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BKL kérdőív
Tisztelt Tagtársaink,
Nagyon szépen köszönjük, hogy 263
tagtársunk megosztotta velünk véleményét
a Bányászati és Kohászati Lapokról.
Egyesületünk hozzávetőlegesen 1.600
tagtársunk részére tudja a Hírlevelünket
kiküldeni. Ez alapján több, mint 16%-os
visszajelzést kaptunk, ami meghaladta
előzetes várakozásainkat.
A kérdőív válaszadóinak 71%-a a BKL
Bányászatot, 27%-a a BKL Kohászatot
olvassa (2% nem volt beazonosítható). Az
eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy
a vélemények megoszlásában nincs jelentős
eltérés a két lap olvasói között:
Olvasási gyakoriság:
mindig
gyakran
ritkán
soha
Összesen:
Tartalom:
Küllem:

Bányászat
66,7%
21,5%
11,3%
0,5%
100,0%

Kohászat
72,9%
21,4%
4,3%
1,4%
100,0%

3,84
4,12

3,97
4,04

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia

Fotó: Zelei Gábor

Tájékoztatjuk
alábbiakról:

tisztelt

tagtársainkat

az

„Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság vezetősége és a Bányászati,
Kohászati és Földtani Konferencia
szervezőbizottsága a járványhelyzet okozta
korlátozások miatt úgy döntött, hogy a
XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati
és Földtani Konferenciát online tartja meg
2021. május 8-án, szombaton.
A konferencia meghirdetése és a
jelentkezési lapok elérhetőek a konferencia
honlapján: https://bkf.emt.ro

A bemutatásra kerülő előadások a
http://ojs.emt.ro címen elérhető, ISSN
számmal ellátott konferencia kötetben
jelennek meg.
Ha május
elejére a járványügyi
korlátozások lehetővé teszik, szeretnénk
megszervezni
a
földtani
szakmai
kirándulást 2021. május 7-én, pénteken.
A kirándulás megszervezéséről időben
értesíteni fogjuk azokat, akik jelzik
részvételi szándékukat.
Amennyiben előadást szeretne tartani a
XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferencián, kérjük jelezze
részvételi szándékát az alábbi linken
megjelenő jelentkezési lap kitöltésével:
Jelentkezési lap belföldi előadóknak:
https://forms.gle/orA5V7fXb82pJMy7A
Jelentkezési lap külföldi előadóknak:
https://forms.gle/HtpnBD9UkMpSGWM
WA
Határidők:
• Előadás/poszter
bejelentése és
anyagának beküldése: 2021. február
15.

A bejelentett előadás vagy poszter
elfogadásának
visszaigazolása:
2021. február 28.
• Jelentkezési határidő a földtani
szakmai kirándulásra: 2021. április
15.
Megjegyzések:
1. Amennyiben egy szerző több előadással
jelentkezik be, mindenik további előadás
publikációs díja a rá vonatkozó részvételi
díj 50%-a.
2. Mindazok részére, akik szeretnék
meghallgatni az online konferencián
elhangzó előadásokat, a részvétel ingyenes.
Kérjük e-mailben jelezzék részvételi
szándékukat.
3. A szekciók száma és tematikája a
beküldött
cikkek
függvényében
módosulhat. Erről időben értesítjük az
előadókat.
4. A 2020 tavaszán bejelentett előadásokat
és a beküldött (és már lektorált) anyagokat
automatikusan
elfogadjuk,
kérjük
jelentkezzenek be a konferenciára és a
megjegyzés rovatban jelezzék, hogy a
tavaly beküldött előadást szeretnék
megtartani,
illetve
megjelentetni
a
konferencia kötetében.
•

5. Az EMT az előző évekhez hasonlóan
pályázatot hirdet egyetemi és mesteri
hallgatóknak, illetve az egyetemet 2 éven
belül
végzetteknek
(beleértve
a
doktoranduszokat is) a LEGJOBB
ELŐADÁS cím elnyerésére. A pályázaton
való
részvételi
igényüket
kérjük,
benevezéskor jelezni a Jelentkezési lap
megjegyzések rovatában.
Bízunk benne, hogy áthidalva a jelenlegi
helyzet okozta nehézségeket, minél többen
résztvevői
lehetünk
egy
tartalmas
konferenciának.
Tisztelettel,
a konferencia szervezőbizottsága nevében,
Silye Lóránd, a konferencia elnöke
Tóth Ildikó, programszervező”
Amennyiben a Konferencia online módon
kerül megrendezésre, úgy a szokásos
Bányász-Kohász
Szakmai
kirándulás
elmarad.

Olajmezők dalai
Bevezetés
A Mexikói-öbölben kutatófúrást mélyítő
Deepwater Horizon elnevezésű félig merülő
fúrófedélzeten 2010. április 20-án óriási
földgázrobbanás történt. A robbanáskor 11
ember azonnal meghalt vagy eltűnt, 115-en
az életmentő csónakokon elmenekültek. A
fúrófedélzet teljesen elpusztult a tűzben,
majd véglegesen elsüllyedt, azonban a
kőolaj és a földgáz kiömlése folytatódott.
Becslések szerint 780 000 m3 kőolaj ömlött
a tengerbe.

Ez a katasztrófa inspirálta Pete Seeger
(1919. május 3. – 2014. január 27.)
amerikai, tiltakozó dalairól nevezetes,
elkötelezett
népzenészt
és
szintén
népzenész, Lorre Wyatt szerzőtársát arra,
hogy megírják a „God’s Counting on me,
God’s Counting on you” (Isten számít
rám, Isten számít rád) című dalukat. Ezt a
dalt
2010.
augusztus
21-én,
a
környezetvédelem
jelszavával
épített
vitorláson – Clearwater (Tisztavíz) –
énekelték el először, a közönséggel, a hajó
utasaival együtt ismételve a refrént, ugyanis
ezzel kívánták felhívni a figyelmet
életterünk megóvására.

A countryzenei stílusban megírt, mind
dallamában, mind szövegében megkapó
dalt meghallgatva ötlött fel bennem, hogy
utánanézzek az „olajmezők dalai”-nak és
próbáljam összefoglalni azokat.

Amerikai Egyesült Államok
Az
Amerikai
Egyesült
Államok
Pennsylvania államában Titusville mellett
1859. augusztus 27-én a Drake „ezredes”
által mélyített fúrólyukban 21 méter mélyen
a fúró egy kőzetrepedésbe jutott, amelyben
18 centimétert szabadon esett és a fúrólyuk
feltöltődött kőolajjal. Drake kútjának
sikerét hihetetlen fellendülés követte,
egyszeriben kitört a kőolajláz. Titusville
„fekete aranya” egy új iparágat teremtett és
Pennsylvania lett a korszerű kőolajipar
bölcsője. Ma már nem Pennsylvania, hanem
Texas, Louisiana és Észak Dakota állam a
legnagyobb kőolajtermelő az Amerikai
Egyesült Államokban, amelynek napi
kőolajtermelése 2018. szeptemberében
11 042 000 hordó (1 755 500 m3 ≈
1 492 175 tonna) volt. 1859 óta, 160 év
alatt, sok minden történt és változott a
világban, ezalatt a kőolaj- és földgázipar (a
szénhidrogénipar) az Amerikai Egyesült
Államok és a világ egyik vezető iparágává
fejlődött. Nagy ország, nagy kőolaj- és
földgázipar, nagy zenei stílus választék és
sok dal. A rendelkezésre álló adatok alapján
közel 300 dal található fizikai és digitális
hanghordozókon: bakelitlemezen, nagy
lemezen (33 1/3 fordulat/perc), kis lemezen
(45
fordulat/perc),
magnókazettán,
videokazettán, CD-n, DVD-n, stb., az
alábbi zenei stílusukban Johnny Cash-től
Dire Straits-en át David Bowie-ig:
• Régi idők olajmezei country (1912 –
1932)
• Hagyományos olajmezei country

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szokványos olajmezei country
Olajmezei country rock
Olajmezei indie rock
Olajmezei blues
Olajmezei bluegrass
Olajmezei swing jam
Film betétzene
Olajtársasági reklámfilm betétzene
Olajellenes zene
Magyarország

1935-ben
egy
maroknyi
ember,
munkáscsapat, a soproni egyetemről
érkezett bányamérnökökkel együtt az
angol, amerikai szakemberek segítségével
gyorsan
és
jól
elsajátítva
a
világviszonylatban legkorszerűbb fúrási
technika kezelését, a Mihályi-1-es számú
fúrásról indult el a Dunántúl meghódítására.
Az R-2 számú fúróberendezéssel 1937-ben
lemélyített Budafapuszta-1-es számú fúrás
reménykeltése után a Budafapuszta-2-es kút
meghozta
a
hőn
áhított
sikert.
Megkezdődött Budafapuszta kincsének, a
kőolajmező olajának, gázának feltárása és
kitermelése. Ugyanebben az évben a
Kincstár Bükkszéken is ipari mennyiségű
kőolajat talált. Így lett az 1937. év a
felfedezések éve. Ezelőtt nem találkozunk
olajos dalokkal, azonban már 1938-39-ben
megszületett az első. Kis ország, kis kőolajés földgázipar, kevés dal, kevés zenemű
(Jármai Gábor, alias Puca – Taska Csaba,
alias Lyukász: Daloskönyv. Válogatás 175
év dalaiból. OMBKE KFVSZ, Budapest –
Nagykanizsa – Szolnok, 2000.):
Lakos Sándor: Rendes a doboz…
(Olajfúrósok dala)
Az olajos dal zenéjét és szövegét egyaránt
Lakos Sándor szerezte 1938-39-ben.
Lakos Sándor: Mihályi Rába part
A dal szövegének és dallamának szerzője
ugyancsak Lakos Sándor, aki 1938-tól

1974. július 1-ig, 36 éven át tevékenykedett
a magyar olajiparért Bázakerettyétől
Szolnokig, Lovászitól Körösszegapátiig.
Ismeretlen szerző: Aki bányász akar
lenni
Fiatal dal, az 1970-es évektől terjedt el. Az
utolsó versszakot előszeretettel énekelik az
olajos szakestélyek hivatalos részét
követően:
„Harangoznak Badacsonyban,
Nem megy fúrós a templomba
vasárnap.
Harangoznak Badacsonyban,
Nem megy fúrós a templomba
vasárnap.
[: Ne nézz engem pogánynak,
Nincsen a gázfúrósnak vasárnap.
Délelőtt van fúróvizit,
Délután a fúrós iszik vasárnap. :]
Lakos Sándor – ifj. Varga Gábor –
Bacskay Zoltán: Dübörög a föld
(Olajbányász induló)
A 38. Bányásznap tiszteletére (1988)
szerezték, azonban olajos társadalom a
művet nem fogadta be. Ennek ellenére a
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő
Vállalat és a Kőolajkutató Vállalat közös
kiadásában
egy
kislemezen
(45
fordulat/perc)
megjelentették.
Az
Olajbányász Fúvószenekar (vezényelte
Varga Gábor karnagy) és a Tiszaföldvári
Tanács
és
Szövetkezeti
Férfikórus
(betanította Jordán Antal karnagy)
előadásában 2 perc 10 másodperces mű
néhány példány ma még fellelhető.
Lakatos Tibor: Eltemetett Varisztidák
(Zongoraszonáta)
Lakatos Tibor geológus, amatőr zenész és
festő, az OKGT Nagyalföldi Kőolaj- és
Földgáztermelő Vállalat Szegedi Üzem
Kútjavítási Részlegénél dolgozott az 196070-es
években.
Az
Algyő-mező
szomszédságában lévő Makói-árok nagy
mélységben (6 000 méter alatt) lévő,
elsüllyedt alaphegysége ihlette a mű
megkomponálására. (Varisztidák = A

Variszkuszi-hegységrendszer
maradványai). A művet az 1969. évi
Bányásznapon a Szegedi Tisza Szálló
Tükörtermében adta elő először és utoljára,
ugyanis olyan szörnyű volt, hogy soha
többé sehol sem engedték neki lejátszani!
Lakatos Tibor nőtlen volt, korán meghalt és
így nem ismeretes, hogy mi lett a mű
kottájával.
Gozdán Tibor – Katona Iván: Olajos
Blues
Az 1987-es balekvizsgára Gozdán Tibor –
ma már alias Kanizsai Grizzly avagy Lehet
egy kisfröccsel több? - azt a feladatot kapta,
hogy egy zenés produkcióval kápráztassa el
a dicső firmák fényes koszorúját. A feladat
megoldásában segített barátja Katona Iván
– ma már alias Rettegett Trabantos – és így
megszületett az Olajos Blues. Első
bemutatójára nem a Sportcsarnokban,
hanem a balekvizsga helyszínén, Miskolc
Egyetemváros E/5 kollégium 2. emeleti
klubszobában történt 1987 októberében.
Azóta több tucatszor elhangzott, elsősorban
szakestélyeken, de egyéb kimagasló
koncerttermekben (kocsmákban) is halhatta
az érdeklődő közönség:
Minden reggel jönnek a fekete könnyek
Így múlik el éltem, senkim sincs nekem
Egész nap a robot, izzad a tenyerem
Megfeszül a hátam, kés éri a szívem
Olaj a tér, amiben élek olaj az élet, olaj a
kín
Csak mi tudjuk mit is jelent ó-ó
Az olajos blues
Meló után kocsma, deci rum pofámba
A Zsuk-on hazafelé rókázik a gárda
Ilyen az élet, nem tudom, de félek
Hogy elvisz a mélység, hol nincs semmi
érzés
Olaj a tér....

Csasztuska
Szakestélyeken előadott tréfás-gunyoros
hangvételű dal, egyszerű közismert
dallamra énekelt alkalmi versike, amely egy
adott eseményre, társaságra, cégre vagy
személyre szólt. Ezek összegyűjtése ma már
szinte lehetetlen.
Ajánlás
Ajánlom mindazoknak, akik szeretik az
amerikai country- és blueszenét és azok
leágazásait, az olajmezők dalait, hogy a
Világháló Google – keresőn az „Oilfield
Song” címet beírva a YouTube nyilvános
video-megosztón számtalan dalt találnak. A
dalok képi aláfestése teljesen azonosul a dal
tartalmával és a történeti idejével.

Sam Thompson nagylemeze

Alex Zanetis nagylemeze

Az olajmezei dalok összesített jegyzéke

id. Ősz Árpád
Wes St. Jon nagylemeze

Aktuális változások a bányászati tárgyú jogszabályokban
Bányajog Blog (https://ecovis.hu/blogok/banyajog)
A
veszélyhelyzet
megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról szóló
2020. évi LVIII. törvény tartalmazta azokat
az eltérő rendelkezéseket, amelyek
figyelembevételével kellett 2020 végéig a
bányatörvényt (Bt.) és annak végrehajtási
rendeletét (Bt. vhr.) alkalmazni. A
rendelkezések elsősorban a törvényben
definiált építőipari nyers- és alapanyagok
kutatását, bányászatát érintették.
Az eredetileg átmeneti indult rendelkezések
2020. december 31-ével végül nem szűntek
meg, hanem 2020. január 1-i hatállyal, némi
pontosítással és kiegészítéssel beépítésre
kerültek a Bt-be és a Bt. Vhr-be.
Így irányadó maradt az a szabályozás, mely
szerint építőipari nyers- és alapanyag
kutatása csak előkutatás keretében
végezhető, előzetes bejelentés alapján. Nem
változott az építőipari nyers- és
alapanyagok köre sem, de önálló
fogalomként
bekerült
a
Bt.
fogalommeghatározásai közé.
Önálló fogalomként került meghatározásra
az állami elővásárlási jog szempontjából
védettnek minősülő ingatlanokat érintő
bányatelkek vonatkozásában bányászható
ásványi nyersanyagok is, melyek köre
szintén változatlan a korábbi átmenetinek
indult rendelkezésekhez képest.
Változatlanul megmaradt az építőipari
nyers- és alapanyag vonatkozásában a
magyar állam igénybejelentési joga, mind
az előkutatás, mind a bányászati jog
átruházása, mind pedig a bányatelekre
vonatkozó bányabezárás vonatkozásában.
Szintén megmaradt a magyar állam
elővásárlási
joga
azon
ingatlanok
tulajdonjogának átruházásakor, amelyek
védettnek minősülnek a vonatkozásukban
nyilvántartott ásványi nyersanyagok okán.

Az átmeneti rendelkezésekhez képest
változást hozott viszont a magyar államot
megillető előjogok gyakorlása kapcsán
felmerült
eljárásjogi
kérdések
szabályozása.
Erre azért is volt szükség, mert a
bányafelügyeletet köti az Ákr. szerinti
ügyintézési határidő, azt nem befolyásolta a
magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló
szerv
megkeresése
és
a
részére
nyilatkozattételre nyitva álló határidő sem,
és ez eljárásjogi problémát okozott.
Szintén problémát okozott a gyakorlatban,
hogy azokban az esetekben, ahol a magyar
államot megillető jog érvényesítéséhez a
nyilatkozattételen túl a jogátruházási
megállapodás csatolása is szükséges, az
eljárás egyrészt nem vette figyelembe az
ennek
megkötéséhez
szükséges
időtartamot, valamint azt sem, hogy az
államnak automatikusan nem állnak
rendelkezésre
a
bányászati
joggal
kapcsolatos
alapvető
adatok,
dokumentumok sem.
Az sem rendezte az átmeneti szabályozás,
hogy hogyan alakul az eljárás akkor, ha a
bányászati jog eredeti jogosultja nem
hajlandó a magyar állammal a jogátruházási
megállapodást megkötni.
Mindezen problémakörök megoldására
kerültek bele a Bt. vhr-be azok az új
szabályok, amely szerint például a magyar
állam tulajdonosi jogait gyakorló szerve
nyilatkozatának megtételéig, de legfeljebb
30 napig az eljárás szünetel, vagy a magyar
állam az igénybejelentéssel egyidejűleg az
eljárás szünetelését kérheti, illetve bizonyos
esetekben a bányafelügyelet az eljárást
függőben tartja, továbbá a jogátruházási
megállapodás létrehozására indult bírósági
eljárás időtartamára a bányafelügyelet az
eljárást felfüggeszti.

Ezek a rendelkezések egy következő blog
cikkben kerülnek összefoglalásra.

A Bt. és Bt. vhr. 2021. január 1. napjától
hatályba lépett módosítása kiterjedt még
több olyan kérdéskörre is, amely már
túlmutat a veszélyhelyzet megszűnését
követő, bányászatot érintő átmeneti
rendelkezéseken.

Dr. Jean Kornél – Vargáné dr. Fülöp Ágnes
ECOVIS HUNGARY LEGA L

ALMA MATER! KÖSZÖNJÜK!
3. rész
2019. augusztusában érte el az évfolyamunk az ötvenéves diplomás életkort. Az ember
általában néha odafigyel arra, hogy fut az idő, néha nem. Az évfolyam 1969.-ben azzal
bízott meg, mint a valéta bizottság elnökét, hogy a védés után az ötévenkénti találkozókat
megszervezzem és egyéb fontos kapcsolatokat ápoljam. Ez megtörtént és a tízedik
alkalmat 2019. augusztusára ütemeztük. Nem mondom, hogy nagy meglepetésünkre, de
még is nagy izgalommal vártuk az aranyoklevél átadását számunkra. A kohómérnöki kar
vezetői és oktatói az egyetem szenátusával megtámogatva szintén augusztusra tűzte ki a
jubileumi aranyoklevelek átadását.
A távoli lakóhelyeikről ideérkezőkre tekintettel a két alkalmat összeegyeztetve, szerveztük
meg. Most nem a családi és/vagy szakmai innovációra fókuszálunk, hanem díszoklevéllel
többszörösen kitüntetett isteni fényben tündöklő dicső firmáink nyomdokában haladva fogyó erővel, bár - de, még itt vagyunk és számíthat ránk szakmánk és hazánk!

Most pedig ugrunk ötven évet és máris
Tapolcán vagyunk 2019. augusztus 29.-én,
a tízedik ötéves találkozón.
TIZEDIK ÖTÉVES TALÁLKOZÓ
A
találkozó
résztvevőit,
délutáni
szabadprogram és a helyszínen rendelhető
vacsora és az igényelt szállás várta.
A délután és este kinek-kinek a múltat idéző
anekdotázások,
miskolci,
tapolcai,
lillafüredi séták tették tartalmassá a napot.
Sajnos az intenzív eszmecsere még a sört is
megmelegedni hagyta. Az emlékeket idéző
fotókat, melyeket Pupp János készített,
számozás nélküli szövegközi képként,
közlöm.

A jó közérzetet a baráti találkozások
hangulatát
az
egyetem
természeti
környezete és az azóta felújult, felépült
megjelenése eredményezte. Nem is
beszélve a szikrázó napsütés és hatalmássá
nőtt Hejő parti ligetek lenyűgöző
látványáról. Többen választották a
hosszabb beszélgetést a szállodában. Ennek
a találkozónak megrendezésének a célja az
idő családias légkörben elköltése volt.
A délutáni és az esti beszélgetések témái
nem a matek- és a mechanika vizsgák
eredményhirdetés előtti izgalmairól szólt,
hanem az együtt töltött öt év diáktörténeteit
hozta szóba. Természetesen kiemelve a
legérdekesebb történeteket és poénokat. A
fel-felcsattanó nevetésre általában a vidám
diáktörténetek és meglepő esetek adtak
emlékezésre témát. De a találkozók már
csak ilyenek. Kevésbé volt hangos, de,
legalább olyan fontos helyet foglalt el a
találkozásokkal kapcsolatos teendőink
átbeszélése, a jövőt illetően, amit az isteni
fényben tündöklő dicső firmák, firmákká
történő „vissza öregedése” mellett a
felelősségtudat jellemez. A mostani

találkozónk annyival volt különösebb, hogy
a várva várt aranydiploma átadásához
kötődött. A fel-fel harsanó kohász dalok
hangulata szokás szerint a sör fogyasztás
mennyiségével
volt
arányos,
ami
ugyanakkor hozzájárult a viszonylag korai
visszavonuláshoz is.
Most áttérünk az ünnepség várva várt
csúcspontjára, a jubileumi oklevelek
átadására.
JUBILEUMI DIPLOMA
ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG
ALMA MATER KÖSZÖNJÜK!
Köszönjük,
hogy
az
aranyoklevél
átadásának
részesei
lehettünk.
A
jogosultságot az aranydiplomára, egy
csodálatos család tagjaként élhettük meg,
sikereket elérve a rohanó időt figyelmen
kívül hagyva, bányászok és kohászok
baráti,
szakmai
szeretetén
alapuló
közösséggé válhattunk. A bánya és
kohómérnöki kar hagyományosan együtt
rendezi meg a jubileumi diploma átadási
ünnepséget. Az érkezés és gyülekezés,
önmaga egy jelképes demonstrációja a nap
ünnepélyességének (12. és 13. kép).

2019. év augusztus 30. napján ünnepi
keretek között a kohómérnöki kar 1969.
évben végzett mérnökei 30 fővel vehettünk
részt a jubileumi oklevél átadási
ünnepségen.
Az összejövetel célját alapvetően a
Miskolci Egyetem Szenátusának kari
javaslatra tett döntése alapozta meg.
A
Műszaki
Anyagtudományi
Kar
professzorai, oktatói és hallgatói nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte
dr.
Palotás
Árpád
Bence
dékán
(Anyagmérnöki Kar) a fél évszázaddal
ezelőtt, vagy még régebben végzett
mérnököket, az Alma Mater egykori
diákjait: A Műszaki Anyagtudományi Kar
Tanácsának előterjesztésére a Miskolci
Egyetem Szenátusa az – 1969-ben a
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen
kohómérnöki oklevelet szerzett 33 kolléga
részére aranyoklevelet adományozott. Az
oklevél átvételén az alábbi 30 fő lehetett
jelen, 3 fő egyéb okok miatt nem tudott részt
venni (14. kép).

14. kép: Az 1969-ben végzett, aranydiplomás
kohómérnökök

12. kép

13. kép

Továbbá, 1959-ben a Nehézipari Műszaki
Egyetemen kohómérnöki oklevelet szerzett
8 kolléga részére gyémántoklevelet; 1954ben a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki
Egyetemen kohómérnöki oklevelet szerzett
7 kolléga részére vasoklevelet és 1949-ben
a
Nehézipari
Műszaki
Egyetemen
Sopronban kohómérnöki oklevelet szerzett
egy kolléga részére posztumusz rubin
oklevelet adományozott. Az okleveleket
2019. augusztus 30.-án Nyilvános Ünnepi
Szenátusülés keretében adták át.
Az
Egyetem szenátusa (15. kép).

15. kép. Egyetem szenátusa az ünnepségen

A rektor-helyettes és a két együtt ünneplő
kar dékánjai által elmondottak, rendkívül
megtisztelő és felemelő érzéssel érintették a
jubilálókat. Számunkra e nap az
aranydiplomás kohómérnökök számára
megnyugvást és örömteli érzéseket kiváltó
értékelése volt az elmúlt 50 év során végzett
mérnöki munkánkról. A bánya- és
kohómérnöki karok ezen végzettjei,
figyelemre méltó tudományos és gyakorlati,
hazai és nemzetközi eredményeket mutattak
fel, mind a szakma innovációját
megalapozó tudományos eredmények
létrehozásában,
mind
gyakorlati
alkalmazásában az ünnepeltek megállták a
helyüket.
A
bányaés
kohómérnöki
kar
hagyományosan
együtt
megrendezett
ünnepségén, az aranydiplomásokon kívül
megjelentek, az őket elkísérő rokonok és
barátok is (16. kép).

16. kép: Az ünneplők és vendégeik

A jelenlévők benyomása és meggyőződése,
hogy az ünnepeltek az értékelésben a
bányász-kohász hallgatói, majd később
alkotói nagyobb családja, hűek maradtak
fogadalmukhoz és tudásukat a haza
építésére fordították. Ugyan akkor az is
világossá vált, hogy a barátságépítő hatások

között meghatározó szerepe van a
hagyományok ápolásának és fejlesztésének.
A bányász kohász barátság, hisszük, „szent
és örök”.
A hallgatóság intenzív figyelme, a dékánok
által tartott méltató beszédek egyetértő
befogadásra találtak.
Ezt követően a diplomák szertartásos
átadására került sor a dékán által átnyújtott,
a rektor-helyettesi kézfogással hitelesített
diplomákat az érintettek közvetlenül kapták
kézhez (17. kép).

17. kép: Molnár Attila kohómérnök átveszi
aranyoklevelét dr. Kékesi Tamás rektorhelyettestől és Dr. Palotás Árpád Bence dékántól

A Szenátus ünnepi ülésén átvett diplomákat
a ’69-es évfolyam bányász és kohász
képviselői a pulpitushoz kiállva köszönték
meg, és tettek ígéretet arra, hogy továbbra is
hűek maradnak szakmájukhoz, az AlmaMaterhez, és a Dudujkai otthonukban
szerzett tudást továbbra is a haza építésére
hasznosítják. Megköszönték a jóindulatú és
segítőkész
oktatói
támogatást.
Megköszöntük
mérnökként
végzett
munkánk értékelését, de ehhez szükség volt
az Alma Mater oktatóinak magas
színvonalú tudásának átadására is.
A beszédek döntően az Alma-Materhez
kapcsolódó
szakmai
eredményekről
számoltak be, de mindegyik érintette a nagy
múltú egyetem e két legrégibb szakának
hagyományait is.
Az
ünnepség
folytatásában
az
aranyokleveles kohómérnök évfolyam
nevében
az
ünnepség
emlékére
évfolyamszalagot kötött a kari zászlóra
(18.kép).

18. kép évfolyamszalagot köt fel Dr.
Wopera Lászlóné Dr. Serédi Ágnes és
Dr. Lengyel Attila a kari zászlóra.

Kölcsönös
tiszteletadással
és
halk
visszavonulással véget ért a várva várt nap
programja.
Lehetett volna még sok mindent elmondani,
de az ötvenöt év alapos feldolgozása
személyenként kitenne egy-egy kötetet. Az
írásban érdekeltek, ha csak egy történésre is
felismerik, hogy ott voltak és már is aktív
részeseivé
vállnak
az
emlékezés
felidézésében. Akik személyesen nem
vettek részt az ünnepségen, de elolvassák

ezt a cikket, remélem, pozitívan látják a
bányász és kohász társadalom szerintem
példaszerű együttélését. Hogy milyen
értékelést kap majd az olvasóktól az írásom,
ezért nem teszek kísérletet annak
megelőlegezésére, és nem próbálok
arányosan köszönetet mondani azoknak,
akik a cikkben szereplő tárgyak és
vélemények kialakításában részt vettek.
Ehelyett köszönetet mondok mind azoknak,
akik saját véleményüket felfedezik olvasás
közben. Feltétlen köszönetet mondok a
feleségemnek, aki nem csak ebben a
munkában, hanem a tíz ötéves találkozó
megszervezésében aktívan kivette a részét.

VIVÁT Ifjúság, VIVÁT Barátság, VIVÁT
ALMAMATER.
Jó szerencsét!
Nagy Géza
2020.12.22.

A selmeci valétálás és diákélet emlékezete a két világháború
között: rejtőzködő kincsek 2.
A magyarországi bányász, kohász és erdész
társadalom 100 évvel ezelőtt elvesztette a
selmecbányai alma matert. Nem veszett el
azonban a selmeci valétálás (ballagás) és
diákélet emlékezete. Az elmúlt régi selmeci
főiskolai időkről ugyanis a két világháború
között számos – eddig kevésbé ismert –
visszaemlékezés jelent meg. Sorozatunkban
ezek közül elevenítünk fel néhányat. A
mostani második részben – a selmeci
valétálások és a különféle bálok állandó
zenekari főszereplője – „Sági Balogh Laci”
selmeci cigányzenész emlékét idézzük fel.
1. kép: Sági Balogh László selmecbányai
cigányprímás [1860 – 1919/23 (?)]

Sági Balogh László muzsikus „a selmeci
diákéveknek kedves tartozéka volt ... míg a
világháború szegényt őt is kizavarta
megszokott otthonából, ide dobta a
fővárosba, ahol teljes elhagyatottságban
halt meg.”1 Élete nyilván nem írható le
ezzel az egy mondattal, sőt, ha a „selmeci
diákévek kedves tartozékaként” mesélhetne
nekünk az 1880-as évek és az 1918 közötti
selmeci világról, úgy – azt hiszem – a
diákhagyományok kapcsán körünkben az
olvasottsági és népszerűségi listák élére
ugrana.
Mivel
azonban
saját
visszaemlékezése semmilyen formában
sem ismert, így be kell érnünk vele
kapcsolatban mások 2
elbeszéléseivel.
Balogh Laci 1860-ban Egerben – neves
cigányzenész családba – született, apja
ugyanis Balogh János („Jancsi”) volt, aki
1802-ben Ipolyságon született és innen
eredt a család megkülönböztető „Sági”
előneve.
Az
apa
1848/49-ben
honvédkarmester, majd kedvelt zenész volt
a bécsi udvarban is és emellett – többek
között – magyar-cigány szótárat is kiadott,
végül 1876-ban Selmecen halt meg, ottani
zenekarvezetőként. 17 gyermeke közül fia,
Balogh Laci 10 évvel később, 1886-ban – az
apa nyomdokain haladva – az ősi bánya- és
diákvárosban alapított zenekart. Balogh
Laci ezt követően Selmecen „állandó
zenésze lett az ott tanuló bányász és
erdészakadémiai ifjúságnak, valamint
szent-antali tartózkodásuk alatt a szászkoburg-góthai hercegnek. Mintegy 12 éven
keresztül nyáronként a vihnyei és a szliácsi
fürdőkben játszott.”3 A zenekar – a
főiskolát érintően és a nyári szünetet
követően – balekbálokon, ismerkedési
esteken, a „Mensa Academia” vagy a
főiskolai kör otthona javára adománygyűjtő
rendezvényeken
és
valétabálokon
muzsikált, de valétálás vagy temetés során
is közreműködött.
1

A régi mulató Magyarország (szerk. Markó Miklós). Budapest,
1927. 62. E könyvben 1919 és 1923 is szerepel halálozási dátumként, így a
pontos halálozás megállapítása további kutatást igényel.
2
Lásd – többek között – a legfrissebb kiadványt: Gál Péter József:
Selmeci-soproni diákélet. Visszaemlékezések. Sopron, 2019. Balogh Lacit a
„Tirts Rezső: Ifjúsági élet” vagy az „Ismeretlen selmeci hölgy visszaemlékezése”
fejezetek említik. A visszaemlékező „ismeretlen selmeci hölgy” oldalági
rokonom, Erdey Jánosné Puskás Erzsébet (sz. 1887, Selmecbánya), aki Puskás
Jenő (Hegybánya, 1885 – Kassa, 1944) újságíró testvére volt. Anyai nagyanyjuk,

A selmeci ballagás kapcsán hívjuk ismét
segítségül a már említett Hajdu Béla
erdőmérnököt, aki 1963-ban írta, hogy
„1918 júliusában egyhónapi tanulmányi
szabadságot kaptam. Ennek a selmeci
hónapnak az emlékét őrzi az a kis régi
fénykép, amelyen, mint „ultra-szupra
veteranisszimusz” én vezetem az utolsó
selmeci ballagást, botra tűzött hatalmas
virágcsokorral, nyomomban a selmeciek
híres öreg cigányprímásával, Sági Balogh
Lacival és fiával, a „kis Lacival”, akikre
bizonyára ma is szívesen emlékszik vissza
minden, még élő volt selmeci főiskolás.” A
múltidéző Hajdu Béla időnként hegedült is,
mégpedig „a Csárdáskirálynő-egyveleget,
ahogy azt Balogh Laciéktól Selmecen
tanultam el.”4 Ebből látható, hogy a zenekar
és a főiskolások kapcsolata kölcsönösen
előnyös és sokrétű volt.
A táncos vidám vagy a szomorú (temetési)
főiskolás
epizódok
mellett
1905
decemberében különleges élményben –
sajátságos főszerepben – volt része a
zenekar
bőgőhordozójának.
Ekkor
Selmecen a – „darabont főispán” beiktatása
ellen
tiltakozott
–
főiskolások
gúnymenetében a diákok a leitatott „Macó
I.-t” iktatták be az új főispánnak. A selmeci
közönség is jó mulatságnak tekintette a
hivatalossal
párhuzamos,
humoros
(gúny)beiktatást. Este pedig a Hungária
szállóban volt a nagy „cécó”, ahol
vélhetően Balog Laci zenekara húzta a
talpalávalót és ahol „alaposan elázott az új
főispán” Macó (is), aki „éjfél után a
sarokban
a
bőgő
mellett
talált
nyugodalmat.”5
Általános vélekedés volt a különféle
selmeci ünnepi rendezvényeket követő
táncestélyekkel és bálokkal kapcsolatban,
hogy „a selmeciek híres és kitűnő prímása,
Fritz Otilia (1838-1914) szépapám, Fritz Pál János (1842-1914) bányamérnök
nővére volt.
3
A régi mulató: i. m. 18. és 62.
4
Észak-Magyarország, 19. (1963) 237. sz. 2. (okt. 10.) és 238. sz. 2.
(okt. 11.)
5
Tassonyi Ernő: A darabont főispán beiktatása. In.:
Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1937. 94-96. E kiadvány 83. oldala a
zenekarról „Balogh Laci cigánybandája” címmel egy selmecbányai fényképet is
közöl.

Balogh Laci jó muzsikája is csak növelhette
a jókedvet.”6 Balogh Laci (és az édesapja) a
selmeci diákélet „kedves tartozékaként” az
ottani akadémiai/főiskolai időszak – az
Öreg diák dala nótából idézve –, a „szép
idő, jó idő” nagy tanúja volt.
2. kép: Ballagási menet a selmeci Fritz-ház előtt, a
menetben Sági Balogh Laci zenekara (1910 k.)

Dr. Fricz-Molnár Péter

20 éves az „ Úgy is egyszer….” Bányász-Kohász-Erdész
Asztaltársaság 2001-2021.

A 2000 május elején Tapolcán megtartott
első országos Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó alkalmával az ünnepélyes
megnyitót követően egy hosszabb asztal
körül összegyűlt résztvevők színpompás
csoportja emelkedett hangulatban lévén
méltatva a helyi történéseket és az
időközben lezajlott eseményeket rázendített
a Cantus verseny eredmény hirdetése után a
selmeci-soproni-miskolci diáknótákra. A
nagy sátorban is kellő hangerőt mutattak fel
és a közfigyelmet magukra fordítván példát
mutattak a többség bekapcsolódásához.
Éppen az Öntész-Nóta első sorainál
tartottak, amikor Nándori Gyula professzor
úr közeledett a társaság felé pikuláját fújva.
Utóbb elmesélte, hogy már régen felfigyelt
6

Selmeczbányai Híradó, 19. (1909) 40. sz. 2. (okt. 3.)

a csoportra, de ezt az alkalmat várta a
bekapcsolódásra. A nóta hosszúra sikeredet,
köszönve a tanár úr lelkes elő és kísérő
játékának. Meg kell mondjuk, hogy a
produkció végén dörgő tapsot kaptunk az
éljenző résztvevők publikumától. Mi
szerényen, a tanár úrat, háta mögött
körülvéve, állva fogadtuk az elismerést.
Talán Itt kezdődött. A névválasztásra is
egyik kedvenc nótánk refrénje adott
lehetőséget. (Úgy is egyszer megfordul a
világ, zöld ablakban piros fehér virág…)
Társaságunk 18 tagja másnap újra egy
asztal köré ülve elhatározta, hogy évente,
egy szakmai programmal kiegészítve,
megpróbál újra összejönni az ország
valamely pontján és hagyományként
emlékezik az első találkozóra. A körünkben
lévő erdészek és faiparosok jelezték, hogy
az állami erdészeti társaságok által
üzemeltetett vadászház lánc alkalmas a
három naposra tervezhető találkozók
helyszínén a megpihenésre. Ebben meg is
állapodva az OEE részéről, Bognár Gábor
a. Pagát okl. erdőmérnök barátunkat ki is
neveztük szállás és étekhordó mesterré, aki
a tapolcai találkozó szervező bizottságának
is tagja volt. Vállalta, hogy az erdészeti
szakmai programot is segíti megszervezni

kollégáival együtt. A bányászati és
kohászati szakmai programokat, valamint a
helyszínekhez kapcsolható kulturális és
idegenforgalmi programokat Dánfy László
a. Bubu okl. vegyészmérnök vállalta
magára, aki szintén tagja volt a tapolcai
találkozó szervező bizottságának, valamint
ekkortájt az OMBKE Határontúli Magyar
Szakemberek Bizottságának a vezetője volt.
A
bányászati
szakmai
programok
szervezésében Kiss Csaba András a. Balhés
Charley okl. bányamérnök barátunk is
jeleskedett. Programjainkról mind az
Erdészeti Lapok, mind a Bányászati
Kohászati Lapok Fémkohászat szakmai
újság
rendszeresen
beszámolt
a
szerkesztőségeknek
megküldött
beszámolók alapján.

éves találkozókon túl, a társaság tagjai is
részt
vettek.
(Újabb
találkozók,
Szalamanderek, stb..)
Reméljük, hogy a 2021-es év változást hoz
ezen a téren és folytathatjuk a mind
szakmailag, mind emberileg értékes
találkozókat tagjaink kívánságára.

Máza-Szászvár Bányamúzeum

Az Óbíródi vadászházban egyentrikókban

2019-ben még a tervezett időpontban és
formában megtartottuk a találkozót a
Zselicben és a Kelet-Mecsekben. Lelkesen
készültünk a 2020 évre tervezett Vas
vármegye- Várvidék nevet kapott túrára,
amikor
a Borostyánkő
(Bernstein)
szerpentin bányáját, a látványbánya és
ásvány múzeumát, valamint a Kőszegihegységben lévő Steier Házakat, valamint
Várvidék nevezetesebb várait szerettük
volna a 20. alkalommal felkeresni. De jött a
Covid-19 pandémia. Ez a mai napig tartó
kényszerszünet
alkalmat
adott
a
visszapillantásra. Elkészült az elmúlt két
évtized programjait összefoglaló 160
oldalas képes Emlékkönyv, melyet minden
résztvevő
megkapott.
Ebben
az
összeállításban
minden
jelentősebb
eseményről is megemlékeztünk, melyen az

Győri Imre úr tájékoztatója, Magyarmet, Bicske

Kokillaöntés Bicskén

Dánfy László
Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezet
elnök

Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

2021. évi tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet
fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.
Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati

Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját.

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

