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A rudabányai vasércbánya villamosításának
kezdete
Közli: HADOBÁS SÁNDOR
Az 1880. február 3-án Bécsben létrejött Borsodi Bányatársulat
célja a rudabányai vasérctelep külszíni nagyüzemi módszerekkel
történő kiaknázása volt. Az üzem és a bányatelep kiépítése lendületesen folyt a következő években, és ennek köszönhetően Rudabánya a század végére Európa egyik legkorszerűbb bányahelyévé
vált. A társulat vezetése arra törekedett, hogy a termelés körülményeit és jövedelmezőségét folyamatosan javítsa, amit többek között
az akkoriban még újdonságnak számító technikai megoldások
gyors alkalmazásával kívántak elérni. A gépek, berendezések eleinte gőzüzeműek voltak, ám a szenet és a vizet nehéz terepen kellett a bányába felszállítani. Ezért 1898-ban az akkor még ritkaságnak számító villamos központ létesítését határozták el a bányatelepen, ahonnan légvezeték továbbítja az áramot a külszíni fejtés
munkahelyeire a szállítóberendezések működtetése céljából. A 100
lóerős váltóáramú generátort, kazánházat gőzgéppel, épülettel
együtt 1898 októberére fel is építették. Ez a beruházás tette lehetővé, hogy később elektromossá alakítsák át az angol gyártmányú
gőz-kotrógépeket, és a bányavasút is villamos meghajtást kapjon.
Erről a jelentős műszaki fejlesztésről kevés információval rendelkezünk. Az üzem történetének első 75 évét feldolgozó Rudabánya ércbányászata című alapvető könyvben (1957) is csak néhány
sort találhatunk róla. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum adattárában szerencsére megmaradt a villamos központ műszaki leírása; s bár a hozzá tartozó rajzok és térképek időközben elkallódtak,
a dokumentum önmagában is sokat elmond e fontos létesítményről.
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Az alábbiakban teljes egészében, eredeti helyesírás szerint közöljük a becses dokumentumot, amelynek leltári száma I-5.

Műszaki leírás
A borsodi bányatársulat rudabányai telepén létesítendő villamos
erő átvitel – illetve siklók tervezetéhez

Bányatársulatunk rudabányai telepe közelében művelés alatt
álló, mellékelt helyszínrajzban feltüntetett Andrássy és Vilmos bányákban, villamos erővel hajtott felhúzó készülékeket illetve siklókat tervezünk berendezni. Ezen siklókon az Andrássy bányában
összegyűlt valamint az érczkövet takaró fedőrétegek a helyszínrajzban „A” val jelölt hegyoromra felhúzni és ottan a hegy lejtőjén
elteríteni – a Vilmos bányában pedig a vaskövet az előbbihez hasonló módon és – siklón felhúzni és onnan az 50 ctm vágánytávú s
már régebben üzemben levő gőzüzemű bánya vasutunkon rudabányai pörkölőinkhez illetve ottani állomásunkra elszállítani tervezzük, a tervezett berendezések által egyrészt üzemünket fokozni, a
kézi munkát jobban értékesíthetni, és gazdaságosabb kezelést remélhetünk elérhetni. A berendezés valamint annak elhelyezése a
mellékelt helyszínrajz s az ahoz tartozó részletes építési tervekben
feltüntetett módon és pedig következő képen létesülne. Rudabányai vasút állomásunk közelében, nevezetesen a helyszínrajzon
1181. számmal jelölt telken, egy központi áramfejlesztő telep építését tervezzük.
Központi telepünk három 85 m2 fütő felületű és 10 légkörnyomású gázkazánnal és egy fekvő gőzgéppel lesz felszerelendő, ezen
gőzgép egy dynamogépet hoz működésbe, mely utóbbi 2000 volt
és 35 ampére áram erősségű váltakozó áramot szolgáltatna.
A gép és dynamo felett a mellékelt tervezetben feltüntetett favázas gépház építése terveztetik, a kazánok nagyobbára szabadon,
illetve beboltozva fedél nélkül állnak. A gép táplálására szükséges
vizet a saját területünkön építendő közönséges kútból tervezzük
nyerni.
A 40 mtr magassággal tervezett magas kémény vasbádogból
belül kifalazva lesz felépítendő.
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A kazánok, gép és dynamo gép kezelését törvényszerű képesítéssel bíró egyénekre fogjuk rábízni, és az összes gépeket az elő írt
felszereléssel fogjuk elláttatni.
A most leírt központi telepünkön fejlesztendő villamos áramot
az Andrássy és Vilmos bányákig távírda oszlopokon 4.0 mtr magasra fügesztett kettős vezetéken tervezzük át vinni, a vezeték vonalát a helyszín rajzban feltűnő módon jelöltük meg.
A vezeték az Andrássy bányában a helyszín rajzon „A”-val jelölt helyen egy transformátorral áll kapcsolatban, mely Transformator a 2000 volt feszültségű áramot 300 voltra szállítja le,
mely feszültség mellett lesz működésbe hozva az itt elhelyezett Ii
rendű motor.
A motor egy kiss kezelő épületben lesz elhelyezendő, itten
208.89 mrt távolról 59.9 mtr magasságra lesz a bánya hulladék a
helytetőre felvonandó, s ott mint már említettük elterítendő.
A siklón alkalmazandó szállító kocsik önműködő fékkel lesznek felszerelve, a sikló maga 1.0 mtr nyomtávú vágánnyal közepén a kocsik találkozására 40.o mtr hosszú kitérővel terveztetett,
hogy a fel és álépítmény olcsóbbá tétessék. A sikló alsó állomásától 25.0 m távolra keresztezi, illetve alatta megy el a már üzemben
lévő 50 ctm vágánytávú gőzbánya vasutunknak. A keresztezés helyén a sikló pályája fölött a bevágás a bánya vasút 5.90 mtr magasságban, egy mellékelt részlet rajzban feltüntetett fahíddal terveztük áthidalni.
A villamos légvezeték az Andrássy bányától a Vilmos bányáig
szintén távirda oszlopokon lesz tovább vezetendő, mely úgy a
felfügesztés magassága, mint az alkalmazandó porczelán elszigetelők tekintetében az Andrássy bányáig tervezett vezetékkel teljesen megegyező módon lesz építendő.
A Vilmos bányában a „C” ponton, kis épületben elhelyezendő
berendezés és II rendő motor, az Andrássy bányában tervezettel
minden tekintetben azonos.
A sikló 75.2 mtr távolra 20.75 mtr emelkedéssel bír – a sikló
pályája ennél két vágányú.
Az egész berendezés részben saját területünkön részben Rudabánya és Felső-Telekes községek határában és ottani birtokosok
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területén lesz létesítendő. Az idegen területek egyrészt megvenni,
másrészt különösen a vezeték oszlopok elhelyezésére és a vezeték
alatti, – a fenntartásra szükséges területeket kártalanítás útján reméljük megszerezni, s mivel ez iránt a szükséges lépéseket már is
megtettük, reméljük hogy a közigazgatási bejárás alkalmára a területek használatba vételére vonatkozó engedélyeket befogjuk mutatni.
A vezeték, valamint a többi tervezett építmények által víz folyások nem érintetnek és idegen érdekek nem sértetnek meg.
A vezeték köz használatban lévő utat három ízben szel át és
pedig Rudabánya községben a központi telep közelében ugyan itt
a vezeték első törése közelében és végre Felső-Telekes község határában az alsó Telekesre vezető községi utat.
A vezeték hossza a központi teleptől az Andrássy bányáig 1500
mtr, innen a Vilmos bányáig 2000 mtr összesen tehát 3.5 kmtr
hosszú.
Közhasználatban lévő utak, műtárgyak vagy egyébb létesítmények áthelyezése vagy átalakítása nem lesz szükséges.
A költségekről külön jegyzéket csatoltunk, mely szerint a berendezés 42000 frtot tenne ki.
Rudabánya 1898 April hóban
Breitfuss Gasp.

Breitfuss Gáspár bányaigazgató aláírása a dokumentumon.
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In memoriam

Dr. Kretzoi Miklós
(1907 – 2005)
HADOBÁS SÁNDOR
2005. március 13-án, életének 99. évében elhunyt dr. Kretzoi
Miklós Széchenyi-díjas professzor, geológus, paleontológus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Állami Földtani Intézet volt
igazgatója és munkatársa. Életútjának és tudományos tevékenységének részletes méltatása a szakmai fórumok feladata. E helyen
csupán az Érc- és Ásványbányászati Múzeumhoz fűződő kapcsolatairól és a rudabányai őslénytani leletek feltárása terén végzett
munkásságáról emlékezünk meg.
1967-ben Tasnádi Kubacska András közvetítésével Kretzoi
Miklós kezébe kerültek a rudabányai vasércbányában Hernyák Gábor főgeológus által gyűjtött ősmaradványok. A sokat látott, tapasztalt tudós a küldeményben talált néhány centiméteres állkapocs-töredékről azonnal felismerte, hogy nem mindennapi leletről
van szó: egy sokmillió évvel ezelőtt élt ősmajom maradványát tartotta a kezében, amit Rudapithecus hungaricus néven vezetett be a
tudományos irodalomba. Így indultak meg a rudabányai kutatások,
amelyek vezetését 1982-ig Kretzoi Miklós látta el. Neki köszönhető a rendszeres ásatások megindítása 1972-ben, majd a lelőhely
védetté nyilvánítása 1977-ben, ezzel párhuzamosan pedig az őslénytani telep kiépítése. A leleteket adó, a külszíni vasércbánya
pereméről benyúló lignites-agyagos földnyelv fölé védőtetőt, a kutatók számára többszobás faházat, a látogatók fogadására kis bemutatótermet emeltek, végül az egész területet körbekerítették. A
hívatlan vendégek elriasztására szükség volt az állandó őrszolgálat
bevezetésére is. (Amikor az 1980-as évek vége felé már nem jutott
pénz a fenntartásra és az őrzésre, vandál kezek sajnos mindent elpusztítottak, amit csak lehetett. Kényszerű megoldásként ezért kel151

lett a lelőhelyet földdel betakarni, hogy legalább az ásatási területet megvédjék az illetéktelen behatolók kártételétől.)
Az őslénytani telep kezelésének és kiépítésének feladatát az
Érc- és Ásványbányászati Múzeum vállalta magára, így természetes, hogy az intézmény szorosan együttműködött Kretzoi profeszszorral és munkatársaival. A múzeum és vendégháza volt a kutatások legfőbb bázisa, innen tartották a kapcsolatot a külvilággal (hiszen akkor még a telefonálás sem ment könnyen Rudabányáról),
ide érkeztek és innen indultak az ásatások résztvevői, a lelőhelyet
megtekintő hazai és külföldi tudósok, az újságírók, egyszóval mindenki, aki Rudapithecus-ügyben látogatott a községbe. Kretzoi
Miklós évente egy-két hónapot töltött a helyszínen, főleg nyáron,
amikor terepmunkát lehetett végezni. Ezekben az időszakokban
mindennapos vendég volt a múzeumban. Barátságos, közvetlen
egyénisége, ügyszeretete és embersége mindenkit magával ragadott. Rudabánya lakói közül is sokan emlékeznek még az ősz tudósra, amint kissé görnyedten, vastag keretes szemüveggel a homlokán, gondolataiba mélyedve bandukol a község főutcáján egyegy fárasztó kutatónap végeztével. Gyakran szóba elegyedett a
helybeliekkel, s szívesen válaszolt a leglaikusabb kérdésekre is.
Kretzoi Miklós hosszú és sikerekben gazdag pályafutásának
kétségtelenül a Rudapithecus-kutatás jelentette a csúcspontját. Sokat tett azért, hogy a nemzetközi tudományos közvélemény befogadja és elismerje a rudabányai leleteket. Külföldi konferenciákon
ismertette rájuk vonatkozó elgondolásait és eredményeit, aminek
hatására a paleoantropológia legkiválóbb művelői közül sokan elzarándokoltak hozzánk: ki csak Budapestre, a Magyar Állami
Földtani Intézetbe, ahol az eredeti csontanyagot őrzik, ki pedig
egészen az ásatások helyszínére. Számos magyar és idegen nyelvű
tanulmányban tette közzé az egyre gyarapodó ismereteket, míg végül a világhír is felkapta Rudabányát, mint őslénytani lelőhelyet.
Az igazi áttörést a Nature című tekintélyes londoni lapban napvilágot látott publikációja jelentette 1975-ben. Sajnos angol nyelvű
összefoglaló monográfiája kiadó híján sokáig kéziratban hevert, de
2003-ban (2002-es évszámmal) a Magyar Nemzeti Múzeum jóvol-
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tából mégis kézbe vehettük a könyvet. A sors ajándékaként az agg
tudós még megérhette ezt a jeles eseményt.
Mély megrendüléssel búcsúzunk dr. Kretzoi Miklós professzortól. Emlékét kegyelettel megőrizzük, tudományos hagyatékát ápoljuk.
Kretzoi Miklós fontosabb publikációi a rudabányai leletekről
KRETZOI Miklós: Geschichte der primaten und der hominisation. =
Symposia Biologica Hungarica, Tom. 9. Bp. 1969. 23-31. p.
KRETZOI Miklós: Az emberré válás útján. = Anthropológiai Közlemények, 1974. 121-128. old.
KRETZOI Miklós: New Ramapithecines and Pliopithecus from the Lower Pliocene of Rudabánya in North-Eastern Hungary. = Nature, Vol.
257. 1975. 578-581. Fig. 6.
KRETZOI Miklós: Emberré válás és az Australopithecinák. = Anthropológiai Közlemények, 1976. 3-11. old.
KRETZOI Miklós: Ősünk? = Magyarország, 1976. 2. sz. 23. old.
KRETZOI Miklós: A rudabányai ősmaradványok feltárásával – az emberré válás új megvilágításban! A szenzációs leletek helye védett
lesz. = Búvár, 1977. 1. sz. 3-9. old. 9 kép, 2 térkép.
KRETZOI, M[iklós]: The Significance of the Rudabánya Prehominid
Finds in Hominization Researsh. = Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tom. 31. 1980. 4. sz. 503-506. old.
KRETZOI Miklós: Az emberré válás kutatásának mai állása. A Darwincentenárium kapcsán. = Magyar Tudomány, 89. évf. 1982. 490-500.
KRETZOI Miklós: Új hominid lelet Rudabányáról. = Anthropológiai
Közlemények, 28. évf. 1984. 91-96. old. Ábrákkal.
KRETZOI, Miklós: The fossil Hominoids of Rudabánya (Northeastern
Hungary) and early hominization. Bp. 2002. [2003.] Magyar Nemzeti
Múzeum, 285 old. 14 tábla. – Ismertette: T. Dobosi Viola, Múzeumi
Hírlevél, 24. évf. 2003. 12. sz. 373-374. old.
KRETZOI Miklós – KROLOPP Endre – LŐRINCZ Hajnal – PÁLFALVY István: A rudabányai alsópannóniai prehominidás lelőhely flórája, faunája és rétegtani helyzete. = A Magyar Állami Földtani Intézet
Évi Jelentése az 1974. évről, Bp. 1976. 365-394. old.

__________________
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Dr. Moldovai Viktor
(1921 – 2005)
HADOBÁS SÁNDOR
2005. május 5-én, életének 84.
évében elhunyt dr. Moldovai Viktor okl. közgazdász, nyugalmazott gazdasági igazgató, az Érc- és
Ásványbányászati Múzeum Alapítvány kuratóriumának tagja. Családja, barátai, tisztelői és volt
munkatársai június 1-én búcsúztak tőle Budapesten, a máriaremetei Szentlélek római katolikus
templomban bemutatott gyász-istentiszteleten.
Dr. Moldovai Viktor különböző felelős gazdasági beosztások
után 1964-ben lett az akkor megalakult Országos Érc- és Ásványbányák Vállalat (rövidítve OÉÁV, majd csak OÉÁ) gazdasági
igazgatója. Ebben a beosztásában sokat tett azért, hogy Rudabányán fejlődésnek induljon az 1956 óta működő helyi bányászati
gyűjtemény. Murvay László vezetésével előbb a vállalat egyes
üzemeinek, majd a történelmi Magyarország érc- és ásványbányászatának históriáját bemutató állandó kiállítások nyíltak a múzeumban, emellett pedig megkezdődött a rendszeres gyűjtő, kutató
és feldolgozó munka is. Az intézmény 1968-ban országos gyűjtőkörű szakmúzeum besorolást kapott, s mind a mai napig eredményesen működik. Az 1980-as évek végéig az OÉÁ volt a múzeum
fenntartója és legfőbb támogatója. Ennek az önként vállalt nemes
feladatának a cég vezetése mindig gondosan eleget tett, amiben
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elévülhetetlen érdemei voltak dr. Moldovai Viktornak: a pénzügyek irányítójaként megkülönböztetett figyelemmel kísérte a múzeum helyzetének alakulását, egészen 1984-ben történt nyugalomba vonulásáig. Ha szükséges volt, minden rendelkezésére álló eszközzel segítséget nyújtott: rendkívüli támogatással, célfeladatok finanszírozásával vagy éppen természetbeni juttatásokkal. Neki köszönhető, hogy a múzeum átvészelte a 70-es és 80-as évek fordulójának nehéz időszakát, amikor az iparág hanyatlása már megkezdődött, és a csökkenő nyereség miatt egyre kevesebb jutott a
kulturális intézmények fenntartására, támogatására.
Munkaköri feladatai közé tartozott a vidéki üzemek időnkénti
ellenőrzése, s amikor a rudabányai vasércbányához vezetett az útja, sohasem mulasztotta el felkeresni a múzeumot. Nagy örömmel
nézte végig a folyamatosan gyarapodó kiállításokat, érdeklődött a
tervek és feladatok iránt, és hasznos tanácsokat adott az aktuális
problémák megoldására. A hivatalos teendők befejezése után szívesen időzött és beszélgetett az ódon tárgyak között, jól érezte magát a múzeumban, s büszke volt arra, hogy egy ilyen intézmény
egyik „gazdája” lehet. Azt vallotta, hogy egy-egy patinás szakma
– mint amilyen például az érc- és ásványbányászat – emlékeinek
gyűjtése és bemutatása elemi kötelessége az adott ágazatot reprezentáló vállalatoknak; húsz esztendeig tartó gazdasági igazgatói
működése alatt ezt sohasem tévesztette szem elől.
A rendszerváltozás körüli időszakban az OÉÁ válságba került,
a múzeum fennmaradását csak alapítványi formában lehetett biztosítani. Mi sem természetesebb, hogy amikor 1990-ben létrejött
az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány, dr. Moldovai
Viktort is meghívták a kuratórium tagjai közé. Viktor bácsi örömmel tett eleget a felkérésnek, jól esett számára, hogy bár már hoszszabb ideje nyugdíjban volt, nem feledkeztek meg a múzeumügyben szerzett korábbi érdemeiről. Csaknem 15 esztendőn keresztül
– leszámítva a betegséggel terhelt utolsó hónapokat – rendszeresen
részt vett a kuratórium ülésein, ha szükséges volt, eljárt az ügyesbajos dolgokban, tárgyalásokat, megbeszéléseket folytatott, egyszóval aktívan és eredményesen vette ki részét a munkából. A higgadtság és a türelem még a legnehezebb helyzetekben sem hagyta
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el. Tanácsaira, véleményére, érvelésére a többiek mindig odafigyeltek és megszívlelték azokat, hiszen sok évtizedes tapasztalat
húzódott meg mögöttük.
Barátságos, megnyerő egyénisége, csendes mosolya hiányozni
fog mindazoknak, akik ismerték és szerették. Őszinte fájdalommal
búcsúzunk dr. Moldovai Viktortól, s köszönjük mindazt, amit a
múzeumért, a magyar érc- és ásványbányászat emlékeinek megőrzéséért tett.
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Dr. Görgő Tibor síremlékének avatása
Rudabánya, Telepi temető, 2005. szeptember 6.
Szobota Lajos polgármester beszéde
Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Vendégeink, rudabányaiak!
Régi adósságunk törlesztése fejeződik be a mai kegyeletes eseménnyel. Rudabánya Nagyközség Önkormányzata a budapesti
Farkasréti temetőben exhumáltatta és Rudabányára szállíttatta a
község egykori szeretett orvosának, vitéz dr. Görgő Tibornak a
földi maradványait. Szeptember 1-jén a római katolikus egyház
szertartása szerint végső nyugalomba helyeztük a hamvakat a
telepi temetőben, most pedig sor kerül a friss hant fölé emelt szép
síremlék avatására is. Köszönetet mondok mindenkinek, akik segítették e megható és nemes cselekedet megvalósítását.
A történet tavaly nyáron kezdődött. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum kapcsolatban áll Görgő doktor úr budapesti rokonával, dr. Mályusz Gizellával. Tőle értesültek arról, hogy a Farkasréti temetőben lejárt sírjának 25 éves fennállási joga, ezért azt újra
meg kellene váltani. Ellenkező esetben a temető gondnoksága felszámolja, eltünteti a sírt. A hozzátartozók természetesen hajlandók lettek volna a sírhely újbóli megváltására, de mivel már maguk is idős emberek, a jövőre gondolva felajánlották azt a lehetőséget, hogy kerüljenek Rudabányára a hamvak, ahol dr. Görgő Tibor végső, és a település életében egykor betöltött szerepéhez méltó nyughelyet kaphatna. A múzeum igazgatója a község vezetéséhez továbbította a felvetést. Önkormányzatunk képviselőtestülete a legközelebbi ülésén egyöntetűen, nagy megértéssel és örömmel támogatta az ügyet. Azonnal meg is tettük a szükséges lépéseket, azonban a hazai bürokrácia útvesztői miatt csak most, közel
egy esztendő után valósulhatott meg a szép elgondolás. A költsé157

geket a nagyközségi önkormányzat és az Érc- és Ásványbányászati Múzeum közösen vállalta magára.
Hazatért tehát dr. Görgő Tibor, ha csak haló poraiban is, oda,
ahol életének, aktív tevékenységének értékes 38 esztendejét áldozta a bányászok és hozzátartozóik gyógyítására. Hívtuk haza
életében is, budapesti magányából, de valamiért nem jött. Amikor
elhunyt, sem a család, sem pedig a község nem gondolt arra, hogy
Rudabányán kellene eltemetni. De nem feledkeztünk meg róla,
neve, munkássága nap mint nap szóba kerül még ma is: születésének 100. évfordulója alkalmából emléktáblát helyzetünk el egykori rendelője falán, a helyi múzeum állandó kiállításában pedig
két tárló mutatja be orvosi és költői pályafutását. S amikor valahol
felcsendül halhatatlan műve, a Zúg az erdő című dal, melegség
járja át a szívünket, tudván, hogy az ő szerzeményét halljuk.
Most végre késői elégtételként örömmel és megnyugvással jelenthetem Rudabánya polgárainak és mindazoknak, akik számon
tartják még a nevét, hogy megcselekedtük, ami elemi erkölcsi kötelességünk volt: hazahozattuk és méltó módon elhelyeztettük vitéz dr. Görgő Tibor bányaorvos, költő, dalszerző földi maradványait. Azért ma, szeptember 6-án kerül sor a kegyeletes eseményre, mert ez a nap halálának a dátuma: éppen 27 esztendeje hajtotta
örök álomra a fejét a doktor úr. Ilyen időtávlatból a gyász súlya
szerencsére már nem nehezedik ránk, ezért most a meghitt emlékezésé és az őszinte tiszteletadásé a főszerep. Egyébként a véletlen
úgy hozta, hogy a szomszédos síremlék éppen egykori kedves barátjáé és bányatársulati kollégájáé, Eltscher Károly tanítóé. Nemhiába mondjuk, hogy a véletlenek sokszor minden szándéknál találóbbak.
Ezentúl rudabányai síremlékénél emlékezhetünk vitéz dr. Görgő Tiborra, fejezhetjük ki az utókor iránta érzett háláját és tiszteletét évfordulókon, jeles alkalmakon. Tudom, hogy a sírján mindig lesz virág, mert a község történetében nincs még egy ember,
akinek annyit köszönhet lakosságunk, mint neki. S mivel orvosi
hivatása mellett kiváló költő és máig ismert dalszerző is volt, reméljük, megyénk és az ország kulturális életének képviselői sem
feledkeznek meg arról, hogy a jeles alkotó Rudabányán talált vég158

ső nyugalomra, és sírját számon tartják majd a zenei és irodalmi
emlékhelyek között.
Végezetül köszönetet mondok mindazoknak, akik a síremlékállítás technikai munkálatait végezték: a helyi településüzemeltető kht dolgozóinak, valamint Bári Gyula és Attila szendrői kőfaragó-mestereknek.
(Dr. Görgő Tibor rövid élet- és pályarajzát az Érc- és Ásványbányászati
Múzeum Közleményei I. kötetében közöltük. – A szerk.)

Kállai Géza építészmérnök, író emlékbeszéde
Itt állok az aknaszájnál, Tibor bácsi, ahová most a bányász utolsó műszakjára lebocsátanak. Nem egyedül állok itt. Mellettem százak állnak, akiket te segítettél a világra, és akik most Neked a bányászhimnuszt fogják énekelni. De itt vannak azok is, akiknek a
hangját nem hallani, mert hiába viakodtál értük vitézül a halállal.
Az öreg bányászok élén pedig bizonnyal itt áll az én édesapám is,
akinek leghűségesebb barátja te voltál.
Az első nagy háború fergetegéből szegődtél Rudabányára, ahol
üres volt a patika, s a bányászok asztálán nem volt kenyér. De volt
itt számos, hadak hozta nyavalya, és volt vesztett háború okozta
nyomorúság. Aztán jött Trianon, meg gazdasági válság. Ám irányításoddal a közösség erőfeszítései nyomán lett Rudán kórház,
lett rendszeres egészségügyi ellátás és társadalombiztosítás. Havonta vizsgáltad az iskolában a kis bányászokat, és gyógyítottad,
ha nem volt gyógyszer, magad összeállította készítményekkel. És
lám, a bánya és a bányatelep tíz év alatt talpraállt, és megcsonkított ország elsőnek elismert ércbányája lett.
De nem ez volt neked elég nagy feladat. Ha szülő anyához,
vagy nagybeteghez hívtak, hóban, fagyban, zivatarban elkutyagoltál a szomszédos falvakba is. Sokszor, nagyon sokszor fizetség
nélkül.
Verseidben elsirattad Eperjest és kincses Kolozsvárt, hirdetted
a reményt, a visszatérést, ami ugye a második vesztett háborúban
talán örökre szertefoszlott. A megváltozott világban mégis méltat159

lanul kellett távoznod Rudáról, ahol nem csak a munkádat, de az
életedet is otthagytad.
Ritkán szegődött hozzád a szerencse. Lelked mélységét nem
értették azok, akik hozzád tartoztak. Magányosan róttad életed ösvényét. Ám egyszer akadt meseszép asszony, akinek a szíve csordultig telt szerelemmel irántad, akinek bársonyos pillantását világtalanul őrizted, s akiért most örökre Zúg az erdő.
Lásd elment érted, és hazahozta hamvaidat a község. Nos, este,
amikor odaát is a te nótádat huzatják, koccints apámmal arra, hogy
az emberek igenis tudják, mi a hála, hogy az embertelen világban
is van emberség és szeretet, az pedig erősebb az erőnél, gazdagabb
a gazdagságnál, és hatalmasabb a hatalomnál.
Tibor bácsi, ölelje át az Úr a lelkedet!

Kállai Géza dr. Görgő Tibor síremlékénél
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