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Elérhetők az Egyesület 2020. évi beszámolói
Tisztelt Tagtársak!

Hivatalhoz benyújtottuk. A beszámolókat a
Küldöttgyűlés fogadja el.

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan a
Küldöttgyűlésre
készült
2020.
évi
egyesületi beszámolókat a Választmány
2021. április 29-i ülésén elfogadta.

A beszámolókat itt tekinthetik meg.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

Törvényi kötelezettségünknek megfelelően
a beszámolókat az Országos Bírói

BKL Archívum
Tisztelt Tagtársak,
Jó olvasást kívánunk!
Örömmel tájékoztatom Tagtársainkat, hogy
a teljes BKL Archívum kereshető módon
már elérhetővé vált itt.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet javulásával újraindult az
egyesületi élet.
Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Rendezvény
Helyszín
Kő-, Kavics- és Ásványbányászati
Budapest
Szakcsoport Vezetőségi ülés
Múzeumok éjszakája az Őskohónál
Ómassa
(2021. június 3-án csütörtökön
10:00-tól NYIT a Kohászati
Gyűjtemény.
A
felsőhámori
Kohászati Múzeum és az újmassai
Massa Múzeum zárt terei is újra
látogathatóak lesznek!!!)
Múzeumok
éjszakája, Székesfehérvár
Alumíniumipari Múzeum
(kiállításuk újra látogatható 2021.
június 1-től az érvényes
járványügyi
előírások betartásával)
Múzeumok éjszakája, Soproni
Sopron
Múzeum
(május 4-én kinyitottak a Soproni
Múzeum kiállítóhelyei, köztük a
Bányászati Múzeum is!)
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
Tapasztalatcsere
Központi Bányásznap
helyszíne
egyeztetés
alatt
Bányásznap
Gánt
Selmeci Szalamander
Fazola Napok
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXVI. Magyar Öntőnapok
100 éves a szervezett bányász
hagyományőrzés Dorog térségében

Időpont
2021. június 17.
2021. június 26.

2021. június 26.

2021. június 26.

2021. augusztus

Selmecbánya
Miskolc
Budapest

2021. szeptember
2021 október

Herceghalom

2021. október 810.
2021. november 5.

„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
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tervben van

2021. szeptember
3.
2021. szeptember
első hétvégéje
2021. szeptember

Dorog

Státusz

2021. november
2021. november
17-19.

tervben van
egyelőre
bizonytalan
tervben van

tervben van

In memoriam Konyecsni Kázmér

Az 1952-ben végzett, méltán elismert
bányamérnök generáció egyik utolsó
tagjától,
Konyecsni
Kázmér
okl.
bányamérnöktől, az egykor volt KDT
Széntröszt és a későbbi Veszprémi
Szénbányák Beruházási Főelőadójától
búcsúzunk.
Utolsó Jó szerencsét!
Nyugodjék békében!
Az OMBKE Veszprémi Csoportja és az
egykori munkatársak nevében

1929-2021

Czoma Csaba és Németh György

In memoriam Pap Imre
Pap Imre bányamérnök életének 91. évében
2021. május 27 -én elhunyt.
Pap Imre a dunántúli olajipari mélyfúrás
jeles mérnöke majd nagy tapasztalatú
műszaki vezetője volt évtizedeken
keresztül.
Nyugodtsága, embersége, kiemelkedő
mérnöki és humán műveltsége
a
pályatársak,
barátok
szemében
példaképpé emelte.
Szeretett családjából 66 évi házasság után,
hősiesen
viselt
testi
és
lelki
megpróbáltatással, szellemi képességeit az

utolsó pillanatig birtokolva ragadta el a
halál.
Pap Imrét szűkebb családja mély
fájdalommal, a tágabb családja, a
bányászok közössége, nagy szomorúsággal
gyászolja.
Búcsúztatása a Pécsi Köztemetőben 2021.
június 12 -én 12 órakor lesz, ekkor
kívánunk neki a nagy útra utolsó
Jó Szerencsét!
Szlávik Tibor
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In memoriam Szabari János
Kollégám, Szabari János halálhíréről
szeretnék tájékoztatást adni.
János 1984-ben végzett Miskolcon
okleveles olajmérnökként. 35 évig
dolgozott a MOL Nyrt-nél és jogelődeinél.
A pályája első részében magyarországi,
2005 és 2016 között a MOL oroszországi
tevékenységét támogatta.
Az elmúlt hónapokban a Szőreg-1
földgáztároló rezervoármérnöki feladatait
látta el.
Őszinte részvétem fejezem ki a családjának
és a volt kollégáinak.
Jó szerencsét!

1960-2021

Cservák Ferenc

In memoriam id. Veres Imre

Sajnálattal közöljük, hogy id. Veres Imre a
Rudabánya Vasércbánya volt igazgatója
elhunyt 86 éves korában 2021.05.27-én.
a Gyászoló Család
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FÖCIK Hírek

Megjelent a GeoNews májusi száma!
- Programok
- Projekthírek
- Szakértői panelek hírei
- Geo mentor program
- Szavazzon az év fotójára!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Az Európai Geológusok Szövetsége májusi
hírlevele a GeoNews itt elérhető!

Miskolci Egyetem Hírei

Miskolci Egyetem Innovációs Nap
A Miskolci Egyetem Technológia – és
Tudástranszfer
Igazgatósága
(TTI)
meghívja Önt a „Tudástól az Üzletig –
Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci
Egyetemen” című projektjének következő
rendezvényére:

14:00 - 14:10 Prof. Dr. Horváth Zita, rektor
– Köszöntő 14:10 - 14:25 Hornyák Loránd
Tudományos és Innovációs Park vezető
14:25 - 14:40 István Zsolt, projekt vezetője
– Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
projekt eddig elért eredményeinek
ismertetése
14:40 - 15:05 Váradiné Dr. Szarka Angéla,
Elektronikai és Informatikai Kutatóintézet
intézetigazgató
Elektromágneses
összeférhetőség
(EMC)
laboratórium
bemutatása, szolgáltatási lehetőségek
15:05- 15:20 Prof. Dr. Mertinger ValériaFémtani
Képlékenyalakítási
és
Nanotechnológiai Intézet, intézetigazgató –
Új dimenzió az anyagvizsgálatban - 3D
Labor bemutatása
15:20 - 15:30 Miskolci Egyetem Hallgatói
Innovációs
versenyeredmények
(StartMEup, PoC) bemutatása
15:30 – Networking
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Miskolci Egyetem Innovációs Nap
A rendezvény időpontja:
2021. június 24. csütörtök 14:00 -16.30
Helyszín: Miskolci Egyetem
A javuló koronavírus-helyzet miatt a
rendezvényt OFFLINE formában is
megtartjuk, amelyet közvetítünk ONLINE
youtube ( https://youtu.be/pRjHUCl3Y_g )
csatornán. Oltási igazolással rendelkező
vendégeink számára (max 50 fő) a
rendezvény személyesen is megtekinthető.
Számukra az előadás végén networking
lehetőséget biztosítunk.
A rendezvény szakmai programja a
következő:
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Meghívó a MUSEUM WEEK-re
Pál Gabriella régész-etnográfus előadása

A Tatabányai Múzeum szeretettel meghívja
Önt a MUSEUM WEEK - Egy hét a
múzeumban különleges programokkal c.
rendezvényre.

június 11. (péntek), 18-23 óra – Bányászati
és Ipari Skanzen
#ChildrensEyes
Éjszaka a múzeumban gyerekeknek
18. 00 – 18. 30 Érkezés
18.30 – 19.00 Vacsora
19.00 Múzeumi gyerekfoglalkozások
22.00 „A Nap gyermekei” – meseterápia és
csillagnézés tábortűz mellett
23.00 Szülők érkezése a gyerekekért

Helyszín: Tatabányai Múzeum (Tatabánya,
Szent Borbála tér 1.) és a Bányászati és Ipari
Skanzen (Tatabánya, Vágóhíd u.)
Időpont: 2021. június 7-13.
PROGRAM:
június 7. (hétfő), 17 óra – Bányászati és
Ipari Skanzen
#OnceUponATime
Influencer
tárlatvezetés
Esztergályos
Patrikkal
június 8. (kedd), 17 óra – Tatabányai
Múzeum
#WordsforTheFuture
Múzeumi gyűjtemény slammelve
Megyesi Marcell – Taizs Gergő – Turbuk
István ’Steve’

június 13. (vasárnap), 11-17
Bányászati és Ipari Skanzen
#ArtIsEverywhere
Lyukkamera-nap Dallos Istvánnal

óra

–

június 13. (vasárnap), 14-17
Bányászati és Ipari Skanzen
#Eureka
Családi detektívjáték
www.tbmuzeum.hu

óra

–

A programokon való részvétel ingyenes, de
a tárlatvezetések (június 7-8.) és a
gyerekprogram (június 11.) regisztrációhoz
kötött! A regisztrációkat korlátozott
számban tudjuk fogadni!
Regisztráció:
tatabanyaimuzeum@gmail.com
Sajtónyilvános esemény!
Kérjük, érkezés előtt tájékozódjon az
aktuális járványügyi szabályokról!

június 9. (szerda), 17 óra – Bányászati és
Ipari Skanzen
#BehindTheScenes
A kulisszák mögött: múzeumi kutatások
technikai
háttere
és
a
virtuális valóság
Kisné Cseh Julianna régész előadása
június 10. (csütörtök), 17 óra – Bányászati
és Ipari Skanzen
#CaptionThis
A táncrend: több mint gondolnád!
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Az állami elővásárlási jog és a kisajátítást helyettesítő adásvétel
viszonya
Bányajog Blog (https://ecovis.hu/blogok/banyajog)

személy kisajátítást kérőként kérheti, a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény (Kstv.) rendelkezései szerint.
A Kstv. a kisajátítás egyik feltételeként azt
írja elő, hogy a bányavállalkozó az eljárás
kezdeményezését megelőzően az érintett
ingatlan tulajdonjogának megszerzése
érdekében tegyen legalább 30 napos ajánlati
kötöttséggel ajánlatot.
Abban az esetben, ha a bányavállalkozó
által tett ajánlatot az ingatlan tulajdonosa
elfogadja, értelemszerűen nem szükséges
kisajátítási
eljárás
kezdeményezése,
helyette a felek között ún. kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés jön létre.
Ebben az esetben, a Kstv. vonatkozó
rendelkezése szerint, az ingatlant terhelő
elővásárlási, visszavásárlási és vételi
(opció) jog nem gyakorolható, függetlenül
attól, hogy az jogszabályon vagy
szerződésen alapul.
Összefoglalva tehát, jogértelmezésünk
szerint kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződés megkötése esetén a Bt. Magyar
Állam elővásárlási jogára vonatkozó
rendelkezés
nem
alkalmazható.
Ugyanakkor
megjegyezzük,
hogy
tekintettel a jogintézmény viszonylag friss
voltára ezt a jogértelmezést a bírósági
jogalkalmazás a gyakorlatban még nem
erősítette meg.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
törvény (Bt.) év eleji módosítása alapján, a
szintén a törvényben (49. §) definiált
építőipari nyers- és alapanyagokkal érintett
bányatelekkel
lefedett
ingatlanok
tulajdonjogának átruházása esetén, a
Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
A 2021. január 1-jén hatályba lépett
változás értelmében ezen elővásárlási jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése
érdekében a bányafelügyelet hivatalból
keresi meg az illetékes ingatlanügyi
hatóságot.
Adásvételi szerződés kötésére vonatkozó
ajánlat elfogadása esetén a kapott ajánlatot,
annak elfogadása előtt, a tulajdonos köteles
teljes terjedelemben közölni a Magyar
Állam nevében a tulajdonjogot gyakorló
szervvel, amely jellemzően attól függően,
hogy termőföldről van-e szó, a Nemzeti
Földalap Központ vagy egyéb esetekben a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lehet.
Amennyiben az állam elővásárlási jogát
joghatályosan gyakorolja, úgy az adásvételi
szerződés a tulajdonos és a Magyar Állam
között jön létre.
A főszabálytól eltérő azonban a jogi
megítélése annak, ha a kérdéses adásvételi
jogügylet célja a bányatelekkel lefedett
ingatlanon a bányászat területi igényének
kisajátítást helyettesítő adásvétel útján
történő biztosítása.
A Bt. 38. §-a, meghatározott feltételek
fennállása esetén, lehetőséget biztosít a
bányászati célú kisajátításra. Ilyen esetben a
kisajátítást a bányavállalkozó harmadik

Dr. Jean Kornél – Dr. Vizsy Gábor
ECOVIS HUNGARY LEGA L
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Izlandi Mélyfúrási Projekt (IDDP)

2006. februárjában lezárták. Ezt követően
átköltöztek Izland északkeleti részén lévő
Krafla magas hőmérsékletű mezőre, egy
utoljára 700 évvel ezelőtt kitört vulkán
kürtőjének területére.
A 4500 méterre tervezett IDDP-1 jelű kutat
2009-ben fúrták le 2096 méter mélységig,
azonban a kút mélyítését földtani és
műszaki nehézségek miatt itt abba kellett
hagyni. A kutat 13 3/8”-es béléscsővel 1855
méterig lecsövezték és cementezték, majd a
9 5/8”-es előre réselt betétcsövet 2072
méterig építették be. A kút kivizsgálását
2010. március és július között végezték el,
amelynek eredménye: 30 kg/s 330°C gőz
16,5 bar kútfej nyomáson. Ez egy 20 MW
kapacitású
elektromos
hőerőmű
üzemeltetéséhez elegendő.

Az IDDP egy konzorcium, amelyet 2000ben három izlandi energia társaság, a HS
Orka, a Landsvirkjum (LV) és az Orkuveita
Reykjavíkur (OR), valamint a Nemzeti
Energia Hatóság, az Orkustofnun (OS)
alapított. A konzorciumhoz 2007-ben
csatlakozott az Alcoa International, egy
nemzetközi alumínium társaság és 2008ban a Statoil, a norvég olajtársaság. A
konzorcium feladata 4-5000 méteres
geotermikus
fúrások
tervezése
és
kivitelezése. A projekt megvalósíthatósági
tanulmánya 2003-ban készült el.
Az első IDDP kutat (RN-17) 2004-2005ben fúrták le Izland délnyugati részén lévő
Reykjanes - félsziget területén 3082 méter
mélységig. A kutat 2005. novemberében
vizsgálták ki és az eredménytelensége miatt
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Az IDDP-2 (RN-15) jelű kút fúrási
munkálatait ugyanazon a Krafla magas
hőmérsékletű mezőn 2016. augusztus 11-én
kezdték el és 4659 méter mélységben 2017.
január 25-én (176 nap fúrási idő után)
fejezték be. Az eredeti cél az 5000 méteres
mélység elérése volt, ahol a hőmérséklet
valószínűleg elér(het)i az 500°C-ot. Ebben
a
mélységben
a
forró
folyadék
szuperkritikus állapotban van, azaz
egyszerre nagyon magas nyomás alatt áll és
extrém hőmérsékletű. Ez azt jelenti, hogy se
nem gáz, se nem folyadék halmazállapotú,
de mindkettő halmazállapotnál több
energiát rejt magában. Az elmélet szerint,
ha ezt a – leginkább folyadékszerű gázként
leírható – szuperkritikus vizet felhozzák a
felszínre és árammá alakítják át, akkor akár
tízszer több energiát is nyer(het)nek, mint a
hagyományos
geotermikus
kutakkal.
Ahogy közeledtek az 5000 méter
mélységhez, egyre több fúrási nehézségbe
ütköztek, s végül 4659 méternél megálltak,
azonban ebben a mélységben is elég magas
volt a nyomás és a hőmérséklet, hogy a
szuperkritikus folyadékkal találkozzanak.
A fúrás operátora a HS Orka, a fúrási
vállalkozó a Jardboranir, az Izlandi Fúró
Vállalat volt, amely a kút mélyítését Bentec
350 típusú fúróberendezéssel végezte. A
kutat 2750 méterig függőlegesen fúrták,
majd onnét ferdítették 16°-os ferdeséggel
délnyugati irányba (Északi iránytól 210°), a
lyuktalpi kitérés 738 méter, így a fúrólyuk
mért hossza (MD) 4659 méter, a függőleges

mélysége (TVD) pedig 4500 méter lett. A
kút szerkezete:
• Felszíni béléscső: 22 ½”, 93,4 m,
• Kihorgonyzó béléscső: 18 5/8”,
301,8 m
• Termelő béléscső 1: 13 3/8”, 802,8 m
• Termelő béléscső 2: 9 5/8”, 2941,4 m
• Előre perforált beakasztott betétcső:
7”, 4571,5 m
Összesen 13 magot fúrtak 43,3 méter
összhosszban és a magnyereség 27,31 méter
volt (63,07 %). A fúrás folyamán 3060 és
3180 méterben teljes iszapveszteség lépett
fel, amelyet cementdugók elhelyezésével
szüntettek meg, majd 3260 és 3270 méter
között a fúrószár többször is megszorult.
Nagyobb áteresztőképes zónák 3450 méter
alatt, kisebbek 4450 méter körül és 4500
métertől a talpig voltak. A geofizikai
szelvényezés során 4560 méterben 427°C
hőmérsékletet mértek, a rétegnyomás pedig
340 bar volt.
A kutat 2018. március 21-ig kiképezték
termelésre, vízzel feltöltötték és lezárták,
ezután
várakoztak,
hogy
a
kút
felmelegedjen. A kút termelési vizsgálata
2019. december 11-én indult. 2020. október
elején 777 méter mélységben a forró
folyadékot a felszínre szállító cső eldugult,
a termelés leállt. A dugulást nagy nyomású
öblítéssel október közepéig eltávolították és
kút tesztelését tovább folytatták. 2021-ben
jelenleg még folyik a kút termelési
vizsgálata. A termelési adatokat és
9

eredményeket a 2020-ról 2021 októberre –
a pandemia miatt
–
elhalasztott
Geotermikus
Világkongresszuson
(Reykjavik)
szándékozzák
először
bemutatni, nyilvánosságra hozni.
Az IDDP további része az említett két
terület (Reykjanes és Krafla) kutatásán túl
még a Hellisheidi terület (Izland délnyugati
része) mélyszintű kutatása is.

www.iddp.is
id. Ősz Árpád

2021 évi Bányász-Kohász és Erdész Tavaszi Mustra a Juniperus
Park Hotelban.
A hosszú kényszerszünet alaposan
megviselte az „Úgy is egyszer…” BányászKohász és Erdész Asztaltársaságunk
minden tagját, akik 2019 május 1-étől a
COVID-19 pandemia veszélyhelyzet miatt
két éve csak telefonon, e-mailekben és
ritkán az on-line térben tartották egymással,
mind az egyesületi, mind a szakmai, mind
baráti vonalon az eddigi 21 év során
megszokott és mindenki által kívánt
személyes, tartalmas programokkal kitöltött
kapcsolatot.

Mit tehettünk eddig? Ahogyan kérték,
vigyáztunk magunkra, szeretteinkre és
barátainkra és mindenkire azáltal, hogy
maszkot viseltünk mindenütt, ahol ezt
előírták, regisztráltunk a lehetséges
oltásokra és a négymillió beoltott
honfitársunk létszámát gyarapítva mi is
megtettük kötelességünket és közvetve
mindenkit, akivel a távolságtartásban mégis
összehozott a sors, buzdítottuk a hasonló
magatartásra.
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Mivel nem éltünk egy háztartásban -az
eddig bevált megszokott módon- alig vártuk
az első lehetőséget az ilyenkor szokásos
Tavaszi Mustra megtarthatóságára. Az
időpont választás idén 2021. május 14-én
pénteken Bonifác napjára esett, de a
harmadik
fagyosszent
méltányolva
törekvésünket, eltekintett hivatásától és
szép napsütéses koradélutánnal lepett meg
bennünket Kecskeméten a KEFAG Zrt,
Juniperus Park Hotel kereszthuzatosra
kiképzett – teraszosított – éttermében, ahol
annyi sikeres OMBKE és OEE egyesületi

szakmai és hagyományápoló rendezvényt
tartottunk az elmúlt években.
Az „egytálételes ebéd” meghívásunkat 17en fogadták el társain közül. Többen
szabódva mentették ki magukat, hogy túl
gyorsan jött a szabadságvágy teljesítésének
lehetősége és még nem készültek fel a rég
várt találkozóra, de ígérték, hogy ha még
nem felejtettük el őket, akkor a
„nyájimmunitás”
elérésekor
ők
is
kétszeresen oltva és oltási kártyával ellátva
velünk fognak tartani a következő Mustra
alkalmából.

A hotel munkatársai élükön Szalontainé
Fekete Katalin üzletágvezetővel nagy
szeretettel és finom lábszárpörkölttel vártak
a megbeszélt időben. Katalin asszonyt a

már kétszer elhalasztott Katalin napi
köszöntést
feledtetve
virágcsokorral
köszöntöttük.
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Szigorú munkatársai minden résztvevőt
csak az előírt kártya és személyazonosság
ellenőrzés után engedtek az asztalhoz ülni.
Köszönet minden kedves munkatársnak az
átérzett felelőségért!
Az
összegyűlteket
az
OMBKE
Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti
Helyi Szervezetének elnöke Dánfy László
Andor okl. vegyészmérnök, az OEE
Kecskeméti Helyi Csoportja részéről
Bognár Gábor ex titkár és küldött okl.
erdőmérnök
köszöntötte.
Mindketten
beszámoltak az elmúlóban lévő, soha át
nem élt időszak általuk megélt történéseiről
és buzdították a résztvevőket, hogy osszák

meg ők is vonatkozó élményeiket az
Asztaltársaság jelen lévő tagjaival.
A régen várt esemény jó hangulatban
délután öt óráig tartott és mindenki úgy
érezte, hogy ennek mindenképpen be kellett
már következnie, lépést tartva az általános
és fokozatos nyitás elvét követve!

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!
Dánfy László Andor
OEE Kecskeméti Csoport

Adalékok az 1914 és 1918 közötti selmeci ballagásokhoz
Faller Jenő 1966-ban írta, hogy a selmeci
főiskola „hallgatóinak utolsó ballagása
1914 tavaszán folyt le Selmecbányán,
tekintve, hogy az az évben kitört első
világháború nem tette lehetővé a későbbi
évfolyamok ballagását. A hűség kedvéért
megjegyzendő az is, hogy ezt az utolsó
„selmeci” ballagást a még életben lévő, 50
év előtt végzett hallgatók az Akadémia

alapításának 200. évfordulója alkalmából
Selmecen, 1964 augusztusában rendezett
bicentenáris ünnepség során megismételték
s – mint 50 év előtt – egymást átkarolva, a
hagyományos „Ballag már a vén diák”-ot
énekelve meneteltek a színpompás, több
mint 800 kosztümös bányászt fölvonultatott
szalamander élén, melyet a selmeci
bányaigazgatóság rendezett ez alkalomból,
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s melynek egyik leglebilincselőbb színfoltja
a „selmeci öregdiákok” ballagása volt” 1 (1.
kép).

1. kép: A selmeci öregdiákok 50 éves ballagása 1964-ben Selmecen

Kétségtelen, hogy az utolsó békebeli,
rendes ballagás Selmecen 1914-ben volt, ez
jól dokumentált és vélhetően a birtokomban
lévő fénykép (2. kép) is ekkor készült,
ugyanis az 1914-ben valétált rokonom
hagyatékából származik (aki 1919-ben
kapott oklevelet). A Selmecbányai Hírlap
az 1914-es ballagásról tudósított és Steuer
Simon bányamérnök-hallgatótól búcsúzó
írás is megjelent: „Mennek, mennek és a
nagy, komor épület előtt felsír a hegedű:
Isten veletek, cimborák, tovább … S
indulnak, egymást átölelve, végig az
ismerős utcákon, melyekhez annyi édes
emlék fűzi őket; szomorúan, lassan
lépegetnek, mint akik temetnek. Temetik az
életük egy darabját, az első éjjeli zenét, az
első átvirrasztott éjszakát, az első csókot.
Temetik a gondtalanságot, az ifjúságot. A
búcsúdal fájdalmas akkordjai áthatják a

lelküket s arcukon ül a szomorú kérdés: Ez
út, ki tudja, merre visz? A langyos, bágyadt
nyári szellő felkapja, tovaviszi a panaszos
dallamot, betölti vele az utcákat, tereket és
házakat. És valahol, egy ablak mögül,
kitekint egy halvány arcocska, valahol
kendőt
lobogtatnak,
valakinek
két
könnycsepp gördül ki szép szeméből …
Ballag már a vén diák tovább …”.2 Az
1914-es ballagásról a Főiskolai Lapok is írt,
melyből megtudhatjuk, hogy „Ismét
ballagtunk. De mintha valami disszonáns
hang
vegyült
volna
a
ballagás
meghatottságába, a halk dallamok közé;
valami, ami nekünk szertelen, világi, ami
nem selmeci. Igen. Tudtuk, hogy a mozigép
berregni fog, meglop minket, világgá
kürtöli a mi titkainkat”3, vagyis a békebeli
utolsó selmeci ballagásról (filmkép)felvétel
készült.

1

2

Faller Jenő: A ballagásról. Soproni Szemle, 20. (1966) 1. sz.

3

42.
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Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 5. (máj. 24.);
Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 1. (jún.)

2. kép: Selmeci ballagás vélhetően 1914-ben

De mi történt 1914 után a selmeci
ballagással? E körben részben igaz Faller
azon kijelentése, hogy az „első világháború
nem tette lehetővé a későbbi évfolyamok
ballagását.” A világháború az előadótermi
padsorok helyett a harcmezőre küldte a
főiskolásokat, a tanácsülési jegyzőkönyvek
alapján az oktatás és a vizsgáztatás is
állandó gondot jelentett. Mindezek alapján
igaz, hogy 1914 után a főiskolai élet –
beleértve a ballagást is – már nem lehetett
olyan, mint amilyen 1914 előtt volt. Ezen
túlmenően – 1914-től eltérően – a helyi
hetilap 1915-ben nem tudósított a valétáról,
holott ezt 1914-ig minden évben4 megtette,
így 1915 vonatkozásában igaz lehet, hogy
akkor nem volt ballagás és 1915-ből tablót
sem ismerünk5 (ez persze a gyűjtés hiánya
is lehet). 1916-tól a Selmecbányai Hírlap
nem érhető el.6 Ugyanakkor 1916-ból tabló
ismert, de azon – a korábbi békebeli évektől
eltérően – nincs utalás a valétálásra. 7 1917
tekintetében szintén nem hívható segítségül

a selmeci hetilap és tabló sem ismert. 8 1918
esetében azonban kissé más a helyzet.
Rendelkezésre áll egy visszaemlékezés
Hajdu Bélától, mely szerint 1918-ben ő
vezette az utolsó selmeci ballagást és Hajdu
ráadásul 1918-ben kapott erdőmérnöki
oklevelet. Némileg bonyolítja a helyzetet,
hogy Hajdu az 1913. évi tablóképen
szerepel (3. kép), bár visszaemlékezései
szerint hadbavonult, majd leszerelt és így
állt az 1918-as menet élén.

4

7

Selmecbányai Hírlap, 25. (1914) 18-30. számok; 23. (1913)
21. sz. 5. (máj. 25.)
5
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernoktablok (letöltés: 2021. március 27.)
6
https://epa.oszk.hu/03800/03866 (letöltés: 2021. március
27.)

http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernoktablok#1916 (letöltés: 2021. március 27.)
8
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernoktablok és https://epa.oszk.hu/03800/03866 (letöltés: 2021. március 27.)
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Hajdu visszaemlékezése szerint, mint ultraszupra veteranisszimusz vezette „az utolsó
selmeci ballagást, botra tűzött hatalmas
virágcsokorral, nyomomban a selmeciek
híres öreg cigányprímásával, Sági Balogh
Lacival és fiával, a kis Lacival.” 9 Emellett
1918-ból ismerünk egy – Hajdu
visszaemlékezése szerinti – ballagási
fényképet is (4. kép),10 továbbá valétára
utaló tabló is rendelkezésre áll, 11 így – ha
nem is úgy, mint 1914-ben vagy előtte, de –
igaz lehet Hajdu Béla állítása, hogy 1918
júliusában volt (az utolsó) ballagás
Selmecen.
3. kép: Hajdu Béla valétatabló fényképe 1913-ban

4. kép: Selmeci ballagási fénykép 1918-ból

Tovább nehezíti a helyzetet – vagy színesíti
az összképet – egy név nélküli
visszaemlékezés,
mely
szerint
a
„világháborús években ezek a ballagások
este tízkor vették kezdetüket, tarkítva

mindenféle mókákkal. Ezekben az években
bővült az énekek száma, mert a háborús
„slágerekből” is eldanolták: „Maradt itthon
kettő-három nyomorult” című dalt.
Mulatságos volt ez a ballagás is, mert

9

10

Magyar Jövő, 25. (1943) 54. sz. 6. (márc. 7.); ÉszakMagyarország, 19. (1963) 237. sz. 2. (okt. 10.); http://leveltar.unisopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1913.jpg (letöltés: 2021.
március 28.); Az erdészeti felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008.
141.

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualnastiavnica/historicke-fotky/historicke-fotky/11414&k=ballagas (letöltés:
2021. március 28.)
11
http://leveltar.unisopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1918.jpg (letöltés: 2021.
március 28.)
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minden diák nyomorékként kifordított
lábbal, karnélküli lógó kabátujjal, ki
mankósan vagy kis kocsin gördítve magát,
ki pedig, mint púpos vagy világtalan
„ballagott” a hadseregnyi menetben.” 12 A
selmeci szellemmel kevésbé összecsengő
ezen sorok tisztázása további kutatást
igényelhet, mindenesetre e rendkívüli,
„csonka
ballagás”
adalékként
ide
kívánkozik.

májusi/júniusi ballagásra vonatkozóan nem
sikerült fellelni adatot. Megállapítható
azonban, hogy a főiskolások különböző
időben kaptak katonai behívót, majd a
hadbavonultak szabadságot, így pl. 1917.
május közepén az összevont előadások és a
(pót)vizsgák megszervezése is gondot
jelentett,
sőt,
a
szabadságolt
katonahallgatók szorgalmi időben is
vizsgázhattak. Mindezek alapján a
világháború alatt szétszóródott főiskolások
miatt a ballagások megszervezése is
hasonló nehézséget jelenhetett, így az vitán
felül áll, hogy Selmecen „az igazi, régi nagy
ballagások” sorában az 1914. évi volt az
utolsó.

Az első világháborús valétákhoz a főiskolai
tanácsülési jegyzőkönyvek 13 sem adnak
segítséget, ugyanis az 1915. év teljesen
hiányzik, míg az 1916. évi összefoglalók
októbertől érhetőek el, emellett az 1917. és
az 1918. évi március-július közötti ülések
jegyzőkönyveiben
a
hagyományosan

Dr. Fricz-Molnár Péter

Zsigmondy Vilmosra a „fúrász”-ra emlékezünk
67 éves korában hunyt el 200 éve Jókai Mór
nevezte „Berend Iván a mágnes lovag” azaz
Zsigmondy Vilmos. Pozsonyban született
1821. május 14-én. Az ősi alma materben, a
Selmecbányai
bányászati
akadémián
szerzett
oklevéllel
a
bányászatban
elsajátított gyakorlati ismeretek birtokában
a
Bécsben
székelő
Központi
Bányaigazgatóságon kapott beosztást. Itt
annyira megnyerte a felsőbb hatóságok
tetszését, hogy 1846-tól a resicai
kőszénbánya gondnoka lett. Itt érte az 1848as szabadságharc, melynek ideje alatt
ágyukat, lőszereket gyártott a honvédség
részére. Az igazságos ügy szolgálatáért neki
is el kellett szenvednie az ölmützi börtön
megaláztatását.
1850-ben
kegyelem
útján
történő
szabadulása után már csak szabadpályán
helyezkedett el. Így lett először gr. Sándor
Móric annavölgyi szénbányájának műszaki
irányítója, együtt dolgozva Hantken Miksa
bányamérnökkel.

12

/1. kép/
Az annavölgyi bánya lehetőségei nem
elégítették ki Zsigmondy Vilmost, többre
13

Felvidéki Magyar Hírlap, 2. (1939) 76. sz. 6. (ápr. 2.)

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegy
zokonyvek_sopron/ (letöltés: 2021. március 28.)
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sikerrel befejezett harkányfürdői termális
fúrását követték az alcsuti, jászapáti, lipiki,
buziási, schwecháti termál és egyéb fúrásai
/a petrozsényi szén és az orowi kísérleti
kőolaj fúrás/.

értékelte tudását, ezért rövid resicai
tartózkodás után Pesten 1860. március 20án beadta kérelmét egy „önálló
bányaügynöki
iroda”
létesítésére.
Elutasítása után, fellebbezési jogával élve
1860. október 13-án megkapta az
engedélyt, majd az év végén véglegesen
letelepedett Pesten.

/3. kép/
Fő műve a tizedféléves munkával készített
970,48 m mélységű Városligeti artézi kút,
Budapesten. /Ez volt Európában a
legmélyebb termálkút, amit mélységben
csak a Berlin melletti Sperenbergben
mélyített 1271 m-es sófúrás előzött meg
1871-ben./ A fúrás kivitelezéséről „A
Városliget artézi kút Budapesten” című
művében teljes részletességgel számolt be.
Zsigmondy Vilmos 1872-ben maga mellé
vette unokaöccsét Zsigmondy Bélát a
városligeti fúrásnál. Együtt dolgoztak, majd
az
1876
márciusban
származó
tanúsítványból
megtudhattuk,
hogy
Zsigmondy Vilmos „Minden fúrási munkát,
amelyekkel
eddig
foglalkozott,
unokaöccsére Zsigmondy Bélára ruházott
át.”
Zsigmondy Vilmos szakmai életét ismerve,
szinte lehetetlennek tűnik, hogy milyen
mértékben volt képes idejét a közérdek

/2. kép/
Ezzel kezdődött el Zsigmondy élete
legtermékenyebb 10 esztendeje, az artézi,
nevezetesen a hévízfúrások korszaka,
miután Dr. Szabó József geológus hatására
a források kérdésével kezdett foglalkozni.
Közben 1865-ben kiadta az első magyar
nyelvű bányaműveléstan első kötetét
„Bányatan,
kiváló
tekintettel
a
kőszénbányászatról”
című
kútfőnek
számító könyvét, melyben tárgyalja már az
artézi kutak felkutatását és fúrását. 44 éves
korában „fúrász” lett, egyben megalapítja
cégét, fúrási vállalkozó lett. Szerencsés volt
Zsigmondy, hogy az első artézi kút fúrását
olyan helyen kezdhette el, melynél
geológiailag alkalmasabb helyre sem
találhatott volna az országban. A fényes
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előmozdítására szentelni és a közélet széles
területére kiterjeszteni az alábbiak szerint:
politikai tevékenység, szakmai – társadalmi
egyesületekben
való
közreműködés,
kiállítások szerzője és rendezője. Itthon és
külföldön is elismert nagy szakmai tudása,
higgadt gondolkodása bizalmat fakasztott
embertársaiban. A kapott kitüntetései közül
megemlítendő a királytól kapott Ferenc
József-rend lovagkeresztje, valamint a
francia kormány által adományozott
Francia Becsületrend Lovagkeresztje.

intézettől melynek megalkotóihoz szorosan
kapcsolódott.
Betegsége
folyton
súlyosbodott, decemberben végleg ágyba
kényszerült. December 21-én, hajnal 2 óra
tájban küzdelem nélkül csöndesen elaludt
az a nagy szak férfi, aki a reformkorban
született, az elnyomás korában élt és a
dualizmus korában halt meg. Tetemét nagy
részvét mellett, bányász pompával
helyezték el december 23-án, karácsony
előestéjén a Kerepesi sírkert 2/IV.3 számú
parcellájában ki életében annyiszor
bocsátkozott hivatásszerűleg a föld
mélyébe. Az égő bányamécsek fejhajtása és
a hosszú útra való háromszoros „Jó
szerencsét!” megértetve, hogy egy igaz
bányász utolsó szakmányra kelt.”

Csath Béla vasdiplomás bányamérnök

/4. kép/
Az 1876-ban súlyosbodó szembaja után a
budapesti
kiállítással
kapcsolatos
túlfeszített munkatempó megbosszulta
magát.
1887-ben
Zsigmondy
tüdőgyulladást kapott és miután ebből
kigyógyult, már nem volt a régi. 1888.
szeptember 3-7 között tartott bányászati
kongresszuson már betegen vett részt,
egészsége mind jobban hanyatlott. Ősszel
péceli nyaralójából a pesti Külsődob utcai
lakásában
való
hazatérése
után,
meglátogatta a Földtani Intézetet és
igazgatóját Böckh Jánost, búcsúzva attól az

/5. kép/
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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

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.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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