
Péch Antal serlegbeszéd*

�Kedves Barátaim!

A második világégés elõestéjén, az utolsó békeévnek nevezett 1938-as esztendõben, december 18-án
egyesületünk a 46. közgyûlését tartotta Budapesten. A közgyûlést követõen hangzott el elõször a Péch Antal
emlékbeszéd. Róth Flóris bányaügyi fõtanácsos, az egyesület akkor újraválasztott elnöke tartotta a közgyûlést
követõ társas ebéd alkalmából. Akkor még serleg nélkül.

Ezt a serleget, amit most tartok a kezemben és amely túlélte
a háborút, Róth Flóris 1939. január 15-én, már az elsõ ország-
gyarapítás után, ajánlotta fel az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek azzal, hogy �minden esztendõben
ünnepi lakomát rendezve, egyesületünknek valamely illusztris
tagja az egyesület érdekét elõmozdító ünnepi beszéd
kíséretében e serleggel a kezében emelje- és ürítse ennek tar-
talmát a mi eszményképünk, a Bányászati és Kohászati Lapok
megalapítójának, Péch Antalnak emlékezetére.�

Az azóta eltelt hatvanhat év alatt, ha nem is minden évben,
de sok serlegbeszéd hangzott el. A �lakomát� is mindig
másképp értelmeztük. Jelenleg a selmecbányai közös gyökerek-
re utaló Bányász-Kohász-Erdész Találkozó és a küldött-
gyûlésünk kapcsán tartom kezemben a serleget. Úgy gondolom,
hogy az egyesületünk érdekét elõmozdító, az egyesület
jövõképét kialakító gondolatok a mostani közgyûlésen elhang-
zottak. Az újonnan megválasztott egyesületi vezetõség nevében
ígérhetem, hogy Péch Antal nyomdokain, a selmeci hagyo-
mányok ápolásával, de a megváltozott környezetünkhöz iga-
zodva fogjuk az egyesület szekerét irányítani.

Az egyesület életében a mai rendezvény az elsõ, amelyet az
európai nemzetek uniójának tagjaként élhetünk meg. Számunkra ez azt is jelenti, hogy ma már egy állam-
szövetségben találhatók õsi Alma Materünk, a híres Selmecbányai Akadémia szellemi örökségének követõi: a
Soproni és a Miskolci Egyetem, illetve a Leoben-i, Zólyom-i, Kassa-i egyetemek és az Ostrava-i fõiskola. Egy
Unióban vagyunk a szlovák és lengyel testvéregyesületeinkkel, akikkel évrõl évre együtt ünnepelünk a
selmecbányai szalamander ünnepségek alkalmával.

Ne feledjük el, hogy az Európai Unió létrejötte a mi szakmáinkra, a bányászatra és a kohászatra alapozódik,
még akkor is, ha sokan valamilyen visszahúzó, a korszerûség gátját jelentõ szerepben láttatják szakmáinkat. Az
Európai Unió jogelõdje ugyanis a Montanunió, az Európai Szén- és Acélközösség volt!

Az európai államok többségében ott is féltve õrzik a bányász és kohász hagyományokat, ahol ezeket a szak-
mákat már nem ûzik. Nekünk, magyaroknak sem lehet kisebb feladatunk ezen a téren. De az is feladatunk, hogy
a nagy bányász és kohász múlttal rendelkezõ Kárpát medencében a magyar szakmai nyelvet és hagyományokat
ápoljuk, és tartsuk a kapcsolatot az ott élõ magyar ajkú szakemberekkel. Ezért is fontos számunkra, hogy ma
már egyre szorosabb a kapcsolatunk az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Egyesülettel is.

Ezek azok a gondolatok, amelyek � úgy gondolom � méltóak nagy elõdünk, Péch Antal szelleméhez.
Ürítem a serleget Péch Antal emlékezetére, Alma Materünkre, szakmáinkra és Európa magyarjaira!
Jó szerencsét!�
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* Elmondta dr. Tolnay Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke az Egyesület 93. tisztújító küldöttgyûlése után tar-
tott állófogadáson 2004. május 15-én a Miskolci Egyetem aulájában.


