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Fogadj örökbe!
Tisztelt Tagtársak!
Tájékoztatjuk Tisztelt tagtársainkat, hogy
az új székházba előre láthatólag augusztus
elején tudunk átköltözni.
A költözéssel kapcsolatos költségek mellett
az Egyesület anyagi lehetőségei csak egy
későbbi időpontban fogja lehetővé tenni,
hogy a nem „létkérdés” fejlesztéseket
megvalósíthassuk.
Bízva tagtársaink önzetlen segítségében,
egy-egy
fejlesztés
előrehozatalában
szeretnénk a támogatásukat kérni.
Az egyik tárgyalótermet szeretnénk
kialakítani
modern
videókonferencia
megtartására, jelen pandémiás időszak
felerősítette ezen eszközök jelentőségét. A
tárgyalót szeretnénk felszerelni egy BOSE
multifunkciós videókonferencia eszközzel
és egy nagyképernyős TV-vel.

A várható költség 750eFt.
Amely cég vagy tagtárs ezt az összeget erre
a célra az Egyesületnek felajánlja, arról a
tárgyalóban egy emléktáblával emlékezünk
meg.
Az Egyesület
jelentkezéseket!

titkárságán

várjuk

a

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Tegyük rendbe az új székház környezetét!
A felmerülő feladatokra mostantól
rendszeresen
fogunk
felhívást
megjelentetni a hírlevélben.
Az első ilyen munka a székház
körüli környezet rendbe- és szebbé tétele, az
épület előtti tér, az udvar és a
sövénykerítés/bokrok nyírása, rendrakás,
némi gyomirtás, bokrok, virágültetés stb.

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk
új
székházához
számos
olyan
feladat,
effektív
munkavégzés merült fel, melyet minden
bizonnyal elvégezhetünk külön költség
ráfordítás nélkül is, tagjaink segítségével,
személyes részvételével.
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Ehhez
számítunk
tagtársaink
segítségére - eszközzel, munkaerővel,
költség átvállalással (egyéni és társasági
szinten egyaránt).
Bízunk benne, hogy tagtársaink
közül sokan élnek majd a lehetőséggel és
jelentkeznek az önkéntes munkavégzésre,
hogy az új székház és környezete minél
előbb méltó legyen az Egyesület és
szakmáink hírnevéhez! Ezen kívül cél az is,
hogy „egyesületi csapatépítő” programként
működve tovább erősítsük közösségünket.

A
meghirdetett
feladatok
elvégzésére Szombatfalvy Anna főtitkárhelyettesnél lehet jelentkezni a következő email
címen:
szombatfalvy.anna@ombkenet.hu, illetve
telefonszámon: +36 20 9974-266.
Jó szerencsét!
Köszönettel,
Szombatfalvy Anna

Megjelent a BKL Kohászat 2021/2
Tisztelt Tagtársak!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a BKL
Kohászat idei második száma megjelent.
Az aktuális Lapot megtalálják itt.
Jó szerencsét!

Balázs Tamás
felelős szerkesztő

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
2. Harangtörténeti konferencia
Központi Bányásznap

Helyszín
Szeged
Gyöngyös,
Mátra
Művelődési
Központ
Gánt

Bányásznap
Selmeci Szalamander

Selmecbánya

Fazola Napok
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

Időpont
július 23.
szeptember 2.
11:00

Státusz

szeptember első
hétvégéje
szeptember

tervben van

Miskolc
Budapest,
MBFSZ
Stefánia út
Budapest

szeptember
október 2.

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és
Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász
Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.

nem kerül
megrendezésre
tervben van

tervben van

FÖCIK Hírek

Magyarhoni Földtani Társulat 171. Rendkívüli Tisztújító
Közgyűlése
A Magyarhoni Földtani Társulat 171.
Rendkívüli Tisztújító Közgyűlését 2021.
július 16-án tartotta meg az MBFSZ
Dísztermében.
A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag
fogadta el.
A tisztújítás eredményeként a Társulat új
elnökének M. Tóth Tivadart, elnökség
tagjainak Geiger Jánost, Haas Jánost, Piros

Olgát és Zajzon Norbertet választották meg.
Főtitkára Babinszki Edit, titkára Kovácsné
Kis Viktória lett.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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In Memoriam Prof. Dr. Kárpáti László
Prof. Dr. Kárpáti László okl. erdőmérnök, a
Fertő-Hanság Nemzeti Park alapító
igazgatója, a Soproni Egyetem címzetes
egyetemi tanára, Ászár és Sarród községek,
valamint Sopron Megyei Jogú Város
díszpolgára 2021. június 27-én hunyt el.

Szabolccsal, az 1973-ban végzett erdész
évfolyam valétaelnökével – jelképesen,
mint az ősi selmeci karok egykori diákjai –
együtt kívántak alias Kántornak utolsó „Jó
szerencsét!”

Kárpáti László szinte egész életét a hazai
természetvédelemnek, az ahhoz kapcsolódó
tudományoknak, és a fiatalabb nemzedékek
tanításának,
oktatásának
szentelte.
Munkássága eredményeképpen a FertőHansági Nemzeti Park egyike lett a
legelismertebb határon átnyúló nemzeti
parkoknak Európában, ma már a Fertő-táj
két országhoz tartozó közös világörökségi
terület 2001 óta. Életútját egyedülállóan sok
állami és szakmai elismerés kísérte.
Sokrétű és tevékeny élete során hazai és
külföldi egyetemeken oktató, gyakorló
természetvédő volt, önzetlenül végzett
erdővédelmi,
madártani
kutatásokat.
Erdőmérnök hallgatók tucatjai tekintik őt
ökológiai szemléletük kialakításában máig
meghatározó egykori mentoruknak.
Kárpáti László alias Kántornak múlhatatlan
érdemei
voltak
a
Selmecbányai
Diákhagyományok
újraélesztésében,
valamint a soproni és a miskolci egyetem
diáksága
közötti
kapcsolat
megerősítésében, kiteljesítésében.
A temetési szertartásokon egyesületünk
képviseletében részt vett dr. Hatala Pál okl.
kohómérnök,
egyesületünk
elnöke,
valamint az 1971-es, immár legendás
kapcsolatfelvétel
miskolci
diákküldöttségének három tagja: dr. Ormos
Tamás, Kontsek Tamás és dr. Pataki Attila
okl.
bányamérnökök.
Dr.
Varga

Dr. Hatala Pál, dr. Varga Szabolcs és dr. Pataki
Attila

Pataki Attila / Hatala Pál
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GÁBOR DÉNES-díj 2021

A határainkon túl élő alkotó elismerésére
javaslatot tehetnek a határainkon túli
(Kárpát-medence és magyarság a világban)
szakmai, valamint civil szervezetek.
A felterjesztés határideje 2021. október 11.
Alapítványunk
szakmai-erkölcsi
támogatói között tudva az innovációért
felelős szervezetek vezetőit - idén ismét
meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztési
felhívását. A Díj, melyet évente általában
heten nyerhetnek el, az innovációs
folyamatban alkotó módon résztvevő, a
határainkon belül vagy kívül élő,
kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési
tevékenységet
folytató
magyar
szakemberek fokozott erkölcsi elismerését
szolgálja.

A felterjesztéssel kapcsolatos részletes
tudnivalók
(tájékoztató,
felhívás,
adatlap)
a
http://www.gabordenes.hu/palyazatifelhivasok/ címről letölthetők.

Üdvözlettel:
Hesz Anikó
ügyvezető

XXI–XXII. Földmérő Találkozó
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság (EMT) Földmérő Szakosztálya
2021.
szeptember
16-19.
között
Székelyudvarhelyen, a Gondűző Hotelben
szervezi meg a XXI–XXII. Földmérő
Találkozót.
Határidők:
• Jelentkezési
határidő:
2021.
augusztus 30.
• Előadás anyagának beküldése:
2021. szeptember 1.
• Emelt díjas jelentkezési határidő:
2021. szeptember 8.
Jelentkezési űrlapok:
Külföldi jelentkezési űrlap
Belföldi jelentkezési űrlap
Megjegyzések:
• Felhívjuk a figyelmüket, hogy nem
áll módunkban a szállást biztosítani

•
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a résztvevőknek, ezért kérjük,
egyénileg
intézzék
szállásfoglalásukat a konferencia
idejére. Javasoljuk a Gondűző Hotel
& Étterem szálláshelyeit, ahol 7
szoba
áll
rendelkezésre:
http://www.gonduzo.ro, valamint a
székelyudvarhelyi
Petőfi,
Panoráma,
Boróka
panziókat.
Megértésüket köszönjük!
A
szervezők
fenntartják
a
programváltozás jogát. Ha a
járványhelyzet
miatt
hozott
korlátozások nem teszik lehetővé a
rendezvény megtartását, akkor erről
értesítjük
a
bejelentkezett
résztvevőket.

Orbán Tibor gyémánt okleveles bányamérnököt díszpolgárrá
fogadták Tapolcán
Az ünnepi alkalomra Tapolca város napján,
2021. július 7-én került sor. Mérnök
kollégánkat a Tamási Áron Művelődési
Központ
zsúfolásig
megtelt
színháztermében vastapssal köszöntötték a
megjelentek. A kitüntető címet ünnepi
nyilvános önkormányzati ülésen Dobó

Zoltán polgármester adta át. Mint mondta,
ezzel nem csak Orbán Tibornak a városért
végzett több, mint fél évszázados
tevékenységét kívánják méltó módon
elismerni, de emlékeztetni kívántak a
bauxitbányászatnak
Tapolca
várossá
formálásában végzett szerepére is.

Orbán Tibor 1957-től 1992. évi nyugállományba vonulásáig
a Bakonyi Bauxitbányánál dolgozott. Kezdetben beosztott
mérnöki munkakörben üzemi gyakorlatot szerzett, később
műszaki fejlesztő mérnök lett. Előbb a Szőc-Határvölgy
térségi bányákban, majd 1962-től a Nyírádi Bányaüzemben
üzemvezetőként tevékenykedett. 1977-től a Bakonyi
Bauxitbánya termelési főmérnöke, 1982-től műszaki
vezérigazgató-helyettes előbb a bakonyi, majd az évi közel
3 Mt-t termelő egész dunántúli bauxitbányászat élén.
Tevékeny szerepet játszott abban, hogy a bauxitbányászat
műszaki színvonala és teljesítményei európai szintre
emelkedhettek, de az aktív vízvédelem alkalmazása, a
mélyművelések teljes feltárási és fejtési rendszerének
korszerűsítése,
valamint
a
Nyirád
környéki
bányaberuházások megvalósítása során is mérnöki
tudásának és tapasztalatának kiemelkedő szerepe volt.
Szakmai tevékenysége során soha nem feledte el az
EMBER-t, a bányászt: a bánya-biztonság, a balesetek
megelőzése minden intézkedésében vezető szerepet játszott.
Orbán Tibor és Dobó Zoltán
polgármester
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Alias Idesem egyetemi végzése óta tagja
egyesületünknek. A Tapolcai Szervezet
életének mindmáig egyik tevékeny
résztvevője. Kedves, mindenkor jó
hangulatú cimbora, de e sorok írója – sok
évtizeddel ezelőtt – kezdő mérnök
kollégáival együtt bizony mindenkor
szakmailag
alapos
ismeretekkel
felkészülten kellett, hogy várják a Főnök
bányalátogatásait. Ilyenkor nem volt helye
a viccnek, a Bánya volt egyedül a
legfontosabb.

Idesem jó egészségnek örvend, csak a
futóművei
akadályozzák
a
fizikai
mozgásban, ám a gondolkodása, a szellemi
frissessége töretlen.
Az ünnepség végén családtagjai, egykori
kollégái, barátai köszöntötték, és kívántak
további tartalmas esztendőket.
Jó szerencsét!
Dr. Pataki Attila

MFTTT 33. Vándorgyűlés Miskolc
Az együttműködési megállapodást
2017-ben Szekszárdon, a szekszárdi
vándorgyűlés keretében írták alá a
földmérők és a bányamérők vezetői. Az
LIX.
Bányamérő
Konferencián
természetesen az MFTTT két képviselőjét
fogja vendégül látni a szakcsoportunk.
A mellékelt fényképen dr. Mike Krisztina
(középen) előadása után Hollósi László (bal
oldalon) és Wéber József (jobb oldalon)
gratulációját fogadja.

A Magyar Földmérési, Térképészeti
és Távérzékelési Társaság a 33.
Vándorgyűlését 2021.július 8-10. között
tartotta Miskolcon.
Az OMBKE Magyar Bányamérő
Szakcsoportja és az MFTTT között fennálló
keretszerződés alapján a vándorgyűlésen,
mint meghívott vendégek Hollósi László a
szakcsoport titkára és Wéber József a
szakcsoport alelnöke vett részt. dr. Mike
Krisztina a szakcsoport másik alelnöke
pedig előadóként jelent meg.
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Rövid életű kőolaj- és földgázipari szobrok
Egy gyűjtőmunka során eddig –
Magyarországon kívül – 59 országból
(Albániától Venezueláig) 398 köztéri
kőolajés
földgázipari
szobrot,
emlékművet, emlékoszlopot, falfestményt
és egyéb műalkotást találtam. Ezek közül 3
rövid életű volt, amelyet érdemes
bemutatni.

Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft)
ausztriai (bécsi) központú kőolaj- és
földgázipari konszern székháza előtt
állították fel „Kőolajkiömlés” (Oilspill)
kompozíciót. Ezzel akarták felhívni a
figyelmet – és egyben tiltakoztak is – a
tengerek és óceánok kőolaj szennyezése
ellen. A műalkotást néhány napon belül
eltávolították, s arról nincs további
információ, hogy hova került véglegesen.

Ausztria – Bécs
Az osztrák Greenpeace aktivisták 2019.
október 30-án az OMV (Österreichische

Dánia – Koppenhága
Koppenhágában 2013. május 30-tól
augusztus 25-ig 30 nemzetközi szobrász
részvételével homokszobrászati versenyt
rendeztek. Etnal Ojeda spanyol szobrász
készítette 3 tonna homokból a 10 méter

magas „Viszlát Pénz Úr” (Bye-Bye Mister
Money) alkotását. A szobor a kőolaj, mint
„pénzcsinálás” kritikáját fogalmazta meg.
A homokszobrokat ugyan felszámolták, de
fényképeken rögzítették.
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Oroszország – Novij Urengoj (JamalNyenyec Autonóm Körzet)
Novij Urengoj szubartikus éghajlatú város.
A tél erősen hideg és hosszú,
átlaghőmérséklete januárban – 30°C és –
22°C között van, míg a nyár enyhe és rövid,
+ 10°C átlaghőmérséklettel, júliusban +
18°C van. Csapadék mérsékelt, nyáron
valamivel magasabb, mint az az év más

időszakaiban. Minden télen a Gazprom
támogatásával jégszobor kiállítást és
jégszobor készítési versenyt rendeznek,
amelyek között – természetesen –
szénhidrogén-ipari témák is szerepelnek,
úgymint ez a kútfejszerelvény. Ezek a
szobrok előbb-utóbb elolvadnak, azonban
mindig megörökítik az utókornak.

Id. Ősz Árpád
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Dekarbonizálunk?!
Európa, s mint hazai vezetőinktől
folyamatosan halljuk talán Magyarország is
impozáns és a Világ többi országa számára
követendő célt tűzött maga elé? A teljes
dekarbonizációt. Úgy vélhetjük, a maga
teljességében ez azt jelenti, hogy a
széndioxid
kibocsátással
járó
energiatermelést és felhasználást komplex
módon
kívánják
megszüntetni.
Gazdaságunk összes ágában és vele
egyidőben a háztartásainkban is. Közkézen
forognak már hatalmasnak tűnő számok is a
bekerülésről, melyek hazai vonatkozásban
riasztóak lehetnek szemlélődő állampolgár
számára.

célegyüttes miatt? Vagy tényleg komoly, a
természettudományok talaján állva igazolt
természeti okok késztetnek megszokott
kényelmünk feladására egy ma még papíron
sem létező kizárólag Eu-s elgondolás
kedvéért? Egy szép álomért, ami nem
annyira politikai, jogi, vagy gazdasági
nehézségek miatt válhat sötét rémálommá.
Sokkal inkább azt a kérdést teszi fel: elég jól
ismerjük már ehhez a Természetet?
Elődeink sokkal több megújulóval
dolgoztak, mint mi. Egyrészt azért, mert
más energiaforrás és/vagy technológia
akkoron nem állt rendelkezésükre. Másrészt
egyszercsak
rájöttek
arra,
hogy
megnövekedett energia igényükhöz képest
a megújulókból nyerhető fajlagos energia
mennyiség (és az manapság sem változott!)
kicsi. Ennek okán fejlődtek ki a jóval
nagyobb energia sűrűségű fosszilis (szén,
kőolaj, földgáz) és nukleáris üzemanyagú
energia fejlesztési technológiák.

A hangoztatott tízezer milliárdok
magyar Forintban is elgondolkodtatóak. S
ha a műszaki ember betekint az
alkalmazható technológiák részleteibe, még
inkább
elkomorodik.
Jól
bevált
eszközrendszert dobunk sutba egy
tudományosan kétesnek tűnő politikai

1. sz. ábra
Megújulók részesedése az energiaellátásban
(Forrás: Dr. Szarka László)
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villamos energia-, hűtő-fűtő hőenergia,
illetve közlekedési energia formájában
hasznos célt szolgál.

Az 1. sz. ábrán nemcsak ezt a folyamatot
követhetjük nyomon, hanem azt a remélt
változást, melyet a mai kornak megfelelő
megújulós technológiák okozni képesek az
energetikában. 50 esztendő alatt a várható
növekedés kisebb mint 10%, irdatlan
költségek árán! Bár ez a csekélység az
áhított
üzleti
nyereség
fényében
elhomályosul a tervet éljenzők szemében.
Ezért
„kell”
visszanyúlnunk
a
megújulókhoz?

Ha minden gazdasági ágban és a
háztartásokban is egyszerre technológiát
váltva csupán villamos energiát kívánunk
használni, mintegy varázsütésre a mai
néhány tíz TWh (TeraWattóra) villamos
energia többszörösére lesz szükségünk. A
közlekedésben is elfelejtve hibrid autóinkat
örülhetünk annak, hogy a villamos energiát
általában 95%-os hatásfokkal hasznosítják
új berendezéseink, mint végfelhasználók. Itt
tehát a mainál sokkal kevesebb környezetet
melegítő hulladék hőt és levegőt mérgező
káros anyagot bocsátunk ki. A felhasználás
helyszínén! A jelenlegi technikai szintünk
fenntartására tehát 117 TWh villamos
energiát kell majd felhasználnunk évente
Magyarországon.

E rövid írás nem vállalkozhat minden
egyéb
felmerülő
kérdés
pontos
megválaszolására. Csupán segítségünkre
lehet abban, hogy a szavakon túli első
konkrét lépést megtegyük a cél felé vezető
tudományos és technikai alapossággal
kikövezendő úton, melyről visszafordulni
sem kerül sokba.
Az átállás (dekarbonizáció) várható
költségei nagyságrendjének pontosabb
megismerését elősegítendő közreadjuk itt a
Természet álláspontja alapján elvégzett
nagyvonalú energetikai becslésünket, mely
végtelenül rövid és egyszerű:

Most már csak egy dolgunk van hátra.
Kiszámítjuk,
hogy
ehhez
mennyi
energiahordozóra van szükségünk, olyanra
melyből a villamos áramot előállítjuk. A
dekarbonizációs
cél
eléréséhez
felhasználható eszközeink: atomerőmű, vízi
erőmű, szélerőmű, naperőmű. Sajnos a
biomassza (benne a biogáz, bioetanol), a
geotermikus energia vízkivétellel járó
technológiája
nem
kerülhet
szóba
széndioxid kibocsájtása miatt, csakúgy,
mint
a
fosszilis
energiahordozók
(szénféleségek, kőolaj, földgáz) sem. Az
atomból és a nevesített megújulókból való
villamos energia előállítás súlyozott
összhatásfoka derűlátó módon 23%-ra
becsülhető németországi tapasztalatok
alapján. (1. sz. táblázat)

Magyarország évente elfogyasztott
energiahordozó igénye manapság kb. 1000
PJ (PetaJoule) hőegyenértéknek felel meg.
Tételezzük fel, hogy az összes energia
felhasználásunk mennyisége a jövőben sem
változik jelentősen, köszönhetően az
energia- hatékonysági és takarékossági
intézkedéseknek.
Felhasználásunk
hatásfoka -beleértve az ide/oda átalakítást
is- súlyozottan figyelembe véve az energia
fajtákat 42%-ra tehető. Ez annyit jelent,
hogy az 1000 PJ-ból közel 60% a levegőbe
és a vízbe kerül hulladék hő és káros anyag
képében. A maradék 420 PJ az, ami
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1. sz. táblázat
A német megújuló áramtermelés tényadatai 2019. októberében
2019 október

Üzem
Szél
teljesítmény

Beépített
60.080MW*
teljesítmény
Max
69.404MW 39.665MW
átlag
54.298MW 16.086MW
Min
36.122MW 2.292MW
Energia termelés
40.452GWh 11.984GWh**
* MW: MegaWatt; ** GWh: GigaWattóra
Forrás: Rolf Schuster 2019.

Mindez azt jelenti számunkra, hogy ha a
felhasználni kívánt összes hazai energia
igényünket villamos energiával fedezzük
karbon (szén-mint kémiai elem) kibocsátás
nélkül, a ma szükséges primer energia
hordozó kapacitás mintegy 4,3-szorosára,
azaz 1826 PJ-ra lesz igényünk!
Természetesen, ha ennek jelentős részét a
Nap ajándékaiból (nap, szél, víz) tudjuk
befektetni a villamos energia gyártásba az
anyagoldalról igencsak gazdaságos lehet.
Hiszen Napunk „ingyen” szolgáltat fény és
hőenergiát. Ám a karbonmentes villamos
energia
előállítására,
tárolására,
felhasználására alkalmas eszközök és
technológiák előállítására olyan Európában
kis mennyiségben előforduló és ezért
kritikusnak nevezett ásványi anyagokra (pl.
ritka földfémekre, lítiumra, berilliumra,
germániumra stb.) van szükség mely miatt
az átállás magas beruházási költsége,
üzemköltsége már pontosabban számítható.
Természetesen célszerű figyelembe venni a

Nap

Szél+Nap

48.807MW

108.887MW

21.291MW
3.264MW
0MW
2.432GWh

48.387MW
19.350MW
2.903MW
14.416GWh

A beépített
teljesítmény
%-ában

44,44%
17,77%
2,67%
17,77%

villamos áram szállítása, elosztása,
felhasználása, a jármű- és erőgéppark
cseréje, az elavultak ártalmatlanítása és
egyéb technológiai lépések során szükséges
megelőző
tudományos
kutatások,
infrastruktúrális
beruházások
összességének költségét is.
Az így kapott, a valósághoz sokkal
közelebb álló matematikai eredmények
alapján a kitűzött cél realitása és
elérhetőségének időhorizontja felelősen
megítélhető.
További részletek USA és Németország
lehetőségei
vonatkozásában
a
www.energiaakademia.lapunk.hu
c.
honlapon találhatók.

Livo László
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A diákélet emlékőrzői – Valétaívek
ívek az 1800-as évek közepén – a kiegyezés
előtt – készültek, ennek megfelelően még
német nyelven olvashatjuk az „Erinnerung
an Schemnitz” (Emlékezés Selmecre), a
„Glück auf!” (Szerencse fel!) vagy éppen a
„Waidmanns heil!” (Üdv a vadásznak!)
feliratokat.

A valétaív a selmeci-soproni évek
emlékeit, a baráti kapcsolatokat, az ezer
szállal az Alma Materhez és a neki otthont
adó városhoz kötődő diák legszebb
emlékeit idéző motívumokat foglalja egy
illusztrációs egységbe, így a diákévek
relikviáinak sorában előkelő helyet foglalt
el ez az emléktárgy. A legkorábbról ismert

1. ábra: Selmeci valétaív az 1800-as évek közepéről
(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

Az 1800-as évek végétől a fotózás
széleskörű
elterjedésének
időszakát
követően megjelennek rajtuk a valétáló
évfolyamról készült csoportképek és a
tulajdonosaik portréi is, amik még
személyesebbé tették a valétaíveket.
Tartalmukat, kompozíciós elveiket és
illusztrációs témáikat tekintve szoros
kapcsolatot
fedezhetünk
fel
a
valétatablókkal. A szegélyeken körbefutó
illusztrációkon a diákéletnek otthont adó
város, az Alma Mater és a diáktradíció
életképei – pl.: a balekkeresztelés, a vidám
kocsmaélet és a kártyázás – elevenednek
meg. A soha vissza nem térő diáklét

nosztalgikus emlékét gyakran a búcsúzó
diák alakja idézi elénk.
Az épületekről, utcarészletekről
készült rajzok azért is fontosak, mert sok
esetben ezek a képek őrzik a mára már nem
létező vagy átépített épületek emlékét is,
így a selmeci akadémisták szemével
láthatjuk az ősi várost az 1800-as évek
derekán. A napjainkban már nem létező, de
a valétaíveken még ábrázolt épületek közül
hadd említsek meg néhányat. Ilyen volt az
egyszintes Fortuna-ház vagy épp a
Zsigmond-akna épületegyüttese. Ismerünk
olyan illusztrációt is, ahol a Hegybányai
(Szélaknai, Piargi) kaput még –
Lotharingiai
Ferenc
látogatásának
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tiszteletére 1751-ben átépített – barokk
pompájában a később lebontott szárnyával
együtt láthatjuk. A kép érdekessége, hogy a
kapu mögött még látható a Frauenbergitemplom barokk tornya, ami a második
világháborúban szintén elpusztult.i

épületét, a Fritz-házat– a paloták
megépítése előtti főépületet – a vegytan
oktatását szolgáló Belházy-házat és a városi
ispotály épületét.
A paloták átadása utáni rövid
selmeci időszakból ismert valétaíveken az
erdészet oktatásának méltó fellegvára, az
1890-re teljesen felépült Erdészeti Palota
visszatérő motívummá válik. Ezek mellett a
közösségi lét, a diákság számára oly’ fontos
helyszínek közül is láthatunk néhányat.
Ilyen emblematikus helyszín volt a
Schaht kocsma, aminek sárga épülete
eredendően
az
Erzsébet-akna
rendelőhelyisége volt. Az egyik régi
valétaíven még a mellette látható
járgányokkal felszerelt kúpos épületek, az
aknaházak is láthatók. Az elhagyott épület
földszintjén az irodák helyén alakították ki
a kocsmarészt, ahol a Burschenschaft, majd
pedig az Általános Társaság tagjai a város
nyugalmától
távol
szabadon
dorbézolhattak. A Szitnyai-ház alsó szintjén
üzemelt Stelz Flórián füstös kis kocsmája, a
„Zum goldenen Grubenlicht” (Az arany
bányamécshez – Academisches Caffehaus).
Jelentőséget jól mutatja, hogy szinte kivétel
nélkül szerepel a ránk maradt valétaíveken.

2. ábra: A mulatozó Bursch és a búcsúzó filiszter illusztrációs részlet a XIX–XX. század fordulójának
időszakából származó valétaívéről
(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica
archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

4. ábra: Az akadémisták kedvelt helye a Schaht
kocsma XIX. század derekán
(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica
archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

3. ábra: Az akadémia rektorátusának helyet adó
Fritz-ház
(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica
archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

Selmecbánya
emblematikus
épületei közül a Klopacskát, az „élő órát”,
az Alma Maternek otthont adó város iránti
nosztalgia
szimbólumaként
gyakran
jelenítették meg. Nemcsak a műszak
kezdetét jelezte a bányászok számára,
hiszen jávordeszkájának fájó kopogása
kísérte az ősi bányászhagyomány szerint a

A valétaíveken visszatérő téma az
oktatási épületek megjelenítése is, ami a
meghatározott
közösséghez
tartozás
szimbólumaként is értelmezhető. Az Alma
Mater épületei közül az ismert valétaíveken
láthatjuk az akadémia legnevezetesebb
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megkeresztelteket utolsó útjukra. A
Galgenbergen álló Leányvár misztikus
legendájú épülete – a Klopacskához
hasonlóan – szintén kedvelt motívuma a
diákévek selmeci hangulatát idéző
relikviáknak.
A tablókhoz hasonlóan az idealizált
motívumok
meghatározó témája
a
bányászattal, erdészettel (vadászattal)
kapcsolatos tevékenységek és szakcímerek

ábrázolása, ami az akadémia épületeihez
hasonlóan szimbolikus szerepet tölt be:
büszkén hirdeti a szakmai közösséghez
tartozást, de emellett – a tablókhoz
hasonlóan – a nemzeti érzelmek
megnyilatkozásának is teret enged. Nem
véletlen, hogy a legkiemeltebb helyen –
középen és felül – szerepel Magyarország
címere vagy éppen Hungária ábrázolása

5. ábra: Az igényes markírozás tetején Hungária Istenasszony és biblikus alakok ábrázolása látható
(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica archívum Dr. Bartha Dénes közvetítésével)

közül a Tűztorony és a Leányvár mellett az
oktatási intézmény selmeci és soproni
épületei visszatérő témái ezeknek az
összeállításoknak. Természetesen a diákélet
soproni színterei is megjelennek, úgymint
az Ifjúsági Kör Rákóczi úti háza, a kedvelt
vendéglátó egységek épületei így pl.: a
Näher tanszék (ma Sport söröző), Perkovátz
tanszék (ma Perkovátz-Ház). E képek hűen
őrzik a csaknem száz esztendővel ezelőtti
soproni hallgatók által kedvelt helyszínek
akkori hangulatát.

A Sopronban készült valétaívek
illusztrációs világa kivétel nélkül kettős. E
kettősség a selmeci diákélet utáni vágyódás
megjelenítésében jut érvényre. A két város
címere, emblematikussá vált épületei
állandó témája – a bányász és erdész munka
idealizált motívumai mellett – ezeknek az
összeállításoknak, ugyanakkor a tablóktól
elérően a valétaívek esetén hangsúlyosabb
és így nagyobb teret kap az illusztrációs
anyag, hiszen sokkal több motívum
megjelenítésére volt lehetőség. Az épületek
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6. ábra: Az 1943-as valátáns évfolyam 40 éves találkozóra készített valétaíve
(Dr. Ormos Károly hagyatékából)

„A velétaívek valamikor ott lógtak
az árnyas erdészlakok, bánya- és
kohófőmérnöki szobák falán, büszkén
hirdetve a „selmeci” szellemet, mely az
Alma Mater falain kívül a küzdelmes üzemi
életben is szoros egységbe fűzte
mindazokat, kik valaha is megfordultak az
egykor víg daloktól hangos ódon
bányavárosban.”iii Sajnos ezekből az
emlékőrzőkből napjainkban csak ritkán
készül egy-egy újabb példány.

A lap közepén üresen hagyott rész a
valétaív legfontosabb felülete, ide kerülnek
ugyanis az aláírások a vulgókkal, alias
nevekkel. Azoknak a szignóit láthatjuk itt,
akikkel az ív tulajdonosa baráti viszonyt
ápolt vagy éppen azoknak az oktatóknak a
nevei olvashatók, akiket respektált. A
valétaíveket a balekok nyakukba akasztott
rajztáblán hordozták körbe és íratták alá a
búcsúzó Firmák nevében. ii A keretként
funkcionáló illusztrációs képanyagot és a
szignókat a grafikai felületen finom
igényességgel körbefuttatott tölgygallyak
vagy
éppen
barokkos
indaminták
szövevénye fűzi harmonikus egységgé,
teljes kompozícióvá.

Dr. Bende Attila
okl. erdőmérnök
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Az akadémikus plébános és a selmeci-steingrubei diákélet
találkozása
A bélabányai plébános az 1897/98.
tanévben a selmeci akadémikusoknak nem
római katolikus hittant oktatott (ezt 1895től megtette a helyi evangélikus líceumban),
hanem
beállt
közéjük
rendkívüli
bányászhallgatónak. 1 A beiratkozáskor 27
év körüli Hidvéghy Árpád – aki az 1901ben megjelent „A selmeci kálvária
keletkezésének története, mai alakja és
ájtatossága” című (háromnyelvű) könyv
írója is volt – az akadémián közelről
találkozott a sajátos ottani diákélettel. Ez a
tapasztalat az akadémikus plébánosra olyan
nagy hatással volt, hogy 1899-ben megírta
a selmeci diákéletet – különösen annak
steingrubei hagyományait2 – is bemutató, a
„Gerendás Mihály kalandjai az aranyországban
(Selmeczbányán)”
című
könyvét3 (1. kép).

Hidvéghy a steingrubei diákszokások
bemutatásával tulajdonképpen hozzájárult a
selmeci diákhagyományok ismertetéséhez
és megőrzéséhez, ezért méltó az
emlékezetre. Ezen túlmenően Hidvéghy
1898 és 1907 között bélabányai plébános
volt és a selmeci gimnáziumokban hittant
tanított, továbbá a selmeci városi tanácsban
képviselte Bélabányát (2. kép). Emellett a
helyi hetilapban várostörténeti és vallási
írásai is megjelentek, illetve keresztény
fogyasztási szövetkezet cégvezetője volt,
majd 1907 júliusában elhagyta a bélabányai
plébániát és jezsuitaként folytatta egyházi
pályafutását,
többek
között
4
Nagyszombaton.
A magyar érzelmű (és nagyrészt erdész)
akadémikusok által 1879/80-ban alapított, a
magyar falut utánzó Steingrube nagyközség
Selmecen belül a következő területen volt
(van): „Határai: a piarista kolostortól, a
bélabányai kapu felé vezető út egészen a
Mihály-Aknáig. Innen az a patak, mely a
bélabányai úton keresztül folyva, az alsó
major felé veszi az irányt (az alsó major és
a tornakert között). Az alsó majortól a
piarista kertig határt képez az alsó utca. A
piarista kolostor, valamint az alsó major a
községbe tartoznak, valamint a nevezett
kolostortól Bélabánya felé vezető utca
baloldali házsorai.”
Steingrube egyik, a „Schmidt-kamara”5
melletti központja, a „községháza” (így
akár az alapítás helye is) a Piccin-ház –
1894-ben még alsó utcai, aztán 1907-ben
már Deák utca 17. alatti Sóltz-ház – volt.

1. kép: Hidvéghy Árpád könyvének illusztrációja, a
bányabejárás (1899)

A selmecbányai akadémia, illetve főiskola 1879/80 és 1927/28 között
beiratkozott hallgatói névjegyzéke (kézirat 1928 k). Családtörténeti
magánarchívumban lévő dokumentum, melyet digitálisan megosztottam a
soproni és a miskolci egyetemek levéltáraival.
2
Stubnya Viktor: A múlt emlékei. Steingrube Nagyközség. In. Főiskolai
Lapok, 1. (1914) 5. sz. 8-13. (jún.); Vörös Tihamér: Ifjúsági élet. In.
Selmeczbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1937. 81-89. Vörös Tihamér
korabeli fényképeket is közöl.; Bartha Dénes: Steingrube nakkösség.
(https://magyarmezogazdasag.hu/2020/02/08/steingrube-nakkosseg,
letöltés: 2021. április 10.)
3
Kérésemre digitalizált és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött (egy
példányú, 15.913/152 jelzetű) kisregény – 2020. december 4-én 6.39-kor
Borbála nap alkalmából – Morvai Tibor levelezőlistáin meg lett osztva, így
a mű digitálisan teljes terjedelmében is olvasható.
1

4

Havi Közlöny, 16. (1893) 7. sz. 747. (júl. 1.); A selmeczbányai ágostai
hitv. evangélikus líceum értesítője az 1895-96-iki tanévről. Selmecbánya,
1896. 14.; Magyarország tiszti cím- és névtára, 17. (1898) 539.; A
selmecbányai kir. kath. gimnázium értesítője az 1905-1906. tanévről.
Selmecbánya, 1906. 44.; Budapesti Hírlap, 20. (1900) 46. sz. 9. (febr. 16.);
Selmeczbányai Híradó,13. (1902) 28. sz. 2. (júl. 13.); Selmeczbányai
Híradó, 11. (1900) 19. sz. 3. (máj. 13.); Központi Értesítő, 33. (1908) 20.
sz. 396. (márc. 8.); Selmeczbányai Híradó, 11. (1900) 12. sz. 1-2. (márc.
25.); Selmeczbányai Híradó, 17. (1907) 30. sz. 5. (júl. 28.); A nagyszombati
érseki főgimnázium értesítője az 1913-1914. iskolai évről. Nagyszombat,
1914. 132.
5
Vörös T.: i. m. 84.
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2. kép: Képeslap a bélabányai templommal, ahol Hidvéghy Árpád plébánosként szolgált (1905 k.)

A Piccin-, majd Sóltz-ház Steingrube
határain belül volt, melynek emeleti lakását
ráadásul a főiskolai ifjúsági kör (talán a
Steingrube) 1907-ig helyiségként használta
is. A Sóltz-ház ma a főutcai Hotel Grand
Matej melletti, ravatalozóként működő
Kammerhofská utca 182/7. számú épület. 6
Ezen túlmenően 1882-ben kimondták, hogy
a község hivatalosan csak a Dolinán
mulathatott a gázgyár mellett (a gázgyár a
vasúti indóház felé/környékén volt).
Később az (1914 szerinti) Akadémia
utcában a Gulrich-féle kocsma, majd 1897től a (mára elbontott) Vigadó volt a
hivatalos csárda.7
Hidvéghy az akadémián nem szerzett
bányamérnöki oklevelet, 8 de Selmec és az
ottani egykori diákélet megérintette az
akadémikus plébánost, így idézzünk fel
néhány részletet az említett 1899-es
kisregényéből. A történet szerint Selmecen
meglátogatta
a
medgyesi
gyökerű

bányászakadémikust (Marcit) az édesapja
(Gerendás Mihály), aki beszámolt az
otthoniaknak a – nem mindennapi – bányaés diákvárosi tapasztalatairól. Hidvéghy – a
Főiskolai Lapok 1914. évi 5. (júniusi és
utolsó) számában megjelent steingrubei
„Korpus Juris” (alkotmány) szakaszaival
összhangban – gyakorlati oldalról és
vélhetően az 1897 és 1899 közötti évekből
mutatja be a steingrubei diákéletet.
Mindezek alapján Hidvéghy jelentősége a
selmeci diákhagyományok szempontjából
ebben áll. Hidvéghy kisregényéből a
steingrubei részeket – a négy községi
szokás közül a költözködés és az ördögűzés
kivételével a disznótort és a hivatalos cé-cót
– idézem fel az apa szemszögéből, továbbá
zárójelben dőlt betűvel utalok a Korpus
Juris egyes szakaszaira is, így hitelesítve az
akadémikus plébános által írtakat.

Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 9. (jún.); Selmeczbányai Híradó, 5.
(1894). 28. sz. 112. (júl. 8.); Selmecbányai Híradó, 17. (1907) 27. sz. 6.
(júl.
7.);
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox
=533%2C-1750%2C1812%2C-1009
és
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.45807/18.89702
és

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/stanislav-sakovy-requiem-pohrebnesluzby (letöltés: 2021. április 11.)
7
Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 8., 13. (jún.)
8
Neve nem szerepel itt: Magyar bányamérnökök 1876-1999. (Szerk.
Zsámboki László) Miskolc, 1999.
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A Selmecre érkezett apa az akadémikus
fiáról mindenekelőtt megtudta a szállásadó
háziasszonytól, hogy „bizony ketten vannak
az úrfiak; de itthon keveset látjuk. Aludni,
meg enni jönnek; nappal az iskolákat
bújják. Bementünk a szobájukba. Egy
csomó könyv hevert a székeken, az
almáriumon egy rakás üveg, tele mérges
kotyvadékkal.
…
Eközben
ordítás
hallatszik lent, meg fönt a városban. Százan
meg százan ordítottak. … a nagy diák urak
mulatságban vannak. … alighanem a Marci
hangja volt az az öblös kajdászás. El is
verem a kölyköt, ha utcán ordít. … Most
sem tudom, hogy értem le a város
főutcájára, csakhogy ott voltam s néztem,
amit mások is néztek. Akár a libák a
patakról, úgy jöttek a nagy diákok
egyenkint egy hosszú-hosszú sorban. Sem
elejét sem végét nem láttam. Ezer ember
állott az utca két felén. A közepén vonult
alulról fölfelé a sereg. Egyre kiabáltak,
hogy: »Éljen a sakter, éljen a főpenna, éljen
a bíró, éljen az esperes 9« meg egyebeket.
Alig hogy elvonult az utolsó legény, akkor
fölülről visszakanyarodtak. Elül egy
malacot hajtott madzagon egy hentes
legény, mögötte a mester föltűrt ingujjal,
csizmaszárát verdeste a fenő acél (55. §,
disznótor). Mellette két inas, mögötte Uram
bocsá! egy nagy hasú bíró, alig cipelte a
pocakját. Kezében egy borzasztó furkós bot
(36. §, bíró10 uram). Mellette egy fekete
dolmányos, árvalányhaj kalapos bajuszos úr
(37. §, feőpenna), azután a tisztelendő úr
(49-50. §, rabbinus és plébános), sok
cseléd, kanász, kocsis. Előttük a cigány
húzta a vígat (52. §). Azután jött a
sokadalom, ki katona-ruhában, ki meg
fekete pantallóban. Éljen Steingrube
nagyközség! kezdik újból és az utca utána
harsogta (3. kép11). Egyszer csak … amint a
cigány javában húzza a nótáját, a malac
elkezd hetvenkedni, ugrik egyet, kirántja a

zsineget a legény kezéből és uccu neki,
futásnak ered. Én hirtelen eléje lépek, a
botommal elcsípem a derekát és ráhágok a
kötélre. Az alatt odaér a hentes meg a
legénye is, meg az inasa, és megkötik a
malacot. Hát amint a mesterre vetem
szemem, az a nyakamba borul.”12

Kossa Béla (sz. 1866, emh. 1885-től) bírósága idején 1887-ben új
püspököt is választottak Hlavaty József selmeci káplán helyett Fábián
Ferenc tópataki plébános személyében. [Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz.
13. (jún.)]. Mindezek alapján nem kizárt, hogy a bányászakadémikus
Hidvéghy plébános az 1890-es évek végén szintén viselt steingrubei
„egyházi” tisztséget is.
10
Steingrubei bíró volt: az első (alapító) 1880/82-ben Miklós Lajos (sz.
1854, emh. 1879-től); 1884/85-ben Schlachta László (sz. 1863, emh. 1882től); 1887-ben Kossa Béla (sz. 1866, emh. 1885-től); 1890/91-ben Zeller

Géza (sz. 1868, emh. 1888-tól); 1892/93-ban Fischer Károly (sz. 1871,
emh. 1889-től); 1896-ban Bedő Zoltán (sz. 1874, emh. 1894-től). Főiskolai
Lapok, 1. (1914) 5. sz. 13. (jún.); A selmecbányai akadémia, illetve főiskola
1879/80 és 1927/28 között beiratkozott hallgatói névjegyzéke (kézirat 1928
k).
11
Sarkady Sándor: A selmeci-soproni diákélet a baleklapok, képeslapok és
fényképek tükrében 1899-2019. Sopron, 2020. 26.
12
Hidvéghy Árpád: Gerendás Mihály kalandjai az arany-országban
(Selmeczbányán). Selmecbánya, 1899. 9-11.

3. kép: A steingrubei disznótori menet (1899 k.,
lásd a 11. lábjegyzetet)

Így találkozott a regény szerint az
akadémikus fiú az apjával, aki elment az
ifjúsággal „a torukra, mert a bíró is
könyörgött, a jegyző is, a pap is (57. §, „a
cé-córa mindenki hívhat vendéget”, akire
ilyenkor a községi törvények vonatkoztak).
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… Biz az jó komédia volt … Steingrube
községnek hívják azt a mulatságot. Az meg
magyarul annyit tesz, hogy kőbánya. Mert
hogy egész Selmec csupa kő, meg szikla,
hát egy oldalán követ fejtenek. Akik pedig
azon a tájon laknak, már persze a nagy
diákok, azok egy kis csárdába szoktak
többször összeözönleni, és ezt gyűlésnek

hívják (18-35. §, kupaktanács és belső
tanács). Oszt választanak bírót maguk
közül, jegyzőt, papot, meg minden egyéb
hivatalos elöljáróságot (36-54. §, „kinek mi
volna a teendője”). … harang helyett meg
kürtöt szólaltatnak meg, azt is a bakter fújja
(45. §), nem a pap.”13 (4. kép).

4. kép: Steingrubei baleklapon a nóta kezdősora és a kürt (1900 k.)

(27. §, „Ha Steingrubéban óra volna …”).14
Oszt utána kezdte valamennyi szépen
fölállva. Ennek végivel üdvözölték
egymást, de egyszerre bizony bíró uram
mérgesen koppant a botjával hármat. Mind
elnémul, még a gyertya sercegését is meg
lehetett hallani! Baj van, gondolja
mindenki. Szól is bíró uram: Minekutána
emberdoktor (48. §) uram kelleténél tovább
húzta a nótát és megzavarta ilyeténképpen a
rendet, ezennel elmarasztalom ő kegyelmét
két liter borokba (29. §, 36. §). Főpenna
uram írja be az naplóba (37. §)! Helyes!
Éljen! zúgta reá a község. Teringettét,
mondok a szomszédomnak, a sakternek,
nagy úr a bíró! … mondja a sakternek
öltözött huncut: nagy úr, van az egy tiránn
(=zsarnok)! Engemet már haza is kísértette!

Az apa (vagy az akadémikus plébános
regényíró, Hidvéghy Árpád) tehát elment „a
Steingrube nagyközség gyűlésére. Igen,
elmentem. Nem is láttam életemben olyan
rendje-módja szerint való mulatozást (57. §,
hivatalos cé-có). A csárdában, amit
községházának mondtak, helyet foglaltak
az asztaloknál. Bíró uram szép magyar
ruhában az asztal végiben, mellette a
főpenna, vagyis nótárius uram, azután a
többi a maga rangja szerint. Az asztalon
örökösen égett a bakter lámpása. Mikor már
egybegyűltenek, bíró uram a botjával
hármat koppantott az asztalra. Üdvözölte az
egybeözönlötteket (26. §), elmondta a
gyülekezés okát-célját és a cifra mondókája
után meghagyta kántor uramnak, hogy adja
meg a hangot a község hivatalos nótájához

volt a községi nóta után a „Dicsértessék!” kimondása (28. §), de hogy „ki
vagy mi dicsértessék, az nem mondatik és ez ellen vétők literekben
elmarasztaltatnak.” Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 10. (jún.); Vörös T.: i.
m. 86.

13

Hidvéghy Á.: i. m. 12.
A nóta szövege a következő (27. §): „Ha Steingrubéban óra volna: / Már
kilencet ütött volna. / De mivel itt nincsen óra, / Csak úgy mondom,
találomra / Óra! De minek is volna nekünk? / Csak azt látnók, hogy
elkéstünk. / Így magyarázható jóra: / Steingrubéban nincsen óra!” Szokás
14
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… Akkor fölkelt a főpenna, azaz a jegyző
uram, s elolvasta a múlt gyűlés
jegyzőkönyvét, nem ám akárhogyan, hanem
csupa rigmussal, csak úgy csengett! Akár a
sarkantyú pöngése. Beszélt később minden
hivatalos egyéniség a maga mestersége
szerint. Még a »fogalmazó« azaz
kutyapecér (kispenna vagy kisbíró vagy
egyéb céhbeliek, 38. §, 44. §, 54. §) is
fölszólalt, mert hogy – úgymond – már sok
ideje nincs veszett kutya a faluban, oszt az
egészségeseket nem lehet elfogdosni, és a
mesterségiből már nem nevelheti a hat
gyermekét. Maholnap több gyereke lesz,
mint kutya a faluban. E’vvolna a panasza.
Tegyen róla bíró úr! Nevetett a község,
majd leesett volna a vakolat a falról, ha
véletlenül nem deszkából csinálták volna a
községházát. Meg sok egyéb nevetés is volt.
Nem győztem csodálni a tizenkét morét (52.
§, cigánybanda), a muzsikusokat, olyan
fekete, sunyi képűek voltak (5. kép). Pedig
hát egytől egyig úri gyerek volt az, gazdag
urak gyereke. Mind kitűnő muzsikus volt.
… De húzták is ám a nótát! Jaj de édesen
húzták, oly finoman, akár a lehelet, azután
tüzesen, sebesen, mint a jégeső! A
koccintgatásnak, tréfálkozásnak nem volt
vége-hossza.
Elénekelték
az
ő
bányadalukat,”15 vagyis a bányászhimnuszt
is.
A steingrubei ifjak végül megható búcsút
vettek a meglepődött apától: „Hát én, mint
afféle idősebb ember, jó korán elbúcsúztam
a községtől, a bírótól meg valamennyiétől,
és ahelyett, hogy én köszöntem volna meg
előbb a jó voltjukat, még ők hálálkodtak.

5. kép: Steingrubei képeslaprészlet a
„muzsikusokkal” (1902)

Hatalmasan megéljeneztek és a cigány
rázendített a Rákóczy-indulóra! Sohse
hittem volna, hogy ilyen nagy tisztesség
várakoz ott reám Selmecbányán. Isten is
megáldja érte a derék urakat. …
Koccintsunk nótárius uram, meg bíró uram,
a magyar bányászok egészségére (6. kép16).
Isten vezérelje őket minden lépésekben s
adjon nekik egészséget és jó szerencsét!
Éljenek!”17

6. kép: Steingrubei baleklapon a „hivatalos cécó”
(1899 k., lásd a 16. lábjegyzetet)

Dr. Fricz-Molnár Péter

15
16

17

Hidvéghy Á.: i. m. 13-15.
Sarkady S.: i. m. 14.
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Hidvéghy Á.: i. m. 16-17., 38.

Megemlékezés a világ első nemzetközi műszaki-tudományos,
elsősorban bányász-kohász kongresszusát megrendező Born Ignác
lovag halálának 230. évfordulójára
II. rész
nemesfémek előfordulása számos olyan
kísérő fém, félfém és nemfémes elem
mellett volt és van, ami nehezíti, vagy
változtatja a nemesfémek kinyerésének
módját. Minden időben a fémek
feldolgozását, a kihozatal lehetőségét és
gazdaságosságát a kísérő kőzet, kristályos
szerkezete, összetétele és a szennyező
elemek befolyásolták. A fentiekben leírtak
alapján is jól érzékelhető, hogy mennyire
fontos egy-egy lelőhely esetén a bányász
számára, hogy a tiszta fém előállításához
milyen elemek, vegyületek eltávolításával
kell megküzdenie, akár fizikai, akár kémiai
úton.
Born Ignác nem az alapvető
amalgámozást találta fel, hanem a szulfidos
arany-tartalmú ércek feldolgozását oldotta
meg oly módon, hogy az ezüstszulfidot
klórozó pörköléssel ezüstkloriddá alakítás
után adagolva a higanyt (amalgálva az
ezüstöt), és a higany visszanyerése
érdekében
vasat
adagolva
a
higanyveszteséget jelentősen csökkentette.
Ez azt jelentette, hogy a különböző
folyamatokat az eljárás során a megfelelő
(azaz kedvezőbb) sorrendben végezte, mint
elődei.
A vegyészet, ezen belül a
fémanalitika éppen a legkevésbé költséges
és a legkevésbé mérgező fémkinyerési
eljárások megtalálása okán fejlődött. A
bányászok (és a kohászok) minden
törekvése ebbe az irányba ment, és ehhez az
ércben előforduló elemek megismerése –
lásd a tellúr problémát, – illetve a redukáló
anyagok keresését jelentett, melyek
részben, az adott körülmények között
mérgezőek is lehetnek, és/vagy mivel ritkán
fordulnak elő a természetben, ezért
visszanyerésük
alapvetően
fontos.
Ugyanakkor a hasznos fémek egymástól
való elválasztása is nagyon fontos volt,

1. ábra: Born Ignác korabeli ábrázolás, rézmetszet

Már az ókortól (egyiptomi,
kisázsiai) az ezüst- és aranyfeldolgozás
alkalmazta a higannyal történő tisztítást. A
higany is a ritkábban előforduló fémek közé
tartozik, így a visszanyerése mindig fontos
volt, de nem minden áron, mert részben
nem volt egyszerű, vagy a hevítéses
módszerek éppen az emberre voltak
mérgezőek.
Fontos és érdemes is tisztázni azt –
hiszen az olvasóban joggal felmerülhet a
kérdés, hogy miről is beszélünk – már az
ókorban is ismerték a bányászok (és
kohászok) az amalgámozást, hiszen számos
ásatás és műtárgy vizsgálata erre utal, arról
nem is beszélve, hogy a római uralom alatt
művelt aranybányák régi feltárásai is ezt
bizonyítják. Az viszont már a későbbi
időkből – az utóbbi 200-250 év anyagának
kutatásából – derül ki egyértelműen, hogy a
22

hiszen fizikai és kémiai tulajdonságaik és
előfordulásuk mértéke szabta meg a
gyakorlati értéket és a tulajdonságokat,
hiszen ez teszi lehetővé az ember számára,
hogy hol és mire tudja felhasználni. Később
ez a munka vezetett az ötvözetek
kidolgozásához. Ma már nyugodtan
mondhatjuk, s nekünk természetes is, a
fémek kémiai és fizikai tulajdonságainak
ismerete és vizsgálata rendkívül fontos
mind a gyártásban, mind a felhasználásban.
Az igény a megismerés és az ismeretek
továbbadására itt vált tudatossá, érte el a
gyártók és kutatók együttes munkájának
igényét már szervezett formában. Éppen
Born
sajátos
szervezőkészsége
és
tárgyalókészsége tudta összehozni a még
féltékeny, vagy bátortalan, vagy kissé
bizonytalan szakembereket.
Selmecbányán,
Börzsönyben,
Erdélyben a 18. század végén éppen a
szulfidos
aranyércek
feldolgozásakor
merült fel az igény arra, hogy az arany és a
higany veszteség csökkenthető legyen.
Born Ignác alapötlete az volt, hogy a
szulfidos ezüstérceket, vagyis az AgS-t
klórozó pörköléssel először ezüstkloriddá,
azaz AgCl-lé alakította, majd csak ezt
követően amalgálta. Emellett a szabályozott
tiszta vas adagolása a higany veszteséget
csökkentette, mivel a higanyklorid a klórját
átadta a vasnak. Megjegyezve, hogy a
higany a természetben ritkán és
kismennyiségben fordul elő, bányászata
nem egyszerű.
Az analitika megismerése és tudatos
alkalmazása ebben az időben kezdett
elterjedni a világban, fontos volt az is, hogy
mindezt egyértelműen meg lehessen
fogalmazni, le lehessen írni, és nem utolsó
sorban az utódoknak is át lehessen adni.
Nem sokkal korábban még egyes
bányaterületeken,
pénzverdékben
a
bányatulajdonosok,
bányászközösségek
féltett és titkolt recepteket használtak és
őriztek, adták át utódaiknak abban a hitben,
hogy vagy ők ismerik a legjobb és
leghasznosabb eljárást, és mindenképpen
ahhoz az eljáráshoz ragaszkodtak, amit a
saját
körzetükben
az
évszázados

hagyományokon át gyakoroltak. Ez nem is
volt akkor rossz eljárás és gondolat, hiszen
a geológiai viszonyok (vagyis az érc
hasznos és káros összetevői) egy adott
környezeten belül állandóak voltak egy-egy
vulkán kitörés hozta az adott, illetve saját
ércét, megszabva annak kísérőit. A
nemzetközi konferencia éppen arra
alkalmas, hogy a különböző helyekről
érkező kutatók, analitikusok eredményeiket
egymás előtt feltárva egyre könnyebben és
többet ismertek meg és a különböző
módszerek
bemutatásával,
leírásával,
megbeszélésével. Ezért fontos mindenki
számára nemzetközi „Societät der BergbauKunde”
Bányászati
Tudományok
(művelőinek) Társasága megalakulása. Az
elszigetelt munka vezetett oda – éppen a
tellúr felfedezése során – hogy egy
kellemetlen kísérőnek rövid időn belül akár
3-4 felfedezője lett, ami többeknek
felesleges vitákat és sértettségeket okozott.
Born Ignácnak éppen egy személyes
kellemes tulajdonsága, hogy mindenkivel
képes volt szót érteni, nézeteit jól
elfogadtatni, megnyerő modorával tudta
ezeket kezelni, tette alkalmassá őt arra,
hogy éppen bányászat, mint szakma hozza
létre a világ első nemzetközi szervezett
tudományos társaságát 1786-ban. Talán ez
is hozzájárult ahhoz, hogy az európai
bányászati oktatás központja Selmecbányán
tudott kialakulni, s mondhatjuk nyugodtan,
ekkor és itt ringott az OMBKE bölcsője.
Annak ellenére, hogy Societät der
Bergbau-Kunde Selmecbányán, az akkori
Magyarországon alakult meg, valahogy az
osztrákok is nagyon a magukénak vallják.
Az új bányaprofesszorok társaságát – a
Societät der Bergbaukunde-t – Leobenben
(Ausztriában)
20
ország
34
bányaprofesszora
alapította
a
Montanuniversität Leoben 150. évfordulója
alkalmával
1990-ben.
A
jelenlegi
nemzetközi együttműködés ösztönzése –
amelyet először 1786-ban szervezetten
hoztak létre a Selmecbánya melletti
Teplicen – vagyis az eredeti Societät által
kialakított szervezet egyik legnemesebb
célja ennek az új társaságnak is.
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Ugyanez az igény fogalmazódott
meg 1840-ben az orvosok részéről, akik
létrehozták a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Társaságát. Egyrészt
1841 tavaszán Pest-Budán jött létre, s Bugát
Pál felhívására megkezdte működését a
Királyi
Magyar
Természettudományi
Társulat, másrészt pedig kezdetét vette a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
Vándorgyűléseinek sorozata is. Jelentős
volt a geológusok, bányászok és kohászok
részvétele a Vándorgyűléseken. Minden
alkalommal megjelent a „Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók … Történeti vázlata
és Munkálatai” c. kiadvány, mely az
egyesületi szabályzatok, döntések, és
társulati
közlemények
mellett
az
előadásokat írásban is közölte, s a
résztvevők
megvásárolhatták.
Érdekességként megemlítendő, hogy a
bányavárosok szervezésében mindig a
város, a bányászközösség biztosította az
emlékérmék megjelenését, költségét. A
konferencia résztvevői – míg a bányászok
adták – ajándékba kapták az emlékérméket,
míg a tisztán orvosi szervezésben készült
érmeket a részvevők megvásárolhatták.
Nagyon fontosnak kell tekinteni,
hogy az üzemek és a bányák látogatása
egyértelművé tette az orvosok számára,
hogy a mezőgazdaság, az ipar és a
bányavárosok szakorvosokat igényelnek, és
azonnal érthető is volt a feladat részükre.
Ezek a vándorgyűlések amellett, hogy a
vidék tudósainak is elérhetővé tette a
konferenciákat, az orvosoknak láthatóvá
tette, hogy a különböző gazdasági munkák
és az ipar mivel terhelik a dolgozókat,
milyen betegségek, balesetek fordulnak elő,
és a „felcserek” és egyházi istápolyok
munkája helyett miért és milyen gyógyítás
vált szükségessé. Ennek konkrét haszna
volt, hogy már a 19. század második felében
– a már akkor meglévő Rókus kórház lett az
első orvos-továbbképző intézmény – rövid
időn belül Besztercebánya, Selmecbánya,
stb. gondjai, a már megtapasztalt
betegségek, munkaköri ártalmak már
részben „orvosolhatóvá” váltak, tanult

orvosok jelentek meg az igényelt
bányavárosokban.
A tudomány iránti igény már abban
is jól mérhető, hogy az alapító tagok,
tiszteleti tagok, pártoló és örökítő tagok,
levelező és rendes tagok sorában a
legnagyobbak nevével találkozunk. Íme,
néhányan közülük. A fizika területén: Bay
Zoltán, Eötvös Loránd, id. Szily Kálmán,
Jedlik Ányos, Zemplén Győző. A kémia
területén: Nendtvich Károly, Than Károly,
Zemplén Géza, csillagászat: Konkoly
Thege Miklós, földtudományok: Böckh
Hugó, Hantken Miksa, Koch Antal,
Kubinyi Ferenc, Lóczy Lajos, Nopcsa
Ferenc, Semsey Andor, Szabó József,
Vendl Aladár, a műszaki tudományok
területén: Pattantyús Ábrahám Géza, Pöschl
Imre, Stoczek József, Varga József,
Zelovich Kornél. Csak a hely hiánya miatt
nem térek ki még más területekre és több
személyre is. Az elnökök sem akárkik
voltak. Elég, ha Bugát Pál, Kubinyi
Ágoston, Sztoczek József, Jedlik Ányos,
Than Károly, Szily Kálmán, Ilosvay Lajos,
Zimmermann Ágoston, Mauritz Béla nevét
említem.
A
Vándorgyűléseken
számos
esetben a főúri támogatók javasolták, hogy
a természettudományok művelői különkülön hozzanak létre saját szakmai,
tudományterületi egyesületeket, és úgy
könnyebben tudják a hallgatóságot és
tagságot összetartani, a szakmai fejlődés,
tájékoztatás,
összetartás
egyszerűbb.
Hozzátéve, hogy herceg Eszterházy Pál és
gróf Mikó Imre számos esetben az egyes
tudományokat képviselő csoportokat 100100 aranyforinttal támogatták. Hol azért,
hogy az önállósulást segítsék, hol azért,
hogy a szerényebb jövedelmű előadók is
részt tudjanak venni, így a bányászok
többször kaptak tőlük segítséget is, sőt
bíztatást
is.
Egyébként
minden
tudományterületen,
és
az
orvostudományban is gyors fejlődés és
szakosodás alakult ki 1850 és 1860 között,
hogy
a
Magyar
Orvosok
és
Természetvizsgálók Vándorgyűlésein már
csak különböző szekciókra osztva,
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párhuzamosan futó előadásokkal tudtak az
eltérő és szakosodó, illetve teljesen új
tudományterületek iránt érdeklődőknek
helyet és teret adni. Arról már nem is
szólva,
hogy
a
növekvő
számú
hallgatóságnak egy-egy kisebb város
nehezebben tudott szállást, előadó- és
kiállító termeket biztosítani. Szinte minden
Vándorgyűlés híres volt egy-egy szakmai
gyűjteményéről, az ásvány-, őskövület-,
vagy egyéb más kiállításáról.
Tudva és látva azt, hogy az
orvostudomány és a fizika gyors fejlődése
egyre többféle szakembert vonz a
Vándorgyűlésekhez létrejöttek a különböző
társulatok. A Magyarhoni Földtani Társulat
1850-ban, 1866-ban az Országos Erdészeti
Egyesület, 1867-ben a Magyar Mérnök és
Építész Egylet alakult meg. Ezek közül több
társulatban részt vettek a bányász és kohász
szakma képviselői is, míg végül és végre
1892-ben Selmecbányán jött létre a Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület. Ezzel
párhuzamosan a különböző kutatók és a
társaságok igényelték a konferenciák
anyagának írásban való megjelenítését és
közreadását is.
Mindezek mutatták meg, hogy az
OMBKE létrejöttének szükségességét, de
egyúttal mintául is szolgált az MOTV. Már
összegyűjtötte azokat a műszakiakat,
akiknek igénye volt a saját tudományos
társaság létrehozására, az eredmények
előadásokon való közlésre. Mintát adott az
OMBKE, a BKL létrehozásának, sőt a
fejlődés és a szakosodás előnyeit, terheit is
mutatták az MOTV Vándorgyűlések
problémái, a mindig másik városban történő
közgyűlések megtartása is, egy praktikus
átvétellé, örökséggé vált. Éppen ilyen
mintaként szolgált Born Igác „Societät der
Bergbau-Kunde”-je,
a
Bányászati
Tudományok (művelőinek) Társasága
megalakulása 1786-ból.
Born mint vegyész és mineralógus
szembefordult az alkimistákkal, és
írásaiban rámutatott tévedéseikre. Sajnos
néhány jeles kortársát kíméletlenül
kritizálta, elsősorban Fridvalszky János
jezsuita tudóst és feltalálót.

Létrehozta a prágai tudós társaságot
1774-ben, mely 1784-től, mint „Societas
Regia Scientiarum Bohemica” működött, –
amelyet ma Csehországban a Tudományos
Akadémia
közvetlen
előzményének
tekintenek – és 1775-ben alapította meg az
időnként
megjelent
kiadványát,
„Abhandlungen einer Privatgesellschaft in
Böhmen” címen. Born szabadkőműves és
rózsakeresztes volt, saját páholyt alakított,
az Egyetértő Barátok Tudományos
Társaságát, amelynek tagjai bécsi tudósok,
írók és irodalompártolók voltak. A társaság
célja volt a tudományok művelése, a
tudományos élet fellendítése, főleg a
természettudományos ismeretek terjesztése.
A szintén szabadkőműves Festetics
György,
haladó
gondolkodásának
kialakulásában sokat köszönhet Born Ignác
szellemi hatásának. Működését az általa
szerkesztett „Physikalische Arbeiten der
einträchtigen Freunde in Wien” (1783)
című folyóirat tükrözi, melyben több írása
ismerteti
Magyarország
természeti
viszonyait is. Társadalmi kérdésekkel is
foglalkozott. Álnév alatt írt, és 1783-ban
Bécsben megjelent „Joannis Physiophili
specimen Monachologiae...” című műve,
melyben élesen bírálta a szerzetesrendeket,
nagy feltűnést keltett és erős reakciót váltott
ki.
Természettudományos ténykedése
mellett
Born
Bécsben
is
hamar
bekapcsolódott a „szellemi közéletbe”.
Szabadkőművessé még Mária Terézia
idején lett, II. József alatt pedig önálló
páholyt alapított „Az igaz egység” néven.
Ezt a páholyt leginkább egy „művelt
társaságnak” tekinthetjük, hiszen Bécs
legtöbb
tanult
embere,
írója,
irodalombarátja gyűlt itt egybe. A téli
hónapokban összejöveteleiken nyilvános
előadásokat
tartottak
irodalomról,
filozófiáról, történelemről. A filozófia
témakörében minden bizonnyal szóba
kerültek a kozmogónia és a földtan alapvető
kérdései is. Az előadásokon valamennyi,
más páholyba tartozó szabadkőműves is
részt vehetett.
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Vélhetően itt ismerhette meg a
„Jótékonysághoz” páholyba tartozó Mozart
is alaposabban Bornt, akiről közös jó
ismerősük, Nikolaus Joseph von Jacquin a
selmeci akadémia professzora révén
bizonyára már korábban is sokat hallott.
Lehetetlennek
tartjuk,
hogy
a
társaságkedvelő, lelkes szabadkőműves
Mozart időnként ne kereste volna fel ezeket
az előadóüléseket, és ha egyszer ott volt,
érzékeny és zseniális értelmére hatástalan
lett volna, amit ott hallott. A felvilágosodás
korában, még a 18. században korántsem
tátongott olyan óriási szakadék a tudomány
és a művészet művelői között, mint
századunkban. A „humán” és a „reál”
értelmiséget a rivalizálás helyett az
együttműködés kötötte össze. A legjobb
példa rá Goethe, aki maga is a Szklenón
alapított „Societät der Bergbaukunde” tagja
volt.
Ezt mutatja az is, hogy a Born által
kiadott „Physikalische Arbeiten der
einträchtigen Freunde in Wien” c. lapban a
páholy ülésein elhangzott irodalmi
előadások mellett olvashatunk kémiai
közleményeket is, mint például a tellúr
felfedezése körüli első vitát Selmecbánya
két jeles neveltje, Ruprecht és Müller
között. Éppen az itt megjelent cikkek tették
egyértelművé Müller Ferenc József előnyét
Kitaibel Pállal, aki csak 1794-ben talált rá a
Börzsönyben tellúr-tartalmú ércre.
Tulajdonképpen Müller Ferenc
erdélyi működése idején a szakembereket
egy ott előforduló, titokzatos ásvány tartotta
lázban, amely igen értékes volt, mivel
aranyat és ezüstöt is tartalmazott. Nagyág
mellett egy román paraszt talált egy különös
külsejű követ, amelyet megmutatott egy, a
mineralógus, Born Ignác apjának, aki a
lelőhely birtokosa, mellesleg bányaművelő
is volt. Az idősebb Born megállapította,
hogy nagyobb érctelepről van szó, és a
kérdéses kőzet aranyat is tartalmaz.
Megpróbálkoztak a kinyerésével, de a
kihozatal a vártnál jóval alacsonyabb volt.
Úgy gondolták, hogy valamiféle egyéb
összetevő „visszatartja” az aranyat.
Hasonló
típusú
ércet
találtak

Magyarországon máshol is, így Zalatna
vidékén, a Felvidéken és a Börzsönyben.
Ruprecht Antal, a selmeci akadémia
professzora 1782-ben antimontartalmúnak
vélte ezt az ércet. Megállapítását az akkor a
monarchia bányahatóságának vezetőjeként
működő, fentebb említett mineralógus Born
Ignácnak a tudományos folyóiratában tette
közzé. Born Ignác bizmuttartalmú ércre
gyanakodott, de írásában már „ismeretlen
fémnek”
(metal
inconnu)
nevezte.
Hamarosan reagált erre a cikkre az erdélyi
kincstári bányaigazgatóság tanácsos, az
osztrák származású Franz Joseph Müller
von Reichenstein, aki cikkében és
leírásában azt állította, hogy az érc bizmuttartalmú. Müller hamarosan egy újabb
közleményben kifejtette, hogy további
kísérletei során más megállapításra jutott,
vagyis a szóban forgó félfém nem bizmut,
de nem is antimon, viszont olyan
tulajdonságokat mutat, amelyek alapján
egyetlen addig ismert elemmel sem lehet
azonosítani, és az ismeretlen elemet
„metallum problematicum”-nak nevezte.
Hogy sejtését megerősítse, Müller egy
ércmintát küldött Torbern Bergman
tekintélyes uppsalai tudósnak, remélve,
hogy a jobban felszerelt laboratóriummal
rendelkező tapasztalt professzor választ tud
adni kérdéseire. Majd 1784-ben kapott
választ, amely megerősítette sejtését, azaz
új elemről van szó. Bergman ezután
rövidesen meghalt, további, tervezett
vizsgálatait már nem tudta befejezni. Ezzel
az ügy egy időre abbamaradt. Tíz év telt el,
amikor váratlanul a berlini Klaproth
professzor írt Müllernek, hogy hírét vette a
titokzatos ércnek és mintát kért tőle
vizsgálat céljára, amit meg is kapott.
Levélben közölte 1798-ban, hogy a
„metallum problematicum” szerinte is új
elem, erről jelentést tett és előadást tartott a
berlini tudományos akadémián. Ennek
során – írta – természetesen megemlítette
Müllert is, mint akit a felfedezésben az
érdem illet. Ugyanakkor furcsa fordulatként
közli, hogy ő, akinek magához a
felfedezéshez vajmi kevés köze volt, az új
elemnek nevet adott, mégpedig a tellúr

26

nevet. Ennek forrása a latin Tellus szó,
amely Klaproth meghatározása szerint „a
Földet és azon lényeket jelöli, amelyek neki
köszönhetik létüket”. A fentiek – tehát
Klaprothnak az elnevezésen túlmenően igen
kollegiális
a
magatartása
Müller
érdemeinek elismerése okán. Ennek
ellenére a szakirodalom egy részében arról
a téves nézetről értesülünk, hogy Klaproth
el akarta orozni a tellúr felfedezésének
dicsőségét.
Feltűnt még a tudománytörténetben
egy harmadik személy is, aki viszont
valóban magának akarta tulajdonítani a
tellúr felfedezésének érdemét. Ez a történet
szintén magyar vonatkozású, mert
főszereplője a pesti egyetem kémia és
botanika professzora, Kitaibel Pál. Amikor
Kitaibel Klaproth már említett berlini
előadásáról értesült – mivel Müller
tevékenységéről semmit sem tudott –, arra
gyanakodott, hogy a közölt adatok az ő
felfedezésén alapulnak – őt meg sem
említve. Úgy gondolta, jénai kollégája
révén, kerülő úton Klaproth tudhatott a
börzsönyi
leletről,
de
szakmai
féltékenységből
azt
elhallgatta.
Elkeseredett, majd Kitaibel részéről
sértődött vita indult meg a két tudós között
különböző
szakmai
folyóiratokban.
Klaproth ezt becsületsértésnek vette, hogy
őt egy tudományos eredmény illetéktelen
eltulajdonításával, közönséges lopással
vádolják. Kitaibeltől nyilvános cáfolatot
kért.
Kitaibel,
az
előzményeket
megismerve, magánlevélben nyilatkozott,
hogy a tellúr felfedezésének érdeme az őt,
több mit 10 évvel megelőző Müller
Ferencet illeti. Klaproth a levelet közzétette
egy német vegyészeti folyóirat hasábjain.
A tellúr sok szakmai vita szereplője
volt, mire elfoglalta helyét az 52-es
rendszámnál a periódusos rendszerben. A
tellúr a periódusos rendszer VI.
főcsoportjában található átmeneti elem,
félfém az oxigén és a kén (valamint a szelén

és polónium) mellett. A félvezető
tulajdonságú elem gyakorlati haszna nem
túlságosan
jelentős,
elsősorban
ötvözőelemként, illetve zománcokban és
detonátorokhoz használják. Érdekes, hogy
az első atombomba építésekor a külső
burkolat készítéséhez is használtak tellúrt.
A tellúr további történetének is
vannak magyar vonatkozásai. A selmeci
akadémia egyik professzora, Wehrle Alajos
(1791–1835)
tette
közismertté
a
magyarországi tellúr-ércet, s lett az ásvány
elnevezése: wehrlit. Ő dolgozta ki a
feldolgozási technológiát is: az ércet
kálium-karbonáttal és olajjal keverte, majd
vörösizzásig hevítette és vízben oldotta.
Levegő hatására ebből vált ki a por alakú
tellúr. A tellúr másik, némileg különböző
összetételű ércéből, a nagyágitból még
ennél egyszerűbb módon állította elő a
félfémet, salétromsavas oldatból nátriumszulfitos kicsapatással. Egyébként a 19.
század végéig a világ teljes – igaz, nem túl
jelentős mennyiségű – tellúr szükségletét
Selmecbánya elégítette ki. Megjegyzendő,
néhány évvel később azonban már szilvanit
(sylvanite) név alatt találjuk Richard
Kirwan ásványtanában, a név Erdély
(Transsylvania) nevéből képződött.
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numizmatikai szakirodalomban használt német neve:
ausbaute érem.

Tellúr szűzfém emlékérem, 1896
A tellúr szűzfém18 érmet a magyar
királyi
bányakerület
vegyelemző
hivatalában készítették Selmecbányán a
milleneumi
ünnepségekre
kis
példányszámban. A MNM-ban őrzött
példány kis bőrtokban van egy 25 mm-es
(kifakult) rózsaszín szalaggal, amelyen a
következő felirat olvasható: TELLUR +
ÉREM készült a M.K. Bányaker.
Vegyelemző Hiv., Selmecbánya. Az
öntőmintát a körmöcbányai pénzverde
készítette. A vésnök és a tervező neve nem
ismert.

Szűzfém érem az érc első (ipari jellegű) sikeres
olvasztásakor öntött emlékérem, melyhez nem
használtak fel ún. visszajáró hulladékot. Nemzetközi
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2. ábra: Tellúr emlékérem, Selmecbánya, 1896
Előoldal: Kiemelkedő széles vonalperem, körirat kettős vonalkörben:
MAGY. KIR. FÉMKOHÓ
SELMECZBÁNYÁN. A mezőben, gyöngykörben (bányászjelvény), szalaggal átkötve.
Hátoldal: Kiemelkedő széles vonalperem, vonalkör. Balról tölgyág, jobbról olajág, melyet alul szalag fog össze.
Mezőben középen felirat három sorban: NAGYÁGI / TELLUR / 1896.
Tellúr (tiszta félfém), öntött érem, méret:  44 mm, tömege: 36,55 g, a MNM és NME Levéltár gyűjteményében.
Megjegyzés: A Fémipari Kutató Intézetben Budapesten 1975-ben készített érem az eredetivel megegyező
összetételű (91 % Te, 8,38 % Cu, 0,1 % Au, 0,1 % Ag, 0,1 % Pb) és méretű, súlyú, azaz hű másolata az eredetinek
azzal a különbséggel, hogy az előoldalon feltűntették a c (copy) az FKI cégjelet. A tellúrt csak réz ötvözésével lehet
fémes oldatba vinni, természetes és tiszta állapotában por alakban tartható szobahőmérsékleten. A hímzett
rózsaszínű selyemszalag az elmúlt több mint 120 év alatt még csukott dobozban is sokat vesztett színéből, a
hímzés bordó színe is sokat halványult, az eredeti színeket a visszaszegéseknél lehet itt-ott sejteni.19

3. Az 1896-ban készült Tellúr érem kisérőszalagja

Mozart róla mintázta a Varázsfuvola
Sarastro alakját. A miskolci egyetem
fémkohászattan professzora, dr. Horváth
Zoltántól 1986 februárjában nagyon

19

érdekes cikket olvashattunk a Tudomány
című folyóiratban.
A
szakterületén
kívül
a
művelődéstörténetben is jártas dr. Horváth
Zoltán arról adott hírt, hogy egy

A fotót a MNM engedélyével készítette Káplán György.
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Clevelandben élő kohómérnök, Lux András
kutatásai alapján Christoph von Dohnányi
(Dohnányi Ernő unokája) vezényletével és
rendezésében az eddigiektől merőben eltérő
felfogásban adták elő a Varázsfuvolát. Az
Éj királynője a Földanyát (Tellus)
jelképezve
vulkánkitörés
közben
emelkedett magasba, a három udvarhölgy
Gruben-ben
(bányászegyenruhában),
bányászsapkában és bányászlámpával
jelent meg a színen, Papageno pedig
Walden-t (erdészegyenruhát) viselt. Lux
András tanulmánya szerint már Mozart
kortársai között elfogadott ténynek
számított, hogy az operában Sarastro alakját
Born Ignácról mintázták, Tamino valamely
sikeres kutatót, vélhetően Müller Ferencet
testesíti meg, az itt számba jöhető nevek –
Scopoli, Ruprecht, Poda, Delius, Peithner,
Müller
–
közül.
Mindenképpen
megjegyzendő, hogy Müller Ferenc a tellúr
kutatását, azonosítását 1782-1785 között
végezte. Klaproth csak 1798-ban – tehát hét
évvel a Varázsfuvola bemutatója után –
számolt be a „problémás összetevőről”,
azaz az új elemről a német szaklapokban,
ahol egyértelműen elismerte Müller
elsőbbségét a kutatásban, de az elemnek
mégis Martin Heinrich Klaproth adta a
tellúr nevet – és az operát 1791-ben már
bemutatták. Monostatosban, a háttérben
munkálkodó cselszövőben Klaprothra, az
öreg papban (illetve Sprecherben) Jacquin
Miklósra ismerhetünk – a játékos, szertelen
Papageno pedig maga Mozart. Mindez azért
is lehetséges, mert a librettót író
Schikaneder és Giesecke közül az utóbbi jól
ismerte a selmeci akadémia professzorait,
Mozart pedig bizonyíthatóan közvetlen
kapcsolatban állt Jacquin Miklóssal és Born
Ignáccal. Nikolaus Joseph von Jacquin
zenekedvelő ember volt, és nagy gondot
fordított gyermekei zenei képzésére. Fiát,
Gottfriedet énekelni, lányát, Franciskát
zongorázni taníttatta – mégpedig Mozarttal.
Jacquin családban rendszeresek voltak a
házi hangversenyek is, amelyeken sokszor
Mozart is közreműködött. Jelenleg a
zenetörténet 19 olyan darabot ismer,
amelyet a zeneszerző a család valamelyik

tagjának ajánlott, illetve amelyet a házi
koncerteken játszottak. Mellesleg az ezekre
vonatkozó zenetörténeti kutatásokat Alfred
Einstein végezte el – Albert Einstein
testvére. A Jacquin család és Mozart
bensőséges kapcsolatát mutatják azok a
levelek is, amelyeket Mozart utazásai során
Gottfriednak írt: „.. nagyon vágyódom
megint Bécs után, és higgye el, ennek
legfőbb oka egész biztosan az Önök háza” –
írja például a zeneszerző egyik prágai
levelében. Mozart másik természettudós
barátjával, Born Ignáccal többféleképpen is
kapcsolatba kerülhetett: a Jacquin családon
keresztül vagy a librettista Giesecke által –
aki Born tanítványa volt egy ideig –, meg
van annak a valószínűsége is, hogy
szabadkőműves
társakként
kötöttek
barátságot. A 18. század végén Bécs
szellemi központjai a szabadkőművespáholyok voltak. A pápa rosszallása,
fenyegető bullái hatására tevékenységük
Mária Terézia uralkodása alatt üldözött,
ezért szigorúan titkos volt. A felvilágosult
II. József azonban hallgatólagos toleranciát,
egyfajta megértést tanúsított irányukban.
Mozart 1784-ben nyert felvételt „A
jótékonysághoz” címzett páholyba. A rend
eszméi erősen hatottak rá, tagságát igen
komolyan vette, erről tanúskodnak
„kőműves-zenéi” is, például két páholytársa
halálakor írt temetési zenéje, vagy a Born
Ignác
tiszteletére
komponált
„Die
Mauerfreunde” (Kőműves barátság) című
kantáta. A II. József halála után trónra lépő
II. Lipót uralkodása alatt, részben a francia
forradalom eszméinek terjedésétől való
félelem hatására is egyre inkább
visszaszorításra került a szabadkőművesmozgalom. Ebben a légkörben született
meg a Varázsfuvola, amelynek bemutatója
1791. szeptember 30-án volt, s szerzője alig
két hónap múlva, 35 évesen meghalt. Az
opera
szabadkőműves-vonatkozásait
nagyon sokan taglalták és bizonyították
már. A mű librettistájaként általában csak
Schikaneder nevét tüntetik fel a plakátokon,
pedig bizonyított tény, hogy nem kis
mértékben közreműködött Giesecke is, aki
rendkívül érdekes egyéniség volt, és nagyon
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változatos életutat járt be – patetikusan azt
mondhatnánk, a mélységektől a csúcsokig.
Augsburgban született, Göttingában jogot
tanult, de ezt megunta, majd az ásványtan
kezdte érdekelni. Állítólag azért ment
Bécsbe, hogy a világhírű mineralógus, Born
Ignác tanítványa lehessen. Tanulmányaihoz
a szükséges anyagi fedezetet úgy teremtette
elő, hogy Schikaneder színházába afféle
mindenesnek szegődött: szövegkönyvet írt,
kottát másolt, statisztált, énekelt, sőt
súgóként is működött. Szabadkőműves
volt, Mozart és Born Ignác páholytársa. A
Varázsfuvola premierjének plakátján, mint
„első rabszolga” szerepelt – s hosszú évek
kemény tanulása, utazásai, kutatómunkája
után 1814-ben Dublinban az ásványtan
professzora lett már Sir Charles Gieseckeként, akiről az általa felfedezett gieseckit
ásványt nevezték el. A sors furcsaságai
közé tartozik, hogy amikor Giesecke
tudományos karrierje csúcsán, 1818-ban
ellátogatott Bécsbe, magánbeszélgetések
során a Varázsfuvola szövegkönyvének
megírásában vállalt szerepét korántsem a
társszerzőségi igény követelésével, hanem
szinte pironkodva, mint ifjúkori botlást
emlegette.
A budapesti operaház 1992-ben –
Born Ignác születésének 250. és az

OMBKE létrejöttének 100. évfordulóján –
előadott
Varázsfuvola
opera
„bányászhangulatú” volt, s jegyek többsége
az OMBKE szervezésében keltek el
bányász, kohász, erdész kollégák között, és
rövid megemlékezés hangzott el az előadás
megkezdése előtt.
Mindazonáltal megjegyzendő az az
érdekes egybeesés, hogy lovag Born Ignác
1791-ben július 24-én (48 évesen és
betegen), Mozart 1791-ben december 5-én
(35 évesen), és Jacquin Gottfried 1792.
január 24-én (fiatalon, 25 évesen) halt meg.
Ugyanakkor II. Lipót német-római császár
és magyar király, aki csak 1790. szeptember
30. – 1792. március 1. között uralkodott,
szakított elődje, II. József politikájával, a
szabadkőműves mozgalmakat nem tűrte
meg birodalmában. A francia forradalomtól
megrettent nemesség viszont mindjobban
közeledett Lipóthoz, aki az 1791.
augusztusban II. Frigyes Vilmos porosz
királlyal
közösen
kiadott
pillnitzi
nyilatkozatban nyíltan szembefordult a
forradalmi Franciaországgal. Az időbeli
egybeesések lehetnek véletlenek, de
mindenképpen elgondolkodtatóak.
Káplánné Juhász Márta km.

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
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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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iii Uo, 1942, 10–12. o.
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