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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Helyszín
Időpont
Státusz
Budapest,
október 2.
MBFSZ Stefánia
út
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – Budapest
október
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
Bányamérő
továbbképző
és Kőkapu
október 6-8
Tapasztalatcsere
Fazola Napok
Miskolc
október 8-9.
26. Magyar Öntőnapok
Herceghalom
október 15-17.
100 éves a szervezett bányász Dorog
november 5.
hagyományőrzés Dorog térségében
Kihelyezett Választmányi ülés
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
tervben van
Szakmai Nap
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 1719.
Rendezvény
OMBKE 111. Küldöttgyűlése

FÖCIK Hírek

Geotópnap
ismeretterjesztő geotúrák az országban több helyszínen
október 2., 9 (szombat), 10 (vasárnap)
geotópnapi ismeretterjesztő geotúráinkon,
ahol szakvezetők segítségével tehetnek
időutazást a múltba, bepillantást nyerve
évmilliókkal
ezelőtti
földtörténeti

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Szeretettel várjuk a földtudományok és a
természeti szépségek iránt érdeklődőket a
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eseményekbe. A túrákra jelentkezni a
http://geotopnap.hu honlapon lehet, ahová
folyamatosan töltjük fel a bejelentett
helyszíneket és a túrákkal kapcsolatos
tudnivalókat.

2021.10.09
Haraszt-hegyi
tanösvény
(Csákvár) geotúra 2021
2021.10.09 Vulkántúra a Beregben,
Kaszonyi-hegy és tarpai Nagy-hegy geotúra
2021
2021.10.09 Nagyharsány, Szársomlyó
geotúra 2021
2021.10.09 Telkibánya templomdomb
geotúra 2021
2021.10.09 Öthalom földtani alapszelvény
természeti emlék geotúra 2021, Szeged
2021.10.09 Kurd és környéke geotúra 2021
2021.10.09 Ipolytarnóci Ősmaradványok
természetvédelmi terület 2021
2021.10.09 Vilonya, Sukori- (Tündér-)
hegy geotúra 2021
2021.10.10 Kapolcs geotúra 2021

2021.10.02 Szögliget - a Szádvár
Tanösvény útvonalai mentén 2021
2021.10.02 Abaújvár szurdokvölgy geotúra
2021
2021.10.02 Gánt-bányatelep geotúra 2021
2021.10.02 Nemti, Morgó-gödri geotúra
2021
2021.10.02 Csólyospálosi földtani feltárás
természetvédelmi terület geotúra 2021
2021.10.02
Nyirád külterület,
volt
kavicsbánya geotúra 2021
2021.10.02 Tarjánka-szurdok geotúra 2021
2021.10.09 Túra a Gerecse szentélyébe –
Pisznice 2021

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága
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European Minerals Day
2021. október 16. szombat
Magyarhoni
Földtani
Társulat
Nyersanyagföldtani Szakosztálya, Miskolci
Egyetem MFK Természeti Erőforrások
Kutatása és Hasznosítása Szakkollégium,
Ásványtani és Földtani Intézet, MTA MAB

Bányászati-FöldtudományiKörnyezettudományi Szakbizottsága
European Minerals Day
Rudabánya, Fe, Pb, Zn, Cu,
lelőhelyünk

Indulás: Miskolc Tiszai:
Rudabánya (50km)
Rudabánya Bányászattörténeti Múzeum
Rudabánya – külfejtés
Andrássy 1rétegkövető Pb-Zn ércesedés
Andrássy 2 baritok
Andrássy 2 rézérc, bornitos fal
Vilmos bányató
Rudapithecus Látványtár
Rudabánya – Miskolc Tiszai
Vezető: Dr. Németh Norbert egy. docens,
ifj. Kasó Attila geológus, Dr. Földessy
János professzor emeritusz

érkezés

indulás
08.40
09.40
10.40

11.20
12.10
12.40
13.10
13.40
15.00

13.10
12.40
13.10
13.40
15.00
16.30

Ba

Ba, a törésekhez kapcsolódó barit és Cu
ércesedések, illetve a sziderit és
barnavasérc előfordulásokat látogatjuk
meg. A bejárást a Rudapithecus
Látványtárban fejezzük be.
A terepgyakorlatot saját gépkocsikkal
szervezzük. A jelentkezéskor kérjük, hogy
jelezze, tud-e gépkocsival jönni, és tud-e
hozni olyan kollégákat, akik szállítást
kérnek. Regisztráció határideje október 9. A
terepgyakorlatot akkor rendezzük meg, ha a
regisztrált résztvevők száma 10 feletti.
A jelentkezéshez kérjük regisztráljanak
a következő felületen:
https://forms.gle/me1keULJDyEZQjHL8

Terepgyakorlat
A rudabányai területen 2007-2021 között
intenzív nyersanyagkutatások folytak.
Ennek tudományos eredményeit mutatja be
a
terepgyakorlat.
Először
a
Bányászattörténeti Múzeumban teszünk
látogatást, ahol a múlt századok
vasércbányászatának anyagait, és a lelőhely
egyedülálló ásványgyüjteményét tekintjük
meg. Utána a rudai külfejtések területén
járjuk be az Andrássy 1, Andrássy 2
bányaterületeket, és a rétegkövető Pb-Zn-
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Miskolci Egyetem Hírei

Újabb oktatóink kaptak magas rangú kitüntetéseket
Az augusztus 20-ai állami ünnep
alkalmából a Miskolci Egyetem 6
polgárának odaítélt magas rangú állami
kitüntetések után ismét magas rangú
kitüntetésekkel ismerték el oktatóink
munkáját.
A 2021. szeptember 1-jei magyar
felsőoktatás napja alkalmából Prof. Dr.
Palkovics
László
innovációért
és
technológiáért felelős miniszter
- Csemáné Dr. Váradi Erika Juditnak, a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete,
Büntetőjogi és Kriminológia Tanszék
egyetemi docensének Apáczai Csere Jánosdíjat,
- Dr. Kenderes Györgynek, a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
Civilisztikai
Tudományok
Intézete,
Agrárjogi és Munkajogi Tanszék egyetemi
docensének Eötvös József-díjat,
- Hutkainé Göndör Zsuzsannának, a
Miskolci
Egyetem
Műszaki
Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet
mérnöktanárának és

- Dr. Mende Tamásnak, a Miskolci
Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar,
Fémtani,
Képlékenyalakítási
és
Nanotechnológiai
Intézet
egyetemi
docensének Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott.
A 2021. szeptember 5-ei Bányásznap
alkalmából Prof. Dr. Palkovics László
innovációért és technológiáért felelős
miniszter
- Dr. Virág Zoltán Istvánnak, a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar,
Bányászati és Geotechnikai Intézet
egyetemi docensének Miniszteri Elismerő
Oklevelet adományozott.
A fentieken túl a Magyar Földrajzi Társaság
több mint fél évszázados, kiemelkedő
kutató-, publikációs és oktatómunkájáért,
valamint
rendkívül
eredményes
tudománytörténeti munkásságáért Prof. Dr.
Hevesi Attila professor emeritusnak ítélte a
Teleki Sámuel emlékérmet, amelyet a
kitüntetett 2021. szeptember 7-én az Érdi
Magyar Földrajzi Múzeumban vett át.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Tallózás szakmai anyagokból
MÉGSEM ÖRDÖGTŐL VALÓ?
Fenntartható vízenergia - fejlesztés a
Duna medencében
A mérnök újság 2021. augusztus –
szeptemberi számában jelent meg (p: 4445) fenti című írás.
A Bős-Nagymaros szindróma óta a
vízenergiát a sátán művével azonosítja
hazánkban a hazug propagandával
manipulált közvélekedés és sajnos a
döntéshozói szféra nem kis része is. A
műszaki társadalom mindig is élenjáró volt
a természet és környezet tiszteletében. Így
mindig is igyekezett ezt a „szindrómát
„korrekt” irányba terelni, hogy „win-win”
megoldások történjenek.
Nagy előrelépés a vízenergia hasznosítás
terén, hogy magyarul is megjelent a
Nemzetközi Duna–védelmi Bizottság
(ICDR)
iránymutató
dokumentuma,
„Fenntartható vízenergia- fejlesztés a Duna
medencében” címmel.
Dr. Horn János

inventer található. A várható évi termelés 6
millió KWh. A kormány célja/terve, hogy
2050-ig felére csökkenti az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását. Mindez csak úgy
érhető el, ha az ország jelentősen csökkenti
a fosszilis tüzelőanyagok használatát, mert
jelenleg 97 %-ban a földgázból fedezi a
szükségletet.
Forrás: solar.huawei.com/hu/
Dr. Horn János
TOLMÁCSOKAT KERESNEK
A V4 országok mérnökszervezeteinek
találkozójára 2021. október 7–10 között
Debrecenben kerül sor. Cseh-, lengyel- és
szlovák
nyelvtudással
rendelkező
mérnököket
keresnek
tolmácsolási
feladatokra.
Jelentkezés:
hbmmk@hbmmk.hu e-mail címen.
Dr. Horn János
ELÉRTE A LEGMAGASSABB
PONTJÁT A MOL ÉPÜLŐ
SZÉKHÁZA
A MOL CAMPUS toronyépülete 28
emeletes, a legmagasabb szinte feletti
járósík 120 méter magasban van, itt a
közönség
számára
is
látogatható
kilátóterasz kap helyet, amit a korona –
üvegszerkezet vesz körül – ezzel együtt a
torony teljes magassága 143 méter. Az
építkezés a tervek szerint halad, jelenleg
62%-os készültségi állapotban van. A
létesítményt várhatóan 2022 őszén vehetik
birtokukba a társaság munkavállalói.
Dr. Horn János

TENGEREN LEBEGÓ
NAPELEMPARK
A földrajzi adottságok miatt Szingapúrban
nem
alkalmazhatóak
a
szélés
vízerőművek, ám mivel az ország szinte az
Egyenlítőn fekszik, a napenergia használata
jelentheti a jövőt.
Az ország vezetése döntött a napenergia
bevezetése terén, egyik első lépése, hogy a
helyi napenergia szolgáltató Sunseap Group
kivitelezésében elkészült és a Huawei okos
napelemes megoldásaival működtetett öt
futballpálya méretű, 30 ezer úszó szigetből
álló erőműben 13 ezer napelem és 40

ÉLETUTAK
A 2002-2017 között Dr. Horn János
szerkesztésében megjelent “ÉLETUTAK”
c. könyvek listáját Dúl Jenő professzor akinek életútja a 15. kötetben olvasható –

állította össze és azt számos egyesület
honlapján – így az OMBKE-n és a
Hírlevélben is megjelent.
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Ekkor ismételten kaptam felkéréseket, hogy
a könyvek kiadását folytassam, de sajnos
most már nem valósítható meg, kiemelten
azért, mert kereskedelmi forgalomba nem
kerül és egy-egy könyv kiadása kapcsán
csak a nyomdával- és hazai és külföldi
postázással kapcsolatos költség meghaladja
az egy millió forintot. A kiadást pályázati
úton szereztem, sokszor én egészítettem ki,
hogy meg tudjon jelenni. Természetesen
senki semmilyen címen tiszteletdíjat nem

kapott,
a
400
példány
tiszteletpéldányonként került elosztásra.
Az életút folytatását úgy tervezem, hogy
mindig egy személy életútja olvasható és ez
mintegy sorozat fog megjelenni.
Jó szerencsét!
Dr. Horn János

Fogyóban az energia?
Mottó:

„Tudomány vita nélkül csak
propaganda”
Joanne Nova
ausztrál biológus

több villamos energiát importálhat tőlük
Németország. Már ha lesz mit adniuk. A 2.
sz. ábrán azt láthatjuk, ha a klíma és energia
politika (Energiewende) irányvonala nem
változik, vagyis fosszilis pótlás nélkül
bezárásra kerülnek a német atom- és
barnaszén erőművek a mai szintű mintegy
628 TWh2/2019.év villamos energia
fogyasztás meghatározó része csupán
külföldről lesz biztosítható. Ami az ország
2038-ra tervezett karbon semlegessége
elérését enyhén szólva kérdésessé teszi.

Németország „saját” termelésű villamos
energiája mindenképp. Ezt jelzi az 1. sz.
ábrán az a pár nyúlfarknyi zöld színű
terület, mely egész Európa számára szűkülő
energia jövőt valószínűsít. A politikai
szlogenek természetesen nem változnak –
egyelőre. Az áramtőzsde tényei viszont
figyelmeztetik az ENTSO-E1 tagállamait.
Jelesül arra: folyamatosan egyre több és

1. sz. ábra
A német export/import teljesítmény, és az áramtőzsdei
ár alakulása (2020.12.01-10.)

2. sz. ábra
Lesz zöld felületnyi villamos energia 2038
Németországában?

Természetesen a zöld szín túltengése
megelőzhető lenne „gyorsan” megépíthető

földgáz erőművekkel és energia tárolókkal,
melyekbe irdatlan mennyiségű szélkerék és

1

2

ENTSO-E = European Network of Transmission
System Operators (Európai Villamosenergia
Átviteli Hálózat)

1 TWh = 10 exp9 kWh. (Hazánkban 45,4
TWh/2020. év)
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legújabb építésű (2011-2018) erőművi
blokkok bezárási pályázatai nemcsak
meghirdetettek, de jelentős számban
eldöntöttek is. Súlyos anyagi és erkölcsi
terhet róva a gazdaságra.
A varázsszlogen tehát az energia
tárolása. Igaz ugyan, hogy a ma ismert és
használt energia tárolási technikák
teljesítmény határa mindössze 1 GW 3/db,
de van egyelőre csupán ötletelt, de
kézenfekvő
lehetőség. A
hidrogén
gazdaság. S itt szeretne Németország N o1
lenni a világban. Így hát gyorsan leporolták
a már 1933-ban sutba dobott ötletet a
szélenergiából való vízbontásos hidrogén
termelést. Korszerűsítve az elképzelést a
lehetőség adott, csupán Észak Afrika és
Ausztrália és/vagy Oroszország segítsége
kell hozzá. A tengervíz sótalanítása után
szél- és napvillannyal hidrogén fejlesztés.
Itt elágazik a technológia, hiszen a földgáz
hidrogénezése csővezetéki szállítást, az
ammónia gyártás
tengeri
szállítást
feltételez. Azt már a nyájas olvasó
fantáziájára bízhatjuk, hogy ez a több
lépcsős
energiaátalakítás
milyen
hatásfokkal, mekkora eladási árú villamos
áramot jelenthetne a német (vagy az
európai) lakosság számára…
Nagy szerencsénk, hogy a természettel
szembeni
kilátástalan,
valljuk
be
töredelmesen, céltalan bár többek számára
jól jövedelmező küzdelmet Csehország,
Lengyelország, Franciaország és hazánk
sem követi „vakon”. Ami segíthet nekünk a
vágyott biztonságot hozó, realitáson
nyugvó energetikai fordulat elérésében.
Részletek
a
www.energiaakademia.lapunk.hu
honlapon.

napelem onthatná a villamos energiát a
maga
20-35%-os
teljesítmény
kihasználtságával. Ez azonban 2035-ig csak
az álmodozók vázlatfüzetében válhatna
valóra. Anyagi terheit ugyanis még a ma
már stagnáló (megtermelt áramának 50%-át
exportáló) német gazdaság sem bírja el.
Pláne energia nélkül. A tény azonban az,
hogy a nap- és a szél erőmű építési kedv
2012 óta 75%-ot, illetve 2017 óta 95%-ot
zuhant a német beruházók körében…
A józan számítások figyelembe veszik a
Természet törvényeit. S ilyen tudósok szép
számmal vannak Németországban. Hangot
is adnak megalapozott aggodalmuknak.
Sőt. Ennél többet is tesznek. Megoldást is
javasolnak, mely kézenfekvő: a széndioxid
kibocsátás nélküli gazdaságról le kell
mondani egyelőre. Persze, ha a fizikai
alapkutatások kényszerű (40 esztendős)
szunnyadása véget érhetne, előkerülhetne a
rárakódott por alól néhány „csökönyös”
tudós gondolata, hamarabb hátrálhatnánk ki
a téves energia politika okozta zsákutcából.
A kérdés csupán, lesz-e rá akarat, s ha igen,
mikor?
Napjainkban ki tudja milyen okból,
csupán szorgos ötletelés folyik a
„hivatalos” Németországban. Jó jel, hogy a
Szövetségi Kutatási Minisztérium ellenőrző
számításai azt mutatják, a német
államhatárok közötti potenciális földrajzi
adottságok –a szénféleségek és az egyéb
energiaásványok
kizárásávalnem
nyújtanak lehetőséget a ma elfogyasztott
teljes
villamos
energia
mennyiség
megtermelésére sem! Ha pedig a mai
fogyasztás mellett a teljes gazdaságot
„villamosítani” kívánják, legalább 1300
TWh/év szükséges.
Jó lenne minél előbb cselekedni, ennek
azonban több akadálya van. A legfőbb ezek
közül az alternatíva hiánya, hiszen
Németország –az utolsók egyikekéntlassan szénbánya nélküli ország lesz. A
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Livo László

1 GW = 10 exp6 kW
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Játékos szénhidrogén-bányászat
Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia, Coalinga
Egy helyi képzőművész – Jean Dakessian
Jones – úgy gondolta, hogy a folyamatosan
bólogató mélyszivattyúk túl unalmasak és
ezért állat- vagy madárfigurákká alakítottafestette át azokat. A „Chevron vas
állatkertje” (Chevron’s Iron Zoo) azóta
közkedvelt turisztikai látványosság lett.

A Coalinga várostól északra a Home Oil
Company 1898-ban fedezte fel a Coalingakőolajmezőt az 1430 láb (~ 430 méter) mély
Blue Goos (Kék Lúd) becenevű kúttal,
amely kezdetben naponta 1000 hordó (~160
m3 ~136 tonna) kőolajat termelt. Az 1970es években a Chevron által üzemeltetett
mezőben még 34 mélyszivattyú dolgozott.

A sólyom

átállt a mezőgazdaságról a kőolaj kutatására
és termelésére. 1924-ben már több mint 15
millió hordó (~2 380 000 m3 ~2 027 250
tonna) kőolajat termeltek és a kőolaj a
következő 60 évben Luling gazdaságának
jelentős részét képezte. Manapság már csak
bólogató mélyszivattyúk dolgoznak a
városban és mellette -azért, hogy ne
legyenek olyan egyhangúak-, játékosan
felöltöztették azokat.

Amerikai Egyesült Államok, Texas,
Luling
Luling történelmének egyik legjelentősebb
eseménye az volt, hogy Edgar B. Davis
felfedezte a kőolajat. Davis mindent
elzálogosított, hogy finanszírozza a fúrási
műveleteket Luling környékén. 1922.
augusztus 9-én a Rafael Rios No.1 fúrás
2161 láb (~659 méter) mélységben kőolajat
talált, naponta 150 hordó (~24 m3 ~20
tonna) kőolajat termelt. A gazdaság gyorsan

8

9

A boldog tehén

hordó (~31 500 m3 ~26 800 tonna)
mennyiséget, a földgáz pedig a napi 1,9
milliárd köbmétert. A Jabal Al Dukham
mező még ma is 48 000 hordó (~7 630 m3
~6 490 tonna) kőolajat termel naponta,
zömében mélyszivattyús technológiával.
Egy működő mélyszivattyút átfestettek
zsiráffá, hogy változatossá tegyék a sivár
környezetét.

Bahrain, Jabal Al Dukham
Bahrain legmagasabb pontja, „dombja” a
Jabal Al Dukhan (Füsthegy), amely 440 láb
(~134 méter) magas. Az itt lemélyített, No.1
kútban találták meg az első kőolajat,
amelynek kitermelése 1932. június 2-án
indult, a kőolaj feldolgozása 1936-ban
kezdődött. A kőolaj- és földgáztermelés
Bahrain legfőbb jövedelemforrása, 2013ban a kőolajtermelés elérte a napi 198 000

A zsiráf
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Oroszország, Tatárföld, Leninogorszk
A település elődje, Novaja Piszmjanka falu
1795-ben keletkezett. 1935-ben lett az
akkor létrehozott Novaja Piszmjanka-i járás
székhelye. További fejlődését meghatározta
a
rendkívül
gazdag
romaskinói
kőolajlelőhely felfedezése 1948-ban, attól
kezdve a lakosság száma rohamosan
növekedett.
A
település
1955-ben
Leninogorszk néven város és a körzet
szénhidrogén-bányászatának
egyik

központja lett. A Romaskino-kőolajmező
kb. 4200 km2 nagyságú, a termelő réteg
mélysége 1800 méter. A kezdeti
kitermelhető készlete 2,73 milliárd m3 ~
434 millió tonna volt, az üzembe helyezése
óta több mint 2,4 milliárd m3 ~ 382 millió
tonna kőolajat termeltek ki. A város egyik
főterén álló szénhidrogén-bányászatot
jelképező mélyszivattyú emlékművet – a
környezet vidámabbá tétele érdekében –
hangyává dekorálták ki.

A hangya

ezért 1952. október 30-án – Halloween
napjára – töklámpás formára festették. A
„Mosolygós Jancsi” (Smilin’ Jack) névre
keresztelt tartályhoz minden év Halloween
napján (október 31.) zarándoklatot
szerveznek a helyiek.

Amerikai Egyesült Államok, Kalifornia,
Los Angeles – Wilmington
A Philips 66 társaság úgy gondolta, hogy a
világ egyik legnagyobb, 80 000 hordó
(~12 720 m3) térfogatú kőolajtermék
tárolója elveszik a finomító tartályai között,
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A Mosolygós Jancsi

id. Ősz Árpád

Andrássy Manó -tól ... Zorkóczy Samu-ig
avagy egy csokor a Salgótarjáni Acélgyár mérnökeiből
Elérhetővé vált Liptay Péter tagtársunk
könyve, mely bemutatja a Salgótarjáni
Acélgyár mérnökeit és munkásságukon
keresztül magát a gyár történetét is
megismerhetjük. A szerző a bevezetőben ezt
írja: „Miért is készült ez az összeállítás
acélgyári szakemberekről – nagyobb részt a
gyár mérnökeiről? Felmerülhet az a kérdés is:

ki ez az Andrássy és ki ez a Zorkóczy? Ha
átnézed ezt az itt elérhető alig 110 oldalt, meg
fogod tudni azt is!”
A könyv itt található meg. Jó olvasást
kívánunk!
Zelei Gábor

Selmeci tanulmányok az Erdészeti Lapokban
„Nyomatott Joerges Ágostonnál Selmeczen”
Állandó szerzőnk, Dr. Fricz-Molnár Péter
cikke jelent meg az Erdészeti Lapokban, két
részben.

Jó szívvel ajánlom kedves tagtársaink
figyelmébe. A cikkeket itt és itt találhatják
meg.
Jó Szerencsét!
Zelei Gábor
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Egykori miniszterelnökök, akik selmeci diákok voltak
tiszteletbeli főügyész, továbbá közel 32
hektáron bélabányai földbirtokos és a
Siceli-féle kohó tulajdonosa volt (később ez
lett a központi fémkohó), majd 1859-ben ő
is tagja volt a négyfős akadémia-mentő
selmeci városi küldöttségnek.7

E tanulmányban selmeci diáknak tekintem
a helyi középiskolai vagy akadémiai
tanulókat, akikből a későbbi életük során
kormányfő lett. Selmecen tanult az
akadémián bányamérnöknek Szlávy József
és az evangélikus líceumban érettségizett
Tildy Zoltán magyar, továbbá a katolikus
gimnáziumban tanult a selmeci Tuka Béla
(Vojtech
Tuka)
szlovák
egykori
miniszterelnök. A volt kormányfők hajdani
selmeci
diákkori
tartózkodásukhoz
szolgálok adalékokat.
1. Szlávy József
Szlávy József (Győr, 1818 – Zsitvaújfalu,
1900) a dualizmus korában a harmadik
miniszterelnök volt 1872. december 4-e és
1874. március 21-e között. Szlávy 1841-ben
iratkozott be a selmeci akadémiára bányászhallgatónak (bergzöglinge), ahol akkoriban,
1839-től – többek között – Péch Antal vagy
Zsigmondy Vilmos is tanult. Az akadémia
igazgatója 1834 és 1845 között Svaiczer
Gábor bányamérnök volt. Szlávy jeles
eredménnyel 1844-ben elvégezte a három
éves bányamérnöki képzést, így oklevelet
(bizonyítványt)
kapott
(1.
kép 4,
5
illusztráció). Akkoriban a Szlávy részére is
rendelkezésre állt selmeci akadémiai
könyvtár a Habsburg Monarchiában az
egyetlen jelentős bányászati-kohászati
gyűjtemény volt. 1844/45-ben rendezték az
állományát és a könyvekbe a 20x8 mm „k.
k. Berg Academie” bélyegzőt nyomták.
Emellett akkoriban készítették Pettkó János
vezetésével
az
első
magyar-német
bányászati szakszótárt is. 6 Amikor 1844ben Szlávy végzett az akadémián, akkor –
Goldbrunner Sándor városvezetése alatt – a
selmeci jogász ősapám, Fritz Pál Károly
(1811-1878)
városi
gyámnagy
és

1. kép: Akadémiai bizonyítvány 1844-ből:
ehhez hasonlóval rendelkezhetett Szlávy József is.

Szlávy az akadémián német nyelven tanult
és nyilván ismerte a bursch diákszokásokat
is. Emellett azonban „a puritán jellemű
nagy államférfiú már selmeci diákkorában
nagyon élénken érdeklődött a közügyek”,
vagyis „a magyar nyelv és a magyar
irodalmi ismeretek terjesztése iránt”. Ezért
is jegyezték fel róla 1843-ban – az 1832-ben
alapított Selmeczi Magyar Olvasó társulat
kapcsán – a következőket: „Örök emlékül
fenn maradhat jegyzőkönyvünkbe, hogy ha

4

Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Selmec, téged soha nem feledtünk!
Sopron, 2019. 74.
5
Magyar kormányprogramok 1867-2002. I. kötet (szerk. Kiss Péter)
Budapest, 2004. 151-152.; Faller Gusztáv: Gedenkbuch zur hundertjähringen
Gründung der Königl. Ungarischen Berg- und Forst-adademie in Schemnitz 17701870. Selmecbánya, 1871.179. (Péch Antal, Ollik Pál), 181. (Zsigmondy Vilmos), 186.
(Szlávy József); Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és

ismertetője. Budapest, 1896. 226.; Selmeczbányai Híradó, 9. (1900) 32. sz. 3. (aug.
12.)
6
Zsámboki László: A selmeci műemlékkönyvtár. Miskolc, 1976. 18., 22.,
28., 73.; http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=151 (letöltés: 2021.08.08.)
7
Fricz-Molnár Péter: Selmeci küldöttség az akadémia megmentéséért.
In. OMBKE Hírlevél 1. (2021) 16. sz. 20-21. (ápr. 23.) és
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_16.pdf
(letöltés: 2021.08.08.)
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egy Szlávy József nem áll elő, olvasó
társulatunk akkor talán örökre elalszik.
Örök köszönet tehát neki a társulat, örök
köszönet a nemzet nevében”. Szlávy
akadémikus
éveiről
még
azt
is
megtudhatjuk, hogy a szentháromságtéri
Hellenbach-házbeli
„régi
bányatörvényszéki épület (Berggericht) C.
termében a 3. padon ő maga faragta reá ékes
betűkkel nevét … az a pad ép úgy lomtárba
vagy talán tűzbe került, mint a többi.
Akadémikus korában szépen faragott,
barátainak oroszlánfejű botokat adott
emlékül, többek között Breznyik János
későbbi líceumi igazgatónak, aki akkor
líceumi diák korában az ifjúsági könyvtár
átvétele ügyében vele érintkezett.” Szlávy
az
1848/49.
évi
forradalom
és
szabadságharc alatt az oravicai bányavidék
kormánybiztosa volt, majd emiatt rabságra
ítélték, ahol együtt volt Ollik Pál egykori
bányász-akadémikustársával,
későbbi
selmeci ügyvéddel. Ollik szerint „a
kufsteini börtönben nehéz vasláncot,
súlyokkal megterhelve viseltek mindketten,
Szlávy nehezebbet … lábukra maradandóan
káros befolyást gyakorolt a súlyok hordása,
Szlávy még most is kifelé dobálja a lábát,
most is kaszál”.8

Ezen túlmenően miniszterelnöksége idején,
1873-ban szervezeték meg Selmecen is a
bányaiskolát. Ugyanakkor az OMBKE
1892-es alapítói között nem találjuk az idős
úr (2. kép9) nevét. Szlávy József koronaőr,
továbbá országgyűlési képviselőházi, majd
felsőházi elnök is volt.10

2. kép: Szlávy József 1896-ban, a kabát formája
részben bányászegyenruhához hasonló.

A „kaszálás” azonban nem akadályozta
Szlávyt abban, hogy az 1867-es kiegyezést
követően politikus-államférfivá váljon.
Szlávy
miniszterelnökként
(1873
decemberétől
egyben
pénzügyminiszterként
is)
kiállt
Selmecbánya és az ott tanult szakmája
mellett. Ennek során a veszteséges hazai –
különösen a selmeci – nemesfémbányászat
és kohászat beszüntetése helyett a
korszerűsítést támogatta és e feladattal
ugyancsak volt akadémikustársát, Péch
Antal selmeci bányaigazgatót, miniszteri
tanácsost
bízta
meg.
Emellett
kormányfőként megakadályozta, hogy az
állami bányák és kohóüzemek eladásával
szüntessék meg az államháztartási hiányt.

2. Tildy Zoltán
A
volt
selmeci
diák
magyar
miniszterelnökök sorában a következő Tildy
Zoltán (Losonc, 1889 – Budapest, 1961),
aki 1945. november 15-e és 1946. február 1je között állt a kormány élén, majd
köztársasági elnök volt 1948 nyaráig. A
református vallású Tildy Zoltán 1908 és
1911 között – 7. és megismételt 8.
osztályosként – magyar nyelven tanult a
selmeci evangélikus líceumban (3. kép,
illusztráció), ahol Király Ernő igazgatósága
idején, 1911-ben érettségizett. Akkoriban
Horváth Kálmán volt a selmeci
polgármester. Tildy osztálytársa volt –

8

Selmeczi Diákélet, 1. (1910) 2. sz. 6-7. (febr. 10.)
Vasárnapi Ujság, 47. (1900) 32. sz. 529. (aug. 12.)
10
Bajkó Andor: Megemlékezés Szlávy József (1818-1900) bányamérnök,
Magyarország miniszterelnökéről, születésének 150 éves évfordulóján. In. Bányászati

és Kohászati Lapok, 101. (1968) 11. sz. 734-735. (nov.); Vasárnapi Ujság, 47. (1900)
32. sz. 529. (aug. 12.); Fricz-Molnár Péter: A selmeci bányaiskola 1873 és 1918 között.
In. OMBKE Hírlevél 1. (2021) 20. sz. 13. (máj. 21.); Bányászati és Kohászati Lapok, 25.
(1892) 13. sz. 123-127. (júl. 1.)
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többek között – Id. Ágfalvi Imre és Faller
Gusztáv vagy az újrajárt 8. osztályban
Szentistványi Aladár, akik később a selmeci
főiskolán erdő- vagy bányamérnöki
oklevelet szereztek.

Mindezek „elismeréséül s a jövőre való
buzdításul” 20 korona (mai értéken 34 ezer
forint) pénzjutalomban is részesült. Tildy
Zoltán 1911 tavaszán a – Farbaky István
volt akadémiai igazgató elnöklésével zajlott
– selmeci líceumi érettségin „jól érett”
érdemjegyet kapott, majd a 21 éves
fiatalember a vizsgát követően elhagyta
Selmecbányát.11 További kutatást igényel,
hogy a volt kormány- és államfő életében az
ősi diákváros milyen hatással volt.

3. Vojtech Tuka vagy Tuka Béla
Fordulatos életút jellemezte Tuka Bélát,
szlovákul Vojtech Tukát (Hegybánya, 1880
– Pozsony, 1946, 4. kép).

3. kép: Id. Ágfalvi Imre (1919-től erdőmérnök) 7.
osztályos selmeci líceumi bizonyítványa 1909-ből:
az osztálytárs Tildy Zoltán is ilyen formájú
bizonyítványt kapott.

Tildy
az
1909/10-es
tanévben
magántanulóként „vizsgálatlan maradt”,
vagyis nem érettségizett és így 1910/11-ben
megismételte a 8. osztályt. Ekkor azonban
igen tevékeny líceumi diák volt, ugyanis a
Suhajda Lajos irodalomtanár vezette Petőfikörben írt, A tömösi harc című novelláját
1911. március 15-én a városi vigadóban
tartott ünnepség keretében felolvasták,
amiért
érdemkönyv-jutalmat
kapott.
Emellett a líceumi évkönyvben kiemelték a
szociológiáról tartott köri előadását is.

4. kép: Selmeci szlovák újságban megjelent
portrérajz Vojtech Tukáról (1939. augusztus 3.),
aki szűk három hónap múlva,
Jozef Tiso után szlovák miniszterelnök lett. Julius
Grohmann (1920 előtt Grohmann Gyula) adta ki a
Štiavničan újságot.

Selmeci polgár, 1920 előtt pécsi, majd
pozsonyi jogi egyetemi tanár, 1920 után
szülőföldjén maradt szlovák néppárti és
autonómista
képviselő
a
prágai
parlamentben, magyar irredenták segítője,

11

Magyar kormányprogramok 1867-2002. II. kötet (szerk. Kiss Péter)
Budapest, 2004. 873.; A selmeczbányai ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium értesítője az
1908/09-iki tanévről. Selmecbánya, 1909. 57-58. (aranyosmaróti illetőségű volt); A
selmeczbányai ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium értesítője az 1909/10-iki tanévről.
Selmecbánya, 1910. 59-60. (kismányai illetőségű volt); A selmeczbányai ág. hitv. ev.
líceumi főgimnázium értesítője az 1910/11-iki tanévről. Selmecbánya, 1911. 32-33.,

56-58., 64-65. (kismányai illetőségű volt); Selmecbányai Hírlap, 21. (1911) 11. sz. 3-4.
(márc. 12.); Az erdészeti felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008. 141. (Ágfalvi
Imre - 1919), 144. (Szentistványi Aladár- 1920); Magyar bányamérnökök 1876-1999.
(Szerk. Zsámboki László) Miskolc, 1999. 56. (Faller Gusztáv - 1918);
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
(letöltés: 2021.08.08.)
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szereplő forrás-hivatkozás igazolja. Puskás
„naplótöredékei” adalékként szolgálnak az
1939
és
1944
közötti
szlovák
miniszterelnök egykori – a jelen írás
szempontjából releváns és kizárólag ezt
ismertető – monarchiabeli selmecbányai
magyarságához,
ahol
természetesen
előkerülnek az akadémikusok is, akik a
„Tuka-kamara” lakói voltak.

1929-ben csehszlovák-ellenesség miatt
politikai elítélt, majd tíz év múlva szlovák
miniszterelnök és külügyminiszter, végül
1946-ban háborús bűnösként kivégzett
szlovák nemzetiszocialista politikus – csak
hogy
címszavakban
említsük
ellentmondásos
és
interetnikus
kapcsolatokban is gazdag pályafutását. 12
Tuka Selmecbányán – ahol az édesapja,
Tuka Antal városi főelemi tanító-igazgató
és kántor, később a helyi munkásbiztosító
pénztár igazgatója volt – a római katolikus
(piarista) 6 osztályos gimnáziumban tanult
1889 ősze és 1895 tavasza között, évi 120
forint állami ösztöndíjjal és szinte kitűnő
tanulmányi
eredménnyel.
Akkoriban
Ocsovszky Vilmos volt a selmeci
polgármester. Tuka a 7-8. osztály és az
érettségi után 1897-től a budapesti jogi
egyetemi tanulmányait is magyarul
folytatta, továbbá a diákélelmezést segítő
Mensa Academica egyesület tisztikarában
is részt vett.13 A selmeci hetilap 1907
júniusában – számontartásként – tudatta az
olvasókkal, hogy „Tuka Béla dr. pécsi
jogakadémiai tanár e hó 19-én vezette
oltárhoz Hain Bozsenát, Hain Ferenc
boszniai bányaigazgató leányát.”14

Az 1930-as években az késztette selmeci
emlékei publikálására Puskást, hogy az
akkori magyarországi sajtóban Tukáról –
különösen Puskással közös selmeci
ifjúságáról – az „egyszerűen, végzetesen és
mélyen tót”, a „szorgalmas tót atyafi” vagy
a „tót dalt énekelt anyja a bölcsőjénél”
jellemzések jelentek meg, melyeket, mint
múlthamísítást
Puskás
kétségbevont.
Puskás Jenő 1934-ben és 1938-ban közölt –
lényegében
azonos
tartalmú
–
visszaemlékezései szerint „ezzel szemben
tény az, hogy Tuka Béla minden személyi
okmányában 1880-tól 1919-ig magyar
anyanyelvűnek
vallotta
magát.
…
Ifjúságunkat, életünk első 30 esztendejét
egymás mellett töltöttük. Tuka Béla 1880ban Selmecbánya egyik külutcájában,
Pierg-en (azóta Hegybánya néven önálló
község lett) született; én is.15 Tuka Béla a
piarista gimnáziumba járt, én az ág. ev.
lyceumba.16 … Gyenge fizikumú, kissé
hajlott hátú, magába zárkózott természetű
diák
volt.
Már
gyermekkorában
megerőltette a szemét a sok tanulástól; igen
erős concav-szemüveget hordott. … A két
intézet közötti állandó rivalitás hozott
minket össze a Klinger-tó partján, később
Tukáék terített asztalánál. … Édesatyja,
Tuka Antal … szemben a Leányvárral,
Rózsa utcai házában 17 kosztos diákokat
tartott. … Nagyon sok diák fordult meg a

A továbbiakban ismertetem a szintén
selmeci gyökerű Puskás Jenő (Hegybánya,
1885
–
Kassa,
1944)
volt
akadémiai/főiskolai hallgató (oldalági
rokonom), majd a két világháború között
kaposvári és szegedi lapszerkesztő-újságíró
Tukával kapcsolatos – az 1890-es évekbeli
és az 1900-as évek eleji – diák- és
polgártársi, személyes jellegű selmeci
emlékeit. Kutatási módszertanilag más
forrásokkal összevetve célszerű vizsgálni a
visszaemlékezéseket. Jelen esetben Puskás
Jenő emlékeit számos más, lábjegyzetben
12

Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás. Pozsony, 2011. 71-72.; Schweitzer
Gábor: „A perzsa határon”. Tuka Béla 1907-1914 között a pécsi jogakadémián. In.
Pécsi Szemle, 6. (2003) 3. sz. 54-79.
13
A Selmeczbányai Kir. Kath. Nagygymnasium értesítője az 1889-1890.
tanévről. Selmecbánya, 1890. 25., 40-41.; A Selmeczbányai Kir. Kath. Nagygymnasium
értesítője az 1894-1895. tanévről. Selmecbánya, 1894. 25., A Budapesti Királyi
Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1897-1898. Budapest, 1898. 79., 143.
14
Selmeczbányai Híradó, 17. (1907) 25. sz. 3. (jún. 23.) A selmeci hetilap
1903-ban szinte egy oldalon említette a későbbi házaspárt. A „Selmeci ifjú Angliában”
cikk arról tájékoztatott, hogy „Dr. Tuka Béla, budapesti államrendőrségi tb.
fogalmazó” angliai tanulmányutat nyert. Az „Iskolai értesítők” cikkírója szerint pedig
az „Ilyen név, hogy Hain Istenes, szinte mosolyra készteti az olvasót. Olyan szép
leánynak, mint Hain Bozsena kisasszony, kár ily erőszakos és szokatlan nevet adni:
maradjon ő csak Bozsena!” Selmeczbányai Híradó, 13. (1903) 34. sz. 3-4. (aug. 23.);

Puskás Jenő visszaemlékezése szerint Hain Ferenc „hodrusi. bányaigazgató volt és az
1906-ban csődbe jutott utolsó selmecbányai magán-bányavállalat, a Geramb J.
József-féle Bányaegylet szolgálatában állott. Cseh ember volt. A német nyelvet
jellegzetes akcentussal beszélte, magyarul nem tudott. Selmecbányán közismert
politikai nézetei, nyilvánosan vallott nemzetisége, igen előkelő rokoni összeköttetései
alapján Prága felé orientálódott.”
15
Puskás Jenő 1885. február 12-én született Hegybányán. Lásd:
www.familyearch.org, hegybányai római katolikus születési anyakönyv (letöltés:
2021.08.08.)
16
Puskás Jenő (korábbi ottani tanulmányok után) 1902 májusában
érettségizett a líceumban. A selmeczbányai ág. hitv. evangélikus lyceumi értesítője az
1901/2-iki tanévről. Selmecbánya, 1902.80-81.
17
A Tuka család 1883-ban a selmecbányai fő utcai III/26. számú házban
élt és az ingatlan hátsó része esett/esik az alsó Rózsa utca felé, mely a város III.
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Tuka-kamarában (kamara =
tájnyelven: diákszállás, 5. kép).

selmeci

5. kép: Puskás Jenő akadémikus idején (1902-1907 között) a főiskolai bányászati palota és a Rózsa utca: itt volt
a Tuka-kamara (1905 k.)

… Ifjúságom legszebb éveit a Tukacsaládnál töltöttem koszt kvártélyon.
Gimnazista koromban és később, mint
bányász-akadémikus 18 évekig együtt ültünk
az asztalnál a Tuka-kamarában: Tuka Béla,
Tuka László (bányamérnök), 19 Tuka Géza
(okl. gazdatiszt),20 Tuka Ella (tanítónő),21 a
kecskeméti Bárány Etele (ma erdőtanácsos
Baján),22 a debreceni Erdey János
(erdőtanácsos Arad mellett) 23 és még sokan
selmeci diákok. Amint nőttek a Tuka fiuk,
úgy változtak a kosztos diákok is. Az 1900-

as évek elején már csak főiskolások laktak
és étkeztek a Tuka-kamarában. Ezek az élő
tanuk tudják igazolni, hogy a Tukacsaládban senki sem beszélt folyékonyan
tótul. Valamennyire elsajátították – nem
otthon, hanem a bányászok gyermekeivel
való pajtáskodás révén – az erősen
elgermanizált selmeci tót dialektust. Ragadt
ebből
jócskán
mindannyiunkra.
A
legkegyetlenebbül törte a tót nyelvet Tuka
Antal, a család feje … a papa olyan
szabályosan törte a tót nyelvet, 24 hogy

kerületéhez tartozott. Tuka Béla öccse, László 1883. július 23-án Selmecbányán
született és az anyakönyvi bejegyzés tartalmazza az említett lakáscímet. A másik öcs,
Géza 1884. július 4-én született, esetében a – felső Rózsa utcai – III/78. cím szerepel.
Húguk, Gabriella (Ella) 1888. március 11-én született, ugyanakkor nála a IV/256.
házszámot jegyezték be. Lásd: www.familyearch.org, selmecbányai római katolikus
születési anyakönyv és
https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/16424/view/?pg=1&bbox=-547%2C1574%2C1262%2C-592 (letöltés: 2021.08.08.) Mindezek alapján feltehető, hogy a
Tuka család az 1890-es években/évektől élt – tartósan – a Rózsa utcában (a Hibalka
alatt).
18
Puskás Jenő 1902 és 1903 között bányász, majd 1905 és 1907 között
vaskohász szakon tanult az akadémián/főiskolán, de oklevelet nem szerzett. A
Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltárban őrzött 1902-1903. tanévi főkönyv
139. sz. lapja, 1584/1907., 742/1907. és 1966/1907. sz. iratok. Puskás Jenő apja,
Puskás József bányamérnök 1884-1908 között a szélaknai bányahivatal kötelékében
állt és a család akkoriban Hodrusbányán is élt. Puskás József 1909-től az aranyidai
bányahivatal főnöke, majd 1913-tól bányatanácsos is volt.
19
Tuka László (sz. 1883, Selmecbánya) 1907-ben kapott bányamérnöki
oklevelet – többek között – Lehotzky Auréllal (sz. 1882, Körmöcbánya) együtt, aki a
főiskola 1918/19. évi menekülésekor, 1919-ben csehszlovák kormánybiztos volt.
Szintén 1907-ben kapott bányamérnöki oklevelet oldalági rokonom, Fritz Károly
(1882-1960) is, aki 1903-ban valétaelnök volt. (Magyar bányamérnökök: i. m. 48-49.)
Velük együtt volt akadémikus a legendás ifjúsági köri elnök és a selmeci diákélet
regényírója, Tassonyi Ernő vagy Kelle Artúr, későbbi soproni erdészeti professzor.
Tuka László az OMBKE tagja volt, 1918-ban az erdélyi Marosújváron, 1923-ban
Pozsonyban élt, majd 1943-ban – a Magyarországhoz visszacsatolt – Nagybányán
lakott és Horthy Miklós kormányzó m. kir. főbányatanácsossá nevezte ki. Bányászati

és Kohászati Lapok, 51. (1918) 6. sz. 105. (márc. 15.), 56. (1923) 18. sz. 37. (szept.
15.), 76. (1943) 2. sz. 36. (jan. 15.)
20
Tuka Géza (sz. 1884, Selmecbánya) 1920 után tatai lakosként az ottani
gróf Esterházy hitbizomány jószágigazgatója volt, majd az 1940-es években
jégkárbecslő főfelügyelőként az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE)
hivatalos közlönyébe számos (magyar nyelvű) tanulmányt írt és 1939-ben jelent meg
„A jégkárbecslés gyakorlati kézikönyve” című munkája. Köztelek, 34. (1924) 85-86. sz.
1071. (nov. 2.), 49. (1939) 19. sz. 400. (máj. 7.), 54. (1944) 15. sz. 343. (ápr. 9.)
21
Tuka Gabriella (Ella, sz. 1888, Selmecbánya) 70 évesen 1957-ben hunyt
el, Budapesten. Lásd: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/275178#
(letöltés: 2021.08.08.). Tanítónői tanulmányait Kalocsán folytatta. Kalocsai Érseki
Tanítóképző-intézetek, Nőnevelő-intézet, Árvaház, Felső s Elemi Népiskola és
Kisdedóvó értesítője az 1906-1907. iskolai évről. Kalocsa, 1907. 29.
22
Az erdészeti: i. m. 130.
23
Erdey János felesége, Puskás Erzsébet (sz. 1887, Selmecbánya) selmeci
– diákéletet is felelevenítő – múltidézését az „Ismeretlen selmeci hölgy
visszaemlékezése” című fejezetben közli Gál Péter József: Selmeci-soproni diákélet.
Visszaemlékezések. Sopron, 2019. 42-47. Puskás Erzsébet testvére volt Puskás Jenő. A
testvérpár anyai nagyanyja, Fritz Otília (1838-1914) szépapám, Fritz Pál János (18421914) bányamérnök nővére volt és a (ditrói) Puskás testvérek ezáltal kötődtek a
selmeci friedenliebi Fritz családhoz. Erdey János 1909-ben kapta meg erdőmérnöki
oklevelét és 1928-ban az erdélyi Igazfalván volt főmérnök. Az erdészeti: i. m. 123124., Krassó-Szörényi Lapok, 50. (1928) 29. sz. 4. (ápr. 8.)
24
Tuka Antal 1907-ben a helyi temetkezési egyesület alapszabálya
kapcsán magyarul és tótul – többek között – előadta, hogy „a kiküldetésben
önzetlenül és híven eljárt”, majd magyarul felolvasta az alapszabály pontjait,
ugyanakkor – vélhetően a hiányos nyelvtudása miatt – szlovákul már nem ő
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1906-ban … amikor Pallavicini György
selmeci követ-jelölt25 főkortese volt,
magyar nyelven fogalmazott beszédeit 26
kosztos-diákjai fordították le szlovák
nyelvre. … Minden ebédnél felzengett a
pánszláv téma … Tuka Béla sokszor hányta
szememre: nem értem, miért jár egy
katolikus székely gyerek [vagyis (ditrói)
Puskás Jenő] a lutheránus lyceumba, ahol
annyi pánszláv diák fordul meg. … Fájt
neki a piarista gimnázium elnéptelenedése.
1895-ben a selmeci gimnáziumba 125, az
ág. ev. líceumba 335 diák járt (ezek közül is
125 volt r. kat.) A licisták számarányuknál
fogva domináltak a városban. … Éppen a
millenáris
országos
tornaverseny
eredményeit vitattuk, amikor Tuka Béla
ilyenképpen vágott a kérkedők közé: volt
pofátok őfelsége I. Ferenc József előtt
elmasírozni ezzel a pánszláv bandával? …
A pánszláv üzelmek leleplezésében a Tukacsalád serénykedett a legtermékenyebben.
Az egyik kosztos-diáknak, aki szintén
gyanú alatt állott, de a fegyelmi szék
felmentette, nem is terítettek többé. A Tuka
fiuk megjegyzéseinek pergőtüze között
szégyenkezve költözött el a kamarából.
Tuka Béla, aki ekkor már jogszigorló volt
Budapesten és csak látogatóba járt haza,
megjegyezte: a branyiszkói hős intézetében
(Erdősi Imre selmeci piarista tanár volt)
ilyen államellenes mozgalmak nem
fordultak elő. … Pánszláv mozgalmak
leleplezése idején szokásban volt esténként
beverni Suhajda tanár úr ablakait. Neki
pontosan kijárt a kedves figyelem, mert
unokája volt annak az 1872-ben elhalt

Suhajda Lajos lyceumi tanárnak, aki annak
idején Petőfi Sándort elbuktatta a poézisból.
… Ebben az akcióban meg Tuka Géza
parittyakövei jártak elől. … Tuka Béla a
szülői házban sohasem hallott tót szót. … A
kis Ella pruszlikos, pártás magyar ruhában
járt s éppen kifogástalan magyaros kiejtése
tette alkalmassá arra, hogy 1894-ben Jókai
Mór 50 esztendős írói jubileuma alkalmából
rendezett
ünnepség
vezérszereplője 27
legyen. … Édesatyja mintaképe volt a
sovén magyar érzésű polgároknak, engem
csúfolt tótos kiejtésű beszédem miatt. …
Képzeletemben visszarohanok a Hibalkára,
felrántom a Rózsa-utcai ház kapuját és
házkutatást tartok. A folyosón az aradi
tizenhárom, az ablak mellett Kossuth Lajos
arcképe, a szobában könyvespolcon Jókai
Mór összes művei, Mikszáth, az Uj Idők, az
öregúr íróasztalán az Alkotmány legújabb
száma. … Ez volt hát az a családi fészek,
ahonnan Tuka Béla, ez az egyszerűen,
végzetesen és mélyen tót atyafi kiröpült.” 28

ismertette azokat. Selmecbányai Híradó, 17. (1907.) 49. sz. 2. (dec. 8.). Ezen
túlmenően magyarul írta a következő könyveit is: Rövid váltóismeret, tekintettel a
kisiparos hitelszükségletére. Selmecbánya, 1886.; Egyházi énekek a róm. kath.
tanulóifjúság részére. Selmecbánya 1896. (Mastich Józseffel. Tótul: ford. Cziczka. U.
ott, 1903.); Nyelvtani eredménytár a népiskolák alsó osztályaiba járó tanulók számára
iskolai és házi feladatokkal. Selmecbánya 1908.
25
„Az 1906. évi általános választásokon Selmec- és Bélabánya város
alkotmánypárti programmal képviselővé választotta” Pallavicini Györgyöt. Sturm-féle
országgyűlési almanach 1906-1911. (Szerk. Fabro Henrik-Ujlaki József) Budapest
1906. 190-191.
26
Tuka Antal 1913. május 25-ei – pécsi – családi gyászjelentése is magyar
nyelvű volt, melyen menye, a cseh keresztnevű Bozsena nem így, hanem Beatrix
néven szerepelt. Lásd: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/568954#
(letöltés: 2021.08.08.) Tuka Antal özvegye, Cserny Ilona 1927-ben Putnokon hunyt el

és a családi gyászjelentésén az elsőszülött fia dr. Tuka Béla néven, menye pedig
ugyancsak Hain Beatrixként jelent meg. Lásd:
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/568956# (letöltés: 2021.08.08.)
27
Hasonló szerepéről tudósított a helyi hetilap 1893-ban. Selmeczbányai
Híradó, 4. (1893) 12. sz. 46. (márc. 19.)
28
Puskás Jenő: A Tuka-legenda (naplótöredék). In. Somogyi Ujság, 16.
(1934) 26. sz. 1-2. (febr. 2.), 27. sz. 1-2. (febr. 4.), 28. sz. 1-2. (febr. 6.); Puskás Jenő:
Tuka Béla dr. pályafutása a szélaknai bölcsőtől a piseki járásbíróság díjnoki asztaláig.
In. Délmagyarország, 14. (1938) 283. sz. 25-26. (dec. 25.)
29
Selmeczbányai Híradó, 5. (1894) 44. sz. 170. (okt. 28.); Terényi (Triff)
Ilona szépanyám – Fritz Pál János bányamérnök szépapám első felesége – és Wekerle
Sándor elsőfokú unokatestvérek (édesanyáik testvérek) voltak. Wekerle selmeci
díszpolgárságáról külön tanulmányt is készítettem.

Zárásként még egy miniszterelnök
kívánkozik a sorba, aki bár nem volt
selmeci polgár vagy ottani diák, de nagyon
sokat tett az ősi bánya- és iskolavárosért: ő
pedig az OMBKE alapító Wekerle Sándor
(szintén oldalági rokonom), aki 1894
őszétől selmeci díszpolgár volt, amivel
elismerték a városért és az akadémiáért tett
erőfeszítéseit.29

Fricz-Molnár Péter
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2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

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

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

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:
Hírlevél
Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit

ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.
A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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