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H í r l e v é l 
 

2021/29 

2021.07.23. 

 

 

Elkísértük utolsó útján dr. Vörös Árpádot 
 

 

 
Vörös Árpád (1935-2021) 

 

A magyar öntészet emblematikus 

személyiségét, Egyesületünk tiszteleti 

tagját, dr. Vörös Árpádot, 2021. július 20-

án búcsúztatták és temették el a budapesti 

Farkasréti temetőben. Vörös Árpád 86 éves 

korában súlyos betegségben hunyt el.  

 

A koszorúkkal borított koporsót a gyászoló 

családtagok, a volt kollégák, ismerősök, 

barátok vették körül, a koporsó mellett 

egyesületünk egyenruhás tagjai álltak 

díszőrséget (ld. a mellékelt képen).  

 

A családi vonatkozásokat megfogalmazó 

búcsúztató után dr. Lengyel Károly okl. 

km., tiszteleti tag méltatta az elhunyt 

szakmai és társadalmi sikerekben gazdag 

életútját, szakosztályi titkári és elnöki, 

valamint egyesületi alelnöki 

megbízatásokban bizonyító vezetői, 

szervezői tehetségét, támogató egyéniségét. 

Kandidátusi értekezését 1970-ben védte 

meg, a Miskolci Egyetemtől 1997-ben 

kapott PhD fokozatot. 

 

Kiemelte példamutató tudásvágyát, 

folyamatos szakirodalmi és szakkönyvírói 

munkálkodását, a Csepel Művek Vas- és 

Acélöntöde műszaki igazgatójaként a 

csepeli vasöntészet fejlesztésében, a 

korszerű és modern öntéstechnológiai 

megoldások és berendezések 

meghonosításában betöltött szerepét. 1983-

ban az öntöde igazgatója lett, előtte két évig 

a Csepeli Vasmű igazgatója volt. 1985 és 

’90 között az Ipari Minisztériumban 

miniszterhelyettesként dolgozott, majd 

vállalkozásait vezette. Az 1980-as években 

az MTA több bizottságának és 

köztestületének is tagja volt. 

 

Vörös Árpád igazi mentorként évtizedeken 

keresztül segítette az öntőmérnökök 

képzését Miskolcon és Dunaújvárosban. 

Sokat tett a fiatal mérnökök és szakemberek 

munkahelyi beilleszkedéséért. Támogatta a 

konferenciákon való szereplést, a doktori és 

kandidátusi dolgozatok írását, segítette a 

külföldi tanulmányutakon való részvételt, 

mindezzel biztosítva szakmai közösségünk 

összetartozásának erősítését. Elvárta, de el 

is ismerte a lelkiismeretes munkát. Nem 

véletlen, hogy ez a generáció még ma is 
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aktívan munkálkodik az OMBKE 

testületeiben is.  

 

A 40 ország öntészeti egyesületét összefogó 

világszervezetben elnökségi tagként, 

alelnökként majd elnökként kifejtett 

aktivitásának köszönhető, hogy két ízben, 

(1978-ban és 1998-ban) hazánkban tartották 

meg az öntészeti világkongresszust, ahol 

sok száz külföldi vendégnek mutathattuk be 

szakmai és kulturális értékeinket. 1987-ben 

elnökként irányította a Delhiben megtartott 

öntészeti világkongresszust. 

 

 

 
 

 

Szívügye volt az Öntödei Múzeum 

létrehozása is, jellemző, hogy a csepeli vas- 

és fémöntödék támogatták a legnagyobb 

összeggel az alapítást.1978-ban pedig 

közreműködésével az OMBKE állíttatta fel 

Péch Antal és Kerpely Antal mellszobrait, 

ezzel elindítva a Kohászati panteon 

kialakítását. Az idén megvásárolt új 

székház vételárának előteremtéséhez pedig 

feleségével, dr. Vörösné dr. Faragó Elzával 

együtt jelentős támogatást nyújtott. 

 

Példamutató munkásságáért életében az 

OMBKE és a Magyar Öntészeti Szövetség 

jeles kitüntetésein felül számos állami, 

szakmai és társadalmi elismerésben 

részesült. A BKL Kohászati Lapokban 

megjelenő nekrológban ezeket részletesen 

fogjuk ismertetni. 

 

A koszorúk gyászkocsira rakása alatt a 

bányászhimnusz harangjátékkal felvett első 

sora csendült fel, majd a gyászmenetet a 

klopacska hangjai kísérték a sírhoz. Itt a 

behantolás után dr. Ládai Balázs 

intonálásával a bányász- és a 

kohászhimnusz eléneklésével kívántunk 

tisztelt és szeretett kollégánknak utolsó Jó 

szerencsét!  

 

Dr. Lengyelné Kiss Katalin 
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet javulásával újraindult az 

egyesületi élet.  

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

2. Harangtörténeti konferencia Szeged július 23.  

Központi Bányásznap Gyöngyös, 

Mátra 

Művelődési 

Központ 

szeptember 2. 

11:00 

 

Bányásznap Gánt szeptember első 

hétvégéje 

tervben van 

Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember nem kerül 

megrende-

zésre 

53. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balaton-

györök 

szeptember 23-

24. 

 

Fazola Napok Miskolc október 8-9.  

OMBKE 111. Küldöttgyűlése Budapest, 

MBFSZ 

Stefánia út 

október 2.  

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bányamérő továbbképző és 

Tapasztalatcsere 

Kőkapu október 6-8  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  
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Készüljünk a Konferenciára! 
 

 

Június 30-án ülésezett a Bányagépészet 

a Műszaki Fejlődésért Alapítvány 

kuratóriuma. Hosszú idő után, végre 

személyesen találkozhattunk. 

Megszavaztuk munkaprogramunkat a 2021 

évre. Ebben a fő helyet az 53. Konferencia 

szervezése és rendezése foglalja el. 

Megállapodtunk abban, hogy a 

rendezvény címe „A bányászat és az 

energetika szerepe a körkörös 

gazdaságban” lesz. Helyet és ellátást 

Balatongyörökön a szokásos kényelmi 

körülmények között a Hotel Panoráma 

biztosít majd. Az időpontot 2021. 

szeptember 23-24-ben jelöltük meg. 

Az előzetes meghívó, amit szokás 

szerint hamarosan kiküldünk, minden 

részletet tartalmazni fog. 

 

   
A 06.30-i ülés résztvevői A közösség figyelmét érdekes 

előadás köti le 

Eszmecsere a szünetben 

 

 

Újdonság, hogy a Magyar Mérnöki 

Kamara is segít a rendezésben. Akkreditálja 

és előírt szakmai továbbképzésként fogadja 

el a konferencia programján való részvételt 

a tervező, szakértő, műszaki ellenőr és 

építési felelős műszaki vezető 

jogosultsággal rendelkező tagjai számára. 

A két napon az előadás folyam 13-15 

részből áll majd. Terveink szerint Paks II. 

műszaki részleteiről hallunk a nyitó 

előadásban, amit az újjá alakult MVM 

Mátra Energia Zrt. jövőt építő műszaki 

megoldásai után hazai Energia Stratégiánk 

aktualitásai követnek. Természetesen 

számítunk lengyel, román, német előadó 

kollégákra is. Az Alapítók Gyűlése után 

lesz Baráti Találkozó, és Hell-Bláthy 

kitüntetett kollégát hirdetünk. 

Az időjárás tekintetében a szokásos őszi 

verőfényre, kellemes hőmérsékletű 

Balatonra és élményfürdőre számítunk. A 

konferencia legfőbb eseménysora mégis a 

sokáig nélkülözött személyes találkozó 

baráti beszélgetés, szakmai tapasztalatcsere 

lesz! 

 

Jelentkezés a konferenciára a 

www.banyagepeszalapitvany.hu honlapon. 

 

Készüljünk hát az 53. Konferenciára, 

melynek várt időpontjáig (szept. 23-24.) és 

utána is mindenkinek jó egészséget és 

 

Jó szerencsét! 

 

Livo László 
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Kiemelkedő olaj- és gázipari diploma dolgozatok 
 

 

Az 1992-ben alapított 

Szénhidrogénipari Mérnökképzésért 

Alapítvány 2010-ben hozta létre 

diplomamunka díját az olaj- és gázipari 

tématerületeken készült, kiemelkedő 

szakmai teljesítményt bemutató dolgozatok 

megbecsülésére. A Miskolci Egyetem 

Kőolaj és Földgáz Intézetében 2021. június 

8-án és 9-én megtartott Olaj- és gázmérnök 

szakos, illetve specializációs záróvizsgák 

eredményei alapján az Alapítvány 

Kuratóriuma díjakat ítélt oda a frissen 

végzett mérnököknek. 

A Szénhidrogénipari 

Mérnökképzésért Alapítvány Kuratóriuma 

kiemelkedő színvonalú szakdolgozatáért és 

a védés során tanúsított felkészültségének 

elismeréséül arany fokozatú szakdolgozat 

díjat adományozott Molnár Zita végzős BSc 

hallgatónak A hidrogén tartalmú földgáz 

hatása a tárolóirendszer üzemeltetési 

hatékonyságára, különös tekintettel az 

expanziós gázelőkészítő technológiára 

című dolgozatáért. 

Ezüst fokozatú szakdolgozat díjat 

adományozott Podráczki Rita végzős BSc 

hallgatónak Irányított rétegsavazás diverter 

alkalmazásával című dolgozatáért. 

Arany fokozatú diplomamunka díjat 

adományozott Bodnár Martin végzős MSc 

Olajmérnök hallgatónak Complex analysis 

of a certain geothermal system című 

dolgozatáért. 

Ezüst fokozatú diplomamunka díjat 

adományozott Tóth Eszter végzős MSc 

Olaj- és gázmérnök hallgatónak Földgáz 

elosztóhálózatba táplált biogáz elegyedési 

vizsgálata című dolgozatáért. 

A díjak átadására a Miskolci 

Egyetem diplomaátadó ünnepi szenátusi 

ülése előtt került sor 2021. július 8-án. 

A díjazottaknak e helyről is 

gratulálunk, és további sikereket kívánunk 

szakmai életükhöz! 

 

 
Balról jobbra a díjazottak közül hárman: 

Podráczki Rita, Bodnár Martin, Molnár Zita 
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A „Tűz szeme” 
 

 

A Mexikói-öböl Mexikóhoz tartozó 

szektorában több szénhidrogénmező 

üzemeltetője az állami tulajdonú Petróleos 

Mexicanos (Pemex). A Yucatan-félsziget 

közelében lévő termelőfedélzetének 

szomszédságában a 2021. július 2-án kora 

reggel észlelték, hogy ég az óceán. A 

termelőfedélzetről a Pemex 

zászlóshajójának számító Ku Maloob Zaap 

mezőbe menő tengeralatti földgázvezeték 

sérült meg, lyukadt ki. Az észlelés 5 óra 15 

perckor történt, majd a távvezeték induló 

tolózárának lezárása és távvezetékben lévő 

földgáz kiürülése után az égés 10 óra 30 

perckor megszűnt. Az égő óceán látványát 

a „Tűz szeme” (Eye of fire) névvel illették. 

 

 

 
A „Tűz szeme” és a termelőfedélzet 

 

 

A baleset kivizsgálása megállapította, hogy 

a megsérült távvezetékből kiszivárgó 

földgázt egy elektromos vihar gyújtotta 

meg. Tekintettel arra, hogy a kiömlő 

földgáz maradéktalanul elégett, így az öböl 

vize nem szennyeződött el. 

Megjegyzés: A „Tűz szeme” a „Szauron 

szeme” hasonlósága után kapta a nevét. 

Szauron a 43 millió fényévre a 

Naprendszerünkben található csillag 

együttes, az egyik legközelebbi aktív fekete 

lyukkal rendelkező rendszer, katalógusjele 

NGC 4151. Szauron szemét az emberiség 

1787 óta ismeri, persze, akkor még nem 

látták, hogy szem alakja van. A 

röntgenobszervatórium fényképfelvételei 

alapján a sárga buborékok a 

csillagkeletkezések nyomai, a középpontnál 

elhelyezkedő felhők alakját gravitációs 

kölcsönhatások torzítják, s a galaxis egyes 

részei a középpont felé zuhannak. 
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A „Tűz szeme” 

 

OE Offshore Engineer, July 3 and July 6, 2021    id. Ősz Árpád 

 

 

Viharos tapasztalatok 
 

 

A közelmúltban két jelentősebb vihar 

(2020.02.09. Sabine, 2020.02.16. Viktória) 

száguldott át Európán és egyesített villamos 

energia rendszerén próbára téve a 

nagyfogyasztók- és a lakosság-, de első 

sorban a villamos rendszert irányítók 

idegeit. 

Tanulságos lehet az ENTSO-E* adatai 

alapján megvizsgálnunk, hogy a viharok 

jóvoltából Németország vezette villamos 

energia rendszerünkbe táplált nagy 

mennyiségű megújuló (főként szél és egy 

kis nap) energia hogyan szolgálta a 

fogyasztók céljait és érdekeit. 

Németország köztudottan két, 

gyakorlatilag azonos névleges 

teljesítményű erőmű parkkal rendelkezik. 

Energia stratégiájuk szerint „hamarosan” 

megszüntetendő fosszilis (szén, olaj, gáz) és 

atom áramtermelő egységekkel, amiket 

összefoglalóan manapság csupán 

„kiegészítő” forrásként emlegetnek, annak 

ellenére, hogy termelő képességénél fogva 

a teljes német áramigényt ki tudná 

elégíteni... A fő hangsúly természetesen a 

megújuló forrásokból termelő, az 

előzőekkel azonos névleges teljesítményű 

egységeken van, hiszen ezektől várjuk -

néhány napja hivatalosan Magyarországon 

is- a stabil, biztonságos dekarbonizált 

villamos energiaellátást. 

A következő ábrákon -szerencsére 

azonos stílusban és léptékben- 

vizsgálhatjuk az egymást követő két 

természeti jelenség időtartama során 

bekövetkezett eseményeket. A sötétvörös 

folyamatos vonal az áramfogyasztás 

alakulása az adott naptári napokon. A 

sötétkék terület a nap- és szél erőművek, a 

narancssárga terület a hagyományos, ún. 

kiegészítő erőművek hozzájárulása az 

igények kielégítéséhez. 
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1. sz. ábra 

A szél+naperőművek és a „kiegészítő” erőművek termelésének megoszlása a Sabine vihar alatt 

(2020.02.07-10.) 
 

 

 
2. sz. ábra 

A szél+naperőművek és a „kiegészítő” erőművek termelésének megoszlása a Viktória vihar alatt 

(2020.02.13-17.) 
 

 

Látjuk, hogy míg a vihar meg nem 

érkezett a nagyobb fogyasztási igény és a 

hagyományos kapacitások 

kihasználatlansága (!) miatt 

Németországnak áram importra is szüksége 

volt a hétköznapokon (zöld színű, illetve a 

vörös görbe alatti fehér területek). 

A szélviharok beköszöntével túltermelés 

jelentkezett, mely miatt a fosszilis 

erőműveket és az atomerőművi blokkokat is 

jócskán leszabályozták (narancssárga 
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területek). A műszakilag lehetséges 

maximális leszabályozás azonban nem volt 

elég a hálózati egyensúly beállításához, 

amint a vörös vonal feletti kék terület 

mutatja. Ezt a fölös áramot tehát a tőzsdén 

értékesítve kellett elfogyasztatni valakivel 

(alsó piros terület). Ahogy a görbékből 

látjuk, nem is mindet sikerült! Nehéz ügy 

lehetett a frekvencia megfutást kivédeni 

csakúgy, mint azonnali fogyasztót találni a 

jelentősen negatív árak mellett is (rózsaszín 

terület a diagramok tetején). Az ok pedig, 

hogy a viharok hétvégén „támadtak” s 

ilyenkor még Európában is (minden 

tagországban egyidőben) csökken a 

villamos áram iránti igény. A hét első 

munkanapján pedig a legtöbb államban az 

egyéb viharkárok elhárításával 

foglalkoztak. Köztük a leszakadt 

távvezetékek helyreállításával... 

Hiába az, hogy ilyenkor 30-40 Eurót 

fizetnek MegaWattóránként az azonnali 

áramfogyasztónak és ugyanezt teszik a 

szerződött fosszilis áramtermelővel az 

általa meg nem termelt áramért a 

műszakilag megengedhető minimális 

teljesítmény szintig. Bár napjainkban ez a 

kereskedők számára egy nagyon csábító 

üzleti lehetőség.  

Gondoljunk bele egy röpke pillanatra 

Magyarország helyzetébe! A napokban mi 

is beálltunk a sorba. „Nap és atom”, hirdette 

meg Kormányunk a villamos energia 

stratégiát. S az Eu Energiauniós törekvését 

követve megújulókat favorizálunk a 

készülődő német energiahatalom érdekében 

mi is, mint minden környező tagország. 

A kérdés tehát: hasonlóan „viharos” 

helyzetben ki fogyasztja majd el a 

felesleges energiát? Kinek lesz rá szüksége, 

ha mindenki megújulóból termel? 

A többi műszaki nehézséget itt nem 

említjük, mint ahogy azt sem, hogy a vihar 

természetesen más létesítményeket is 

megtépázott. Rengeteg egyéb kárt tett 

melyek elhárítását, a helyre állítást szintén 

el kellett végezni.  

Végül levonhatjuk a következtetést, 

hiába a fosszilis technológiákhoz sok év 

alatt kifejlesztett stabil fizikai hálózat, hiába 

a működő liberalizált árampiac, hiába az 

Energiaunió villamos álma. A megújulók 

segítségével szénmentessé teendő 

villamosáram termelés energiabiztonságot 

adó technológiájának megalkotása pl. ezen 

tapasztalatok alapján is, még sok 

természettudományos kutató- és aprólékos 

mérnöki munkát igényel hazánkban is. 

Melyet „valakinek” mielőbb meg kell 

rendelnie és finanszíroznia, s nem utolsó 

sorban kiváló szakmai tudás birtokában a 

„Természettel egyetértésben” elvégeznie is! 

 

 

Livo László 

 

 

 

A diákélet emlékőrzői – Emlékalbumok és valétakönyvek 
 

 

A néprajzkutatás és a művelődéstörténet 

alig feltárt területe az emlékkönyvkultúra, 

így ebben a rövid tanulmányban csak 

szűkös keretek között és csakis 

intézményünk egykori hallgatóitól ránk 

maradt csekély számú emlékkönyv rövid 

bemutatására vállalkozhatok. Az általunk 

ismert – kevesebb mint két tucat – selmeci-

soproni valéta- és emlékkönyv a 

 
1 Verebélyi Kincső, 1993: A hagyomány képei. 
Debrecen, 78: 10–12. 

későbbiekben számos aspektusból 

(esztétikai, nyelvi, gondolati-tartalmi etc.) 

kínál vizsgálati lehetőséget, ugyanis ezek 

részletes feldolgozása még várat magára. 

A barátságkultusz régről ismeri az „album 

amicomum”1, vagyis az emlékkönyv 

létezését. Később elsősorban protestáns, 

egyetemről-egyetemre vándorló peregrinus 

diákok „Stammbuch”, illetve „Phioteca” 
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néven ismert albumai terjedtek el, de a mai 

értelemeben vett ún. polgári emlékkönyvek 

széles körű megjelenése a XVIII–XIX. 

századra – a szentimentalizmus és a 

biedermeier korszakára – datálható.2 

 

 
1. ábra: Selmeci emlékkönyvek az XIX. század második feléből 

(Erdészeti Múzeum gyűjtemény) 

 

 

Az emlékkönyv a családi kapcsolattartás 

intimitásából kilépve ebben az időben vált a 

társasági kultúra meghatározó elemévé 

egészen az I. világháború időszakáig. Ez idő 

tájt az emlékkönyv legfontosabb funkciója 

az emlékeztetés, de a korábbiaktól eltérően 

nem abban az értelemben, hogy a 

tulajdonos és a bejegyző többé nem látja 

viszont egymást. Az 1800-as évek végétől, 

de különösen az 1900-as éveket követően 

egy összetartó, „egyívású társaság” kifejező 

eszközévé vált, amelynek tagjai személyes 

kapcsolataikat az emlékkönyvbe tett 

bejegyzéseikkel erősítették meg. 
 

„Laß die Winde stürmen, 

Auf des Lebensbahn 

 
2 Vasvári Zoltán, 2000: Emlék, emlék, miért kísérsz? 
In: Palócföld 46(2): 76–82. 
3 Német költő volt, akinek rövid versei gyakran tűntek fel a 
Sammbuck-ok bejegyzései között. A második sor nem 

Ob sich Wogen thürmen 

Gegen deinen Kahn, 

Schiffe ruhig weiter 

Wenn der Mast auch bricht 

Gott ist dein Begleiter, 

Er vergißt Dich nicht.”  

Christoph August Tiedge (1752–1841)3 

 

„Hagyd a szeleket viharként száguldani  

Az élet útján 

S ha hullámok tornyosulnak is 

A hajóddal szemben 

Hajózz nyugodtan tovább 

Ha az árboc eltörik is, 

Isten a társad 

Nem felejt el téged.”4 

 

grammatikai hiba, ismert olyan szövegváltozat is, ahol a „des-t” 

kijavították „der -re”. Az eredetiben valószínűleg az „Auf des Lebens Bahn” 
forma szerepel. 
4 Dr. Király Angéla fordítása. 
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2. ábra: J. Knitter, 1853. február 28-án kelt 

emlékalbum-bejegyzése 

(EM archívum) 

 

Az emlékeztető funkció természetesen nem 

tűnt el, de a hangsúly inkább a tovatűnt, 

vissza nem térő diákélet szép pillanatainak 

megörökítésére és nem pedig az egymástól 

végérvényesen elszakadó emberi 

viszonyokra került. Ennek szép példája, 

amikor a bejegyző és az emlékkönyv 

tulajdonosa együtt mélázik a régebben 

készült emléklap fölött, így idézve fel a 

letűnt közös időszakot. 

 

 
3. ábra: 1890. november 3-án kelt bejegyzés a 

selmeci közösen töltött diákévek emlékélre  

(EM gyűjtemény) 

 
5 Kegyes Erika, Kováts Judit–Henczel Ildikó, 2012: 
Selmeci diákemlékkönyvek, valétakönyvek és 
valétaívek. In: Illésné Kovács Mária (szerk.) Docēre et 
movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi 
tanulmányok a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. 
Modern Filológiai Intézet. pp. 73–87. 

 

Intézményünk jogelődjének diákjai 

különleges emlékkönyveket készítettek, 

amelyek ősei bizonyára a már említett 

Stammbuch-ok voltak. Ezek az emlékőrzők 

egyértelműen az intézményhez és a 

valétáláshoz köthetők, ilyen értelemben a 

diákemlékkönyv-kultusz speciális 

szegmensét jelentik. Alig ismerünk 

részletesen feldolgozott valétakönyveket, 

ez alól kivétel Heinrich Kunert munkája, 

amiben a leobeni születésű Josef Rachoy 

selmeci diák emlékkönyvét 

tanulmányozza.5 Az általunk ismert néhány 

selmecbányai napló rendkívül értékes, 

hiszen ezek a XIX. század kiegyezést 

megelőző időszakából, illetve a 

századforduló éveiből maradtak ránk, így 

német és magyar nyelvű szövegek egyaránt 

találhatók bennük. Különböző nemzetiségű 

szerzők versidézetei, aforizmák magyar, 

illetve azok német nyelvű fordításai 

olvashatók bennük pl.: Petőfi és 

Vörösmarty idézetek, sőt a magyar 

Himnusz néhány sorának német fordítása is 

szerepel az egyik emlékkönyvben.6 

A bejegyzések szövegezésének 

stílusjegyei, tartalmi megközelítései 

valószínűleg a szentimentalizmus 

korszakában alakultak ki. Általában nem túl 

nagy terjedelmű szövegtörzs jellemzi őket, 

ami sokszor parafrázis formájában tér 

vissza.7 E bejegyzések vezérmotívuma az 

intézményt elhagyó valétánsok bíztatása 

mellett a múlhatatlan barátság kifejezése, 

hangvételüket általában az elválás, 

búcsúzás melankóliája jellemzi. A fentiek 

mellett ki kell emelni az illusztrációk 

részletgazdag kidolgozottságát is, ami még 

értékesebbé és személyesebbé teszi a 

bejegyzéseket. A grafikákon visszaköszön 

Selmecbánya egy-egy ódon utcaképe8, de 

állatokat, növényeket ábrázoló rajzok is 

szép számmal találhatók az illusztrációk 

6 Uo. 2012, pp. 73–87. 
7 Bausinger Hermáim, 1982: Szólások és feliratok. In: 
Folcloristica. 6: 345–362. 
8 Faller Jenő, 1942. Feledésbe ment selmeci 
diákszokások. In: Bástyánk 2(12): 10–12. 
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sorában. E grafikák a rövid szentenciákból 

kirajzolódó emlékfüzérekkel kétségkívül a 

diáklét bizalmas viszonyainak 

legszemélyesebb mementói. 

Az 1800-as évek közepén az 

akadémisták körében általános jelenség volt 

a „valétakönyv”, amit szívesen lapozgattak, 

ha visszakívánkoztak a múlt megszépült 

emlékei közé. E finom aranykötésű 

könyvek lapjai az utolsó vizsgák táján 

megteltek a búcsúzók hosszabb-rövidebb 

gondolataival. Olykor száznál is több 

bejegyzés került egy-egy ilyen selmeci 

emlékkönyvbe. 

 

 
4. ábra: Mihalovics III. osztályos hallgató rövid 

bejegyzése 1889-ből 

(EM archívum) 

 

Érdekes jelenség, hogy a XIX. 

század elején az emlékkönyv kultusz 

egyértelműen feminin színezetet kapott9, 

ahol a fiatalemberek csak bejegyzőként 

jelentek meg, de ezzel párhuzamosan 

intézményünk jogelődjének 

diákközösségében a klasszikus formában élt 

tovább e tradíció. A romantika korszakát 

követően döntően tehát a diákság lett a 

 
9 Vasvári Zoltán, 2000: Emlék, emlék, miért kísérsz? 
In: Palócföld. 46(2.): 76–82. 

hagyományos emlékkönyvkultúra éltetője, 

ami a XX. századra már a gyermekfolklór 

sajátja lett, a felnőttek körében csaknem 

teljesen megszűnt10, a határt az első 

világháború időszakára tehetjük. 

Az emlékkönyvkultusz a 

valétakönyvekkel tovább élt a főiskolások 

körében a soproni áttelepülést követően is. 

Érdekes változás a szövegezésben, hogy a 

bejegyzők sorában megjelennek az oktatók 

is, akik személyes, kedves gondolatokkal 

méltatják végzős tanítványaikat szellemi 

útravalót adva a „nagybetűs élet” kezdetén. 

Mindez jól tükrözi a főiskola családias 

légkörét. Később a valétakönyv lassacskán 

csaknem teljesen eltűnik a diákélet 

emlékőrzőinek sorából11 – ezt fájlalja Faller 

1942-ben írt tanulmányában. Az azóta eltelt 

közel nyolcvan esztendőből alig ismerünk 

néhány valétakönyvet. 

E személyes emlékőrzők újbóli 

megjelenésére mindinkább digitalizálódó 

világunkban aligha számíthatunk, így 

kerültek paradox módon az emlékezés 

igénye által létrehívott albumok 

végérvényesen a múlt emlékei közé. 

 

 
5. ábra: Zsigmond Katalin valétakönyve 1958-ból 

(Ifj. Reményfy László gyűjteménye) 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 

10 Voigt Vilmos, 1987: Modern magyar folklorisztikai 
tanulmányok. Debrecen, p. 106. 
11 Faller, 1942, 10–12. 
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Selmeci akadémiai ünnep: 

az erdészeti palota alapkőletétele 1888-ban 
 

 

A selmeci akadémián – háromnapos ünnep 

keretében és az OMBKE alapításával 

egyidejűleg – 1892. június 26-án avatták fel 

az akadémiai erdészeti palotát. Most nem 

ennek programját ismertetem, hanem 

felidézem az 1888. május 14-én (hétfőn) 

volt alapkőletételt és az ahhoz kapcsolódott, 

ovációval tarkított fáklyásmenetet. 

 

Az akadémia az erdészeti palota 

„alapkőletételének napját nagy 

ünnepélyességgel ülte meg. … A tanári 

testület, Belházy János és Péch Antal 

miniszteri tanácsosok, a városi hatóság és 

polgárság küldöttei, a bányaigazgatóság 

hivatalnokai és az akadémiai ifjúságból álló 

díszes menet a bányász-zenekar zenéje 

mellett vonult ki a botanikus kerthez, hol az 

ifjúsági kör dalköre a Szózat eléneklésével 

kezdte meg az ünnepet. … Farbaky István 

bányatanácsos, akadémiai igazgató 

emelkedett beszédben méltatta az erdészet 

eme palotája alapkőletételének 

jelentőségét. … Hálásan emlékezve meg … 

akadémiának nagynevű alapítójáról Mária 

Terézia királynőről.”  Farbaky beszédében 

kiemelte, hogy az „új díszes épület” 

emeléséről szóló királyi elhatározás „nagy 

jelentőségű és fontos … úgy intézetünk 

fokozatos fejlődésének, valamint Selmecz-

Bélabánya városok érdekeinek 

szempontjából. … ez a kő zálogát képezi 

annak, hogy az akadémia ősi talajában 

többé ki nem szakítható mély gyökeret vert. 

… Alig három év múlva virágos kert 

közepette fog díszleni az új erdészeti 

akadémia és fényt fog vetni nem csak ez ős 

városra, de szellemi világosságával 

besugarozza az egész országot. … Vivat, 

crescat, floreat akademia 

Schemnitziensis!!!” zárta beszédét 

Farbaky. Az igazgatói szónoklat után „az 

 
12  Koller János (sz. 1862) 1890-ben kapott erdőmérnöki oklevelet. Az 
erdészeti felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008. 100. 
13  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 21. sz. 3. (máj. 20.); A selmecbányai M. kir. 
Bányászati és Erdészeti Akadémia tanácsülései, 1880-1890 (HU MEL A.1.c.2.) 264-

akadémiai ifjúság részéről Koller János12 

volt elnök szólott hosszasabban és lelkesen, 

mire a nagy és díszes menet zeneszó mellett 

vonult vissza a városba, a meghívottak 

pedig Farbaky igazgató részéről adott 

lakomához.” Az ünnepnap zárásaként az 

ifjúság esti hangversenye utáni táncestély 

másnap hajnalig tartott.13  

 

Az alapkőletétel jelentősége túlmutatott az 

akadémián, ugyanis a helyi hetilap 

címlapon írta, hogy „Végre Selmecbánya 

közönségének forró óhaja teljesült. A város 

aggodalma megszűnt, a gonosz fáma 

rebesgette már, hogy városunknak egyik 

díszét, az erdészeti akadémiát elviszik a 

központba. Nem akarjuk itt fejtegetni, hogy 

mily szellemi tőke ily intézet egy városban, 

legyen elég megjegyeznünk, hogy a mind 

inkább hanyatló bányászat mellett 

városunkra nézve ez a létkérdések közé 

tartozik még anyagi szempontból is. 

Valóban örök hálával adózik a magas 

kormánynak (a miniszterelnök, egyben a 

pénzügyminiszter ekkor Tisza Kálmán volt), 

a város befolyásos képviselőjének 

Zsigmondy Vilmos úrnak és a város jólétét 

szívén viselő Farbaky István akadémiai 

igazgató úrnak is.” Farbaky valóban sokat 

tett az akadémiai épületekért is, mert alig 

pár évvel ezelőtt, 1882. február-márciusban 

neki köszönhetően vásárolták meg a főtéri 

Fritz-házat és lényegében a mai külső 

képének megfelelően Schulek Frigyes 

tervei szerint alakították át igazgatósági és 

tanítási céllal 1885. decemberére. Az 

erdészeti palota Cserey Ede 

besztercebányai építész és Gecsányi András 

tervei szerint épült fel. A kormány részéről 

ellenőrzési feladattal Kosztella János 

kohómérnököt bízták meg. Az uralkodó az 

alapkőletételt megelőzően, 1887-ben 130 

269. [https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-
1890/?pg=263&layout=s (letöltés: 2021.április 17.)];  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-1890/?pg=263&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-1890/?pg=263&layout=s
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ezer (mai értéken 479,4 millió) forint 

erejéig jóváhagyta az építéshez szükséges 

költségeket, mely árlejtés (közbeszerzés) 

eredményeként 122 850 forinttal „adatott 

át” az építési vállalkozóknak. Egyebekben 

Cserey tervei szerint, Schulek Frigyes 

terveivel szemben készült el a környéken 

még a vihnyei fürdőház is.14     

 

 

 
1. kép: Farbaky István balról a második épületben, a Limpacher-Reuter házban lakott (1890 k.) 

 

 

Két héttel később a „polgárság ovációja” 

követte az ünnepélyes alapkőletételt. „A 

város közönsége várva várta az alkalmat, 

mellyel Farbaky István igazgatónak és Sóltz 

Gyula aligazgatónak15 a háláját némileg 

lerója”. Erre 1888. május 27-én (vasárnap) 

került sor, amikor is „a városi polgárság 

impozáns fáklyásmenetben a 

bányászzenekarral vonult az ünnepeltek 

lakása16 elé (1. kép). Szitnyai főjegyző 

(Szitnyai József, 1895 és 1906 között, 

haláláig selmeci polgármester volt) 

Farbaky igazgatót szépen átgondolt 

 
14  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 20. sz. 1-2. (máj. 13.); Magyar 
kormányprogramok 1867-1944 I. kötet. Budapest, 2008. 176.; Fricz-Molnár Péter: 
Adalékok az egykori selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola rektorátusi 
épületének (ún. Fritz-ház) történetéhez. Bányászati és Kohászati Lapok, 152. (2019) 4. 
sz. 25-33.; Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és 
ismertetője. Budapest, 1896. 173.; Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Selmec, Téged soha 
nem feledtünk! Sopron, 2019. 266.; https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-
arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2021.április 17.) 
15  Vadas J.: i. m. 227.; 
16  Farbaky István ekkortájt is a Szentháromság téren, a Liempacher-
Reuter-házban lakhatott (Bartha D.: i. m. 94-95.), ugyanakkor ifj. Farbaky István 1869-
es selmeci evangélikus születési anyakönyvi bejegyzésében a szülők pontos címe nem 
szerepel [https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMJ-

beszéddel üdvözölte, kiemelve érdemeit a 

haza, a tudomány és e város iránt, mire az 

ünnepelt magvas válasza következett, 

melynek ki-kiemelkedő pontjainál a 

közönség mindannyiszor lelkes éljenekbe 

tört ki. Sóltz Gyula főerdőtanácsost 

Marschalko Gyula tűzoltó főparancsnok 

üdvözölte. A főerdőtanácsos köszönő 

válasza után a hosszú menet – a 

bányászzenekar indulói mellett folyton 

éljenezve a két ünnepelt férfiút – elvonult. 

A kitüntetés jellegére nézve teljesen polgári 

volt. A polgárság kezdeményezte, rendezte 

DV9?i=633&cc=1554443&cat=773918 (letöltés: 2021. április 18.)]. Ezen túlmenően 
Sóltz Gyula lakását nem sikerült megállapítani, ugyanis a felesége – Heincz Emma 
(oldalági rokonom) – révén szóba jöhet a szintén szentháromságtéri, a líceummal 
szemközti Heincz-ház is. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a – főutcai – Deák u. 17. 
szám alatti, Sóltz-ház [Selmecbányai Híradó, 17. (1907) 27. sz. 6. (júl. 7.)] róla kapta a 
nevét. Ezt alátámaszthatja, hogy az 1880-as években Sóltz Gyula sógorai, így Heincz 
Hugó ügyvéd és Händel Vilmos evangélikus lelkész (neje Heincz Viktória) szintén a Fő 
utcában, a Sóltz-házzal (III/17., ma Kammerhofská 182/7.) szemközti oldalon laktak az 
I/9. (ma Meštianska Pizza az Andreja Kmet’a 2. alatt) és az I/3. jelölésű házakban. Az 
evangélikus Sóltz Gyula és Heincz Emma selmeci lakása megállapítását nehezíti, hogy 
nem született gyermekük, így a (Händel Vilmos vezette) evangélikus születési 
anyakönyvekben (www.familysearch.org) a szülőknél – esetenként – jelölt lakáscím 
(kerület és szám) nem áll rendelkezésre.   

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMJ-DV9?i=633&cc=1554443&cat=773918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMJ-DV9?i=633&cc=1554443&cat=773918
http://www.familysearch.org/
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… tisztán azon érdem elismeréséül, melyet 

a megtiszteltek az akadémia itt maradása 

körül a város érdekében szereztek. E polgári 

jelleg tette éppen általánossá a kitüntetést, 

melyhez bátran kimondjuk, minden 

polgára, lakosa e városnak őszinte lélekkel 

járult.”17  

 

 
2. kép: Sóltz Gyula bejegyzése Händel Valéria 

emlékalbumában (1893): „A gyermeknek szüleiben 

hinni kell, csak így fog a jóban és Istenben hinni.” 

 

Farbaky István (1837, Nyíregyháza – 1928, 

Selmecbánya) igazgatóval karöltve Sóltz 

Gyula (1837, Igló – 1913, Budapest) 

aligazgató is sokat tett az akadémia 

fejlesztéséért. Utóbbiban a magyar nyelvű 

erdészeti oktatás és szakirodalom egyik 

megteremtője is tisztelhető.18 Sóltz Gyula 

emellett pártolta az akadémiai ifjúságot (2. 

kép) és akkoriban a segélyezőegylet elnöke 

is volt.19 Az aligazgató felesége, Heincz 

Emma (oldalági rokonom) az 1879-ben 

egyesüléssel létrejött akadémiai ifjúsági kör 

kapcsán (az első) zászlóanya volt.20 Az 

akadémiai ifjúság által kedvelt házaspár 

1891 őszén elhagyta Selmecet, mert Sóltz 

Gyula máramarosszigeti erdőigazgatói 

kinevezést kapott. Ekkor – mint egykori 

tagját – a városi tanács elismerő oklevélben 

részesítette a volt akadémiai aligazgatót, 

akit az akadémikusok az őszi ismerkedési 

estélyükön „az ifjúság őszinte, hű 

ragaszkodását” tolmácsoló táviratban 

üdvözöltek is. Ugyanott a köri alelnök 

sajnálattal vette tudomásul, hogy Heincz 

Emmát a „hitvesi kötelesség elszólította 

körünkből és kívánta, hogy szeretett kedves 

zászlóanyánkat az Isten a kor legvégső 

határáig éltesse.” Lehetséges, hogy a 

polgárság ovációjában az akadémikusok 

éltették a zászlóanyát is? Valószínűleg igen, 

mindenestre a köri alelnök jókívánsága 

bevált, mert az özvegy zászlóanya 91 

évesen, 1933-ban hunyt el szülővárosában, 

az ős bányavárosban. A házaspár budapesti, 

a Fiumei úti temetőben lévő sírhelye a 

Nemzeti Sírkert része.21 A korabeli selmeci 

éveket is felidéző családtörténeti 

visszaemlékezés22 szerint „a szép, elegáns, 

mulatni23 vágyó, jukker asszony és nagy 

intrikus” zászlóanya, aki „maga hajtotta 

akkoriban a fogatát”, valószínűleg jobban 

kedvelte az akadémikusokat, a 

„gavallérokat” (3. kép, illusztráció), mint a 

„selmeci riválisát”, Farbaky Istvánné 

Kürthy Piroskát. Abban ugyanakkor a két 

hölgy minden bizonnyal egyetértett, hogy a 

férjeik 1888 tavaszán – az erdészeti palota 

alapkőletétele kapcsán – megérdemelték a 

selmeci polgárság ovációját és ezt az utókor 

sem vonhatja kétségbe. 

 

 

 

 
17  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 23. sz. 3. (jún. 3.) 
18  Homor Péter főlevéltáros honlapja: 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=191 (letöltés: 2021. április 18.) 
19  Vadas J.: i. m. 162., 169., 328., 356-357. 
20  Vörös Tihamér: Ifjúsági élet. In. Selmeczbányaiak emlékkönyve. 
Budapest, 1937. 84.  
21  Budapesti Közlöny, 25. (1891) 176. sz. 1. (aug. 4.); Selmeczbányai 
Híradó, 2. (1891) 37. sz. 152. (szept. 13.), 43. sz. 176. (okt. 25.); Prágai Magyar Hírlap, 
12. (1933) 45. sz. 7. (febr. 23.); http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-
sirkert/budapest/fiumei-uti-temeto/soltz-gyula-scholz-gyula/ (letöltés: 2021. április 
18.) 
22  Fricz-Molnár Péter: Király Irén családtörténeti visszaemlékezése. Turul 
92. (2019) 3. sz. 175-187. 
[http://epa.oszk.hu/03600/03610/00040/pdf/EPA03610_turul_2019_4_175-187.pdf 
(letöltés: 2021. április 18.)] 

23  A visszaemlékező Király Irén (1902, Budapest – 1990, Budapest) szerint 
„Egy szép napon ezt a Massányi Marisát elküldték Emma nénihez almáért. Odaérve, 
ott találta nénénket gavallérjaival gondba borulva, mondván, hogy Gyula bácsi 
elutazik és jó lenne valami kis murit rendezni, de milyen címen? Marisa erre azt 
ajánlotta, hogy legyen a cím: „nincs otthon a mumus”. A gyűlés feloszlott, Emma néni 
pedig nem adott almát, de kinyitotta az ajtót és „mars ki!” jelszóval a kislányt haza 
expediálta. … Gyula bácsi abban az időben … nagyon elegáns, fess, szép és jó ember 
volt. Nem csodálkozom azon, hogy Emma néni mellett volt egy Puskás Inezhez 
címzett barátnője. … Aranyos, kedves ember volt.” [Fricz-Molnár P.: i. m. 178.]. 
Puskás Inez (sz. Fuchs Ágnes, Puskás József szélaknai bányamérnök neje) szintén 
oldalági rokonom volt, anyja, Fritz Otília (1838, Bélabánya – 1914, Aranyida) és 
szépapám, Fritz Pál János (1842, Selmecbánya – 1914, Petrozsény) főbányatanácsos 
testvérek voltak. Puskás Ines lánya – Erdey Jánosné Puskás Erzsébet (sz. 1887, 
Selmecbánya) – selmeci visszaemlékezését közli Gál Péter József: Selmeci-soproni 
diákélet. Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 43-47. (az „Ismeretlen selmeci hölgy 
visszaemlékezése” fejezetben).  

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=191
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/fiumei-uti-temeto/soltz-gyula-scholz-gyula/
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/fiumei-uti-temeto/soltz-gyula-scholz-gyula/
http://epa.oszk.hu/03600/03610/00040/pdf/EPA03610_turul_2019_4_175-187.pdf
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3. kép: Korabeli selmeci akadémikusokról (a lehetséges „gavallérokról”) készült fénykép (1887 k.) 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
 

 

Emlékezés a magyar kőolajiparban tevékenykedett, a 

Szovjetunióban részesült mérnökképzés időszakára 
 

 

Az utóbbi időben megérett bennem a 

gondolat, hogy az olajiparnak 

szakembereket adó mérnökképzés kezdeti 

időszakának néhány mozzanatát 

megörökítsem a még élő személyek 

beszámolóira, vagy a leszármazottak által 

rendelkezésre bocsátott dokumentumokra 

támaszkodva. A képzésekről - elsősorban 

életrajzokban, nekrológokban - jelent meg 

rövidebb ismertető. Az elődök és kollégák 

életútjának bemutatásához kapcsolódva 

részletesebben - számos dokumentummal 

illusztrálva - három fejezetben mutatom be 

a mérnökképzés fontosabb mozzanatait.  

I. A Szovjetunióban végzett 

magyar olajmérnökök (1947-

1956) 

II. „Gazdasági és Műszaki 

Akadémia” („Vörös 

Akadémia”) végzett mérnökei 

III. Mérnökátképzéssel szerzett 

minősítés 

Emlékezés I. 

A Szovjetunióban végzett magyar 

olajmérnökök 

 1953 őszén nagylengyeli munkám 

során hallottam, hogy a Nagylengyeli 

Kőolajtermelő Vállalathoz kinevezett 

főmérnök, Bán Ákos a moszkvai Gubkin 

Egyetem bányamérnöki szakán szerzett 

olajmérnöki oklevelet. 1954 őszén 

ugyancsak Nagylengyelben dolgozott 

fúrómérnökként Ferenczy Zoltán, aki 

szintén a Gubkin Egyetemen végezte 
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tanulmányait. Ekkor találkoztam a 

„moszkoviták” kifejezéssel, amivel a 

Szovjetunióban végzett mérnököket illette a 

köznyelv [1]. Érdekes, hogy akkor 

egyikőjüktől sem érdeklődtem a 

Moszkvában eltöltött éveikről. 

 Az olajiparból valót távozásom után 

(1956) továbbra is kapcsolatban lévén a 

dunántúli régi és új kollégákkal, akiktől 

megtudtam, hogy a következő években 

folyamatosan érkeztek a Szovjetunióban 

végzett olajmérnökök. Többükkel később 

találkoztam, megismerkedtem. 

 Régebben két alkalommal is 

felmerült már bennem a gondolat, hogy írni 

kellene a szovjet olajipari egyetemi képzés 

kezdeti időszakáról. De ez különböző okok 

miatt elmaradt. 

 2018 tavaszán egy tanulmány 

készítéséhez anyagot keresve találkoztam a 

Budafa mező 60. és 65. évfordulójáról Buda 

Ernő bányamérnök által megemlékező 

anyagban a következő megjegyzéssel: 

„Hazai egyetemi képzés mellett szovjet 

egyetemeken is képeztek ki szakembereket, 

akik együttesen dolgoztak a magyar 

kőolajipar fejlesztésén.” …”1948-tól 

kezdődően magyar hallgatók a Szovjetunió 

műszaki, természettudományi egyetemeire 

kerültek kiküldetéssel” [2]. Ez adta az 

ötletet, hogy régi dédelgetett 

elképzelésemet megemlékezések 

formájában megvalósítsam. Sajnos ezzel 

egy kissé megkéstem, mert a végzettek 

nagy része már nincs közöttünk. 

Ezen összeállításban a Szovjetunióban 

1947-1956 között végzett magyar olajipari 

szakemberekre emlékezek, akik hazatérve 

az olajipar különböző területein hatékonyan 

működtek együtt a magyar egyetemekről 

kikerült bánya- és olajmérnökökkel, 

geológusokkal. 

 E fejezet megírásához nagy 

segítséget kaptam Stiffel Lászlóné, Borsos 

Évától, aki bőséges anyaggal látott el. [3]. 

Kik kerülhettek ki a Szovjetunióba és ez 

hogyan kezdődött? 

A felszabadulás után a káderhiány 

enyhítése érdekében megnyílt a lehetőség 

számos félbeszakadt tanulmány folytatására 

pld. megindultak a szakérettségis 

tanfolyamok. Részben az itt tanulók, 

valamint az üzemekből kiválogatott (néha 

középiskolai végzettséggel sem rendelkező) 

munkás vagy paraszt származású 

hallgatóknak egy év alatt meg kellett 

tanulniuk oroszul, el kellett sajátítani a 

gimnázium IV. osztályának anyagát és fel 

kellett készülniük a szovjet felsőoktatási 

intézmények által támasztott 

követelményeknek való megfelelésre.  

 A hazai előkészítés első lépéseként - 

pártutasításra – létrehozták az „Oleg 

Kosevoj Szovjetösztöndíjas Előkészítő 

Iskolát” az államosított „Notre Dame di 

Sion” francia nyelvű internátus és elitiskola 

helyén. [4]. 

Ki volt Oleg Kosevoj? Egy 16 esztendős 

komszomolista, aki a német 

kegyetlenkedések megtorlására földalatti 

csoportot szervezett, melynek elárulása 

után Oleg Kosevojt és az Ifjú Gárda másik 

négy vezetőjét elfogták és kivégezték. 

Haláluk után mindnyájukat a „Szovjetunió 

Hőse” címmel tüntették ki. [5]. 

„Notre Dame di Sion” leánynevelő 

intézmény rövid története: 

A leánynevelő intézet eredetileg 1907-ben 

az Attila utcában volt, innen 1910-ben a 

Villányi útra, 1930-ban a Sashegyre 

költözött (1 kép). A felújított neobarokkos 

épület és a hozzátartozó kápolna [6] a II. 

világháború idején súlyos találatot kapott, 

újjáépítésére nem került sor. 1949-ig az 

iskolák államosításáig az épületben 

gimnázium, általános iskola és ehhez 

tartozó leányinternátus működött, ahol a 

növendékek csak franciául és németül 

beszélhettek. 
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1. kép: Notre Dame di Sion” francia nyelvű internátus és elitiskola 

 

 

 Az „Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskola” 1949 november 

28-án kezdte meg ötéves tevékenységét. Az 

ötéves periódusban évente 300-500 

tehetséges munkás, paraszt fiatal került az 

intézetbe. A képzések – a szovjet 

egyetemek által meghatározott igények 

szerint - közgazdasági, orvos-biológiai, 

pedagógus-természettudományi, 

mezőgazdasági és mérnöki szakokon 

folytak. 

Az első félév az alapozást szolgálta, a 

második félévben már a választott szaknak 

megfelelő szakszövegeket is tanultak a 

hallgatók.  

Az Oleg Kosevoj Iskola 1954-ben 

megszűnt. Felszerelését, könyvtárát 

megkapta az épületbe költözött „Arany 

János Gimnázium”(6).  

Összefoglalva: az Oleg Kosevoj Iskola 

feladata – jellegéből adódóan – a szakmai és 

orosz nyelvi fejlesztés mellett széleskörű 

politikai képzettséget is nyújtott. Hallgatói 

a Marxizmus-leninizmus alapelvein kívül a 

megfelelő tudomány- és kultúrpolitikai 

tájékoztatást is megkapták [6]. Végzéskor a 

hallgatók érettségi bizonyítványt kaptak. 

 A hallgatók az előkészítő után 

Moszkvában folytatták a felsőfokú 

tanulmányaikat. A Magyarországról 

kikerült olajszakos hallgatók a moszkvai 

Gubkin Egyetemen, a mai teljes nevén 

Moszkvai Kőolaj- és Földgázipari Állami 

Egyetemen tanultak.  

 

A Gubkin Egyetem története 1918-ig 

Kezdeti időben még nem képeztek 

olajmérnököket. Az egyre terebélyesedő 

iparág számára szükségessé vált az 

olajszakmai képzés. Az 1920. augusztus 5-

én megalapított Moszkvai Bányász 

Akadémia keretein belül működött az 

olajosztály. Ivan Mihajlovich Gubkin 

bányamérnök (2. kép) 1930. január 1-jétől 

az akadémia „Petróleum Geológiai 

Osztály” vezetője, majd az 1930. április 17-

én annak újjászervezésével megalakult 

„Moszkvai Petróleum Intézet” első 

igazgatója lett [7]. A Gubkin intézet épülete 

a Lenin sugárút 65. sz. alatt volt (3. kép). 

Az 1871-ben született Mihajlovich Ivan 

Gubkinról nevezték el az 1930-ban 

megalapított olajipari egyetemet. 1939-ben 

hunyt el. Az utókor 2011-ben életnagyságú 

szobor (4. kép) avatásával ünnepelte 

születésének 140-ik évfordulóját [7]. 
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2. kép: Ivan Mihajlovich Gubkin (1871-1939) 

 

 
3. kép: Gubkin intézet 

 

 
4. kép: Gubkin szobra az Egyetem előtt 

 

Élet az egyetemen 

 A Magyarországról érkezett diákok 

eleinte a kijevi pályaudvar mellett az 1920-

as években épült szállókon nyertek 

elhelyezést, később a város kijevi 

negyedében épült hatemeletes modern 

diákszállóban laktak [8]. A két, ill. 

négyszemélyes szobák beépített 

bútorokkal, íróasztallal, könyvállvánnyal 

voltak felszerelve. A kétszemélyes 

szobákban általában aspiránsok vagy 

házaspárok laktak. (Az előírások szerint 

nősülni csak a negyedik év végén lehetett. 

Itt leltek egymásra a Lőrincz János - Seregi 

Ilona, Stiffel László - Borsos Éva és Placskó 

József - Vécsei Mária párosok). 

 A tanulmányi idő öt év volt. Az 

egyetemi oktatás hetente felváltva három 

műszakban 5-5 órás volt: 8-13; 11-16; 15-

20 óráig tartva (3). A magyar hallgatók az 

államtól egyenruhát, téli kabátot és 

bakancsot kaptak kiutazáskor [9]. 

 Az I. év volt a legnehezebb az orosz 

nyelv miatt. Az értelmiségi családból 

származók könnyebben vették az akadályt, 

de a túlnyomó többség nehezebben tudta 

tartani a lépést. A szükséges szintet első 

évben az orosz nyelvórákon kellett 

elsajátítani nyelvtanárok segítségével [6]. 

Általános megállapítás az volt, hogy sem a 

hazai iskolai, sem az Oleg Kosevoj Iskola 

képzése után sem beszélték jól a hallgatók 

az orosz nyelvet. Minden külföldi hallgató 

mellé adtak egy orosz segítő társat. I. évben 

az egy tankörben lévő 100-150 tanuló 

között 10-12 külföldi volt. Mivel csak orosz 

nyelvű tankönyvek voltak, mindent 

jegyzetelni kellett. A II. évben az alapozó 

tárgyak mellé már gyakorlati tantárgyak 

oktatására is sor került a jól felszerelt 

laboratóriumokban. A javasolt 

szakirodalmat az intézet könyvtárából 

lehetett kikölcsönözni. 

 A III. évben, amikor már 

folyékonyan beszélték az orosz nyelvet a 

hallgatók, a kimondottan szakmai 

tantárgyak oktatására került sor, úgymint 

olajbányászati (fúrás, geológia, geofizika) 

és az olaj- és gáztermelési szak (termelés, 

szállítás és feldolgozás). 

 A IV. tanévben a szakmai tárgyak 

oktatása mellett megtörtént a szakosítás, 

különváltak a gázosok és az olajosok. 

 A gyakorlati foglalkozásokat az 

intézet műhelyeiben tartották. 

 Az üzemi gyakorlatokat a III. év 

végétől az ország különböző olajmezőin 

(Herszon, Szocsi, Podolszkij, stb.) töltötték. 

A gyakorlatról beszámolókat készítettek, 

melyet a tanárok értékeltek ki [3], [9], [14]. 

 Az egyetemen 500-600 rubel 

ösztöndíjat kaptak a hallgatók (300-400 
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rubelt a Szovjetuniótól, 200 rubelt 

Magyarországtól). Ebből a kiadások: 

szállás 15 rubel, menza-ebéd 5-6 rubel, 

vacsora 4-5 rubel, reggeli 2 rubel, a többit 

szakkönyvre, szórakozásra és egyébre 

költhették. Volt, aki ösztöndíja egy részét 

hazautalta a családjának [3], [9], [13]. 

 Évente egyszer haza lehetett utazni 

szünidőre (ekkor is fizették az ösztöndíjat). 

A hallgatók a hazai tartózkodás alatt 

ismerhették meg a magyar kőolajmezőket. 

A hallgatók decemberben két heti 

Moszkvában töltött szünet után kezdődött a 

következő félév. 

 Az egyetemi tanulmányok 

befejezése után kézhez kapott diploma 

mellé csatolták a lehallgatott tárgyakat és 

osztályzatait felsoroló leckekönyvet is. [3], 

[8], [9], [10], [11], [13]. Borsos Éva 344677 

sz. diplomájához tartozó leckekönyvből 

látható, hogy a „Gubkinon” folytatott 

tanulmányi idő alatt 35 tárgyból kellett 

vizsgázni, gépelemek, mezőgeológia, fúrás 

és kőolajtermelés tárgyakból pedig 

szigorlatozni, valamint hat üzemi 

gyakorlatot (geológia, geofizika, 

termelőmező tanulmányozás, fúrás, 

kőolajtermelés, adatgyűjtés a 

diplomamunkához kellett teljesíteni [3]. 

 Az 1947-1956 közötti időszakban 

végzettek közül [3] nem mindenki 

életpályájáról tudtam adatokat beszerezni, 

de nevüket igyekszem megemlíteni. 

 

 

 

A végzett mérnökök 

 

1947. Bán Ákos (1927–2001) 

 1953. márciusában állt munkába a Lovászi Kőolajtermelő Vállalatnál, majd a 

termelés beindítása után a nagylengyeli mezőben dolgozott. Ő volt a 

Nagylengyeli Kőolajtermelő Vállalat első főmérnöke 1960-ig. Doktori 

disszertációját 1960-ban védte meg a Gubkin Egyetemen. Hazatérve 1980-ig az 

OKGT-ben főosztályvezető, vezérigazgató helyettes, végül vezérigazgató, 

1986-ig az SzKFI vezérigazgató-helyettese volt [16]. 

1948. Ferenczy Zoltán (1926-1963) 

 Diplomájának megszerzése után 1954-ben állt munkába a Dunántúli 

Kőolajkutató és Mélyfúró Vállalat Dunántúli Kerület Bázakerettyei Üzemében, 

majd a lovászi és a nagylengyeli üzemekben dolgozott. Ezt követően a babócsai 

termelőüzem vezetője lett. 

 Lőrincz János (1928–1982) 

 1955-ben a Nagylengyeli Fúrási Üzemben helyezkedett el. 1959-ben egy éves 

szakmai gyakorlaton vett részt a Szovjetunióban [13]. 

 Tóth Zoltán (1941–2001) 

 Oklevelének megszerzése után hazatérve az alföldi fúrásoknál dolgozott.  

1957 – 1968 között az OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzem főmérnöke volt. 

1949. Győri Sándor (1927–2003) 

 Friss diplomával 1955-ben Lovásziba került, ahol technológus mérnökként 

dolgozott. Egy éves szovjet továbbképzés után hazatérve a Nagylengyeli 

Kőolajtermelő Vállalatnál termelési osztályvezető lett [15]. 

1950. Rácz Zoltán (1930- ) 

 Szakérettségi után 1950-ben Moszkvába irányították a Gubkin Egyetem gépész 

szakára. 1956-ban diplomáját kézhez kapva a Tárcaközi Bizottság az Országos 

Tűzvédelmi Parancsnokságra osztotta be. 1957 végétől 1961-ig a Zalai  

Olajfinomítónál teljesített szolgálatot Zalaegerszegen [18]. 
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Szirtes László 

 A szakérettségis tanfolyam ideje alatt jutott tudomására a Szovjetunióbeli 

továbbtanulás lehetősége. 1950-ben bekerült a Gubkin Egyetemre. Annak 

sikeres elvégzése után 1954-ben került haza [4]. 

1951. Láng Tivadar (1931-2007) 

 A moszkvai Gubkin Egyetem elvégzése után a nagykanizsai DKG-ban 

üzemmérnökként állt munkába. 1958-ban az OKGT Alföldi Kőolajfúrási 

Üzemébe Szolnokra került gépészeti vezetői megbízással. 1962-től 13 éven át 

dolgozott a BKG főmérnökeként. 1975-től az OKGT-ben beruházási 

igazgatóként dolgozott nyugdíjazásáig. 

1952. Bálint Valér (1933-2001) 

 Az Oleg Kosevoj Iskola után került a Gubkin Egyetemre, ahol az olajmérnöki szakon 

1957-ben kapta kézhez olajmérnöki diplomáját. Gyakorló mérnökként a 

bázakerettyei olajmezőn kezdett dolgozni. Később a nagykanizsai OGIL 

laboratórium vezetője, majd a KFV főmérnöke lett [19] [20]. 

 Cseh Béla (1931-2006) 

 Mezőgazdasági munkás, segédmunkás és szakérettségis múlt után az Oleg 

Kosevoj Iskolát elvégezve került a Gubkin Egyetem kőolaj- és 

földgázbányászati szakára, ahol 1957-ben kapta kézhez olajmérnöki diplomáját. 

Gyakornokként a Lovászi Kőolajtermelő Vállalatnál kezdett, később 

Nagylengyelben, az OKGT-ben és az OLAJTERV-ben dolgozott. Részt vett az 

orenburgi és a jamburi vezetéképítési munkákban [21]. 

 Stiffel László (1932-2016) 

 Sopronban szakérettségizett. Az Oleg Kosevoj Iskola után a Gubkin Egyetemen 

tanult tovább. Diplomáját kézhez véve 1957-ben Nagylengyelben kezdett 

dolgozni feleségével (Borsos Évával). Később az OGIL-nál Nagykanizsán, az 

OLAJTERV-ben és az OKGT-nél Budapesten dolgozott [4]. 

 Nagy Lajos (1923–2002) 

 Bányászcsaládból származott. Bányamérnöki oklevelének megszerzése előtt 

villanyszerelő és bányamunkás volt. Olajipari ismereteit a moszkvai Gubkin 

Egyetemen mélyítette el az MTA aspiránsaként. 1952-1957 között Lovásziban 

helyezkedett el a kútjavítási üzem vezetőjeként. 1970-1983 között az OKGT 

Biztonságtechnikai főosztályán dolgozott [22]. 

1953. Borsos Éva (Stiffel Lászlóné) (1935- ) 

 Középiskolai tanulmányait Győrben kezdte el, és az Oleg Kosevoj Iskolában 

folytatta. Olajmérnöki diplomáját a moszkvai Gubkin Egyetemen kapta kézhez 

1957-ben. Munkahelyei megegyeznek férje, Stiffel László munkahelyeivel [4]. 

 Placskó József (1934-2016) 

 1953 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a moszkvai Gubkin Egyetem 

gázszakán. Ott szerzett diplomával feleségével (Vései Máriával) 1957-től 

kezdett az olajiparban dolgozni a Lovászi Kőolajtermelő Vállalatnál [4]. 

1954. Doleschall Sándor (1936- ) 

 1954-ben felajánlottak neki egy Szovjetunióbeli tanulási lehetőséget. De a 

leningrádi elektromérnöki szak helyett a Gubkin Egyetem olajmérnöki és 

gázipari szakára vették fel. Vegyészmérnöki diplomájának megvédése után 

1955-ben a Csepeli Kőolajipari Vállalatnál kezdte meg szakmai munkáját [23]. 

 Nagy Sándor (1929 – 2005) 

 1954-től állami ösztöndíjasként a Gubkin Egyetemen tanult, ahol 1959-ben 

kapott vegyészmérnöki diplomát. Szakmai munkáját a Csepeli  Kőolajipari 

Vállalatnál kezdte meg [24]. 
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1956. Hingl József (1938- ) 

 Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után került a moszkvai Gubkin 

Egyetemre, ahol olajipari oklevelet szerzett. Hazatérése után 1961-ben az 

OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzemében helyezkedett el [25]. 
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 

 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

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-

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. 

 

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

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

