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Tisztelettel köszöntömÖnöket az ünnepi ülés alkal-
mából!

Külön köszönettel tartozom Liptay Péter elnök úr-
nak, aki meghívott e jeles nap alkalmából. Az idén vé-
geztem a Szent István Egyetem Jászberényi Tagozatán,
diplomamunkám témája a rendszerváltás után létrejött
civil szervezetek megalakulása, létrejöttének körülmé-
nyei, szervezeti felépítésük, mûködésük és céljaik be-
mutatása volt, illetve egy 1989 után alakult civil szerve-
zetet is be kellett mutatnom. Akkor miért vagyok itt egy
110 éves egyesület évfordulói ülésén? Egyszerû a vála-
szom: a helyi civil szervezetek körében végzett kutatása-
im során rátaláltam az Önök szervezetére. Persze, nem
egészen véletlenül, mivel édesapám javasolta, hogy ke-
ressem fel régi kollégáját, Vajda Istvánt, aki segítségem-
re lehet, illetve bemutathatja az OMBKE Nógrádi He-
lyi Szervezetét, amely ugyan nem fiatal múltjára lehet
büszke, de érdekességgel bõven szolgálhat. Mivel a
Nógrádi-medence sajátosságát, bányászatát, illetve ko-
hászatát mindenképpen példaértékûnek tekintem,
azonkívül a bányászathoz családi kötelék is fûz, nagyon
sok történet, anekdota fültanúja lehettem, így elindul-
tam ezen az úton. Beszélgetéseim során kiderült, hogy
ez a szervezet szöges ellentéte a ma alakuló civil szférá-
nak. Egyre jobban kirajzolódott elõttem, hogy
ellenpéldaként érdemes párhuzamot állítani!

Az 1989-es egyesületi törvény óta megalakult civil
szervezetek többségét nemmotiválja a kultúra, a hagyo-
mányok megõrzése, az õsök iránti tisztelet, az egymás
iránti kölcsönös megbecsülés. Az elmúlt idõszakban � a
politikai rendszerváltozás óta � az újonnan megalakult
szervezetek, egyesületek egy része a politikai életben va-
ló rejtettebb részvételt, vagy bizonyos pénzügyi szabá-
lyok megkerülését célozza.

�Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi
személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetei � tevékenységük célja és alapítóik
szándéka szerint � társadalmi szervezetet hozhatnak lét-
re ésmûködtethetnek.� �mondja az 1989. évi törvény 2.
§ (1) bekezdése. Mindez önkéntes alapon létrehozott, a
köz érdekeit is szolgálni akaró passzusokkal. De � bár
vannak, akik valóban rászoruló emberek érdekeit kép-
viselik, azok egészségügyi és szociális helyzetét próbál-
ják jobbá tenni és ehhez esetenként önkénteseik ado-
mányokat is gyûjtenek � nagyon sok példa bizonyítja,

hogy a harmadik évezred civil szférája, nonprofit szerve-
zetei bár önkéntes alapon, de nem elhivatottságból és
nem érdek nélkül vannak jelen társadalmunkban. Szá-
mos különbözõ formájú visszaélésre derült már fény. Ez
a jellemzõ társadalmi jelenség motivált arra, hogy egy
egészen más típusú szervezet munkáját, ezzel együtt
múltját, jelenét mutassam be. A szervezet, melyet � a
teljesség igénye nélkül � elemzek, illetve mutatok be,
fennállásának 110. évfordulóját ünnepli 2005-ben; az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Nógrádi Helyi Szervezete.

A rendszerváltás óta az egyesület a fennmaradásáért
küzd. A szervezet elsõként élte meg a tagokat tömörítõ
bányász-kohász vállalatok felszámolását, illetve leépíté-
sét. A taglétszám az egyharmadára csökkent, jórészt
nyugdíjasokból áll. De ennek ellenére él és mûködik az
egyesület, megõrizve hagyományait, gyökereit! A régi
csapatszellem és közösségi munka a mai napig töretlen!
Egészen más értékeket képvisel, mint jó néhány, az
utóbbi években létrejött civil egyesület.

A civil szféra elfogadása nemcsak politikai ésszerû-
ség eredménye. A civil társadalom szervezetei nagyban
befolyásolhatják, megváltoztathatják, alakíthatják a kul-
turális, etnikai, vallási, nyelvi identitástudatot; ösztönöz-
hetik az embereket saját életük alakítására. Azonban
sokszor átesünk a ló másik oldalára. Gondolok itt arra
a tényre, hogy Magyarországon az elmúlt 8-10 évben
gombamód szaporodnak a politika, a gazdaság, a civil
szféra világában létrejött szervezetek, számuk több tíz-
ezerre tehetõ.

Kuti Éva tanulmányában, mely �A nonprofit szerveze-
tek szerepe a kilencvenes évek magyar társadalmában és
gazdaságában� címmel jelent meg, rámutat, hogy a szer-
vezetek létrehozásának okai közt szerepelhet az adózás
kiskapuinak megnyitása, az adókedvezményekkel való
visszaélések lehetõsége is. Napjainkban a �tömörülést�
nemmindigmotiválja a kísérletezõ kedv, vagy az úgyne-
vezett �civil kurázsi�. A mai civil szervezet akkor sike-
res, ha biztos forrásra tud építeni. A források a politika,
a hatalom belsõ köreiben keresendõk. Az állami támo-
gatás, ami biztonságot nyújt, nagy jelentõséggel bír a be-
vételek szempontjából, még ha kis összegû támogatá-
sokról is van szó.

Tehát napjaink egyesületei nem abból a célból kez-
dik el mûködésüket, amiért az OMBKE Nógrádi Helyi
Szervezete alakult meg 110 évvel ezelõtt. Az a lelkese-
dés, tisztelet, amit a Salgótarjáni Osztály tagjai hordoz-
nak ereikben mindannyiunk számára példaértékû! A jó
fél évszázada végzett öregdiákok hûen õrzik az egyete-
mi évek hangulatát, Sopronba érkezésük elsõ momen-
tumait, amikor a kezdõ diákokat a felsõbb évesek fo-
gadták az állomáson, és védõszárnyaik alá vették õket.
Segítettek a szálláskeresésben, a poncichter családok

* 2005. november 11-én, Salgótarjánban az OMBKENógrádi Helyi Szervezete 110 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elhangzott hozzászólás
szerkesztett szövege.

Egyesületünk a kívülálló szemével*
KISS ILDIKÓ mûvelõdésszervezõ
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címeit átadták, illetve beajánlották õket albérletbe. Az
egyetemen a különbözõ beavatások és mókák mellett
tanulmányaik elsajátításában is támogatást kaptak.

A szegény diákok külön figyelmet érdemeltek, nem
csak a tanulótársak részérõl, de a professzor urak is egy-
egy vasárnapi ebédmeghívással járultak hozzá a nehéz
anyagi körülmények között tanuló diákjaik megsegíté-
séhez. Az idõsebb szobatársak, a kamarások, még a bo-
rotválkozás rejtelmeibe is bevezették az ifjú, pelyhedzõ
állú ifjakat.

Ez az összetartozás tovább folytatódik a hagyomá-
nyaikra büszke nógrádiak életében. Nótáikban, melyet
már a Kohász Dalkör� különbözõ felkéréseknek eleget
téve � országszerte dalol, az egyetemi évek hagyomá-
nyai, történetei tovább élnek, átadva azt a következõ ge-
nerációnak. Tehát civil szervezet mûködhet hazánkban
a rendszerváltás utáni idõszakban önkéntesen, nem

anyagi megfontolásból, nem önös célokért, nem pártpo-
litikai szempontok alapján.

Jó lenne, ha a megye és város többet tenne, többet
tudna tenni, hogy az ilyen és ehhez hasonló, a humaniz-
musukat megõrzõ szervezetek fennmaradjanak, tovább
mûködve szolgálják a kultúra, a közösség és � talán nem
hangzik patetikusan � a nemzet értékeit.

Nógrád megye köztudottan a munkanélküliséggel
küzd. A korábban jól mûködõ üzemek, bányák sorra
bezártak. A hangulat és életszemlélet a lakosság köré-
ben elszomorító. Éppen ezért tartom kiemelten fontos-
nak ennek a javarészt idõsekbõl álló szervezetnek töret-
lenül végezett munkáját, melyhez minden tagjának to-
vábbi jó munkát, kitûnõ egészséget, eredményes továb-
bi hosszú mûködést és hozzájuk hasonló elhivatottságú
követõket kívánok!

Jó szerencsét!

Zsámboki László: Selmeci ezüst, körmöci arany

A kötet a szerzõ magyar nyelven megjelent bányászattör-
téneti tanulmányaiból tartalmaz válogatást, feltüntetve ameg-
jelenés eredeti helyét, egyben utalva az esetleges idegen nyel-
vû kiadásra. A tartalmas kiadvány két fejezetre oszlik: I. A bá-
nyászat és kohászat múltjából, II. Bányászati- kohászati felsõ-
oktatás, tudományosság.

Az elsõ fejezet a magyar bányászat évezredes történeté-
nek csaknem egészét felöleli az I. világháborúig. Tanulmányai
azért értékesek, mert olyan eredeti dokumentációkat hasz-
nált fel, amelyekmég nem kerültek közlésre, feldolgozásra. A
honfoglalás kori bányászattal kapcsolatos tanulmányában
számos olyan új adatot közöl a Kárpát-medence és a szom-
szédos országok bányászatáról, ami lényegesen megváltoztat-
ja, tisztázza a korábbi feltételezéseket, illetve megállapításo-
kat. AKárpát-medence bányászatának és kohászatának fény-
kora címû fejezete azért is értékes, mert iparágunk ezen kor-
szakát az ország gazdasági hátterének figyelembevételével
vizsgálja, milyen súllyal szerepelt a bányászat az ország gazda-
sági életében, hogyan változtatta meg a társadalmi körülmé-
nyeket, hogyan befolyásolta az uralkodók pénzpolitikáját,
gazdasági kapcsolatait, mit jelentett a bányászat az ipari tech-
nika fejlõdésében.

A kötet második része a bányászati-kohászati felsõoktatás
kezdetével és az ezzel párhuzamosan kialakult mûszaki tudo-
mányok fejlõdésével foglalkozik. E témakörnek a tisztázása
azért vált szükségessé, mert az 1970-es években a szakiroda-
lomban számos tanulmány jelent meg, és téves álláspont ala-
kult ki anélkül, hogy a bányász és kohász szavaink jelentését,
értelmezését tisztázta volna. Ezt a célt szolgálták a szerzõ
alábbi tanulmányai: A bánya, bányászat fogalma fejlõdésérõl.
Séta a bánya szavunk körül. A bánya és bányászat szavunk jelen-
téstartalma a 20. sz. elejéig. Az alma mater nevérõl.

Elõször dolgozta fel a Miskolci Egyem és jogelõdeinek
történetét �AMiskolci EgyetemTörténeti fejlõdésének vázla-
ta (1735-1998)� címen. Az egyetem történetével kapcsolatban
több önálló kötete is megjelent a különbözõ évfordulók alkal-
mával. Külön fejezetben foglalkozik a 18. századi francia-ma-
gyar bányászati-kohászati oktatási kapcsolatokkal.

Ismerteti az egyes tudományágak oktatási rendszerének
kialakulását, a magyarországi kohómérnökképzést, a bánya-
mûveléstan, földtan, õslénytan, rétegtan, pénzverészet oktatás

kezdetét és fejlõdését. Különösen értékes Delius bányamûve-
lés tanával és szakirodalmával kapcsolatos tanulmánya,Delius
mûvei alapozták meg Franciaországban is a bányászati-kohá-
szati mûszaki irodalom kialakulását. Részletes ismertetést ad
a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum intézmé-
nyén belül az elkülönített muzeális védettségû gyûjtemény-
ként mûködõ, az egykori selmeci bányász- kohász- erdész al-
ma materbõl származó � eredeti épségben fennmaradt �
könyvtárról, amely az erdészeti oktatóintézmény soproni gyûj-
teményével Selmeci Mûemlékkönyvtár néven õrzi a mûszaki
tudományok kialakításának alapjait.

A bányászati és kohászati tudomány és szakirodalom 16.
századi kibontakozásáról az �Agricola évszázada� c. konfe-
rencia-kötetben tudományos igényességgel nemcsak az igen
eltérõ fogalmakat, de a sokszor kapcsolódó vagy keveredõ tu-
dományágak fejlõdését, jelentõségét is tisztázza. Nem volt
könnyû ez a feladat, hiszen a 16. századi szakírók túlnyomó
többsége orvos, professzor, filozófus vagy pap, tehát nem a
szakma közvetlen mûvelõi voltak. A bánya- és a kohóiparon
belül fejlõdött ki a gépészet, mérnöki építészet, energiaipar,
üveggyártás, vegyipar, erdészet, faipar stb.

A könyv bemutatására, közreadására Selmecbányán ke-
rült sor, a Bányászati Múzeum meghívása alapján 2005. no-
vember 12-én megtartott szakmai tanácskozás keretében,
ahol számos magyar szakember, egyetemi oktató, múzeumve-
zetõ, a selmecbányai, kassai, garamszentkereszti múzeumok
és intézmények képviselõi voltak jelen, akik több éves kapcso-
latot alakítottak ki a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárá-
val. Ez az összejövetel jó alkalom volt arra, hogy a szakmai
megbeszélések mellett a jelenlévõk megtekintsék a város ne-
vezetességeit. Selmecbánya polgármestere külön fogadást
adott a hazai és szlovák intézmények képviselõinek.

A Bányászati Múzeum által szervezett záró rendezvényen
a meghívott szakemberek családtagjaikkal együtt vettek részt.
A köszöntõk nemcsak a könyvet méltatták, hanem azt a jó
szakmai kapcsolatot is, amit dr. Zsámboki László 47 éves egye-
temi szolgálata alatt kialakított.

A kötet B5 méretben, számos ábrával, színes borítóval,
332 oldallal jelentmeg, közreadja: az Érc- és Ásványbányásza-
ti Múzeum, a MTAMAB Bányászattörténeti Munkabizottsá-
ga, és az OMBKE Egyetemi Osztálya, Rudabánya-Miskolc
2005.

Benke István

Könyv- és lapszemle




