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Átköltöztünk! 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

2012-ben költözött az OMBKE a Fő utcai 

MTESZ székházból a MVAE Október 6. u. 

7 szám alatti irodaházának harmadik 

emeletére, Marczis Gáborné Dr., az 

OMBKE tiszteleti tagja volt akkor a MVAE 

igazgatója, az ő hathatós közreműködésével 

kapott egy negyven fős nagytermet, egy 

elnöki szobát, egy ügyvezetői és két 

titkársági szobát, és egy negyedik emeleti 

raktárt az OMBKE. A város központjában 

jó tömegközlekedéssel elérhető 

termeinkben folyamatosan tartottuk a 

választmányi üléseket, jóhangulatú, néha 

étkezéssel egybekötött évzáró és ünnepi 

szakosztályvezetőségi üléseket. A 

Bányászati Szakosztály Bp-i helyi 

szervezete rendszeresen havi első kedden, 

tartott előadásokat a tanácsteremben. 

Kohászat LAP Szerkesztő Bizottsági 

üléseire, és a Bányászat LAP nívódíj 

átadására is mindig a nagytermünkben 

került sor. Számos szakmai előadás, 

könyvbemutató, Történeti Bizottsági ülés, 

BOK előadás zajlott a címerekkel, 

arcképcsarnokkal és korsókkal díszített 

falak között. A MVAE egy-két alkalommal, 

az első emeleti reprezentatív nagytermét is 

rendelkezésünkre bocsájtotta, és itt Luca 

napi szakestet is tartott a Vaskohászati 

szakosztály Budapesti helyi szervezete.  

A földszinti nagyteremben búcsúztattuk 

2018-ban több mint tizenkilenc évig 

tevékenykedő leköszönő ügyvezetőnket, 

Dr. Gagyi Pálffy Andrást. 

 
Rafael Trans munkatársai elkezdték a kipakolást 

 

 
Ilyen volt... 

 

 
Ilyen lett... 



 

Sok szép emlék kötődik az Október 6. u. 7. 

szám alatti irodáinkhoz, amiből most a 

teljeség igénye nélkül csak párat 

említettem, de a belváros forgatagától a 

Bazilika harangszavától és az adventi vásár 

hangulatától most búcsút vettünk. 

 

 
Ilyen volt... 

 

 
Ilyen lett... 

 

Jó szerencsét! 

 

Csányi Judit 

 

 

Tisztelt Tagtársaink,  

 

Augusztus 6-9. között sikeresen lezajlott az 

Egyesületünk teljeskörű átköltöztetése az új 

székházba. 

 

Ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, 

még kell egy kis idő. Örömmel vesszük 

tagtársaink segítségét, akik el tudnak jönni 

pl. könyveket pakolni vagy más apróbb 

feladatokkal minél hamarabb otthonossá 

váljon az új székhelyünk. 

 
Elnök úr munkában 

 

 
Huszár László a BKL-eket rendezi 

 

 
Már a falon a „cégérünk” 

Hatala Pál, Kőrösi Tamás 

 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 
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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 

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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„Ha Selmec hív, mi ott leszünk…” 
 

 

Selmec hívott minket 2021-ben is, 

és nem tudtunk ellenállni, nem is akartunk. 

A COVIDOS indok miatt elmaradt 

tavalyi és idei Szalamander miatt 

keletkezett elvonási tüneteinket augusztus 

második hétvégéjén enyhítettük, és 

elmentünk Selmecbányára. Péch Antal és 

családja sírjánál örömmel nyugtáztuk, hogy 

mások is voltak így, ezt bizonyította a 2021-

es feliratú koszorú, amit miskolci diákok 

helyeztek el. Miután metszőollóval, 

kesztyűs kézzel és nagy lendülettel 

kitakarítottuk a sírt, mi is kifejeztük 

tiszteletünket egy koszorúval. 

A városban már pénteken nagy 

nyüzsgés volt, úgy tűnik náluk is felpörgött 

a belföldi turizmus. Magyar szót viszont 

nem igen hallottunk. Ennek oka szombaton 

8:30 órakor derül ki: rossz helyen kerestük 

a honfitársakat. A Bányász Kocsma 

teraszán leltünk kohász egyenruhás 

firmákra, bányász kollégára, kohász és 

bányász balekinákra, kik előtt Steigerrel telt 

korsók és némi apróságok voltak már e 

korai órában. 

Kedves Tagtársak, buzdítunk 

mindenkit – már csak a szintentartás miatt 

is – ne hagyjátok, hogy ez a fránya vírus 

elvonja gondolataitokat, szíveteket Alma 

Materünk gyönyörű városától! Eurót a 

zsebbe, be az autóba, irány Selmecbánya! 

Szállást időben foglaljatok! 

 

 
 

 

 

Berta József, Mihalecz József és Ruszkai István, a Szent Borbála Akadémiai Kör tagjai 
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Beszámoló a 2. Harangtörténeti Konferenciáról 
A nándorfehérvári diadal emlékére, 565. évfordulója alkalmából 2021. július 23-án, 

Szegeden megtartott rendezvényről 

 

 

Előzmények: Egy álom megvalósulása 

2018 decemberében Dr. Patay Pál 

harangkutató 104. éves születésnapján a 

Magyar Nemzeti Múzeumban tartott 

ünnepségen Kerékgyártó József Károly egri 

harangkutató bejelentette, hogy az utoljára 

2010-ben megrendezett Harangtörténeti 

Ankétok újraélesztése céljából 2019-ben 

Harangtörténeti konferenciát szeretne 

szervezni Egerben. 

Kerékgyártó József Károly harangkutató 

Dr. Verók Attilával, könyvtörténésszel az 

Eszterházy Károly Egyetem Kulturális 

Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, 

tanszékvezető egyetemi docensével 

közösen 2019. szeptember 20-ára az Ars 

Sacra programsorozat keretében 

megszervezték az 1. Harangtörténet 

Konferenciát. 

2020-ban Kerékgyártó József 

Károly egri és Dr. Poór Péter szegedi 

harangkutatók újabb konferencia 

szervezésébe fogtak, melynek előadásait, 

helyszínét és időpontját is kitűzték 2020. 

augusztus 28-ára, de a pandémia 

közbeszólt. A konferencia egy évvel 

elhalasztásra került. 

 

A 2. konferencia 

Szegeden a nándorfehérvári diadal 

565. évfordulójára 2021. július 23-24 között 

megrendezték a XVI Nándorfehérvári 

emléknapokat. A kétnapos rendezvény 

keretében harangtörténeti konferenciával, 

felvonulással és egész napos hadi 

bemutatókkal emlékeztek a diadalra. 

Az emléknapok első napján július 23-án, 10 

órától 17 óráig a 2. Harangtörténeti 

Konferencia került megrendezésre. 

A második napon a hadibemutatókat 

Szeged-Alsóvárosi Havas Boldogasszony 

templom melletti Mátyás téren rendezték 

meg. A konferencián résztvevőket 

meghívták az Emléknap második napjára a 

felvonulásra és a hadi bemutatókra. Az 

Emléknapon négy fő képviselte a 

konferenciánkat Csibi Kinga előadó és 

leánya, valamint a konferenciát szervező 

Kerékgyártó József Károly és felesége. 

Kerékgyártó József Károly egri 

harangkutató Dr. Poór Péter szegedi 

harangkutatóval a Szegedi 

Tudományegyetem egyetemi adjunktusával 

közösen 2021. július 23-ára megszervezték 

a 2. Harangtörténet Konferenciát. 

2021. július 23-án reggel Szeged a 

napfény városa verőfényes napsütéssel 

várta a 2. Harangtörténeti Konferenciára 

érkező közel 65 vendéget. A konferenciát 

megtisztelte jelenlétével Dr. Berghauer 

Mária született Csúry Mária, Csúry Ferenc 

óragyáros unokája Budapestről, Gombos 

Miklós harangöntő Őrbottyánból, a Szegedi 

Öntöde Kft. műszaki igazgatója és 

főtechnológusa is. Egy fiatal harangrajongó 

Magyarkanizsáról a Vajdaságból, egy 

református lelkész házaspárjával együtt az 

erdélyi Marosfeléről érkezett. 

A rendezvényen megjelentek fele az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesület (OMBKE) tagja volt. Sikerült 

három 18 év alatti fiatalt is elcsábítani a 

konferenciára. 

 

 
prof. dr. Visy Zsolt és a konferencia résztvevői 

(fotó: Kerékgyártó József Károly) 

 

A Szegedi Dóm Látogatóközpont 

adott otthont az egész napos 
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rendezvénynek. A konferenciára érkezők a 

Szegedi Dóm Látogatóközpont 

egyháztörténeti kiállítás termein át érkeztek 

a konferenciaterembe. 

A konferencia résztvevőit elsőként a 

házigazda Kiss Norbert teológus, 

egyháztörténész a Szegedi Dóm 

Látogatóközpont igazgatóhelyettese 

köszöntötte. A rendezvénynek helyet adó 

„Látogatóközpont olyan hagyatéknak ad 

helyszínt, ami egészen az egyházmegyénk 

első püspökéig, Szent Gellértig 

visszanyúlik.” „Hatalmas felelősség az, 

hogy méltó képviselői legyünk ennek az 

örökségnek és az élet minden pontján 

képviseljük azt.” 

Főtisztelendő Dr. Serfőző Levente, 

oktatási helynök, tanszékvezető főiskolai 

docens, a szegedi Gál Ferenc Egyetem, 

Kateketika Tanszékének tanszékvezetője 

ünnepi beszédében, kiemelte: „A világ ősi 

elemei, a föld a tűz, a víz, az ég, a levegő és 

az emberi erő mind szükségesek a 

harangöntéshez. A harang a teremtés 

továbbgondolása, mindaz, amit Isten 

megteremtett, éppen ezért minden harang 

hangja a teremtésről és az életről szól.” 

A püspöki helynök úr bemutatta a harangok 

egyházban és az emberek életében betöltött 

szerepét: „Hírül adja azt, ami a 

közösségünket átjárja. Ugyanakkor 

missziós eszköze az evangéliumnak, 

összeköti a történelmet és a nemzedékeket, 

valamint erősíti a magyarság és a 

kereszténység identitását.” 

Dr. Hatala Pál, az Országos Magyar 

Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke 

köszöntőjében kiemelte „A harangokat 

pedig mindig is megszemélyesítettük, hiszen 

nevet adunk azoknak, megszenteljük őket és 

feliratokat teszünk rájuk, mert az 

örökkévalóságnak készítjük azokat.” „…a 

harangkészítők mindig megbecsült emberek 

voltak…” és kifejezte reményét, „…hogy ez 

a jövőben is így marad.” Az elnök úr 

köszöntő szavai befejeztével ünnepélyesen 

megnyitotta a konferenciát. 

A konferencia előadásainak 

bemutatása előtt elhalálozásuk 

sorrendjében megemlékezést tartottak az 

elhunyt harangkutatókról, Dr. Patay Pálról, 

Dr. Kormos Gyuláról, Turok Margitról és 

Unghy Gabrielláról. Rövid bemutató 

keretében ismertették a életpályájukat, 

munkásságukat, és végül egy perces néma 

felállással emlékeztek az elhunytakra. 

A konferencián három részletben 

összesen tíz előadás hangzott el. 

Az első szekcióban Prof. Dr. Visy Zsolt, a 

Pécsi Tudományegyetem Régészeti 

Tanszékének emeritus professzora vezetése 

alatt három előadást mutattak be. 

Prof. Dr. Visy Zsolt volt kedves és 

bemutatta a konferencia hallgatóságának a 

most megjelent „A déli harangszó 

Magyarországon és a nagyvilágban 

Tragerea clopotelor la prânz în Ungaria 

şi în lume” című magyar és román nyelvű 

kötetét. „E könyvben arra vállalkoznak a 

különböző szakterületek képviselői, hogy 

röviden bemutassák az eseményeket és 

hátterüket, azok mozgatórugóit és máig 

ható következményeit.” „Hogy ez a közös 

keresztény hagyomány meg is maradjon, 

rajtunk, utódokon múlik.” 

Az első előadás „A déli harangszó 

története” címmel hangzott el Kohári 

Nándor történész, tudományos tanácsadó, 

Ópusztaszeri Nemzeti Történet Emlékpark 

tanácsadója jóvoltából. Kohári Nándor 

előadásából a hallgatók megtudhatták a déli 

harangszó és a nándorfehérvári diadal 

kapcsolatát, megismerhették III. Callixtus 

pápa és VI. Sándor pápa harangozás 

elrendelésére vonatkozó bulláit. 

A második előadást Dr. Horváth 

Gábor tanszékvezető főiskolai tanár, 

Egyháztörténet Tanszék, Gál Ferenc 

Egyetem Egyháztörténet Tanszékének 

tanszékvezetője tartotta „Eszmény és 

valóság: a Fogadalmi templom Hősök 

harangja” címmel. Dr. Horváth Gábor 

előadásának bevezetőjében személyes 

emlékét osztotta meg a közönséggel arról, 

hogyan került kapcsolatba az ópusztaszeri 

haranggal, s miként történt a harang 

újraöntése. 

A tanszékvezető úr előadásában 

korabeli források bemutatásával ismertette 

a Fogadalmi templom építéstörténetét és a 
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templomban elhelyezésre kerülő Hősök 

harangját. 

A szekció harmadik előadása „Az 

Eucharisztika és a harangok” címet 

viselte. Dr. Poór Péter harangkutató, 

Szegedi Tudományegyetem egyetemi 

adjunktusa részletesen ismertette az 

Eucharisztia jelentését, az eucharisztia és a 

templomok az eucharisztia és a harangok - 

harangozások közötti kapcsolatokról. 

Rövid kávészünet után került sor a 

délelőtti előadások második szekciójára. 

A második szekció előadásai 

Lengyelné Kiss Katalin okl. kohómérnök, 

az Öntödei Múzeum ny. igazgatója 

irányítása alatt hangzottak el. 

Elsőként Kiss Norbert teológus, 

egyháztörténész, Szegedi Dóm 

Látogatóközpont igazgatóhelyettese „Ha 

ágyúk lesztek, védjétek meg édes 

hazánkat” Szeged Alsóváros harangjai 

címmel tartotta meg előadását. Kiss Norbert 

plébániai iratokkal, korabeli fotókkal 

illusztrálva bemutatta a templom egykori 

harangjait a Nagy háború alatti rekvirálás 

körülményeit, a rekvirált harangok 

pótlására készült harangokat, valamint a 

legújabb Bálint Sándor nevű harangot. 

A szekció második előadását Vajda 

Tamás, a Szegedi Tudományegyetem 

főlevéltárosa prezentálta „Csúry Ferenc 

harangjátékos óraműve a Dóm téren” 

címmel.  

 

 
Csúry Ferenc harangjátékos óraműve 

(fotó: Kerékgyártó József Károly) 
 

Vajda Tamás előadásában 

részletesen ismertette a Dóm tér 

kialakulásának történetét. Korabeli városi 

jegyzőkönyvek és újságok alapján 

bemutatta, hogyan képzelték el az egykori 

városatyák a Dóm teret. Részletesen 

bemutatásra került, hogyan alakult ki az 

eredetileg Jézust, Máriát és az Apostolokat 

ábrázoló harangjátékos óramű bábjai az 

egyetem vezetőjét a diákságot jelképező 

híres magyar személyek alakjait mintázó 

óramű bábokká. 

A szekció harmadik előadását Kapui 

Gyula okleveles villamos üzemmérnök, a 

taksonyi harangvillamosítást és toronyóra 

javítást végző Bimm-Bamm-Csoport 

vezetője „Egy kép, egy történet” címmel 

rendhagyó, időnként könnyed, humoros 

formában tartotta. Az emberi találékonyság 

által létrehozott „műalkotások” meglepő 

harangfelfüggesztések, harangmozgató 

mechanizmusok látványa, „hogy ilyen 

létezik” a hallgatóságból döbbenetet, 

csodálkozást váltott ki.  

A délelőtti előadásokat követően a 

konferencia regisztrált résztvevői közös 

ebéden vettek részt a Katedrális étteremben. 

Az ebéd után a Dóm Látogatóközpont 

konferenciatermében folytatódott a 

konferencia. 

A harmadik szekcióban Dr. Horváth 

Gábor tanszékvezető főiskolai tanár, a Gál 

Ferenc Egyetem Egyháztörténet Tanszék 

tanszékvezetője felügyelete alatt négy 

előadás hangzott el. 

Az első előadásban Millisits Máté, a 

Hatvany Lajos Múzeum 

művészettörténész-muzeológusa, „Idősebb 

és ifjabb Walser Ferenc harangöntő 

munkássága – tisztelgés és emlékezés 

idősebb Walser Ferenc elhunytának 120. 

évfordulóján” igen hosszú című, de a 

konferencia előadásainak idejét pontosan 

betartva mutatta be prezentációját. Millisits 

Máté ismertette idősebb Walser Ferenc 

életpályáját, a Walser cég működésének 

főbb területeit a kezdetektől a pár fős 

harangöntő üzemtől kezdve a több száz főt 

foglalkoztató részvénytársaságokon át a 

vegetálásig, az 1930-as évekig bezárólag. 

Második előadóként Prof. Dr. Barna 

Gábor, a Szegedi Tudományegyetem 
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Néprajzi Tanszékének emeritus professzora 

lépett az emelvényhez és Harangozók és 

harangozás Kunszentmártonban a 18-20. 

században címmel tartott igen érdekes 

előadást. A professzor úr előadásában 

bemutatta szűkebb hazájának, 

Kunszentmártonnak és római katolikus 

templom tornyának történetét. Részletesen 

ismertetésre kerültek a harangozók 

feladatai, kötelmei. Az előadás második 

részében a kunszentmártoni Kereszt és 

harang társulatok létrejöttét, működését 

ismerhette meg a hallgatóság. 

A szekció harmadik előadásában 

Bajkó Ferenc harangkutató, a Magyar 

Harangok Honlapjának szerkesztője 

bemutatta a Magyar Harangok 

Honlapjának legújabb kutatási 

eredményeit. Bajkó Ferenc harangkutató a 

pandémia helyzetben sem tétlenkedett, 

sorra járta az ország templomait és 

térképezte fel azok harangjait. Az utolsó 

egy év kutatásaiból kaphattunk rövid 

ízelítőt. Az előadó szubjektív válogatása 

alapján egy-egy település különleges 

méretű, harangfeliratú és domborművű 

harangokkal ismertette meg a hallgatóságot. 

A szekció és a konferencia utolsó 

előadását Csibi Kinga történész-

főmuzeológus, a Ganz Ábrahám Öntödei 

Gyűjtemény volt vezetője tartotta „Mindig 

a harangok szolgálatában…” címmel. A 

sokat sejtető cím alatt Vass Zoltán tenkei, 

majd nagyváradi református lelkipásztor 

harangöntő munkásságáról és 

haranghagyatékáról hallhattunk részletekbe 

menő előadást. Csibi Kinga személyes 

ismeretsége révén szoros kapcsolatban állt 

Vass Zoltánnal és családjával, ezért Vass 

Zoltán 2019-ben bekövetkezett halála után 

az örökösök őt kérték fel az 51 darab 

harangból álló haranghagyaték felmérésére. 

A felmérésből készült az előadás, melynek 

során a hallgatóság megismerkedhetett a 

református lelkipásztor életével, harangöntő 

munkásságával és az általa öntött, illetve 

összegyűjtött harangokkal. Bemutatásra 

kerültek a hagyaték legkisebb és 

legnagyobb, legrégebbi és legújabb 

harangjai, a harangok feliratai, 

díszítményei. 

A konferencia kísérő programjaként 

a regisztrált résztvevők Nagy Péter 

orgonaművész, a szegedi Fogadalmi 

templom kántorának vezetésével a karzaton 

megismerkedhettek a Fogadalmi templom 

orgonájának történetével, működésével. 

Nagy Péter orgonaművész egy rövid 

rögtönzött koncert keretében bemutatta az 

orgonahangzását is. A kis koncert után a 

látogatóknak lehetőség volt az orgona 

megszólaltatására – kipróbálására is. A 

mintegy harmincöt fő közül egy fiatalember 

merte megszólaltatni az orgonát. Mindenki 

meglepetésére könnyedén játszott e 

bonyolult hangszeren. 

 

 
Rimóczi Patrik ifjú harangrajongó orgonajátéka 

(fotó: Kerékgyártó József Károly) 

 

A kiegészítő program második 

részében a harangok iránt érdeklődők kicsit 

több mint száz lépcső megmászása után a 

templom város felőli tornyában a 

harangokat is megtekinthették. 

A pihenőszinten Kiss Norbert röviden 

ismertette a templom és tornyainak 

építéstörténetét. 

A lelkes harangrajongók közel 25-

en a szűk csigalépcsőn felmászva érték a 

harangszintet, ahol Dr. Poór Péter ismertette 

a harangok történetét. A harangok 

megtekintése után a toronyban még egy 

szinttel feljebb menve a kilátó teraszon 

madártávlatból lehetett megcsodálni 

Szeged nevezetességeit. 

 

Eger - Szeged, 2021. július 23 - 27. 

 

Kerékgyártó József Károly 

harangkutató, szervező 
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In Memoriam Czike Gábor 

 

 
 

 

In Memoriam Győri Csaba 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Győry Csaba bányász 

(76. éves, Ágfalvai lakos) özvegye 

értesítette Egyesületünket, hogy férje július 

11.-én elhunyt. Győry Csaba 1988-óta volt 

tagja egyesületünknek, a Bányászati 

Szakosztály Tapolcai helyi szervezetének. 

Búcsúztatása Ágfalván lesz 17-én 17. 

órakor. 

 

Utolsó Jó szerencsét! 

 

Dallos Éva 

 

 

In Memoriam Szíj Zoltán 
 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy 

Szíj Zoltán temetése 2021.08.16-án 15.00 

órakor lesz Győrben, a Templom utcai 

Szabadhegyi temetőben. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Szombatfalvy Rudolf 
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In Memoriam Bakó Tibor 

 

 

Sajnálattal tudatom, hogy BAKÓ TIBOR, 

az egykori Borsodi Szénbányák Vállalat 

anyaggazdálkodási osztályvezető-

helyettese, az OMBKE Borsodi Helyi 

Szervezet Nyugdíjas Baráti Társaság tagja 

életének 92. évében elhunyt. 

Temetési szertartása 2021 augusztus 17-én 

(kedden) 13 órakor kezdődik a miskolci 

Deszkatemplomban. 

 

Jó szerencsét! 

 

dr. Ferencsin Imre Mihály 

 

FÖCIK Hírek 

 

11. Balkan Geophysical Society konferencia 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 
 

A Balkan Geophysical Society 2021. 

október 10-14. között rendezi meg 11. 

konferenciáját, virtuálisan. 
 

A konferencia honlapja: 

https://bgscongress.org/ 
 

Témakörök: https://bgscongress.org/ 

Az előadás bejelentés (absztrakt-beküldés) 

és a regisztráció közzétett határideje 

augusztus 15., de a társaság elnöke szerint a 

határidőket szeptember 1-ig 

meghosszabbítják. 
 

Üdvözlettel, 
 

MGE titkárság 

 

Neven Kresic and Zoran Stevanović: The Lands of Karst - A 

Visual Story c. gazdagon illusztrált könyv ingyenesen letölthető 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

Neven Kresic and Zoran Stevanović: The 

Lands of Karst - A Visual Story c. gazdagon 

illusztrált könyve a volt Jugoszlávia 

karsztvidékeit Szlovénia, Horvátország, 

Bosznia és Hercegovina, Szerbia, 

Montenegró, és Észak-Macedónia területén 

cca. 500 színes fényképpel mutatja be. 

A fotókat geológusok, barlangkutatók, 

biológusok, régészek, hegymászók, 

hivatásos és amatőr fotósok - a karszt és a 

barlangok szerelmesei – készítették. Az 

"egy kép többet ér ezer szónál" elvét 

követve a szerkesztők csupán rövid 

ismertetőket írtak a fejezetekhez. A 

fejezetek és a fotók témái: zúgó folyók, vad 

hegyek, csendes tavak, tengerek fotói, 

mészkőfalak, durva felszínek, az élet 

forrása, ablak az ismeretlenbe, varázslatos 

üregek, földalatti teremtmények, vadon élő 

állatok, stb. A kötet ingyenesen letölthető a 

Centre for Karst Hydrogeology oldaláról: 

http://www.karst.edu.rs/en/ 

 

Üdvözlettel, 

 

Magyarhoni Földtani Társulat 

 

  

https://bgscongress.org/
https://bgscongress.org/
http://www.karst.edu.rs/en
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A megújulókból termelt áram hatása energiabiztonságunkra 
 

 

„A nagy rendszer-üzemzavarokat nem 

lehet teljesen elkerülni. A legtöbb, amit 

tehetünk, hogy csökkentjük fellépésük 

valószínűségét, megpróbáljuk korlátozni 

kiterjedésüket és időtartamukat. A 

katasztrofális üzemzavarok rendszerint a 

villamosenergia-rendszer szélsőségesen 

igénybevett, túlterhelt üzemállapotában 

lépnek fel és általában egy váratlan hiba 

indítja el a folyamatot.” Arun G. Phadke1 

Azt gondoljuk, hogy az üzemzavarok 

okai sem lehetnek közömbösek. Az európai 

egyesített villamos energia rendszerben 

megalakulása óta olyan mélyreható 

szerkezeti változások történtek, melyek a 

nélkülözhetetlen személyes energia 

fogyasztás tükrében a hozzáférés 

biztonságát minden más igénynél előbbre 

helyezik. A leginkább szembetűnő változás, 

hogy Németország szükségletéhez képest 

kétszeres villamos erőmű parkkal 

rendelkezik. Fosszilis erőművei mellé 

kiépített 105.000 MW szél- és napenergiát 

használó erőmű rendszert is. A 

megújulókból termelt villamos energia 

kötelező átvétele miatt minden az ENTSO-

E2 szövetséggel érintett országban a 

fizikálisan is összekacsolt, nemcsak 

Európai Uniós villamos hálózati rendszert 

irányítókra és a hagyományos áram 

termelőkre egyre nagyobb mennyiségű 

szabályozási feladat hárul. A megváltozott 

körülmények közötti zökkenőmentes 

üzemvitelhez szükséges 

természettudományos alapokon nyugvó 

hardver és szoftver eszközök hiánya egyre 

inkább érezhető a hétköznapi 

energiafogyasztó számára is. 

Az egyes országok földrajzilag kiterjedt 

„szinkron járású”3 villamos rendszerekkel 

összekapcsoltak, melyeket (1. sz. ábra) az 

ENTSO-E politikailag, jogilag és 

gazdaságilag egyesít az egységes tőzsdei 

piac működtetésére. Lehetőséget adva EU-

n kívüli országoknak is villamos áram 

kereskedelemre. 

 

  
1. sz. ábra 2. sz. ábra 

Az összekapcsolt szinkronjáró rendszerek 

kiterjedése 

Rendszer beavatkozási események száma 

A kiterjedt hálózatot részenként 

szabályozási egységek (TSO-k) irányítják. 

 
1 Arun G. Phadke egyetemi tanár, Virginia Tech 

Állami Egyetem (USA) 
2 European Network of Transmission System 

Operators (Európai Villamosenergia Átviteli 

Hálózat) 

Köztük az átjárást megkötött üzletek, 

véletlen haváriák, rendszerszabályozási 

3 a generátorok forgó részének folyamatosan azonos 

helyzete azonos frekvencia és a termelt feszültség 

azonos fázisa mellett 
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együttműködések biztosítják. Tőzsdei 

elvárás miatt az energiafolyam iránya 

gyakran és gyorsan változni kényszerülhet, 

ami a villamos hálózatnak nem természetes 

adottsága. 

Az áramlás iránya mindig a magasabb 

potenciálú helyről az alacsonyabb felé 

mutat. Az elektronok sebessége véges, az 

áramlási irány megfordulásához a vezeték 

hosszúságától és az energia pillanatnyi 

mennyiségétől is függő időtartam 

szükséges. S ha ez a biztonsági 

berendezéseken beállított működési időt 

meghaladja, az áramlási irány változása 

helyett könnyen áramkimaradást kapunk. 

Ilyenkor a hálózat természetes egységeire 

szakad, s ez az állapot a sikeres 

rendszerszabályozási beavatkozás módja 

megtalálásáig fennáll vagy a probléma 

ismétlődik. 

A megújulók szerepe a 20. században 

felértékelődött. A 21. században tömegessé 

válhat. 

Gyakorlatilag az összes megújuló 

primer energiaforrásból termelhető 

villamos áram (1. sz. táblázat). Csupán a 

nap-, szél- és a vízi energia európai 

jelentőségű.  

 

 

Magyarország megújuló áramforrásai (x = van; ‒ = nincs) 

1. sz. táblázat 
sorszám 

technológiák 
megújuló 

termelt 

áram 
inercia4 átalakítás 

energiatárolás 

lehetősége 

1 naperőmű váltó x - x 

2 PV napelem egyen - x - 

3 (geotermia) / földhő váltó x - x 

4 víz váltó x - x 

5 szél egyen - x - 

6 
biomassza (biogáz is), 

(bioetanol is) 
váltó x - x 

7 kommunális hulladék váltó x - x 

 

 

Az egyenáramot termelő technológiák 

váltóárammá alakító eszközt és vele 

arányosan meddő komponenst 

mesterségesen előállító egységet is 

igényelnének. A PV (fotovoltaikus) 

napelem és a szélgenerátor energia tárolást 

is kíván(hat). Napjainkban a mesterséges 

inercia4*, a nagymennyiségű energia tárolás 

szükségessége és a megújulók tömeges 

alkalmazása miatt jelentkező problémák 

felismerése, megértése folyik. 

Európa villamos hálózati rendszere a 

történelmi fejlődés kapcsán adott, az új 

áramtermelési technológiákat ide kell 

beillesztenünk. Ez napjaikban NF5, KÖF6 

vagy KIF7 hálózati rákapcsolással történik. 

 
4 A generátorok forgórészének mechanikai tehetetlensége 
5 Nagyfeszültségű hálózat 
6 Középfeszültségű hálózat 
7 Kisfeszültségű (fogyasztói) hálózat 
8 Energia fordulat, Energia rendszerváltás (politikai kifejezés) 

A megújulós eredetű villamos áram 

mennyisége időnként túllépi a hálózat és a 

motorikus fogyasztók számára a fizika 

törvényei szerint elviselhető természetes 

mennyiséget. Az időjárás, gyors változása 

miatt, többek között hirtelen áram hiányt 

vagy többletet okoz. 

Meg kell említeni a megújulós energia 

és a pénzügyi realitás elsőségét is, mely a 

német Energiewende8 után Európai Uniós 

előírás is lett. Politikailag és fizikailag is 

preferálva a megújulós áram termelőit. A 3. 

ábrán látható szabályozás miatt a 

menetrendtartó- és a jól szabályozható 

fosszilis erőművek ritkán termelhetnek. 

Annak ellenére, hogy Németország az általa 
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termelt villamos energia több mint 50%-át 

exportálja az ENTSO-E keretein belül. 

Délelőtt munkaidőben a paci ár zuhan, 

így a gázerőművek egyáltalán, a szenes (és 

lignit) erőművek csak részben járhatnak. 

Ezért a meddő áram termelése a szükséges 

alá eshet. Ami nemcsak rendszerirányítási 

eseményt, hanem az egyesített hálózat 

szétesését is okozhatja. Ez pedig az érintett 

szabályozási körzetekben a „black-out” 

rémét vetíti előre, mely az áramszolgáltatás 

több napos kimaradását is jelentheti a 

szoros kapcsolatban álló TSO-kban. A 

helyzet nehézségét fokozza, ha a „szoros 

kapcsolat” a pillanatnyi tőzsdei 

összekapcsoltság- és nem a Természet 

függvénye. 

Villamos hálózatunk stabilitásának 

korábbi, mai és várható mértékét mutató 2. 

sz. ábrán felismerhetjük a beavatkozások 

számának hatványfüggvénnyel közelíthető 

növekedését ]xc)x(f[ n
n

3

0n

=
=

, ami a 

rendszerbe természeti szeszély mentén 

betáplált megújulós áram következménye. 

A tényszám 2017-ben elérte a tízezer 

alkalmat, mely az európai hálózatban napi 

szinten 25-30 db szabályozási eseményt 

jelentett. A problémát fokozza, hogy 

gyakran több ország rendszerirányítóinak 

naponta több hibamentes együttműködése 

szükséges az üzemvitel fenntartásához. A 

rutin beavatkozási protokollok a nagy 

mennyiségű megújulós áram -vagy annak 

hirtelen hiánya- miatt egyre kevésbé 

végrehajthatók. Ezért gyakran nagyszámú 

fosszilis erőmű és/vagy fogyasztó le- illetve 

rákapcsolása a megoldás. Mint legutóbb 

2019. január 10-én 2000-kor hazánkat is 

érintő Németországban bekövetkezett teljes 

szélenergia kiesés miatt a helyreállítás csak 

1500 MW9 teljesítményű franciaországi 

fogyasztó kiiktatásával volt lehetséges.  

A villamos hálózat viselkedésének 

előrejelzésére szolgáló modellekben 

alkalmazott mérnöki számítások eszköze a 

Gráf elmélet. A 20. században Rényi Alfréd 

(1921-1970) és Erdős Pál (1913-1996) 

magyar matematikusok a véletlen gráfok 

(hálózatok) tulajdonságait megfejtették. A 

villamos hálózat elemei közötti gyenge és 

erős kapcsolatok ismerete az ellátás 

biztonságát fokozta a szolgáltatói költségek 

jelentős csökkenése mellett. 

 

 

 
3 sz. ábra 

Erőművek jogi és pénzügyi üzemeltetési sorrendje az EU-ban 

 
9 Magyarország saját folyamatos áramtermelő 

kapacitásának mintegy 40%-a! 
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4.sz. ábra 

Hálózatok egy lehetséges új hierarchiája, blokkvázlat 

 

 

Úgy gondoljuk, hogy a 

rendszerszabályozási problémák 

kezelésére, az események számának 

csökkentésére a természettudományos 

alapok megvannak. A Gráf elmélettel való 

elégedettség elmúltával a számítástechnika 

és főként az informatika gyors fejlődése, a 

mérési pontosság növekedésének 

következtében a Hálózatok Tudománya 

kiderítette (Barabási A. László magyar 

matematikus 1967-), hogy a 

véletlenszerűnek vélt hálózatok egy része, 

köztük a villamos rendszer is 

skálafüggetlen. Megismerhető természeti 

törvényeknek engedelmeskedik, azokkal 

leírható. 

A skálafüggetlen hálózatok 

irányultsággal rendelkeznek. Ez is megfelel 

a villamos energia ellátó rendszerünknek, 

hiszen benne az energia áramlása a 

termelőtől a fogyasztó felé mutat. Azonban 

napjainkban e rend is felborulni látszik. 

Egyre több fogyasztó termelő is egyben. A 

skálafüggetlen hálózat adott részének -

fotovoltaikus napelem parkok esetében, 

melynek nálunk a KIF-re csatlakoznak- 

irányultsága ezzel megváltozásra 

kényszerülhet, ami gyakran létre sem jöhet. 

Megpróbáltuk a skálafüggetlen 

hálózatok megismert tulajdonságait 

alkalmazva az egyetlen szabályozási 

egységű Magyarország villamos hálózatát 

gondolatban újjáépíteni, olyanra, mely 

jobban megfelelhet a „véletlen támadások” 

kivédése igényének. A mainál jóval 

kevesebb lekapcsolást, szabályozási 

beavatkozást kíván. Egyenletesebb 

frekvenciamenetet és stabil 

feszültségszintet eredményez az egymás 

fölé rendelt feszültségű hálózatokon (4. sz. 

ábra). Felhasználtuk a napjainkban sokat 

emlegetett tárolást is. Példaként 

megemlítjük Németország legnagyobb 

kapacitású szivattyús-tározós vízi 

erőművét, ami a maga 1060 MW 

teljesítményével 8 órán keresztül tud 

óránként 1000 MWh villamos energiát a 

hálózatba táplálni 12 millió köbméter víz 

mozgatásával. 

A tárolással óvatosan célszerű bánnunk, 

hiszen Dunánk átlagos vízhozama 

Budapestnél alig 2300 m3 

másodpercenként. Az említett tárolót 

mintegy 1,5 óra alatt töltené fel! Jogos a 

gondolat: a tárolást az energiatermelés 

helyszínén érdemes megoldani. Így kisebb 

egységekből felépítve országos léptékben 
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nagy mennyiségű villamos áramot 

tárolhatunk. 

Meggyőződésünk, hogy egy új 

tudományos alapokon nyugvó átgondolt 

termelési és fogyasztási rendszer működése 

megfelelő méretű számítási kapacitáson 

modellezhető. A kutatás olyan megoldást 

eredményezhet, ami a hazai villamos 

hálózat üzembiztonságát helyreállítja. 

Egyben utat nyit a megújulókból termelt 

villamosáram volumenének természeti 

korlátok nélküli növeléséhez a Természet 

jobb ismerete és a vele való együttműködés 

kiteljesedése kapcsán. 

 

A szerző: Livo László 1977-ben 

szerzett oklevelet az NME Bányamérnöki 

karán. 2009 óta geotermikus szakmérnök. 

Tanszéki mérnök, majd az MTA 

kutatómérnöke. A Nógrádi Szénbányák 

megszűnésekor annak Technikai 

Főmérnöke. 1990 óta mérnökirodát vezet. 

Egyik alapítója a Magyar Mérnöki 

Kamarának, a Bányagépészet a Műszaki 

Fejlődésért Alapítványnak, a MMK 

Geotermikus Szakosztályának, a Nógrádi 

Energetikai Klaszternek. A Miskolci 

Egyetem meghívott előadója. (Energetikai 

tárgyú írásai a 

www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon 

is megtalálhatók.) 

 

Energetikai hírek a világból 
 

 

Úszó napelemfarm Hollandiában 

A legnagyobb úszó napelem-parkokkal 

Ázsiában találkozhatunk, azonban Európa 

sem szenved bennük hiányt. Hollandiában, 

Zwolle közelében telepítették az Ázsián 

kívüli legnagyobbat, ennek mérete összesen 

18 hektár. Ez a város, - lakóinak száma 

122.000 - energiaszükségletének hat 

százalékát képes kitermelni, pontosan 

ugyanazon az elven, mint a földre vagy 

háztetőre szerelt társai. 

A BayWa európai napelem szolgáltató által 

vezetett projektben kis hajószerű bójákon 

helyzeték el a napelemeket, amelyeket egy 

acélszerkezet rögzít egymáshoz. A 

technológia előnye túl azon, hogy megújuló 

energiaforrást biztosít, hogy sűrűn lakott 

területeken nem az értékes felszíni 

felületeket foglalja el. Kihasználhatnak vele 

olyan vízfelületeket, amelyeket más 

formában nem hasznosítanak. 

A fejlesztők szerint a megújuló energiákat 

hasznosító erőművek akkor válhatnak 

elterjedté és gazdaságossá, ha hosszú távon 

alkalmazzuk őket. Mivel ezek az 

energiaforrások teljesen ingyen vannak, 

minél tovább használunk egy ilyen 

erőművet vagy energiafarmot, annál 

olcsóbbá válik a megtermelt energia és 

megtérül a beruházás. 

A napelemfarm akár három évtizeden 

keresztül szolgálja a felhasználókat és az 

anyagok kiválasztásakor arra törekedetek, 

hogy újrahasznosítható alapanyagokból 

készüljenek az alkatrészek. Valóban 

fenntartható megoldás született. 

Forrás: Euronews 

 

Intelligens hibameghatározás 

Mivel a helyszínen nehézkes a hiba-

detekció, gyakran igen sokáig rejtve 

maradnak a napelemek meghibásodásai, 

ami rossz hatással van a teljesítményükre, 

és így lassítja a megtérülést. 

A Huawei Smart I-V Curve Diagno olyan 

távdiagnosztikai rendszer, amely a görbék 

„big data” elemzésén és mesterséges 

intelligenciával történő analízisén alapszik. 

Egy-egy napelem 20 – 30 év alatt 

folyamatosan veszít/het teljesítményéből, 

tehát egyáltalán nem mindegy, hogy a 

felhasználónak van-e információja 

(energiamennyiség, meghibásodás). 

A Smart I-V Curve Diagnosis percek alatt, 

földrajzilag is képes jelezni a problémát és 

annak forrását is. 14 különböző hiba 

azonosítható, amelyek még a helyszíni 

ellenőrzés során – a farm kiterjedése vagy 

nehéz megközelítés miatt – sem mindig 

derülnek ki. 
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A felhasználók és üzemeltetők számára 

kínál professzionális megoldást a hiba 

kereséséhez. 

Mindezt előfizetéses rendszerben, 

folyamatos támogatással. 

Forrás: Huawei Solar  

 

Olcsó akkumulátor vasból 

Egy fiatal startup olyan alacsony költségű 

akkumulátort fejleszt, amely napokig képes 

a megtermelt energia tárolására. Ehhez 

pedig a Föld egyik leggyakrabban 

előforduló elemét, a VAS –at használják fel. 

A Form Energy akkumulátorai épp a 

felhasznált anyag miatt nem könnyűek, így 

elektromos autóban nem reális az 

alkalmazásuk. Azonban a fejlesztők nem is 

ebben a szegmensben gondolkodnak, 

helyette olyan telepített energiatárolókat 

terveznek, amelyek a megújuló forrásból 

nyert energiát tárolják. 

A tervek szerint a speciális akkumulátorok 

2025-re már rendelkezésre fognak állni és 

biztosíthatják a nap – vagy a szélenergia 

tárolását, hogy ne csak akkor használhassuk 

fel, amikor keletkezik, hanem órákkal vagy 

napokkal később is. 

 

Forrás: The Wall Street Journal 

 

Dr. Horn János 

 

Képeslap – Bányászat 
 

 

Zelei Gábornak, az OMBKE ügyvezető 

igazgatójának kiváló gondolata volt, - és 

nagy köszönet érte - hogy a pandémia miatti 

„zárt élet” ellenére hetente megjelenteti a 

Hírlevelet. Számos, jobbnál jobb írás 

jelenik meg rendszeresen. 

Örömmel fedeztem fel az ez évi 31. 

számban (p: 21–26) Dr. Bende Attila 

okleveles erdőmérnök (a google-ban mint a 

Soproni Egyetem tanársegédje szerepel) „A 

diákélet emlékőrzői – Balek lapok” c. írását, 

amely nagyon érdekes, számos új 

információt / konkrétumot tartalmaz, de 

szerintem sajnos kissé hiányos. 

 

Természetesen a hírlevél főszerkesztőjének 

/ összeállítójának nem feladata, hogy a 

beérkezett anyagokat lektorálja / ellenőrizze 

azok változatlan szöveggel kerülnek be a 

hírlevélbe, ez szerintem helyes, hiszen a 

cikk írója felelős a szövegért. 

 

Miért hiányos (ezt nem a reklámnak 

szánom)? 

2002-ben jelent meg a „Képeslap – 

Bányászat” c. könyvem 140 oldalon, 

melyek mindegyike – aukción vásárolt több 

esetben több ezer forintért /1994 évtől/ – 

saját tulajdonom volt. Az előszóban leírtam 

a könyv életútját, melyben 140 postai 

képeslap található még az 1800-as évek 

végétől nemcsak képben, hanem az általam 

írt magyarázó szöveggel. A Selmeci 

képeslapok száma 23 darab, melyeket a 

Röttig – Romwalter Nyomda készítette. 

Számos lap postai útján került a címzetthez, 

ott a szöveg is jól olvasható. A 23 darab 

közül a legtöbb a „balek”- lap, római 

sorszám szerint. 

A 400 példányban megjelent könyv 

kereskedelmi forgalomba nem került. 

Elosztása tiszteletpéldányonként történt, 

egy – egy példányt kapott Sopronban az 

Egyetem könyvtára, a Központi Bányászati 

Múzeum és a Városi Könyvtár. 

E z a könyv ingyenesen letölthető. 

Ugyancsak ingyenesen tölthetők le a 4600 

oldalon, több mint 200 műszaki-

tudományok –és földtudományok 

szakemberivel készített „ÉLETUTAK” c. 

könyveim, melyekben szintén sok esetben 

megjelennek a Selmeci hagyományok és 

természetesen Sopron is. 

 

2021. augusztus 

 

Dr. Horn János 

http://mek.oszk.hu/16300/16388/16388.pdf
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„A dohányt bírod-e? A gondot űző szűzdohányt…” – A selmeci 

pipa rövid története 
 

 

Ha a dohányzás kultúrtörténetén 

belül a pipák históriáját szeretnénk 

megismerni, akkor egészen a vaskorig kell 

visszatekintenünk, ugyanis az első 

cseréppipák épp ebből az időszakból 

kerültek elő Olaszországból, Dániából és az 

Egyesült Királyságból. Vélhetően a 

keltáknak köszönhetően terjedt el szélesebb 

körben a bronz- és cseréppipa, azonban ez 

idő tájt e szokás a mai értelemben vett 

pipálástól még jelentősen eltért, hiszen az 

Újvilág felfedezéséig nem ismerték 

kontinensünkön a dohányt,10 tehát 

mindaddig, amíg az Óvilágba meg nem 

érkezett a dohány, csak illatos növényi 

részek, gyanták, mézgák kerülhettek a 

pipákba. Ezt az időszakot a történetírás a 

„füstölés kora” néven emlegeti, ugyanis 

ekkor még nem a hétköznapok élvezeti 

cikke volt a pipa és a belőle áradó bódító 

füst, jellemzően rituális szertartásokhoz és a 

gyógyításhoz használt kelléktár részét 

képezte számos civilizációban (Egyiptom, 

Róma, ókori Görögország). Az első 

pipálásra vonatkozó írás Plinius tollából 

származik, aki az I. századból említ egy 

sajátos „füstölőt”, amelyből egy nádszálon 

keresztül szívták a füstöt. 

A dohány behozatalát követően 

annak széleskőrű elterjedéséhez nagy 

lendületet adott a francia udvar, ugyanis I. 

Ferenc francia király feleségét, Medichi 

Katalint, orron át felszívott dohányporral 

gyógyította ki krónikus fejfájásából Jean 

Nicot de Villemain, akiről a „gyógyító 

 
10 Gál Éva–Irimi Sándor, 1985: A sátán füstje. 
Fejezetek a dohányzás történetéből. A Pécsi 
Várostörténeti és Munkásmozgalmi Múzeumban 
rendezett időszakos kiállítás vezetője. 1985. okt. 11. – 
dec. 1. A pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi 
Dohánygyár közös kiadványa. Pécs, 1985. JPM – Pécsi 
Dohánygyár. p. 25. 
11 Osskó Írnák, 2000: A dohányzás elterjedése. A 
dohányzás útja Amerikából Európába. In: Haider Edit, 
Orgona Angelika, Ridovics Anna (szerk.): A magyar 
pipa története – A magyar történelem a pipákon. 
Budapest. 14–19. 

növényt” „Herba Nicotiana”-nak, a 

hatóanyagot pedig Posselt és Reimann 

(1828) nikotinnak nevezte el.11 

A pipagyártás legnagyobb 

hagyományaival Hollandia büszkélkedhet, 

az itt és az angol manufaktúrákban készített 

olcsó pipák révén jutott el Európa minden 

szegletébe a füstölés élvezete. A Kárpát-

medencébe több irányból érkezett a pipázás 

szokása, egyrészt a már említett nyugati 

hatás, amit – a tárgyi emlékek mellett – a 

„pipa” megnevezés etimológiája is igazol, 

hiszen nagyon hasonló a német „die Pfeife” 

és az angol „pipe” elnevezésekhez, de 

meghatározó szerepe e szokás 

elterjedésében mégis az Oszmán 

Birodalomnak volt, erre pedig a „duhan”, 

„dohány” szavak is utalnak.12; 13 

Bornemissza Pál erdélyi katolikus püspök 

volt, aki I. Miksa királysága idején (1564–

1576) behozta a dohányt Erdélybe, ami 

nagy lendületet adott a pipálás széles körű 

elterjedésének. 

A pipák alakja jelentős változáson 

ment keresztül az idők során. Kezdetben a 

fej nem volt leválasztható, egyben égették 

ki a szárral, később a pipafej és a pipaszár 

külön készült, utóbbi fából, ami sokkal 

használhatóbbá tette a korábban könnyen 

törő pipákat. A tűztér nagysága is változott 

az idők folyamán (XVIII–XIX. század), 

mérete növekedett, de változott a szár és a 

fej illesztésének szöge is, ami mindinkább 

hegyesszögűvé vált a szár folyamatos 

rövidülése mellett.14 

12 Haider Edit, 2000: A dohányzás elterjedése. A 
dohányzás elterjedése Magyarországon. In: Haider 
Edit, Orgona Angelika, Ridovics Anna (szerk.): A 
magyar pipa története – A magyar történelem a 
pipákon. Budapest. p. 20–24. 
13 Tomka Gábor, 2000: Pipatípusok. Régészeti 
feltárásokból származó XVII–XVIII. századi 
cseréppipák. In: Haider Edit, Orgona Angelika, 
Ridovics Anna (szerk.): A magyar pipa története – A 
magyar történelem a pipákon. Budapest., p. 25–32. 
14 Báló Zoltán, 2019: A „Sátán füstjétől” a királynéfűig: 
A dohányzás kultúrtörténete a kora újkorban. https:// 

https://ujkor.hu/content/dohanyzas-pipazas
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A selmeci pipa 

A békeidők társasági életben nagy szerepet 

játszott a dohányzás, de nem csak a polgári 

elit berendezésének volt elengedhetetlen 

része a pipatórium, bizony a bányászok és 

az akadémisták is előszeretettel hódoltak a 

pöfékelés élvezetének, nem véletlen, hogy a 

pipázás Mikszáth Kálmán „náczkókról” írt 

soraiban is feltűnik: 

„Szegény Náczkók, valóban szánalmas 

alakok! A rossz kigőzölgés és a bányaélet 

miatt betegesek, véznák és halaványok. Már 

úgy születtek. – A Náczkó három évig 

szopik, hat éves korában pipázik és hét éves 

korában megindul járni, tizenhat éves 

korában megházasodik és új Náczkókat 

nemz, huszonnyolcz éves korában meghal 

végelgyengülésben és a kalapácsát, 

kötényét és lámpáját ráhagyja Náczkóira. 

Az arany nyomorékokká teszi az embereket. 

Selmeczen könnyebb száz mázsa aranyat 

találni, mint egy újonczot – a ki a katona-

mértéket megüsse.”15 

A diákok társasági életének 

elengedhetetlen kelléke volt a selmeci pipa, 

ami számos illusztráción visszaköszön, így 

szerepéhez, jelentőségéhez nem fér kétség. 

Az akadémisták „kávéházként” emlegetett 

legendás törzshely, a „Zum goldenen 

Grubenlicht”, vagyis „Az arany 

bányamécshez” címzett nevezetes 

intézmény épülete előtt ábrázolt diákok 

kezében ott láthatók a hosszú szárú, 

jellegzetes selmeci füstölők  

 

 
1. ábra: Akadémisták Stelz Flóris füstös kis kocsmája előtt  

(Vasárnapi ujsag, 1865). 

 

 
ujkor.hu/content/dohanyzas-pipazas Letöltve: 
2021.07.18. 

15 Mikszáth Kálmán (1890): Tavaszi rügyek. 
Elbeszélések az ifjúságnak. – Révai Testvérek, 
Budapest. 

https://ujkor.hu/content/dohanyzas-pipazas
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2. ábra: Selmeci diákok az 1800-as évek második 

felében  

(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica 

archívum) 

 

A pipálás jelentőségét tovább 

erősíti, hogy a selmeci idők emlékezetének 

és a diákéletnek örök emléket állító 

Mühlbeck Károly és Bartha Lajos 

grafikákon, az ún. baleklapokon is 

visszaköszönnek a pipálás pillanatképei, de 

a selmeci időkből ismert csoportképek 

tanúsága szerint is fontos kelléke volt a 

hétköznapi életnek e jellegzetes füstölő, a 

selmeci cseréppipa. 

Hol készültek ezek a különleges 

formagazdagságú, sajátos küllemű pipák? 

Nem véletlen az elnevezés, ugyanis a 

XVIII–XIX. században Selmecbányán is 

megindult a cseréppipa gyártás, ugyan tény, 

hogy az országban másutt ekkor már jó egy 

évszázada virágzott ez az iparág. Míves 

cseréppipák kerültek ki Gósfalva, Kassa, 

Körmöcbánya, Léva, Modor, Nyitra, 

Pozsony, Szomolnok és Zólyom 

pipagyáraiból egyaránt. Selmecbányán 

négy jelentős pipakészítő család műhelyét 

kell megemlítenünk: ezek a Benedikt-, a 

Benjamin Anhert-, a Hőnig- és a méltán 

neves Zachar-féle műhelyek voltak. Utóbbi 

pipagyártó cég 1875-ben kezdte működését 

és Európa-szerte – sőt a tengeren túlon is – 

ismert, kiváló minőségű pipákat készített. 

 

 
3. ábra: Pillanatkép a Zachar gyár életéből 

(Slovenksé Bánské Múzeum, Banská Štiavnica archívum) 

 

 

A cseréppipa sajátossága épp 

anyagában rejlik, ugyanis a pipában izzó 

dohány átforrósítja a pipatestet, így 

nagyobb körültekintést igényel használata, 

mint ahogy az a fából készült pipáknál 

megszokott, ugyanakkor nagy előnye a fa 
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pipafejekkel szemben, hogy az izzó cserép 

nem befolyásolja a pipadohány aromáját. A 

cseréppipák gyártása nagy gonddal történt. 

A selmeci pipa alapanyagát osztralukai 

hőálló fehér- és vörösagyagból állították 

össze. Az égetés során a fehéragyag kellő 

keménységet, míg a vörösagyag a pipa 

magas fényét garantálta. A pipafej 

alapanyagául szolgáló folyóssá higított 

agyagot egy évig fakádakban pihentették, 

több lépésben szűrték, majd kiszorították 

belőle a levegőzárványokat. Ezt követően 

megformázták a préselőformában a 

pipafejeket és ellátták őket a 

mesterjegyekkel. 

 

 
4. ábra: Préselőforma Selmecbányáról 

(Slovenksé Bánské Múzeum gyűjteményéből)  

 

 

A míves pipákon lévő aprólékos 

minták – pl.: Selmecbánya címere, bányász 

szakcímer etc. – a préselőformába 

gravírozva kerültek kialakításra vagy 

mintázófákkal, mintázórezekkel készítették 

őket a nyers pipafejre. A pipafejeket néhány 

nap szikkasztás után kiégették. Klasszikus 

esetben a pipafej színét az alapanyagául 

szolgáló agyag kiégetése során nyerte, nem 

mázazták. Ennek az volt a praktikus oka, 

hogy a pipatestbe diffundáló égéstermék 

eltávolítása céljából a pipafejet tűzbe vetve 

jó ideig égették, ami viszont a mázat 

tönkretette volna. 

 

 
5. ábra: Néhány míves selmeci pipa 

(1., 4., 5.: Szemerey Tamás gyűjteménye, 2.: Slovenksé Bánské Múzeum gyűjteményéből, 3.: Dr. Bartha Dénes 

achív) 
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Az így készített pipák formavilága, 

díszítése rendkívül gazdag volt. A Zachar-

műhely 67 féle pipát gyártott három színben 

(vörösesbarna, márványozott és fekete), 

amelyeket mind sajátos technikával állított 

elő. 

A pipafejek míves fedeleit – egy 

mára elfeledett mesterség szakemberei – a 

piparezezők rézből, az értékesebb 

daraboknál ezüstből készítették. A selmeci 

pipa szembetűnő jellegzetessége annak 

hossza. A leghosszabb pipák akár 80 

centiméteresek is lehetnek. A pipaszár 

esztergált sajmeggyből, a végén lévő 

szopóka pedig szaruból készült.  

 

 
6. ábra: Zachar Károly sírja (721. sz.) 

Selmecbányán a Frauenbergi római katolikus 

temetőben 

(Fotó: Dr. Bartha Dénes) 

 

A selmeci pipagyártás terén 

kétségkívül Zachar Károly műhelye vívta ki 

a legnagyobb elismerést, a méltán híres cég 

egészen 1958-ig működött, amit a mester 

halálát követően 1925-ben unokaöccse, 

Rudolf Mócik vett át. A pipagyár leállását 

követően Szlovákia egész területén 

megszűnt a pipagyártás.16; 17 

A selmeci időkben az akadémista 

társasági élet fontos része volt a „füstölés”, 

amire már a balek klasszikus definíciója is 

utal: „Vulpes seu vulpecula est animal sine 

mente ac ratione, semper magnam tabaci 

vei cigarrarum quantitatem secum portat”, 

azaz a balek (ekkor még róka, rókácska) ész 

és értelem nélküli véglény, amely mindig 

nagy mennyiségű dohányt vagy cigarettát 

köteles magánál hordani. 

 

 
7. ábra: A Selmeci Magyar Olvasótársulat 

elnöksége 1897-ben 

(Miskolci Egyetemtörténeti Gyűjtemény 

archívuma) 

 

 

 

 

 
16 Bartha Dénes–Oroszi Sándor, 2019: Selmec, Téged 
soha nem feledtünk! Soproni Egyetem Kiadó. pp. 
132–133. 

 

17 Nagy Zoltán, 2001: Dunántúli cseréppipa készítő 
műhelyek és termékeik a XIX. században. – Fontes 
Castriferriensis 1. kötet. Szombathely. p. 272. 
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A balekkeresztelés évszázados rítusa során 

a Firmák megbizonyosodnak róla, hogy a 

balek a dohányt „bírja-e”. A pipafüst ilyen 

módon a farbőr balekkeresztelésben 

betöltött kultikus szerepéhez hasonlóan 

jelenik meg és él tovább napjainkban is a 

diákhagyományokban, hiszen november 

tájékán a selmeci tradíciókat éltető 

diákközösségekben évről évre újra és újra 

felcsendül az ősi nóta… 

 

//: A dohányt bírod-e? :// 

A gondot űző szűzdohányt, 

Bőrös szűzdohányt. 

A dohányt bírod-e? 

 

//: Én megpróbálom most. :// 

A bűzös bagós nagy pipát, 

Bőrös nagy pipát. 

Azt megpróbálom most.18;19 

 

Végezetül pedig Mikszáth Kálmán sorait 

idézzük, akiről tudvalevő, hogy három évig 

diákoskodott Selmecen és szájában szinte 

állandóan ott lógott kedvenc selmeci pipája. 

1909. október 29-én özv. Rudnaynéhez írott 

levelében a következő – napjainkban 

valóban aktuális – gondolatokat veti 

papírra: „Különben lesz, ahogy lesz, a 

fődolog …, hogy egészségesek legyünk, s 

hogy a selmeci pipa jól szeleljen…” 

 

 

Dr. Bende Attila & Prof. Dr. Bartha 

Dénes 

 

 

 

Magyar-román feszültség a selmeci akadémikusok között 
 

 

A selmeci akadémikusok egysége az utókor 

szemében idealisztikusnak tűnhet, 

ugyanakkor közösségükben – a kétségtelen 

mintaszerű szolidaritás mellett is – időnként 

mély törésvonalak, szembenállások is 

adódtak. A mostani tanulmányban erre 

hozok példát, ugyanis az ország minden 

részéből származott akadémikusok körében 

(1. kép, illusztráció) 1888. május-

júniusában nemzetiségi – magyar-román – 

szembenállás került felszínre, ami a 

városhatáron túlmutató, országos hírű 

eseményként jelent meg a nyilvánosság 

előtt, köszönhetően a fővárosi sajtónak is. 

 

 
1. kép: Korabeli selmeci valetánsok (tablófotó-részlet, 1888/89.) 

 
18 Szemerey Tamás, 1985: „A mi nótáink” története, 
Miskolc. p. 71. 

19 Zsíros László (szerk.) 2002: A mi nótáink. Sopron. 
pp. 142–145. 
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1888 kora nyarán mindkét oldal első 

vonalában egy-egy focicsapatnak megfelelő 

– nagyrészt 1885-ben20 erdésznek 

beiratozott – akadémikus állt egymással 

szemben, akik ugyanakkor közös nyelvet 

beszéltek, mert a fővárosi sajtóban 

magyarul veszekedtek. A román ajkú (26 

fős) ifjúság tagjai döntően erdélyi 

születésűek voltak. A román nyelvű csoport 

(nem hivatalos kör) vezetői közé tartozott 

Balás Sándor elnök (sz. Hátszeg, 1861), Ittu 

Mihály pénztáros (sz. Válya, 1861), Kozma 

János karmester (sz. Szamostelek, 1864), 

továbbá a nyílt levelek írói, így Moldován 

Gyula (sz. Arad, 1864) és Gyenge István 

(sz. Majszin, 1868), akik mindannyian 

1891-ben vagy 1892-ban kaptak 

erdőmérnöki oklevelet. Az akadémia 

tanácsa ugyanakkor csendesen eltávolította 

(consilium abeundi) a fegyelmi bizottság 

javaslata alapján Dán Elek (sz. Kisbocskó, 

1863) elleni becsületsértés és 

magyarellenes megnyilatkozásai miatt a 

román ajkú tagok közül Haller Jánost (sz. 

1863, Szászkézd), aki így csak záradékolt. 

A román csoport tagjai közé tartozott még – 

többek között – Popu Oktávián (sz. Óradna, 

1865), Berariu Virgil (sz. Dumbrovica, 

1865) vagy Popovics György (sz. 

Karánsebes, 1865), utóbbi kettő szintén 

kapott erdőmérnöki oklevelet.  

A román ifjúság ellenében vezető szerepet 

vitt az ugyancsak 1885-ben beiratkozott és 

1889-ben záradékolt Kóssa Béla 

erdőmérnök-hallgató (sz. Debrecen, 1866), 

aki 1887-ben a (magyaros) Steingrube 

Nagyközség vezetője volt. Mellette 

vezetőnek tekinthető a 46 magyar diák 

nevében tollat ragadt Ryll Viktor (sz. Tolna, 

1865) is. A szembenállás 1885-re nyúlt 

vissza, amikor Lukács László „híres 

dákromán agitátor” Selmecen a 

(beiratkozott) román ifjúságot a Szőlő 

vendéglőben összetartásra, csoportosulásra 

bíztatta. Ez az elkövetkező években 

 
20  1885-ben 19 bányamérnök- és 141 erdőmérnök-hallgató iratkozott be, 
ebből 5 selmeci,, míg 1-1 hodrusi, kisiblyei, újbányai és szentantali születésű volt, 
vagyis a selmeci és közvetlen környékbeli születésű hallgatók a beiratkozottak 5,6 %-
át tették ki. Szintén 1885-ben iratkozott be – többek között – Kaán Károly is. A 
selmecbányai akadémia, illetve főiskola 1879/80 és 1927/28 között beiratkozott 
hallgatói névjegyzéke (kézirat, 1928k). 
21  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 22. sz. 3. (máj. 27.), 25. sz. 1-2. jún. 17.; 
Budapesti Hírlap, 8. (1888) 153. sz. 5. (jún. 3.), 159. sz. 6. (jún. 9.), 167. sz. 17. (jún. 

megvalósulhatott, ugyanis 1888-ban a 

román akadémikusok – vélhetően 

Steingrube-ből – magyar- és államellenes 

gyanúsítású feljelentést kaptak, aminek 

eredménye rendőrségi házkutatás lett, 

ugyanakkor vádemelésre nem került sor.  

Az elmérgesedő szembenállásból – 

tényszerűen – megállapíthatjuk, hogy az 

ifjúsági körtől távol maradt román 

akadémikusok valóban szerveződtek és 

ennek keretében tartottak névnapi esteket, 

ahol román énekek is elhangzottak. 

Emellett járattak engedélyezett, román 

nyelvű irodalmi és politikai napilapot, a 

nagyszebeni Tribunát, ugyanakkor a Szózat 

magyar ifjak általi, részben provokatív 

(kocsmabeli) eléneklésekor többségében ők 

is felálltak. Ezen túlmenően Haller János 

nyilvánosan árulónak nevezte 

akadémistatársát, Dán Eleket. Ebből az 

akadémián belül fegyelmi-becsületsértési 

ügy lett, továbbá bebizonyosodott, hogy 

Haller tett magyar- és államellenes 

nyilatkozatot (Pereat Hungaria!, vagyis 

Vesszen Magyarország!). Mindezek 

következtében az akadémia tanácsa – 

Farbaky István igazgató elnökletével tartott 

1888. június 8-ai ülésén – büntetésként az 

intézetből (csendesen) eltávolította Haller 

Jánost. Ezzel – a június végéig tartott 

sajtóbeli nyílt levelek mellett – az 

akadémián belül lezárult az ügy (2. kép, 

pecsétkép illusztráció). Megállapítható még 

az is, hogy az ekkor már a Fritz-házban 

ülésezett akadémiai tanács az ifjúság (akár 

ittasan tett) becsületsértésekkel („büdös 

oláhozással” vagy „megfojtanám 

gyermekeimet, ha tudnám, hogy magyarul 

éreznek” kijelentésekkel) is tarkított 

magyar-román nemzetiségi konfliktusába 

nyíltan nem avatkozott be. A tanács 

azonban a hivatalos belső fegyelmi 

eljárásrend keretében – az igazolt állam- és 

magyarellenes kijelentés miatt is – az 

eltanácsoló szankciót nem mellőzhette.21   

17.), 171. sz. 6. (jún. 21.), 174. sz. 3. (jún. 24.), 179. sz. 6. (jún. 29.); A selmecbányai 
M. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia tanácsülései, HU MEL A.1.c.2. 260. 
[https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-
1890/?pg=259&layout=s (letöltés: 2021. április 25.)]; Az erdészeti felsőoktatás 200 
éve III. kötet. Sopron, 2008. 93-95. (Haller János, Kóssa Béla), 99. (Dán Elek), 101. 
(Balás Sándor), 102. (Gyenge István, Ittu Mihály), 104. (Berariu Virgil), 105. (Moldován 
Gyula, Ryll Gyula); Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 13. (jún.); Az említett román 
érzésűek akadémikusok közül Balás Sándor 1918. október végén karánsebesi 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-1890/?pg=259&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/SELMEC_BEF_TUJKV_1880-1890/?pg=259&layout=s
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2. kép: Akadémiai pecsétkép (1880 k.) 

 

Hogy aztán ki győzött és mi lett a 

szembenállás vége? Győzött a selmeci 

szellem, az összetartozás, ugyanis a felek 

további összeütközéséről nincs hír, így 

helyreállhatott a békesség. Aki nem utazott 

haza a nyári szünetre, az az akadémiai 

ifjúság (1. kép, illusztráció) egységében 

készülhetett a júliusi nem mindennapi 

selmeci programra: Stefánia (belga királyi 

hercegnő, Ferenc József magyar király 

menye, Rudolf trónörökös felesége) 

trónörökösnő látogatására. 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

Néhány adat a nagybányai és felsőbányai bányaiskolákról 
 

 

Magyarország területén az első bányászati 

tanintézet, Bergschule néven a bécsi udvari 

kamara 1735-ben hozott határozata alapján 

jött létre Selmecbánya mellett Szélaknán, s 

1747-ben Oravicán és Szomolnokon. 

Ezeknek a feladata két éves bányász-kohász 

szakképzés volt. A selmecbányai iskolát 

Mária Terézia 1770-ben akadémia 

(Academia Montanistica) rangra emelte, 

ami Európa egyik meghatározó bányászati-

kohászati tanintézete lett. 

Erdélyben bányafelvigyázó személyzet 

képzésére 1834-ben Nagyágon is 

létesítettek bányaiskolát. S miután császári 

rendelet alapján a Partium 1862-ben végleg 

elszakadt Erdélytől, 1864-ben Nagybányán 

is létesült egy bányaiskola (Bergschule). Ez 

Szakmáry Samu (1808-1883) miniszteri 

tanácsos nagybányai bányakerületi igazgató 

vezetése mellett, s az itteni jól képzett 

szakemberek aktív hozzájárulásával 1873-

ig működött. Több mint valószínű, hogy 

ekkor még német nyelven folyt az oktatás. 

1873-ban a pénzügyminisztérium a 

magyarhoni bányászat emelése céljából 

Felsőbányán egy hároméves magyar nyelvű 

bányaiskola felállítását határozta el, ahol 

 
erdőigazgató [A Fakereskedelem, 8. (1918) 45. sz. 4. (okt. 30.), Ittu Mihály 1914-ben 
az aradi járási erdőgondnokság vezetője [Magyarország tiszti cím- és névtára, 33. 
(1914) 363.], míg Gyenge István 1914-ben a máramarosszigeti erdőhivatal főnöke 
mellett beosztott főerdőmérnök volt [Magyarország tiszti cím- és névtára, 33. (1914) 
361.]. Ők – amennyiben túlélték a világháborút, úgy – a működési területüket érintő, 
erdélyi impériumváltáskor minden bizonnyal letehették a román állami hűségesküt, 

bánya és kohó altiszteket fognak képezni. S 

a BKL szeptemberi számában tanárok 

számára nagybányai bányaigazgatóság 

pályázatot hirdetett, amelyben az állt, hogy 

a jelentkezéshez szükséges: „az elvégzett 

tanulmányok, a tanári pályán netán szerzett 

tapasztalatok, úgyszintén a bánya és kohász 

szakban elsajátított gyakorlati kiképzés és a 

magyar nyelv tökéletes bírása hitelesen 

igazolandó”. A felsőbányai főtér nyugati 

sarkán álló bányaiskolában a kincstári 

bányák és kohók, valamint a környéken 

található sok-sok magán bányavállalat 

számára 1919-ig jól képzett és megbízható 

bánya- és kohóaltisztek képzése folyt. 

Ennek felügyeleti jogát a magyar 

pénzügyminisztérium gyakorolta. A 

bányaiskolák állapotáról 1915-ben 

Andreics János pedig azt írta: „a 

bányásziskola közvetlen vezetője annak 

igazgatója, főhatósága a kir. bányahivatal, 

és Felsőbányán a tanulók kiképzésével két 

tanár és egy orvos foglalkozik”. A 

felsőbányai bányaiskola első igazgatója 

1873 és 1876 között valószínű, hogy a 

svájci, franciaországi, belgiumi, hollandiai 

és németországi tanulmányi út után a 

mert nevük nem szerepel a trianoni menekültek (menekült erdőmérnökök) 
adatbázisában [http://trianon100.hu/menekultek (letöltés: 2021. április 25.)]. A 
becsületében megsértett (román gyökerű, de magyar érzésű) Dán Elek 1917-ben a 
huszti erdőgondnokság vezetője volt [Magyarország tiszti cím- és névtára, 36. (1917) 
393.].   

http://trianon100.hu/menekultek
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Felsőbányára került id. Tomqasovszky Imre 

(1839-1916) tanár volt. Mint a 

Selmecbányán végzett és Kolozsváron az 

1872-ben létesített m. kir. 

tudományegyetemen Koch Antal 

professzornál doktorált Szokol Pál 001írta, 

aki 1873-tól a felsőbányai bányaiskola 

meghatározó tanára, s 1876-tól 1919-ig 

vezetője volt: „a felsőbányai bányaiskolát 

1874-től 1895-ig 3 éves képzés után, 124 

bányász szakot (101 ösztöndíjas és 23 

magán tanuló), valamint 44 kohász szakot 

végzett személy hagyta el”. A jól képzett és 

mindenki által tisztelt Szokol Pál (1848-

1936) bányamérnök, igazgató mellett, 

1919-ig a felsőbányai bányaiskola tanárai 

között található volt még: id. Tomasovszky 

Imre (1873-1898), Woditska Antal (1876-

1881) Jó (Woditska) Antal (1887-1892), 

Orbán Károly (1899-1907), az Arany 

Érdemkereszttel kitüntetett Dr. Kádár Antal 

(1855-1926) bánya-főorvos, egészségtan 

tanár (1905-1918), Gerő Gyula (1909-

1914) és 1916-tól 1919-ig Bergfest Árpád 

(1883-1964) bányamérnök. Mint a 

Felsőbányai Hírlap írta: „Dr. Kádár Antal 

főorvosnak köszönhető, hogy a felsőbányai 

bányaiskolában a rögtöni segélynyújtás és 

egészségtan tanszékét rendszeresítették”. 

Miután a bányaiskola 1919-ben 

Felsőbányáról Nagybányára költözött, 

1931-ig a Jánk József néven Selmecbányán 

1893-ban végzett Alexandru Iancu (1874-

1963), s 1931 után Ioan Lăzărescu (1907-

1981) bányakerületi igazgatók irányítása 

mellett - akik a bányaiskola igazgatói 

funkcióját is betöltötték -, románnyelvű 

bánya és fémipari képzés folyt. Mint írták 

Alexandru Iancu (Jánk József Sándor) az 

iskolában fizikát és metallurgiát tanított. 

Ebből az időből az iskola tanárai közül még 

ifj. Popper József (1897-1955) 

bányamérnök-geológus nevét említik. 

1937-től pedig a Vezető Technikus Képző 

Bányaiskolában (Școala de Conducători 

Tehnici Minier) bánya és kémia-fémipari 

vezető technikus képzést folytattak. A 

románnyelvű bányaszakemberek képzése 

1940-től már Brádon folytatódott, ahol az 

Erdélyi--érchegység bányái számára 

képeztek szakembereket.  

A második bécsi döntést (1940) követően, 

az iparügyi miniszter 107.797/1942 számú 

rendelete alapján Pécsről a Péch Antal 

Bánya-, Kohó- és Mélyfúró-ipari 

Középiskolát Nagybányára helyezték át. 

Amelynek ünnepélyes megnyitóját 1943. 

március 27-én tartották. Az ünnepély után 

dr. Boda Antal bányamérnöknek, a 

bányaiskola igazgatójának vezetésével – aki 

1930-tól a pécsi bányaiskola igazgatója volt 

- megtekintették az iskola épületét, amit a 

románok kezdtek el építeni és a magyarok 

fejezték be. Az iskola könyvtárát, 

gyűjteményét, a tanszereket, a 

laboratóriumot, a szertárt, a 102 tanuló 

befogadására alkalmas internátust, konyhát 

és éttermet, írta Tenk Béla (1912-1989) a 

bányaiskola tanára. A fentebb említett két 

szakemberen kívül, a Péch Antal Bánya-, 

Kohó- és Mélyfúró-ipari Középiskola 

tanárai között találhatók voltak még: 

Markovich Pál, Szentiványi Ferenc, Avas 

Mihály, Vissy Géza, Bignio Imre, Kosztela 

Ferenc, Darányi József, Kocsis József és 

Angyal Miksa. Óra adók voltak: Alföldy 

Zoltán, Waldner Zoltán, Bánky Kálmán, 

Csillag József, Kerekes Árpád és Kishegyi 

Géza.  

A II. világháború végén, az 1944-ben 

kialakult hadi helyzet miatt, ez a jól 

felszerelt és korszerű bányaiskola, rövid 

nagybányai működése után - ahol sok 

páratlan értékű anyagot hagyott hátra -, 

menekülésszerűen Magyarországra 

költözött. Ahol Sopron, Diósgyőr és Pécs 

után egy része Tatabányára (Felsőgallára) 

került. A Nagybányán maradt értékes 

anyagok (4000 kötetes könyvtár, 

okmányok, anyakönyvek, tablók) kiadását 

1948-ban Alliquander Ödön (1914-1990) 

egyetemi tanár, miniszteri tanácsos a 

16.183/1948 számú átiratban kérte a 

nagybányai román Bányászati 

Középiskolától (Școala Medie Tehnică de 

Minereuri), amire nem kapott választ. 

A bányatechnikus képzés Nagybányán 

1945 után újból román nyelven folyt, de azt 

1948-ban Brádra költöztették és „Institutul 



 

 26 

de Minereuri Neferoase” néven ötéves 

felsőoktatási bányamérnöki intézeté 

alakították, ahol Lupei Nestor (1906-1998), 

Manilici Vasile (1915-1997) és Lucca Valer 

(1891-1969) geológus professzor 

vezetésével 1952-ig folytatódott a képzés. 

Onnan 1952-ben Bukarestbe, s 1957-ben 

Petrozsényba költöztették. 

A Kolozsvári Műszaki Intézet (Institutul 

Politehnic) patronálásával és Popescu 

Gabriel (1925-2008) bányafőmérnök, 

dékán irányítása mellett, Nagybányán 

1969-től az Almérnöki Tanintézetben 

(Institut de Subingineri) tovább folytatódott 

a bányaipari szakemberek képzése. Ami 

1974-től a Felsőoktatási Technikai Fakultás 

(Facultatea de Învățămănt Tehnic) nevet 

kapta, ahol bányász és színesfémipari 

almérnököket képeztek. Az intézet 1984-től 

újból a kolozsvári Műszaki Egyetem 

patronálása alá került, s kormányrendelet 

alapján Nagybányai Egyetem „Universitate 

Baia Mare” lett a neve. S 1996-tól a 

Nagybányai Északi Egyetem (Universitate 

de Nord Baia Mare) nevet kapta, és az 

addigi Bánya Fakultás (Facultatea de 

Mine), Bánya és Fémipari Fakultás 

(Facultatea de Mine și Metalurgie) lett. 

Majd 2002-ben Bányászati Erőforrás és 

Környezeti Fakultás (Facultate de Resurse 

Minerale și Mediu) névre változott. A 

nagybányai oktatási intézet neve 2012-től 

pedig Nagybányai Északi Központi 

Egyetem (Centrul Universitate de Nord 

Baia Mare) lett. Az utóbbi évtizedekben, 

ilyen keretek között folyt Nagybányán a 

bányaszakemberek képzése. A képzés 

legnagyobb hiányosságát abban láttam, 

hogy a bányabezárások idején és után 

végzett hallgatók, nem tudták megszerezni 

a szükséges gyakorlati tapasztalatot, ami 

feltétlen szükséges lett volna.  
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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

 

 

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

