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A kohómérnök 
 

 

Előttem a fehér papír, jobbról-balról könyvkupacok, az egyik tetején egy A5-ös fehér 

füzet, jobb alsó sarkában egy nagy hatvanas, fentebb pedig Péter színes fotója néz 

rám. Mintha kérdezné: rólam írsz? Igen, szoktam, bár csak ne kéne! Mégis írnom 

kell, Érted, Miattad, értünk és miattunk! Írok, mert felkértek rá, közben a jó érzés is 

hatalmába kerít, mert sokat dolgoztunk és írtunk együtt. A Jósvafői Helytörténeti 

Füzetekbe azonban még sosem írtam. Nem is gondoltam rá, hogy erre sor kerülhet, 

és íme a kényszerű kötelesség: tiszteletből és szeretetből is meg kell tennem. 

Barátságunk emlékére, most mint kohómérnököt kell, hogy bemutassalak. 

 

Szablyár Pétert 1968 szeptember első napjaiban ismertem meg, mikor egy tankörbe 

kaptunk besorolást az akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki 

Karának K 103-as tankörébe. Vagyis egy osztályba kerültünk. Sokan 

mosolyoghatnak rajtam, hogy osztály az egyetemen? Hát lényegileg az volt, hisz a 

Dékáni Hivatal az első évre – egy kezdő tanársegéd személyében – „osztályfőnököt” 

is kinevezett. Nagy létszámmal, 4 tankörrel indult az évfolyam, vagy 20-an, így 

Péter is az előző évfolyamon elvérzettek csapatával tért vissza, miután egy nevezetes 

matematika irtás megtizedelte az évfolyamot. (Ez nem számított ritkaságnak 

Miskolcon, csak példaként említem, hogy a kettővel felettünk levő évfolyamon egy 

félévi fizika írásbeli vizsgán mindhárom kart együttvéve alig néhányan tudták 

teljesíteni az elvárásokat, úgyhogy akkor vagy 350 ember elégtelen beírást kapott az 

indexébe. Igaz a tanszékvezetőnek néhány napon belül távoznia kellett.) 

Nos, Péter az ismétlés miatt Tapolcára kényszerült albérletbe, így egy picit las-

sabban ismertük meg mint a kollégista társakat. Feltűnt ugyan méretén és mosolyán 

túl a „szerelésével” is: egy kopott, kék, katonai szabású zakóra emlékszem, rajta egy 

máltai kereszthez hasonló jelvénnyel. 

Első évfolyamon még nemigen tudtuk, hogy mi is az a kohászat, de az ismétlők, 

köztük Péter és Kedves Lajos későbbi közös cimboránk, sokat meséltek a Csepeli 

Vasöntödében szerzett féléves, embert próbáló tapasztalataikról. Persze ebben 

inkább az emberek, embertípusok és hallott vagy megélt sztorik domináltak, 

semmint az öntészet. Lajoska ős-csepeli volt, és meglehetősen technokrata 

érdeklődésű, ez segítette Pétert geológusi álmai tompításában. 

A többünknek hosszúnak tűnő első félév összehozott a 23 fős tankörből egy magot, 

köztük Péterrel, így félév végén a szintén matematika vizsga következtében 

megüresedett hatfős kolesz szobánkba Pétert invitáltuk szobatársnak. Úgy látszik ez 

sikeres lépés volt, miután Czímer Pistivel, és hát velem is a teljes pályája-élete során 

fennmaradt a barátság. S hogy mivel teltek a napjaink? Sokat elmélkedtünk együtt, mi-

ként is kerültünk ide. Egyértelmű volt, hogy a diploma a cél, de nehezen éltük meg 
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Péter egyetemista korában (1967 tájékán) 
(Szablyár Anna archívumából) 

az ismeretlen bizonyta-

lanságát, szemben azon 

szoba- és évfolyamtár-

sakkal, akik kohász csa-

ládból vagy kohászati-

öntészeti technikumból 

kerültek az egyetemre. 

Gyógyította lelkiállapo-

tunkat a selmecbányai 

és soproni egyetemi 

hagyományok megisme-

rése, és annak ápolásába 

való fokozatos bekap-

csolódásunk (Péter alias 

neve: Szatyó). Lassan 

„megfertőződtünk”, igaz 

Miskolcon csak a má-

sodév végi matek szi-

gorlat megléte után te-

kinthette magát a hall-

gató igazán egyetemi 

polgárnak. 

Az akkor még – a maihoz képest – szegényebb szabadidős lehetőségek (könyvtár, 

foci és sörözés) feloldásában Péter úttörő volt. Kirándulásokat szervezett a Bükkbe, 

esténként spontán előadásokat tartott a technikumi és aggteleki élményeiről, de az 

igaziak a szomszédos országokban nyaranta tett hegymászós túrák előadásai voltak, 

főleg ha akkor még nagy kincsnek számító diavetítőt is sikerült kölcsönbe 

szereznünk. Mindemellett Ő volt minden megmozdulásunk és programunk fotósa. A 

nagy kirándulások között a legnagyobb élmény egy az erdő mélyén, az Isten szabad 

ege alatt eltöltött éjszaka volt: 

Történt, hogy harmadév elején Péter rávette a 6 fős csapatot, hogy két napra 

menjünk a Bükkbe. Szállást foglalt Bánkúton, a turistaházban lepakoltunk, majd 

célul tűztük ki a dédesi várat, ahol talán szalonnát is sütöttünk, labdáztunk, 

egyszóval nagyon jól éreztük magunkat. Gyorsan sötétedett, visszaindultunk a 

szállóba, de a tisztás után az erdőbe érve akkora sötétség zuhant ránk, hogy se 

turistajelzés, se út, minden elveszett. Szó szerint olyan tömény volt a sötét, hogy 

egymást is alig érzékeltük, ellenben kitört a pánikhangulat. Sok mindent 

zagyválhattunk össze, Péter mint rutinos túrázó próbálta nyugtatni a csapatot, hogy a 

turistaszállóban tudnak rólunk, esetleg mentődelegáció is érkezhet. Beletelt egy jó 

óra mire kezdett lenyugodni a társaság, elkezdtünk bányász-kohász nótákat énekelni, 

a teljes repertoárt, majd nagy nehezen tüzet raktunk. Éjfél körül kezdtük észrevenni 

az eget, így már orrunknál is tovább láttunk. Aludtunk a tűz körül, és fáztunk a szep- 
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Az egyetemi tankör tagjai, jobbról a második Szablyár Péter(1969) 
(Hajnal János archívumából) 

 

 

 
 

Barátokkal és a falu bolondjával az arlói búcsúban, jobb szélen Szablyár Péter(1970) 
(Hajnal János archívumából) 
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tember közepi éjszakában. Hajnalban aztán beindult a szarvasbőgés. Hol közelinek, 

hol távolinak, gyakran félelmetesnek is tűnt. Többünknek újdonság volt, de Hernádi 

Laci barátunk, mint többgenerációs várgesztesi erdész család sarja gyönyörrel 

élvezte, mintegy koncertként fogta fel. Hat óra körül a szürkületben elindultunk 

vissza a turistaházhoz. Kiderült, hogy nem volt ötszáz méterre sem tőlünk. 

Romjainkban érkeztünk meg, fáztunk és éhesek voltunk. A további túrát feladva, 

irány az Egyetemváros! A Népligetnél azonban rávettük egymást, hogy menjünk be 

a salakmotor versenyre. Ennek nagy hagyományai voltak Miskolcon, közülünk 

mindenkinek újdonság volt. Így azt sem tudtuk, hogy nem tanácsos kanyarba ülni a 

lelátón. Mi persze napsugárra vágyva ott próbálunk átmelegedni. Szó mi szó, 

kaptunk salakot rendesen. A védekezésül elénk tartott Népsportot is átlyukasztották 

a salakszemek. A hajunk olyan volt, mint amit bebetonoztak. Vert seregként és 

hullafáradtan érkeztünk vissza a koleszba, így nem homályosította el a történetet az 

idő. 

Van egy aranyos sörözős történet is, már csak azért is, mert Péter a kocsmákban 

sosem volt főszereplő, kivéve ezt az esetet. Másodévben felfedeztük az Avas keleti 

oldalán lévő, nemrég nyílt „Törpe Söröző”-t, ahol sörkorcsolyaként kiváló és mindig 

friss paprikás kiflit adtak grátisz. Gyorsan törzsvendégek lettünk vagy öten. Egy 

alkalommal ittunk volna még egy kört, de nem volt miből. Mint legtekintélyesebb 

külleműt, Pétert vettük rá, hogy kérjen kölcsön 100 Ft-ot a főpincérnőtől. Az ráállt, 

mi ígértük, hogy egy héten belül meghozzuk, ami meg is történt. Aztán egy utolsó 

körre ismét csak kölcsönkértük a 100-ast, és így ment ez hetekig, míg meg nem 

szűnt a grátisz kifli. No de nem maradtunk adósok, sőt élvezhettük a személyzet 

szimpátiáját. 

Bár sok esetben lassúnak tűnt az idő folyása, elég gyorsan eljött a diploma időszak. 

Ezt megelőzően Péter azért vagy huszonötször átfordult a főépületi páternoszteren. 

Vizsgák előtt ugyanis majd mindenkinek van valami „gyengéje”. Péternek az egyik 

az volt, hogy harmadévtől csak az anyám által kézzel kötött bordó nyakkendőmben 

volt hajlandó vizsgázni. A másik pedig, hogy vizsga előtti este Czímer Pistivel a 

földszintről indulva beszálltak a páternoszterbe, és néhány perc múlva nagy 

megnyugvással landoltak ugyanott. 

A diplomaterv-választás sorsszerű volt az életében. A kudarc és siker együtt járt, de 

hála, szerencsés sorrendben. A témája az alumínium nagynyomású öntészetével volt 

kapcsolatos, az akkor még működő MOM hátterével. Jelentősebb konzulensi 

segítség hiányában, mint addig is oly sokszor, a könyvtárakra támaszkodott. Végül 

ez hozta nehéz helyzetbe, mivel a nagytekintélyű német „Alumínium” c. folyóirat 

friss, azévi (1973) áprilisi számában bemutatott, merőben újszerű olvadt alumínium 

adagolási eljárást is beépítette dolgozatába. Hiába volt az irodalmi hivatkozás, a 

tekintélyes bírálók késésben voltak a szaklap elolvasásával, és talán hiúságból is 

fából vaskarikának nevezték a bemutatott eljárást. Végül tanszéki nyomásra a 

diplomatervet elfogadták, ellenben az offenzív támadás eredményeként ezt egy 

államvizsga szigorlattal „kellett” ellensúlyozni, vagy hogy Pétert idézzem: 
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„kirúgtak”. S hogy miért szentelek ennek ekkora teret? Mert ezek után alig 4 évvel 

őt nevezik ki az ország akkor legnagyobb kapacitású nyomásos alumínium öntödéje 

tervezésének az élére, majd arra rá 2 évre sikeresen üzembe is helyezték az új, 2700 

t/év kapacitású Ajkai Nagynyomású Alumíniumöntödét. A létesítményi főmérnök 

Szablyár Péter volt! 

Kissé előreszaladtam, de zárjuk le az egyetemi éveket. Az 1973-as végzést a 

következő évben diploma követte, de ekkor már az ALUTERV elismert ifjú 

tervezőmérnöke volt. Az akkori Kohászati Irodán szakmailag és emberileg kiváló 

légkör uralkodott, az akkor csak ötvenes éveikben járó – számunkra nagy öregekkel 

– Kolosy Ernővel és Czeke Arisztiddal került egy szobába, ahol a munka mellett 

csak tanulni lehetett. (Ezt magam is megtapasztaltam 15 éven át, mivel Péter 

közreműködésével 1977-től magam is ALUTERV-es lettem, illetve a Fémipari 

Kutatóintézettel történ fúzió után már ALUTERV–FKI-nak hívták az intézményt.) Ő 

maga is így vall erről a Bányászati és Kohászati Lapok „Névjegy” sorozatában Vele 

készített riportban (HAJNAL 2013): „És abban a közösségben jól éreztem magam, 

hamar sikerült »pozicionálni« magam, és rá kellett jönnöm, hogy az »írástudás« itt 

is igen jól kamatoztatható, annak ellenére vagy pont azért, mert a mérnökök 

általában nem szeretnek írni!” Majd arra a kérdésemre, hogy alig 30 évesen egy 

kiemelt projekt létesítményi főmérnökeként hogy tudta ezt mértékkel elfogadni és 

elkötelezetten teljesíteni, az alábbi volt a válasza: „Némi szerencsém is volt, hiszen 

az iroda »nagy öregjei« ezzel a szakterülettel nem nagyon foglalkoztak. Néhány – 

nem túl látványos, de szakmailag rendkívül tanulságos – munka során sikerült 

elsajátítanom a létesítménytervezés csínját-bínját, olyan egyéniségekkel együtt 

dolgozva mint Páger Laci bácsi, Szarka János, Lantai László. És megint döntő 

szerepet kapott az »íráskészség«. A létesítményi főmérnök titulust sajátos misztérium 

övezte a tervező cégeknél. Kevesen akarták felismerni és főleg elismerni, hogy az 

adott létesítmény megvalósításának ő a karmestere. Nagyon kell ismernie a kottát 

(ezt részben neki kell megírni), a zenészeket időben kell tudni »beinteni« és neki kell 

eladni az egész produktumot a megrendelőnek. Ezt még tovább bonyolította, ha 

külső cégek is részt vettek a tervezésben, arról nem is beszélve, ha a technológiai 

berendezéseket külföldi cégek szállították. Tekintettel arra, hogy az ALUTERV 

fővállalkozó cég is volt, ezért a kor viszonyai között elég élenjáró stílust képviselt az 

akkori beruházói piacon. Ezeket a stílusjegyeket sikerült magamévá tenni, 

következetesen alkalmazni és ezzel viszonylag rövid idő alatt elfogadtatni magam az 

iparági beruházó partnerekkel.” 

Ajka több szempontból meghatározó sikerélménye volt. Ha van a munkának 

gyönyöre, ezt Ő biztos úgy élte meg. A hétköznapi gyakori küzdelmekben tapasztalt, 

épült és felvérteződött. Mindezek kapcsán, a külföldi utakkal (USA, Olaszország, 

Franciaország, Németország stb.) hatalmas rálátást kapott a világra, amely szakmai 

és kulturális szempontból is sokat jelentett számára (ez a 70-es években elég nagy 

szó volt). Végül ennek a munkának következményeként jelentek meg az első ilyen 
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jellegű szakcikkek a Bányászati és Kohászati Lapokban (BKL), nemcsak maga, de a 

munkatársai részéről is. 

Az ajkai siker meghatározóvá vált a további előmenetelét illetően is. Miután a 

létesítmény-tervezői vezetési munka elsősorban a különböző feladatok széleskörű 

összefogása, így alapvetően szervezési tevékenység (és itt elsőre jól vizsgázott), ezt 

az utat követte teljes ALUTERV-es pályafutása során. Előbb osztályvezető lett, és 

ahogy az intézményi szervezet változott, főosztályvezetőként is tevékenykedett, 

majd a csúcs a Kohászati Iroda vezetői pozíciója volt. Az ajkai sikert az Inotára 

tervezett 100.000 t/év kapacitású alumíniumkohó tervezése követte, melynek az 

öntödéjét Páger Laci bácsival hármasban, nyolc változatban is „megálmodtuk”. 

Sajnos ezt a világban bekövetkezett első olajárrobbanás és annak az 

alumíniumiparra kifejtett hatása annulálta. Viszont itt jöttünk rá, hogy aki 

gyártervezésre adja a fejét, az ne lepődjön meg, ha a tervek nagyobbik része a 

papírkosárban landol. Mindezekből viszont igen sokat lehetett tanulni. A Kohászati 

Iroda részt vett a teljes iparág kohászati és öntészeti fejlesztéseiben, a rekonstrukciós 

kiviteli tervek, távlati fejlesztési koncepciók, tanulmányok készítésében. Bejáratosak 

voltunk Ajkára, Inotára, Tatabányára, a műhelycsarnokoktól az igazgatói irodákig. 

Ugyanígy a műkorundgyártás kapcsán Mosonmagyaróváron is, és a Magyar 

Alumíniumipari Tröszt-ön kívülről is egyre több megbízást kaptunk, így az apci 

alumíniumhulladék-feldolgozótól és kisebb öntödéktől. 

Ha Pétert, mint kohómérnököt értékelnem kellene, nem a műszaki teljesítményét 

hangsúlyoznám, s ezt Ő is így látta. Igazolásul had hivatkozzak ismét a Kohászatban 

megjelent riportra (HAJNAL 2013): „Fiatal koromban két dolog érdekelt nagyon: a 

barlangok és az írás. Arra hamar rájöttem, hogy egyikből sem lehet megélni. Arra is 

rájöttem – talán időben – hogy az ember élete kötelező és szabadon választott 

»gyakorlatokból« áll, mint a műkorcsolyában. Azt sem tagadom, hogy a szabadon 

választott terület jobban motivált, mindig tudtam, hogy mit  akarok csinálni, és azt 

buldog módra csináltam is.” Ez a „buldog módra” jelző viszont igaz kohászati 

tevékenységére is. Szakmailag elkötelezett mérnök volt, kiváló szervezőkészséggel, 

rendkívüli írásbeli kommunikációval, és emberi kapcsolatteremtő-készséggel. 

Vezetői tehetségére jellemző az alábbi történet: A sajátosan két részből álló Intézet 

(tervezők és kutatók) hétköznapjaiban gyakori volt az értékrend és a hierarchia 

csatája. A nagy átszervezések divatjában megéltünk olyan három-négy évet is, 

amikor szakmai megosztásban egy iroda alá kerültek a tervezők és kutatók egyaránt. 

Péter, mint a Kohászati Iroda vezetője, ekkor közel 120 embert irányított, 4 tervezői 

osztályt és 3 kutató laboratóriumot. Fizikailag elkülönítetten, részben a Pozsonyi 

úton és részben több kerülettel arrébb, a Fehérvári úton! Itt hatalmas szükség volt 

egyensúlyérzékre, a kommunikációra, az emberi empátiára. Megoldotta, békésen 

tudtunk együtt élni a kutatókkal. 

Érzékeny volt minden újra, aktivitása itt is mindenütt megnyilvánult. Nemcsak maga 

volt aktív és sikeres pályázó (Alkotó Ifjúság, Intézeti NÍVÓ díj), de munkatársait is 
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A Kohászati Iroda karácsonya az 1990-es évek elején, jobb szélen Szablyár Péter 
(Hajnal János archívumából) 

 

 

ambicionálta minderre. Sikeres is volt a Kohászati Iroda. Közösségteremtő erejére 

jellemző, hogy minden személyes és tradicionális ünnepet irodán belül is 

megünnepeltünk. Munkatársi-baráti összejövetelek voltak rendszeresen a kerti 

lehetőségekkel bíró kollégáknál. Jósvafőn is járt a Kohászati Iroda. (Az intézet 

1996-os megszűnése után negyedévente vacsorás találkozókat szervezett, és ez 

hagyománnyá vált. Péter nélkül, és az Ő emlékére mindez ma is folytatódik. Az 

utolsó ilyen rendezvény e sorok írása közt volt, hagyományosan a Maros Sörözőben, 

pár méterre utolsó lakásától.) 

Mindeközben olyan jelentős feladatokat teljesített az iroda, mint a csepeli 

rézfinomító üzem telepítésének és néhány olvasztókemencéjének tervezése, majd a 

nyolcvanas évek második felében az Inotai Alumíniumkohóra a japán Sumitomo 

technológia adaptálása, mely izgalmas és feledhetetlen utazásokkal is járt. Az 

eredmény sajnos megrekedt 10 kísérleti kád kiépítésével. Röviddel ezután viszont az 

iroda szállított terveket egy iráni kohóüzem építéséhez. A kilencvenes évek 

közeledtével részben az alumíniumipar válsága következtében elmaradtak a kiviteli 

tervezési megbízások. A rendszer életben tartását egyre inkább a különböző 

koncepcionális tanulmányok jelentették. Majd nálunk is tudatosult a fémhulladék 

hasznosítás jelentősége, annak kihívásaival. A szekunder alumíniumipar térnyerése 

egyértelmű volt, a növekvő járműgyártás lendületet adott az alumíniumötvözet-

gyártásnak. Az alapanyag biztosításával kapcsolatban sorra születtek tanulmányok 
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az alumínium italos dobozoktól az elfekvő salakkészletek feldolgozásáig. Majd az 

iroda kényszerűségből más témákhoz is kapcsolódott, mint a használt 

személygépkocsik komplex hasznosítása, illetve az elektromos és elektronikai 

hulladékok feldolgozása, és azok hasznosítási lehetőségei. A tatabányai, majd az 

ajkai alumíniumkohók bezárása, az iparág, de az ALUTER-FKI addigi működését is 

érzékenyen érintette. Pétert és a létszámában apadó irodát lelkileg és anyagilag is 

fájdalmasan érintette a helyzet. Így vall minderről a már harmadszor idézett 

riportban (HAJNAL 2013): „[…] a nyolcvanas évek második felében már éreztem, 

hogy az alumíniumiparnak addigi formájában, szervezetében hamarosan vége. 

Engem inkább a közel egy évtizedes agónia, az egyéni érdekeket szolgáló taktikázás, 

a felesleges – nagy pénzeket felemésztő – költözködések és az egyre méltatlanabb 

„vég” szomorított el. […] arra az iparágra addig nem jellemző – stílustalansága 

keserített el, különösen az Intézet vonatkozásában. A könyvtárak megsemmisülése, 

az intézeti tervtár pusztulása, az addig rezervátumi védettséget élvező iparág 

»vadnyugattá« válása. Amennyire méltóságteljesen tudták ezt a bányászok megélni 

az országban, annyira méltatlanul az alumíniumipar”. 1996-ban megszűnt az 

Intézet, az iparági átlagnál jóval gyengébb végkielégítésekkel, és erősebb lelki 

megrázkódtatásokkal. 

Az addig irányított országos hulladékkataszter-vizsgálatokat tovább végezte a 

Gazdasági Minisztérium megbízásából, saját vállalkozás keretében. Szerényre 

fordult életkörülményeit az írással igyekezett kompenzálni. A sok-sok tanulmány 

alapján sorra születtek cikkei a szaklapok mellett főként az Élet és Tudomány-ban is. 

„Az írás számomra életforma, írnom kell…” – mondta magáról. Szakmai irodalmi 

munkásságát összegezve: a BKL Kohászat-ban 10, a BKL Öntödé-ben 1, a 

Gazdaság és Gazdálkodásban 1, az Élet és Tudományban 5 egyéb témájú cikk 

mellett 10, a kohászathoz, vagy a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó cikke jelent 

meg. Emellett rendszeres szerzője volt a HUNGALU Híradó-nak, és az 

Alumíniumipari Múzeum lapjának, a Mi Múzeumunk-nak is. 

Az élet az idézett, kedveltebb „szabadon választott gyakorlatok” irányába terelte, 

melynek eredményeit más cikkek hivatottak bemutatni. Ottani sikerei ellenére nem 

szakadt el a kohászattól (igaz mi sem hagytuk, hogy elszakadjon). Rendszeres 

résztvevője volt továbbra is a kohász és öntész szakmai rendezvényeknek. 

Munkájára, segítségére mindig számíthatott az Öntödei Múzeum, de az 

Alumíniumipari Múzeum is. 2000-ben a Magyar Fémhulladék Forgalmazók és 

Feldolgozók Szövetsége (FÉMSZÖVETSÉG) ügyvezető titkárának választotta, és 

ezt a pozíciót haláláig be is töltötte. E tevékenysége kapcsán álljon itt az utolsó 

idézet a már többször hivatkozott riportomból (HAJNAL 2013): ”A FÉM-

SZÖVETSÉG titkári feladatainak ellátása egy kapocs számomra az alólam kilőtt 

szakmámmal. Én az egész hulladékgazdálkodási- és másodnyersanyag-kérdést 

környezetvédelmi kérdésnek tekintem. Ezért éreztem valamiféle küldetés-félét néhány 

éve, hogy általános- és középiskolák tucatjaiban tartsak előadást gyermekeknek 

erről a problémáról, Algyőtől Sopronig. Éreztem, hogy van értelme, és sokkal többet 
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kellene tenni a felvilágosítás, meggyőzés területén.” Utóbbi tevékenységéért 2008-

ban a Környezetvédelem Világnapján „Környezetünkért Díj”-at vehetett át az 

illetékes minisztertől. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek 

már egyetemista korától tagja volt, bár cikkein kívül az egyesületi munkába aktívan 

csak az utolsó 15 évében kapcsolódott be. A történeti munkabizottság tagjaként 

tevékenykedett (lásd többek közt: jósvafői kapahámor). Munkásságáért 2013-ban az 

OMBKE a 103. küldöttgyűlésén Mikoviny Sámuel emlékéremmel tüntette ki. 

 

 
 

A Mikoviny emlékérem átvétele (2013) 
(Hajnal János archívumából) 

 

Végezetül – pont ipartörténeti és 

egyesületi vonatkozásban – egy ku-

darcként megélt csatánk sikerré 

formálásáról: Péter munkáját min-

dig a gyorsaság, az azonnali tettek 

jellemezték. Az inotai kohó 2006-

os bezárását követően azonnal 

emlékkonferencia szervezésbe fo-

gott, nem mérlegelve, hogy az ajkai 

és tatabányai kollégák már begyó-

gyult sebeivel ellentétben az inota-

iakat még a friss és mély fájdalmak 

gyötörték. Nagy csaták közepette 

kivártunk, és kompromisszumot 

kötöttünk. Végül közös szerve-

zésben (OMBKE Fémkohászati 

Szakosztály) 2013 júniusában, a 

volt Csepeli Fémmű területén meg-

tartottuk az emlékkonferenciát, és 

alumíniumból öntött, mind a négy 

hazai alumíniumkohóra emlékező 

táblát lepleztünk le az első magyar 

alumíniumkohó üzemcsarnokának a 

falán. Az ötletgazda Péter volt, aki 

a „kötelező gyakorlatait” is ily 

elkötelezettséggel, odaadással és 

szívvel végezte. 

 

 

Hajnal János 

okl. kohómérnök és barát 
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