
HÁNY EVES AZ OROSZ BANYASZATI-GEOLOGIAI SZOLGALAT?
Észrevételek Baráth István megemlékezéséhez (Magyar Geofizika 41, 4,175. o.)

B A R Á T H  István 300 éves az orosz bányászati
geológiai szolgálat címmel kis megemlékezést írt, 
bemutatva röviden az ez alkalomból Pétervárott rende
zett emlékkiállítást, illetve konferenciát.

Orosz szakmabéli kollégáinknak biztos jó okuk volt 
ezt az ünnepet az Oroszországot Európához illeszteni, 
az országot kemény eszközökkel is modernizálni akaró 
Nagy Péter cár személyéhez kötni. Nekünk, magyarok
nak azonban okunk van azzal büszkélkedni, emlékezni 
s emlékeztetni saját országbéli és orosz kollégáinkat, 
barátainkat, hogy e téren való szakmai kapcsolataink 
sokkal régibb időkbe nyúlnak vissza.

A magyar bányatörténet atyja, W E N C Z E L  Gusztáv 
1880-ban Budapesten, a Magyar Tudományos Akadé
mia Könyvkiadó Hivatala által kiadott Magyarország 
bányászatának kritikai története c. művének 155. ol
dalán lábjegyzetben ezt írja: „Vaziljevics III. Iván 
orosz (moszkaui) fejedelem 1488. Mátyás magyar ki
rályt Kuritz Tivadar (Fedor) követe által többek közt 
arra kérte meg, hogy küldjön neki olyan mesterembe
reket, kik a bányászathoz (maszterov, kotorni rudu 
znaet) s arany- és ezüstbányászathoz (kotoroi bij rudu 
umjel i rozdjeliti sz zemlejn); mert országában vannak 
ugyan arany- és ezüstérczek, de nincsenek olyanok, kik 
azoknak a földből való kiválasztásához értenek. 
(Pamjatniki diplomaticseszkih szpomenij drevnei 
Roszszij sz derzsavami inosztrannimi. I. kötet. Szent
pétervár, 1851, 165. o.).

S az orosz uralkodó nincs egyedül, aki a magyar bá
nyatörvényt vette alapul saját bányatörvényének meg
alkotásakor. Ugyancsak W E N C Z E L  hivatkozik VI. Ká

roly francia királyra, aki 1413. május 30-i 
„ordonannance”-jában megemlíti Magyarországot 
(royaummes de Hongrie), melyet saját országa bánya
jogának rendezése során mintául vett.

Az Orosz Birodalomban, akárcsak a Magyar Biro
dalomban ez időben már az uralkodói jogok, a jus 
regale közé tartozott a földben talált kincsek tulaj
donjoga, tehát bányászatra való átengedésének joga 
is. A bányászati-kohászati „szolgálat” kialakulása 
tehát minden gond nélkül ez időre is visszavezethető, 
de nyilván sokkal régibb időkbe is, hisz már Géza 
fejedelemnek — úgy tűnik — volt királyi „bánya
mestere”. S alighanem így volt az oroszoknál, keleti 
szlávoknál, akikről tudjuk, hogy karddal adóztak a 
Kárpátok előterében ideiglenesen állomásozó magyar 
(mogyeri) vezéreknek.

Említhető lenne a szászországi származású, de Sel
mecbányán tanult, rózsakeresztes Reineggs Jakab „or
vos, bányász, kohász” is, aki a később orosz védelmet 
kérő Grúziában tanított „nemes érceik helyes olvasztá
sára”, ágyúöntésre. Később grúz nemessé lett, majd 
Szentpétervárott a seborvosi főiskola igazgatója.

Az orosz-magyar bányászati kapcsolatok 19. századi 
figyelemre méltó mozzanata, hogy B lT T S Á N S Z K Y  Ede 
nemesérc-dúsítási szabadalma hasznosítást nyer az 
orosz cár Altaj hegységi magánbirtokán.

Sok más mozzanata is említhető lenne a két ország 
ilyetén akart, vagy nem akart kapcsolatának, amelyek
nek be- és fölmutatása egy szakmai ünnep kapcsán 
szinte kötelesség.

Tóth Almos

OLAJIPARI SZAKMAI TALÁLKOZÓ ZALAEGERSZEGEN

A Zalai Hírlap 2001. május 11-i száma tudósított arról a 
találkozóról, amelyen a Magyar Olajipari Múzeum zala
egerszegi munkatársi gárdája május 1 0 -én szakmai és tu
dományos eszmecsere keretében fogadta a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vezetőit.

Baráth István, Tóth János igazgató és Bodoky Tamás a 
múzeum szabadtéri kiállításán

A  találkozó résztvevői a Papp Simon Emlékszobában

A két intézmény tudományos tevékenységét reprezen
táló kiadványok, dolgozatok, szakmunkák cseréje mellett a 
zalai speciális olajipar-történeti feladatok és a zalaegerszegi 
geofizikai vonatkozású műszergyűjtemény áttekintésére is 
sor került. Megbeszélték az ELGI-ben megnyitás előtt álló
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