendszer minden elemén átsüt az egyik
legfőbb örökség, az igaz barátság eszménye.
Ez az általános, ez a mérvadó, a követendő és
nem ez a furcsa, hanem csakis az ellenkezője.
A meghatározó különbség ebben (is) rejlik. A
kifejtéshez hamar egy megtörtént eset, ami az
idősebbek által ismert, mindannyiunk által
szeretett néhai Zimmermann Márton alias
Síncsiszolóról szól. Még a nehézegyetemen, a
hatvanas évek közepén volt neki egy Alföldről
származó szegény tankörtársa, aki nagyon
szerette volna legalább egyszer látni a
Dunántúlt. No ennek egy szép napon azt
mondta Marci: vedd magadhoz az összes
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pénzed, mert hogy lásd, kivel van dolgod, most
elmegyünk és megmutatom. Természetesen
már a vonat büfékocsijában elitták minden
forintjukat az utolsó fillérig. Aztán a Keletiből
kigyalogoltak a Dunapartra, Marci átmutatott
– na látod, az ott a Dunántúl – és stoppal
hazajöttek Miskolcra...
A selmeci típusú barátság zászlóshajója a
szakestély. Ahol valóban eltűnnek a világi
beosztások okozta rangkülönbségek. Ahol
nincs nagyarcúság, nincs gúnyolódás, nincs se
nyílt, se burkolt belemarás a társakba, nincs
mögöttes szándék. Ahol mindenki a legjobb
énjét adhatja. Majd figyeld meg a szakestély
végén az arcokat, ahogyan szeretett szakmai
himnuszainkat énekeljük. Tudd meg, nekünk ez
az igazi arcunk, a máskori csak álca - és azt is
érzékelned kell, itt őszintén, tele szájjal, nyílt
szívvel nevetnek a társak. Nem félrefordulva
alattomosan. Mert bizony óvakodj attól, aki
nem képes szívből nevetni – olykor saját magán
is!
Nálunk itt tényleg egyenrangú partnere
mindenki mindenkinek, ha avatott firmákról
van szó. A végzős diák az elnökvezérigazgatónak.
A
negyedéves
a
professzornak. A balek az más, az még
poroshasú véglény, aki minden tekintetben az
isteni fényben tündöklő dicső firmák
gyámolítására szorul. Amíg meg nem
keresztelik, mert utána ő fogja cukkolni
leginkább az újakat… Hanem az is szabály ám,
hogy a “cukk” soha nem lehet megalázó,
személyeskedő. Más, mint a többi felsőfokú
műintézmények
beavató
szívatózása.
Kérdéseket kap a balek és még jobban is jár, ha
nem tud rá válaszolni, hamarabb szabadul…
… és bizony énekelünk. Amikor és ahogyan a
Praeses, vagyis az elnök elrendeli. Csengenek,
bonganak gyönyörű dalaink. Nem baj, nem
szégyen, ha nem vagy egy Pavarotti. Van
nótabíró, akit csak követned kell. Itt együtt szól
a nóta és mindig szépen. Úgy, hogy ha kicsit is
átéled, beleborzongsz. Sehol másutt, más
szakmák rendezvényein nincs ilyen mozgató
ereje a dalnak. Ha összefutunk valahol
útközben megállva valamilyen összetartásra
menet, akkor is szól a nótakincs – általában
csodájára is jár az összes civil nézelődő.
Számtalan példa volt és remélem lesz is rá. A

garatkenés pedig csak kellék, mert ugyan igaz,
hogy első az egészség, második a feleség, tehát
félig berúgni kidobott pénz, az igazság az, hogy
egy valódi szakestjáró számára soha nem ez a
fontos. Szeretik ránk ragasztani a tintavádat –
addig, amíg nem látnak egyszer egy hitelesen
selmeci típusú szakestélyt. Ahol csak
csodálkozhatnak. Hangulata, lelke van annak!
Semmi máshoz nem hasonlítható. Az örök
hagyományok, alapok tartása mellett is mindig
derűs. Röpködnek a poénok – mindig csak
olyan és annyi, amit a firmakoszorú jónak tart,
mert ez nem ám valami előadóest, itt nem
kötelező tapsolni. Ha gyenge a hozzászólás, az
elnök úgy belefojtja a szót, mint ide
Brüsszel… A mi szakestélyeinket az együtt
egymásért elv, a társak őszinte tisztelete
jellemzi. Ahol magyartalan kifejezéssel élvén
mindenki menedzseli a másikat. Elmondani
nem igazán lehet, meg kell élni. Ez a hozzállás,
életminőség jobbadán megmarad a szakestély
úgymond nem hivatalos része után is, sőt,
többnyire még a magánéletben is. Másutt ilyen
szinten ez azért jellemzőnek nem igazán
mondható! Szabályosan felemelő látni, amikor
a nap, mint nap együtt dolgozó kollegák itt
olyan szeretettel köszöntik egymást, mintha
évek óta nem találkoztak volna. Van, aki
igaztalanul színházhoz hasonlítja egyes
szakestélyeinket. Annyiban van hasonlóság,
hogy oda is úgy megy az ember, hogy örülni,
kikapcsolódni akar. Kapni akar. A szakestélyen
azonban csak úgy kaphat, ha maga is ad.
Része az egésznek! A szerepet, tisztet vállalók
nem színészek. A barátság zászlóvivői. Nem
pénzért, még csak nem is elismerésért teszik
önként vállalt dolgukat. A társakért. Gyakran
mondom: be szép lenne ezt az összefogást,
nemes akaratot átvinni az ország ilyen-olyan
oldali
élenjáróinak
gyakorlatába…
Mondjátok, hol van az a konferencia, álcivil
szerveződés, uram bocsá’ politikai tömörülés,
amely ilyen belső egyetértési arányt akár csak
megközelítőleg is fel tudna mutatni?!
Kényszerítőzés, erőlködés, izzadtságszag
nélkül? Sehol. Nem is lesz soha. Csak az a
tisztelet igazi, amit mindenfajta érdek, vagy
pénzhatalmi háttér nélkül érnek el!
Sok név kívánkozna ide, egy azonban
kihagyhatatlan. Böszörményi Nagy Károly
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alias Dzseki (1900-1985) még 1921-ben
iratkozott be Sopronban, de csak 1953-ban
vette át bányamérnöki oklevelét. Oka nagyon
is valós. Amerikában élő nagynénje csupán
addig
volt
hajlandó
finanszírozni
tanulmányainak költségeit, amíg kizárólag
csak jeles osztályzatokat ér el. Így is történt. 32
esztendős diák pályafutása végefelé már
oktatott is, de volt olyan is, hogy 1926-ban
először kvázi sikertelen volt és csak 1948-ban
ment át abból a tantárgyból - persze jelessel.
Végzése előtt jellegzetes eset történt, amihez
tudni kell, hogy a régi hagyomány szerint az
idősebb firmának minden fiatalabb baleknek
számít. Így eshetett meg, hogy Dzseki bácsi
felhívott egy professzort a következő
szöveggel: „készülj balek, holnap jövök
hozzád vizsgázni…” Óriás volt, eszményeink
igaz megtestesítője!
…….
Eddig a selmeci szellem hármas mottójának
tömörített indoklása - a félszívűeknek pedig
maguknak kell rádöbbenniök: e három
elemből akár csak egy csupán „szőrmentében
való” vállalása, vagy kihagyása féloldalassá
teszi az egészet. Lehet enélkül is élni – de –
micsoda különbség! Minden ember a maga
korlátainak kovácsa. Mindenki abból marad
ki, amiből akar és ott rontja el az életét, ahol

csak akarja. Régóta vallom: eszmények nem
szürkülhetnek el, csakis az emberek.
Fundamentumnak, nemzeti minimumnak
ebben is lennie kell. Ha nem így lenne,
megcsalnánk selmeci eleink egész becsületes
életművét. Nem lehetnénk hitelesek, nem
lehetnénk örökösök!
Mielőtt
befejezném
mondandómat,
engedtessék meg, hogy egy valódi útmutatást
adjak. Ez pedig nagyon is meggondolt,
vezérfonalnak szánt tizenkét pont. Dolgaim
okán szó ami szó, bizony elvárható tőlem,
hogy az ifjabb nemzedék, a lehetséges követők
számára méltó összefoglalást tegyek. Hallga
tehát ezt a tucat tézist – egyetlen mondatba
sűrítve: légy méltó a selmeci elődökhöz!
Ne
hagyjatok
cserben
bennünket,
elmúlófélben poroszkáló ultra szupra
fáklyavivőket. Hiába tudjuk a hosszú élet
titkát: emberileg/szakmailag nem szabad
abbahagyni a lélegzést, gondoljátok el, ugyan
mi van még nekünk hátra, maximum hetvennyolcvan év!?...

Jó szerencsét és juszt is sok csillét!

Kiss Csaba András alias Balhés Charley
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Selmeci küldöttség az akadémia megmentéséért
Gaitner Tivadar selmeci polgár 1892-ben az
OMBKE selmeci alapítása és az erdészeti
akadémiai palota felavatásakor fontosnak
tartotta – személyes emlékeit – megosztani1
a helyi közönséggel, hogy „tudják, mily
veszélyben forgott már egyszer a mi
akadémiánk és hogy kinek köszönhetjük,
hogy ezen veszély elhárítatott. 1859-ik
évben meglepte a selmecieket a rémhír,
hogy az akkori cs. kir. pénzügyminiszter
Bruck, a příbrami és a loebeni
bányászakadémiákat, valamint a selmeci
bányász és erdész akadémiát a bécsi
politechnikába beolvasztani akarja.” Az
1857-58-tól napirenden volt akadémiaátalakítási
osztrák
reformtervezet
bizonytalanná tette a selmeci képzés
jövőjét.2 Elevenítsük fel – Gaitner Tivadar
segítségével –, hogy miként sikerült az
abszolutizmus idején Selmecen tartani az
akadémiát?

ezen ügyben valami történjék a város
részéről.” A kinevezett városi vezető
(Konrad) Gaitner kérésére rendkívüli
tanácsülést hívott össze, mely „a tárgy
fontosságát megértve” a fent említett négy
selmeci „urakból álló küldöttséget bízott
meg a szükséges lépések megtételére.” A
négyfős delegáció legelőször felkereste
Russeggert, aki kijelentette, hogy „az
akadémia ügyében közbenjárnia nem lehet,
mivel a miniszter már Bécsben ezt
megtiltotta neki, és avval fenyegette, hogy
különben azonnal áthelyezi innen.” Ezután
a szintén megkeresett helytartótanácsi
vezető jelentette ki, hogy „ez ügyben
semmit sem tehet.” Majd Bécsben gróf
Andrássy Károly kevés reménnyel
kecsegtette a selmeci delegációt, mely
megfordult „a pénzügyminisztérium azon
magasabb
hivatalnokainál,
kik
Selmecbányán végezték tanulmányaikat”.
A fáradhatatlan küldöttség kihallgatást kért
a magyar ügyeket akkori irányító osztrák
miniszterektől
is.
Alexander
Bach
belügyminiszter, valamint Leo Thun vallásés közoktatásügyi miniszter barátságosak
voltak, de „mindkettő nagyon sajnálta, hogy
miután az akadémia nem ő szakukba vág, ez
ügyben semmit sem tehetnek.” A Boltizár
prépost vezette selmeci küldöttség „ily
szomorú kilátások közt … az utolsó, ránk
nézve válságos lépésként” kihallgatást kért
Karl Ludvig Bruck pénzügyminiszternél. A
miniszter „válasza szintén rövid es
határozott volt: Mit akarnak önök? –
mondta, az önök által produkált arany es
ezüst nekem többe kerül, mint ha azt
bárhonnan veszem! Én 180 000 (mai
értéken
666,5
millió)
forintot
meggazdálkodom (=megtakarítok) és azért
nincs is szükségem bányászokra!” A levert
kedélyű küldöttség nem adta fel a
küzdelmet, így Gaitner ötletére felkeresték

Az
akadémia-mentésért
a
„királyi
fenségeken túl” – no meg Russegger
Józsefen és Schwarz Ignácon 3 kívül –
mindenekelőtt négy bátor, városát szerető,
küldöttségbe összeállt selmeci férfinak
szólhat ma is a köszönet. Éspedig: Boltizár
József prépostnak, Gaitner Tivadar városi
tanácsnoknak és kereskedőnek, Prugberger
József
bányatársulati
főnöknek
és
friedenliebi Fritz Pál Károly polgárnak,
ősapámnak. Lássuk is, hogy alig egy
évtizeddel a szabadságharc leverése után mi
történt a selmeci akadémia sorsa körül!
Gaitner időskori visszaemlékezése szerint
Russegger
selmeci
kamaragróf
és
akadémiai igazgató Bécsből „nagyon
leverten érkezett vissza. Akkor Schwarz
bányatanácsos, akadémiai tanár hozzám jött
és felszólított, hogy pendítsem meg e dolgot
a városi tanácsban és törekedjem arra, hogy
1

Selmeczbányai Híradó, 3. (1892) 26. sz. 102. (jún. 25.) és 4. (1893) 49.
sz. 194. (dec. 3.)
2
Faller Gusztáv: Gedenkbuch zur hundertjähringen Gründung der
Königl. Ungarischen Berg- und Forst-adademie in Schemnitz 1770-1870.
Selmecbánya, 1871. 61-64.; Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia

története és ismertetője. Budapest, 1896. 102-103.; Ivan Herčko: Banícka a lesnícka
akadémia slovom a obrazom. Banská Štiavnica, 2009. 71.
3
Homor Péter főlevéltáros honlapja:
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=171; Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok.
Dunaszerdahely, 2003. 200.; http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=187 (letöltés: 2021.
február 27.)
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– már csak hárman – a budai várban
Habsburg-Tescheni Albert (Albrecht)
főherceget. A Boltizár-Fritz-Gaitner tagú
küldöttség az országot akkor kormányzó
főherceg kérdésére „felvilágosító feleletet”
adott, mire a „királyi fenség azt mondta:
ami az akadémiát illeti, az iránt nem vagyok
tájékozva, de ott van Russegger, ehhez
fordulok és ez majd tiszta bort önt nekem!
Azonnal csengetett és magához rendelte
titkárát, hogy sürgős levelet írjon. Néhány
megnyugtató
szavakkal
kegyesen
elbocsátott minket.”

Selmecbányán marad, a többire nézve majd
informáltatom magamat, de Selmecbányán
segítenünk kell!” Gaitner – a küldöttségek
szerepét
szerényen
elhallgatva
–
megállapította,
hogy
„Russegger
jóindulatának, Albrecht főherceg kegyes
közbenjárásának és végre” Ferenc József
„bölcs
belátásának
…
köszönheti
Selmecbánya, hogy az akadémiát, városunk
létének ezen hatalmas tényezőjét már az
1859. évben innen el nem vitték”.
Az akadémia-mentő delegátusok közül
Gaitner Tivadar az ős bányavárosiak által
megbecsülten 82 évesen, 1893-ban hunyt el
Selmecen, sírja (1. kép) ugyanott, Farbaky
István nyughelyétől egy sorral feljebb van,
így akár a következő szalamander
fesztiválkor az ő sírja előtt is fejet
hajthatunk. Boltizár József 1873-ban
selmeci országgyűlési képviselő volt, majd
84 évesen, 1905-ben felszentelt püspökként
hunyt el Esztergomban és ott is nyugszik.
Prugberger József 1861-ben volt selmeci
országgyűlési
képviselő,
majd
nyugalmazott
pénzügyminiszteri
tanácsosként
és
volt
nagybányai
bányaigazgatóként 72 évesen, 1889-ben
halt meg Karván (ma Szlovákiában
Kravany nad Dunajom község) és ott is
temették el.4

A kedélyes és biztató főhercegi fordulat
után – és újra csak Selmecen – „egy idő
múlva megint hozzám jött Schwarz
bányatanácsos és figyelmeztetett arra, hogy
az akadémia ügye már őfelségének
irodájában fekszik és most volna ideje,
hogy egy küldöttség egyenesen őfelségéhez
menesztetne és az ügy kedvező elintézését
kérelmezze.” A városi tanács – megint csak
Gaitner felvetésére – elfogadta a javaslatot,
de ő maga a kinevezett új városi vezető
(Kafka) ellenkezése miatt nem mehetett
Bécsbe, így háromfős – Boltizár-FritzPrugberger tagú – delegáció indult az
osztrák fővárosba. Ez a második küldöttség
a császárvárosban mindjárt nehézségekkel
szembesült, ugyanis Ferenc József
Prágában „időzött”. Prugberger azonban
hosszabb ideig nem maradhatott Bécsben,
így hazament Selmecre, de útközben
megbetegedett, így őt Gaitner váltotta a
háromfős küldöttségben, mivel Prugberger
helyettesítésére más városi tanácstag nem
vállalkozott. Gaitner így „jutott azon
megtisztelő megbízáshoz, hogy a két
társammal
együtt
Őfelsége
előtt
megjelenhettem.
Őfelségénél
megint
(Boltizár) prépostunk adta elő kérelmünket
és itt szerencsések voltunk a következő
legmagasabb választ nyerhetni: Mondják
meg küldőiknek, hogy az akadémia

Zárásként pedig engedtessék meg nekem
pár bővebb sor – a szintén delegáció-tag –
Fritz Pál Károly ősapámról is. 5 Evangélikus
volt, Selmecen született 1811-ben, ott vette
feleségül 1833-ban Fleischhacker Otíliát,
ott születtek gyermekeik, ott dolgozott és
ott is halt meg 1878-ban. Apja 1810-ben
eladta az akadémia helyett Szumrák
Jánosnak a család főtéri házát (az ún. Fritzházat). Ősapám (hozzám hasonlóan) jogász
volt. Az 1830/40-es években városi
tisztviselőként – főügyészként, gyámként,
pénztárosként – is tevékenykedett, emellett

4

Gaitner Tivadar selmeci sírhelyét lásd: https://www.virtualna-banskastiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintoriny/hroby/gaitner; Boltizár József életrajzi
adatait lásd: http://lexikon.katolikus.hu/B/Boltiz%C3%A1r.html; Prugberger József
gyászjelentését lásd: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/505632#
(letöltések: 2021. február 27.)
5
Fricz-Molnár Péter: Adalékok az egykori selmecbányai Bányászati és
Erdészeti Főiskola rektorátusi épületének (ún. Fritz-ház) történetéhez. Bányászati és
Kohászati Lapok, 152. (2019) 4. sz. 27-28.; Pesti Hírlap, (1847) 840. sz. 150. (márc. 4.);

Pauer János: A Selmeczbányai Takarékpénztár ötven éves története 1847-1897.
Selmecbánya, 1898. 24., 51., 59., 63.; Litschauer Lajos (szerk.): A selmecbányai m. kir.
fémkohó monographiája. Selmecbánya, 1895. 17.; Szitnyai József: Történelme az
alsó-magyarországi kémlőintézet egyesületének és az ércz- és fémpróbavételnek
ugyanazon bányakerületben. Selmecbánya, 1893. 115.; Sürgöny, 6. (1866) 110. sz. 6.
(máj. 15.); Selmecbányai evangélikus anyakönyvek (1811, 1833, 1878); Selmeci
sírhelyét lásd: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/cintoriny/hroby/fritz (letöltés: 2021. február 27.)
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1862/63-ban sikeresen végeztek. Ősapám
az 1860-as években ügyvédkedett is
Selmecen és akkoriban a Fritz-háztól a
harmadik Fő utcai (III/26.) – a mai
Trotuarnak otthont adó – épületben lakott, a
takarékpénztár felső szomszédságában.
Munkaadója, az első selmeci pénzintézet
saját költségén elkészítette 1878-ban –
érdemei elismeréseként – az elhunyt
ősapám családi nemesi címerét és a
bankban ki is helyezte. Fritz Pál Károly nem
csak Selmecen élt, hanem Selmecért is élt,
ezért emléke előtt minden ottani
alkalommal fejet hajtok a Leányvár mögötti
sírjánál (2. kép).

a Kálváriahegy mögötti majorságában
Bélabánya felé, az ősi Fritz-telken 32,5
hektáron gazdálkodott és bányarészes is
volt. 1846-ban a kincstár tőle vette meg a
Siceli-féle kohót (ami az 1890-es években
központi fémkohóként volt ismert), majd
1847-ben a selmeci takarékpénztár alapító
részvényese
és
1851-től
halálig
könyvvivője is volt. Az akadémia-mentő
városi küldöttség tagjaként nemcsak
közreműködött abban, hogy az intézmény
helyben maradt, de ezzel egyben azt is
elérte, hogy a selmeci líceumi tanulmányok
után 1860-ban két fia – Lipót erdésznek, Pál
János szépapám bányásznak – beiratozott
szülővárosuk híres akadémiájára, ahol

1. és 2. kép:
Gaitner Tivadar és friedenliebi Fritz Pál Károly selmeci síremléke napjainkban

Dr. Fricz-Molnár Péter
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Emlékezés gróf Mikó Imrére (1805-1876), Erdély Széchenyijére
egyesület közgyűlésének alakuló ülésére
1859. november végén került sor
Kolozsváron, a résztvevők nagy többséggel
őt választották meg az Erdélyi Múzeum
Egyesület elnökévé. Gróf Mikó Imre 1860ban alapította meg és indította el az
egyesület folyóiratát, az Erdélyi Múzeumot, egészen haláláig az Erdélyi Múzeum
Egyesület szellemi irányítója maradt.

Gróf hídvégi Mikó Imre, jogász,
művelődés- és gazdaságpolitikus, valamint
történész 1805-ben született Zabolán, 1876ban hunyt el Kolozsváron. Édesapja gróf
Mikó György háromszéki főkirálybíró,
édesanyja gróf Mikes Borbála volt. Az
egyik legrégebbi Háromszék vármegyei
nemesi családból származott.
Gróf Mikó Imrét 1858-ban
választotta az MTA tiszteleti tagjává.
Székfoglalóját 1859-ben tartotta az „Erdély
különválása Magyarországtól” címmel,
melyet egy nagyobb terjedelmű, történeti,
sok vonatkozásban azonban közjogi
kérdéseket is érintő munka egyik részének,
fejezetének
szánta,
ez
a
munka
nyomtatásban is megjelent (A Magyar
Tudományos Akadémia Évkönyvei IX/5.
1860.). Gróf Mikó Imre 1860-ban 4000
forintos adománnyal járult hozzá a Magyar
Tudományos Akadémia törzstőkéjének
felemeléséhez. Az MTA gróf Mikó Imrét
1865-ben
igazgatósági
tagjává
is
megválasztotta. A közművelődés és közélet
területén az ország – elsősorban Erdély –
gazdasági, kulturális és tudományos
felemelkedése érdekében évtizeden át
fáradhatatlanul munkálkodó gróf Mikó
Imrét
joggal
nevezték
„Erdély
Széchenyijének”.
Bölöni Farkas Sándor, akit 1834ben a Magyar Tudós Társaság levelező
tagjának
választott,
már
1829-ben
kezdeményezte egy Erdélyi Nemzeti
Múzeum alapítását, kidolgozta annak
tervezetét is. Az 1841–1843. évi erdélyi
országgyűlés napirendjére tűzte az Erdélyi
Nemzeti Múzeum megalapítását is. Gróf
Mikó Imre részt vett az 1841–1843. évi
országgyűlésen és annak előkészítő
munkájában. Mikó bizottságot hozott létre,
amely kidolgozta és elfogadta az egyesület
szabályzatát. Kihallgatáson 1857-ben
ismertette Ferenc Józseffel a múzeum
felállítására
vonatkozó
kérést,
az
engedélyezésre azonban csak 1859-ben
került sor. A hivatalos jóváhagyás után az

Gróf Mikó Imre Barabás Miklós posztumusz
festményén,
(készült 1884-ben)

Gróf Mikó Imre 1813-ben kezdte
meg tanulmányait a nagyenyedi református
kollégiumban. Széleskörű jogi ismereteit is
itt szerezte. A kollégium felsőbb
évfolyamain
ugyanis
a
természettudományok mellett köz- és
magánjogot és államtörténetet is oktattak,
1824-ben „társai felett kitűnő” minősítéssel
fejezte be nagyenyedi tanulmányait. Még
ebben az évben Marosvásárhelyre, a királyi
ítélőtáblához került joggyakornoknak
(jurátusnak). Marosvásárhelyen 1825-ben a
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jog- és törvénytudományokból kitűnő
vizsgaeredménnyel szerezte meg oklevelét.
Gróf Mikó Imre politikai pályáját az
erdélyi
főkormányszék,
Gubernium
tisztviselőjeként kezdte 1826-ban. 1831ben tiszteletbeli fogalmazónak, 1834-ben
pedig tiszteletbeli titkárnak nevezték ki.
1835-ben a Bécsben működő Erdély Udvari
Kancelláriára nevezték ki, ugyancsak
tiszteletbeli titkári titulussal. 1837-ben
visszatért
Kolozsvárra.
Az
erdélyi
országgyűlésen
tartott
választás
eredményeként főkormányszéki tanácsos
lett. Ebben a hivatali minőségben
közigazgatási ügyek tartoztak hatáskörébe.
Az 1846–1847-es erdélyi országgyűlés
felterjesztésére az uralkodó 1847. október
12-én erdélyi kincstárnokká nevezte ki. A
kincstárnoki kinevezéssel együtt belső
titkos tanácsosi címet is kapott. Gróf Mikó
Imrének a fentiek alapján módja volt a ius
in praxi-val (helyes joggyakorlattal és
törvényalkotással)
több
szinten
is
megismerkednie, ami segítette politikai,
közéleti pályán való előrehaladását.
Hivatali munkája mellett 1838-ban a
nagyenyedi főiskola gondnokává, 1840-ben
az erdélyi református egyházkerület egyik
főgondnokává választották. Az 1841–1843.
évi országgyűlés rábízta a kolozsvári
Nemzeti Színház igazgatói teendőinek
ellátását is.
Gróf Mikó Imre az erdélyi liberális
reformnemzedék egyik vezéralakjává vált.
1848-ban Erdély ügyvivő, majd rövid ideig
tényleges főkormányzója volt. Ő elnökölt
az agyagfalvi székely nemzeti gyűlésen. A
forradalom és szabadságharc idején a
törvényesség és a mérsékelt ütemű
haladás híveként gróf Mikó Imre arra
törekedett, hogy a közrendet biztosítsa és
elkerülje az összetűzéseket a magyarok
és a többi erdélyi nemzetiség között. Gróf
Teleki József kormányzó 1848 júliusától a
pesti országgyűlésen való tartózkodása alatt
ideiglenes elnökként Mikó vezette az
erdélyi Guberniumot. Az uralkodó 1848.
november 14-én Mikót nevezte ki az erdélyi
Gubernium élére. 1848. december 2-án az
erdélyi főkormányszék báró Kemény

Ferenc indítványára sérelmi feliratot
intézett az uralkodóhoz, melyben egyfelől a
hazát fenyegető veszélyre és annak okaira
figyelmeztette, másfelől a válságos helyzet
orvoslását kérte tőle. A memorandum
személyes átadásával gróf Mikó Imrét
bízták meg, aki fel is kereste a
folyamodvánnyal az Olmützben tartózkodó
császári udvart. Megbízásának teljesítését
követően Bécsben házi őrizetbe került.
1848. december 22-én – alig egy hónapig
tartó hivatalviselés után – leváltották a
Gubernium éléről is. Gróf Mikó Imrét az
erdélyi főkormányszék felelősségre vonta
az
1848-as
eseményekben
vállalt
szerepéért. A vizsgálat éveken át tartott,
birtokainak lefoglalására is sor került.
Végül hivatalosan nem fogták perbe,
jószágait visszakapta, és kincstárnoki
tisztségére tekintettel nyugdíjban részesült.
1860 végén, amikor az Októberi
diploma kibocsátását követően az erdélyi
Guberniumot visszaállították, az uralkodó
gróf
Mikó
Imrét
nevezte
ki
főkormányzónak. Az uralkodó az 1861. évi
erdélyi országgyűlés összehívása során
Kolozsvár helyett Nagyszebent jelölte ki az
országgyűlés helyszínéül. Mikó leiratban
protestált a rendelet ellen. Sulutiu fogarasi
érsek és metropolita emiatt egyenesen
lázadónak nevezte gróf Mikó Imrét az
uralkodóhoz küldött memorandumában.
Mikó 1861. november 21-én lemondott
tisztségéről.
Gróf Mikó Imre megjelent a
Kolozsvárra összehívott 1865. évi utolsó
erdélyi
országgyűlésen,
amelyet
a
Magyarország és Erdély egyesítéséről
alkotott 1848. évi I. törvénycikk
újratárgyalására hívtak össze. Ugyanebben
az évben választották meg Kolozsvár
képviselőjének a pesti országgyűlésbe.
Megbízólevelét csak később, 1866
márciusában mutatta be, s ekkor foglalta el
parlamenti helyét is. 1867-ben az
Andrássy kormányban a közmunka- és
közlekedésügyi tárca minisztere lett és
1870-ig volt hivatalában. Gróf Mikó Imre
törekvéseiben
Erdély
gazdasági
felemelkedésének elősegítése, közlekedési
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infrastruktúrájának fejlesztése komoly
szerepet játszott. Nevéhez fűződik a
Magyarországot Erdéllyel összekötő vasúti
pálya kiépítése, valamint az állami

vasúttársaság, a mai Magyar Államvasutak
jogelődjének megalapítása.

Andrássy Gyula kormánya megalakulásakor (1867),
az alsó sorban balról gróf Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszter
(Barabás Miklós kőrajza)

A politika élvonalából a háttérbe
húzódott, 1872-ben már a képviselőválasztáson sem indult. Visszavonulása
után, 1873-ban érdemei elismeréseként az
uralkodó a Lipót-rend nagykeresztjét
adományozta gróf Mikó Imrének. Emellett
főpohárnokmesterré nevezték ki, miáltal
zászlósúr és a főrendiház tagja lett. Emellett
kitüntették a török Mecidî-rend első
osztályával
is.
Államférfiúi,
művelődésszervezői
és
tudományos
tevékenységét már a korábbi években is
több kitüntetéssel honorálták. Kolozsvár
(1854),
Marosvásárhely
(1856),
Gyulafehérvár (1859), Székelyudvarhely
(1859), Szatmárnémeti (1861), Csongrád
(1861), Nagybánya (1867) és Fiume (1869)
városai díszpolgárukká választották.

Gróf Mikó Imre az 1860-as évekig
kizárólag Erdély gazdasági és művelődési
felemelkedésének szentelte életét. 1867-től
egészen haláláig gróf Mikó Imre volt a
Magyar Történelmi Társulat első elnöke.
Komoly részt vállalt az Erdélyi Gazdasági
Egyesület 1854-ben való megalapításában.
Szorgalmazója
volt
a
Kolozsvári
Tudományegyetem létesítésének is. Az
Erdélyi Múzeum Egyesület kolozsvári
gyűjteményei az egyetem helyének
kiválasztásában
is
fontos
szerepet
játszottak. Gróf Mikó Imre javaslatára az
Egyesület a gyűjteményeket átengedte az
egyetemnek, fenntartva
azokon az
Egyesület tulajdonjogát. Mikó olyan
együttműködést képzelt el az Egyesület és
az egyetem között, amelyben mindkét fél
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megőrzi önállóságát. Említést érdemel,
hogy 1872. október 19-én gróf Mikó Imre
eskette fel miniszteri biztosként az
egyetemre kinevezett első tanárokat.
Élete utolsó éveiben a politikával
kevesebbet foglalkozott, idejét inkább a
református egyház ügyeinek szentelte. 1875
márciusában még elnökként ő vezette le a
Deák-párt és a Balközép Párt egyesülését
kimondó ülést. 1875 végétől azonban
betegsége miatt teljesen elzárkózott a
közéleti feladatvállalástól. 1876. július 15én bekövetkezett halálát követően a magyar
országgyűlés 1876. szeptember 30-ai ülésén
gróf Mikó Imre emlékét jegyzőkönyvben
rögzítette. Horvát Boldizsár, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja
tartotta gróf Mikó Imréről a Magyar
Tudományos
Akadémián
az
emlékbeszédet, melyben az MTA tiszteleti
és
igazgatósági
tagjának
kivételes
áldozatkészségét és a legnehezebb időkben
(is) a közösség érdekében kifejtett
alkotómunkáját hangsúlyozta.
Gróf Mikó Imre rendkívül aktív
tevékenységét elsősorban társadalmi téren
fejtette ki. 1856-ban megalapította és 1859ig szerkesztette a Kolozsvári Közlöny című
politikai hetilapot. Részt vett az erdélyi
román és szász művelődési egyesületek
munkájában.
Bár
közművelődési,
Tudományszervezői
és
mecénási
tevékenysége elsősorban Erdély kulturális
felemelkedésére
irányult,
szervezőmunkájával és jelentős anyagi
áldozatvállalásával az egész magyarság
közművelődését szolgálta.
Mikó már 1848 előtt történelmi
tanulmányokat írt. Saját kezével másolta a
könyvtárakban s levéltárakban őrzött
fontosabb kéziratokat. 1853–1855 között
intenzíven kezdett foglalkozni Erdély
múltjával. Szerkesztésében, három kötetben
jelent meg az „Erdélyi történelmi adatok”
(1855-1858) című forrásgyűjtemény. A
negyedik kötettől a szerkesztést Szabó
Károlynak adta át. Életrajzaival azoknak az
erdélyi tudósoknak és irodalmároknak
állított emléket, akiket előtte nem, vagy
csak kevéssé értékeltek. Az 1862-ben

publikált „Bod Péter élete és munkái” című
munkájában
elsőként
méltatta
a
jogtudomány (egyházjog) területén is
fontos művek szerzőjének, Bod Péter
(1712-1769),
„Erdély
nagyérdemű
Kazinczyjának” jelentőségét, aki alapos és
sokoldalú történetírói munkásságával
valamennyi kortársát meghaladta és
választékos nyelven írt műveivel a magyar
nyelv fejlődéséhez is hozzájárult.
A reformkorban, Erdélyben is
megjelent a törekvés a mezőgazdasági
termelés
korszerűsítésére
és
háttérszervezeteinek kialakítására. Gróf
Teleki Domokos kezdeményezésére 1844ben több mint száz birtokos intézett
felhívást az erdélyi gazdákat tömörítő
egyesület megalapítására. Az okszerű
gazdálkodás előmozdítására 1844. március
4-én megalakult Erdélyi Gazdasági
Egyesületnek gróf Mikó Imre is tagja volt.
Az alapítók legfőbb célja a mezőgazdasági
eszközállomány korszerűsítése és a
gazdaságos állattenyésztés feltételeinek
megteremtése volt.
Az 1848-ban és 1849-ben a harci
események alatt tönkrement agrárgazdaság
helyreállítása érdekében már 1852-ben
felmerült az igény az 1848-ban megszűnt
egyesület újjáalakítására, amelyet 1853-as
gyűlésükön el is határoztak. A régi tagok
felkérték gróf Mikó Imrét, hogy legyen
segítségükre a bécsi kormány engedélyének
megszerzésében, amit ő felvállalt és sikerre
is vitt. Tevékenyen részt vett az új egyesület
szervezésében, és 1854-ben az alakuló
ülésen elnökké választották, amely
tisztséget haláláig betöltötte. Az alapítók
elgondolása
szerint
az
egyesület
működésének
anyagi
hátterét
a
vagyonosabb hazafiak és egyesületek által
vásárlandó
részvényekkel
kívánták
biztosítani. Maga Mikó saját költségen tíz
részvényt állított ki, amelynek kamatait az
egyesület tetszés szerint használhatta fel,
ezen felül az alaptőke emelésére 1000
konvenciós forintot jegyzett.
Az egyesület a mezőgazdaság
haladását korszerű gépek elterjesztésével,
nemesített vetőmagvak és tenyészállatok
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➢ a
nyugati
határszélen
a
székesfehérvár–grazi fővonal, illetve
a
kiscell–győri
szárnyvonal
lefektetéséről az 1869. évi 5. tc.
Bár törvényi erőre nem emelkedtek,
de további parlamenti javaslataival síkra
szállt a Miskolc–Bánréve-i fővonal és az
arra épülő gömöri iparvasúti hálózat, a
Salgótarján–Losonc–Besztercebánya-i, az
Érsekújvár–Nyitra–Trencsén-i, valamint az
Eszék–Sziszek–Károlyváros–Fiume-i
vasútvonalak kiépítése mellett. Távlati
tervei között szerepelt egy Romániával
kötendő kereskedelmi egyezmény aláírása,
valamint a Kolozsvár–Brassó–Galac-i vasút
fejlesztésének támogatása. Ezektől nem
csupán Erdély kelet és nyugat felőli
elszigeteltségének megszűnését remélte, de
azt is, hogy ezzel Erdély kulcsszerepet
tölthet be a Fekete-tenger és az Adriaitenger
között
zajló
nemzetközi
kereskedelemben.
Az
állami
garanciavállalással és kamatbiztosítási
rendszerben,
de
magánvállalkozások
beruházásával
folyó
vasútfejlesztés
azonban számos visszaélésre adott
lehetőséget. A korabeli sajtó tele volt a
vasúti panamákról szóló cikkel. Mikó sem
habitusa, sem életkora miatt nem volt
alkalmas a vasúti koncessziók körüli
korrupció elleni hatékony fellépésre, így
1870. április 21-én lemondott miniszteri
tisztségéről. Érdemei között tartják számon,
hogy az anyagi nehézségekkel küzdő
Magyar Északi Vasút állami felvásárlásával
1868-ban megalapította a Magyar
Királyi
Államvasutakat,
valamint
minisztersége idején épült ki az Erdélyt
Magyarországgal összekötő vasúti pálya.
Minisztersége alatt, 1868 karácsonyán
adták át a keleti vasút gyulafehérvári
szárnyvonalát, s fél évvel lemondását
követően, 1870. szeptember 7-én avatták fel
a
Kolozsvár–Nagyvárad
közötti
pályaszakaszt is.
Debreczeni Márton, aki az erdélyi
kincstárnál volt bányászati és kohászati
szakember,
mérnök
és
feltaláló,
nyomorúságos anyagi körülmények között
élt és halt meg 1851-ben. Ezért gróf Mikó

juttatásával,
mezőgazdasági
szakirodalommal, könyv- és folyóiratkiadással, tanfolyamokkal, előadásokkal
szolgálta. Kiállításokat is rendeztek részben
a hasznos újdonságok elterjesztése, részben
a versenyszellem és munkamorál javítása
céljával.
Gazdaságés
iparfejlesztési
munkáját érdemes kissé részletesebben is
áttekinteni. Az Andrássy-kormányban a
közmunka- és közlekedésügyi tárca
minisztereként Gróf Mikó Imre tárcavezetői
tevékenységét és törekvéseit erőteljesen
meghatározta
Erdély
gazdasági
felemelkedésének elősegítése, közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése.
Ugyanakkor, mint a vasútüggyel korábban
is foglalkozó államférfinak átfogó vasútpolitikai elgondolásai voltak a teljes
magyarországi vasúthálózat bővítésére is.
Széchenyi István 1848-as terve, valamint az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
1862-es ajánlása alapján készítette el 1867ben Magyarország vasúthálózata címen
miniszteri programjának szánt emlékiratát.
Terveiben Ő is a fővárost kívánta a vasúti
hálózat központjává tenni, ugyanakkor
nagy hangsúlyt helyezett az ország
peremvidékeinek vasútfejlesztésére is. Az
általa vezetett minisztérium irányításával
készítettek elő több törvényjavaslatot:
➢ a Magyar Keleti Vasút Arad és
Temesvár közötti pályaszakaszának
az 1868. évi 37. tc.;
➢ a Gyulafehérvárig, Marosvásárhelyig
és
Nagyszebenig
húzódó
szárnyvonalainak kiépítéséről az
1868. évi 45. tc.;
➢ a
Magyar
Északi
Vasút
viszonylataként a hatvan–miskolci
pálya az 1868. évi 12. tc.;
➢ a teljes északkeleti vasúthálózat
Debrecentől Szatmárnémetin és
Tekeházán át Máramarosszigetig
vezető fővonala, továbbá kassai és
munkácsi szárnyvonalai kijelöléséről
az 1868. évi 13. tc.;
➢ a délvidéki területeken a zákány–
zágrábi vasúti pálya kiépítéséről az
1868. évi 12. tc.;
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Imre, akinek közeli munkatársa volt,
erkölcsi tartozásnak érezte A kióvi csata
című hőskölteménye kiadását és annak
bevezetőjében életrajza megírását, mely
megjelent az Emich Gusztáv kiadónál, Pest,
1854-ben. Megjegyezve, hogy Debreczeni
Mártont a románok 1849-ben üldözték,
lehetetlenné tették, állását elvesztette. A
fegyverletétel után Kolozsváron volt, ahol
perbe fogták, s cselekedetei tisztázására
utasították,
fizetését
felfüggesztették,
feleségével és hat gyermekével nyomorban
tengődött, melyet másoknak, különösen
barátja Mikó Imre grófnak csak titokban és
óvatosan nyújtott segélye enyhített. Az
uralkodónál, illetve a belügyminiszternél
tett feljelentések kivizsgálása oly hosszan
húzódott el, hogy özvegye a felmentő
(tisztázási) vizsgálati jegyzőkönyvet már
csak a temetés után vehette át. Debreczeni
Mártont az amúgy sem tökéletes egészségi
állapota – számtalan mérgezés és légúti
betegsége alakult ki a nemesfémek
kivonási, olvasztási, ércfeltárási és dúsítási,
a salakfeltárási kísérletei okán – mellett
ártatlansága a felhozott vádakkal szemben
bizonyítható-e, a várható börtön, de
legjobban az attól félt, az aggasztotta, hogy
nélküle családja koldusbotra jut.
Összefoglalóan, gróf Mikó Imre
egész életfelfogását jellemezte ez a jeligéje:
"Peragit tranquilla potestas, quod violenta
nequit." Korára és önmagára találóan ültette
át ezt magyarra: "Mit erőszakkal nem,
csöndben
és
halkan
munkálva
véghezvihetünk”. A jelmondat valóban
találó gróf Mikó Imrére, akit szívós kitartás
és áldozatkészség jellemzett egész életében.
És talál a jelmondat a Bethlen Gábor
szellemében folytatott művelődésszervező
munkához is, amely nevéhez fűződik.
Gróf Mikó Imrének volt azonban
egy másik, még tömörebb és még
kifejezőbb jelmondata is, amelyre később
gyakran hivatkoztak, és címere alatt a
legendaszalagon is ez olvasható: "Et facere
et pati fortia." Ezt az idézett jelmondatot,
ma már szállóigének is tekinthetünk,
többféleképpen értelmezhető, és az ismert
fordítások bizonyára nem egészen felelnek

meg Mikó maga számára választott
értelmezésének, habár többé-kevésbé
kifejezik gondolatát. Csengeri János
rendkívül tömör fordítása szerint: "Támassz
vihart, tűrd a vihart!" Devecseri Gábor
szerint ellenben: "Szítsd a tűzvészt, de bírd
is ki!" A fentieknél szöveghűbb, de nem
olyan tömör, és nem olyan költői Révész
László fordítása: "A nagy dolgokat
megcselekedni fenséges, elviselni még
fenségesebb." Amit talán egyszerűbben is
értelmezhetünk: „Nagy dolgokat kell
cselekedni, de el is kell azokat viselni”,
vagyis el kell tűrni mindazt, amit a sors
reánk mért, még a legsúlyosabb
megpróbáltatásokat is.
Nem kétséges, hogy gróf Mikó
Imrének valóban ez volt a választott és
leggyakrabban használt jelmondata, és az
sem, hogy nem vitézi tettekre, nem is
viharra vagy tűzvészre gondolt, hanem
inkább arra, hogy minden körülmények
között, a legnehezebb időben is tenni,
cselekedni, alkotni kell, eltűrve, ha kell, a
sors csapásait is. Hiszen neki el kellett
szenvednie szeretett felesége és fia halálát
is, de ez nem állította meg a munkában,
hanem megacélozta, megnövelte az
energiáját, – ebben bizony nagyon
különbözött gróf Széchenyi Istvántól – és
egyre újabb, mindig korszerű célkitűzéseket
követve szolgálta hazáját, folytatta az
újjáépítés, az alkotás nagy célkitűzéseinek a
maga korában is lehetséges megvalósítását.
Tudta, hogy a Habsburg-abszolutizmus
igájába hajtott magyarságnak a tűrésre
éppen annyira szüksége volt, mint az adott
lehetőségeket felhasználó, a nemzeti
megmaradást biztosító cselekedetekre. A
gazdasági, valamint a művelődési életben
egyaránt Mikó munkássága a gazdasági és
az irodalmi, tudományos életben is
kezdeményező, szervező jellegű volt már az
1840-es években, de még inkább az
abszolutizmus idejében.
Mikó 1863-ban, fia halála után, nevelő
iskolájának, a Bethlen Kollégiumnak
adományozta több mint 800 kötetes, görög
és római klasszikusok válogatott munkáiból
álló, gyönyörű könyvgyűjteményét, amely
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sajnos nem maradt meg úgy egyben, mint a
gróf Teleki Sámuelé, és ezért kevésbé
értékeli az utókor. Gróf Mikó Imre nevéhez
fűződik azután az Aranka György
hagyatékából megvett magyar történelmi és
irodalmi könyvtár is, amely több mint
háromezer kötetet tett ki, és így
végeredményben neki köszönhető a Bethlen
Kollégium
könyvtárának
és
gyűjteményeinek újjászületése. Ma már ezt
a
"zárt
Mikó-könyvtárat"
nem
látogathatják, nem kutatható szabadon (ki
tudja, mi van meg belőle), de még ezrek
olvashatják az adományozó főgondnok
jelmondatát, amelyet eszerint nemcsak egy
férfi, egy nemzedék, hanem az egész erdélyi
kollégiumi
diákság
és
értelmiség
jelmondatának tekinthetünk. Tudjuk azt is,
hogy Mikó páratlan könyvadományával
szellemi és erkölcsi nevelést akart adni az
ifjúságnak, hogy "a szépnek, igaznak, jónak
rendíthetetlen vallója, tisztelője, cselekvője
legyen". Facere, vagyis cselekedni: íme, ez
a gondolat tér vissza a Mikó jelmondatában

és intelmeiben, könyveiben és adományozó
levelében. Könyvtára megérdemli ezért azt,
hogy féltett értékeink közé téve
megbecsüljük,
jelmondatát
pedig
figyelmeztetésképpen adjuk át a fiatalabb
nemzedékeknek.
Bányászattörténeti
szempontból
nem hanyagolható el, hogy távoli rokona és
kortársa bölöni Mikó Sámuel, – aki ősi
székely
nemes
–
1848-ban
bányaigazgatósági tanácsos volt és testvére
Lőrinc kolozsvári ügyvéd és az unitárius
kollégium jogtanára volt 1848-ban. Bölöni
Mikó Sámuel Abrudbányán bányatiszt és
bányatulajdonos is volt. Sajnos erről
részletesebb adatokat a levéltár nem közöl.
Gróf
Mikó
Imre
egyetlen
emlékérme
2009-ben
készült
200
példányban
a budapesti
Metal-Art
Nemesfémipari Zrt. gondozásában, a
vésnök neve nem ismeret, mesterjegy az
érmén nincs.

Gróf Mikó Imre és az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulása emlékérem, 2009

E: Kiemelkedő vonalperem. Mezőben középen Erdély címere (nagyfejedelemségi idejében), melyet az alsó 4/5öd íven az ERDÉLYI MÚZEUM–EGYESÜLET körirat övez (ez egyúttal az EME logója). Középen
legendaszalagon felirat: • 150 – ÉV •, lenn a körirat alatt az évszámok 1/5-öd köríven: 1859 2009.
H: Körirat lenn ½ íven: GRÓF MIKÓ IMRE 1805–1876. Mezőben gróf Mikó Imre jobbra fordult mellképe ¾
profilban.
Bronz, vert érem, mérete: Ø 42,5 mm, magángyűjtőnél.
Ir.: Nem publikált.
Fotó: magángyűjtő felvétele.
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Sajnos gróf Mikó Imre emlékére
lényegesen kevesebb tárgy készült
emlékeztetőül, mint számos más kiváló
személyre. Végig keresve az elérhető
emlékeket eléggé keveset találtam: 1
egészalakos szobor, 1 mellszobor, 2
domborműves emléktábla, 2-4 egyszerű
feliratos emléktábla és 1 emlékérem.
Szomorú ez egy ilyen hatalmas
tudású, hazáját szerető politikus esetében,
akinek – a körülményekhez képest –
munkássága igen eredményes volt.
Gróf Mikó Imrét ma kevesen
ismerik,
de
szellemiségét
sokan
megértették, méltán
tartják Erdély
Széchenyijének.

Káplánné Juhász Márta km.
Mikó Imre mellszobra
Kolozsvár,1920 utáni helyén

Kiadvánnyal emlékeznek, hogy 100 éve kezdődött a vágathajtás
gépesítése Dorogon
Konferenciát nem lehet tartani, de
emlékezni kell azokra a kiváló mérnöki
alkotásokra, a több évtizedes küzdelmekre,
ami elvezetett a vágathajtás komplex
gépesítéséhez.
A kezdeti lépéseket foglalja össze az az
emlékfüzet, amely napjainkban kiadásra
került, s abból idézzük a kezdeteket.

A kezdet
A
vágathajtás
kezdeti
eszközeit
értelemszerűen az érc és sóbányászattól
örököltük, hiszen a Kárpát-medencében is
évszázadokkal
előzte
meg
a
szénbányászatot. Kezdetben a robbantásos
eljárást a darabos szén termelésének piaci
követelménye miatt csak mérsékelten
alkalmazták.
A szén jövesztésének eszközei az egy és
kéthegyű csákányok, a különböző méretű
feszítő rudak voltak. A kevésbé kemény
kőzetben a nyeles csigafúrót alkalmazták.
Az 1800 évek első harmadában jelentek
meg a fúrógépek. Általában állványos
kivitelűek, energiaforrásuk a kézi erő, gőz,
víz, sűrített levegő, elektromosság. A
számtalan típusból kiemeljük a selmeci
Brossmann Jenő és Richter Gusztáv
kőzetfúró
gépeit.
A
magyar

A Dorogi (Esztergomi) Pilisi szénmedence
222 éves szénbányászatának két, átlagtól
eltérő, különleges jellemzője volt:
-A karsztvíz elleni gigantikus küzdelem.
-Élenjáró kezdeményezések a vágathajtás
gépesítésében, a vágatbiztosításban.
A következőkben a gépi vágathajtás
fejlődését tekintjük át, s abban kiemelten
vizsgálva a Dorogi régió mérnökeinek
technikusainak alkotó szerepét.
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szénbányászatban a svéd Craelius féle
kőzetfúró típus terjedt el.
A robbantólyukak fúrását az 1880 körül
megjelent sűrített levegős kézi fúrógépek
oldották meg. Ebben az időben váltotta fel a
fekete lőport a töltényalakra préselt
robbanóanyag, melyeket gyutaccsal kellett
indítani.

Magyarországon
az
elővájások
gépesítésének első sikeres kísérlete 1921ben Dorogon dr. Schmidt Sándor
bányamérnök, bányaigazgató, és Dezső
Kálmán gépészmérnök - német szabadalom
alapján - alkotása a „művájár” volt.

A 2 db. oszlopos állványra szerelt, 2,5 m
átmérőjű, körszelvényű vágat kihajtására
alkalmas „művájárt” később a körülréselt
mag letörésére alkalmas berendezéssel is

ellátták. A kisérletek során napi 10 m
elővájási sebességet is elértek.
Gondot a készlet felrakása, elszállítása a
körszelvényű vágat biztosítása jelentette.
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Schmidt Sándor 1921 július 11-én kézzel írt
levele: „Nagyságos Korompay Lajos
bányaigazgató Úrnak, Dorog. A művájár
szabadalmának eladása alkalmából kedves
kötelességemnek tartom annak az együtt
munkálkodásnak bizonyítékát is szolgálni
mellyel a gépet fejleszteni és tökéletesíteni
igyekeztük és igyekszünk. Ezért a vételárból
50.000 koronát ajánlok fel Neked oly képen,
hogy 25.000 koronát jelen soraimmal
egyidejűleg nyújtok át, 25.000 koronát
pedig akkor, ha a próbagépek leszállítása
után az első megrendelések fel lesznek
adva. Természetesen a német szabadalom
elnyerése
előfeltétele
az
ígéretem
teljesítésének. Hiszem, hogy az a szoros
együttműködés mellyel társulatunk javát
szolgáljuk az érdekközösséggel erősödik, s
segítségemre leszel a jövőben is, hogy a
gépeket tökéletesítsük. Szívélyes üdvözlettel
Schmidt Sándor„

Klüpfel Unternehmung für berbauliche
Arbeiten und Maschinenfabrik” Wien,
„Gewerkschaft des Bruckdorf-Nietlebener
Bergbau-Vereins, Halle”, „Vereinigste
Stahlwerke A.G. Abteilung Bergbau,
Essen”) voltak.
F típusú gépcsalád
A világháború után komoly műhelymunka
folyt Dorogon a vágathajtás gépesítése
terén, amely később az F típusú vágathajtó
gépek fejlesztésének világhírnevét alapozta
meg.
Az F típusú gépcsalád elsősorban
vágathajtó gépek voltak, de kedvező
körülmények között fejtésben is használták.
A fejlesztéseket dr. Ajtay Zoltán, a Dorogi
Szénbányák Nemzeti Vállalat igazgatója
irányította.
A villamos meghajtású F-1 típusú réselő
szerszám feltalálói az 1949. május 20-i
találmányi bejelentés alapján a dorogi
feltalálók dr. Ajtay Zoltán bányamérnök,
Szilárd József gépészmérnök és Koszorús
István gépkonstruktőr voltak.
A 185. lajstromszámú szerzői tanúsítványt
az Országos Találmányi Hivatal az AA-188
számú határozattal 1952. szeptember 30-án
adta ki.

A fejlesztés sikerrel járt, az egyik
megmaradt írásos dokumentum az 1932ben Várpalotán a Schmidt-féle művájárral
kihajtott 250 m hosszú, évtizedekig stabilan
álló vágat anyaga.
Korompay Lajos bányaigazgató, aki
végrehajtotta a vasút és a közút alatt átmenő
vágat robbantás nélküli kihajtását, s írta a
„Várpalota szénbányászata a felszabadulás
előtt” 1965-ben megjelent könyvében, hogy
„Még ma is épen áll” a vágat, 33 évvel az
elkészülte után.
Széleskörű elterjedését elsősorban a
termelvény
elszállításának
gépi
megoldatlansága okozta.
A Schmidt-féle művájár szabadalmát a
német Flottmann művek vette meg
továbbfejlesztésre.
Dr. Schmidt Sándornak a gépesítés
fejlesztésében a kapcsolata Korompay
Lajos várpalotai vezérigazgatói kinevezése
után (1923) sem szakadt meg. Ezt
bizonyítják az egymásnak írt, eljuttatott
levelek, melyek témája a fejések gépesítése
(Beine-féle réselőgép, Flottmann láncos
réselőgép), német, osztrák tanulmányutak,
cégkapcsolatok („Kransky, Frölich @

31

A találmány szerkesztési munkálataiban
még Nábrádi Árpád és Váradi László is
részt vettek.

kihasználatlanul, csökken azok fenntartási
igénye.
A korszerű fejtő-rakodógépek alkalmazása
és a velük elérhető nagyobb fejtési sebesség
a feltárás és előkészítés összehangolására
kényszerítette a bányászati szakembereket.
Ez az irányzat viszont csakis megfelelő gépi
vágathajtással elégíthető ki.”

Sorozatos
fejlesztések
következtek,
melynek célját dr. Ajtay Zoltán a
következőkben határozta meg:
„A
nagyteljesítményű
fejtő-rakodó
(vágathajtó gépek) iránti igény, a gyors
vágathajtással elérhető jelentős műszaki
előnyökkel
és
költségcsökkentéssel
magyarázható. E következményekhez nem
utolsó sorban kapcsolódik az emberi erő
kímélése is, amely következményeket
azonban a hagyományos vágathajtási
módszerekkel kiegészíteni már nem lehet.

F1 tipusú kézi-gépi réselőgép
Az első kísérleteket 1949 májusban
kezdődtek a Dorogi Szénbányák Nemzeti
Vállalat Tokodaltárói Üzemében. Az ott
kialakított réselő szerszám kézi meghajtású
volt. A gép jövesztő szerszáma két,
tompaszög alatt kiképzett tengelyen,
egymáshoz képest ellentétes irányban forgó
tárcsákból áll. A réselő szerszám tengelyét
szánkóra helyezett villamos motor hajtotta.
Palástfelületén
a
kőzetviszonyoknak
megfelelő kések voltak felszerelve. Kézzel
kellett a szénfalhoz nyomni. A jövesztő
szerszám tömege 14 kg volt. A hajtómotor
teljesítménye 2,2 kW. A réselési mélység
1000 mm, a réselőtárcsák átmérője 220 mm,
fordulatszáma 300/min volt. A 14 kg-os gép
kézben tartása nagy erőfeszítést igényelt a
bányászoktól, ugyanis kézi erővel kellett
kiegyenlíteniük a gép marófején keletkező
igen változó méretű terhelést.

A közvetlen megtakarításhoz járul még a
költségeknek egy további csökkentése az
által, hogy nemcsak maga a vágathajtó gép,
hanem valamennyi egyéb, a vágathajtáshoz
használt üzemi berendezés pld. szállító-,
szellőztető- vízemelő berendezés stb.gyorsabban szabadul fel más irányú
használatra és így a beruházott tőke jobban
kihasználható.
A bányaüzemnek további előnyt jelent a
fejtési mezők gyors feltárásának lehetősége,
az új munkahelyek rövid időn belül való
előkészítése és az, hogy a hazafelé haladó
fejtések kísérő vágatai rövidebb ideig állnak
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A berendezéssel végzett kísérletekről az
Országos
Tervhivatal
által
küldött
szakbizottság dr. Major
Gábor
osztályvezető, Hansági Imre osztályvezető
helyettes az OT elnökének benyújtott
jelentésében a következő megállapításokat
tette:
„A
helyszíni
szemle
eredményeképpen
kétségtelen
eredményként állapítottuk meg, hogy a
teljesen újszerű elvekkel működő kézi
réselőgép mind teljesítmény, mind pedig
kezelhetőség szempontjából a hozzáfűzött
reményeket nemcsak beváltotta, hanem
nagymértékben meg is haladta”

60.000 forint póthitelt javasolt. (1949.
október 27.) Az F2 típusú fejtőgéppel
Tatabányán is végeztek kísérleteket.
A hernyótalpak közé szerelt kaparószalag a
termelvény elszállítását is megoldotta.
A jövesztő szerszám két, egymással
szemben forgó félgömb volt, 1500 mm
hosszú
karon
voltak
elhelyezve,
függőlegesen
és
vízszintesen
mozgathatóak. Meghajtása 22 kW-os 500
voltos motorral történt. A jövesztési
mélység 400 mm volt. A termelvény
kiszállítását a hernyótalpak közé szerelt
kaparószalag végzi. A gép előrehaladásával
a rakodócsőr a kaparószalagra tereli az
anyagot, amely továbbítja a rakodást végző,
a gép hátsó részében elhelyezett
rakodószalagra, melynek állítási magassága
1100 mm, azaz a csille magassága. Gépsúly
2,8 t. Legyártva 2db/1949.
A fejtőgépet alkalmazták elővájásokban és
fejtésekben.
Szénben történő vágathajtás esetén 300-600
m/hó teljesítmény érhető el.

F2 típusú fejtőgép
Az F1 réselőgépnél szerzett tapasztalatok
alapján még 1949-ben elkészült az F-2
típusú lánctalpas, önjáró fejtő-rakodógép
első példánya. A gyártás az Állami
Szénbányák Vállalat Dorogi Központi
Műhelyben folyt. Az első példányt 1950.
április 4-re készítették el, a gép a X aknára
került beüzemelésre.
Kiemelkedő esemény volt, hogy, Vas
Zoltán és Zsofinecz Mihály miniszterek
személyesen győződtek meg a fejtőgép
működéséről. Az OT rendeletére 22
országban rendelték el a szabadalmaztatást.
A
Vas
Zoltán
miniszternek
írt
feljegyzésében Hansági Imre tájékoztatást
adott arról, hogy utasították a Dorogi
Szénbányák Nemzeti Vállalatot a fejtőgép
haladéktalan kivitelezésére. A kivitelezésre
a miniszter úr engedélye alapján 30.000 Ft.ot biztosítottak. Feltétlen szükségesnek
tartotta Hansági, hogy a bevált réselőből
további 6-6 db kerüljön legyártásra, hogy
kerüljön alapos kiértékelésre a réselőgép
nélküli és a réselőgépes termelés elért
teljesítménye, figyelembe véve a darabos
szén termelésének igényét. Erre a Dorogi
Szénbányák Nemzeti Vállalatnak 50.000 –

Érdekesség, dr. Ajtay Zoltán elmondása
szerint az F2 gép lánctalpait egy kilőtt
harckocsiból, a hidraulikus szivattyút egy
lelőtt Liberátor gépből szerezték. A
második géphez dr. Pattantyús Imre adott
kölcsön egy, a Győri Vagongyár
tulajdonában lévő szivattyút.
Dr. Ajtay Zoltán 1951-ben a Kossuth-díj
arany fokozatát kapta meg.
F3 típusú jövesztőgép
Az F-3 típust az úgynevezett „talicskás
liliputi” alacsony telepek művelésére
fejlesztették ki. A cél az volt, hogy kitöltse
a nagyméretű jövesztő gépek és a kézi fejtés
közötti hézagot.
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A jövesztő motor 8 kW, a gép tömege 350
kg volt. A fejlesztést nem folytatták, inkább
az F4 típus kialakítása volt a reális cél.
Legyártva 2 db/1949.
A következő, F-4 gépcsalád gyártása
elkerült Dorogról a Vas Zoltán miniszter
által
kijelölt
Hofherr-Schrantz
Traktorgyárba (1951-ben új nevet kapott,
Vörös Csillag Traktorgyár), ahol Fehér
Béla igazgató, Korbuly János műszaki
igazgató és Liszony József főmérnök
vezetésével gyártották, a sorozatgyártásra
alkalmas fejtőgépet. A tervezési munkákat
dorogi kollektíva végezte Koszorús István
főkonstruktőr, Nábrádi Árpád és Váradi

László
konstruktőrök,
Bányagépgyárból.

a

Dorogi

Az F-típusú vágathajtó gép, jövesztő és
rakodógép fejlesztett változatai a világ
minden táján ma is üzemelnek. (1500
db/1972)
A magyar dokumentáció alapján 1949-1969
közötti években 165 db. F típusú jövesztő és
rakodógép került exportra a világ 22
országába.

Glevitzky István
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Dr. Korompay Péter

Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
10. rész
Még egy falat a juhsajtból és gyerünk a
biciklikhez. Áldás, békesség!
Pedálra teszed egyik lábadat, súlyodat
ráhelyezve a másikkal ellököd magadat a
talajtól egyszer, kétszer és mikor úgy érzed
eggyé váltál a kétkerekűvel, szabad
lábaddal egy balett lendítés az ég felé. De
mielőtt lerúgnád a Napot, a Holdat vagy a
templom keresztjét, a másik pedált
megcélzod akrobata lábaddal és közben
lágyan nyeregbe csúsztatod az érintkezés
pillanatától újult fájdalommal bizsergő
ülepedet. Így történt ez május 21-én,
csütörtök reggel 8 órakor is, amikor abban a
megtiszteltetésben volt részünk, hogy a
patinás szász épületek szorosan egymás
kezét fogva, sorfalat állva kísértek ki
bennünket városukból. Tiszteletadásuk
jeléül, az előző napi megtett utunkért.
Biztattak
bennünket,
ami
növelte
reményeinket, hogy a Gyergyóba tartó út a
Maros mellett csak könnyebb lehet.
Biztattuk magunkat, kerestük a biztató
jeleket, de egyre több volt, amit nem kellett
keresni és szívünkig hatoltak. Marosfelfalu
fogyott épp el, mikor elkerekezve valaki
mellett, balkezünkről elkiáltja magát:
- Aztán imádkozzanak érettem is!
- Meglesz! - kiáltottam vissza és
komolyan gondoltam.
Felírta magát a zászlóra. Egyre több duda
szólalt meg hátunk mögött, mellettünk, de
nem azért mert az út közepén
kacskaringóztunk! Bizony jól estek a
jelzések,
melyek
felértek
egy
szőlőcukorkával, vagy inkább energia
ampullával.
Tekertük magunkat lendülettel szépen
felfelé és meglátva a Marost tán még azt is
elhittük volna magunkról, hogy a folyóval
kézenfogva a hegyeket is átvágnánk, ha
kell. Mert most vitára nem adhat okot a
látvány, ezek hegyek. Jobbról a Görgényi havasok, balról a Kelemen - havasok. A két

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

Május 21. Csütörtök (a 11. nap)
Szászrégen - Gyergyószentmiklós
„Isten széke és ajándéka”
Golyó:
Az ebédlőben várt bennünket a bőséges
magyaros reggeli és a szakácsnők jókedvű
hangoskodása.
Akár
Nagykanizsán,
Salzburgban nem biztos. Háziasszonyunk is
belépett, készülődve napi programjára. Az
asszonyokat eligazította, a Ft - Lei kurzust
velünk átismételte és vidáman elköszönve
robogott teendőihez.
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nagy óriás között pedig az út, melyről egyre
szűkebb a panoráma, ami nem más, mint a
folyó, mellette a vasúti sínpár és két
oldalunkon a magasodó, erdővel borított
hegyoldalak.
De még mielőtt beértünk volna e cipzárként
mutatkozó folyó-völgybe, még Marosvécs
előtt felkiáltó jelként mutatja meg magát a
Kelemen - havasok erőt, tiszteletet
parancsoló magaslata, Isten széke.

tekerni a távot, délután 6 körül
megérkezünk. Ő hallgat és leteszi. A fiúkat
tájékoztatom a rövid beszélgetésről és
erősen bólogatva adják tudtomra, hogy
bizony végig tekerjük.
Már pedig Isten jár erre, székén
megpihenve láthat is mindent, csak mi
földhöz ragadt emberek, ezt elvétve vesszük
észre. Nem úgy, mint a Maros egy romos
vasszerkezetű hídját, mely megálljt
parancsol. Menjünk át rajta és már toljuk is
a billegő pallókon járgányainkat. Fának
döntve az egy lóerős motort, óvatosan is,
nagy elánnal is lépünk a közvetlen partra,
ahonnan több arcát mutatja a havasokat
átszelő folyó. A híd felett nyugalmat
árasztóan szétterülve, növény szigetet
körbeölelve közelít, a híd alól kilépve pedig
kicsit összehúzva magát, felgyorsulva,
mintha sietne valahová, zúgó hangot ad,
hogy ki nem látná, az is vegye észre. Mert a
havasok folyócskáinak vizét összegyűjtve
ereje megnőtt, de nem akar bajt. Megérezve
suhallatát, hát mi is visszább lépünk eggyel
a parton és úgy tesszük magunk és a folyót
fényképre.

Tán mert kontúrjában hasonlít, ezért nekem
a Badacsony jutott róla eszembe, mikor
András nevén nevezte. A név pedig szüli az
új képeket, gondolatokat, még ha tekersz is
felfelé és vele a gondolat is felfelé ... A
funtineli boszorkány, egyik legnépszerűbb
regény,
Erdély
igazságai,
igazságtalanságai, ... Wass Albertet nem
lehet kikerülni, ha sokan is szeretnék.
Marosvécsi sírhelyén pihenjen nyugodtan,
mert akármikor is eljön Isten erdélyi
trónjáról körülnézni, a gonosz törvény
alkotókat, pártolókat meg fogja ítélni.
Már pedig jár erre, az biztos. Mert nem csak
a duda, az út melletti szemlélődő szólal
meg, hanem a telefon is. Csergő Ottó hív,
gyergyói erdész barátunk, ki már a nagy
utunkra való felkészülés kezdete óta
készülődik érkezésünkre.
- Jó szerencsét! Hol vagytok? - kérdi
a négy szóban is jól érzékelhető
székely akcentussal.
- Drága Barátom! Terv szerint
haladunk, 15 km-rel elhagytuk
Szászrégent. - válaszolom.
- Akkor én indulok elétek.
És tenné le készülékét, de ezt megelőzve
gyorsan mondom neki, hogy nagyon ráér,
nincs semmi baj velünk, végig tudjuk

Attól pedig, hogy nem csak Istent, de székét
sem látjuk az út mellet meredeken
emelkedő sziklafalaktól, a telefon újra
csörög.
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Maroshévízen
vagyok
a
furgonommal. Ti?
- Mi Dédát elhagytuk, de nagy
bennünk az elszántság és szeretnénk
Gyergyóba begurulni!
- Jól van. - mondja Ottó és leteszi.
Kénytelen vagyok feltenni a kérdést
hármunknak: Mit fogunk csinálni? Egy
órába sem telik és szembe találkozunk. Fel
akar bennünket pakolni és uzsgyi! András
morfondírozós válaszba kezd, mire
Károlyunk határozott válasszal tromfolja:
- Egy magyar cserkész az letekeri a
távot! Ti felszállhattok, de én nem!
– villantja meg újabb oldalát az
olajbányász.
Ezzel tekerünk tovább. Én pedig rábízom a
pillanat varázslatára az egyöntetű döntés
megszületését, mert csak egyöntetű lehet!
Emelkedtünk szépen, folyamatosan, kisebb
kaptatók csak voltak, de lábunk mintha nem
is érezte volna. Egyre több zúgó adta a
vékonyodó folyó hangját és egyre kisebb
volt a két hegylánc közti távolság. A
meredek falakon megkapaszkodó erdők
pedig kellemes
klímát varázsoltak
számunkra. András szerint a folyó
izgalmasan ugyan, de kenuzható. Szerintem
még idegesítően sem, de ezt a pudingot
most nem fogjuk megkóstolni. Ratosnyát is
elhagytuk, sőt Szalárdtelepet is, mikor egy
szemből érkező erdész terepjáró ránk dudál
finoman. Ők azok, Ottó és kollégája.
Keressük az első leállót, mert itt már szűkös
az út melletti hely, ők pedig az első
fordulási lehetőségig tovább mennek. Míg
visszaérnek, én biztos, ami biztos, kiveszem
pálinkás butykosomat csomagjaimból. Inni
biztosan fogunk az összeölelkezésre.
Széles, őszinte mosoly, nyíló karok és már
szinte egymás fülébe zúgjuk: Jó szerencsét!
Ez tornyiszentmiklósi szilva! - Glugy-glugy
és bemutatás, bemutatkozás, mert csak én és
Ottó ismertük egymást. De lányos zavarát
mindenki legyőzve, ismerősökké válva
eljött a pillanat. Itt egy furgon, öt férfi,
három bicikli és Gyergyószentmiklós 60
km. Hogyan tovább? Mert Ottóék tettre
készen, már emelnék platóra hűséges
társainkat. Karcsi pedig el kezdi mondani

mély lélekkel felajánlva, hogy mi ketten
nyugodtan és higgyük el, ő soha nem fogja
senkinek elmondani, szemünkre nem
olvassa, ő ezt így is elismeri, és majd ő
egyedül is, este 7-ig biztos odaér, de ha a
csomagjait elvisszük, akkor 6-ra és ... No itt
állj meg cimbora! Vagy együtt, vagy
sehogy! András hezitál a csomag nélküli
tekerésen, én meg várom a varázspálca
ütést. Sok idő nem telik, a kínos csend sem
érkezett meg, mikor a székely legény
megszólal:

-

Én nem akarok beleszólni, csak
mondom, hogy édesanyám a
tyúkhúslevest megfőzte, a pecsenye
is sül és estére a töltött káposztának
is nekiállt.
No, itt tapasztalhattuk meg a székén pihenő
Úr jelenlétét. Mert a mi kitüntetett bányász
hősünk volt az első, aki azonnal átlátta,
hogy aznapi vendéglátónkat nem az ördög
küldte elénk kommendálni, hanem
ellenkezőleg, a minket székén figyelő jó
Isten.
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Mire Ottó mondata utolsó szavát kimondta
volna, Karcsi is jól érthetően adta ki a
jelszót:
- Pakolunk! A biciklik felférnek?
- Olyan nincs, hogy nem, hisz
akarjuk. - mondja a két helybéli.
Én pedig látva a dolgos kezeket, nehogy
beléjük akadjak, inkább a butykoshoz
nyúlok, hisz ma már nem kell többet
vezetnem. Sőt, a járgányokat rögzítve, az
autóba szállva, szinte hárman mondjuk:
- Út közben menjünk be egy
kocsmába!
Hát itt kezdődött részünkre Isten gyergyói
ajándéka!
Ahogy a gyenge fűzből erős kosarat lehet
fonni, bár csak úgy lehetne a sok jóságból
védőpáncélt kötni, ami véd a rossz ellen.
Mert ha lehetne, akkor mi hárman életünk
végéig védelmezve lennénk, annyi
szeretetet kaptunk egy szűk nap alatt
Gyergyószentmiklóson.
Biciklis utunkat gépjárművön folytatva,
Maroshéviz után minden erkölcsi kételyünk
eloszlott, mit esetlegesen szívünkben
éreztünk az elmaradt tekerés miatt. Látva az
egymás után emelkedő pár szerpentint,
teljes nyugalmat éreztünk úri huncutságunk
miatt. Mikor pedig megálltunk a kért
kocsma előtt, megérdemelt "jutalmunkat" is
megkaptuk
az energia spórolásért.
Mindhármunk lába bemerevedett. Mintha
gipszbe lettek volna öntve, szinte kezünkkel
emeltük ki pedálnyomóinkat a kocsiból.
Felszisszenés három helyről, röhögés a két
székelytől:
- Így 8-ra se értetek volna haza!
Olajozzatok!
Pár lépés után már gipsznyomok sem voltak
lábainkon. Mint tojás a fiókáról, úgy tört le
rólunk a Csíki sör látványára. De volt ilyen
látványos a furgonunk is. Az üléstér
mögötti platóra kormányokat kiforgatva,
összeakasztva, bezsúfolva, gumipókkal
összefogva kerekek és vázak, mindez pirosfehér-zöld zászlókkal takarva, díszítve.
Biciklis csendélet – legyen ez a kép címe,
ami el is készült.

Ki ne hűljék a leves édesanyámnál!
Megyünk? – hangzik az ösztökélés.
- Naná! – hangzik a válasz.
Autóba vissza, gipsz a lábra vissza és irány
Ottó szülei. A város egyik kis utcája, talán
kő is van a földútba döngölve.
Fejmagasságig
érő
deszkakerítések
választják el az udvarokat, melyek
egyikében a kis házikóból ki-ki tekingetnek,
hogy megjöttek-e már a vándorok? A láncra
vert kutya csaholása megadja a jelet, a
levest lehet a sparheltről az asztalra tenni.
Amíg kellően fogadjuk őket, addig nem hűl
ki. Mert kellő fogadtatásban volt részünk.
A két szülő 70 év körüli, mozgékony, szikár
tartású
emberke,
magasnak
nem
mondhatóak. Édesanyja tán a 160-t sem éri
el.
Ottó nővére is itt van kislányával. Csak
megnézi ő is, ki az a három legény, kik
képesek a vágyott ország másik végéből
eljönni barátjukhoz. Ahogy mondtam,
feltűnően nem magasak, de mindegyikőjük
szemén látszik, hogy ha Arnold
Schwarzenegger tette volna kertajtójukra a
kezét, akkor sem léptek volna hátra.
-
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Micsoda emberek maguk. És
meséljenek, hát hogyan is csinálták,
mert amikor én ...
… és Ottó édesapja, kezében a
söröspohárral elkezdi mondani és mondani.
Alkalmasint mi is szóltunk, amit nem
bántunk, mármint a szóval tartást, mert
egymás után sorban lefürödtünk a kis
fürdőszobában, leves előtt, leves után.
Fenséges ízű leves volt, tán többféle
majorsággal. Végül is magyar földben
kotorásztak! A pecsenye is kétlábú volt, de
isten látja lelkem, már csak arra emlékszem,
hogy nagyon belaktam főtt húsból is és a
pecsenyéből egyaránt, ami szomjam nem
oltotta. Hát ittuk a Csíkit is. Sütemény, amit
a lelkük tett édessé - kellett enni abból is.
Közben Ottó édesapja mesélt a családról, az
ő apja háborús történeteiről, magyarországi
hírekről, bolondos Amerikáról, ... Mert
elmondása szerint Ő tájékozott, nézi a Duna
TV-t, mindenről tudni akar. Helyes, csak
sugározzon is az a műhold!
És, hogy nem jutott idáig eszünkbe a
zászló? Már pedig az egyik legfontosabb.
Nem egyik, a legfontosabb volt. Elmondtuk
és kértük írják alá, hogy így jöjjenek
velünk.

-

A jó Isten hozta magukat! Micsoda
emberek! Gyorsan tegyék le a
bicikliket! - és a nagy örömben,
bemutatkozásban elfelejtettem a
neveket. Van ez így.
- Fáradjanak
beljebb,
mindjárt
leszakad az ég, bicikli a szérűbe és
fogják a poharat!
- Hú de jó! A másik lábamba is lehet?
- Még a kezeibe is!
A nyárias melegben ég ugyan a tűz a
sparheltben, hisz azon főtt a leves, de nem
annak a melege csap meg bennünket.
Tipegnek, topognak körülöttünk, hát
megjöttek, ide jöttek, a fiunk barátai!
Éhesek, szomjasak, fáradtak? - A kis
konyhában hogy fért a 7 felnőtt hirtelen?
Nem tudom, biztos a kis szobában, a terített
asztal mellett is volt mindig valaki, de
megfértünk egymás mellett. Valószínű,
hogy már a kezeinkbe szálló kicsi pohárkát
emelhettük,
mikor
sikerül
apró
ajándékunkat átadni a háziasszonynak.
Népi hímzéssel díszített borosüveg gallér, 6
hasonló pohár alátéttel.
- Nézd! Milyen szépet kaptunk! mutatja büszkén lányának és rögvest
a pálinkás üvegre köti.
Erre Ottó előveszi díszfokosát a szekrény
tetejéről, a TV mellől:
- Ezt is tőlük kaptam, diplomámra!

A toll remegett a kezekben és anyuka első
könnye is előbújt. Majd hibáztunk és ez
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koronát helyezett a zászló dedikálásra.
Miután a felnőttek kézjegyeikkel ellátták
lobogónkat,
nővérke
kislányával
elköszönni készült, menve dolgukra.
Kapuból visszaszaladnak és kérdve mondja,
hogy kislánya halk szomorúsággal jegyezte
meg az udvaron: Én is szeretném aláírni!
Így állít tisztelgő vigyázzállásba három
nagy darab, nagy hangú, magát okosnak
gondoló, korosodó férfit egy szerény lelkű,
csak egyet szóló hatéves kislány. Hogy
felejthettük el? Ne haragudj! Tessék, itt a
toll! Hova szeretnéd? Fejét a zászló fölé
hajtva, lassú, szép kerek betűvetéssel,
alárajzolja nevét. Széles mosollyal emeli fel
buksiját, nem haragszik, tán nem is
haragudott. Mert még nem érthette, hogy mi
mit hibáztunk. De szerencsére újra figyeltek
bennünket a havasok székéről.

barátommal Székelyföldre látogattunk és
Partiumba illetve Gyergyóba hoztunk az
elmenekült fiuk családjának, szerelmének
csomagot, üzenetet. Kati valaki szerelme
volt és segítőkész hozzánk. Elvitt
bennünket, ahová csak madár jár az
emberekhez és mély vallásosságával világot
mutatott
mindenkinek. Nekünk
is.
Többször találkoztunk és Szegeden tanulva
még esküvőmre is eljött. Majd eltűnt,
mármint látókörömből vagy 20 éve.
Eszembe jutott többször a búcsúra jövet és
most is. Ottóval keresni kezdtük, ugyan
meg nem találtuk, de közben újabb vesszőt
kaptunk a szeretet-kosárhoz.
Kérdezzük meg a szomszédot, ki épp ott
dülleszkedik szemlélődve nagy faragott
kapujában.
- Persze, hogy ismerem Ottókám! De
gyertek má beljebb, hogy nézünk itt
ki!
- De jó néz ki ez a kapu! - és már
kapom elő fényképezőmet - Ki
csinálta?
- Ki, ki? Hát én, de előbb mutatok
mást is, mert dologba vagyok. Itt
egy pohárka, fogd és gyertek velem!

Megfürödve, jóllakva, megnyugodva és
feldobódva, új hibát elkerülve jut eszünkbe,
hogy hagyjuk pihenni a háziakat, menjünk
és kvártélyozzuk be magunkat Ottó
hajlékába. Összeszedjük ami kell, fogkefe,
pár ruha darab, sör és indulunk a város
másik végébe, az utca utolsó portájára egy
kis domboldalon. Még egyszerűbb és
szerényebb, mint szülei háza és statikailag
sem mondanám épnek. A telken nincs 13
almafa, csak kettő és a végén a szérű. De ez
minket teljességgel nem zavar. Andrást és
Karcsit annyira nem, hogy belépés után
azonnal ágyra vetették magukat. Még
nagyon elröhögni sem tudták magukat a
szemüket
lehúzó
álomtól,
mikor
ágyfoglalásukra én hangosan barátunkhoz
fordultam: Ottó! Akkor mi keressük meg
Gergely Katit!
Én is csak mosolyogtam az elfekvőkön,
mikor hallván kérésemet, a két test annyit
bírt pösze mosollyal kipréselni magából:
- Hallod Cimbi, egy újabb nő!
- Ó, ha ti tudnátok, kit is takar ez az
újabb név!
Beültünk az autóba és elindultunk, mert
Ottó sejtette kiről is lehet szó ebben a közel
20 ezres városkában.
Gergely Katit 1989-ben ismertem meg,
mikor
Molnár
Béla
kollégámmal,

Ki csinálta? – Ki, ki? Hát én!
Megütött az udvaron keringő cefre szaga, itt
csepegtetnek. Lépjünk csak a pajtába és
tegyük a rézcső alá azt a poharat! Ízleljük
csak meg! Almából van, jó alap lesz az
áfonyához. Aztán kiderül, hogy van még
pár féle-fajta, amit feltétlenül meg kell
kóstolni a fedett teraszon, melyben még
csapszék is lett kialakítva. Két-két kóstolás
között a fafaragásokat is észreveszem,
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melyek a történelemről szólnak, a magyar
történelemről. Kezdem érteni a csodaszép
székely-kaput. Ahogy a kapuról lehull a
lepel és kavarognak bennem a pálinka ízek,
mester uram egy asztalhoz lép, ahol
hangszóróval összeeszkábált citera fekszik
és megpendíti a húrjait. Ottóra nézve
mosolygósan megállapítjuk, hogy ez
kedves, de inkább csepegtessen és faragjon.
Miután megdicsérem, tovább lelkesedve
behív a házba. Minden szoba minden
bútorát ő faragta, rakta össze, nagyon
látványos formákba öntve. Sőt, kinyit egy
szobát vagy inkább kis galériát és
megmutatja fantázia faragásait, a bútor
elemektől a templom oltárig. Nem tud tőlük
megválni, vagy nem működik a
marketingje, de ezzel nem idegesítem fel.
Szeretettel mutatta, ahogy a pálinkáját adta,
büszke nyakassággal, ahogy egy székely
pápista.

együtt vár ránk a nagy esti program, a
Székely gyors fogadása az állomáson, majd
a töltött káposzta. Ébresztő puszira nincs
szükség szerencsénkre, inkább egy sör a
kézbe és nyomás a vasútra.
Már beesteledett, mikor odaérünk sokad
magunkkal. Sok ember kezében zászló, a
miénkbe is és távolról rézfúvósok
hallatszanak. A városi rezesek gyakorolnak
a peronon az őket körbeölelő tömegben. Fél
tízre mondták, de a hangos egy órás
késésről tájékoztat bennünket románul.
Eltelt jó pár perc, aztán bemondta magyarul.
Merjen szólni bárki is egy rossz szót is!
Türelmesen vár mindenki, beszélgetnek, a
rezesek is pihennek. Ó, ha csak ennyit kéne
várni minden szépre, jóra, a sebek
gyógyítójára! A hangos újra megszólal és
egy bukaresti menetrend szerinti járatot
említ. Begurul, megáll, leszállás-felszállás
talán nincs is. De feltűnik az utasok
reakciója, mert hát miért ne lenne furcsa
számukra, hogy egy csendes hétköznap az
egyik kis városkában, ki tudja milyen
színekkel fellobogózott tömeg és zenekar
fogadja őket. Ma még ünnep sincs!
Felállnak a kocsikban, az ablakhoz mennek
és számukra közömbösen megállapíthatják
újra és újra, hogy persze-persze, a
magyarok. A vonatuk pedig elindul a
fővárosuk felé.
Bizony mi! Mert bizony ünnep van! Itt ma
ünnepelünk, hogy újra találkozunk csíkon
inneniek és csíkon onnaniak. Örülünk, hogy
találkozhatunk, hogy valóban fogyva, de
mégis itt. Amíg pedig békésen jár fejemben
a gondolat, újra felállnak a fúvósok és újra
megszólal a hangos. Most aztán tényleg
fölösleges románul bemondani, de hát a
szolgálati utasítás!
És begurul a vonat, a magyar vonat! Lógnak
az ablakokban az emberek, egy ember, egy
zászló és így tovább. Mire megáll, a zenekar
fújja és lehet hallani ahogy hangosabb a
szívverés. Kossuth Lajos azt üzente ...
Méltósággal áll mindenki, várva míg
leszállnak a magyarok a magyarokhoz, az
érkezők vezetői a fogadók vezetőihez. Majd
állnak
egymás
mellett,
lelkükben
összefonódva, szemükre pára ereszkedve és

Ottó kiadja a jelszót, menjünk a templomba,
most van mise és tán Kata anyukája ott lesz.
Helyes, menjünk, mert a meleg pálinka
előbb hat és még van dolgunk a fiukkal is.
Csütörtök délután van és a templom tele.
Hárman celebrálnak. Zeng az ének a Szent
Miklós templomban. Éreztem én már
Szentjobbon is, a hit tartja meg őket, attól
erősek, attól kopik nehezebben az öntudat.
Lassan vége a misének, a sekrestyében
várjuk a sok ministráns és papjaik
kivonulását. A miseruhát levéve Ottót
családtagként üdvözlik, miután engem
bemutat Kelemen papbácsinak - ahogy ők
mondják. Megragadom az alkalmat és
névjegyemet átadva megköszönöm a
bonchidai szállást, mert Marika nénit ő
szerezte nekünk és róla zengedeztek a hívek
Kolozs vármegyében. Sűrű köszöngetések
között körül nézünk a templomban és ugyan
találni nem találjuk akit keresünk, de
láthatom a sok fiatalt, kiket bérmálkozásra
készülve
rendezgetnek
papjaik
és
beszédjükhöz erőt ad az oltár mellett
feszülő három színű lobogó.
A Nap már elballagott a hegyek horizontja
alá, nekünk is vissza kell menni Ottó
portájára. Mert alszik a két betyár, kikkel
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cseppen is belőle, mikor karnagy úr inti a
himnuszokat.

vége? - kérdezem, hisz holnap csak
megünnepeljük a célba jutást? De ők csak
rázzák a fejüket, hogy ünnepeljük, de csak
borvízzel,
mert
régi
ismerősük,
szállásadóink
erős
hitüket
erős
antialkoholizmussal élik meg. Hihetetlen,
gondoltam, de akkor majd elmegyünk a
kocsmába. Ezt sem tartották jó ötletnek,
mert micsoda illetlenség lenne ez, ha pár
éve nem látott barátaikat érkezés után a
vacsora asztal mellől ott hagynánk. Jó, de
ezzel most ne idegesítsük egymást, nézzük
a káposztát.
Szájunkkal meg is nyílt a bendőnk és a
gyergyói legelők tejfölével ürül a tál,
mintha még 1.000 km várna ránk. Így nem
lesz fogyás, akárhogy is reménykedtünk
benne. A szerpentinekhez még csak volt
akarat, de házigazdáink szemében az
örömöt látva, a gombócoknak nem volt
erőnk ellenállni! Mikor már a szemem is
kezd lecsukódni a napi vagy heti
fáradságtól, a villámra még akkor is
feltűzök egyet, mert szívükből adják - es há
jó is!
Tele hasunk húz ki bennünket az ajtón a
reggeli viszontlátásig. Ottó várában még
egy-egy Csíki lecsúszik, de már lábunkat
úgy tesszük az ágyra, hogy álmodjuk hozzá
az altató, kedves, finom kezeket. Altató
énekre és nyugtató simogatásra nem volt
szükségünk, ezt megoldotta a jó levegő és a
pohárkák tartalma. Álmunkban pedig a
medvével is megküzdöttünk.
Újra szép napra ébredtünk és egyben az
utolsó stációra. Kidugva fejünket az ajtón,
megállapíthattuk, hogy a medve valóban
csak álmunkban járt itt. Ezen felbátorodva
kiléptünk az ajtón és a közelben lévő almafa
tövében elhelyezett kerti csövön vizet is
ereszthettünk arcunkra. Fájó izmaimra
pedig ráfért egy kis átmozgatás és a várható
uradalmi reggelinek is helyet kellett
csinálni. Közben nyeregtársaim poharat
tartva felém újra figyelmeztettek: Igyunk,
mert miután ma megérkezünk, ott nem
lehet.
De akkor miért nem máshol foglaltunk
szállást? Jó, nem ez a legfontosabb, de azért
mégsem mellékes!

Ahogy szívet szorongató a Budapestről
érkező, innen származó atya beszéde, úgy
szívbe markolóak a lefogatásban lévő
polgármester úr üzenetét tolmácsoló
alpolgármester szavai. Ünnep ez, ahogy
mondtam, magasztos a léleknek, felemelő a
leszegett fejnek. Mert nehéz lenne a szívvel
elhitetni, lassan egy évszázad után is, hogy
jól van ez így?
Ó, én édes jó Istenem, Oltalmazóm,
segedelmem,
Vándorlásban reménységem, Ínségemben
légy kenyerem.
Az ősi himnusz után békében mindenki
elindul
otthonába
magában
vagy
vendégeivel lepihenni vagy koccintgatni,
mert személyesen is hangot kell adni
örömnek, bánatnak, reménynek. Mi is
indulunk a Csergő központ felé, megkésve
bár, de jóllakva nem! Szerencsénkre, ezt
barátunk szülei is így gondolták, akiken az
estéli fáradság nyoma sem látszott.
- Hát hol voltak idáig, majdnem
kihűltek a gombócok! - és egy
lakodalomra
való
káposztába
göngyölt, illatozó hústál kerül
elénk.
- De elébb igyunk! Mert legyen hely
odalenn! - és Csergő bátyánk
visszautasíthatatlanul nyújtja felénk
a pohárkákat koccintásra. - Jó ugye?
Hát akkor még egyet!
András és Karcsi a szíves kínálásba
belekapaszkodva elkezdik nekem mondani,
hogy most szívd meg magad Golyó, mert
holnaptól ennek vége! Már miért lenne
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De ők csak hivatkoztak a baráti
kapcsolatukra.
- Jó, akkor igyuk meg Ottó kávéjával
együtt ezt a kis pálinkát is és
menjünk reggelizni. És én ennék
újra a káposztából!
Ugye nem kell leírnom, hogy mi várt ránk!
Füstöltekkel rakott tál és félig tele vájling
káposztával. Nem hátráltunk meg, főleg,
hogy a figyelmeztetés folyton-folyvást jött:
Most igyunk, mert Csíkmadarason ...!
A gyergyói lakomáknak, az adomáknak, a
keresésnek, a szoborpark, a templom
élményének, a két almafa virágzásának
pedig vége szakad, mert menni kell tovább.
Felmálházunk és próbálunk elköszönni
férfiasan a nekünk Gyergyószentmiklóst
adó két óriás kis magyar emberkétől. Nem
könnyű, mert érezzük rajtuk, hogy többet
látnak bennünk, mint amit mi adhatunk. Ők
készek, hogy nyitott szívvel fogadjanak
bennünket, nekünk a csíkon túl tanulni
valónk van tőlük. Tudják, hogy mennünk
kell és a zászlóval jönnek velünk.
Örömükben csordul a könnyük, de nem
csak az övék. Nem kell ezt röstellni, mert ha

van tiszta érzés, akkor ez az és jó megélni.
Szegény marad, ki nem élheti! Az ölelésben
is minden visszaigazolódik. Az udvar
közepe most a világ közepe. Jó volt itt,
felejthetetlenül! Köszönjük Ottó! Várunk
benneteket! Nagy kosarat fontatok nekünk
lelketek ajándékaiból.

Jó szerencsét!
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft
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OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

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.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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