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IN MEMORIAM OLAJOS EDE

(egy mecénás emlékére)

SOLT PÉTER

Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14.

— „Ismered az Ede bácsit? ” — kérdezte tõlem jó húsz
évvel ezelõtt az azóta sajnos elhunyt dr. Mihály Sándor
paleontológus kollégám a MÁFI Múzeumában. —
„Lelkes amatõr gyûjtõ, különösen az eocén érdekli, hozott
pár szép korallt a Gyûjtemény részére Gántról”.

Nem sokkal ezután találkoztam elõször Olajos Edével
a TIT Stúdió Ásványbarát Szakkörében, ahol éppen 
dr. Kecskeméti Tibor tartott elõadást a Nummulitesekrõl.
Ismerõsei, gyûjtõtársai körében állt a deresedõ halántékú,
markáns arcú férfi, aki elragadtatott hévvel ecsetelte az
õszi Vértes szépségét és a Gánt környéki bauxit külfej-
tések eocén fedõrétegeibõl elõbukkanó „fornai rétegek”
változatos fosszíliáit.

— „Meglátod Péter, ha innen kiengednek, megcsi-
szolom még azt a gánti korallt, amit együtt gyûjtöttünk!”
— mondta elhaló hangon az Uzsoki úti kórházban, miután
mindkét lábát elhatalmasodó érszûkülete miatt tõbõl
amputálni kellett. — „A gyûjteményem, tudod a Föld-
tanié, remélem hasznát tudják venni!” — nyilvánította ki
újból végakaratát.

Elszoruló szívvel léptem ki a kórterembõl, aztán amint
hazafelé ballagtam a ködös, nyirkos, késõ õszi estében,
újból fölvillantak elõttem a közös gyûjtõutak, a végtelen
beszélgetések és öreg barátom nehéz életútjának állomásai.

OLAJOS EDE 1933 január 18-án született Budapesten,
édesapja lakatosmester volt, a család szûkös körülményeit
a háborús évek tovább nehezítették. A közeli gyárnegyedet
ért légitámadás után, a közelgõ ostrom elõl Edét a Zala
megyei rokonokhoz Rigácsra menekítették, késõbb sokat
mesélt vidéki emlékeirõl a kis falusi elemi iskoláról, és a
rajtuk átviharzó háborúról. Visszakerült a fõvárosba és
kitanulva az esztergályos szakmát, a „vas és acél országa”
számos nagy üzemében (Lámpagyár, Danúvia, Könnyû-
ipari Szerszám és Gépgyár, Gyõri Szerszám és Gépgyár,
Erzsébeti Légszeszgyár, Autó- és Traktoralkatrészgyár,
Mûszertechnikai Vállalat stb.) dolgozott. Az ötvenes évek-
ben szókimondásáért és nem megalkuvó természete miatt
számos kellemetlenség éri, fél évre kényszermunkahelyre
küldik, magánélete is szerencsétlenül alakul. 56-ban a
betörõ szovjet tankok a csendes kis zuglói utcát is
végiglövik.

Már ifjúkorában érdekli a történelem és az irodalom,
talán ennek is köszönhetõ, hogy a hetvenes években a
Nemzeti Színháznál dolgozik, mint díszítõ, Marton Endre
a színház igazgatója többször is elismeri kiemelkedõ
munkáját. Elragadtatva mesélt Sinkovics Imrérõl és
különösen Kálmán Györgyrõl, aki akkoriban a Marat
halálában nyújtott felejtehetelen alakítást.

Régóta érdekli a természet, sokat jár túrázni, kirándul-
ni, vonzza a természet ezernyi szépsége és egy sorsfordító
látogatás a Nemzeti Múzeumban — az „Õslények világa”
és az „Ásványok és kõzetek világa” végleg rabul ejti. Sorra
bújja a könyvtárakat, könyvesboltokat, antikváriumokat,
szeretne minél többet megtudni a Föld történetérõl. A TIT
Stúdió Ásványbarát Szakkörének lelkes tagja, minden
elõadáson ott van. A budai hegyekben a Mátyás-hegyi
kõfejtõben találja élete elsõ „nagy” leletét, egy Pecten-
félét, melyet nagy türelemmel és kézügyességgel otthon
kipreparál, és pár vértesi, bakonyi kirándulás után egy-
hamar az eocén kutatása válik egyik kedves területévé. Az
ásványok világából különösen a gránátok bûvölik el, tán
száznál is több alakalommal járja a Börzsöny túristaútjait,
bányáit, vízmosásait. Rohamosan gyarapszik gyûjteménye,
melyet szerény keresményébõl vett darabokkal is kiegészít.
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1933–1999



Maga készítette vágó és csiszoló berendezésén vágja, csi-
szolja a jáspisokat, az átkristályosodott kõbeleket, fokoza-
tosan kialakít egy kõzetcsiszolat-gyûjteményt. A gyûjte-
mény különös értékei a többtucatnyi már felszámolt, meg-
szûnt, rekultivált, vagy szemétlerakóvá vált bányából szár-
mazó leletek (Erdõbénye ásványai, Csillaghegy cápafogai,
koralljai, Tokod eocén fosszíliái, a gánti bauxitkülfejtések
eocén koralljai, Úrkút, Dorog ásványai stb.), melyek mind-
egyike pótolhatatlan érték. Gyûjteményét és gyûjtõ-
munkáját a Minerofil Társaság Szabó József-emléklappal
ismeri el, alapító tagja és szerény lehetõségei ellenére is
támogatója a Koch Sándor Alapítványnak.

Sokat jártuk együtt a hazai tájat, letûnt évmilliók emlé-
keit kutatva, számos lelõhelyre hívta föl figyelmünket,
vele és Mihály Sándorral közösen mentünk jónéhány lelet-
mentésre. Együtt dolgozott velünk Tihanyi István barátjá-
val Telkibánya középkori táróinak feltárásán, segített a
rudabányai ásatásokon.

A nyolcvanas években a Szalag és Zsinórgyárban dol-
gozik, végül 1993-ban megy nyugdíjba a Bosnyák téri
Villamos Remíz TMK mûhelyébõl. Ettõl kezdve minden
idejét és energiáját a gyûjtemény rendezésére és gyarapí-
tására fordítja. Ezermesterként, ragyogó kézügyességének
köszönhetõen fából és kõbõl arcokat is farag, csiszol.

1997 novemberében Brezsnyánszky Károlynak a
MÁFI igazgatójának címzett levélben fölajánlja gyûjte-
ményét a MÁFI Múzeuma számára. Dr. Kordos László
paleontológus az Országos Földtani Múzeum vezetõje és
Szenthéné Kákay Szabó Orsolya az Ásványtani Gyûj-
temény mineralógusa megtekintik az Olajos-féle gyûjte-
ményt és felismerik szakmai és gyûjteményi értékeit. 1998
õszétõl egészségi állapota rohamosan romlik, 1999
tavaszától szinte folyamatosn kórházban van, mindkét
lába amputálása után alig két héttel 1999. december 2-án
szíve és tüdeje már nem bírja tovább.

Számára a Magyar Állami Földtani Intézet egy olyan
kiemelkedõ fogalmat jelentett, melyet talán az Alapító-
levél és a hazai földtani kutatás nagy klasszikusai testesí-

tenek meg leginkább. Semsey Andor a nagy mecénás pél-
dája lebegett szeme elõtt, csak éppen az ötezer hold nem
állt rendelkezésére. Ez az ember, aki több mint negyven
évig állt az esztergapad mellett, az izzó forgács zuhatagá-
ban és az égett olaj gõzében, egy kis szobakonyhás zuglói
lakásban éldegélt, de fáradhatatlanul járta a bányákat, sza-
kadékokat, hegyeket-völgyeket, hogy fölkutatva a Föld
történetének ezernyi kincsét, mindezt majd, ha közeleg az
idõ fölajánlja Intézetünk Gyûjteményének, a Földtani
Múzeumnak. Olajos Ede amatõr gyûjtõ és a Magyar Álla-
mi Földtani Intézet kapcsolata ritka, de talán követendõ
példája lehetne egy közgyûjtemény és egy magángyûjtõ
kapcsolatának. Jómagam harminc éve dolgozom a MÁFI-
ban és bizony vajmi kevés leletbejelentésre emlékszem,
noha ez például a bányáknak feladata is. Ugyanakkor az
amatõr gyûjtõk között sokan vannak olyanok, akik nem
csupán önös érdekbõl hódolnak szenvedélyüknek, tekin-
tettel vannak a természetvédelmi szempontokra, szeretnék
jobban megismerni a földtudományokat és idõt, fáradsá-
got, pénzt nem kímélve gyarapítják gyûjteményüket,
melyet egykor majd egy iskola, egy mûvelõdési ház, vagy
egy múzem számára kívánnak hagyni. Kár lenne ezt az
energiát veszni hagyni, mindkét fél javára szolgálhatna, az
utókor okulására és a nemzet épülésére.

A többezer darabból álló kõzet, ásvány- és õsmarad-
vány anyaga már itt van a MÁFI Gyûjteményében, Ede
barátunk pedig már az égi ösvényeken pihen. Vajon remél-
hetjük-e, hogy a Neki tett ígérethez híven egy vitrinben a
Múzeum bemutatja az anyagot? Vajon remélhetjük-e,
hogy élete példa lehet sokaknak, hogyan is emelkedhetünk
fölé körülményeinknek? Vajon remélhetjük-e, hogy élet-
mûve példa lesz a hatalom és pénz rabságában élõ percem-
berkék számára is? Intézetünk történetében még nem volt
rá példa, hogy bárki is, minden ellenszolgáltatás nélkül
fölajánlja az életmûvét jelentõ gyûjteményét a Magyar
Álami Földtani Intézet Gyûjteménye számára. Most a
második ezredév végén egy szegény, de nemeslelkû ember
megtette. Vajon követõje akad-e?
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