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H í r l e v é l 
 

2021/36 

2021.09.10. 

 

 

Szépül a székházunk! 
 

 

 

Kedves Tagtársak!  

 

Dallos Ferencné, Boross Péterné, Boross 

Péter, Barabás Ferenc, Fisch Iván, Hollósi 

László és Huszár László lelkes munkájának 

köszönhetően tovább szépült a székházunk.  

Nagyon szépen köszönjük munkájukat és 

továbbra is várjuk kedves tagtársaink 

segítségét, hogy minél hamarabb 

végezzünk a székházunk otthonossá 

tételében! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

71. Bányásznap 
 

A hétvégén megemlékezést tartottak a miskolci és borsodi bányászok is. 
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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. 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

OMBKE Szakmatörténeti Bizottság 

ülése 

 

Budapest, 

Hízlaló tér 1. 

szeptember 

15. 11:00 

 

53. Bányagépészeti és 

Bányavillamossági Konferencia 

Balatongyörök szeptember 23-

24. 

 

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  

Fazola Napok Miskolc október 8-9.  

26. Magyar Öntőnapok Herceghalom október 15-17.  

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Kihelyezett Választmányi ülés 

Dorog november 5.  

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-

19. 
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FÖCIK Hírek 

 
 

 

Barlangok és Karsztok Nemzetközi Éve 
 

 

2021. szeptember 13-án az UNESCO a 

barlangászokkal együtt ünnepli a 

„Barlangok és Karsztok Nemzetközi Évé”-t 

az UNESCO párizsi központjában. Az 

eseményen a Nemzetközi Barlangtani Unió 

(Union Internationale de Spéléologie – 

UIS) tagországok és a számottevő nagyságú 

karsztterülettel rendelkező egyéb országok 

nagykövetei és más befolyásos személyei 

vesznek részt. Ezek az emberek képesek 

lehetnek befolyásolni az UNESCO, 

valamint az általuk képviselt országok 

barlangokkal és karsztokkal kapcsolatos 

gondolkodását, ahogy a Nemzetközi Év 

mottója is mondja: a barlangok és a karszt 

„felfedezésére, megértésére és védelmére”. 

Ez egy eddig soha nem volt egyedülálló 

lehetőség a szpeleológia történetében, hogy 

előmozdítsa a barlangok és a karsztok 

fontosságának világszintű kormányzati 

elismerését! 
 

Magyarországot a helyszínen a következők 

fogják képviselni: 

• Túróczy László párizsi magyar 

nagykövet 

• Szendrei Dorottya első titkár 

(Magyarország Állandó Képviselete 

az OECD és UNESCO mellett) 

• Hegedűs Gyula, a Magyar Karszt- 

és Barlangkutató Társulat elnöke, az 

UIS titkára 
  

Emellett mindenki élőben nézheti az ünnepi 

ülést a YouTube-on a 

https://www.youtube.com/channel/UCzSiE

rLj5x6viNbvAdehDvA címen, párizsi idő 

szerint 10:00-13:00 óra között. 
 

Az ünnepségen a következő előadásokra is 

sor kerül: 

·       Prof. Dr. Nadja Zupan Hajna: A 

karsztok, a barlangok és az emberek 

kapcsolata 

·       Dr. Fadi H. Nader: A karszt 

erőforrásainak biztonságos és 

fenntartható használata 

·       Emeritus Prof. Dr. John Gunn: 

Barlangok és karsztok, mint az 

UNESCO által is védett 

Világörökségek 

·       Clayton F. Lino: Barlangok és 

karsztok a bioszféra 

rezervátumokban: barlangok, mint 

az Ember és Bioszféra (Man and 

Biosphere – MAB) hálózat részei 

·       Dr. Paul A. Griffiths: Karsztok az 

ENSZ 2030-ig szóló terveiben 

 

Az ünnepi ülés video rögzítésre kerül, így 

mindazok, akik ebben az időben nem tudják 

követni az eseményeket, utólag is meg 

tudják nézni azt a fenti webcímen.  
 

Üdvözlettel: 

 

Hegedűs Gyula 

a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat elnöke, az UIS titkára 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA
https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar 

Nyilvános Ünnepi Kari Tanácsülése 

(2021. 09.03, 9 óra) 

 

 

Prof. Dr Mucsi Gábor köszöntője után az 

elsőévesek fogadalomtétele hangzott el, 

majd a hagyományoknak megfelelően a 

dékán egyenként kézfogással a MFK 

hallgatójává fogadta az új elsőéveseket. 

Ezt követően hangzott el a Kar dékánjának 

köszöntője, melyből kiemelés a Karon a 

2021/2022-es tanévre felvett hallgatók: 

 

BSC: 

Műszaki Földtudományi Alapszak 23 fő 

Környezetmérnöki Alapszak 4 fő 

Földrajz Alapszak 5 fő 

Összesen: 32 fő 

 

MSc: 

Magyar nyelű földtudományi mérnöki mesterszak 2 fő 

Angol nyelvű földtudományi mérnöki mesterszak 6 fő 

Magyar nyelvű hidrogeológus mérnöki mesterszak 6 fő 

Angol nyelvű hidrogeológus mérnöki mester szak 7 fő 

Angol nyelvű környezetmérnöki mesterszak 8 fő 

Angol nyelvű olajmérnöki mesterszak 11 fő 

Angol nyelvű szénhidrogénkutató földtudományi mérnöki mesterszak 4 fő 

Olaj – és Gázmérnöki mesterszak 7 fő 

Geográfus mesterszak 3 fő 

Levelező Bánya – és geotechnikai mérnöki mesterszak 10 

 

 

Ezt követően dékáni elismerő oklevél (3 fő) 

és Bányász Szolgálati oklevél kitüntetés 

átadására került sor (3 fő), majd részletes és 

meleg hangú tájékoztatás hangzott el a 

2021. augusztus 27-ei jubileumi oklevél 

átadási ünnepségről. 

 

Az ünnepség a bányászhimnusszal 

fejeződött be. 

 

Dr. Horn János 

 

u.i: az augusztus 8-ai pótjelentkezés után a 

számos pozitív irányban változhatnak. 
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A Miskolci Egyetem Tanévnyitó ünnepi Nyilvános Szenátusi Ülése 

(2021. 09.03, 10 óra) 

 

 

Az elnökség Brahms Akadémiai Ünnepi 

Nyitányra vonult be, majd a Himnusz 

elhangzása után a rektor bal- és jobb oldalán 

a karok dékánjai (8 dékán) foglaltak helyet. 

Prof. Dr. Horváth Zita rektor a Miskolci 

Egyetem Szenátusa nevében köszöntötte a 

2021/2022-es tanévnyitó ünnepségen 

megjelenteket, az állami, üzleti és 

társadalmi élet szereplőit a korábbi évektől 

eltérően kisebb létszámmal, az új I. 

évfolyamos hallgatókat. Az ülés kezdetén 

megemlékeztek az elmúlt tanévben elhunyt 

egyetemi kollégákról, majd: 

- az első évfolyamos hallgatók 

eskütétele, 

- Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú 

Város polgármestere a város 

polgáraivá fogadja az első 

évfolyamosokat, 

- Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal elnöke köszöntötte az első 

évfolyamos hallgatókat, 

-  Dr. Alaszkai Zoltán a BAZ megye 

kormány megbízottja köszöntötte az 

első évfolyamos hallgatókat, 

- Maksa Balázs a Miskolci Egyetem 

Hallgatói Önkormányzat elnöke 

szólt az új diáktársaihoz. 

Ezt követően Tiszteletbeli Doktori 

Oklevelek, Ph.D oklevelek, majd a 

Miskolci Egyetem Nagyköveti címének 

átadása következett, majd a karok dékánjai 

Tanulmányi Emlékérmeket illetve kari 

kitüntetéseket és ösztöndíjakat adtak át. 

Prof. Dr. Horváth Zita ünnepi záróbeszéde 

után a Szózat közös eléneklése után az 

elnökség Beethoven IX. szimfóniája 

(Örömóda) hangjaira vonult ki. 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

A Miskolci Egyetem 

Ünnepi Nyilvános Egyetemi Szenátusülése 

(2021. 09.03, 14 óra) 

 

 

A szenátus ülés hasonlóan kezdődött, mint 

a 10 órai ünnepség, majd a megemlékezés 

után sor került (meghívottak nélkül) a 

kitüntetések átadására: 

- egyetemi és kari kitüntetések, 

- a Miskolci Egyetem kiemelt 

Támogató Díj, 

- a Miskolci Egyetem Kiváló 

Tudományos Szerzője díj és a 

- a Hallgatói Önkormányzat 

kitüntetései. 

A kitüntetéseket 120 fő vehette át. 

 

Prof. Dr. Horváth Zita rektor ünnepi 

záróbeszédét követte a Szózat közös 

eléneklése, majd ezt követően az elnökség 

Beethoven IX, szimfóniája (Örömóda) 

hangjaira vonult ki. 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

Sikeres pótfelvételi a Miskolci Egyetem 
 

 

2021. augusztus 8-án zárult a pótfelvételi és 

döntés született arról, hogy akiket az első 

körben nem vettek fel, azok közül a 

Miskolci Egyetemre 
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 állami ösztöndíjasként 86 főt vettek 

fel (kivéve az Állam és Jogtudományi Kart 

és az Egészségtudományi Kart), 

 önköltséges diákként 121 főt vettek 

fel a további hat karra, 

azaz összesen 207 diákot. 

 

A Miskolci Egyetemen tanulmányait a 

2021/2022-es tanévben 2411 diák kezdi 

meg. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Még lehet jelentkezni az idei DIM-ESEE workshopra 
 

 

A 3 napos workshop kifejezetten 

szakemberek számára lett megtervezve, 

nem a diákság a cél. Ennek érdekében az 

"Innováció a nyersanyagkutatás" témában 

színvonalas és az innovációs gondolkodást 

fejlesztő előadásokat raktunk össze. A 3 

napos workshop a horvátországi 

Dubrovnikban kerül megrendezésre angol 

nyelven, október 20-22 között. Mind 

személyesen, mind online formában részt 

lehet rajta venni. 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Móricz Ferenc 

adjunktus 

Miskolci Egyetem, Műszaki 

Földtudományi Kar 

Ásványtani - Földtani Intézet 
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Könyvismertetés 
 

 

Az elmúlt két hónapban több, nagy 

megtiszteltetés ért. Három 

szakmám/hívatásom szerzőitől kaptam 

olyan könyvet, ami kereskedelmi 

forgalomba nem került, és számos eddig 

nem ismert anyagot tartalmaz. 

A könyvek: 

 Hofferné Dr. Hanich Erika 

„Tisztelet az elődöknek, emlékül a 

jövőnek” 

 Dr. Bohus Géza 

„VISSZAPILLANTÁS” 

A két könyvről készült könyvismertetésem 

már a közelmúltban megjelent.   

A napokban kaptam meg 

 

Dr. Szalóki István 

„Eszméléstől őszülésig 

Élettörténetek, események, küzdelmek, 

eklektikus csokra” 

 

c. könyvet. 

A Szolnokon, 2021. márciusában megjelent 

dedikált („Dr. Horn Jánosnak barátsággal és 

köszönettel. Sz. Pista”) könyv szerzője -

miután az általam szerkesztett „Életutak- 

föld-, és műszaki tudományok V. (pp: 317 -

362) könyvben életútja megjelent-, számos 

felkérést kapott, hogy az említett írás 

bevezetőjét változatlanul hagyva, míg a 

további részét némileg bővítve, és a 

tárgyhoz kapcsolódó, de néhány attól 

lényegesen eltérő tartalmú korábbi írással 

kiegészített sorokkal jelentesse meg. 

Köszönet a Szerzőnek, hogy 

magánkiadással a sokak által kért feladatot 

megvalósította és valóban ez a 201 oldalas 

könyv számtalan, eddig nem ismert/nem 

publikált anyagot tartalmaz. Az előszóban 

ennek a „többletnek” az indokát leírta. 

 

 

A könyv felépítése: 

Előszó 

Eszméléstől őszülésig 

Most és akkor – Teraszon 

Hat napig voltam katonaruhában…. 

Hadgyakorlaton – tévedésből 

Ünnepi beszéd – Ünnepi Szenátus Ülés, 

Miskolci Egyetem, 2012 

Emlékezetes utazások, találkozások 

A Szolnoki Pantheon létrehozása 

(mellékletek) 

A magyar kőolaj – földgázipar helyzete 

1995 nyarán 

Gondolatok a MOL Rt. 1995 évi 

privatizálásról 

Az olajipari fúróvállatok privatizálásának 

háttere 

A könyv magánkiadásban, korlátozott 

példányban jelent meg, kereskedelmi 

forgalomba nem került. 

Remélem, hogy a mind a három könyv az 

Országos Széchenyi Könyvtár Magyar 

Elektronikus Könyvtárában rövidesen 

olvasható lesz. 

 

Dr. Horn János  

2021. 09. 09.  

 

 

 

Helyesbítés 
 

 

A „Trianon óta a MÁV első alagútépítése” 

c. közleményben tévesen szerepel, hogy az 

alagutat (a vasútvonallal együtt) 2020. 

december 8-án adták át a forgalomnak dízel 

vontatással. 

A helyes dátum: 2000. december 18. 

 

Jó szerencsét! 

 

Boncz László 
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Mesterséges fotoszintézis - oxigén és energia mindenkinek 
 

 

A megnövekedett és egyre emelkedő 

létszámú emberiség a földi természeti 

körülmények nyújtotta életfeltételekből 

egyre nagyobb mennyiséget fogyaszt. A 

kellemes léthez való egyéni szükségletek 

igénye a Média által gerjesztett féktelen 

globalizáció eredményeként belátható időn 

belül minden ember számára azonos lehet. 

Egyes gondolkodók szerint „földanyánk” 

környezeti és természeti adottságai 

kimerülőben vannak. Mások a leginkább új- 

és újabb emberi igények születését, 

generálását célzó fejlődés 

fenntarthatóságáért aggódnak. Megint 

mások az emberi széndoxid kibocsátásban 

látják korunk legnagyobb veszedelmét. 

Európában a hivatalos klíma- és energia 

politika kiváló üzleti lehetőségek mellett a 

valódi tudomány véleményének figyelmen 

kívül hagyásával, közelgő energia ellátási 

nehézségeket sejtet. 

Nézetünk szerint a verseny alapú 

társadalmak korában az aggodalmak 

jogosak. Hiszen az uniformizált emberi 

szokások nemcsak a minket körülvevő, 

éltető Természet sokszínűségét szüntetik 

meg, hanem egyre inkább az emberi értékek 

ma még viszonylag hosszú sorát is a 

minimumra csökkentik. Intő példaként 

említhetjük az állatvilág arány eltolódását. 

A Földön ma élő összes állat együttes 

tömege 1100 millió tonna. Összetétele 

ennél inkább meglepő, hiszen mindössze 

kb. 1%-a vadon élő állat, 64%-a háziállat. 

Az emberiség pedig alig 35%-ot tesz ki. 

Ahhoz, hogy ez a biomassza életben 

maradjon, elsősorban oxigénre és vízre, 

valamint szervezetének belső folyamatait 

tápláló energiára van szüksége. Az 

energiaforrás, vagyis a táplálék 

megválasztási lehetőségét azonban 

nemcsak a vadon élők, hanem az ember és 

házi állatai számára is igen szűkre 

zsugorítja a nagy léptekben automatizálódó 

mezőgazdaság és ezen belül az 

állattenyésztés... 

Napjainkban az emberiség használati 

energetikai tervei döntő részben a villamos 

energia általános uralmát jósolják már 

századunk közepére. Ami sűrűn lakott 

városokban talán célszerű is lehet. 

Ezt például a Németország vezette 

Európában úgy képzelik el, hogy a villamos 

áram előállítása és elosztása továbbra is 

központilag vezérelt módon történik. Minél 

kevesebb fosszilis erőműben, néhány 

maradék atomerőműben, de legfőképpen 

kis teljesítményű napelemekből 

összeállított „naperőművek” és hatalmas 

szélerőmű parkok építésével és 

üzemeltetésével. De jó is lenne, ha 

Magyarország 4000 háztartása is részt 

venne a napenergia befogásában, nem is 

lenne szükségünk egyéb erőműre 

hangoztatja -sajnos- több szakértő is. 

Azonban a körülményeket és 

„mellékhatásokat” figyelmen kívül hagyja 

az effajta álmodás... 

A manapság megújulónak nevezett 

primer energia hordozók egyeduralmán 

alapuló elképzeléssel szemben számos 

józan mérnöki és gazdasági számítással 

alátámasztott természeti tény felsorolható. 

Bár az az elv, hogy az emberi széndioxid 

kibocsátást minimális szintre kell szorítani, 

napjainkban minden egyéb megfontolást 

háttérbe szorítani igyekszik. 

A szilícium alapú napelemek magas 

területigényét (30 W/m2) - mely az 

élelmiszer termelésre rendelkezésre álló 

élőhelyet csökkenti, illetve a tovább már 

nem nagyon fejleszthető kb. 15%-os 

hatásfokukat és a szélgenerátorok telepítési 

helyének szűkösségét figyelembe véve, 

valamint hozzáadva azt, hogy 2050-ig 

minden ellenkező emberi igyekezet ellenére 

a világ országainak villamos energia 

fogyasztása mintegy 55-60%-al nagyobb 

lehet a mainál, az új utak keresése nagyon is 

indokolt. 

A fényenergia jobb hasznosítása -

energia nyerésre- az USA-ban és az 

Egyesült Királyságban kedvelt és 
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eredményes kutatási téma. Melynek mára 

jelentős gyakorlati eredményei vannak. Az 

elmúlt évszázad során a biológia 

tudománya a többi természettudományhoz 

képest „lemaradt” fejlődését felismerve a 

21. század elején nemcsak hogy utolérni 

látszik, de ismereteink szerint mára néhány 

témában, például a fotoszintézis 

megismerésében és lemásolásában 

meghaladhatja más tudományágak 

eredményeit. 

Köztudott, hogy belélegzett levegőnk 

oxigén tartalma mindössze 21%. Ahogyan 

az is, hogy a szerves élet fizikai-kémiai és 

biológiai folyamataihoz szükséges energiát 

a Napból a Földre érkező elektromágneses 

sugárzás -melynek egy kis töredéke a 

számunkra is látható fény- szolgáltatja. 

A földi viszonyok közt lejátszódó éltető 

oxigént is előállító energia átalakulást, 

melyet fotoszintézisnek (1. sz. ábra) 

nevezünk, szintén a napsugárzás táplálja. A 

kvantummechanika biológiai folyamatokat 

is meghatározó törvényeinek felismerése 

lehetőséget adott a fotoszintézis 

megértésére, leírására, majd a XXI. század 

második évtizedére, napjainkban 

szintetikus megvalósítására is. 

 

 

  
1. sz. ábra 2. sz. ábra 

a biológiai reakciók folyamatai a növények széndioxid fogyasztása 

 

 

A fotoszintézis általános egyenletét a 

következő alakban írhatjuk fel: 

CO2+2H2O+fotonok → [CH2O]+O2+H2O 

A természetes fotoszintézis során a bal 

oldali kiinduló anyagokból és a fotonok 

által szállított napenergiából az egyenlet 

jobb oldalán képződő általános szaharidok 

(cukrok) oxigén és víz keletkezik. Mint az 

1. ábra is mutatja az oxigén képződéséhez a 

vízen kívül jelentős mennyiségű 

széndioxidra is szükség van! Arra a 

széndioxidra mely kb. 99%-ban a földi 

vulkanizmus folyamatos működéséből, 

illetve csaknem 300 esztendeje az 

emberiség tevékenységéből -fosszilis 

energia hordozó- és biomassza égetés, 

erdőtüzek, háborús események stb.- 

 
1 1 (Tera Watt) = 1012 Watt 

valamint a tengervízben tárolt széndioxid 

egyensúlyi változásából, illetve a világűrből 

érkező meteoritok légköri bomlásából 

származik. Az emberi tevékenység 

eredménye az összletből ma még csupán 

közel 1%. 

A fotoszintézis során a növények a 

felvett szenet gyökereiken át felszívott 

vízben oldott mikro tápanyagokkal együtt 

beépítik szervezetükbe és közben éltető 

Oxigénnel ajándékoznak meg bennünket is. 

Meglepően magas, 95-98%-os hatásfokkal 

hasznosítják a napsugárzást. A másik fontos 

adat, hogy ehhez az egész földkerekségen 

mindössze a Naptól beérkező 173000 TW1 

teljesítményű sugárzás 1%-ára van szükség. 

Ami azt jelenti, hogy a fotoszintézis földi 
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méretekben csupán 1730 TW 

összteljesítménnyel folyik. Miközben az 

emberiség villamos teljesítmény igénye 

napjainkban mindössze alig kb. 2,8 TW. 

Érdemes megvizsgálni a 2. sz. ábra 

közlendőjét is. Ez azt mutatja meg, hogy a 

megvilágítás függvényében hogyan 

változik a földi növényzet széndioxid 

megkötő képessége. Ezzel együtt oxigén 

termelése is. Észrevehetjük, hogy levegőnk 

1500 ppm2-nyi CO2 tartalma környékén 

már nem növekszik az asszimiláció3. Addig 

azonban a növekedés jelentős meredeksége 

a mainál jóval több éltető oxigént 

eredményezhetne, csökkenő növényzet 

mennyiség mellett is.  

Hivatalos források szerint levegőnk 

napjainkban mért CO2 tartalma csupán 

mintegy 400 ppm. Mely sokak számára -

különösen az emberi forrásokból származó 

kibocsátás károsító vélelme miatt- így is 

aggódásra, mi több: félelemre ad okot. 

Azonban, mint azt az ábra mutatja a földi 

növényzet szívesen „fogyasztana” többet 

ennél a ma rendelkezésre álló elenyésző 

mennyiségnél. Hiszen kellően magas 

fényintenzitás mellett a mai széndioxid 

többszörösét is fel tudná dolgozni, 

arányosan több oxigént termelve 

számunkra. Ne feledjük, oxigént és levegőt 

az ipari folyamataink is bőven használnak! 

Megállapíthatjuk tehát, ha a közfélelem 

szerinti légköri melegedés -a földi 

középhőmérséklet pozitív irányú változása- 

egyik következménye az óceánokban tárolt 

széndioxid magasabb mennyiségű 

kiáramlása, a földi növényzet által 

előállított Oxigén mennyiségét növelő 

pozitív folyamat lehet. Amire akár 

szükségünk is van, hiszen az esőerdők 

helyén telepített kultúrnövényzet 

asszimilációs- és így Oxigént kibocsátó 

képessége jóval, mintegy 30%-al kisebb, 

mint a vadon növényzetéé volt... 

A fotoszintézist a növényi sejtek 

klorofill tartalma segíti. Érdekes, hogy a 

látható fény frekvencia spektrumának 

inkább az ultraibolya és az infravörös 

tartományát hasznosítják jobban a 

növények. (3. sz. ábra) Mindkét fajta 

vegyület (klorofill a és b) általában minden 

növényben megtalálható. Az ábrán látunk 

egy piros görbét is. A fotoszintézissel élő 

baktériumok által kedvelt frekvencia 

spektrumot mutatja. Ők azonban nem 

termelnek oxigént. Viszont a testükbe be 

nem épített szénhidrátokból pl. metánt 

állítanak elő. 

Korábban említettük, hogy a napfény 

fotonjai a bemutatott élő szervezetekben 

kvantumbiológiai folyamatot indítanak el. 

A fotonok elektronokat löknek ki egy-egy 

lazább kémiai kötésből, mely energia 

kvantumot a bekövetkező vegyi reakció 

hasznosítja. A „szabadon” maradó 

elektronok végzik a víz bontását, mely 

során Oxigén és Hidrogén keletkezik. Ha 

mesterségesen nem szakítjuk meg a 

folyamatot, akkor a szén és hidrogén 

atomok szénhidrátokká4 egyesülnek. 

Ha sikerül a folyamat kézbentartása, s 

ilyen berendezések már vannak, a 

keletkezett hidrogén és/vagy szénhidrát 

kinyerhető, tárolható, energiatermelésre 

később felhasználható. 

A fotoszintézis napjainkban többféle 

technológiával mesterségesen létrehozott 

eszközökben szabályozható módon 

működtethető. A 4. ábrán például egy 

mesterséges levél látható, mely egy zárt 

térben -pl. szobában- akár LED világítással 

együttműködve Oxigén termelésére képes. 

Ha a mesterséges fotoszintézis során 

keletkező szabad elektronokat töltés 

tárolóba elvezetjük, természetesen villamos 

energiát kapunk. Melyet már a közeli 

jövőben személyes villamosenergia 

szükségletünk kielégítésére is 

használhatunk. 

 

 

 
2 1 ppm = az egész egymilliomod része (Part per 

million) = 10-4% 
3 asszimiláció (biológia) = megkötés és feldolgozás 

4 szénhidrát: tömegében csupán szenet, oxigént és 

hidrogént tartalmazó vegyületek 
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Livo László 

 

 

„Ida hurrikán” a Mexikói-öbölben 
 

 

A Mexikói-öböl Amerikai Egyesült 

Államok szektorában a különböző kőolaj- 

és földgáz társaságok 560 termelőfedélzete 

2021. augusztus 29-én 1,74 millió hordó (~ 

276 660 m3 ~236 161 tonna) kőolajat 

termelt. A 4-es erősségű „Ida hurrikán” 30-

án érte el az öblöt. A Biztonsági és 

Környezetvédelmi Hatósági Hivatal 

(Bureau of Safety and Environmental 

Enforcement = BSEE) jelentése szerint a 

hurrikán útvonalába eső 288 

termelőfedélzetről (az összes 51,43%-a) és 

11 állandóra telepített fúrófedélzetről 

(lábakra emelhető- és félig merülő 

fúrófedélzetek) menekítették ki a 

személyzetet. Továbbá 10 úszó fúrófedélzet 

(fúróhajók és fúróbárkák) hagyták el a 

veszélyeztetett területet. A termelési 

jelentések szerint a kőolajtermelés 96,56%-

át és a földgáztermelés 93,75%-át állították 

le augusztus 30-án, s ezzel az öbölből 

történő távvezetékes szállítás szinte teljesen 

leállt. Ez a kényszerhelyzet az Amerikai 

Egyesült Államok kőolaj finomításának 

13%-os csökkenését vonta maga után. 

Az „Ida hurrikán” augusztus 30-án érte el 

Louisiana–állam területét 241 km/óra 

szélsebességgel és 3,7 m magas 

hullámokkal. A szénhidrogén kutatási- és 

termelési fedélzetekben, technológiai 

eszközökben és felszerelésekben, illetve 

vezetékekben okozta károk 

helyrehozatalához legalább 6 hétre van 

szükség. 

 

 

  
3. sz. ábra 4. sz. ábra 

a klorofill és a bakteriorodopszin fényenergia 

elnyelési spektruma 

oxigént előállító mesterséges levél 
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Szénhidrogén kutatási és termelési területek a Mexikói-öböl Amerikai Egyesült Államok szektorában 

 

 
„Ida hurrikán” központja a Mexikói-öbölben 

 

OE Offshore Engineer, September 3, 2021 

 

id. Ősz Árpád 
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A selmeci kálvária jubileuma 
 

 

Idénre esik a selmecbányai kálvária 

elkészültének és felszentelésének 270 éves 

évfordulója. Ebből az alkalomból – és 

megemlékezés céljából – felidézem a 120 

évvel ezelőtti, az 1901 kora őszén volt 150 

éves kálváriai jubileumi ünnepet. 

 

A selmeci Scharfenberg-hegy az 

evangélikus Fritz Lipót András (1691, 

Besztercebánya – 1768, Selmecbánya) 

ősapám földbirtokához tartozott 1724 és 

1744 között. Neki – többszöri sikertelen 

adásvételi szándék után – Perger Ferenc 

jezsuita szerzetes bevallotta, hogy a 

katolikusoknak a hegy valójában 

kálváriaépítés céljából kell. Ez úgy 

meglepte az ősapámat, hogy aztán 

ajándékként átengedte a jezsuitáknak a 

Scharfenberget, ahol 1744 és 1751 között 

Mikoviny Sámuel tervei szerint megépült a 

csodálatos kálvária, melyet 1751. 

szeptember 14-én szenteltek fel. Az ős 

bányavárosban 1901. szeptember 15-én 

(vasárnap) a mintegy 15-20 ezer ember – 

őszies, javarészt esős és 9-16 °C közötti 

hőmérséklet mellett – nagyszabású 

búcsúval (1. kép, illusztráció) ünnepelte a 

kálvária fennállásának 150 éves 

jubileumát.5  

 
 

 
1. kép: Selmecbányai körmenet (processió) a Fritz-ház előtti főtéren (1900 k.) 

 

„Ha Selmecbánya századok óta 

Magyarország aranykútja, a Kálvária az 

életkedv forrása” – jelentette ki a helyi 

hetilap tudósítója a 150 éves jubileum 

 
5  Hídvéghy Árpád: A selmeci kálvária keletkezésének története, mai 
alakja és ájtatossága. Selmecbánya, 1900. 9-11., 34-37., 60-61.; Fricz-Molnár Péter: 
Egy családtörténeti visszaemlékezés hitelessége más források fényében. In. Turul, 93. 

kapcsán, amikor nagyon sokan 

zarándokoltak el a városba és a kálváriára. 

A három napos ünnepély rendezőbizottsági 

elnöke Podhragyay Pál prépost-plébános 

(2020) 2. sz. 37-42.; Fricz-Molnár Péter: Mikoviny Sámuel és felesége selmeci 
komasági kapcsolatrendszere. In. Turul, 93. (2020) 4. sz. 50-54.; Pesti Hírlap, 23. 
(1901) 255. sz. 10., 17. (szept. 15.) és 257. sz. 17. (szept. 17.)   
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volt, de a lebonyolításban fontos szerepe 

volt Hlavathy József selmeci káplán 

főrendezőnek és a résztvevő 26 papnak, 

továbbá Szitnyai József polgármesternek és 

Krausz Kálmán rendőrfőkapitánynak, 

valamint a 400 főnyi segítőnek is. A 

búcsúsoknak már péntek este Selmecen 

kellett lenniük, mert a „teljes búcsú 

elnyerésére csakis szombaton és 

vasárnapon lehetett érvényesen áldozni és a 

teljes búcsú elnyerésére okvetlen 

szükséges, hogy a zarándokok szombaton 

délután, vagy vasárnap járják be a szent 

hegy 24 állomását. Szombat délután 4 

órakor a plébániatemplomban, 5 órakor a 

Kálvárián kitett Szentséggel volt litánia (= 

ima, könyörgés). Szombat este 7-8 óra körül 

a sokaság gyertyákat gyújtott a 

Szentháromság szobornál. Másnap, azaz 

vasárnap reggel 6 órakor csöndes 

szentmise, 7 órakor énekes szentmise volt a 

plébániatemplomban. Ezután onnan és a 

Szent Katalin templomtól indult „az 

ünnepélyes processió (= körmenet, 2. kép) 

a szent Hegyre, melyet fényes 

asszisztenciával maga az esztergomi érseki 

helynök, Boltizár József6 püspök vezetett.  

 

 

 
2. kép: Selmecbányai körmenet az 1901. szeptember 15-ei kálváriai emlékbúcsúkor 

 

 

A körmenet kezdetekor elszéledt a köd, a 

szél elült, a nap kisütött és már nem csak a 

földre, hanem a szemeken át a népek 

szívébe ragyogott. A Kálvária fehér tornyai 

kigyúltak a napfényen, a hársfák finom 

levelei mozdulatlanul függtek a levegőben. 

Ezen processiónál minden zarándokcsoport 

összetömörülve és a maga lobogója alatt 

vonult a Kálváriára, mellettük ezer bányász, 

kohász és zúzómunkás haladt hagyományos 

díszruhájában (bányászok: vörös nadrág, 

fehér bányaing, zöld kalpag, magyar 

csizma, kezükben kalapácsfogású bottal. A 

bányászzászló kék volt, Szent István király 

képével.7 A papság, a város összes testületei 

zenekaraikkal részt vettek a menetben, mely 

 
6  Az 1850-es évek végi akadémiamentő szerepét lásd Fricz-Molnár Péter: 
Selmeci küldöttség az akadémia megmentéséért. OMBKE Hírlevél 2021/16. sz. 
(https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_16.pdf ) 

a plébániától a Kálvária-hegyig egy végben 

hömpölygött. Egy álló óráig tartott, míg a 

püspök az asszisztenciával a kálvária-út 

közepe táján álló kereszt tövében rögtönzött 

oltárhoz érkezett. A szent lépcsők (= a 

középső templom) alatti nagy térségen a 

Fájdalmas Anya szobránál a püspök érces 

hangon Te Deumot intonálta, melyet a 

szomszédos emelvényen fölállított, e célra 

140 tagból szervezett énekkar folytatott, 

majd kezdetét vette a püspöki mise, mely 

alatt ugyancsak az énekkar vokál-misét 

énekelt és offertóriumra (= felajánlás) 

felhangzott a Keresztfához megyek 

gyönyörű ének négyes dallama. A 

szentmise végeztével a szószékre lépett 

7  Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 38. sz. 2. (szept. 22.) 

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_16.pdf
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Prohászka Ottokár dr. teológiai tanár, 

hazánk ünnepelt szónoka és csaknem egy 

óráig tartó beszédben a szent kereszt valódi 

apotheozisét (= istenítését) mondta el. 

Ugyanezen idő alatt a hegy tetején Daubner 

József vihnyei plébános részéről a német és 

az alsó templom előtt Martincsek József 

lopéri plébános áltál a tót hívek számára is 

tartottak szent beszédeket, valamint több 

kápolnában szentmiséket. Közel járt az idő 

a délhez, midőn a körmenet ugyanazon 

rendben komoly méltósággal a Kálváriáról 

visszatért. A zarándokok közül sokan egész 

napon át fönnmaradtak a Kálvárián, ahol 

délután számukra ünnepélyes vecsernye (= 

délutáni ájtatosság), litánia tartatott.”8 Ezen 

túlmenően a 150 éves jubileum alkalomból 

jelent meg Hídvéghy Árpád bélabányai 

plébános – 1897/98-ban beiratkozott 

bányászakadémikus – háromnyelvű 

emlékkönyve is (3. kép).  

 

 

  
3. kép: Kezdőoldalak Hídvéghy Árpád magyar nyelvű könyvéből (1901) 

 

 

Színes adalék az akkori jubileumhoz, hogy 

a „nagy misén többek közt érdekes 

vendégek jelentek meg: friedenliebi Fritz 

Lipót Andrásnak, a Kálvária hegy 

adományozójának egyenes leszármazottja, 

unokája friedenliebi Fritz Otília úrhölgy 

Hodrusbányáról, leányával és annak 

családjával.”9 Ehhez kapcsolódik, hogy 

2018 októberében a Kálvária legutóbbi 

felújítási ünnepségén – még későbbi 

utódokként – unokahúgommal képviseltük 

a családot. A három évvel ezelőtti ünnep 

során a szlovák köztévé (RTVS) is 

 
8  Religio, 60. (1901) 16. sz. 126-127. (aug. 24.); Alkotmány, 6. (1901) 
223. sz. 1-2. (szept. 19.); Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 38. sz. 1-3. (szept. 22.) 
9  Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 38. sz. 3. (szept. 22.); 1901-ben, a 150 
éves kálváriai jubileumon megjelent özv. Fuchs Sándorné Fritz Otília (1838, Bélabánya 
– 1914, Aranyida) a lányával, Fuchs-Földes Inesszel, továbbá a vejével, Puskás József 
szélaknai bányatiszttel, valamint két unokájával, Puskás Erzsébettel és Puskás 
Jenővel. Fritz Otília Fritz Pál János (1842, Selmecbánya – 1914, Petrozsény) 
főbányatanácsos szépapám nővére volt, ők – valójában nem unokái, hanem – 
ükunokái voltak az említett Fritz Lipót Andrásnak. Fritz Otília férje Fuchs Sándor 
selmeci főbányagrófi hivatali fogalmazóként 1873-ban hunyt el, sírja a Leányvár 
mögött apósa, Fritz Pál Károly (1811, Selmecbánya – 1878, Selmecbánya) ősapám 
sírja mellett van. Fritz Otília és Fuchs Sándor elsőszülött fia, Fuchs (1883-tól Földes) 

megörökítette egy-egy nyilatkozatunkat, 

melyben azt kívántuk, hogy a selmeci 

kálvária további évszázadokig maradjon 

fent.10 Ezen túlmenően Perger Ferenc 

mellett a kezdeményezésemre a családi 

hagyományban „kálváriás Fritz” 

ősapámnak is van már 2011-től – a középső 

templomban (a szent lépcsőknél) az oltárnál 

– egy A/4-es méretű márvány emléktáblája, 

melyen a szlovák mondat magyarul a 

következő: „Isten dicsőségére és a Kálvária 

építésére friedenliebi Fritz Lipót András a 

Jenő a helyi líceum után 1881 és 1884 között erdőmérnök-hallgatóként a selmeci 
akadémián tanult, 1884-ben záradékolt. Fritz Otília említett lánya Fuchs-Földes Inesz 
volt, férje, Puskás József 1901-ben a szélaknai bányahivatalban volt bányatiszt, 
mérnök. Fuchs-Földes Inesz és Puskás József lánya volt Puskás Erzsébet (sz. 1887, 
Selmecbánya), az ő férje Erdey János erdőmérnök volt. Puskás Erzsébet selmeci 
visszaemlékezését közli Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet. 
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 42-47. Puskás Erzsébet testvére Puskás Jenő 
(Hegybánya, 1885 – Kassa, 1944) újságíró volt, aki 1902 és 1907 között bánya-, majd 
vaskohómérnök-hallgató is volt, de nem szerzett oklevelet.  
10  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/169182#1770 (31. 
percnél)  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/169182#1770


16 
 

 16 

katolikus egyháznak adományozta 1744-

ben a Scharfenberg-hegyet.”  

A volt selmeci líceumi diák, Mikszáth 

Kálmán a Szent Péter esernyője című 

regényében megemlítette11 a kálváriát, de 

zárásként Láng József 1896-ban megjelent 

„A selmeczbányai kálvária” című 

költeményének 3-4. és 7-8. versszakával is 

emlékezzünk az idei 270 éves selmeci 

kálváriai (4. kép) jubileumra:  

 

„(3) Fáradt az ember, míg fölérhet; / 

Kálvária neve illik reá; / Hanem szabad is 

itt a lélek, / Ha fönt pihen s a tájra néz alá.  

(4) Átkapja ihletét e helynek. / A 

legnagyobb csodát megérzi itt! / Zokogni 

kezd a szent gyönyörtől, / Itt tudja mi a 

szeretet, a hit! …  

(7) Hűvös, sötét bányatorokkal / E 

legmagasztosabb hely szemben áll; / A 

munkás, hogyha este megtér, / Első vigaszt 

magának ott talál.  

(8) S míg szép napot alig, hogy ismer, / 

Kálváriája visszaadja mind: / Magasztosul, 

örül, remél, hisz, / Halvány arcával hogyha 

rátekint!”12 

 

 
4. kép: A selmeci kálvária (1910 k.) 

 

 

Fricz-Molnár Péter 

  

 
11  „ … annyira ment a glogovaiak dölyfe, hogy vasárnaponkint délután, 
mikor az emberek ráérnek össze-vissza fecsegni mindenfélét, immár azt kezdték 
feszegetni, nem jó volna-e egy kálváriát építeni Glogován, olyanformát, a minő 

Selmecen van, hogy a búcsus népek ide seregelvén koronkint, pénzt és elevenséget 
hoznának ő nekik.” Új Idők, 1. (1895) 16. sz. 348. (ápr. 28.) 
12   Láng József: Derül-borul. Költemények 1885-1896. Selmecbánya, 1896. 
142-143. 
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Első világháborús emlékművek a Soproni Egyetemen –  

Az „Őrtüzek!” obeliszk 

 

 

„Láng tekintetűszegénylegény-gárda 

Árnyékolódik át a pompák ködén. 

Az ő jöttükkel, az új csodákat várja, 

Mik ott rejtőznek az új század ölén.” 

Részlet Tóth Alajos Soproni bárd c. 

verséből, 1922. december 14. 

 

„A humánum egymaga tehetetlen azzal 

szemben, ami egyszer lezárult, s legfeljebb 

az emlékezés illúziójával képes behatolni a 

múltba,”13 és ami megtörtént arra kötelez 

minket – kései utódokat –, hogy évről évre 

ezt tegyük, emlékezzünk, különösen most, 

amikor a sorsfordító történelmi események 

centenáriumi éveit írjuk. 

A Soproni Egyetem főépületének 

aulájában 1927. szeptember 25-én egy 

különleges emléktáblát avattak. Mechle 

Béla rótta kőbe azt a hosszú névsort, ami 

azóta 80 fiatal életáldozatára emlékeztet 

minket, azokra, akik testét az első 

világháború csatatereinek jeltelen sírjai 

nyelték el: 56 erdőmérnök hallgató, 16 

bányamérnök hallgató, 6 vaskohómérnök 

hallgató, 1 fémkohómérnök hallgató és 1 

tanársegéd.14 A legfiatalabb hősi halott 

főiskolás még nem töltötte be a húsz évet és 

a legidősebb sem érhette meg a harminc 

esztendőt. Nyolcvan elmosódó arc, akik 

nevei mögött egy-egy méltatlanul rövid élet 

húzódik meg és veszik lassacskán a feledés 

homályába. E márványtábla dátuma 

különleges, az 1914–1921 közötti időszak 

hőseire emlékeztet, hiszen a sorsűzött 

selmeci főiskola hallgatói számára nem 

zárult le az első világégés infernója 1918-

ban. A nyugat-magyarországi felkelés során 

Ágfalva alatt 1921. szeptember 8-án elesett 

hallgatóink neveivel vált teljessé 

 
13 Pilinszky János (1972): Ars poetica helyett. 
Nagyvárosi ikonok. Szépirodalmi Könyviadó, 
Budapest. pp 172. 
14 Ifj. Sarkady Sándor (2014): A Selmecbányai Főiskola 
hősi halott hallgatói (1914–1921). Nyugat-
Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 210. 

intézményünk első világháborús hőseinek 

névsora, hiszen az új otthonra találó 

főiskola diákjainak életáldozat árán kellett 

újfent tanúbizonyságot tenni hazájuk, s az 

őket befogadó város, Sopron iránti 

elkötelezettségéről, hálájáról. 

 

 
1. ábra: Az 1927-ben felavatott emléktábla a hősi 

halottak névsorával15 (A fotó Krug Lajos „Tüzek a 

végeken” c. könyvében jelent meg 1930-ban) 

 

A M. Kir. Bányászati és Erdészeti 

Főiskola akkori főépületével szemben 

1932. május 5-én, áldozócsütörtökön – a 

májusi esős reggel ellenére – nagy tömeg 

15 Az emléktábla 1944 decemberében a Sopront ért 
bombázások során súlyosan megsérült és egy 
szerényebb markírozással került vissza eredeti helyére. 



18 
 

 18 

gyűlt össze egy avatásra váró emlékmű 

lábánál, ami azóta is méltó emlékőrzője a 

hazaszeretetnek, „az önként vállalt szent 

kötelesség szabadsághősei”16-nek és a síron 

túl tartó bajtársi bányász-erdész együvé 

tartozásnak. 

 

 

 
2. ábra: Machatsek Gyula és Szechányi Elemér (Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár) 

 

 

Az avatásra váró obeliszk lábánál 

Ruzsinszky László, az Ifjúsági Kör elnöke 

mondott beszédet, akinek megható 

gondolatait az alábbiakban idézem: 

„Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 

Ma ünnepi lélekkel gyűltünk össze, hogy 

leleplezzük azt az emlékművet, amelyet a 

felkelőharcok emlékére emelt a főiskola 

ifjúsága. Összegyűltünk, hogy 

felelevenítsük azok emlékét, akik életüket és 

vérüket áldozták Sopronért és a nyugati 

végekért. Emlékezzünk! Gyerekkoromban 

hódoló csodálkozással néztem az 

éjszakában messze kigyúlt pásztortüzet. Azt 

gondoltam akkor, hogy milyen bátor 

emberek lehetnek azok, akik ott kinn a 

puszták közepén, zúgó erdőszélen tüzet 

csiholnak. Félelmetes rémmesékkel telt 

agyamban ott zsongtak az éjszaka kísértő 

rémei, az erdő hétfejű sárkányhada és 

 
16 Sopron Vármegye 24. évf. 207. sz. 209–211. (1921. 
szeptember 11.) 

mennél jobban nőttek az árnyak és 

népesedett rejtelmes alakjaival a sötét, 

annál jobban felmagasodott előttem a tűz 

mellett virrasztó emberek alakja… és múlt 

az idő … 1919… Bíborba borultan bukott le 

a vérző vörös nap… 1920… 1921… Lassan 

leszállt a rémekkel tele éjszaka. Titkokat 

rejtett, félelmes hangokat szült a sötét. 

Kísérteties árnyak nőttek az éjben. 

Egyiptomi vakság borult a földre és jöttek 

suhogva, lopva az éjszaka vámpírjai, hogy 

megfojtsanak egy nemzetet… Sírva bujt 

anyja ölébe a gyermek, öreg emberek 

összeborzadtak és azt hitte mindenki, hogy 

nincs menekvés… De csoda történt. A 

nyugati határon meleg, bátorító lánggal az 

ég felé csapott fel a nagy magyar éjben az 

őrtűz! Fiatal, dobogó, lázasvérű ifjak 

gyújtottak tüzet dalos ajakkal, félelem 

nélkül s nem kérdezték a szittya legények 
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öreg remegőktől, városi uraktól, apró 

csecsemőktől, szabad-e? 

És jöttek az éjszaka kísértő árnyai… 

jöttek a véres éjszakai harcok… kimentek 

bátran, büszkén neki a hegynek. Az erdő 

minden fája mögül a halál éhező torka 

tátongott… Ők csak mentek életfáklyát 

lobogtatva az éjbe… és folyt a harc… 

Ugattak a halál kutyái… valahol egy 

elgyengült izmos kar lecsuklott, szürkén, 

vörösben izzón földre esett egy fáklya, a 

forró, meleg vérben sisteregve hunyt el a 

fáklyatűz. Machatsek Gyula… aztán vérbe 

hullt a másik… Széchényi Elemér… és folyt 

a harc. A tüzek egyre fogytak, a földre hullt 

vér megszentelte a rögöt s ki tudja, hányszor 

hullt ezért már magyar vér? Győztünk! 

Győztetek! 17 

Csak ott ne maradt volna a sok 

ellobbant, csonkig égett fáklya… egyik-

másik még lobogott tovább gyönge erőtlen 

lánggal, majd az is lassan kilobbant… 

Domschitz Ferenc. Itt áll emléketekre ez a 

mű hős Bajtársaink! Főiskolás Felkelők! 

Dicső, halhatatlan neveteket, véres harcok 

emlékét őrzi s ez a lepel rátapad, eltakarja, 

mint a feledés, a színtelen hamu. Hulljon le 

a lepel! Gyújtsuk meg újra itt az őrtüzet. A 

parazsat tőletek hoztuk Ágfalva alól. A ti 

hős lelketek, izzó hazaszeretetek nagy, örök 

szentélye ez emlék. A mi szeretetünk emelte 

s rótta rá ezt a szót: Őrtűz!” 18;19 

 

 

 
3. ábra: Az „Őrtüzek!” obeliszk avatására gyülekező tömeg, bal oldalon az első sorban a Machatsek család 

(Machatsek Lúcia hagyatékából SOE-KKL) 

 

  

 
17 A győzelem ára nagy volt. Machatsek Gyula és 
Szechányi Elemér mellett még ketten adták vissza fiatal 
lelküket a Temetőnek: Barcsy László és az alig 17 
esztendős Pehlm Ferenc. Súlyosan megsebesült 
Ágfalva alatt Held Károly erdőmérnök hallgató és 
Zorkóczy Lajos pesti főiskolás felkelő is. 
18 A felkelőharcokban elesett főiskolások 
emlékoszlopának leleplezési ünnepe Sopronban. In: 

Bányászati és Kohászati Lapok, 1932. 65. évf. 10. sz. 
209–2011. 
19 A főiskolás felkelők emlékoszlopának felavatása a m. 
kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola botanikus 
kertjében. In: Erdészeti Lapok, 1932. 71. évf. 5. füzet. 
521. 
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E nagyívű gondolatok után vitéz 

Tóth Alajos: „A soproni bárd” című 

költeménye hangzott el Beregi Gábor 

közvetítésében, majd pedig a főiskola 

rektora Dr. Cotel Ernő professzor lépett a 

dobogóra, akinek rövid köszöntő beszéde a 

következő volt: 

„Főiskolai polgárok, kedves ifjú Barátaim! 

A felkelő főiskolás hősök emlékoszlopát 

szeretettel veszem át Tőletek a főiskola 

gondozásába és oltalmába. A főiskola 

tanári kara, amely a Ti ifjúi lelketeknek 

tudásvágyát ápolja és őrzi, ugyanilyen 

szeretettel védi majd ezt az emlékművet is, 

amely a Ti bajtársi lelketeknek egyik 

legértékesebb megnyilatkozása. Ma az 

ifjúságot rajtunk kívül úgyse nagyon védi a 

társadalom. Védjétek és támogassátok hát 

egymást! Mi tanárok mindig megértünk és 

meg fogunk érteni benneteket. Megértjük, 

ha poétalelkű felkelőtársatok, aki ez 

emlékmű gondolatát is adta, a megcsonkult 

ország megcsonkult lelkeiről írt 

költeményében felsóhajt, hogy miért van 

nyomor ebben a kenyértermő országban s, 

hogy egy boldog Magyarország miért csak 

délibáb? Ne csüggedjetek, az új nemzedék 

félretolása már nem tarthat sokáig! 

Jelképezze ez az oszlop az ifjúság 

tettrekészségét és kitartását. Ezzel az 

óhajtással teszem le rá a tanári kar 

koszorúját.” 

A mártírok emlékére emelt 

„Őrtüzek!” obeliszk talpazatán – a 

brennbergi vasúti töltés mellett elesett – 

Szechányi Elemér bányamérnök hallgató, 

tartalékos alhadnagy, illetve Machatsek 

Gyula erdőmérnök hallgató, tartalékos 

hadapródőrmester nevei mellett még egy 

néven akad meg a szemünk: Domschitz 

Ferenc erdőmérnök hallgató nevén, aki úgy 

magyar, mint német nyelven írott 

beszédeivel, kimagasló szónoki 

tehetségével dolgozott a népszavazás 

előkészítésén.20 

 
20 Krug Lajos (1930): Tűzek a végeken (Selmectől 
Sopronig). Tóth Nyomda, Sopron. pp. 208. 
21 Krug Lajos, 1930. 

 
4. ábra: Az 1932. május 5-én felavatott „Őrtüzek!” 

az emlékezés virágaival (SOE-KKL) 

 

Krug Lajos a következőképpen 

emlékezik meg róla: 

„Szegény jó Domschitz Ferenc! 

Túlfűtött férfiúi lelkesedésed, idealista 

gondolkodásod és kötelességtudásod 

zálogul kérte elsősorban egészségedet, 

majd hosszú, évekig tartó, leírhatatlan 

szenvedés után, fiatal életedet is. Te nem 

csatamezőn estél el. Tőled a haza a 

kínosabb halált kérte: a vértanuk 

mártírrumságát! … Vajon tudja-e a 

„leghűségesebb város”, hogy mit tett 

érdekében és mit szenvedett érte az, akinek 

lassanként már a nevét is elfelejtik?!”21 

Az áldozatok emlékére az akkori 

ifjúság minden külső anyagi támogatást 

mellőzve, saját erejéből emeltette az 

obeliszket. Ugyan a Suhayda Károly által 

vezetett Ifjúsági Kör első próbálkozása 

sikertelen volt, de az ifjúság nem adta fel azt 

az elhatározását, hogy méltó módon állítson 

emléket az intézmény hősi halottainak.22 A 

főiskola akkori tantestülete és Herrmann 

Miksa Sopron város képviselője nyújtott 

anyagi támogatást. Vitéz Tóth Alajos 

"Emlékezés" című könyvének, valamint 

22 Ifj. Sarkady Sándor (2017): A bánya-, Kohó- és 
Erdőmérnök hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban 
(1919–1948). Soproni Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 
422. 
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Krug Lajos "Tüzek a végeken" című 

könyve több mint 100 példányának 

jövedelmét ajánlották fel e nemes célra. Az 

emlékmű tervezését Baumann Béla 

szobrászművész ingyen végezte. Az 

alapozást Boór Gusztáv, a faragást Hild 

Lipót, míg a reliefek elkészítését Renner 

Gyula vállalta.23 

 

 

5. ábra: Domschitz Ferenc tablóportréja 1924/25-

ben (Valkovszky Ildikó szívességéből, SOE-KKL) 

 

Az 1940-es évek közepén kezdődő 

társadalmi és politikai átalakulás 

ideológiája, a szocializmus eszméje, 

aminek toleranciahatárán nem csak a 

selmeci diáktradíciók estek kívül, az első és 

a második világégés hőseinek emlékét sem 

éltette. Ebben a megváltozott politikai 

légkörben általánosságban elmondható, 

hogy elhanyagolták, és sok esetben meg is 

károsították a világháborús emlékművek 

egy részét. Az „Őrtüzek!” obeliszk csaknem 

hasonló sorsra jutott. A Marxizmus-

leninizmus Tanszék néhány oktatója (Pintér 

Ferenc24, Nagy János25) követelte, hogy ezt 

 
23 SH 1932. április 16. p. 1. (A bizottság tagjai Cotel 
Ernő, Solt Béla, Bokor Rezső, Ruzsinszky László és 
Baumann Béla voltak.) id. Ifj. Sarkady Sándor (2017). 
24 Szemerey Tamás szóbeli közlése. 
25 Mastalírné Dr. Zádor Márta szóbeli közlése. 
26 Hiller István (1970): Haladó egyetemi 
diákmozgalmak Sopronban a felszabadulás előtt 
(1933–1945). Soproni Szemle 24. évf. 3.sz. 224–235. 

a „fasiszta emlékművet” távolítsák el a 

botanikus kertből. Dr. Hiller István és az 

általa írt két tanulmány26;27 szerepe az 

emlékmű lebontásának elmaradásában 

ilyen időtávlatból és dokumentumok 

hiányában nehezen ítélhető meg. A 

visszaemlékezések alapján feltételezhető, 

hogy Dr. Madas Andrásnak is szerepe 

lehetett az emlékmű megmentésében, de az 

Dr. Cziráki József rektor közbenjárásának 

tudható be, hogy nem történt meg az 

obeliszk lebontása.28 Így vészelhette át az 

„Őrtüzek!” a szocializmus időszakát a 

botanikus kert örökzöldjeinek jótékony 

takarásában. Az emlékmű első renoválására 

Szemerey Tamás kezdeményezésére és Dr. 

Winkler András rektor úr támogatásával 

került sor a rendszerváltást követően, 29 míg 

a második nagyobb szabású felújítás 2015-

ben történt meg hallgatói kezdeményezésre.  

 

 
6. ábra: A felújított őrtüzek emlékmű (Dr. Bende 

Attila arch.) 

 

Az akkor negyedéves erdész 

évfolyam finanszírozásával Kiskós Ferenc, 

a Vas Megyei Temetkezési Kft. igazgatója 

27 Hiller István (1970): Haladó egyetemi 
diákmozgalmak Sopronban a felszabadulás előtt 
(1933–1945). Soproni Szemle 24. évf. 4.sz. 317–325. 
28 Mastalírné Dr. Zádor Márta és Szemerey Tamás 
szóbeli közlése. 
29 Szemerey Tamás szóbeli közlése. 
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önköltségi áron vállalta az emlékmű 

felújításának kivitelezését.30 

A száz esztendővel ezelőtt történt 

események, a nekik emléket állító obeliszk 

és a megemlékezések kapcsán egy fontos 

kérdést kell megfogalmaznunk: Mi az 

elnémult frontok mának szóló üzenete? 

Meggyőződésem, hogy ez a fajta emlékezés 

figyelmünket a világra és a saját létünkre 

irányítja. Arra indít, hogy szűkebb 

környezetünk kollektív emlékein is 

elgondolkodjunk, és megtalálhassuk a 

módját annak is, hogyan beszéljünk róla 

átérezve azt a disszonanciát, miszerint a 

legendák „halva születnek.” Mi talán a 

szerencsésebb idők szülöttei vagyunk, 

hiszen a mai világ másfajta 

áldozatvállalásokat követel tőlünk… A 

közösségépítés, a múlt üzeneteként 

megtestesülő hagyományaink 

megőrzésének olykor nem könnyű, de hálás 

feladata a mi kötelességünk. Felelősségünk, 

hogy ne vesszen a feledés homályába a 

letűnt idők diákjainak emléke, hogy minden 

év szeptember havának Kisasszony napján 

újra meséljenek az Őrtüzek lángjai. 

Meséljenek Machatsek Gyuláról, 

Szechányi Elemérről, Domschitz Ferencről, 

és meséljenek az első világháború poklát 

megjárt hősi halottjainkról, arról a több 

mint 80 főiskolásról, akik családjaik 

reménységei voltak, s nemzetük mártírjai 

lettek 1914 és 1921 között. 

Végül Krug Lajos a „Tűzek a 

végeken” című könyvének ajánlásában 

megfogalmazott gondolatait idézem: 

„Szenteltessék azok emlékének, akik a 

becsület mezején küzdve, mindnyájunkat 

megelőztek… Emlékük a hosszú, téli estéken 

odaül majd a tűzhelyeink mellé, nevüket 

szárnyra kapja a bujdosó szél és megható, 

szép mesét suttog fiatal életekről, – nagy 

álomlátókról – akik kinőttek a szürke 

mindennapiság méreteiből és túlnőttek 

magán az életen is… Akiknek lelke 

hasonlatos volt a fáklyához, mely elégett, 

míg másoknak világított.”31 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 

 

 

 

Emlékezzünk Dr. Schmidt Sándorra 

az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

magyarországi megrendezése alkalmából 
 

 

Dr. Schmidt Sándor (Felsőbánya 1882. 

március l2. – Budapest, 1953. május 3l.) 

bányamérnök, bányaigazgató, magyar 

királyi bányaügyi főtanácsos, a nép nyelvén 

Dorog város „atyja”. Schmidt Sándor volt 

az első bányamérnök, aki doktori címet 

kapott Magyarországon. Dorog díszpolgára 

1922-től. 

 Selmecbányán, 1904-ben szerzett 

mérnöki oklevelet, 1905-ben került 

Dorogra Petrozsényből. A Salgótarjáni 

Kőszénbánya Rt. dorogi igazgatója volt 

1911-től 1938-ig. Igazgatósága alatt újra 

 
30 Bende Attila & Domokos Gábor (2015): „A Végek 
Őrtüzei” Hősi halotti megemlékezés és 

Dorog lett a szénmedence központja. Az 

1915-ben benyújtott, a szénbányászat 

fejlesztésére vonatkozó terve tartalmazta a 

munkásság, a tiszti- és mérnöki állomány 

elhelyezésének megoldását is, a 

bányászokat és a tisztviselőket 

centralizáltan, a központi fekvésű, jó 

közlekedési kapcsolatokkal rendelkező 

Dorogon kívánta letelepíteni. 

Elképzeléseinek megfelelően 1916-ban 

egyszerre kezdték meg a Tisztviselőtelep és 

az Újkolónia építését, 1919-ben 

nagyközségé vált a település, a falu 

kiállításmegnyitó Sopronban. In: Erdészeti Lapok 150. 
évf. 10. sz. 323. 
31 Krug Lajos, 1930. 
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lakossága Schmidt igazgatósága alatt 2000 

főről 8000 főre növekedett. A völgyben 

munkástelepek épültek a vasút mentén, és 

felépült a legtöbb mai közintézmény – 

városháza, bányakaszinó (manapság 

könyvtár), két iskola, óvodák, bányafürdő, 

két templom, művelődési ház, kórház, 

sporttelep, bányaszékház (ma Intézmények 

Háza) – főként Gáthy Zoltán, Mende Valér 

és Fleischl Róbert tervei alapján. Az 1915-

ben benyújtott, a szénbányászat 

fejlesztésére vonatkozó terve tartalmazta a 

munkásság, a tiszti és mérnöki állomány 

elhelyezésének megoldását is. Ilyen 

szellemben került sor arra is, hogy Gáthy 

Zoltán tervei alapján 1924-ben megindult a 

bányászok védőszentjének tiszteletére 

emelt Szent Borbála-templom építése, 

melyet 1931-ben Serédi Jusztinián szentelt 

fel. Annak ellenére, hogy erősen katolikus 

volt, a dorogi protestáns közösség részére 

Puskás Károly tervei alapján megépíttette 

az erdélyi stílusú református és evangélikus 

templomot a bányatársaság által 

adományozott telken. 

 

 

 
 

A katolikus templom előtt felépített szénoltárról 1938-ban készült fotó, az esti, ünnepi szertartáson neon és 

fáklyák világítottak. 

 

 

A dorogi bányászok bújtatták 1919-

ben Szamuely Tibor különítményesei elől. 

1938-ban Budapestre került, ahol a 

Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 

vezérigazgató-helyettese lett. 1945 után 

szakértőként vett részt a Gellért-hegyi 

földalatti víztározó építésénél. 1953-ban az 

ÁVH letartóztatta „népellenes 

szervezkedés” koholt vádjával. Két hónap 

múlva belehalt a kínzásokba, sírhelye 

ismeretlen. 

 Tevékenységének köszönhető, hogy 

Dorog várossá fejlődött, ezért is nevezik a 

város atyjának. 

 Azzal, hogy Magyarországon 

rendezik meg 2021. szeptember 5. és 12. 

között az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszust mindenképpen emlékeznünk 

kell arra, hogy Dorog már a 34. NEK-en is 

részt vett 1938-ban. Akkor ötezer bányász 

vonult fel a Szent Borbála bányásztemplom 

előtti téren, ahol a Kongresszus tiszteletére 

egy tizenöt méter magas szénoltárt is 

építettek. Ez a különleges térplasztika 

(sajnos a háború és a közömbösség 

áldozatává vált) egyedülálló művészeti 

alkotás volt. A fennmaradt fekete-fehér 

fényképei is, megfestett tervei is egy 
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önmaga határait átlépő szemlélet meglepő 

művészi eredményéről tudósítanak. Nem 

Gáthy Zoltán építész volt az egyedüli 

alkotó, a tervek kidolgozásában Haranghy 

Jenő festő, Mátrai Lajos szobrász egyaránt 

részt vett. Ebben is mecénás szerepe volt dr. 

Schmidt Sándornak, s továbbá abban is, 

hogy az 1938-as kongresszusra íródott egy 

különleges zenei mű, mely külön, az ő 

felkérésére írtak, s adta elő a templom 

kórusa az ünnepi misén – megjegyezve, 

hogy meggyőződéses katolikus volt. 

Minden bizonnyal ezért is kapta 1929-ben 

Pius pápától a Nagy Szent Gergely Rend 

parancsnoki kereszt kitűntetést. 

A dorogi kórusművészet nagyszerű 

hagyományaira építve, az 1938-as 34. 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

nagyszabású dorogi rendezvényére 

emlékezve, valamint a közelgő, újra 

Budapesten megrendezésre kerülő 52. 

Kongresszus tiszteletére új kórusmű 

komponálására kérte fel Dorog város 

polgármestere Sáry László zeneszerzőt. A 

Kiváló és Érdemes művész „Cantata 

Dorogiensis de Eucharistia című 

kórusműve a 2021-re tervezett budapesti 

Eucharisztikus Kongresszus dorogi 

rendezvényén hangzik majd fel. 

Dr. Schmidt Sándor érdemeit a 

szocializmus alatt megpróbálták 

csökkenteni, azonban a rendszerváltás után 

újra elfoglalta jól megérdemelt helyét a 

magyar bányamérnökök és Dorog nagyjai 

között.  

 Külön köszönöm Solymár Judit 

bányamérnöknek, hogy közel egy éve 

kölcsönkaptam tőle és olvastam, 

kijegyzeteltem egy ma már el nem érhető 

kiadványt, mely dr. Schmidt Sándor életét 

és munkásságát mutatja be. A szénoltárról 

is itt olvashattam először. A ma már 

nehezen elérhető alapmű: 29. Dorogi 

füzetek: Schmidt Sándor emlékkönyv 

(Dorog város kiadásában, 2003.). 

 

Dr. Schmidt Sándor emlékére készült érem, 1996 

 

  
 

 

E: Körirat legendaszalagon, fenn ¼ köíven: 

DOROGI SZÉNBÁNYÁSZAT 17981 – 

1996. Mezőben a dorogi Reimann altáró 

bejáratának és közvetlen környezetének 

képe. Középen felirat: DOROGI – 

ALTÁRÓ.  

H: Körirat legendaszalagon, lenn ¼ köíven: 

Dr. SCHMIDT SÁNDOR 1882 – 1953. 

Mezőben dr. Schmidt Sándor szembenéző 

arcképe. 

Alkotója ismeretlen (talán CSM mesterjegy 

utóvésettel). 

Bronz, öntött érem, mérete: Ø 116 mm, 

magángyűjtőnél. 

Ir.: Nem publikált. 

Megjegyzés: Dr. Schmidt Sándor dorogi 

működését az üzemek koncentrációja, a 

Reimann-alagút létrehozása dicséri, 

jellemzi. A Reimann-altáró közel a 

felszínhez, szintesen kiképzett olyan föld 

alatti bányatérség, amely több ponton 
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csatlakozik külszíni létesítményekhez 

(Dorog-Bányafürdő, VI., VIII. akna, 

Csolnok I. akna, Annavölgy-Iroda, műhely, 

fürdő, Borókási Aknaüzemek, XII. akna, 

IX-XIV. aknák külszíni létesítményei), és 

amelynek célja a szén- és az anyagszállítás, 

vízelvezetés, energiavezetékek (csövek, 

kábelek) elhelyezése, aknák szellőztetése, 

személyszállítás a bányák és a bányafürdő 

között. Az első szakasz Dorog és Reimann 

akna között 1915-17 között készült el 2,5 

km hosszúságban. Ezen alagútszakasz 

tovább építésével párhuzamosan 

Annavölgyről is elindult a "Pálinkás tárói" 

alagútépítés. Az ellenvágatok 1924. 

augusztus 19-én 3 óra 30 perckor 

találkoztak. Ezzel a dorogi és Pálinkás 

tárókból összefüggő alagútszárny lett, 

amelynek a későbbiek során még több 

szárnyvágatát képezték ki, többek között 

Borókás külszínre, Tokodaltáróhoz 

csatlakozva szintén a külszínre, de az 1960-

as években a XVII. aknával is 

összelyukasztották. Az alagútrendszer 

összhosszúsága mintegy 36 km volt. A dr. 

Schmidt Sándor által beindított 

alagútépítés, majd a kialakult 

alagútrendszer nagymértékben elősegítette 

számtalan bányaüzem közvetlen (I., II., IV, 

VIII., IX., X., XII. stb. akna) vagy közvetett 

módon való termelésbe állítását (XIX. és 

XVII. akna). Az 1945-ös, három hónapos 

frontesemények elől Dorog lakosságának 

jelentős része a Bányaalagútban keresett 

menedéket. 1945. január 10-én mintegy 

1200 férfit vittek innen hadifogságba a 

szovjet hadsereg katonái. Egy részük sosem 

tért vissza, mások évek múlva kerültek csak 

haza. (Ir.: Tóth Tibor: Szénbányászat a 

dorogi szénmedencében 1781-1981.)  

 

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

 

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

