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2022.02.11. 

 

 

 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az 

ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben 

megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE 

székház 

minden hónap 

utolsó csütörtök 

 

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 

2022 

Siófok március 9-11.  

Dank Viktor emléknap OMBKE 

székház 

március 17.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE 

székház 

 egyeztetés 

alatt 

XXXII. Nemzetközi Olaj- és 

Gázipari Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, 

Kohászati és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának 

megkoszorúzása 

Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

XI. Bányász-Kohász-Erdész 

Találkozó 

Tatabánya június 17-19.  

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati 

Múzeumok Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember 

második fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  

Bányamérő Fórum OMBKE 

székház 

november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékülés 

Kecskemét november 25.  
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XIV. Kő és Kavicsbányász Napok 2022 szakmai konferencia 
2022. március 9-11. (szerda-péntek), Siófok, Hotel Azúr**** 

 

 

A szakmai konferenciát a Szilikátipari 

Tudományos Egyesület (SZTE) Kő-, és 

Kavics szakosztálya és az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület 

(OMBKE) szervezi a Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

szakmai fővédnöksége mellett.  

Földtani szakértők a konferencián való 

részvételért kreditpontot kapnak. 

 

A szerdai délelőtt a Somogy megyei 

mérnöki kamara keretein belül a 

közlekedési tagozat szakmai továbbképzést 

tart, a bányászati konferenciát a 

szilárdásvány-bányászati tagozata esetében 

szakmai továbbképzésként kívánjuk 

elfogadtatni. Várjuk további szakmai 

kiállítók jelentkezését! 

 

A konferencia programja itt található. 

 

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket a 

konferenciára, melyet online jelentkezési 

lapon vagy az itt található jelentkezési lap 

visszaküldésével tehetnek meg! 

 

A konferencia látogatása a jelenlegi és 

várható szabályok, valamint a résztvevők 

egészségének védelme érdekében oltási 

igazolványhoz kötött! 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Kárpáti László 

Elnökségi tag 

Szilikátipari Tudományos Egyesület 

Kő és Kavics Szakosztály, titkár 

 

 

 

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022. 

Kézdivásárhely, 2022. május 12-15 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Egyesületünk elkezdte szervezni a 

konferenciára a kiutazásunkat. 

 

Sajnos Kézdivásárhelyen a 

szálláslehetőségek korlátozottak. 

Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt, 

az Atrium Hotelt, ahol az alábbi 

szobalehetőségek állnak rendelkezésre: 

 

-10 db 2 ágyas szoba - 225RON 

-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON; 

1 fő részére: 180RON 

-14 db 1 ágyas - 165 RON 

-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba 

és 1 db francia ágyas, közös 

fürdőszobával). 

Az árak tartalmazzák a reggelit. 

 

Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is. 

Ennek a várható költsége 25eFt/fő.  

 

Kérjük az igényfelmérés érdekében az 

előzetes regisztrációjukat az 

ombke@ombkenet.hu e-mail címre 

legyenek kedvesek elküldeni. 

 

Nagyon fontos, hogy legyenek 

színvonalas előadások, ezért kérjük 

tagtársainkat, hogy jelentkezzenek 

előadásokkal mind a bányász, mind a 

kohász szekcióba! 

 

Jó szerencsét! 

 

Titkárság 

 

A következő oldalon olvashatják az EMT 

felhívását: 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/162naGrX_KigLpmv-qkFJUGA8Kstx-_H2/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAnZB6NTGf8lSEd84mC3avRfJszWZl4OE811ZNT-D--9Beg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhAnZB6NTGf8lSEd84mC3avRfJszWZl4OE811ZNT-D--9Beg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1fT4QpZsjBuxmR-OAZveHNLjhjPjDa47A/edit
https://www.atrium-hotel.ro/
mailto:ombke@ombkenet.hu
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„Terveink szerint 2022. május 12-15. között 

személyes jelenléttel kerül sor a XXIII. 

Nemzetközi Bányászati, Kohászati és 

Földtani Konferenciára (BKF 2022), 

Kézdivásárhelyen. 

 

A konferencia meghirdetése megtekinthető 

a konferencia honlapján: http://bkf.emt.ro 

 

A konferencián bemutatott előadások 

nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal) 

ellátott, online konferenciakötetben 

jelennek meg. A tavaly megjelent kötet itt 

tekinthető meg. 

Jelentkezés: 

 

Előadás bejelentő lap 

 

Külföldi jelentkezési lap 

 

Belföldi jelentkezési lap 

 

Jelentkezési határidők: 

Előadás/poszter bejelentése és anyagának 

beküldése: 2022. április 1. 

A bejelentett előadás elfogadásának 

visszaigazolása vagy poszterre jelölése: 2022. 

április 11. 

Jelentkezési határidő (előadás/poszter 

nélkül): 2022. április 15. 

 

Az EMT az előző évekhez hasonlóan két 

kategóriában pályázatot hirdet: egyetemi és 

mesteri hallgatóknak, illetve az egyetemet 2 

éven belül végzetteknek (beleértve a 

doktoranduszokat is) a LEGJOBB 

ELŐADÁS cím elnyerésére, melynek 

jutalma egy oklevél és a következő évi 

konferencián való díjmentes részvétel. 

A pályázaton való részvételi igényüket 

kérjük, benevezéskor jelezni az előadás-

bejelentő lapon. 

 

Tervezett program: 

május 12., csütörtök: regisztráció 

május 13., péntek: egész napos kirándulás 

május 14., szombat: plenáris előadások, 

szekció-előadások, poszter bemutatás 

május 15., vasárnap: hazautazás 

 

Megjegyzés: 

• Felhívjuk a kedves résztvevők 

figyelmét, hogy korlátozott 

számban áll rendelkezésre szállás a 

Gábor Áron Szakképző Líceum 

kollégiumában. Javasoljuk, hogy 

egyénileg intézzék 

szállásfoglalásukat a konferencia 

idejére. Ajánljuk figyelmükbe az 

alábbi szálláshelyeket. 

Megértésüket köszönjük! 

• A szervezők fenntartják a 

programváltozás jogát. Ha 

valamilyen korlátozás életbe lép a 

későbbiekben a járványhelyzet 

miatt, a rendezvények jelenléttel 

történő megtartását illetően, akkor a 

konferenciát online szervezzük 

meg, erről időben értesítjük a 

bejelentkezett résztvevőket. 

 

A konferencia titkársága: 

RO-400604 Cluj (Kolozsvár), B-dul 21 

Decembrie 1989 nr. 116. 

Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P. 

140 

Tel./fax: +40-264-590825, Mobil: +40-744-

783237 

E-mail: emt@emt.ro 

 

Kapcsolattartó személy: 

Mészáros Cyntia, programszervező 

(programszervezo@emt.ro) 

Bízunk benne, hogy minél többen 

résztvevői lehetünk egy tartalmas 

konferenciának! 

 

Tisztelettel, 

a konferencia szervezőbizottsága nevében 

 

Kovács Alpár 

a BKF konferencia elnöke” 

 

  

meghirdetése
http://bkf.emt.ro/
https://ojs.emt.ro/index.php/bkf
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpQUVQJUQUHXE9XVwVQFVYKAAEYWlMHDE4NWQRVU1oFAlAHUgEYAVUBA1FVUwEVB1AKBhgMBAdQTgBdUFJLW1ICBlMGDwdXVAwASQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoLVwAJBlAEW09QUlRTFVYDWwYYWgRVBU4MXFEFXg0BUlMBAQ8YAVUBA1FVUwEVB1AKBhgMBAdQTgBdUFJLW1ICBlMGDwdXVAwASQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxpTVwVcVlNTXE8BBwNUFVZSD1AYWlsAB05ZXVEKBFoPXlNbAl8YAVUBA1FVUwEVB1AKBhgMBAdQTgBdUFJLW1ICBlMGDwdXVAwASQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
http://lists.emt.ro/lt.php?tid=fxoLUwAMVQFYD09UCQMAFVYGDlAYWVYAAk4PCVAHAF4AUFEDUg8YAVUBA1FVUwEVB1AKBhgMBAdQTgBdUFJLW1ICBlMGDwdXVAwASQAAAVxRA1xUGAhXBVFODAhWBksAUgMFTwQMU1AEC1MCBwNQWQ
mailto:emt@emt.ro
mailto:programszervezo@emt.ro
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Jótékonysági Szakestély 
Pecsét István részére 

 
 

 
 
 

A Dunaújváros online részletesen 

beszámolt a szombati Jótékonysági 

Szakestélyről. Nagy örömmel olvastam és 

nyújtom át listatársaimnak. Megjegyzem 

amikor először olvastam el az összejött 

összeg nagyságát (a gyűjtés alatt összesen 

770.000 forint gyűlt össze István 

támogatására) nagyon meglepődtem és 

még jobban megörültem. A fiatalok már 

többször is megköszönték, én is 

csatlakozom hozzájuk. 

 

Az említett cikket itt találjuk: 

 

Az alábbiakat Pecsét István írta a Vándor 

Diák Asztaltársaság Facebook oldalára: 

 

„Pecsét István 

Jó szerencsét! 

Nagyszerűek vagytok, és bányászként 

fennkölt büszkeséggel tölt el, amit Selmec 

szellemében összehoztatok a gyógyulásom 

érdekében. 

Hálásan köszönöm szépen 

mindnyájatoknak eme hatalmas 

megmozdulást, hisz Selmec hívott, és 

mentetek! 

Sajnálom azt, hogy most nem lehettem 

köztetek, mindezért is ígérem, hogy 

rászolgálok a segítségetekre, és 

meggyógyulok! 

Isten áldjon benneteket!” 

 

Természetesen ez nem csak a szakestély 

résztvevőinek szól, hanem mindazoknak, 

akik adakoztak István javára. 

 

Figyelemmel kísérem István útját és 

tudósítok majd róla. 

 

Egyelőre jó utat kívánok! 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor 

 
A Vándor Diák Asztaltársaság tagjai a 
továbbiakban is szeretnék támogatni Istvánt, 

így aki követni szeretné példánk, kérjük a 

továbbiakban az ő számlájára tegye: 

Számlatulajdonos: Pecsét István 

Bankfiók: Erste Bank 
Számlaszám: 11600006-00000000-51152129 

Közlemény rovat: „Adomány Pecsét István 

részére” 

 

https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2022/02/az-egyetemistak-is-osszefogtak-pecset-istvan-gyogyulasaert
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Elérhető a Selmeci Újság 
 

 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Kezdeményezésemre bővült az OSZ EPA 

oldalon elérhető régi selmeci hetilapok 

listája a Selmeci Újsággal.  

 

A Selmeci Újság a városvezetéssel némileg 

kritikus hangvételű lap volt és részletesen 

beszámolt az akkori – az 1906-1908 közötti 

– főiskolai ifjúsági életről is. Sajátságos 

város- és akadémiatörténeti adalék, mely 

most már szabadon és digitálisan elérhető, 

kutatható. 

 

Jó szerencsét! 

 

Fricz-Molnár Péter 

 

 

 

Pályázati lehetőség 
 

 

A Heves Megyei Vizsgaközpont 

vizsgáztatói és szakértői névjegyzékre kiírt 

pályázati felhívását teljes terjedelmében 

elérhető a www.hevizsga.hu oldalon.  

 

A Vizsgaközpont a vizsgáztatói és szakértői 

névjegyzékének kialakításához- az 

akkreditációs eljárás előkészítéseként- 

olyan vizsgáztatókat és szakértőket keres, 

akik az alábbi szakmák vagy 

szakképesítések esetén megfelelő 

végzettséggel, legalább 3 éves szakmai 

gyakorlattal rendelkeznek, és vállalják 

vizsgáztatói és szakértői feladatok ellátását.  

 

0715 5 0715 01 06 Kohász és öntész 

technikus 

0715 4 0715 01 07 Öntvénykészítő 

0715 07153002 Gépi kovács 

0715 07153006 Vas- és acélfeldolgozó 

0715 07153007 Hengerész 

0715 07154004 Olvasztár és öntő 

0715 07154005 Öntészeti mintakészítő 

 

A pályázat mellékleteit itt és itt találhatók. 

 

Kérjük amennyiben megfelel a 

feltételeknek, küldje el pályázatát emailben 

a vizsgakozpont@hmszc.hu címre. 

 

Kérdés esetén keressen bennünket a +36 70 

331-13-46-os telefonszámon vagy emailben 

a vizsgakozpont@hmszc.hu címen. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Montvai Enikő 

vizsgaközpont vezető 

Heves Megyei Vizsgaközpont 

Web: www.hevizsga.hu  

E-mail: montvai.eniko@hmszc.hu 

Tel: +36 70 331-13-46 

 

  

https://epa.oszk.hu/04300/04397
http://www.hevizsga.hu/
https://drive.google.com/file/d/1sZ4lePhHCRoN6fDe6odBU-tiC7UBpw3N/view
https://drive.google.com/file/d/1aO28GQ4gpZ1Zze2HkC1PKsrvAhOP91uz/view
mailto:vizsgakozpont@hmszc.hu
mailto:vizsgakozpont@hmszc.hu
http://www.hevizsga.hu/
mailto:montvai.eniko@hmszc.hu
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Energetikai hírek 
 

 

Földgáztárolási díj változása 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (MEKH) 

megállapította 2022. április 1. és 2023. 

március 31. között fizetendő földgáztárolási 

díjat. 

A MEKH közlése szerint a kitárolás 

költsége a jelenlegi 10,54 forintról 18,44 

forintra, a betárolás díja pedig 97,25 

forintról 170,19 forintra emelkedik 

megawattóránként. 

A drágulás mögött számtalan tényező áll. 

A jelenleg érvényben lévő tárolási 

díjképletben ugyanis a földgáz importára 

éves átlagban 62,315 forintról az előttünk 

álló tárolói évben már majdnem 

négyszerese áron, 240,954 forinttal 

kalkulálják köbméterenként. 

A betárolás időszaka áprilistól október 

közepéig tart, onnantól pedig a következő 

év márciusának végéig a kitárolásáé. A 

tárolót használó engedélyesek (állami vagy 

magánkézben lévő kereskedők) pedig a 

kitárolásáért és a betárolásáért is díjat 

fizetnek. A hivatal közleményében külön 

kiemeli, hogy az emelkedés nem növeli a 

lakossági felhasználók terheit. A 

gazdálkodó szervezetek már nem ilyen 

szerencsések, hiszen nem állhatnak az 

állami védőernyő alá, ki kell fizetniük a 

piaci árat. 

A kereskedelmi tárolók töltöttsége közben 

egyre apad, jelen 15 százalék környékén áll. 

A szokatlanul enyhe időjárás miatt a 

kitárolás üteme alacsonyabb a 

megszokottnál, a visszapréselendő gáz 

mennyisége azonban így is jóval nagyobb 

lesz, mint a korábbi években. 

 

Forrás: VGF szaklap, 24.hu (2022.02.10) 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

Megújuló energiaforrások felhasználása az EU országokban (2020) 

 

A megújuló energia hordozók részaránya az összes energia felhasználásából százalékban. 

 

Svédország 60,1 Finnország 43,8 Lettország 42,1 

Ausztria 36,5 Portugália 34,0 Dánia 31,6 

Horvátország 31,0 Észtország 30,2 Litvánia 26,8 

Szlovénia 25,0 Románia 24,5 Bulgária 23,3 

EU 27  22,1 

Görögország 21,7 Spanyolország 21,2 Olaszország 20,4 

Németország 19,3 Franciaország 19,1 Szlovákia 17,3 

Csehország 17,3 Ciprus 16,9 Írország 16,2 

Lengyelország 16,1 Hollandia 14,0 Magyarország 13,9 

Belgium 13,0 Luxemburg 11,7 Málta 10,7 

 
Forrás: EUROSTAT 

 

Dr. Horn János 
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ÉLETUTAK – Kiss Csaba András alias Balhés Charley 
 

Nyugalmazott aranyokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja. 

A 75. életévében jár, ötvenegy éves egyesületi tagsággal bír. 

 

 

Könyveidben az önéletírásodat is csak a 

gyermekkor végéig rögzítetted. 

Önéletrajzod ugyan fellelhető, de az más 

műfaj, mint ez, amiről most szó van. 

Többször kifejtetted már az egyes szám első 

személyben megfogalmazott méltatásokra 

vonatkozó saját véleményedet, hogy-hogy 

most mégis elfogadtad ezt a felkérést? 

 

Való igaz. Másoknak talán érthetetlennek is 

tűnt, amikor például 2018-ban dr. Tóth 

László miskolci professzor Gubicz László 

aranydiplomás gépészmérnök barátunk 

javaslatára megkeresett, hogy az “Ifjan, 

éretten, öregen – 80 kérdés-válasz nyolc 

évtizedről” című - rendkívül értékes 

könyvsorozata keretében a következő 

kötetet rólam írná, akkor a maximális 

udvariassággal ugyan, de elhárítottam és 

nem álltam kötélnek. Mitagadás, óriási 

megtiszteltetés lenne “szenes bányász” 

mivoltom dacára bekerülni egy olyan 

csapatba, amelyet többek között dr. Pungor 

Ernő, dr. Terplán Zénó és az akkor már 85 

éves dr. Czibere Tibor fémjelez, de akkor 

még épp csak hetven múltam és bár nem 

becsülhetem le a saját szakmai dolgaimat, 

annak értéke messze elmarad a fent 

említettekétől. A felkérő erre azt a választ 

adta, hogy az is érdekes, ezzel együtt téged 

elsősorban a selmeci szellemű életvitel és a 

mindezzel kapcsolatos produktumaid 

“emelnek a megfelelő szintre”. Így is 

korainak, meg nem szolgáltnak tartottam és 

így vélem azóta is. Most azonban 

szabályosan megfogott a gondolat, hogy 

végül is rövidebben, az elektronikus 

megjelentetés lehetősége mián 

egyszerűbben és főleg ennek, a dr. Horn 

János ebbéli munkásságát az OMBKE 

Hírlevélben folytatandó különleges 

sorozatnak a keretében több “hasonszőrű” 

társammal együtt rögzíthetek saját 

történéseket, példákat és válaszolhatok úgy, 

hogy – ha sikerül – annak esetleírásai a 

kortársaim számára talán egyfajta 

korfelidézést, visszaemlékezést is 

jelenthetnek, továbbá nem csak szakmai, 

hanem emberi tanulságokkal is 

szolgálhatnak a fiatalabbak részére, akikre a 

selmeci eszmei örökség folytatásának 

felelőssége hárul. Ezzel a szándékkal 

viszont már teljes mértékben egyet is értek. 

Engedelmeddel azért annyit megtartok 

ebbéli megítélésemből, hogy a tanulságos 

szakmai és egyéb történés-felidézések 

kapcsán neveket csak kifejezetten pozitív 

kicsengés esetén említek. Negatív 

megítéléskor egyáltalán nem, hiszen amúgy 

is csak a jelenség számít.  

 

Elkerülhetetlen mondanod valamennyit 

azért a kezdetekről, indíttatásodról. 

 

1948. február 9-én a székesfővárosban 

láttam meg a napvilágot (Isten éltessen 

Balhés Charley! szerk.). Az általános 

iskolát már Inotáról bejárva Várpalotán 

kezdtem, aztán Mosonmagyaróvárott 

fejeztem be. Az ottani évek alatt ért minket 

1956. Nyolc és fél éves gyerekként a Bartók 

Béla út 17. szám alatti lakótelepi házunk 

harmadik emeletének lépcsőházi ablakából 

láttam, amint lelövik az onnan jól látható 

ávós laktanya homlokzatán lévő vörös 

csillagot leszedni akaró gyereket, majd 

szemtanúja lehettem így messziről is a 

tüntető tömegbe lövetett laktanyai 

sortűznek, amely százhat halálos áldozatot 

követelt. Idősebb barátom – Luttenberger 

Laci – békésen kerékpározott vagy kétszáz 

méterre az esettől – a géppuska-sortűz egyik 

dum-dum lövedéke eltalálta úgy, hogy jobb 

lábát combtőben amputálni kellett. Később 

ő lett az 56-os emlékbizottság egyik 

vezetője egészen a nagyon korán – alig 

hatvanévesen – bekövetkezett haláláig. 

Nyolc éves koromtól jó pár évig saját naplót 

vezettem. Ebben egyfajta kisgyermeki 

látásmóddal rögzített “eseményleírások” is 

találhatók, ez is egyfajta “kordokumentum” 

számomra. Akkor nem mutathattam meg 

senkinek. Egyrészt a “még a falnak is füle 

van” jogos óvatosság járta a vékonyfalú 
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lakásban, másrészt mert 56 novemberében 

kis híján elvitték a pufajkások 

nevelőapámat is a timföldgyári 

munkástanácsban gépészmérnökként is 

vállalt szerepe miatt. Utóbbit édesanyám 

akadályozta meg, akinek leadták a drótot a 

különítmény esti közeledtéről, 

nevelőapámat nyakig betakarva ruhástul 

ágyba fektette és óriási sivalkodással a 

küszöbre feküdt azzal, hogy – “csak a 

holttestemen át” nem engedi elvinni a 

súlyosan beteg férjét. Összeszaladt a fél 

lakótelep, tolongtak az emberek az ajtónk 

előtt, a pufajkások végül megunták és 

elmentek. Ebben a naplóban – annak 

ellenére, hogy engem személy szerint 

tulajdonképpen sem gyerekkorban, sem 

diákként, de még felnőttként – ekkor már 

vélhetően a selmeci indíttatású dolgaim 

elfogadása, ismertsége miatt - sem ért 

semmiféle “káros politikai erőszak” azon 

kívül, hogy később aztán többször és 

mindenkor sikertelenül be akartak léptetni a 

pártba – az ún. ötvenhatos eseményeket már 

akkor nem ellenforradalomnak, hanem 

forradalomnak tituláltam. Itt említem meg, 

hogy azért jóval később – a nyolcvanas évek 

közepén – volt olyan megkörnyékezésem is, 

amelyről fogalmam sem lehetett még, 

mennyire “életveszélyes” lehet. Hónapokig 

járt hozzám a szén hatalma miatt igen sűrű 

forgalmat lebonyolító oroszlányi ker. 

osztálybéli irodámba egy komoly városi 

fedőbeosztással bíró valaki - látszólag sima 

barátkozás végett. Csak 1990-után tudtam 

meg, hogy (!!) valójában profi III/III-as tiszt 

volt. Per tangentem kérte, hogy annyi, de 

annyi embert ismerek, ugyan már 

készítenék neki rendszeres 

“hangulatjelentéseket”. Máig sem értem, 

minimális ebbéli ismeret, információ, de 

még pletyka nélkül is hogyan éreztem rá, 

hogy NE, mindenesetre ki tudtam védeni. 

Olyasmivel, hogy ha van és jó a szén, akkor 

jó a hangulat a városban, meg a környéken, 

ha meg nincs elég, akkor kevésbé, a 

szakestélyeken meg mindig jó, hiszen 

abban éppen ez a lényeg. Ezt most 

elmondtam, tehát nincs mit leírnom sem 

most, sem később, hiszen ez mindig így 

lesz. Ő elmaradt ezután. Mit mondjak, 

óriási szerencsém volt – ebben is. 

Utólag visszagondolván sem találok rá más 

okot nemzetérzelmű gondolkodásom 

bebetonozódására, mint azt, hogy nagyon 

korán nagyon-nagyon sok könyvet – óriási 

könyvtárunk volt - sikerült elolvasnom, 

amelyekből a legnagyobb hatást a Jókai 

Mór összes (a centenáriumi százkötetes 

kiadás), a Somogyvári Gyula könyvek – 

mint például a “Ne sárgulj fűzfa”, a Rákosi 

Viktor “Korhadt fakeresztek” című és 

társai, valamint többek között a Mikszáth 

Kálmán és Móricz Zsigmond összes tették 

rám. Leginkább az a Jókai írás, mi lett 

volna, ha lettek volna már mostani 

fejlettségű fegyvereink is 49-ban és mi 

győzünk a világosi csatában az orosz 

Rüdiger tábornok ellen… Az óvári Kossuth 

Lajos gimnáziumban kezdtem a 

középiskolát, de az érettségit már az érdi 

Vörösmarty Mihály gimiben szereztem meg 

1966-ban. Világlátásom kialakítása 

gyakorlatilag akkoriban fejeződött be, 

amelyből aztán – történjék bármi időközben 

- soha nem engedtem. Soha el nem tagadott 

családi büszkeségem, hogy feleségem és két 

gyermekem a kezdetektől fogva hasonló 

gondolkodású. Valahogy “úgy sikerültem”, 

hogy a barátság mindvégig az átlagostól 

jóval nagyobb hangsúlyt, sok mindent 

meghatározó szerepet kapott az életemben. 

A gimis évekből is őrzök barátságokat. 

Most megint előre ugrom cseppet. A 2000-

es évek elején egyik szalamanderjáró 

selmeci buszkirándulásunkra rábeszéltem 

dr. Pfeiffer Ádám kedves 

osztályfőnökünket és Antunovits Anti örök 

gimis padtárs barátomat. Az ottani 

szakestélyünkön aztán praesesi 

hatalmamnál fogva – hagyományainkat 

semmiképp nem sértve – bizony felavattuk 

őket. Tiszteletbeli új neveik óriási 

fantáziával “Osztályfőnök”, illetve 

“Antibébi” lettek, lévén utóbbi csaknem két 

méter... Jellemző az amúgy összeszokott 

buszos csapatra – a szokásos fehérvári–

kecskeméti-móvári kompánia volt – ők sem 

ágáltak ellene, sőt. Gyönyörű nap volt – ez 

is, mint a nem is többszáz, hanem a 

rákészüléssel, lecsengésekkel együtt inkább 

ezernyi többi! 

Hatvanhatban aztán a magammal vihető 

pontok maximalizálása végett muszáj volt 

kitűnőre érettségiznem, így adhattam be 

felvételi kérelmemet a miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára. 

Fel is vettek a bányaművelői szakra – ettől 
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kezdve életutam szétválaszthatatlanul 

összefonódott a selmeci diákhagyományok 

művelésével. Amelyek lényegével még 

elsőéves korunkban ismertetett meg 

bennünket az akkori ötödéves évfolyam, 

élükön elsősorban és meghatározóan Stuber 

Gyurival. 1971-ben diplomáztunk és 

kifejezetten büszkék voltunk arra, hogy az 

akkor már komoly nevet szerzett 

tankörünkből senki sem bukott meg a 

védésen. Nem bántom meg azzal a 

fájdalmasan korán, már 1981-ben elment 

drága Zilahy Józsi alias Tüzes Víz - egyik 

házassági tanúnk, a másik a szintén 

tankörtárs Szikszai István alias Lulu volt –

barátunk emlékét, ha megemlítem, hogy 

még ő sem. Amiben azért valami elenyésző 

szerepe csak volt dr. Jávor Alajos általunk 

kiváltképp szeretett professzorunknak, aki – 

ismerve Zilás megbecsült bányamester 

édesapját – csepp időre bement az ő 

védésére. Vélhetően nem ártó szándékkal, 

így aztán utána elég sokáig durrogtak a 

pecsgőspalackok az új főépület akkor még 

szuper módon üzemelő üvegtermi 

büféjében. Szép volt, igaz volt, jogos volt! 

 

Látom, mennyire meghatározó az ún. 

selmeci örökség számodra. Melyek voltak 

azok az elemek, amelyek ennyire mélyen 

megérintettek? 

 

A pályaválasztáskor – amelynek kapcsán 

meg kell valljam, nem voltak bányász 

felmenőim, ezért mindig irigyeltem azon 

társaimat, akik vájáriskola, majd technikum 

után mentek egyetemre - magam döntöttem 

így. Olvasmányaim alapján – mint például 

a klasszikus “Fekete gyémántok” – ifjonti 

hévvel a lehető legférfiasabb szakmát 

választottam. Utóbbi feltételezéseimben 

nem is csalódtam, de arról a gimiben még 

fogalmam sem volt, hogy emellett micsoda 

kincs hullik majd az ölembe. A selmeci 

diákhagyományok, az egész nemes, a néhai 

Ifjúsági Kör alakította eszmerendszer 

azonnal belém ívódott, mintha csak abba 

születtem volna. Oly erővel, hogy az évek, 

évtizedek múlásával egyre csak erősebbé 

vált. Látván az új globalizációs kor, a rossz 

szóval “túlmodernesedés”, nyakló nélküli 

karrier és pénzimádatát, majd jóval később 

a Lajtán túli abnormális tendenciák hozta 

veszélyeket, kezdetben még csak 

önkénytelenül, később egyre tudatosabban 

arra törekedtem, hogy az amúgy is mindig 

elutasított erőszakosság, kioktatósdi, az 

ettől eltérő vélekedések lenézése, vagy 

kifigurázása nélkül is úgy segítsem a 

világon egyedülálló, megtámadhatatlan és 

kikezdhetetlen emberi pozitívumokat 

mindenek fölé helyező hagyományaink 

továbbélését, átadását, hogy abban 

semmiféle néven nevezendő kényszer, 

rábeszélő túlzás ne legyen. Politikum se. 

Azóta is töretlen meggyőződésem, hogy a 

többi szakmák törekvéseinek elismerése 

mellett is egyesegyedül az ősi selmeci 

karok, a bányász-kohász-erdész szakmák 

művelése kapcsolható össze leginkább a 

szívében örök diák selmeci típusú 

életvitellel. Ezt műveltem mindig és 

művelni fogom amíg csak karomat 

mozdítani bírom. A kollégiumbéli 

beszélgetések, firmáink történeteinek 

őszinte tisztelettel való meghallgatása után 

aztán az első szakestély tette fel az i-re a 

pontot. Amikor kereszteletlen balekként 

még a terembe sem mehettünk be, csak 

egyéb, az idősebbek által odaparancsolt 

zöldfülű kiszolgálóként csodálkozhattunk 

rá arra a különleges milliőre, ami a 

ácsolaton túlról sugárzott. Mert a menza 

alagsorában akkor már volt bányabejárat 

gyanánt “igazi”, külön, csakis ezen 

alkalomra készített ácsolat. Mellette 

kétoldalt sötét függöny. Az asztalokon 

korsók, fény csak néhány gyertya, ellenben 

roppant ünnepélyes, a mi részünkről a 

selmeci akadémiát idéző, izzó levegőjű 

várakozás. Az asztalokon két-két sorban, 

fekete színben csillogó, általam még soha 

nem látott gyönyörű söröskupák, a 

széksorok előtt halkan beszélgető, fehér 

inges, nyakkendős, sötét öltönyös firmák, 

vidámságukban is komoly, nemes arcélű 

arcok – természetes, hogy így emlékszem 

Rájuk - hogy aztán felcsendüljenek 

semmivel össze nem hasonlítható módon a 

kezdő nóták, a “Sza-sza-szakestélyt…” 

meg maga a “Nincs még nékünk 

elnökünk…”. Olyan élesen rögzült mindez, 

hogy az esküvőmön, gyerekeim születésén 

túlmenően ahhoz az élményhez fogható 

egészen egyszerűen azóta sem létezik 

számomra. Nem is az egyszerű, mégis 

egyedi külsőségek, várakozó hangulat 

miatt, hanem mert Stuber Gyuritól tudtam, 
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hogy micsoda remek nagyszerűség 

következik utána. Ezzel el is dőlt a 

hivatástudat-béli kérdés, hogy mivégre 

vagyok, legyek ezen a földön – gondoltam 

én akkor kellően lelkes ifjúi lélekkel és nem 

szégyenlem bevallani: ma sem gondolom 

másként. 

 

No és hogyan és hol történt a konkrét 

pályakezdés? 

 

Távolabbról kezdem. Miskolcon az első két 

évben még tulajdonképpen megilletődött 

volt az ember, legtöbbünk számára minden 

- korábban elképzelhetetlenül – nehéz 

bonyolultnak tűnt. Kettő meglehetősen 

kemény év “letudása” után harmadévben 

aztán már jónéhányan ráéreztünk az 

egyetemista lét igazi ízére. Akkor már 

kifejlődött a megfelelő vizsgarutin, 

hozzáállás, kezdett igencsak széppé válni az 

egyetemi élet. Már úgy volt az ember, hogy 

nem is igazán törekedett az évi 

kedvezményes hazautazási lehetőségek (évi 

5 volt) maximális kihasználására és 

tulajdonképpen már az otthon töltött idő 

második-harmadik napján rendszerint alig 

vártuk, hogy visszaérhessünk a “kóterbe”, a 

méregdrága barátok közé. Ahol mindig 

történik valami nagyon nem hétköznapi… 

Legendásan jó, összetartó tankörünk volt.  

Mi a régi selmeci diákéletre hasonlítani 

akaró “nagy” életet éltünk. Farmasi József 

alias Fűcsomó, alias Misi, alias Oszi bácsi 

örök szobatárs barátommal kiváltképp. 

Hanem becsületünkre legyen mondva, a dr. 

Zambó János leginkább tisztelt 

professzorunk óráira mindig eljártunk a 

bányaműveléstani előadóba. A történet 

megkívánja az őszinteséget, azidőtájt a 

másnaposság nem volt éppen fehér holló a 

köreinkben… Egy ilyen, méltán 

remekbeszabott este/éjszaka után is 

mentünk bányaművelés órára, de éltem a 

gyanúperrel és megkértem a mellettem ülő 

két tankörtárs barátomat, ugyan már 

keltsenek föl, ha merő véletlenségből 

elaludnék óra alatt. Mit tesz Bacchus, 

elaludtak ők is…Ekkor dr. Zambó János – 

aki akkor már rektorunk is volt és az a hír 

járta róla, hogy 56-ban, illetve utána volt 

úgy, hogy nem engedett elvinni az 

egyetemről egy-két diákját – most csupán 

annyit mondott: “keltsék fel a 

szerencsétleneket…” Retorzió azonban 

természetesen nem volt.  

Mindeközben 1967-től rendre elkövettem 

írásokat, amelyeket felolvastam a bányajáró 

és egyéb szakestélyeinken, menza-

épületbéli összejöveteleinken. Kezdett az 

ember ismertté, elfogadottá válni, de a hajó 

soha – azóta sem – ment el. Szerencsére. Jó 

példa, amikor sugárzó pofával előadtam egy 

szakestély előtti este a tankörtársaimnak az 

egyik legelső, később meglehetősen 

sikeressé vált íráskísérletemet – a 

“Salátafőzelék” címűt – és persze 

kérdeztem, na mit szóltok hozzá, az egyik 

barátom még nagy unszolásra is csupán 

annyit mondott csak, hogy “ölég jó…” Az 

egyetemi rádióban akkortájt értek be a 

kívánságműsorok és többek között sokszor 

kérték “A siker, avagy Pöszméte Amál és 

Gödör Norbert füstszűrős románca” című 

nem is annyira zsengém hangfelvételét. 

Meglepetésemre amikor jó pár éve 

Miskolcon jártam – természetesen 

szakestély kapcsán – közölték a srácok, 

hogy azóta is rendszeres darabja ez a 

kívánságműsoroknak. Mit mondjak, nem 

egy pocsék érzés. Mint minden, az ilyesmi 

is idővel nyilván feledésbe merül, vagy már 

merült is – akkor is!  

Negyedéves korunkban többen ösztöndíjas 

szerződést kötöttünk. Nekem is muszáj volt, 

enyhén szólván sem tartoztam az otthonról 

jól elengedettek közé. Tatabányára szólt a 

papír, így aztán az 1971-es diplomavédést 

követően ott kezdtem, mégpedig a boldog 

emékezetű XV/c aknán. Nagy volt a 

“rangbéli zuhanás”. Ötödévesként még 

ugye hatalmas potentát az ember. 

Megítélése is kiváló. Példa erre: amikor 

védésre készülvén átmentem megnézni a 

kóterben a szomszéd szobában tanuló 

srácokat, lazán rátámaszkodtam a 

mosdókagylóra és midőn elrugaszkodék 

róla, az szabályos vízbetörést okozva 

kiszakadt a falból. Akkor 13 emeletes volt 

még a hetes kollégium. Mi a nyolcadikon, 

aztán az ötödiken laktunk, mindenesetre 

nem piskóta élmény volt a harmadik emeleti 

szobákban lázasan tanuló gépészek 

számára, hogy beázik a plafon… Sokáig 

nem találtuk meg a lenti főelzárót. Kérésem 

és tudtom nélkül külön tanköri küldöttség 

kérvényezte, hogy ne rúgjanak ki azonnal a 

kollégiumból, sőt az egyetemről se, tehát 



 

 12 

mehessek diplomavédeni – akkora volt a 

kár. Szó, ami szó, ama Balhés Charley alias 

nevem soha nem bizonyult légből 

kapottnak… Sokat tudna erről mesélni jó 

Iduskám – ifjabbaknak Ida néni – az 

egyetemi Tejbár legendás vezetője. Akivel 

igen stabil törzsvendég lévén kezdetben 

vagy egy évig féltegeződésben voltam, 

vagyis ő magázott, én tegeztem… Nagyon 

elkanyarodtam, vissza a kályhához, tehát 

1971 őszén roppant hamar észre kellett 

vennem, hogy egy frissen végzett 

bányamérnök gyakorlatice kevesebb, mint 

egy segédvájár, vagy egy “futottak még” 

típusú urasági kiszolgáló. Kiváltképp, ha 

önhibáján kívül, de nem rendelkezett 

bányász múlttal. Az első hónapokban esett 

meg a rengetegszer idézett, a fentiek 

igazságát leginkább jellemző történés. 

Martin Márton főmérnök szakbajárásra 

utasított egy elővájás úgymond 

ellenőrzésére. Szabályos divat volt 

akkoriban külön felügyeleti célból szakba 

osztani olykor mindig a mérnököket. 

Legfiatalabb lévén nyilván az éjszakás 

jutott nekem és természetesen visszatérően. 

Az egyik éjjel megint csak igyekeztem nem 

a vájvégre állni, hogy ne akadályozzam az 

egyébként kiváló hírben álló elővájási 

csapatot, amúgy se vettek jó néven 

semmiféle ellenőrködést. Akikkel később 

kifejezetten jó barátságba keveredtem. A 

történet idején egy ízben a támfaállítást 

megfigyelendő közelebb merészkedtem. 

Akkor csendesen, de nagyon határozottan 

azt mondta nekem az első vájár, drága Líbor 

Miska – mégpedig szó szerint: “álljon már 

arrébb, ba… a meg, nehogy véletlenül 

magába b…sszam a csákányt!” Igaza 

volt… Meg is tanultam egy életre, a 

bányában hol, mikor, ki mennyit ér! 

Azt is, hogy ebben a szakmában nincs 

nagyobb elismerés, mint amit a lentiektől 

érdemelhetsz ki, mert ahogy az 

ellenkezőjét, azt sem rejtik véka alá. Ne 

hallgassam el – nékem megadatott. Amikor 

aztán minden ifjú mérnöknek kötelezően 

patronálóvá kellett válnia az akkortájt 

csúcsrajáratott szocialista brigádmozgalom 

keretében, én természetesen ezt az elővájó 

brigádot választottam. Kifejezetten remek 

estéket töltöttünk együtt a “Rozmaring” 

nevű direkte ilyesmire szakosodott 

műintézményben. Mitagadás, más típusú 

foglalkozást egyáltalán nem szerveztem 

nekik, ami teljességgel találkozott is az ő 

tisztességes elvárásaikkal… Évtizedekkel 

utána találkozva is szívesen emlékeztünk e 

régi időkre. Büszkén, ismételten is 

állíthatom, ténylegesen, hallatlan sokat 

tudtam tanulni tőlük a gyakorlati 

dolgokban. Azon felül pedig például 

mindent hamarabb tudtam meg, mint a 

központiak, mert tudvalévő, ha a 

nagyfőnökség odafent valami nagyot 

elhatározott, azt lent a bányában már 

másodpercek alatt tudta mindenki… 

Egyébként is az üzemi világ az egyedül igaz 

szakmai világ. Egy alkalommal Szilványi 

Jenőék egymást bátorítva szóvá tették 

raporton a főmérnöknek, hogy nagyon 

jogos lenne már a beosztott mérnököknek 

egy béremelés, akkor a következő választ 

kapták: “higgyétek el, a több pénz épp úgy 

elfogy, mint a kevés…” A másik klasszikus 

történet még jobb. Ígéretemhez híven ehhez 

már neveket végképp nem mondok. Az 

üzemvezető egyszer behívatta a 

mérnökségvezetőt, hogy “legyen szíves, 

készítse el nekem az ilyen és ilyen 

elképzelésem alapján a hétvégi házam 

tervrajzát. Oké főnök, milyen 

méretarányban? Válasz: Jó lesz egy az 

egyben…” No még egy utolsót ebből a 

témakörből. Régióbeli ez is. Már 

komolyabb beosztással bírt az egyik 

kortársunk, midőn egyszer a szakmabéli 

édesapjával bányát jártak és az 

omlásprovokálás úgy sikerült, hogy 

félelmetesen, egyre erősebben recsegtek az 

ácsolatok. A lentiek mesélték, hogy a 

következő mondat hangzott el: “fussunk 

apa, legalább mi maradjunk meg…” Nem 

állok meg egy legutolsó opuszt. Ha igaz, ha 

nem, nem semmi. Egy bakonyi bánya a 

helyszín. Mesélik, hogy amikor egyszer 

rettenetesen kevés volt a termelés, az ismert 

főaknász mérgében ráharapott a lejtős akna 

drótkötelére – úgy peregtek ki a fogai, 

mintha csak kukoricát morzsolt volna. No, 

azért ez mégis csak mese kell legyen – 

annyi igaz, hogy igen kemény élet volt. Itt 

mondom, nagyon is érthető minden magát 

bányásznak tudó számára az a szomorúság, 

hogy egész életét olyan szakmának 

szentelte, ami a mai megítélés szerint 

csupán egy alapvetően 

“környezetszennyező károkozás” volt. Ez – 
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velejéig igazságtalan. Mi másképp valljuk 

és másképp tudjuk!  

Melyek voltak a további úgymond 

állomások? 

 

Mondandó vagyok, hogy még 1971 végén 

csodával határos módon saját (ún. KISZ – 

keretből, miután semmiféle más lehetőség 

nem volt se kebelbélieknek, se azon 

kívülieknek) lakáshoz juthattam. Nős 

voltam, akkor már egy gyermekkel, akit 

még az albérletbe voltunk kénytelen 

hazavinni. Előtte már szívósan bombáztam 

a céget lakásért, de hát a származásom nem 

volt segítségemre, patrónusom meg 

egyáltalán nem akadt. Közölte is az üzemi 

KISZ titkár, hogy lássam be és ne is 

számítsak rá, ami még van, az mind a fizikai 

dolgozóké lesz. Nohát, felkutattam az addig 

csak messziről látott, nagyhatalmú legendás 

vállalati vezérigazgató, dr. Gál István titkos 

pesti lakástelefon-számát és kértem, taxiba 

ülök, csak fogadjon lakásügyben, mert 3x3-

as albérletben szorongunk hárman, stb, stb. 

Válasz: “fiatalember ne menjen sehová, 

holnap kilenckor várom az irodámban 

Tatabányán.” Másnap kiöltöztem, fehér ing, 

nyakkendő ahogy dukál, elkéredzkedés és 

aztán pontban kilenckor mondja is a tröszti 

nagyfőnöki előszobában a titkárnő: “Kiss 

elvtárs, menjen be.” Ekkor a következő, 

mindössze húsz másodperces esemény 

történt. Hellyel nem kínált, csak annyit 

mondott: “maga bányamérnök? Igen” – 

mondtam. “Akkor magának jár a lakás, 

viszontlátásra!”..., amikor visszaértem az 

üzembe, már várt az értesítés attól az amúgy 

megközelíthetetlen vállalati ügyintézőtől, 

aki addig mindig elhajtott és - átvehettem a 

kiutalást. Én, akinek itt se kutyája, se 

macskája, se párttagsága nincsen. 

Befizettem 10 eFt-ot (nem kis összeg volt 

az utána évekig törlesztett teljes ár, amit 

később a hátralék egyben való kifizetése 

(150 eFt) esetén mindannyiunknak 

elengedett a cég, ez sem volt piskóta dolog 

a tatabányai vezetés részéről) ugyanúgy, 

mintha csak fizikai lennék és 1971. 

decemberében beköltözhettünk a Mészáros 

(később Nedermann Ferenc – akinek a fia 

személyzetis volt a XV/c aknán) - utca 18. 

szám alatti harmadik emeleti, nekünk 

luxusszámba menő 56 m2-es kétszobás, 

vadiúj KISZ lakásba úgy, hogy hivatalosan 

még KISZ tag se voltam. A gimiben még 

nem lehetett annak nem lenni, de az 

egyetemen és főleg a bányánál ezt már 

érdekes módon elfelejtettem megújítani. 

Elmismásoltam, mikor-hogy sikerült. Azóta 

tántoríthatatlan életelvem, hogy bárkire 

mondhatnak bármikor bármit, ha valakivel 

nekem személyes történésem, élményem 

volt, őt csakis annak alapján ítélem meg. Így 

vagyok dr. Gál Istvánnal is. Elismerem. 

Példásan hasznosan vezette a céget és a 

pártnál való erős beágyazottságával 

kifejezetten jól élt. Számos tényleg régi 

mérnök talált az ő révén állásra, 

megbecsülésre Tatabányán, mint például 

Becker Ferenc, vagy Hibbey Barna, de 

mondhatnám Solymos Andrást is, akinek 

polgári, nemzetérzelmű gondolkodásmódja 

nem különbözött az enyémtől. Erről egyszer 

egy – az 56-os soproni kirúgását taglaló - 

személyes levélben adott át nekem 

felejthetetlen bizonyítékot. Amit elolvasás 

után vissza kellett kérjen, hiszen még csak a 

hetvenes évek végén voltunk… 

1971-ben tehát először is a XV/c-beli 

mérnökségre helyeztek, ahol sokáig még 

íróasztalom, saját székem sem volt. 

Pályakezdésem csuda élménye, amikor egy 

technikus kollegám ott azt mondta: 

“keretezd be feketével a napot, amikor 

idejöttél!” Hiába kértem, nem árulta el az 

okát. Széles Pistától jó húsz év múlva 

összefutván tudtam csak meg, miért mondta 

ezt akkor. “Mert éppen nem volt fél éve 

prémium” volt a válasz… Mondta ezt 

annak, aki az első fizetését – kemény 19 

darab piroshasú százast – megkapván 

otthon a felesége előtt feldobta a levegőbe 

és aláállva mondta: becsüld meg Irénkém, 

mert bevallom, ezért a rengeteg pénzért én 

egyáltalán nem dolgoztam meg… Ezt így is 

éreztem mindaddig, amíg aztán egy 

lyukasztást sikerült úgy megterveznem és a 

mellém adott figuránsok, no meg főként az 

öreg, de pontos teodolit segítségével úgy 

megadnom a bányában az irányokat – a 

klasszikus, madzagra kötözött szén, vagy 

meddődarabok segítségével – aki csinálta 

így, ismeri – hogy kettő centiméter 

pontossággal sikerült a művelet. Ami 

finoman szólván is több, mint jó. Muszáj 

ideírnom, hogy nem úgy, ahogy anno egy 

európai nagyvárosban – ha nem kacsa az 

akkori hír – a két irányból “szembe” épített 
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hídrész találkozás helyett méterekkel 

elkerülte egymást…. A Keleti Bányaüzem 

XI/a aknáján aztán egy kollega nem bírván 

a gyűrődést – odatartozott a meglehetősen 

szigorú hírben álló, alapból veszélyesebb 

XII/a, magyarul Vadorzó is - kérte a XV/c 

aknára való áthelyezését, mert az biztosan 

nyugodtabb. Miután jól feküdt a pártnál, 

velem közölték, hogy kicserélnek. Ő idejön 

a helyemre, én meg holnap már Kuburcik 

Gyula üzemvezetőnél (főmérnök akkor 

Dala Zoli, később Forisek Pista volt) 

jelentkezzek odaát. Punktum… Egy szobát 

birtokoltunk Visnyovszki Laci alias Don 

Juannal. Jó kolléga volt. Reggelente 

fáradtan esett be az ajtón, elpanaszolván, 

hogy éjszaka már megint kidörzsölődött a 

két térde és a két könyöke - szegény, 

szegény Para… Általa nagyon utált 

feladattal is bírt. Főmérnöki megbízásból 

minden áldott reggel kis papírcsíkokat 

használva fel kellett ragasztania a főnöki 

iroda falán lévő DEMAG vágat térképén a 

napi előrehaladást. Nekem is igazi beosztott 

mérnöki feladatok jutottak csak, de – 

legtöbbje legalább bányabeli volt, ezért 

igenis jó iskolának tartottam. Volt nagyon 

emlékezetes is. Amikor Takács Jóska 

aknafőmérnök utasítására munkaszüneti 

napon, tehát vasárnap ki kellett 

szabadítanom a függőakna (így mondtuk) 

legalsó szintje alatti, naná, hogy víz alatt 

álló zsompban a két elakadt Rocipál 

vezetéket. Tökéletesen egyedül, sötétben, 

csak a fejlámpám világított. Órákig tartott. 

Megízlelhettem, mi az igazi magány – de 

sikerült.  

1974-ben aztán megtudtam, hogy indul a 

Magyar Szénbányászati Tröszt 

mérnökszintű Iparági Diszpécserszolgálata, 

amely kapcsán dr. Tamási István műszaki 

vezérigazgatóhelyettes földalatti 

gyakorlattal is bíró bányaművelőket keres. 

Akkor már túl voltam egy dudari 

“kalandon”. A Középdunántúli Szénbányák 

személyzeti főnöke – mivel akkor már Dala 

Zoli dudari főmérnök lett, nyilván ő ajánlott 

– egyenesen engem környékezett meg egy 

dudari állással. Amelyhez a bányatelepen 

háromszobás (!) szolgálati lakás, magasabb 

fizetés járt volna. Gondolkodási időt kértem 

és azt, hogy személyesen hadd nézzem meg 

a leendő munkahelyemet, meg az egyéb 

körülményeket. Hanem annyi eszem már 

akadt, hogy aznap reggel a Dudarra való 

kibuszozás előtt kértem pár percet 

Veszprémben az idősebb Bács Pétertől, 

tankörtársam édesapjától, aki dr. Pera 

Ferenc vezérigazgató – ő szintén 1971-ben 

végzett Miskolcon, de levelezőn - gazdasági 

helyettese volt a vállalatnál. Fogadott is és - 

nagyon is rendes volt. Azt mondta: “magam 

ellen beszélek, de muszáj észszerű tanácsot 

adnom neked. Ha elfogadod ezt az állást, 

egyfajta gyarmati szolgálatot vállalsz, 

sosem fogsz tudni kitörni onnan. Iskola is 

csak több kilométerre lesz a gyerekeidnek. 

Ahol most vagy, jobb lehetőségeid 

lesznek.” Megköszöntem és el is döntöttem 

a kérdést – szavamat állván még 

megnéztem a bányát, a lakást, ezt-azt – de 

maradtam. Mindenkinek sok-sok hasonló 

apróságokon múló, mégis meghatározó 

döntése volt pályája során – ki tudja, 

hogyan alakult volna az életutam, ha akkor 

nem kérek tanácsot és pusztán a nagyobb 

lakás miatt elfogadom az ajánlatot… 

 

Hogyan alakultak dolgaid a Magyar 

Szénbányászati Trösztben és hogyan 

kerültél át Oroszlányba? 

 

Az Osváth István irányította Termelési 

Főosztály, ezen belül a Tarján Kálmán 

(alias Tató) vezette Termelési Osztály 

keretében, lényegében dr. Tamásy István 

elképzelései és feladatmeghatározása 

alapján ötfős csapattal állt fel az Iparági 

Diszpécserszolgálat 1974-ben. Amikor 

jelentkeztem erre Pista bátyánknál, azonnal 

felvett, ami akkoriban sima átirányítás 

lehetett. Kezdetben Bács Péter, Blaha Béla, 

Nagy Béla, Oplaznik Miklós és jómagam. 

Később voltak már cserélődések, azok 

helyére jött Kaszás Pista és Farmasi József, 

vagyis Misi barátom. Huszonnégy órás 

ügyeleteket adtunk a Tröszt által e célból 

mindennel felszerelt irodánkban – 

közvetlen telefonok, a másoknak 

megközelíthetetlen “K” telefon, fax stb. – 

amely után elvileg két nap pihenő járt, 

gyakorlatilag azonban ezeken a napokon 

jártuk a 9 szénbányavállalat akkor még 49 

működő aknaüzemét. Mindmáig 

emlékszem a bányák jellemzőire. Óriási 

ismeretanyag birtokába juthattunk az 

általában másfél-két naposan “ottalvós”, 

tehát alapos bányalátogatásaink során. Az 
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iparágban történt minden egyes, emberek 

biztonságára, termelésre kiható eseményét, 

üzemzavarokat, havariát azonnal hozzánk 

kellett bejelenteni. Kisebb esetekben 

kötelességünk volt segítő/közvetítő 

intézkedéseket tenni, súlyosabb esetekben 

(halálos üzemi baleset, vízbetörés, stb, stb) 

meghatározott rend szerint azonnal 

riasztanunk kellett – akár éjszaka is – az 

illetékes felső MSZT vezetőket. Nem ritkán 

fordult elő ilyen. Reggeltájt aztán befutottak 

a részletes vállalati jelentések, amelyekből 

precíz összesítést készítettünk és juttattunk 

el a fentiek számára. Fiatalembereknek 

való, nem éppen habkönnyű, módfelett 

színes, érdemi tevékenység volt. Nem volt 

két ugyanolyan eset. Csak egy példa: 

miután akkoriban a még 12 db hazai 

cukorgyár őszi betakarítású cukorrépa-

ellátása óriási mennyiségű vagont igényelt, 

a szállítási lehetőségért késhegyig menő 

harc folyt a nagyvállalatok között, amiben 

kötelességünk volt részt vállalni. Egy ízben 

– pont Oroszlányból éjjel kétségbeesett 

kérés érkezett – épp ügyeletes voltam – 

hogy muszáj legalább egy ún. irányvonatot 

szereznem kellő vagonszámmal, különben 

óhatatlanul leáll a márkushegyi nagy front. 

A depók is fölteltek, a fronti leállás a 

komoly omlásveszély miatt életveszélyes, 

stb., stb. – nohát én a K vonal használatával 

felkeltettem az akkori közlekedési 

minisztert (Pulai névre emlékszem, de nem 

vennék rá mérget) és drámai hangon 

ecsetelve a dolgot kértem, hogy vészhelyzet 

lévén adjon miniszteri utasítást, hogy a 

Záhonyba tartó (megtudtam az általunk 

minden eszközzel építgetett és karbantartott 

MÁV igazgatói kapcsolataim - többek 

között az egész, bonyolult 

forgalomműködtetés csínját-bínját ismerő 

és használni tudó Kark István műszaki 

igazgatóhelyettes - révén, hogy elvileg 

lehetséges lenne, de a szovjet vonatkozás 

miatt több, mint kényes) nagy üres 

vagonszerelvény menjen egyenesen 

Oroszlányba. Mit ad Isten, megtette, sőt – 

bár erősen tartottam tőle, még csak bajom 

sem lett a dologból. Hanem a későbbi 

osztályvezetősködésem során többek között 

rendkívül jó hasznát vettem a MÁV 

illetékes vezetőivel fenntartott - mondhatni 

- barátságnak. Vagonok nélkül sokszor 

“befagytunk” volna, az ebbéli ellátás volt az 

egyik legfontosabb feladat. 

Ezidőtájt már tagja voltam az MSZT 

OMBKE egyesületi csoport vezetőségének, 

amelynek később titkára is lettem. 

Rendszeresen visszahívtak a miskolci 

valétaszakestélyekre, ahol minden esetben 

el is várták a hagyományos felszólalást. A 

hetvenes évek közepén, végén nem egyszer 

volt olyan, hogy szakest után nem 

pazaroltuk a drága időt holmi alvásra és 

reggel hat felé tucatnyi valetáns kísérte ki az 

“öreg firmát” – szerénytelenségemet – a 

Tiszai Pályaudvarra és még a peronon is 

zúgott a “hát ma este mégegyszer egy jót 

iszunk” refrén…  

Közben sikerült bevezetni és hagyománnyá 

tenni a Rozmaring kisvendéglőbéli MSZT 

szakestélyeket, amelyek praesesi szövegét 

is rendre megírtam (Tóth Pista bátyánk 

mindig kérte) és elláttam a kontrapunkti 

szerepkört is a felszólaláson kívül. Amikor 

megkezdődött az MSZT átalakítása, akkor 

az SZKK keretében a Szénbányászati 

Igazgatói Tanács műszaki titkárságának 

lettem műszaki-gazdasági tanácsadója – 

előterjesztések, döntések előkészítése stb. 

volt a feladatom. Nyilván csak oldalvíz, 

meg szó nem lehet arról, hogy bárkiről 

rosszat gondolnék, de tény, hogy amikor 

egy kibővített – saját vállalati 

főtanácsadókkal együttes – vezérigazgatói 

plénum másnapján a takarítónő 

elpanaszolta nekem, hogy “képzelje, húsz 

darab kristályhamutálcát tettem ki az 

asztalokra, de reggel csak hetet találtam” 

hát hangyányit elképedtem… Mint ahogy 

azon is, hogy az üléseken hiába volt néha 

érdemi vita is, amikor Kapolyi László 

miniszter elvtárs (általában mindig késve) 

megérkezett, akkor azonnal úgy érvényesült 

a véleménye, mintha előzőleg senki nem 

mondott volna semmit... Abban a korban 

szinte muszáj volt az igazgatósági tagokat 

néha valamilyen VIP pincelátogatásra 

meghívni. Egy ilyenen részt véve 

döbbentem konstatáltam, hogy a kb. 25 

résztvevő 25 kocsival, 25 sofőrrel hajtat a 

helyszínre. Hasonló a kép ahhoz, amikor 

napjainkban a klímavédelmi csúcsra az 

összes jelentősebb nagyság 

magánrepülőgéppel érkezik… Nem írom 

dr. Tamásy Pista bátyánk és Seregi János 

vezérigazgatónk rovására. Kevesen tudják, 
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hogy az előbbi alias neve Zalagyöngye, az 

utóbbié Csontváz volt és mindketten tagjai 

voltak diákként Sopronban a Szomjas 

Hétszentség nevű jeles asztaltársaságnak. 

Egy apróság még Tamásy Pistáról. Már 

nyugdíjas volt, amikor velünk jött a 

kecskeméti szervezésű csíksomlyói 

buszkirándulásra. A Szent Anna tónál aztán 

végtelen úriember módon, de nagy 

hozzáértéssel ismertette meg feleségemet az 

áfonyapálinka kétségtelen 

jótulajdonságaival. Pistának jó ízlése volt 

“így is, meg úgy is”, én meg a gyengécske 

édes töményet nem kedvelvén 

mindeközben jót úsztam a tóbéli tilosban. Ő 

elismert szakember és jó ember is volt az 

összes bányavállalat szemében, pedig ezt 

nem minden MSZT-SZKK vezető 

mondhatta el magáról. 

1998-ban a Bánhidai Lakótelep 107. fsz. 2-

ből költöztünk az általam addig szűk két év 

alatt teljesen átépített, új, emeletes 

házrésszel bővített Vértesszőlős, József 

Attila utca 24-be. Még jóval ezelőtt az 

1982-es esztendő szeptemberi 

bányásznapján, a tatabányai 

rendezvényparkban esett meg az a 

személyes beszélgetés, amikor – vélhetően 

az immár meglehetősen széleskörűvé vált 

ismertségem okán – Barabás Mihály, az 

akkori oroszlányi vállalati főmérnök (csak 

később lett igazgatóból vezérigazgató 

Varga Albert és így a helyettese titulusa is 

“nőtt”) megkérdezte, hogy elvállalnék-é 

egy igen komoly állást Oroszlányban a 

kereskedelmi osztályon. Mitagadás, erősen 

termeléssoviniszta lévén nem túl sokra 

tartottam a még akkor szerintem 

hölgyeknek való kereskedelmi munkát, azt 

találtam válaszolni: maximum úgy, ha 

osztályvezetőnek kérnének fel. Pont erről 

van szó, mondta Misi, Széles Laci 

nyugdíjba megy a négy nagy csoportot 

alkotó összesen 84 dolgozót magában 

foglaló osztály éléről, amely a szénfeladás 

és értékesítés – beleértve az erőművi 

szállításokat és ellátást is – teljes 

spektrumát magába foglalja. Némi 

gondolkodási időt kérvén másnap már 

személyesen kerestem meg az ottani 

barátaimat, mi a véleményük. Zömüknek az 

volt a gondolata, hogy “most még a 

kötelező elosztásos viszonyok közt ugyan 

csekély a jelentősége, de naggyá tehető, 

kiváltképp később”. Elfogadtam – ami 

megint csak minden továbbit meghatározó 

döntésnek bizonyult. Fel lehetett futtatni, 

ami aztán a rendszerváltás hajnalán 

bekövetkező igazi piaci viszonyok – alig 

vártam – bekövetkezésekor roppant módon 

fel is értékelődött. 

… amikor megkaptam a kinevezést és túl 

voltunk Széles Laci hetediziglen történt 

búcsúztatásán, az első rendes 

munkanapomon már egy (!) 40000 tonnás 

rostált dara szerződést kötöttem az 

irodámban a hazai cukoripar 

zászlóshajójával, Petőházával. “Az 

álszerénység legalább akkora bűn, mint a 

nagyarcúság” mondásom jegyében nem 

tagadhatom le, hogy – rövid idő alatt, óriási 

kedvvel és mitagadás, sikerrel építettem 

egyre nagyobbra Oroszlány ázsióját e téren. 

Az országban a felsőgallai szén megítélése 

volt az első a minőség terén, a második 

legjobb szén Dorogon volt, a “bronzérem” 

azonban egyértelműen Oroszlányé lett. 

Ráadásul úgy, hogy a “hazai tortafelosztás” 

saját részarányát jócskán növelni tudtuk és 

az 1982-1995-ig tartó osztályvezetői, 

egyben szénértékesítési főmérnöki 

tevékenységem alatt folyamatosan és 

nagymértékben nőtt az árbevétel. Eladatlan 

késztermék-készlet még kicsi sem maradt 

soha. Bányaművelő végzettségűként nem 

okozott gondot megérteni, hogy lehetetlent 

nem szabad és nem is lehet bányától 

kívánni, mindazonáltal azt is el lehet – ez a 

legnehezebb – fogadtatni az üzemiekkel, 

hogy tény, létfontosságú a termelés, de az 

igazi mégis az, amikor a végtermék a valódi 

értékén - és nem áron alul - értékesül. 

Magyarul: csak olyant érdemes 

istenigazából termelni, amiből az 

előkészítőművel piacképes portéka állítható 

elő. A vezérigazgató maga mondta nekem 

egyszer, amikor együtt mentünk egy 

környékbeli nagy téesz zárszámadó 

ünnepségére VIP meghívottként és nem 

értettem, meg is kérdeztem tőle miért ez a 

megtiszteltetés: “mert szénértékesítési 

ügyekben te vagy a helyettesem.” Igaz volt 

és még csak nem is szólt bele, ami még 

felelősségteljesebb munkára sarkallt. 

Egyébiránt a Ker. Osztály épülete is teljesen 

önálló, központi fűtéses, külön irodaház 

volt. Lapostetejű, saját tanácsteremmel, 

középen egy hosszú folyosóról nyíló külön 
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ov és ovh, valamint csoportvezetői és 

beosztott ügyintézői irodákkal, a hátsó 

traktusban raktárral, vizesblokkokkal. Az 

osztályvezetői iroda örökölten az akkor 

státuszszimbólumnak számító módin 

párnás ajtós, a korhoz mérten jól 

berendezett, viszonylag tágas helyiség volt, 

előtte megfelelő, “soha nem üres” ezért 

aztán zárható hűtőszekrénnyel is ellátott 

titkárnői szobával. Ergo - akkoriban kellett 

csak igazán vigyáznom ama “lóelmenetel” 

megakadályozására. Példa, mint a tenger. 

Nem kis úr volt az ember a saját 

szemétdombján – volt idő, amikor még 

ahhoz is az általam aláírt engedély kellett, 

hogy valaki egyáltalán befizethessen 

negyven mázsa – ennyiben kellett 

maximálni – szenet. Soha nem 

szívlelhettem, amikor valaki ilyen-olyan 

vezető a saját nagyságát kiemelendő 

egyetlen sztorimeséléséből sem hagyja ki a 

saját maga fontosságát kiemelő méltó 

megszólítását. Mindenből ki kell derüljön, 

hogy ki főnök és ki nem… Például: “bejött 

hozzám Béla és mondta: Főnök, rájuk kell 

szóljál, mert”… stb. Vagy: “… előző nap 

délelőtt berúgott a rakodó mellett Karcsi 

megint. Másnap találkozom vele, köszönés 

helyett azt mondja: “főnök, az nem úgy 

volt…” stb., stb. A kezdet kezdetén 

igyekeztem is lebeszélni az enyémeket 

erről, de nem engedtek a negyvennyolcból, 

bele kellett törődjek.  

A következő történet aztán példa arra is, 

bizony van úgy, amikor a hóhért akasztják. 

1984-85 rendkívül kemény telén történt. A 

kiseladáson – csak ott volt lakossági 

kiszolgálás – óriási tömeg verődött össze 

akkor is, amikor az aznapra kalkulált, még 

kiadható mennyiség elfogyott. Egyre 

erősebben zúgolódott a tömeg, szó szerint 

egyfajta lincseléstől féltek az embereink. 

Ekkor Pinke Kálmán – az osztály harmadik 

embere az osztályvezető és helyettese 

(Dubnicz József) után, akiből felismerve 

képességeit sima diszponensből én 

csináltam a másik három fölött értékelhető, 

tehát vezető csoportvezetőt – bejött az 

irodámba és – sosem felejtem el - szó 

szerint azt mondta: “főnök, ehhez már te 

kellesz.”. Nosza kaptam is magam, 

lerohantam és mielőtt benyomták volna a 

kiseladás kapuját, nem pici hangerőmmel az 

immár reszkető beosztottaimat védendő 

elkiáltottam magam: “márpedig itt élő 

ember nem fog bemenni!!” Mire a tömegből 

egy válasz: “miért, halottak 

bemehetnek?....” Villámgyors volt a 

kijózanodás – a megoldás már sokkal 

lassabb, de végül is mindenféle baj nélkül 

sikerült. Két tétel is beugrik most. Ember 

nincs, aki, ha elért valamekkora nem átlagos 

szintet, ne lenne szüksége olykor önmaga 

helyretételére. A másik eleje régóta ismert. 

Amennyiben “több vagy” valamiben, ha a 

fejed tetejére állsz, akkor is irigyelni 

fognak. Nem ez a legfőbb igazság, hanem 

annak felismerése, hogy ez teljesen 

természetes emberi tulajdonság, együtt kell 

élni vele. Ekkor már – 1986-tól 1997-ig – az 

OMBKE bányászati szakosztályának 

vezetőségi tagja voltam. Ezen túlmenően 

1993-1997 között az Ellenőrző Bizottság 

elnöki tisztségének ellátását is rám bízták. 

Komolyan vettem ezt is, azt is. A 

törekvések mellett a fővárosi központban is 

sikerült meghonosítanom az addig nem 

létező “szakosztályszakestély” gyakorlatát. 

Déli kezdéssel általában, na és… 

Mindvégig tartottuk is, ugyanúgy, mint 

trösztös koromban. Tóth Pista az elnök, 

magam meg a nem szótlan visszhang. Egyre 

csak gyűlt a gondosan megőrzött írott 

anyagom, úgyhogy egyesületi égisz alatt 

1981-ben kiadásra került az “Imhol a föld 

alá megyünk” első könyvem, majd 1989-

ben az “…és mégegyszer Vocem Preco”. 

Azidőtájt már nem csak bányász 

összetartásokra, de kohász és erdész, 

később pedig gépész, miskolci jogász és 

más selmectisztelő szakestekre is elvártak - 

mentem is. Sosem más költségén, még a 

későbbi főtitkárságom alatt is magam 

fedeztem az ebbéli – konferenciák esetén is 

– kiadásaimat. Erdélyben, meg a 

Felvidéken is jártam ilyen “ügyekben” és 

mindenütt mintha haza mentem volna. 

Egyre-másra “fordultak elő” minden 

esetben nagyon is meggondolt, a teljességre 

törekedés jegyében hatszor-nyolcszor átírt 

konferencia-előadásaim, szakmai 

hozzászólásaim, elemzéseim. Amelyek 

mindenkor a kettős életcélom mentén 

születtek. Ezek pedig a következők: a hazai 

szénbányászat idő előtti, teljességgel 

észszerűtlen felszámolásának konkrét, 

ellenőrizhető érvekkel történő ellenzése, a 

normális kifuttatás nagyhangú kritizálóinak 
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következetes elutasítása, valamint az örökül 

kapott selmeci diákhagyományok 

eszmerendszerének torzítás nélküli 

megőrzése, gyakorlása és ami a legfőbb: az 

arra érdemeseknek való továbbadása. El ne 

feledjem, hogy esélytelenségem (mint 

mondottam, se “kondérközeliségem”, se 

nagybácsim, se hátszelem…) teljes 

tudatában sem átallottam megpályázni a 

rendszerváltás előtt megüresedett 

oroszlányi vezérigazgatói széket. Tizenkét 

pályázó volt. Akkorra már kellő 

önbizalommal úgy véltem, átlátom a 

cégműködést annyira, hogy képes lennék 

jobbá tenni. Még most is úgy gondolom, 

hogy az erre kidolgozott elképzeléseim mai 

fejjel sem lennének naivnak minősíthetők. 

Tömör tizenhat oldalas volt a pályázatom. 

Amikor aztán a megyei pártbizottság 

Barabás Misit választotta meg – jó szívvel 

megküldtem neki, hátha talál benne olyant, 

ami segítheti a munkáját. Misivel sosem 

voltam rosszban, mégis úgy válaszolt, hogy 

“nem kell nekem segítség…”  

 

Szoktad volt mondani, hogy az a bizonyos 

buszbaleseted megváltoztatott esetedben 

mindent. Talán még abban is szerepe volt, 

hogy föladtad megbecsült oroszlányi 

állásodat és saját céget alapítottál? 

 

Való igaz. 1990. november 15-én Kovács 

Jancsi egyesületi titkárunk és Vörös Géza 

vezetőségi tag barátunk társaságában 

Pestre, a Szent István körút 11-be 

igyekeztünk szakosztályvezetőségi ülésre. 

Parkolás után még volt időm utánajárni 

sonkapác-vételi szándékomnak. Nem 

sikerült, viszont közelgett a 11 órai kezdés, 

így a Körút túloldaláról a Vígszínház 

melletti zebrán akartam átkelni a túloldalra, 

mivel a lámpa zöldet mutatott. Ekkor a 

Pannónia utcából kis ívben kikanyarodott 

egy csuklós autóbusz. Már rajra voltam a 

felfestésen, midőn megcsúszva hanyatt 

estem és a busz iszonyú mértékben 

megnyomta a mellkasomat – mint amikor 

fék gyanánt egy féltéglát tesznek a kerekek 

alá. Nem részletezem – kulcscsont-törés, 

baloldalt öt borda eltörése, egyéb 

apróságok, kissé ijesztő mentőautó-beli 

mozgásképtelenség, János Kórház intenzív 

osztálya - aztán egy hónap elteltével a 

fájdalmak ellenére újra dolgoztam. Egy 

bejáró barátom vitt, hozott kocsival egy jó 

darabig. Fél év alatt – saját edzéseket 

csináltam – 29 kilót fogytam - hála’ 

Istennek ma már az eredeti 100 helyett 

ismét a “gusztusos” 89-90-es számot 

tartom… Tényleg megváltoztattam, amit 

csak lehetett. Írásaimban is. Elutasítottam a 

tabukat, megtartván a három legfontosabb, 

leginkább ismert “dolgom” örök 

képviseletét. Az első egy régóta tudott, de 

korábban a nagyok által sokkal bővebben 

taglalt fő eszmény három fogalomba való 

saját tömörítése még a hetvenes évekből, 

amely szerint a selmeci szellem hármas 

jelszava: “hazaszeretet– szakmáink 

tisztelete– barátság”. A második: “a 

bányász-kohász-erdész szakestély nem 

más, mint a barátság temploma”. A 

harmadik pedig: “a selmeci 

diákhagyományok már akkor éltek, amikor 

a mai pártok még sehol sem voltak és akkor 

is élni fognak, amikor ezek a pártok már 

sehol sem lesznek”. Amikor a Szent 

Borbála Akadémiai Kör – Golyóék – 

ügyessége révén egy selmeci szalamander 

felvonulás után többek között a tudósítás 

keretében engem is megkérdeztettek, kvázi 

interjút csinált velem a Magyar Rádió – 

azóta sem tudok hasonlóról – majd minden 

lényegeset elmondtam a közös értékeinkről. 

Sokat kihúztak, de az előző mondat 

szerencsére benne maradt. Közismerté is 

vált. Amihez most hozzáteszem, magam 

soha nem mulasztom el “egyes rétegek“ 

pellengérre állítását a szakestélyek Vidám 

Poharaiban, de egyrészt sohasem 

színvonaltalanul (érdekes módon sokszor az 

“érintetteknek” tetszik a legjobban), 

másrészt sohasem nevesítve, egyik vagy 

másik oldalt kiemelve, mindig csak 

általánosan. Például a politikusokat, “mint 

olyanokat”. Röviden: valódi 

politikamentességre törekszem az összes 

selmecszívű ténykedésemben. Egyetlen 

barátságot sem rúgtam fel korábbról és ha 

civilben vitatkozni, ellenérvelni vagyok 

kénytelen, azt kizárólag csak négyszemközt 

cselekszem, akár írásban, akár szóban – 

kivéve, ha mások füle hallatára igazságtalan 

provokáció ér. Amúgy az egyesületi életben 

nem olyan nehéz mindez, mint sokan 

gondolják. Éljünk az igaz közhellyel: “ne az 

számítson, ami szétválaszt, hanem ami 

összeköt“. Szoktam volt mondani, hogy bár 
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csak a politikusok mindegyike hasonlóképp 

állna hozzá az egyre durvuló adok-kapok 

módi során – ez lehetne a régóta oly nagyon 

hiányzó nemzeti minimum.  

A más fordulatszámú életvitelre való átállás 

egyik első jele volt, hogy amikor felkértek 

az Országos Közraktár Központ egyik 

ügyvezető igazgatói posztjára és azt az 

Oroszlányi Szénbányák a meglévő 

beosztásom megtartásával együtt 

támogatta, félelem nélkül elfogadtam. Jele 

az is, hogy miután már valamelyest 

beleláttam a közraktározási dolgok 

mondjuk úgy, bonyolultságába, az 

anomáliákat szóvá is mertem tenni. 

Konkréten: nem írtam alá gondolkodás 

nélkül mindent, amit az orrom alá tettek. 

Amikor pedig érzékeltem, hogy emiatt 

retorziót terveznek ellenem, azt megelőzve 

a miattam szervezett vezetői értekezlet 

legelején szót kérvén azonnali hatállyal 

felmondtam… Maradt az oroszlányi 

osztályvezető főmérnöki tevékenységem – 

meg egy sereg tapasztalat megint. 

Mindeközben folytattam a gyakorlatot, 

amely az egyéb “pörgés” mellett évi 8-10 

aktív szakestélyrészvételt jelentett. Ki ne 

hagyjam a tankörtalálkozóinkat sem. Siket 

Vili alias Iboly javaslatára már a hetvenes 

évek első harmadában elhatároztuk – az 

országban elsőként – hogy azontúl évenként 

találkozunk, mindig kettő és fél napra, tehát 

kétéjszakás módin és mindig háznépünkkel 

együtt. Tartjuk azóta is. Sokszor volt 

önjáróan is tanköri szakestélyünk – a 15. 

évesen pedig annak rendje és módja szerint 

megkereszteltük kitartó 

bányászfeleségeinket is – például akkor lett 

az én párom alias Egri Nő. Nem származása 

okán, hanem mert kátránnyal, forró 

ólommal önti le az ellenségeimet… Nem 

egyszer saját konferenciát tartottunk valós, 

de messzemenően nem hivataloskodó 

előadásokkal, tényleges profrészvételekkel, 

ahogy kell. Vili sincs már közöttünk sajnos 

– az eredeti nappalis tankörünkből már 12 

fő veszteségünk van és a mindig velünk 

tartó levelezőseink sem állnak jobban – de 

az általa ajándékozott hatalmas méretű 

TANKÖRNAPLÓT azóta is vezetem és a 

saját tankörzászlónk kezdéskori ünnepélyes 

fel, majd távozáskori levonása sem marad el 

soha. 

 

Visszatérek az előző kérdésre, mert fontos. 

Végül is mi vitt rá arra, hogy önszántadból 

elhagyd stabil és elmondásod szerint 

megbecsült “állami” állásodat és saját 

cégedben dolgozz tovább? 

 

1994-ben tört ránk az úgynevezett 

integrációs őrület, amikor a harmincas évek 

gyakorlatával homokegyenest ellentétesen 

a szenes erőművek saját fennhatóságuk alá 

integrálták a szenes bányavállalatokat. 

Bizonytalanság uralkodott el mindenkiben. 

Akkor ért az akkor már magánosított, 

Matyók László alias Misung által vezetett 

nagy dorogi cég kereskedelmi igazgatói 

ajánlata, pályázzam meg. Megtettem, 

megnyertem, aztán mégis visszamondtam 

hiszen ott gyakorlatilag hasonlóképp 

beosztott lennék, mint Oroszlányban. Laci 

javára írom, nem lett örök-harag, csak 

annyit mondott: “akkor marad a barátság”. 

Jónéhányan nem álltak bele nálunk az új 

formációba, távoztak – felvéve az olykor 

többmilliós végkielégítést. Én – maradtam, 

ahogy Farmasi Misi barátom is. Hanem azt 

az élményt sem lehet ám feledni, amikor az 

erőműben Vass Jóska vezérigazgató az 

általa vezetett “vezérigazgatói kollégium” 

plénuma elé minden bányász egységvezetőt 

becitált közlendő a verdiktet. Nekem azt 

mondta: “Csaba, van egy jó és egy rossz 

hírem. A jó az, hogy megőrizted 

osztályvezető főmérnöki állásodat. A rossz 

az, hogy ahogy mindenkinek közületek, 

csökkentjük tízezer forinttal az 

alapfizetésedet, mert az erőműi fizetések a 

tietekénél jóval alacsonyabbak…” Ez 

sosem ment ki a fejemből, ráadásul az 

akkori bányászati vezérigazgatóhelyettes 

(Szalkai Sanyi) minden bizonnyal 

“állásveszélyt” láthatott személyemben, 

mert igencsak támadott. Csak egy példa. 

Egy ízben a havi nagyraporton – mint ahogy 

korábban is mindig - engedélyt kértem, 

hogy megrendelhessem a vasúti 

hídmérlegek egyébiránt kötelező (cca 1,5 

mFt/év) nagyjavítását. Sanyi engedélyezte 

is. Amikor meg a következő havi ülésen 

bejelentettem a munka elkészültét, akkor 

fegyelmit akart adni nekem érte, mondván, 

hogy mertem a saját szakállamra 

intézkedni… Az is igaz, hogy semmi nem 

lett a fegyelmiből, meg az is, hogy nagyon 

is győzködött később, hogy ne mondjak fel. 
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Mindemellett már látni lehetett, hogy 

Oroszlányban az ún. felsőtelepi minőségi 

szén elfogytával óhatatlanul és igen erősen 

vissza fog esni a szénkereskedelmi 

tevékenység jelentősége - tehát amikor 

aztán 1995 nyarán megkerestek, lennék-e a 

Tatacarbon Kft. kereskedelmi igazgatója, 

érthetően hosszú és fájdalmas vívódás után 

– Vass Jóska érvei ellenére is - igent 

mondtam. Elmondhatatlanul nehéz volt. 

hozzám nőtt a meglévő munka nagyon. 

Átláttam, sikerrel vihettem. Biztosból a 

bizonytalanba?... Két hónap után aztán 

utolért a Bakonyi Erőmű Zrt. 

vezérigazgatójának, Németh Frigyesnek 

ajánlata, mely szerint vegyem át a 

balinkabányai teljes körű értékesítési 

taktika, stratégia, konkrét nagybani és 

kiskereskedelmi széneladás teljes 

irányítását és mindezek végrehajtási 

feladatait. Balinkán ekkor Szám Ferenc 

alias Potrien (Potyi) volt az igazgató, aki 

támogatta a gondolatot. Lényegesen többet 

kívántak kihozni a bánya produktumából, 

mint amennyi addig sikerült. Mindketten 

ismertek korábbról, egyrészt az egyfajta 

országos értékesítésszakmai elismertség, 

másrészt meg a veszprémi szakestély-

felszólalásaimból. Akkoriban hallottam egy 

idős kollegától egy érdekes értékítéletet: 

“Ki milyen színvonalon múlatja az időt, 

olyan színvonalú a munkája is” – van benne 

valami. Frigyesnek azt válaszoltam: “De hát 

nincsen saját cégem hozzá” – mondtam. 

“Akkor csinálj” és egy hét múlva, mint a 

Selmec Bt. tulajdonos-ügyvezetője 

megkötöttük a szerződést. Nem túlzás 

állítanom, hogy nem bánta meg. Én sem. 

Óriási elánnal álltam a dologhoz. Mindent 

magam végeztem, az irodám a táskámban 

volt. Az első évben közel nyolcvanezer 

kilométert autóztam a piacépítés során. Volt 

hatalmas fiaskó is mindjárt az elején. Egy 

szegedi - Ilyés Bt. nevű - cég Ilyés Gábor 

nevű elegánsan magabiztos, sima modorú 

embere abszolút profi fölkészültséggel – 

fejből sorolta a legnagyobb piaci 

eredményeimet – utólagos átutalással (csak 

így mentek a nagybani eladások) – 

szerződést kötött velem a már körmünkre 

égő balinkai rostált darakészlet 

megvételéről. Már 4,5 mFt értékű portékát 

el is vitt vagonokban, amikor 

oldalinformációk révén rájöttem, csaló az 

illető. Azonnal leállítottam és föl is 

jelentettem a rendőrségen. A BAERT-ból 

támadtak is a behajthatatlan tartozásért, 

ekkor mondta Németh Frigyes a 

felejthetetlen mondatot: “Csaba nehogy 

belebetegedj, mi 150 millió forintot 

kergetünk ilyesmiért az Interpollal….” 

Akkor sem hagytam annyiban, és amikor a 

rendőrség megtagadta (!) a nyomozást, 

(több megyében volt e fantomcégnek ügye, 

behálóztak sokakat) akkor feljelentettem a 

rendőrséget (!!) a katonai ügyészségen. 

Nekem adtak igazat a tárgyaláson, 

vezetőszíjon hozták elő az ürgét, akin 

“hajléktalan” révén egy forintot sem 

lehetett behajtani, le kellett írni a 

veszteséget, ahogy a többi átvert 

bányavállalat is ezt tette. Becsületbeli 

kötelességemnek éreztem a dolgot, így 

aztán hamarosan duplájára tudtam emelni 

feszt javuló piaci elfogadtatás mellett a 

balinkai szén árát úgy, hogy a Baert az ajkai 

szenek értékesítését is rám bízta. Balinkán 

sokáig igen nehéz volt – szinte a faliújságra 

tették az akkori nyilván nem kicsi 

jövedelmemet – majd’hogy nem tüntetést 

szerveztek ellenem. Mígnem sikerült 

bebizonyítanom, hogy egyrészt engem nem 

a bérkeret, hanem a költség terhére fizetnek, 

másrészt pedig a több bányabevétel az ő 

állásaik megtartását is segíti. Azontúl már 

az ajkai nagy, meg a balinkai kisebb 

szakestélyek praesesi tisztségét is rám 

testálták. Mit mondjak, hazugság lenne 

állítani, hogy szégyent vallottam volna. 

Anyagilag, “munkabírásilag – 

tűrőképességileg”, meg a konkrét szakmai 

eredmények szerint is - tulajdonképpen 

minden téren életem csúcsidőszaka volt. 

Könyvelői tanácsra a Selmec Bt. cégemet 

1996-ban beolvasztottam a Habeas Kft. 

nevű új formációmba (minő 

hagyományidegen cégnevek…) azért, hogy 

a vértesszőlősi házépítkezés költségei 

törvény szerint leírhatók legyenek. Sietek 

rögzíteni, hátha használható másnak is a 

tapasztalatom. Nem volt jó ötlet. Amíg 

nagyon ment a cégműködtetés, simán ki 

tudtam volna fizetni magánemberként is a 

dolgokat. A leírási lehetőség meg egyre 

csak csökkent, aztán amikor a 

mélyműveléses szénipar ellehetlenülése 

miatt megszüntettem a Habeas Kft.-t is, az 

óriási áfaösszegeket vissza kellett fizetnem. 
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Még a cégautó átvétele volt a legkisebb 

tétel, viszont a ház előírásoknak megfelelő 

magánosítása iszonyú sokba került 2009-

ben. A közüzemi díjfizetések átíratása már 

csak hosszú utánajárást igényelt. A tanulság 

az, hogy nincs értelme “cégre” építkezzen, 

aki hajlandó a nyugdíjas éveivel is 

számolni.  

1996-ban Pesten megtarthattam a “vivát 

száz firmák” mottójú 200. Balhés Charley 

szakestélyemet. Dr. Fazekas János barátom 

akkor OMBKE elnök volt, ragaszkodott 

hozzá, hogy azon a jubileumi összetartáson 

kontrapunktom lehessen… Jánosnak döntő 

szerepe volt abban is, hogy az Ellenőrző 

Bizottság elnöki teendőinek ellátását 

követően dr. Tardy Pál kohász testvér 

elnöksége alatt engem válasszanak meg a 

főtitkári tisztségre. Ez 1997-től 2000-ig 

tartott. Főtitkárnak másodszorra nem 

jelöltettem magam – arra érthető módon 

egyik saját emberét szemelte ki a leendő 

elnök. Alelnöknek jelöltek, de pár 

szavazattal az összes úgymond 

“népszerűségem” dacára – mindenekelőtt a 

kellően irányított ellenkorteskedés miatt – 

lemaradtam. Egyébiránt kicsivel később a 

külön alelnöki posztok megszűntek, a 

szakosztályelnökök vették át – jogosan. 

Felajánlottak még bizottsági elnökösködést, 

de “ne menj vissza légynek oda, ahol sas 

voltál” alapon azóta sem vállaltam 

semmilyen egyesületi tisztséget. Amúgy a 

főtitkárkodásom sem volt egyszerű feladat, 

sok minden akkori falnak úgymond 

nekimentem. Amit érdemesnek tartok 

kiemelni a mégis sikeresnek ítélhető 

erőfeszítéseim közül: 1., annak tudatosítása, 

hogy az Egyesület igazi ereje nem a pesti 

központban, hanem a helyi szervezetekben, 

csoportokban van. 2., a választmányi 

gyakorlat régmúlthoz hasonlatos 

újjáélesztése, az első felállása kapcsán a 

tagok zömének kiválasztása, a kihelyezett 

ülések gyakorlatának elkezdése, mint 

például ahogy a székelyföldi Parajd 

sóbányájában történt, tegyem hozzá, 

választmányi szakestéllyel együtt. 3., az 

országos szintű, végre valóban 

nagylétszámú Bányász – Kohász – Erdész 

találkozók igazán méltó módijának 

beindítása, amelyek kapcsán rögzíteni kell, 

hogy a kezdetek kezdete valóban 

Telkibányához kötődik, de az ökumenikus 

istentiszteletet, zászlainkkal való nagy 

felvonulást, az erdészek nagyobb arányú 

bevonását Tapolcán tettük meg először, 

márpedig az utóbbi a nyugati 

Knappentagoknak egyáltalán nem volt 

része. 4., többek között az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület és az 

Energiagazdálkodási Tudományos 

Egyesület nevében konkrét szakmai 

indoklással együttes ÁLLÁSFOGLALÁST 

(1999.09.21.) adtunk ki 

kezdeményezésemben és 

megfogalmazásomban, amelyben a fő 

illetékesektől kértük és javasoltuk a 

szénbázisú energetikai koncepció 

újragondolását. Okát ismerjük (sajnos a 

végkifejletet is), de legalább megpróbáltuk. 

5., a potenciális támogatók, nagy patronálók 

gyakrabban történő szisztematikus 

fölkeresése, emellett néhány cél 

újragondolása, amelyek közül elsősorban a 

fiatalok bevonásának nem hatékony 

gyakorlatát igyekeztem megváltoztatni 

(nem csak arra valók, hogy az 

ünnepségeken ők legyenek a drapéria, a 

háttérdíszítés). 6., szűkebb szakmámon 

túlmenően a szén eltüzelésén kívüli 

hasznosítási lehetőségek kutatása, 

megismertetése, eszmei támogatása. 

2003-ban aztán gyakorlatilag elfogyott 

Balinkabánya gazdaságosan kitermelhető 

szénvagyona – legalább is ez volt a 

hivatalos indoklás, hiszen nem csekély 

mennyiség maradt odalent – ezzel a 

szerződésben rögzített klauzulák korrekt 

betartásával megszűnt a megbízatásom. 

Miután már korábban látván a kifutást, még 

időben kiépítettem a folytatást – mindenkor 

minden esetben úgy, hogy az semmilyen 

módon ne menjen a BAERT feladataim 

rovására. A távolság és az eltérő minőség és 

kör miatt nem volt megoldhatatlan. 1996-tól 

2006-ig Nagy Oszkár akkori tulajdonos 

felkérésére szénértékesítési 

koordinátor/tanácsadó is voltam a 

Nógrádszén Kft., majd pedig a borsodi 

Ormosszén Kft., később Meliorációs Kft. 

szervezetében. Oszi befektetői társa volt 

Halada Rudi, aki egy Törökországban 

meggazdagodott család itthon is boldogulni 

szándékozó sarja volt. Nem volt igazán 

szakmabéli. Egyetlen, őt bántani egyáltalán 

nem szándékozó történet róla: amikor 

vonattal utazott szerződésügyben messzire 
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– ukrajnai, vagy orosz volt a célpont és sok 

mendemonda keringett mindenféle vasúti 

rablásokról – akkor odahívta magához a 

hálókocsi-kalauzt, elővett egy itthonról vitt 

húszezrest és a következő ékes magyar 

nyelvű mondat keretében adta át neki: “csak 

baj ne legyen!…” 

 

Még viszonylag messze lévén a nyugdíjas 

kortól, hogyan, hol folytattad a csúnya 

szóval pénzkereső tevékenységet? 

 

2003-tól 2006-ig Fehér Ernő igazgató 

felkérésére szerződéses cégpartnerként 

konkrét szénértékesítési koordinációt 

végeztem a Lencsehegyi Szénbánya Kft. 

részére – ami szintén a termelés effektív 

megszűnéséig tartott. Ezt követően 

ugyanilyen volt a feladatom Mány 

kényszerű bezárásáig a Tataszén Kft. 

számára. Összességében is elmondható, 

hogy mintegy 2000-től a Habeas Kft. cégem 

égisze alatt folyamatosan végeztem 

piacszervezési és energetikai tanácsadói 

munkát több, szenes profillal is bíró, export-

import tevékenységet is folytató kis- és 

nagykereskedelmi cég részére, valamint 

megbízásos alapon az eredeti 

szakirányomon kívüli 

értékesítés/marketing/HR feladatokat 

láttam el egyéb vállalkozásoknak is. Főbb 

témakörök: biobrikett, az ún. “tiszta szén”, 

pellet, kazángyártási és fejlesztési 

javaslatok, különféle, eltüzelésen túlmenő 

szénhasznosítás. Ami ezek közül 

kiemelendő: 2009-2010-ben a dorogi DBK 

Brikettgyár Kft., majd a putnoki Fábry Kft. 

részére végeztem konkrét tanácsadói 

munkát. Ugyanezt tettem 2013-ig a lengyel 

szenet forgalmazó Euro Centerline Kft. 

számára. 

2009-ben már egyértelművé vált, hogy a 

hagyományos szénipar lecsengése miatt 

elkerülhetetlen a Habeas Kft. 

megszüntetése is. 2010: nyugdíj. 

Mindemellett egészen 2018-ig – hetven 

esztendős koromig – számlaképes 

bányamérnökként a rendkívül bő 

kapcsolatrendszer, tapasztalathalmaz 

felhasználásával eseti megbízások alapján 

végeztem kisebb-nagyobb piacelemzéseket, 

rövid/hosszútávú prognózisokat, 

döntéselőkészítéseket, tanulmány-

kidolgozásokat. Szakcikkeim, konferencia-

előadásaim száma összesen 21, amelyek 

zöme a BKL Bányászatban jelent meg. 

2011 és 2012 években tanácsadó voltam a 

mecseki feketeszén-bányászat felélesztését 

célzó Calamites Kft.-nél, valamint 

szakértőként dolgoztam az oroszlányi 

XIX.akna újranyitását tervező Vértes 

Carbon Center Kft.-nél.  

2012-ben megkerestek a Bakonyból. A 

bakonyoszlopi EOSZÉN Kft. 

ügyvezetőjének (Fekete Pista alias 

Fapapucs) megbízásából kvázi 2016-ig 

értékesítési vezetőként/tanácsadóként 

irányítottam a piactevékenységet. Sajnos 

kevéssé ismert a közvélemény előtt, hogy 

ugyan nagyságrendekkel kisebb annál, de 

akkor sem a zászlóshajó Márkushegy, 

hanem ez volt az utolsó mélyműveléses 

szénbánya Magyarországon. A bánya 

sokáig húzta, mivel a szén mellett 

bauxittermelést is végzett. 2016-ra azonban 

már csupán a gyengébb szénkészlet maradt 

meg eladásra. A sima elköszönés után pár 

héttel az ügyvezető még egy elemzésre 

megkért, megcsináltam számára, aztán 

legutolsó kérésként még fölvetette, ugyan 

javasoljak már egy marketing szempontból 

is jó cégnevet a másik, a már korábban is 

élő, a szenes-bauxitos élet után is jól 

működtethető, széles körben mélyépítési 

munkákat vállaló/végző Kft.-je számára. 

Megtettem – természetesen grátisz - ezt is. 

Azóta is MÉLYTECHNIKA Kft. néven fut 

az a cég. Ennek tanulsága pedig szintén 

érdekes. Azt hihetnők, hogy a nyilván 

mégoly kicsi, inkább csak eszmei 

jelentőséggel bíró – amúgy való igaz, meg 

sem ígért - anyagi elismerés elmaradása a 

tanulság, de nem. Ilyesmit ilyenkor az 

ember már csak a saját önbecsülése miatti 

tartásból, úgymond “barátságból” 

cselekszik az ember. Sokkal inkább 

tanulságos a tény, hogy amikor a 

javaslattétel előtt utánanéztem a neten, 

hiába van tömérdek hasonló profilú cég az 

országban, de egyiknek sem jutott eszébe ez 

a szerintem kézenfekvő cégelnevezés. 

Pedig nagyon is hasznos lehet egy egyszerű, 

jól megválasztott, könnyen megjegyezhető 

márkanév. Ez is egy szakma … Lám, lám… 

Ezzel zárult számomra a hazai szenes 

fejezet – mindig hozzáteszem, hogy az 

összes ilyen-olyan érv és szigorú tendencia 

és EU akarat dacára szent meggyőződésem, 
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hogy – nem nekem, hanem az országnak - 

nem mindörökre. Így az olvasóra ömlesztve 

roppant sűrű tevékenységnek tűnhet ez az 

egész, ezért mondandó vagyok, hogy az 

otthonról telefonon és számítógépen végzett 

folyamatos tevékenységen, a nap 24 

órájában érvényes rendelkezésre álláson, 

meg a rendszeres piacszervező útjaimon 

túlmenő, nagyobb jelentőségű tanácsadói, 

értékesítésszervezői megbízásaim során 

csak heti, vagy egyes esetekben havi 

gyakorisággal autóztam le a megbízó 

cégekhez. Ilyenkor minden esetben 

megtartottuk a vezetői, vagy operatív 

végrehajtói megbeszéléseket, amelyekről 

minden egyes alkalommal tömör, 

mindenkor egy oldalba tömörített írásos 

jelentéseket készítettem, melyeket 

rendszeresen eljuttattam az összes 

érdekelthez. Nagyobb cégek esetében e nem 

szokványos munkamódszerem miatt 

kezdetben nem volt ritka a belső ellenőrzés 

– amelyek éppen ezen jegyzőkönyvek, 

döntésrögzítések dokumentumértéke miatt 

számomra elmarasztalót, kifogásolnivalót 

soha nem állapítottak meg. Talán ez is egy 

tanulság az utókor vállalkozói számára. 

Mint ahogy az is, hogy nem érdemes hinni 

azon jóakaróknak, akár saját könyvelőknek 

sem, hogy cégeden belül minimálbért adj 

magadnak. Jómagam ellentálltam, de nem 

eléggé – nyugdíjas korban üt vissza az 

ilyesmi. 2014-től az ismert EU irányvonal 

miatt hamar ellehetetlenült Észak-

Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter 

alapító tagja voltam. Sajnos akkor már 

egyetlen régi bánya újranyitására sem 

kerülhetett sor, pedig nem voltunk konkrét 

ötlet híjával Dorogon sem. 

 

A VOCEM PRECO sorozatod első két 

kötetéről már beszéltünk. Mikor és hogyan 

született meg a folytatás és mi a helyzet most 

az ebbéli tevékenységeddel?  

 

Szinte senki sem tudja, honnan származik a 

VOCEM PRECO HÁRMASKÖNYV 

gondolata. 2000-ben épp Inotán volt az az 

egyesületi közgyűlés, ahol befejeztem 

hivatalos OMBKE “karrieremet.” Németh 

Frigyes azt mondta: “sztoikus nyugalom 

Csabi bácsi, legfeljebb majd átveszed 

később az egyesületi elnökséget”. 

Válaszom az volt, hogy nincs ilyen 

ambícióm egyáltalán. Inkább megírom a 

harmadik könyvemet. “akkor viszont add ki 

együtt a két régebbit és az újat egy nagy 

kötetben” – meg is fogadtam. A két igazi 

gyermekemen kívül ez a legkedvesebb 

“utódom” – kereken három kiló súlyával 

még koraszülöttnek sem nevezhető… - 

amely míves hármaskönyv-szerű 

formátumban – mintegy négy évnyi 

kemény újraírási, szerkesztési munkával 

2007-ben látott napvilágot. Úgy, hogy két 

kiadást is megélhetett. Családom a tanú rá, 

hogy ebben az időben horribile dictu nem 

egyszer az is előfordult, hogy ha nagyon 

benne voltam egy megfogalmazásban, az 

épp akkor jelentkező (a jutalékos 

javadalmazásom miatt mindenkor fontos) 

akármekkora vevőnek azt mondtam, 

“elnézést, de most nem érek rá…” Ennek 

harmadik darabja ugyan az “utoljára” 

alcím-jelzőt viseli, de az az igazság, hogy 

képtelen voltam leállni. Még mindig – 

hál’Istennek – sok volt a témát adó 

esemény, szakestély, történés, így egy 

végső nagy lendülettel összehoztam és 

kiadtam a Vocem Preco Ráadás I-II-őt, 

benne 1-1 CD-vel. Két kötetben, mert az 

előzőre egyetlen vád-visszajelzés jött: 

nehéz, izomlázat okoz kézbe fogni… Ezen 

utolsó – 1200 pld-ban napszintre jutott - 

munkám kiadási éve 2011 volt.  

Akkor aztán szent fogadalmat tettem, hogy 

történjék bármi (kivéve a lottó ötös, mert 

akkor grátisz adnám mindenkinek), magam 

már tényleg soha többé nem adom a fejem 

az olyannyira utált “kupeckedést” igénylő 

könyvkiadásra. Muszáj mondanom – 

tömören és csak annyit, ami a tisztesség 

okán elengedhetetlen, mert nem veszik jó 

néven, ha unos-untalan felemlegetem – a 

Ráadás I-II tulajdonképpen csakis dr. Nagy 

Lajos alias Hegymászó és Nagy Sándor 

alias Mesterlövész korunkra nagyon nem 

jellemző önzetlen, igen komoly segítsége, 

meghatározó szponzorálása következtében 

nem okozott anyagi tönkremenetelt. Ha ők 

nincsenek, ráment volna a házam, az biztos. 

Akkoriban nagyon-nagyon sok korábbi 

nagy támogató esett ki – többek között sok 

bányász és kohász vállalkozót 

lehetetlenítettek el különböző iparági bajok, 

mint például a vörösiszap-tragédia. 

Ráadásul arra az időszakra esett a 

cégmegszüntetéssel járó áfavisszafizetés, 
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magánosítás igen komoly költsége. Summa 

summárum ma már egyetlen könyvemből 

sincs fölös példány sehol, nálam is csak 

olyanok vannak, amelyek dedikáltak, hogy 

aszongya, hogy “szeretettel egyetlen 

feleségemnek” stb… Óriási dolog. Ennek 

köszönhető, hogy ugyan tartom a szavamat, 

nem lesz több kiadás, ellenben fiamnak és 

lányomnak (no meg remélhetőleg általuk a 

jelenlegi létszám szerint három gyönyörű 

unokámnak: Bendegúznak, Kincsőnek és 

Nimródnak) hagyom örökül készre 

szerkesztett számítógépes kéziratban – 

megfelelő pendrive-ok révén – a Vocem 

Preco Balhés Világ 

legeslegeslegesleguccsó elkövetésemet. 

Ami – felszabadulva mindenféle kiadási 

teher alól – már most közel 700 A4-es oldal. 

És még közel sincsen vége. Aztán saját 

lemenőim azt csinálnak vele, amit 

akarnak…  

 

Egy utolsó kérdés még idekívánkozik. Mivel 

foglalkozol nyugdíjas napjaidban? Tudjuk, 

hogy kedveled az összegzéseket. Mit tartasz 

tehát egyfajta összefoglalásként is kiemelni 

eddigi életutadból? 

 

Az előbb már kifejtettem, hogy – szó nincs 

unatkozásról, semmittevésről. Amikor lehet 

– főleg délelőtt, midőn még elfogadhatóan 

forognak a “szoftver-fogaskerekek” – 

koszolom befele a papírlapokat továbbra is. 

A házban, kertben rengeteg tenni, 

javítanivaló van, amelyek az elmúlt 

évtizedekben rendre elmaradtak. Sosem 

fogom magam utolérni, pedig már nem 

futok valami gyorsan… Mindemellett 

amennyire ez a tetű pandémia lehetővé 

teszi, majd folytatódnak a programok is. 

Szakmai megbízásom már nincs. Érdekes 

igazság él etekintetben is. Amikor 

megszűntek a megbízásokat adó bányák, 

utána is sokáig hívtak fel, készítenék nekik 

aktuális piacelemzést, szakérteni is hívtak 

ide-oda, stb. Néhányszor teljesítettem, 

aztán amikor elértem a 70. évet, utána már 

nem hallgattam el, hogy: “engedd meg, 

hogy mondjam, szívesen csinálom, de 

megértheted, hogy nyugdíjasként ingyen 

már nem” – amire azonnal és mindig 

ugyanaz a válasz jött: “édes öregem, ez csak 

természetes, mi sem gondoltuk másképp, 

majd kereslek és meg fogunk egyezni!”. 

Nem kerestek többé… Sebaj - úgy látszik, 

ez az élet rendje. Mint ahogy az is, ha az 

embert négyszer-ötször- hatszor hiába 

hívják meg felszólalni egy-egy távolabbi 

szakestélyre, vagy előadásra – akkor ezek a 

fel és meghívások el fognak maradni és 

ezen semmiféle csodálkoznivaló nincs.  

A szakmai előadásaimról, cikkeimről már 

az imént számot adtam – 21 db volt. 

Egyesületi/társadalmi előadásaim, cikkeim, 

közzétett nagyobb elemzéseim száma 40. 

Sokkal többet is meg lehetett volna 

jelentetni és nem csak a BKL hasábjain, de 

– hiba, nem hiba - tény, hogy semmilyen 

formában nem szívlelem a cenzúrát. 

Eszembe jutott most viszont még egy 

“apró” büszkeségem. Amikor dr. Magyar 

Gyurit felkérték, hogy Oroszlányban 

szervezzen a készséget mutató vájárok 

részére technikusképzést, Gyuri rám bízta 

az ásványelőkészítés tantárgyat. Amelynek 

képletdús elméleti része Miskolcon nem 

volt éppen a szívem csücske. Adtak ehhez 

egy 35 éve íródott rövidke tankönyvet, telis 

tele tízcentis képletekkel és kizárólag 

elméleti megközelítésekkel. Nohát – ezt én 

teljes egészében átírtam a fiúk számára és 

aszerint oktattam. Kizárólag a gyakorlatra, 

a berendezések tényleges 

használhatóságának bemutatására helyezve 

a hangsúlyt. Ezt a módszert roppant jó 

néven vette az osztály, sikeres volt ebből a 

záróvizsga is. Emellett Gyuri külön 

kérésére megismertettem őket a selmeci 

diákhagyományokkal. Nem keveset meg is 

érintett a dolog közülük, ami azóta is tart. 

Oktatni, átadni – micsoda nemes dolog, bár 

csak ne éreztem volna úgy annak idején, 

hogy abból nem lehet megélni… 

Mondtad előzetesen, nem hagyhatók ki a 

kitüntetések. Szakmait ötöt kaptam a 

köztársasági elnöki aranyéremmel együtt, 

egyesületi/társadalmi elismeréseim száma 

nyolc a 2001-es Tiszteletbeli Évfolyamtárs 

és a 2017. évi OMBKE Tiszteleti Tag 

kitüntetéssel együtt. A legnagyobbnak 

mégis azt tartom, amilyen fogadtatásra 

talált a selmecszívű kortársak körében az 

összesen 12325 példányban megjelent, 

summa 2797 oldalt magában foglaló öt 

VOCEM PRECO kötetem. Emellett hazug 

álszerénység lenne eltagadnom, hogy mi 

esik még jól dolgaim kapcsán. Az, hogy szó 

szerint sok helyütt otthon lehettem a Kárpát 
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medencében. Egy Miskolcon végzett “ultra 

szupra” ennél többet nem kívánhat! 

A barátaim tudják, hogy – gyakorlatilag 

csak az egyik szememmel olvasok, vezetek, 

élek. Este már nem tanácsos kocsit 

használnom. Azt szoktam mondani, hogy az 

üzemszerű szellemi elhülyülésen kívül 

semmi bajom nincsen – leszámítva “egy-

két“ elhanyagolható rozsdafoltot. Amiket 

tényleg el is hanyagolnék, ha hagynák a 

hozzátartozóim... Aztán mitagadás, sem 

inni, sem enni nem tanácsos este hat óra 

után, ha szeretném, hogy éjszakai alvás is 

legyen. Így – picurkát nehezebb. No és a 

legszomorúbb: még a ritkás alkalmanként 

sem lehet több 2, azaz kettő (nem teljesen 

tele) pohár jóféle magyar veresbornál. Per 

nap. Mindösszesen. Tömény meg 

tizennyolc éve semmi - és hát sajna sör se. 

Kivéve, ha nyáron megszomjazik a párom 

és a kortalanul csinos nőkre jellemző 

csekély fogyasztási kapacitása 

következtében helyzet áll elő, vagyis meg 

kell akadályoznom, hogy a fél literes 

sörösüveg mindig sok maradéka 

otthagyásra, vagyis pocsékba kerüljön. 

Inkább a halál... 

Ugyanakkor egy sor “ügyünkben” azért 

még helytállok és fogok is. Az OMBKE 

tatabányai helyi szervezete hagyományos 

balekoktatási sorozatának keretén belül 

ezúttal már a 8. selmeci szellem/szakestély 

tárgyú előadást vállaltam el, ami március 4-

én lesz. A mondandó lényege ugyanaz, de 

mindig más és más megközelítéssel. Az 

idén a fiúk tervei alapján végre megint sor 

kerül a zalakarosi Bányahatósági 

Konferenciára (május 11-13) – amely 

szakestélyének praesesi tisztére immér 14. 

alkalommal kértek fel – minden más 

elnökösködést átadtam már a méltó 

utódoknak, köztük a leghosszabb ideig tartó 

oroszlányit is. Erre is ez a sors vár, csak 

leljem meg, ki legyen az. Egyébként 

Oroszlányban 27 szakestélyen voltam 

elnök, amikor átadtam a marsallbotot az 

általam kiválasztott méltó utódnak, 

Csermák Hugó alias Nagytorkúnak. Aki 

ezután még öt ízben kérte, hogy a 

begyakorlás végett felesben 

elnökösködjünk. Ő – hál’Bacchusnak 

szintén komolyan gondolja ezt a 

szolgálatot. Helyesen, mert a Praesesen van 

a legnagyobb felelősség, szó szerint ő a 

szakestély első szolgája. Nem több, de nem 

is kevesebb! Van is a helyi szervezettől 

kapott “Örökös Tiszteletbeli Praeses” 

hímzéssel ellátott vállszalagom, adott 

esetben viselem is becsülettel. Amikor még 

párszor félideig regnálni kellett, kettő volt 

rajtam keresztben… 

A - Bársony Laci alias Örökmozgó 

kitartásának köszönhetően június 17-19-én 

végre tényleg megvalósuló - tatabányai 

Bányász-Kohász-Erdész találkozó sem 

múlhat el nélkülünk és ebben az évben már 

biztosan – ember tervez… - nem 

halasztódnak tovább a szokásos régióbeli, 

meg kicsit távolabbi szakestélyek sem. 

Egyikére, másikára csak eljutunk. A dorogi 

százévesre mindenképpen, tavaly lett volna, 

már akkor megígértem. Ergo, ha araszolva 

is, de egyre közelebb kerülök az 500. 

szakestélyhez. Az idén lesz a 481. A 300. 

még 2005-ben Siófokon “Vivát százhúsz 

firmák” szakest-megszólítással történhetett 

meg és miután azt felülmúlnom 

képtelenség, a félezredik is csak csendben 

ér majd utól, ha utolér egyáltalán. Fog, mert 

ha kell, megállok… Jubileumi bachanáliát 

viszont már semmiképpen nem tervezek 

még erre sem, hacsak rám nem szakad az 

ötös találat, mert akkor… 

Hosszú éveken át évi 20-25 “ottalvós” tehát 

komolyabb programon tudtam részt venni – 

az 1990-es évektől már minden esetben a 

feleségemmel együtt. Ennélfogva 

ugyanazok a barátai, mint nekem. 

Praktikusabb… Ezek között volt szakmai 

összetartás bőven, szakestély Miskolctól 

Sopronig, Székesfehérvártól 

Mosonmagyaróvárig, aztán számos 

asztaltársasági út. Bognár Gábor alias Pagát 

erdész testvér barátom révén egy csomó 

egészen remek vadászházat ismerhettünk 

meg. Mind óriási élmény volt – ilyen tempó 

ma már azért messze nem vállalható, de ha 

rajtam múlik, sosem lesz nulla, az is biztos! 

Napjainkra visszatérve ki ne hagyjam, hogy 

a mostani szülinapom kisebb és nagyobb 

családi összejövetelei is természetesek, meg 

persze átjönnek Misi barátomék, mint öt 

évtizede mindig. Nyáron megtartjuk a 

névnapjainkat a régióbeli tankörtársakkal 

nálam is, náluk is, épp úgy, mint régen. És 

még csak ezután jön majd a “szezon”, az 

ősz. A Covidnak esélye sem lesz, úgyis mi 

bírjuk tovább!... 
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Száz szónak is egy a vége, folytatom a 

szuszogást – amely kevés helyre mégis 

eljutunk, ott “kis híján” ugyanúgy, mint 

eddig. Visszanézvén sem rágom magam 

olyasmivel, hogy mit csináltam volna 

másképp. Van egy jó mondás. “Szeretem, 

ha esik az eső nyaralás közben is. Miért? 

Mert ha nem szeretem, akkor is esik...” 

Vagyis, panaszkodjon a hóhér. 

Tulajdonképpen az előbbi félkomoly tétel 

egyfajta ars poetica számomra. Mondjuk az 

is igaz, hogy hiába voltak előjelek, nem 

tudtam elképzelni, hogy nem csak a világ, 

de hazánk sem áll ellent a modernkori 

őrületnek és – idő előtt kidobásra kerül a 

szenes jövő. Így aztán sajnos nem építettem 

ki többedik lábat, gyakorlatilag a 

mélyműveléses szakmával együtt mentem 

nyugdíjba. Ha a sokéves időtrabló 

könyvírások helyett kellő szívóssággal 

újabb és újabb megbízásokat kutattam 

volna fel, akkor még ez sem lenne 

probléma. Most mondjam azt, hogy senki 

sem tökéletes?... Annyi bizonyos, hogy 

mára beköszöntött az az állapot, hogy - az 

újhoz már se kedv, se idő és mitagadás, se 

lehetőség. Ebben a korban?... 

Ezzel együtt ahogyan egy igazi nagyság, 

Edith Piaf énekelte, idelent nem is annyira 

“szürkében” én is elmondhatom, hogy - 

nem bánok semmit. Nem csak van mire 

emlékezni, volt és igenis van mit tovább 

vinni. Továbbadni, hiszen ez a 

legfontosabb. Azt is elmondhatom, amit a 

nagyon kiemelkedő abszolút jómódúak – ha 

valóban őszinték, mert az érdekből hozzád 

húzó sosem igazi – sokkal-sokkal kevésbé: 

vannak barátaim és egyáltalán nem 

kevesen. A tanulság élő: amit teszek, amit 

képviselek, azt hittel tegyem és akkor nem 

kételkednek bennem. Mégpedig a nap 

huszonnégy órájában, nemcsak amikor 

látják. Nem falból, nem színpadiasan. 

Akkor élhet a mondás, hogy “a hátralévő 

hatvan-hetven évben ugyan már minek is 

változtatnék stílust, ami maga az ember.” 

Kérnélek, ne kérdezz többet, mert öreg 

hibám, hogy nagyon bele tudok lendülni. 

Nehogy sok legyen!  

Engedd meg – remélem tényleg végezetül - 

hogy most már csak néhány korunkra 

jellemző általános, nevesítés, beazonosítás 

nélküli, kiragadott példa tömör 

felemlítésével éljek abból a rengetegből, 

amit megéltem, hallottam, tapasztaltam.  

Tanúja voltam, amikor egy nagyszabású 

pesti tárgyaláson összehívtak pár úgymond 

ipari nagyságot nyilatkoztatandó, részt 

kívánnak-é venni egy szóban roppant 

ígéretesnek ítélt üzleti elképzelés 

megvalósításában. Döbbenetes volt látni, 

hogy ugyan még egyáltalán nem került 

részletezésre a dolog, tulajdonképpen azt 

sem tudták, miről van szó, de már 

jegyzőkönyvbe vétették, hogy ki hány 

százalék jutalékot igényel a dolog kapcsán. 

Voltak nyolcan. Pestiek. Ki egy, ki másfél, 

ki kettő, ki másfél %-ot rögzíttetett jó előre, 

nem tudni, milyen alapon. Ha nem is 

látványosan, de sürgősen távoztam a 

körükből…. 

Láttam – mégpedig elképedve – hogyan 

történnek a mesébe illő “gigantikus projekt” 

felvezetések. Egy Kaliforniába szakadt 

hazánkfia szándékozta orosz szénnel ellátni 

“a keleti partot” értsd alatta, ami neki 

természetes: az USA keleti államait. Mert 

ott felszámolják a széntermelést, az 

erőműveiket viszont nem csukják be – úgy 

semmiképpen, mint Európában. Közvetítőt 

kerestek, akinek kellő ismeretei és 

kapcsolatai vannak. Akkoriban voltam 

körülbelül a csúcson úgy “an blokk”, így 

mutattak be neki, ezért aztán (!) kerek 

egymillió dollárt lebegtettek be nekem 

jutalékként, amit egy Man szigeti bankban 

fognak letétbe helyezni – tudjuk miért. 

Néhányszor a margitszigeti Nagyszállóban 

találkoztam az illetővel, párszor meg 

tengerentúli telefonbeszélgetést váltottunk 

– hol ő hívott, hol én. A hihetetlen 

bombasztikum dacára addig elmentem 

kíváncsiságból, hogy tamáskodva ugyan, de 

– nem bebolondítva, hanem kellően 

feltételesen - beszéltem nagy orosz 

importőrrel. Aki meglepetésemre 

egyáltalán nem tartotta sem kacsának, sem 

lehetetlennek a dolgot. Ki is ment 

megszervezni a kinti bányavezetőkkel – 

ilyenkor mindig végrendelkezett előtte, 

zárójel bezárva. Már (!!) konkrét érdeklődés 

is mutatkozott az oroszok részéről, amikor 

a drága kaliforniai úgy eltűnt, mint a 

kámfor. Maradt utána a tanulság… 

Ismertem olyant, akit simán az élet, meg 

olyanokat is, akiket a - nem minősítem 

milyen - párjuk fordított ki az eredetileg 
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jóbaráti mivoltjukból. A pénz és a hatalom 

is sokakat megváltoztatott “menetközben”, 

hanem akik mindvégig ellent tudtak az 

ilyesminek állni, azok sincsenek kevesen. 

Engedtessék meggyőződéssel mondanom: 

ősi selmeci szakmáinkban nagyobb 

arányban, mint máshol! 

Volt úgy, hogy föl akartak kérni, 

kommendálnék már ki egy már nem 

emlékszem pontosan mekkora – azt hiszem 

többszáz hektárnyi (!) tatabányai 

beépítetlen belterületi telekegyüttest. 

Helyrajzokat is küldtek. Meg azt a rögzítést, 

hogy kettő milliárd Ft az áttételes ára, az 

elosztható jutalék meg 150-200 mFt… 

Hanem akkor már volt annyi sütnivalóm, 

hogy a “nagyobb” helyi barátaimat 

megkérdezvén és megkapván a 

felvilágosítást, villámgyorsan 

megköszöntem a “megtiszteltetést” és 

lemondtam minden további részvételemet 

ebben is. Ekkor már tudatosodott a 

tanulság: mindig legyen kit megkérdezni 

előtte. Nagyon vigyázz, mibe mennyire 

merülsz bele – ha nem az elején lépsz ki, 

utána már nagyon-nagyon nehézzé tud 

válni. Rád is éghet, nem éri meg. Nekem 

sikerült, egyszer sem mentem lépre. Aztán 

meglehet, olykor a fürdővízzel együtt a 

gyereket is kidobtam, pedig a sárban is lehet 

aranyat találni, aki nem mer, az nem nyer, 

meg hasonló okosságok - amit azért 

magamnak inkább úgy fordítok le, hogy: 

“aki mer (nemet mondani), az nem nyel”. 

Hiába igaz, az is, hogy “aki mer, azé a 

merőkanál…”, semmi nem fontosabb annál, 

hogy ne csinálj gödröt magadnak!  

Ama kettős célom gyakorlása közben 

rengetegféle “üzlet”embert ismerhettem 

meg. Láttam beigazolódni azon 

mondásomat, hogy “csak a gazdag ember 

smucig”, de bizony – hál’Bacchusnak – 

nem kevésszer láthattam az ellenkezőjét is. 

Olyant is, aki a leggyakrabban mondogatta, 

hogy üzletben nincs barátság, aztán ő 

sértődött meg a legjobban, amikor nem 

jutott ilyesmi miatt előnyhöz. Láttam 

olyant, aki óriási barátságot mutatott, 

amikor főtitkár lettem, aztán amikor már 

nem volt látványos funkcióm, érdekes 

módon meg sem akart ismerni - hogy aztán 

látván, mennyire nem tűntem el és kiknek a 

társaságában fordulok elő, újra “régi 

barátom” legyen… Láthattam, hallottam az 

elégnél több olyan úgymond felső vezetőt, 

akinek szavajárása volt “tavaly ennyit 

termeltem, meg annyit építettem, stb”. Nem 

mi, hanem én. Ha pedig erre szomorúan 

kicsúszik a szádon, hogy “édes Istenem”, 

akkor az ilyen általában azonnal rávágja: 

“szólítottál, édes fiam?”… Nem azt 

mondom ezzel, hogy az ilyen típus eleve 

rossz, hanem inkább csak azt, 

végérvényesen rossz is lehet belőle. Eljuthat 

oda, hogy indokolatlanul is olyanokat 

mondjon munka közben, hogy: “vedd 

tudomásul, neked velem szemben sose lehet 

igazad”. Édes Istenem… 

Láttam igazolni azon örök tételt, hogy aki 

fennhangon kérkedik a férfiasságával 

kollegái előtt, az valójában és finom 

kifejezéssel élve súlyos ebbéli zavarokkal 

küzd. Láttam olyant, aki magából kiindulva 

úgy gondolta, hogy aki sokat tudhat őróla, 

az nyilván sokat is tudna ártani neki, és 

mivel egyenesben szégyellt fellépni az 

illető ellen, inkább másra bízta, hogy 

szüntessék meg vele az amúgy sikeresen 

működő “hivatalos” együttműködést. Aztán 

inkább elnézte, ahogy a helyi vezető által 

papír nélkül felkérvén is évekig dolgozott 

még ott a delikvens, mintsem kiderüljön, ki 

állt a háttérben… Többször tapasztalhattam 

azon szintén ősrégi tétel igazságát, amely 

szerint mentül magasabban van valaki, nem 

csak nagyobbat eshet, de hiába tagadja, 

szabályosan fél mindentől és mindenkitől 

egész csúcs-életében. Nem bízik senkiben. 

Következésképpen nincs egy felhőtlenül, 

őszintén, színjátszás nélkül boldog napja, 

de ezt a világ minden kincséért be nem 

vallaná – voltaképpen még önmagának sem. 

A soknál gyakrabban láthattam olyan 

tulajdonos/cégvezetőt, aki addig 

mondogattatta magának, mennyire okos 

ember, hogy a végén el is hitte. Szerencsére 

olyanokat is, akik nem érezték 

dehonesztálónak úgy cégvezetni, hogy a 

különböző résztémákban nálánál 

hozzáértőbb, uram bocsá’ okosabb 

emberekkel vette körül magát. Hál’Istennek 

volt dolgom ilyen típusokkal is. Aki nem azt 

tartotta a többedmagával történő 

tárgyalásokat oldó köztes beszélgetések 

elmaradhatatlan csúcsának, ha mindig 

mindenhol inkább gúnyosan, mint tréfásan, 

de mindenképpen önmagát 

sajnáltatva/méltatva elmondja, “most 
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nézzétek meg, kikkel vagyok én 

körülvéve….” Édes Istenem…. 

Egy időben sokat jártunk Erdélybe, 

ahogyan már mondtam is, sokszor voltunk 

résztvevői a mindig szívmelengető 

csíksomlyói búcsúnak. Ilyenkor folyton 

átutaztunk Kőrösfőn, ahol barátságba 

keveredtünk a község korábbi 

polgármesterével, a nálam tizenegy évvel 

fiatalabb, de ugyanúgy február 9-én 

született Kovács Jancsival. Aki kis – 

amolyan mindenes - boltot működtetett a 

főút mentén. Az ilyesmi arrafelé sokaknak 

funkcionált megélhetési forrásként. Egy 

ízben sörözgeténk hátul a teraszon, amikor 

a nagy napernyőjének billegését látván azt 

mondtam Jancsinak, “ha legközelebb 

jövünk, hozok neked egy stabil, vízzel 

tölthető erős napernyő-talpat.”  Mosoly volt 

a válasz, aztán amikor kettő év multán ismét 

ugyanott találkoztunk, öröm volt látni, 

mennyire meglepődött, amikor át is adtam 

neki, amit ígértem. Nem állta meg mondani, 

hogy egyáltalán nem szokott hozzá az 

átutazók ígéretei teljesítéséhez… Nem az ő 

hibája. 

Megvallom, makacsul ragaszkodom hozzá, 

akár szakmai, akár emberi a téma, hogy 

“szaldóban” mindig több pozitív történést 

taglaljak, mint negatívot. Most ne 

csináljunk kasszát, de nagyon bízom benne, 

érvényes erre a beszélgetésre is. 

Mindenesetre a derűlátó történetekből hadd 

mondok el még csupán hármat. Amikor dr. 

Pataki Attila “másik oldalon lévő”, de akkor 

ebben velem teljesen egyetértő barátommal 

aláírtuk azt az ő ötletére született, általam 

megfogalmazott saját 

ÁLLÁSFOGLALÁS-unkat, amely ama 

2004.dec.5-i népszavazáskor a külhoni 

honfitársaink magyar állampolgárságának 

támogatására szólított fel, visszahallottam, 

hogy Buda Ernő alias Bocs nyolcvan 

esztendős olajos firmánk személyesen 

százával (!) hordta ki ennek sokszorosítását 

az ottani ismerőseinek. Ismeretlen zalai 

lakosoknak is. Bocsról más legendák is 

keringenek, hamar egy pluszt róla. Erdélyi 

úton voltunk együtt, amikor 

busztársaságunk saját szakestélyt tartott. 

Ezen is praesesként szolgálhattam. A 

perrendtartás végett fölszólítottam a 

szakestélyt, hogy aki nem kíván élni a 

seritallal, jelentsen be sörimpotenciát. Bocs 

szót kért és páratlanul aranyos logikával 

kifejtette, hogy a meglévő időskori 

természetes impotenciája ugye erre is 

vonatkozik… Az erdész testvérek kapcsán 

is idézek egyet. Még a Hármaskönyvem 

baráti “terítése“ idején esett meg. Bognár 

Gabi jóbarátunk révén ismerhettem meg a 

tőlünk kb. egy húszassal ifjabb Hajdú Tibor 

alias Dagadt zalai erdész testvért. Ez a 

történés is felejthetetlen, csakúgy, mint a 

főszereplője. Ő egymaga amúgy eleve 7 

darabot rendelt meg korábban. Ami abból 

gyenge 21 kiló… Aztán már nagyon-

nagyon beteg volt – alattomos, 

gyógyíthatatlan rák támadta meg – amikor a 

kórházi ágyról hívott fel telefonon úgy 

kezdve, hogy “Dagadt balek jelentkezem. 

Elnézést a hallgatásomért. A térségünkből 

még fogok plusz rendeléseket küldeni, csak 

ezt a kis semmi nyavalyát legyűröm!”. Nem 

tudta - két hét múlva elvesztettük. 

Szívszorító és egyben nemesen jellemző a 

történet. Nem kezdek bele, mennyi 

pótolhatatlan veszteség ért bennünket az 

elmúlt tíz-tizenöt évben. Csak a tanulságot 

mondom. Ha teheted, beszélj mindegyik 

barátoddal úgy, hogy meglehet, az az utolsó 

alkalom!  

A harmadik epizód már általános. Ez is csak 

egy ténymegállapítás. Óriási jelentősége 

van annak a jelenkorra is igaz – értse jól az 

olvasó - eredménynek, hogy egy valóban 

selmeci típusú szakestély mindig 

mindenkiből a jobbik énjét hozza elő. 

Hatalmas érzés elgondolni: abban, hogy 

mindez így alakulhatott, azért valamennyi 

kicsiny részem nekem is volt és tán még ma 

is van. 

Remélem végére jutottunk a dolognak?... 

Visszagondolva szavaimra nem igazán 

lehetek elégedett. Bármennyire nem 

kedvelem, ebben is elkerülhetetlenül túl sok 

volt az “én”, meg az egyes szám első 

személy. Engedd meg, hogy tényleges 

zárásként oldjam ezt a gondomat. 

Mindenekelőtt idézem az évtizedek alatt 

talán legismertebbé vált tételemet, ami egy 

egyszerű átirat: “sok van, mi csodálatos, de 

a józan bányásznál nincs rettenetesebb!” No 

akkor még egyetlen egyet idecitálok. Egy 

anno a bánya-erőmű integrációs 

gondjainkra (is) vonatkozó - szerintem 

tömören is sokat mondó - szüleményemet a 

rettenetesen nagy készletből: “a vakvágány 
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is kiút, ha elég sokáig tart.”. Okkal idézem, 

ugyanis ez volt, amit egyszer egy idősebb 

pesti barátom boldogan újságolt nekem, ezt 

hallotta egy szakestélyen, mit szólok hozzá. 

Mondom jó, de engedd meg azt is 

mondanom, hogy ez bizony tőlem 

származik. Erre sértődötten közölte: “én 

nem tőled hallottam…” Eltelik pár évtized, 

amíg megtanulja az ember, hogy ne bántsa 

az ilyen fölmerülés, hiszen csak az a 

lényeges, hogy forogjon az éca, hogy 

ismerjék, és a legeslegfontosabb az egész 

szakestély-témakörben: hogy örömöt 

okozzon. Aki igazán őszinte, az bevallja 

magának, nem szégyen: nem esik jól, ha 

adott esetben nem tudják, nem mondják, 

hogy - te vagy a forrás. Pedig meg kell 

szoknod, ha nem akarod, hogy a 

megbecsülés átbillenjen valami másba. 

Meg hát az az igazság, az előbb idézett 

reagálás ellenkezője nagyságrendileg több. 

Amikor szakest előtt, után a régen látott, 

meglehet már évek óta komoly betegséggel 

harcoló társak őszinte lelkesedéstől csillogó 

szemmel mondják: “de jó, hogy már 

megint, stb, stb.” Feleségem lepett meg 

egyszer azzal, amit Százhalombattán, 

húgom egyik születésnapi összejövetelén a 

bátyámnak mondott: “sose számolta még 

össze senki, hogy ő – és rám nézett – az 

elmúlt évtizedekben felszólalásaival 

mennyi embernek okozott örömöt a 

szakestélyeken”. Nem szeretek idegen 

kifejezésekkel élni, de – no comment. Van 

két fergetegesen igaz közhely. Az egyik: 

“lennék én szerény, csak volna mire…” A 

másik: “azt kell megbecsülnünk, amink van 

és nem keseregni, ami elérhetetlen”. 

Eszembe villant most egy harmadik: “senki 

sem lehet próféta a saját hazájában”. Ahogy 

a saját családjában sem – inkább 

szerencsére, mint nem - és ez a legigazabb 

eszköz, hogy tényleg ne menjen el a hajó 

soha az emberrel. Bizonyítandó idézek egy 

szintén megtörtént esetet, amit csak a 

Balhés Világ - kiadásra nem kerülő - 

kötetben található meg: “Egy nyári, 

megébredés utáni fürdőszobai pacsmagolás 

közben történt, ami gyakorta fordul elő 

velem, hogy bévillan egy-egy, akkor 

nagyon is telitalálatnak érzett – később már 

többszöri átírásra ítélt - saját gondolat, 

amelyet azonnal fel kell írjak egy cetlire, 

mert secperc elfelejtem. Mielőtt 

lekörmöltem volna, borotvahabos képpel 

kirohantam megkeresendő kedvenc 

feleségemet, örüljön ő is, hogy lám-lám, 

vág a férje agya még mindig. Ő éppen az 

udvari bejárati ajtó felé igyekezett kezében 

egy elültetésre szánt cserép 

virághagymával, amikor megállítottam. 

“Irénkém, ezt hallgasd meg, lehetetlen, 

hogy ne tudd azonnal, kikre vonatkozik ez a 

csuda tömörítés: adj innom, adj ennem, adj 

mecsetet eleget, meg ecsetet és secperc alatt 

átfestem az egedet!” Megkaptam tüstént a 

választ. “Jó - engedj ki és csukd be utánam 

az ajtót.” Ennyit a vízen járásról… Ő az, aki 

mindig mindenben mellettem áll, amióta 

csak együtt vagyunk – ugyanakkor bizony 

múlhatatlan fontos, hogy kettőnk közül 

mindig legyen legalább egy “valaki”, aki 

miatt a férfiember két lába sose tudjon 

elszakadni (nagyon…) a földtől… 

Szintén a Balhés Világ rögzítésekből 

citálok ide – tényleg legvégül – két ütősnek 

vélt, kommentárt nem igénylő 

unokamondacsot, amelyet még 2018-ban 

körmöltem le. Bendegúz akkor november 

30-án volt hét éves. Gondolkodásbéli 

minősödése félelmetes gyorsaságot kezdett 

ölteni és ebben natürlich semmi túlzás 

nincsen. Megfigyelte, hogy az apukája az 

iskolai ünnepségen sorra maga elé engedi az 

anyukákat a bejáratnál. Ekkor a következőt 

mondotta volt: “a nőké az elsőbbség, a 

férfiaké meg a dicsőség...” Kincső húgára – 

aki azidőtájt május 6-án múlt négy 

esztendős – ugyanez érvényes. 

Karácsonykor boldogan újságolta, hogy 

babája lesz. No és ki az apja? Az Ármin. Az 

oviból? Igen. Az édesanyja ismerte a sztorit 

és rákérdezett. Mondd el nagyapáéknak, 

hogyan sikerült megcsókolni Ármint! 

Válasz: “lefogtam…” 

Ódzkodtam nagyon előtte, most meg úgy 

vélem, ennek a beszélgetésnek a közölni és 

átadnivalója sikerült, ahogy sikerült – ezzel 

együtt akárhogyan is, de mindenképpen 

mondanom kell, hogy - köszönöm a 

lehetőséget. Ahogy ama botcsinálta 

írószerűség rögzítette valamikor: “a 

jószándék már maga az emberség”. Egy 

“abszolúte vadonatúj” saját, “eleddig senki 

által nem hallott” idézettel mondok a 

továbbiakhoz mindannyiunknak jó 

szerencsét – ez pedig mi más lehetne, mint: 

“juszt se hagyjuk abba a lélegzést!” 
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FÖCIK Hírek 

 
 

 

25. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tótvázsony, június 9-11. Már lehet jelentkezni! 

 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A 25. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés 

jelentkezési felülete megnyílt. 

Részletes tudnivalók és jelentkezés, itt. 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

*  *  * 

 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

DIM-ESEE-2 Spin-Off workshop 

 

 

Már lehet jelentkezni az idei DIM-ESEE-2 

Spin-off workshopra. A 3 napos workshop 

a 2021 októberi Dubrovnikban sikeresen 

megrendezésre került program 

folytatásaként, de kifejezetten MSc és PhD 

diákok számára van meghirdetve, ahová 

földtudományi, geológus, geofizikus, 

geológus mérnök, bányamérnök és hasonló 

tudományterületen tanuló hallgatókat 

várunk. Az "Innováció a 

nyersanyagkutatásban" témában 

színvonalas és az innovatív gondolkodást 

fejlesztő előadásokat raktunk össze, 

melyeket terepi programok és 

műszerbemutatók színesítenek. A 3 napos 

workshop május 3-5 között, Telkibányán 

kerül megrendezésre angol nyelven. A 

regisztráció ingyenes. Mind személyesen, 

mind online formában részt lehet venni a 

rendezvényen. 

A program honlapján (https://dim-esee.eu) 

további részletek olvashatók. További 

információért, illetve kérdés esetén kérem, 

hogy az info@dim-esee.eu e-mail címre 

írjanak.  

A diákok a workshopra itt tudnak 

regisztrálni. 

 

 

Üdvözlettel,  

 

Dr. Móricz Ferenc 

 

 

*  *  * 

  

https://foldtan.hu/hu/node/1421
https://dim-esee.eu/
mailto:info@dim-esee.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepjDsJlLkXvnCwCxVcPx05iCLwWDXhoF-eaTYqYp1xBAlGQQ/viewform
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Félig elkészült földalatti kőolaj-finomító 
 

 

Az angolszász bombázások miatt 1944-ben 

kilenc földalatti gyárba telepítette volna a 

Szálasi-kormány a hazai kőolaj-finomítást. 

A Helembai-hegységbe elrejtett félig 

elkészült finomító méretei még ma is 

félelmetesek. (A Dunakanyar egyik 

jellegzetes hegyvonulata az Esztergommal 

szemben magasló Helembai-hegység 

(szlovákul Burda) ma már a trianoni 

határokon kívül esik. A Duna és az Ipoly 

által határolt alacsony, erdővel borított 

hegyvidék a Duna felé meredeken szakad le 

a Kovácspataki-sziklák sajátos 

mikroklímájú vonulatával. Az „elszakított 

Börzsönynek” is nevezett vulkanikus 

eredetű vidék legszebb része a Duna völgye 

felett lévő Kovácspataki-sziklák). 

 

 

 
 

 

Helembai - hegység és a bejáratok 

 

A magyar kőolajipar ellen intézett 

szövetséges bombatámadások miatt, vitéz 

Szakváry Emil iparügyi miniszter 1944. 

november 28-án rendelte el, hogy a hazai 

kőolaj-finomítókat le kell szerelni és el kell 

rejteni a föld alá. Az utasítás szerint így a 

Fanto Egyesült Ásványolajgyárak Rt.-nek a 

Százhalombatta melletti Máriaháza-puszta, 

a Magyar Petróleumipar Rt.-nek az Ercsi 

mellett Szentmihály-puszta, a Vacuum Oil 

Company Rt.-nek Süttő és Neszmély 

között, a Shellnek Vértesacsán és Sóskúton, 

a Nyírbogdányi Petróleumgyárnak 

Felcsúton, a Délkárpáti Kőolajfinomító és 

Kereskedelmi Rt.-nek Főnyeden, az 1942-

ben alapított Magyar Olajművek Rt.-nek 

(MOLAJ) pedig Kovácspatak mellett kell 

kialakítania új földalatti zsebfinomítóit. Az 

utasítás kikötötte azt is, hogy a föld alá 

rejtett új üzemeknek napi 5 200 tonna 

nyersolajat kell majd feldolgozniuk. (Ez az 

elvárt mennyiség egyébként két és 

félszerese volt az 1943-as felszíni finomítói 

kapacitásnak, amely konkrétan 805 000 

tonna, kőolajtermelés pedig 838 066,72 

tonna volt ebben az évben). Cseh Valentin 

történész-muzeológus kutatása alapján a 

terv keresztülviteléhez a Magyar-Amerikai 



 

 32 

Olajipari Rt.-nek (MAORT) nemcsak 92 

kilométer különböző átmérőjű 

olajtávvezetéket kellett volna kiépítenie a 

kisfinomítók között, hanem Gelseszigeten, 

Ortaházán és valószínűleg Újudvaron egy-

egy hatalmas méretű desztilláló-

berendezésnek is helyt adó bunkert is. 

 

 

 
Kisfinomítók elhelyezkedése a tervezett kapacitásokkal és a MAORT távvezeték nyomvonala 

 

 

A rendelet értelme szerint a MOLAJ-nak a 

Helembai-hegység déli oldalában megbújó 

Kovácspatak mellett kellett építkeznie. A 

cég szimbóluma után csak „Medveszállás-

akciónak” hívott költöztetés során itt 

kívánták ismét felállítani az angolszász 

légitámadások során 60 százalékosan 

megsemmisített Szőnyi finomítójuk még 

hasznosító gépeit, úgymint a vákuum-

desztillációs üzemet és a kenőolaj-

feldolgozó részleget. Az Esztergomtól 

északra elfekvő telephely kiválasztása azért 

volt ideális, mert a földalatti gyár nemcsak 

közvetlen dunai kapcsolattal rendelkezett, 

hanem mert itt haladt és halad ma is a 

Budapest-Bécs vasútvonal is, így a 

Harmadik Birodalomnak szánt 

szerelvényeket is gyorsan fel lehetett 

tölteni. A kezdetben 400 tonna/nap, majd 

teljes üzembe helyezés után 900 tonna/nap 

kapacitással működtetni kívánt gyárat 

Garamkövesdnél kötötték volna be a 

MAORT kőolajvezeték-rendszerébe. 

A fennmaradt dokumentumok szerint a 

MOLAJ alig egy hónap alatt csaknem 

teljesen kiásatta 650 méter összhosszúságú 

járat- és üregrendszerét orosz, román és 

olasz hadifoglyokkal, amelynek két szintjét 

tíz kürtővel (leendő liftaknával) kötötte 

össze. Az építkezés gyorsaságát az is 

megkönnyítette, hogy a Király-hegy és a 

Keserős-hegy délnyugati előterében 

létrejött, északnyugat-délkelet irányú 

Kovácspatak völgye a miocén andezit 

vulkánosság során létrejött piroklaszt és 

tufa rétegekből áll, amelyet könnyebb 

bányászni, mint más kőzeteket. Az 

objektumnak öt bejáratot képeztek ki. Két 

bejárat található az alsó, a patakvölgyre 

kifutó öt darab, 47-52 méter hosszú 

alagutak mentén; egy a második 

járatrendszer felső szintjén, illetve ugyanez 

a két kisebb kürtőn keresztül is elérhető. A 

legmélyebb kürtő mélysége 27 méter, 

amely valószínűleg a későbbi omlások 

következtében ma már nem kapcsolódik a 

központi folyosóhoz. A cseh CMA 
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barlangász csapat 2013-as helyszíni mérései 

és becslései szerint a legalsó szint járatainak 

összhosszúsága 378 méter a felső szinté 

pedig 235 méter. A csoport szerint az 

objektum mellett további két alagút is lehet, 

amelyeknek a becsült hossza 22 és 18 

méter, összekötő szakaszai pedig 12-15 

méteresek lehetnek. 

 

 

 
A járatrendszer 

 

 

Az MTA CSFK Földrajztudományi 

Kutatóintézete szintén ekkoriban végzett 

kutatásai alapján az eredetileg egységes, 

többszintű járatrendszer omlások és 

beszakadások következtében napjainkban 

már csak részleteiben járhatók be, ám még 

így is könnyen felfedezhetők a falakban 

található szintezőpontok, a robbantások 

után maradt lyukak, a kitermelt anyagok 

elszállítására létesített sínpár-maradványok, 

valamint a bányászati munkát elősegítő 

állványok faanyagai és a szobi téglagyár 

termékeivel történt 1944-es elfalazások. 

 

 

 
Felszíni nyomok 
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Az objektum sohasem készült el. Mivel a 

Budapesttől alig 60 kilométernyire 

fellelhető település vészesen közel került a 

magyar főváros bevételére készülődő Vörös 

Hadsereg egységeihez, így a Szőnyi kőolaj-

finomító megmaradt egységeit a Todt–

szervezet (német hadiipar teljesítményének 

fokozására létrehozott, félkatonai alapon 

működő, kényszermunkásokat dolgoztató 

szervezet) inkább leszerelte és a 

Dunakanyar helyett Németországba 

szállította tovább. Kovácspatak 1945-ben 

megint Csehszlovákia része lett, Kováčov 

néven ma már Szlovákiához tartozik. A 

félig elkészült földalatti kőolaj-finomító 

folyosóit és termeit jelenleg denevérek 

lakják. A járatok amatőr barlangászok, 

kalandvágyó kutatók és háborús 

relikviagyűjtők kedvelt játszótere, ez 

utóbbiak miatt a járatokban található 

műtárgyak száma évről-évre csökken. 

 

 

  
Egyik bejárat Központi folyosó 

  

  
Biztonsági ácsolat Keskeny nyomtávú sínpár 

 

 
Forrás: Titkos földalatti gyár a Dunakanyar 

tövében. Flanszter.blog.hu, 2018. május 5. Cseh 

Valentin: „Légiriadó vigyázz” – Angolszász 

légitámadások a magyar olajipar ellen 1944/45-ben. 
PhD értekezés. NKE, Budapest, 2015. Szeberényi 

József – Balogh János – Kis Éva – Viczián István: 

Tervezett földalatti olajfinomító előkészítési 

munkálatainak nyomai a Helembai – hegységben. 

Földtudományok és környezet – harmóniában. 

Tanulmánykötet. Magyarhoni Földtani Társulat, 

2018. Cseh Valentin: A Petróleum – kikötő. A csepeli 

olajipari társaságok története 1945-ig. Magyar 

Olaj- és Gázipari Múzeum Közleményei 49. 
Zalaegerszeg, 2014. 

 

id. Ősz Árpád 
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Életünk az Energia 16. 
A világ hatalmi átrendeződése is energetikai alapokon zajlik 

 

Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezető, MARKETINFO Bt. 

 

 

Több mint 100 esztendő telt el az első energia csata, az Első Világháború óta. 

A technológia és a technika egy irányban gyorsuló fejlődése hihetetlen 

magasságba ért, embertömegek óhaját kiváltva a fogyasztóvá válásra. Az 

energia fogyasztás környezetvédelmi alapú visszafogása világméretű kudarcba 

fulladni látszik. Kiéleződött a sokfrontos harc az energia egyeduralmáért. 

Írásunk e folyamatról szól. (Részletek www.energiaakademia.lapunk.hu 

honlapon) 

 

 

Ha visszatekintünk a történelemben a 

Római Birodalom bukásáig 

megállapíthatjuk, hogy a helyén kialakuló 

hatalmak folyamatosan szemben álltak 

egymással. Később, mikor a helyzet már 

stabilabbá vált, a kereszténység gyors 

térhódítása miatt (1000 körül) a 

viszonylagos nyugalom Európában ugrás 

szerű lakosság növekedést hozott (1. sz. 

táblázat). A feszültség azonban ott maradt a 

hatalmas Frank Birodalom, majd a Német-

Római Császárság és a Pápai Állam, 

valamint a Kordobai Kalifátus, később az 

Oszmán Birodalom között. A keresztes 

háborúk kezdetén (1096-tól) a Szentföld 

meghódítása újabb gazdasági, kereskedelmi 

és területszerzési lehetőségeket adott 

Európa kezébe, azonban ezek hasznát 

elsősorban Velence és Genova, valamint a 

Pápai Állam fölözte le. A Közel-Keleten 

szerzett területeket az ideiglenesen 

egyesített arab törzsek rövid idő alatt 

visszafoglalták s közben megismerték és 

tovább fejlesztették a kora európai 

haditechnikát és eszközöket. A tenger-

melléken a frankok által létrehozott virágzó 

mezőgazdaságot öntözési kultúrát is 

nagyrészt megtartották. A muszlim vallás 

térhódítását, a vallási egységben gyökerező 

későbbi oszmán-török terjeszkedést 

évszázadok alatt sem lehetett megállítani az 

európai egyet nem értés és a kereszténység 

tűzzel-vassal való terjesztése (benne az 

inkvizíciós önpusztítás) miatt. Az arab 

vallási egységet a történelmi újkorban 

kezdődő gyarmatosítás sem tudta semmivé 

tenni. Annak ellenére sem, hogy a spanyol-

, angol-, francia stb. gyarmati országok a 

gyarmatosítóik érdekeiből egymással is 

hadakoztak. 

A Világ akkor indult gyökeres 

változásnak, mikor a kitüntetett 

energiahordozók közül először a kőolaj, 

majd a földgáz napi használata Európában a 

tudományos és technikai fejlődéshez 

később (XIX. század második felétől) a 

mindennapi élethez egyre inkább 

elengedhetetlenné vált. A kereskedők 

megtalálták azt az árucikket, melyre a 

világon léte fenntartásához szinte minden 

embernek szüksége van. Eleinte uralkodók, 

majd kormányok, mára a világot átszövő -

főként USA-hoz köthető- vállalat csoportok 

dolgoznak azon, hogy az energia minden 

földlakó számára nélkülözhetetlen legyen.  

A készletekkel rendelkező és utánuk 

áhítozó országok közös érdeke a 

gyarmatbirodalmakat felőrölte, az arab 

vallás egységét csekély mértékben 

gyengítette. Fennmaradt azonban a kezdeti 

jelentős különbség: míg Európában nem, az 

arab és általában a muszlim országokban a 

vallási elkötelezettség ma is virágzik. Az 

érdekszövetségeket erősíti, vitás esetben is 

összetartja. 

Az Első Világháború az új, energiát faló 

technikai eszközök próbája volt. Azok a 

nemzetek, akik ilyenekkel nem 

rendelkeztek, hamar háttérbe szorultak. A 

második világégés során nemcsak új 

tudományágak születtek, hanem az első 

olyan személyi technikai eszközök is, 

melyek mai változatai újra sarkaiból 

fordítják ki Világunkat. 

Európa országainak világhatalma 

végképp semmivé lett, az USA 

felemelkedett és „kamasz korára” egyedüli 
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hatalom maradt, mely félelmei alapján 

főként katonai fenyegetéssel próbálja 

kormányozni a Világot (XX. század 

végétől). 

Közben megszületett az Európai Unió, 

lassan félretéve a vallási 

nézetkülönbségeket, mely nem hozott 

előnyös változást a tagállami 

egyetértésében, együttműködésében. Talán 

Németország aki ma vezetni próbál, bár az 

évek során kiderült, ehhez nem a legjobb 

eszközt -a környezet védelmét, majd a 

„klíma védelmet”- választotta. A német 

stratégia, az Energiewende bárhogy szépítik 

is, alapos változtatásra szorul. Az Egyesített 

Európai Villamos Energia Rendszer 

folyamatos szabályozási problémákkal 

küszködik. A dekarbonizációs cél nemcsak 

uniós, de tagállami szinten részben sem 

teljesült. Európa különcsége utat nyitott, 

melyen az Amerikai Egyesült Államok az 

egyetlen energetikai világhatalommá 

fejlesztheti magát. 

A mai értelemben vett 

Környezetvédelem 1970-ben az USA-ból 

(egy civil kezdeményezéssel: Föld Napja) 

indult útjára. Az irány és a cél már 1972-ben 

a Római Klub helyzetelemzésével változott. 

Sok tekintetben üzleti fordulatot vett. 

Ugyanez évben az ENSZ átvette a 

kezdeményezést. Stockholmban programot 

hirdetett a környezeti elemek védelmére és 

a szegénység ellen! 1979-ben elsőként az 

országhatárokon átnyúló légszennyezést 

igyekeztek szabályozni Genfben, majd 

1985-ben Helsinkiben a kén-dioxid 

szennyezés mértékének előírásával kezdetét 

vette a sokféle ipari eredetű légszennyező 

kibocsátás szabályozása. 1985-től a 

magaslégköri ózon réteget károsító freon-, 

halon-, szén-tetra-klorid és metil-kloroform 

származékok mértékét kötötték meg. 1989-

ben indult az ENSZ és a Világbank közös 

pénzügyi akciója, a Környezetvédelmi Alap 

létrehozása. 1992-ben Rio de Janeiroban 

keretegyezmény született a 

környezetvédelemről, mely megalapozta a 

később sikertelenül zárult Kiotoi 

Egyezményt (1997). A 2005-ben hatályba 

lépett ENSZ diktátum 7 esztendeje alatt a 

legnagyobb kibocsátókat (USA, Kína, 

India) sem sikerült csatlakoztatni. 2007-ben 

életbe lépett az Európai Unió forgalomban 

lévő vegyi anyagokat regisztráló rendelete 

(REACH), mely egyoldalú vállalkozás a 

Világ többi táját nem érinti. 2009-ben 

Koppenhágában kudarccal végződött 193 

ország találkozója, hiszen csupán egy rövid 

politikai nyilatkozatot adtak ki. 2012-ben 

Rió de Janieroban még ennyi sem történt. 

Majd 2016-ban Párizs következett, ami 

gyakorlatilag az egységes (ENSZ) 

környezetvédelmi próbálkozások sorának 

végét jelentheti. Ugyanis politikailag 

nagyszerűnek minősíthető 62 ország 

aláírása a záró dokumentumon. Azonban 

elenyésző vállalásaik tükrében ez csupán 

egy szépségtapasz azon a hihetetlenül 

magas összegen, melybe Világunknak 

eddig a klíma változása elleni reménytelen 

„háború” került.  

Mi még Európában német politikusi 

vezetéssel az ellen a széndioxid ellen 

harcolunk, ami levegőnk második 

legfontosabb alkatrésze, táplálva oxigént 

adó zöld növényeinket, benne az élelmiszer 

növényeket is... 

 

 
   Népességszám alakulása földrészenként               1. sz. táblázat 

Év, 

időszak 

Európa Ázsia Afrika 
Észak-

Amerika 

Latin-

Amerika 

Ausztrália 

és Óceánia 
Világ 

népesség (millió fő) 

Ie.10000 1      5 

Ie.4500 4      20 

Kr.születése 30      160 

1000-1300 70      320 

1000-1500 67      460 

1650 100 330 100 2 11 2 545 

1700 110 400 98 2 11 2 623 

1750 140 479 95 2 12 2 730 

1800 188 602 90 6 19 2 907 

1850 266 749 95 24 35 2 1171 

1900 401 937 120 76 68 6 1608 
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1950 533 1417 222 166 166 12 2516 

1960 590 1717 279 199 218 15 3018 

1970 645 2160 362 226 286 19 3698 

1980 684 2649 477 252 363 23 4448 

1990 712 3188 642 276 448 27 5293 

2001 795 3647 808 316 520 29 6134 

2017 740      7550 

Forrás: EUStat; Ganasztói György 

 

 

A környezetvédelem és a vele 

kapcsolatos egyezmények különböző 

tartalmú és mértékű változást hoztak a világ 

egyes területein. Van azonban a XX. század 

közepe óta egy másik jelentős hatás, mely 

gazdasági okból a kívánatosnál gyorsabban 

alakítja át a Világot. Sokkal sebesebben, 

mint ahogyan az emberiség szellemi 

befogadó és alkalmazkodó képessége 

fejlődik. 

A közlekedési fejlesztések (tömeges 

repülés, személyautózás, űr objektumok 

használata stb.) és a távközlés, műsorszórás, 

személyi kommunikáció rohamos fejlődése 

és terjesztése a teljes földgolyón egyidőben 

történik. Mára szinte mindenki számára 

lehetővé teszi a nyugati -főként európai- 

kultúra és tudomány vívmányinak, az 

európai és USA-beli létszokások 

megismerését és gyakorolhatóságát. 

Mintegy irányítva az emberi vágyakat. 

Szelíden késztetve az egyént arra, hogy a 

látotthoz hasonlóan költségesen éljen 

miután az ehhez szükséges javakat 

megszerezte. 

Nekik -az emberiség többségének- nem 

kell tudást fektetni abba, amire Európa és 

mások évszázadokat és számolatlan 

anyagiakat áldoztak. Megfelelő összegért 

minden azonnal a mai döntő többség ölébe 

hullhat. A multinacionális cégek 

gondoskodnak arról, hogy ez meg is 

történjen. Világos, hiszen a kitűzött 

gazdasági növekedési cél eléréséhez 

nemcsak vállalati, de egyéni és állami 

(társadalmi) szinten is erre van szükség! 

Hogy mindez hol mennyi embert érint a 

2. sz. táblázat mutatja be. 

 

 
A kontinensek fő adatai (2015)                            2. sz. táblázat 

Kontinens 

Független 

országok 

száma 

Terület 

(km2) 

Lakosságszám 

(2015) 

Népsűrűség 

fő/km2 

GDP/PPP 

USD/fő 

(2015) 

Európa 44 10 395 504 690 000 000 66 17 000 

Ázsia 46 31 027 230 3 998 000 000  4 500 

Afrika 53 30 368 609 911 000 000 30 2 000 

Észak-Amerika 23 24 506 524 518 000 000 24 25 263 

Dél-Amerika 12 17 846 954 376 000 000 21 7 300 

Ausztrália és Óceánia 15 8 428 702 33 000 000 4 22 647 

Antarktisz 0 13 200 000 0 0 0 

Összesen 193 125 378 019 6 526 000 000 52 7 692 

Forrás: EUStat 

 

 

Geopolitikai értelemben egy-egy 

földrész és benne egy-egy ország 

lehetőségeit, gazdasági erejét meghatározza 

a népességszám, a terület nagysága, 

földrajzi elhelyezkedése, tagoltsága, 

népsűrűsége, geológiai, vízrajzi, 

klimatikus, biológiai adottságainak sora, 

társadalmi felépítése, képzettsége. 

Vannak források, melyek új 

népvándorlásnak nevezik, ami a XXI. 

század 2. évtizedében minden elképzelést 

meghaladó mértékben tömegessé vált. A 

klíma hívők klíma menekültekről 

beszélnek. Vannak, akik vallások 2000 éve 

folytonos háborúját látják felerősödni. 

Végül vannak körök, melyek ösztönözve a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kontinens
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zileg_elismert_f%C3%BCggetlen_orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zileg_elismert_f%C3%BCggetlen_orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zileg_elismert_f%C3%BCggetlen_orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9leksz%C3%A1m&action=edit&redlink=1
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folyamatot bőséges anyagi hasznot húznak 

a migrációból - kihasználva a humanitárius 

ENSZ egyezmények szellemét és 

területenként változó értelmezését. Főként 

Európába terelve a „jobban élni” óhajtó 

néptömegeket. Nem meglepő, hiszen 

Európa „öregszik”, népessége rohamosan 

fogy, az energia és egyéb szolgáltatók 

bevétele vészesen apad... 

Pedig például a klíma hit terjesztésére 

1970 óta elköltött dollár és euro ezer 

milliárdokból könnyebben lakóhelyükön 

maradnának, azok az évi tízmilliók, akik 

fogyasztóvá válási célból inkább veszik a 

kölcsönt és a vándorbotot a Világban 

alkalmasabb helyet keresve. Igaz, ha otthon 

maradnának, akkor ott helyben épülne meg 

az az infrastruktúra, mely hazájában tartja 

állampolgárait. Az adott társadalmi 

berendezkedés saját képére formálná a 

technikai és a gazdasági lehetőségeket (Pl. 

Irán). 

A „mindent szabad” gondolkodás 

elektronikus terjesztése ezekben az 

országokban is rombolni igyekszik a vallási 

kötődéseket. 

 

 

 

 
 

1. ábra 

Vallások együttélése Rhodos szigetén 

 

 

Egyelőre a vallások különbözősége okán 

(ld. pl. a muszlim törvénykezés-, etika 

jelentős mássága a keresztény teológiához 

képest) kevés sikerrel. Talán pontosan az 

évszázadok alatt genetikai örökséggé lett 

vallási fegyelem az, mely otthon még nem 

engedi meg a tömeges változást, fenntartja 

a hitbeli egységet, fegyelmet. Ennek 

ellenkezője csupán Európában sikerült, 

vatikáni segítséggel. Igaz, vagy inkább 

szerencsére itt sem maradéktalanul. 

A tömeges „gazdasági célú” elvándorlás 

célterületei főként azok a fejlett európai 

országok, melyek ettől nem képesek és 

némelyek láthatóan egyelőre nem is akarják 

megvédeni magukat. A határtalan 

fogyasztásra áhítozó vándorok többségének 

első megrázkódtatása az idegen kultúrában 

pontosan az, hogy nincs sem képzettségük, 

sem egyéb felkészültségük, s így szándékuk 

sem ahhoz, hogy a rávalót az új 

körülmények közt a befogadó társadalom 

kereteit tiszteletben tartva hasznos 

tevékenységgel előteremtsék. Lehet, hogy 

az igazi ok ma is a vallások 

különbözőségében rejlik? 
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Néhány terület muszlim lakossága                   3. sz. táblázat 

                            
 

 

Európát nem győzi meg az Egyesült 

Királyság, Franciaország, Németország, 

Bosznia, Kosovo, Ukrajna újkori több 

évtizedes negatív tapasztalata. Mely 

bizonyítja, hogy betelepítés, befogadás után 

beilleszkedés helyett -mindenütt 

másképpen és mértékben- párhuzamos 

társadalmak jönnek létre. Ha a történelmi 

tapasztalatot kérdezzük, ez előbb vagy 

utóbb konfrontációhoz, rosszabb esetben 

polgárháborús eseményekhez, végül új 

országhatárok kialakulásához vezet. Ma 

még csak elszórt merényletek, elszeparált 

városrészek, a biztonságérzet csökkenése a 

jelzés. Holnap komolyabb összefüggő 

földrajzi területeket érintő történések 

valószínűségét sem lehet kizárni. A 

felsoroltakhoz azonban nagy mennyiségű 

energia is szükséges. A felhasználás 

szabályozásával féken tartható lenne a 

változás sebessége? 

Mára a világhatalmi ágak is 

decentralizálódtak. A gazdasági hatalom 

Kína kezébe került, India és Malájföld 

verseng a tudományos világvezető 

szerepért. Kína világgazdasági hatalom 

átvétele azzal is járt, hogy alapanyag 

exportőrből nettó importőr lett, ami már 

nemcsak a nyersolajat érinti. A pénzügyek 

irányítása a Világban ki tudja kik kezén 

van? Kérdés, ki uralja majd az 

energiahordozók kereskedelmét, mint a 

világgazdaság legfőbb alapját? 

Az energetikában a politika vezető 

szerepét egyre inkább háttérbe szorítani 

igyekeznek azok a földrészekre átnyúló 

világcégek, melyek egyelőre különösen az 

olajiparra jellemzőek. Nem látszik más 

szándék a világ villamos energia iparában, 

a világhálós információ szolgáltatásban 

sem. Talán egyelőre a földgázipar és 

mindenek felett a széntermelés és 

hasznosítás az, ami inkább nemzeti vagy 

régiós kezekben van. 
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3. ábra 2. ábra 

Energiahordozók régiónkénti fogyasztása 2015-ben A Világ energia fogyasztása 

részarányok százalékban kifejezve 1Mtoe = 44,769 PJ 

 

 

Világunk energiafogyasztását a British 

Petrol diagramja segítségével mutatjuk be 

(2. sz. ábra). A rajz alatti szöveg politikai 

ízétől eltekintve a benne megadott 

számadatokat tényként fogadhatjuk el. Ha 

mérnöki módon a diagram metszeteit 

vizsgáljuk, valós képet kapunk a Világ 

energia felhasználásáról. Ebben az 

olvasatban nem vitás az olaj és a szén 

vezető szerepe pl. 2015-ben sem. Az is 

feltűnhet, hogy az atomenergia (ami az 

olajban gazdag Közel-Kelet országaiban 

sem kedvelt) súlya 2000 óta gyakorlatilag 

nem növekszik, a széné viszont relatíve nem 

csökken, sőt 2005 óta inkább növekszik. 

Még inkább szembetűnő a változatlanság, 

ha a 3. sz. ábrát vizsgáljuk meg hasonló 

módszerekkel. Itt érdemes értelmezni a 

szöveget is. 

„Az olaj maradt a domináns 

energiahordozó Afrikában és Amerikában, 

ugyanakkor a földgáz a fő energiahordozó 

Európában, Eurázsiában és a Közel-

Keleten. Ázsiában és a Csendes-óceáni 

térségben a szén az uralkodó 

energiahordozó. A teljes felhasználás 51 %-

át a szén teszi ki, és ez a legnagyobb 

részarány minden régió és minden 

energiahordozó tekintetében. Európa és 

Eurázsia az egyedüli régió, ahol egyik 

energiahordozó részaránya sem éri el a 

teljes energiamix egyharmadát. Az 

egyoldalúság Közel-Keleten a legnagyobb, 

mert az olaj és a földgáz együttes részaránya 

98 %-ot tesz ki.” 

Így igaz, mert Európa nem bővelkedik 

sem földgázban sem kőolajban, a Közel-

Kelet viszont igen! Ésszerűen azt 

használják ott, amivel rendelkeznek. A 

világ többi része hasonlóan cselekszik, de 

Európa -mint látjuk- nem így tesz. Uniónk a 

ma energetikailag fontos érceket és ritka 

földfémeket tekintve is szegény. Ráadásul 

társadalmi berendezkedése geopolitikai 

helyzete sem alkalmas arra a vezető 

szerepre, melyet magának óhajt a Világban. 

Az évezredek során a konfrontációig menő 

egyet nem értés jellemzően fennmaradt 

hatalmi központjai között.  

A Közel-Kelet legtöbb országa 

szerencsés, hiszen a közlekedési energia 

hordozó és az olcsó villamos áram 

termeléséhez alkalmas földgáz legnagyobb 

mértékben a területén van. Nem szorulnak 

sem a megújulókra, sem atomenergiára. 

Látjuk sem embargó, sem kereskedelem-

politikai, sem katonai erővel nem lehet 

féken tartani ott a fejlődést. Ugyanez a 

helyzet a világ azon országaiban, melyek az 

előttük járók technológiáit - olajért és gázért 

meg tudják vásárolni - főként az USA-tól. 

Az atomenergia kudarca, vagy lágyabban 

fogalmazva alacsony népszerűsége nem 

veszélyes voltában vagy avult 

technológiájában, netán alacsony 

hatásfokában (magas hőveszteségében) 

keresendő. A mai forma katonai 

melléktermék, ezért bizalmi-, vagy 

jogellenes úton lehet hozzájutni. Úgy a 

technikához, mint az üzemanyaghoz. 

Végül, de nem utolsó sorban a jövedelmet 
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növelő technikai- technológiai fejlesztések 

nem az atomenergetikában zajlanak... 

Ráadásul -vagy épp ezért- ezen a piacon 

nincs ma sem verseny a szállítók között. Az 

ár magasan tartható. Alkalmazása a 

terrortámadások elleni védekezést 

bonyolultabbá, költségesebbé teszi 

amellett, hogy új veszélyforrást nyit meg. 

A megújulók alacsony részaránya 

kicsiny energia sűrűségükkel, alkalmazási 

technológiáik kezdetlegességével és a 

felhasználók magas fajlagos energia 

igényével magyarázható. Például a szél és a 

nap erőművek számára biztosított átvételi 

elsőbbség mindössze beépített kapacitásuk 

9-14%-ának hasznosítását eredményezi. 

Ennyi lehetőséget ad a Természet! Magas 

kutatási költségeik, valamint az 

eszközökhöz szükséges alapanyagok ritka 

előfordulása drága tömeges alkalmazáshoz 

vezet. 

 
 
 

Az Eu energia arculata [Mtoe]                   4. sz. táblázat 

Évek 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Saját termelés 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Ebből 

megújuló 

0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,2 

Fogyasztás 1,82 1,83 1,84 1,81 1,80 1,70 1,76 1,70 1,69 1,67 1,61 1,63 

Energia 

függőség 

[%] 

50,2 52,1 53,6 52,8 54,5 53,5 52,6 54,0 53,4 53,1 53,1 54,0 

                      Forrás: BP 
 

 

A 4. sz. táblázat 12 esztendőt fog át. 

Európa energia arculatát mutatja be. Jól 

példázza, hogy Európa energiafüggősége ha 

lassan is, de növekvőben van annak 

ellenére, hogy a megújuló energiák 

technikai eszközeinek kutatásába és 

alkalmazásába hatalmas tudományos és 

anyagi erőt fektetett. A megtérülés 

kétséges. A következtetés, mely egyes 

kutatók szerint várható volt, politikai 

szinten még kimondásra vár. Azonban 

energiabiztonsági szempontból már 

kimondták. Hiszen világszerte számos 

szénerőművi blokkot építenek. Európában 

pillanatnyilag 27 db készül. (4. sz. ábra) 

Kicsit visszatekintve láthatjuk, hogy 

Németország 2010 és '14 között 11 GW 

össz. teljesítményű új szenes erőművi 

blokkot üzemelt be! 

 

 

 

4. ábra 

A meglévő (bordó) és a tervezés, ill. építés alatt álló (kék) szénerőművi blokkok 
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Érzékelhető tehát az a logikus törekvés, 

mely ki-ki optimális mértékű energia 

függetlensége elérésére irányul. A Világ 

országai többségükben igyekeznének 

megtalálni a megfelelő mértéket. Ami ellen 

hat, hogy az energetikai kutatások -már ha 

vannak ilyenek- főként a villamos 

energiafelhasználás „korszerűsítését” 

célozzák. Ma már szinte minden célra van 

villamos energiával működő eszköz. 

Természetesen a számítástechnika által 

vezérelt és ellenőrzött formában. A 

programozott berendezések üzeme és adatai 

-a mértek és feldolgozottak is- jól kézben 

tarthatók. A felhasználói kényelmen túl, 

nem ritkán lehetetlen javításuk okán, anyag- 

és energiapazarláshoz vezetnek. 

Jelentkezik a „modernitás” paradoxona 

is: az egyre alacsonyabb energia- és anyag 

igényű berendezéseket hatvány-sor szerint 

emelkedő számú felhasználó üzemelteti. 

Így a világ össz energia felhasználása nem 

csökkenhet jelentős mértékben. Inkább 

emelkedik egy ideig. 

A nyersanyag- és árutőzsdéken 

folyamatosan dúl a harc egy-egy multi 

energia cég tulajdonlásáért. Az USA élen 

jár ebben a versenyben. Jól példázza 

tevékenységét az elmúlt évek hihetetlennek 

tűnő nyersolaj termelési diagramja, mely 

azt mutatja, hogy az USA rövid idő alatt 

túlszárnyalta Szaud Arábiát... 

 

 

  
5. ábra 6. ábra 

A nyersolaj termelés alakulása 2004-

'14 között 1000 Barrel/nap 

Az európai ”gáz háború” első állomása 

(1 Barrel=190 liter) (LNG= cseppfolyósított földgáz) 

 

 

Úgy tűnik, az Európai Unióban az 

energia függőség csökkentése politikai 

napirenden van. Elsősorban a legfőbb 

világhatalmi eszköz, a közlekedési energia 

alapanyaga, a nyersolaj beszerzési források 

apadása aggasztó az Unió vezetői számára 

is (5. sz. ábra) hiszen ezek jelentős része 

nemcsak politikailag, de gazdaságilag is az 

USA kezén van. Az olajjal egy-egy régió 

gazdasági lehetősége jól kézben tartható. 

Az EU pedig emiatt egyre közelebb 

kerülhet Oroszországhoz, akit embargóval 

sújt... 

Ezen a ponton fokozza Uniónk 

nehézségét, hogy a Nap és szél erőművek 

létrehozására elköltött Euro milliárdok 

igencsak lassú ütemben térülnek meg. 

Hiába a kitűzött impozáns fejlesztési cél a 

villamos közúti közlekedés, ha hozzá az 

áramot legalább is annak döntő részét 

hagyományos fosszilis erőművekben kell 

(és lehet) továbbra is megtermelni.  

Az Európai Unióban az energiaellátás 

ma is nemzeti ügy. Mind a 27 országnak 

külön problémája tehát saját energia 

szükségletének biztosítása! Nehezíti a 

gondot, hogy az USA nemcsak kőolaj 

fronton váltott stratégiát. Kilépett a meg 

nem kötött klíma egyezményből is. Emellett 

az Északi Áramlat II. építhetőségét, illetve 

befejezését sem támogatja. Hamarosan 
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megtudjuk pl. a tervezett Török Áramlatról 

és alternatíváiról mit gondol... 

A 6. sz. ábra képaláírása nem túlzás. Az 

USA a földgáz fronton is a világhatalom 

átvételre készül. Ma még Katar uralja az 

LNG (folyékony földgáz) forgalom 30%-át. 

Az USA LNG kibocsátása a „futottak még” 

kategóriába tartozik. Azonban a 6. sz. ábrán 

átható nagyvonalú terv (benne már 

megépített számos terminállal) Európa 

újszerű földgáz ellátását célozza, melynek 

pénzügyi eredménye az USA zsebeit 

dagaszthatja hamarosan. Európa számára 

nem marad kényszerű választás az amerikai 

vagy az orosz gáz között...  

Azt gondolhatnánk, egyre inkább 

felértékelődnek saját energia hordozó 

készleteink és lehetőségeink ebben a mai és 

a holnapra várható történelmi helyzetben. 

Már ha nincs más út a hosszú távon is jó 

döntéseken alapuló energia biztonsághoz... 

 
Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az 

NME Bányamérnöki karán. 2009 óta 

geotermikus szakmérnök. Tanszéki mérnök, 

majd az MTA kutatómérnöke. A Nógrádi 

Szénbányák megszűnésekor annak Technikai 

Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet. 

Egyik alapítója a Magyar Mérnöki Kamarának, 

a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért 

Alapítványnak és a MMK Geotermikus 

Szakosztályának. A Miskolci Egyetem 

meghívott előadója. 

 

 

 

Fent a Paradicsom-hegyen és lent a Surjánszky-pajtában: 

Csontváry Selmecen 
 

 

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) 

1905-ös fővárosi kiállításáról – többek 

között – azt írták, hogy „naivságok, 

meglepő színhatások kergetik ott egymást. 

Hogy mivé fog fejlődni, fog-e fejlődni, azt 

igazán senki sem jósolhatja meg.”1 2021 

decemberében – magyar aukciós rekordként 

– 460 millió forintért kelt el Csontváry 

Titokzatos sziget című festménye.2 Mindez 

arra indított, hogy a művész 1902 nyarán 

készült, manapság a pécsi Csontváry 

Múzeumban megtekinthető3 Selmecbánya 

látképe című festménye (vászon, olaj, 

90x153 cm, Magyar Nemzeti Galéria 

tulajdona) kapcsán foglalkozzam a patikus-

festő – 120 évvel ezelőtti rövid, de annál 

termékenyebb – selmeci tartozódásával. 

 

Csontváry önéletrajzában említi, hogy 

1902-ben „a nyarat Selmecbányán 

töltöttem; a város megfestése után a 

budapesti keleti pályaudvar éjjeli világítása 

kötötte le figyelmemet.”4 Csontváry az 

egykori Eötvös Loránd túraút környékéről, 

„a Paradicsom-hegy keleti, városfelőli 

oldalán 800 m-es szintmagasságon, 

gyönyörű környezetben”, az Ottergrundi és 

a Klinger tavak közötti részen, a Felső-

Rónához közel készíthette a híres 

olajfestményét (1. kép).5 

 

 

 
1  Magyar Nemzet, 24. (1905) 219. sz. 3. (szept. 10.)   
2  https://viragjuditgaleria.hu/hu/aukcio/rekordok/ (letöltés: 
2022.02.06.) 
3  https://www.jpm.hu/kiallitasok-
programok/allando/csontvary-muzeum (letöltés: 2022.02.06.) 

4 

 https://mek.oszk.hu/05800/05889/html/gmcsontvary0002.h
tml (letöltés: 2022.02.06.)  
5  Vörös Tihamér: Ötven éves a Szittnya-Osztály. In. Turisták 
Lapja, 44. (1932) 7-8. sz. 204-205.; Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Ha 
Selmec hív …, Budapest, 2009. 138-139. 

https://viragjuditgaleria.hu/hu/aukcio/rekordok/
https://www.jpm.hu/kiallitasok-programok/allando/csontvary-muzeum
https://www.jpm.hu/kiallitasok-programok/allando/csontvary-muzeum
https://mek.oszk.hu/05800/05889/html/gmcsontvary0002.html
https://mek.oszk.hu/05800/05889/html/gmcsontvary0002.html
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1. kép: Selmecbánya látképe című Csontváry festmény (Csontváry Múzeum, Pécs) 

 

 

Csontváry Selmecen „Surjánszky Ferenc 

főorvos szüleinek házában lakott egy 

pajtaszerű helyiségben, az eső is beesett, de 

a szerény különc nem akart jobbat, 

mindenáron náluk akart meghúzódni. 

Patologikus tüneteket nála alig tapasztaltak, 

megalomániája sem jelentkezett. 

Selmecbánya látképe az újabb Csontváry 

legharmonikusabb, legkevésbé 

problematikus alkotása. … Mintha a kép 

Csontváry szenvedélyének csillapodását, a 

természettel való közvetlenebb, reálisabb 

kapcsolatát jelezné.”6  

 

Csontváry Selmecen tehát a Surjánszky-

házban – „Surjánszky Ferenc főorvos 

szüleinek házában” – lakott 1902 nyarán. A 

család legifjabb gyermekeként Surjánszky 

Ferenc – később orvosdoktor – 1889. 

február 18-án, Selmecbányán született és a 

római katolikus anyakönyvi bejegyzés 

szerint szülei, id. Surjánszky Kálmán 

(1847-1928) és Obernauer Teréz (1852-

1936) akkor a IV/61. szám alatt laktak.7 Ez 

a ház – minden bizonnyal – az egykori 

Kisvásártérhez közeli, Erzsébet utcai IV/61. 

jelölésű, manapság is fellelhető épület volt 

(2. kép). A korabeli térkép alapján is 

látható, hogy az említett ház oldalán lehetett 

az a – hátrafelé nyúló, pajtaszerű – helyiség, 

mely Csontváry akkori szállásaként 

szolgálhatott és a mai homlokzati 

nagykapus (lovas kocsis) bejárat is arra utal, 

hogy az épület udvarán pajta is lehetett.8 

Adódik a kérdés: az 1902 nyarán majdnem 

50 éves Csontváry naponta fel-le ingázott a 

készülő nagyméretű képpel és a 

segédeszközökkel a Paradicsom-hegy és az 

alsóvárosi Surjánszky-ház között? 

Lehetséges, de ennél valószínűbb, hogy a 

hegytetőről (jól meg) nézett városkép a 

művészi fantázia által a Surjánszky-

pajtában tökéletesedett nagyszerű 

festménnyé.  

 

 

 

 
6  Ybl Ervin: Csontváry Tivadar kevéssé ismert festményei. In. 
Művészettörténeti Értesítő, 9. (1960) 2. sz. 135. 
7  Selmecbányai római katolikus születési anyakönyv, 1889. 
február 18. [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMG-
4DT?i=675&cc=1554443&cat=770842 (letöltés: 2022.02.06.)].  

8  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, S 78 Térképek 
(1786-1948), S78-122.téka-Selmecbánya-1-9. 

[https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bb
ox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744 (letöltés: 2022.02.06.)]; Borovszky 
Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Budapest, 
1906. 84. oldal utáni térképmelléklet; 
https://www.google.com/maps/@48.4552001,18.9029495,3a,90y,68.31
h,97.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sH5Lz_NPUJrFpJru04HcPZQ!2e0!7i13312
!8i6656 (letöltés: 2022.02.06.)   

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMG-4DT?i=675&cc=1554443&cat=770842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMG-4DT?i=675&cc=1554443&cat=770842
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=1860%2C-2866%2C4012%2C-1744
https://www.google.com/maps/@48.4552001,18.9029495,3a,90y,68.31h,97.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sH5Lz_NPUJrFpJru04HcPZQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.4552001,18.9029495,3a,90y,68.31h,97.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sH5Lz_NPUJrFpJru04HcPZQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.4552001,18.9029495,3a,90y,68.31h,97.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sH5Lz_NPUJrFpJru04HcPZQ!2e0!7i13312!8i6656


 

 45 

 
2. kép: A IV/61. számú, Surjánszky-ház az 1906-os térképen a feketével bekarikázott épület lehetett és az ezzel 

vélhetően azonos ingatlan homlokzata 2012-ben 

 

 

Ugyancsak kérdés, hogy kiknél lakott a 

festő, kik voltak az őt befogadók? A selmeci 

Surjánszkyak szakmatörténeti szempontból 

is említésre méltóak. 1902 nyarán, amikor 

Csontváry a Surjánszky-ház pajtájában 

szállt meg – és alaposan feltehető, hogy a 

család ekkor is a IV/61. szám alatt lakott9 – 

az édesapa, id. Surjánszky Kálmán selmeci 

bányaigazgatósági főpénztári tiszt (tíz évvel 

később a „selmec-bélabányai állami 

alkalmazottak fogyasztási szövetkezete” 

pénztári ellenőre) volt. A legidősebb 

Surjánszky fiú, a fémkohómérnök Vilmos 

(1879-1935u.) 1901-ben valétált és 1902-

ben a nagybányai bányaigazgatósági 

fernezelyi kohónál volt gyakornok,10 így ő 

tartósan nem lehetett odahaza. A középső 

fiú, ifj. Kálmán (1881-1943) 1902 nyarán 

másodéves selmeci erdészakadémikus 

(emellett Fritz Károly 1903-as valétaelnök 

bmh. oldalági rokonom balek- és 

 
9  A Surjánszky fiúk közül Vilmos 1879. március 21-én született, 
szülei akkor a II/24. szám alatt laktak. Ifj. Kálmán 1881. március 4-én jött 
világra, szülei a II/113. szám alatt éltek. Ferenc 1889-es születésekor már 

nagycsaládos állapot jellemezte a szüleit, így vélhetőn a tágasabb IV/61. 
számú ingatlanról nem költöztek már el. Sőt, lehetséges, hogy a szülők 
oda azért költöztek, mert a lányokkal („Etel, Sári”) együtt sok gyermekük 
született [https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/581605# 
(letöltés: 2022.02.06.)] és az apa állami bányatisztviselőként 
megengedhette magának a nagyobb, tágasabb lakást, még ha nem is a 
szorosan vett selmeci belvárosi (ringbürgeri) részen, hanem kintebb, 
közel a dohánygyárhoz. 

évfolyamtársa is) volt. Csontváry egykori 

akadémikus „lakótársa”, az 1903/04-ben 

ifjúsági köri tag ifj. Kálmán 1909-ben 

kapott erdőmérnöki oklevelet, az 1930-as 

években a zalaegerszegi, majd 

főerdőtanácsosként az egri és a budapesti 

erdőfelügyelőség vezetője volt, 1943-ban 

nyugalmazott miniszteri tanácsosként hunyt 

el.11 Id. Surjánszky Kálmán és Surjánszky 

Vilmos főbányatanácsos, az 1930-as 

években az Állami Pénzverő műszaki 

tisztviselője pedig az OMBKE tagjai 

voltak.12 Az édesanya és a lánya, Sári 

(megh. 1970) – jellemző módon – az 

akadémiai ifjúsági kör tánccal zárult 

irodalmi estélyén vett részt, alig fél évvel 

Csontváry selmeci felbukkanása előtt, 

vagyis akkoriban a Surjánszky-háznál egy 

táncképes fiatal leány (akadémikus 

10  Magyarország tiszti cím- és névtára, 21. (1902) 328.; 
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1901.jpg 
(letöltés: 2022.02.06.); Selmecbányai Hírlap, 22. (1912) 38. sz. 5. (szept. 

22.)  
11  Az erdészeti felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008. 
124.; A selmecbányai akadémia, illetve főiskola 1879/80 és 1927/28 
között beiratkozott hallgatói névjegyzéke (1930 k. kézirat); A 
selmecbányai m. kir. Bányász és Erdész Akadémiai Kör évkönyve 1903-
1904. Selmecbánya, 1904. 9.; Erdészeti Lapok, 82. (1943) 6. sz. 280-281. 

12  Bányászati és Kohászati Lapok, 61. (1928) 8. sz. 14. (ápr. 18.) 
és 62. (1929) 4. sz. 91. (febr. 16.) és 67. (1934) 15-16. sz. 350. (aug. 11.); 
Magyarország tiszti cím- és névtára, 43. (1935) 143. 

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/581605
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1901.jpg
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nyelven: fruska) is volt.13 A legifjabb 

Surjánszky fiú, az említett Ferenc (1889-

1971) 1902 nyarára elvégezte a selmeci 

evangélikus líceum harmadik osztályát,14 

így a szülők, Sári és az erdészakadémikus 

Kálmán bátyja mellett licistaként ő is 

gyakran találkozhatott a különc 

festőművésszel akkor, amikor a 

Selmecbánya látképe című festmény (3. 

kép) készült, részben a Surjánszky-pajtában 

(vagy az akadémikus testvérpár okán akár a 

„Surjánszky-kamarában”).  

 

 

 
3. kép: Részlet az eredeti alkotásról, melyen az akadémiai paloták és a városközpont is jól kivehető (saját 

fényképfelvétel) 

 

 

Nem is lepődhetünk meg azon, hogy a helyi 

hetilap, a Selmeczbányai Híradó említésre 

sem méltatta az 1902-es nyári számaiban az 

akkor még szinte alig ismert Csontváry 

selmeci – Paradicsom-hegyi és Surjánszky-

pajtabeli – munkálkodását. Az 1905-ös 

fővárosi Csontváry-kiállítás kapcsán a 

kortárs értékelése szerint „a régi németek 

naivitását juttatja eszünkbe Selmecbánya 

látképe c. műve. … Miután pedig ő 

elsőrangú művésznek érzi magát, a 

kritikának itt helye nincs.”15 Mindenesetre 

egyetérthetünk azzal a már idézett 

megállapítással, hogy Csontvárynak a 

Selmecbánya látképe a „legharmonikusabb, 

legkevésbé problematikus alkotása,” mely 

egykoron Gerlóczy Gedeon (1895-1975) 

építész, a Csontváry-hagyaték megmentője 

fővárosi lakása falán (4. kép)16 is igen jól 

mutatott. 

 

 

 
13  Selmeczbányai Híradó, 12. (1901) 51. sz. 4. (dec. 22.); 
Magyar Nemzet, 26. (1970) 48. sz. 6. (febr. 26.)  
14  A selmeczbányai ág. hitv. evangélikus lyceum értesítője az 
1900/02-iki tanévről. Selmecbánya, 1902. 86.  

15  Pesti Hírlap, 27. (1905) 250. sz. 6. (szept. 9.). 
16  https://fortepan.hu/hu/photos/?q=Csontv%C3%A1ry 
(letöltés: 2022.02.06.) 

https://fortepan.hu/hu/photos/?q=Csontv%C3%A1ry
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4. kép: Gerlóczy Gedeon építész lakásán a Csontváry festmények, többek között a Selmecbánya látképe is 

(Fortepan/Urbán Tamás) 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

Hírlevél 
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Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 
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hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  
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