Hírlevél
2021/42
2021.10.22.

MEGHÍVÓ
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
a Magyar Bányászati Szövetség és
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai támogatásával

ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
szervez

2021. november 17-19-én
a bányászatban és a geotermiában tevékenykedő felső- és középvezetők,
a fejlesztésben érintett szakemberek részére
a hazai bányászatot és geotermiát érintő aktuális kérdésekről
Helyszín:

EGERSZALÓK Hotel SALIRIS RESORT ****
A konferencia védnöke: (felkérés alatt)

A konferencia főbb témakörei:
- A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései.
- A bányászat és a szénhidrogénipar szerepe, helye és lehetőségei a nemzetgazdaságban és az
energetikában.
- A hazai nyersanyag erőforrások és a geotermikus potenciál hasznosítási lehetőségei.
- Új fejlesztések és technológiák, megvalósításuk lehetőségei és feltételei.
- A kő- és kavicsbányászat aktuális kérdései
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A konferencia előadói az államigazgatás, a hatóságok, a bányászatban és
szénhidrogéniparban, valamint a geotermiában tevékenykedő intézetek, szervezetek,
vállalkozások képviselői.
Jelen felhívás alapján előadók jelentkezését is várjuk!
A konferencián lehetőség nyílik kérdések és hozzászólások megvitatására is.

A konferencia programja:
14:00 - 15:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:30
19:00 21:00 -

2021. november 17. szerda
Regisztráció, szállás elfoglalása
Megnyitó
Plenáris előadások
Vacsora
Szakestély
2021. november 18. csütörtök

9:00 -

Regisztráció

10:00 - 11:30

Előadások

11:30 - 11:45

Kávészünet

11:45 - 13:15

Előadások

13:15 - 15:00

Ebéd

15:00 - 16:00

Előadások

16:00 - 16:15

Kávészünet

16:15 - 17:15

Előadások

18:00 -

Vacsora

20:00 - 22:30

Borkostoló

9:00 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:15
13:30 -

2017. november 19. péntek
Előadások
Kávészünet
Előadások
Ebéd

Részvételi díj: 65.000 Ft +ÁFA (egy éjszaka)
95.000 Ft +ÁFA (két éjszaka)
mely kétágyas elhelyezéssel a szállás és az ellátás költségeit is tartalmazza.
(pótdíj: egyágyas elhelyezés esetén: +10.000 Ft + ÁFA/éj)

Jelentkezését a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP megküldésével
2021. november 5.- ig várjuk (e-mailen vagy postán)
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Jelentkezés az OMBKE titkárságán:

cím:
telefon:
e-mail:

1107 Budapest, Hízlaló tér. 1.
06-1-201-7337
ombke@ombkenet.hu
A jelentkezők számára részletes programot és számlát küldünk
Bankszámlaszámunk:
K&H Bank 10200830-32310119-00000000

Kérjük, hogy személyesen, vagy munkatársai aktív részvételével járuljon
hozzá a rendezvény sikeréhez!
Budapest, 2021.október 6.
Jó szerencsét!
Dr. Fancsik Tamás
elnök
MBFSZ

Dr. Hatala Pál
elnök
OMBKE

Homonnay Ádám
elnök
MBSZ

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!
Az aktuális kimutatásunk szerint 380
olyan tagtársunk van, aki sem a 2020ban, sem a 2021-ben esedékes tagdíját
nem fizette meg.
Az Alapszabályunk 3§ (6) c) pontja szerint:
„Azt
a
tagot,
aki
tagdíjfizetési
kötelezettségének egy éven túl, kétszeri
írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,
az egyesület törli a tagok sorából, s ezzel a
tagsága megszűnik.”

Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
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
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Menni vagy maradni
To go or not to go, that’s the question1
avagy: „A veréb is madár”
Gondolatok Rózsavári Ferenc: SOPRON ’56” – A Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Kar hallgatói a vérnélküli forradalomban c. írásához
Bányászati és Kohászati Lapok 2019/2-3 sz.

Amíg a XVIII és XIX. században százezres,
ha nem milliós tömegeknek adott otthont
Magyarország, addig XX. és XXI. század
magyar dilemmája: menni vagy maradni.
1956-ban a családomon belül is már
negyedszer vált kérdéssé. Az első, 1919ben már a román megszállás elől
menekülve, illetve 1920-ban a Román
Királysághoz került országrészben merült
fel,
amikor
a
magyar
állami
alkalmazottaknak fel kellett esküdniük a
román királyra. Erre sokan képtelenek
voltak és elhagyták szülőföldjüket. Mindkét
nagyszülőm családja elhagyta Erdélyt és a
hozzá csatolt részeket. Az otthon
maradottak hiába könyörögtek ne menjetek
„mi lesz Erdéllyel magyar értelmiség
nélkül”, nem hallgattak rájuk. Másodszor
1944 végén Budapest megszállása előtti
hetek voltak. Menni, vagy maradni.
Szüleimmel együtt mi mentünk, Salzburgig
jutottunk, amerikai megszállási övezetbe.
Aztán vége lett a háborúnak, volt itthon
Budapesten egy kibombázott lakásunk,
azonkívül szinte semmi. Menni vagy
maradni. A magyar mezőgazdákat, így
apánkat is, Dél-Amerika várta. Mi jöttünk
haza. Nagyszüleimnél kaptunk egy szobát,
apám, mint „nyugatos” nem kapott Pesten
állást, csak a Tolna megyei Dokomlás
pusztán egy „kuláktól” elvett földön
folytathatta
munkáját
a
magyar
fűszerpaprika
nemesítését.
1953-ban
térhetett haza. Anyánk egyedül állt helyt és
nevelte két elevenen rossz kölykét. Aztán
jött 1956, a levert forradalom. Menni vagy
maradni. Testvérem, aki akkor a Soproni
Főiskola erdőmérnök hallgatója volt,
Karácsonykor már Bécs melletti táborban
fogyasztotta a hontalanok keserű kenyerét.
Üzent is haza, talán még egy teherautót is

küldött volna, hogy menjünk utána mi is.
Akkor kaptam egy könyvet áldott emlékű
keresztanyámtól
ajándékba.
Ajánlás
gyanánt csak annyi volt beleírva:
„Hazádnak rendületlenül légy híve oh
magyar”. Tizennyolc éves voltam.
Maradtunk.
Rózsavári Ferenc szép megemlékezését
örömmel olvastam. Ő azokról írt, akik
maradtak. Essen már szó róluk is, mert az
56-os megemlékezésen, ahogy írta a
nyugatra
menekült
erdőmérnökök
helytállása volt a fő téma. Mindkét oldalt
kellő alapossággal ismerem.
A soproni diákok egy kisebb hányada
Európában maradt, több mint százan
viszont Kanadába mentek, ahol a
vancouveri egyetem fogadta be őket. Ott
tanulhattak tovább, tanáraik révén a legtöbb
tantárgyat magyarul. Testvérem 1961-ben
végzett, majd 1963-ban átjött Svájcba, ahol
önálló irodát nyitott és erdei feltáró utakat
tervezett, Stasznei professzortól még itthon
tanult geodéziai ismereteket hasznosítva.
Én meghívó levéllel 1964-ben jutottam el
hozzá. A Zürich melletti Dübendorf
községben önálló lakása volt és
természetesen autója is hozzá. Én meg mint
Budapesten végzett geológus, szintén első
éves koromban Irmédy-Molnár professzor
tanszékén megtanultam szintezni. Ezt a
munkát nekem rendesen kifizette, ebből
hozhattam
haza
ajándékot,
ifjú
feleségemnek és éppen születendő
gyermekünknek. Megtehettem. Több volt,
mint a Bauxitkutató Vállalat igazgatójának
havi fizetése. Mi feleségem szüleinél
laktunk, összeházasodva kaptunk a
lakásukban egy külön bejáratú szobát. A
lakásban laktunk úgy tízen is. Egy szobában
később két kis gyerekkel. Meghívó
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levelekkel évekig jártam Svájcba dolgozni.
De jól is bánt a kis balek öccsével, aki
otthon maradt a kommunistáknak bauxitot
kutatni.
Első látogatásom során József testvéremnél
rögtön összejöttek a svájci magyarok,
egykori soproni diákok. Volt ám nagy
öröm. Vittem a hazai zöldpaprikát, meg
kecskeméti barack pálinkát ajándékba.
Elindult a szóözön. Ők kérdeztek, én meg
meséltem a hazai életről. Egyszer csak
Szilágyi Tibor megszólal: „te, mondd
Gyurka, nem hoztál véletlenül Sport
szeletet?- Meg vagy te bolondulva, én
hozzak nektek Magyarországról csokoládét
Svájcba? Na jó jó, csokoládé az van itt,
válaszolta, de Sport szelet az nincs, az az
igazi! És akkor a fiúkból kitört a honvágy,
először csak lassan csordogált, mint a patak,
később megindult és zuhogott, mint a
vízesés. Ott álltam, néztem rájuk, egyiket
sem irigyeltem. Pedig nekik volt számunkra
akkor
elképzelhetetlen
szabadságuk,
mindenkinek önálló lakása, autója, otthon
az asztalfiókban tartott útlevelük, oda
utazhattak, ahová akartak. Én meg akkor
remegő lábakkal álltam a személyzeti
osztályvezető előtt, hogy aláírja-e az útlevél
kérő lapomat. Volt pénzük, nemzetközi
valutájuk, bármit megvehettek a világban,
amit akartak. Nekünk meg a nyugati
utazáshoz a Nemzeti Banktól kellet külön
engedélyt kérjünk, hogy forintjainkat
valutára váltsuk. Meghívó útlevél esetén 10
dollárnyit kaptunk. Turista esetén meg 70et. Arra meg vagy volt pénzünk vagy nem.
De voltak nekünk olimpiai győzelmeink. Jó
a magyar győzelem a világ minden
magyarjának győzelem. Felvonták a
magyar zászlót. Jó, a magyar zászló a világ
összes magyarjának a magyar zászló. És
felcsendült a himnusz. Jó a himnusz a világ
összes magyarjának a himnusza. Ez igaz.
Mi volt ebből csak és csakis egyedül a
miénk? Csak egyetlen dolog, hogy
mindezért azok dolgoztak meg, akik itthon
maradtak. A színházban meg Bessenyei
hangja dörgött, meg Sinkovicsé, Major
Tamás volt a Lucifer és Darvas Iván meg
verset szavalt. És a rádióban magyarul

énekeltek, később már Koncz Zsuzsa, és
Zorán Sztevanovity, a mozikban meg
magyar filmeket játszottak és milyen
filmeket! Ha a villamoson valakinek
ráléptem a lábára, hát magyarul küldött el az
őshazámba. De ez még mind semmi, amikor
gyermekeink
először
megszólaltak,
magyarul szóltak hozzánk.
Egy alkalommal a svájci, volt soproni
diákok, un. kanmurit rendeztek. Erdő,
faház, tábortűz, szalonna, bor, dalolás. Egy
koma odajön hozzám. Mondja, hallom te
geológus vagy bauxitot kutatsz, minél
jobban dolgozol, annál többet visznek ki a
Szovjetbe, szóval akkor te otthon a
Szovjetuniónak dolgozol! Hi az anyját!
Akkor még nem tudtam a magyar-szovjet
bauxit alumínium egyezményről, nem
tudtam, hogy az Magyarországnak akkora
hasznot
hozott,
hogy
a
Magyar
Alumíniumipari Trösztre még a külön adót
is kivetették, de azt láttam, hogy a
bányavidékek környékén a falvakban sorra
épültek a házak, csatornázták a falvakat, a
házakat Kádár kockáknak hívták, de a
pottyantós budi helyett angol WC volt, a kút
helyett meg hideg-meleg víz folyt a
csapból. Erre mondom, jó lehet, hogy a
Szovjetuniónak dolgozom, de mondjuk azt,
amit látok, hogy a haszon fele otthon marad.
Amikor ezt elhitettem vele, már nyertem.
Feltettem a kérdést, mondd pajtás, amit te
dolgozol abból mi jut Magyarországnak?
Vita befejezve. Igaz, majdnem megvertek.
Testvérem mentett meg.
Még egyet elmondhattam volna, de akkor
még nem tudtam. Milyen munkássága volt
az akkori Magyarországnak? Bányászokat,
fúrómunkásokat ismertem. Később az
amerikai kontinensre elkerülvén, most
elmondom, annyi kiló aranyat adtak volna
értük, amennyit azok súlyban nyomtak! Ezt
Kubában egy szabad pártnapon, hová
elmentem lássak már olyat is, 1987-et,
írtunk, Berecz elvtársnak elmondtam,
minekutána panaszkodott az ország
nyomorúságos eladósodottságára. „Berecz
elvtárs,
Magyarországnak
olyan
munkásosztálya volt, hogy azzal nemhogy a
szocializmust, de még a Kánaánt is
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felépíthették volna. És ebben bizony nagy
igazság volt! Ezt ő is tudta.
És a hazai értelmiség? A magyar alumínium
iparban dolgozván, mely a 60-as évek
közepe-vége felé már a hazai ipar
húzóágazata volt, konvertibilis valutát és
konvertibilis szaktudást is termelt. A
nyugatiak pénze meg nagyon kellett, hogy
olyan műszerekhez, gépekhez és piachoz is
juthassunk, amivel, a nyugati világtól való
lemaradás
folyamatának
mértékét
csökkentsük. Volt egy társadalmi méretű
összekacsintás. Hogyan csináljuk úgy, hogy
látszólag Moszkva elvárásait teljesítve
mégse legyen belőle akkora marhaság.
Kádár minden bűne, hibája ellenére, ebben
partner volt. Ezt is el kell ismerni. Ő
sakkozott. Moszkvával is. Sakkozni meg
tudott! Mit tudott erről a nyugati
magyarság?
Tapasztalatból
tudom.
Jellemzően semmit! Hazajöttek időnként
látogatóba és leckét kaptunk abból, hogy mi
a különbség a két világ között! Ma már 30
évvel a rendszerváltás után bátran állítom,
hogy a XX. században a magyarság soha
nem állt úgy helyt, mint 1960 és 90 között!
Igen tudom azt is. Külföldön idegen
országban, idegen nyelven munkában
helytállni nem könnyű. Erre lehetnek
büszkék nyugatra szakadt honfitársaink.
Igazán nagy dolog. El kell ismerni, jó hírét
keltették a magyarságnak, büszkék is
lehetünk rájuk! Ott Nyugaton mind szent
dalnokok lehettetek! No de itthon
helytállni? Nem tudjátok?

Társakra és a csordára nézett
Eltemette rögtön a nótát
Káromkodott vagy fütyörészett”
Több mint száz éve írták. Tudom, mert
tapasztaltam: dolgoztam ám én itthonról a
Nyugati világnak is. Micsoda különbség!
Hányszor méltatnak itthon nagy tudósokat
„nemzetközileg elismert tudós volt”.
Hölgyeim és uraim, most megmondom
lehet, hogy nagy dolog. Ennél már csak az
nagyobb, ha itthon is elismerték (volna).
De, ahogy Ady nem temette el a nótát, úgy
a hazaiak sem. Újra meg újra felállni, azt mi
itthon sokkal jobban megtanultuk. De
amikor nyugatiaktól kapjuk az oktatást,
akkor az már nekünk sok. Akkor arra már
válaszolni kell, Rózsavári Ferenc sem
állhatta meg. Köszönet érte!
Befejezésül még egy gondolat. 1990-ben mi
egy olyan Magyarországot adtunk át a
szabad világnak, hogy volt hova hazajönni.
Magyarország az összes volt szocialista
ország között a legnépszerűbb, a
legmegbecsültebb ország volt. Barátaim,
kik hazajöttetek, jól tettétek. Magyarország
mindig mindenkit hazavár. Mert ez nekünk
az otthon, a haza és vár. Csak elfelejtettétek
ezt nekünk megköszönni. Ezért született ez
az írás, mert attól, hogy valaki egyszer
kerecsen sólyomnak tartja magát, attól még
a veréb is madár.

Budapest, 2020 június
„Ezerszer gondolt csodaszépet
Gondolt, halálra, borra nőre,
Bármely más táján a világnak
Szent dalnok lett volna belőle.
De amint a gatyás bamba

Komlóssy György
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Ünnepélyes székházavatás
Az új székházunk avatására gyűltek össze
2021. október 20-án a Tiszteleti tagok, a
Választmány tagjai és az új székház
megvásárlását lehetővé tevő kölcsönt-,
illetve támogatást nyújtó tagtársaink. Az
ünnepségünket megtisztelték Radványi
Gábor
és
Weeber
Tibor
József
alpolgármester urak is.
Dr. Hatala Pál elnök köszöntötte a
jelenlevőket és köszönetet mondott minden
adakozó tagtársunknak. Kiemelte, hogy az,
hogy saját tulajdonú székházunk lehet, egy
nagyszerű összefogás eredménye! Azt
kívánta, hogy az új székházunk legyen a mi

szentélyünk! Olyan hely, ahova szívesen
jönnek a tagok. Kérte, hogy a tagtársak
vegyék birtokba az épületet és tekintsék a
sajátjuknak! A köszöntő beszédet itt érhetik
el.
Az adakozók nevét tartalmazó „réz”tábla
került a Selmeci-teremben elhelyezésre.
Minden adakozó Juhász Márton grafikusművész által tervezett oklevelet kapott. Az
ünnepségen St. Martin művész úr
tiszteletbeli kohászként „ajándék” koncertet
tartott, köszönet érte! Három dalát adta elő:
A Déli szél, Az Álom, A Föld Sebe
Darvaza, nagy sikert aratva.

Megnyitó beszéd

Ünneplők

St. Martin

Oklevelek átadása
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Támogatóink

Zelei Gábor

Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület
Titkárságának. Köszönjük!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Rendezvény
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
100 éves a szervezett bányász
hagyományőrzés Dorog térségében
Kihelyezett Választmányi ülés
Kunoss
Endre
síremlékének
megkoszorúzása
Bányamérő Fórum

Helyszín
Budapest

Időpont
október

Dorog

november 5.

Státusz

Káloz

november
8.
15:00
Budapest, Hízlaló november
11.
tér 1.
10:00-14:00
„Köfém 80” keretében Fémkohász Székesfehérvár
november
tervben
Szakmai Nap
van
Országos Bányászati Konferencia
Egerszalók
november 17-19.
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Tudósítás a 26. Magyar Öntőnapok Kiállítás és Konferencia
rendezvényről
A rendezvényt 5. alkalommal tartotta a két
szervező szervezet – a Magyar Öntészeti
Szövetség (MÖSZ) és az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) Öntészeti Szakosztálya a
Herceghalmon található Hotel Abacus****
szállodában.
A kiállítás megnyitója 2021.10. 15.-én
(péntek) 16.00-kor volt.
A plenáris ülést Dr. Hatala Pál vezette.
A konferenciát köszöntötte Csizmadia
Zsuzsanna, Herceghalom polgármestere
és Zelei Gábor, az OMBKE ügyvezető
igazgatója.
Megnyitó beszédében Dr. Vigh László, a
Magyar Öntészeti Szövetség elnöke
köszöntötte a rendezvény támogatóit.

Kiemelt szponzorok voltak:
CSABA METÁL Öntöde Zrt. (H)
FÉMALK Zrt. (H)
INDUCTOTHERM EUROPE LTD (UK)
NEMAK Győr Kft. (H)
GRUDZEŇ LAS SP z o o (PL) & TPLUST
s r o (SK)
Szponzorok:
ALBA METALL 1991 Kft. (H)
ALU-ÖNTŐ Kft. (H)
ANTAMIK Kft./Ltd
CASTER Cégcsoport (H)
CSEFÉM Kft. (H)
CSEPEL METALL Kft. (H)
EBA Kft. (H)
EURO-METALL Kft. (H)

FOUNDEX Kft./Ltd. (H)
HÜTTENES-ALBERTUS
CHEMISHE
WERKE (D)
K+K VAS Kft. (H)
MESSER HUNGAROGÁZ Kft. (H)
MISKOLCI
EGYETEM
MŰSZAKI
ANYAGTUDOMÁNYI KAR
ÖNTÉSZETI INTÉZET (H)
NEMETECH MÉRNÖKIRODA Kft. (H)
ÖNTŐGÉPSZERVIZ Kft. (H)
PYROVEN Kft. (H)
ROBOTLINE Kft. (H)
SIDERMAG O O O (RUS)
SZEGEDI ÖNTÖDE Kft. (H)
TPLUST s.r.o. (SK)
TP TECHNOPLUS Kft. (H)
Vigh úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
26. Magyar Öntőnapok rendezvény már
délelőtt megkezdődött volna, de sajnos a
középiskolások szakmai délelőttjét idén
nem tudtuk megrendezni, mivel a meghívás
ellenére
a
szakképzési
helyekről,
szakiskolákból nem küldtek diákot, így
töröltük a tervezett előadásokat és a
formázási és alumíniumöntési gyakorlati
bemutatót is.
Pénteken délelőttre a Csepel Metall Kft. és
az
Ecseri
Kft.
Ceglédi
Gyára
megtekintésére
meghirdetett
két
öntödelátogatási programon 78 érdeklődő
szakember vett rész.
A plenáris ülést megelőzően nyílt meg
délután, 18 társaság részvételével a szakmai
kiállítás, ahol kiállítók voltak:
BL METAL Ltd/Kft. (SLO)
CASTER CSOPORT (H)
KVARC és ÁSVÁNY Kft./Ltd (H)
FOUNDEX Kft./Ltd (H)
GRUDZEŇ LAS SP z o.o. (PL)
HOUGHTON Magyarország Kft./Ltd (H)
INDUCTOTHERM EUROPE Ltd/Kft.
(UK)
JAMES DURRANS and SONS Ltd (Slo)
NANOTEST HUNGARY Kft./Ltd (H)
NEMAK GYŐR Kft./Ltd
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SIDERMAG O O O (RUS)
TPLUST s. r. o (SK)
TP TECHNOPLUS Kft./Ltd (H)
VESUVIUS Ltd (SK)
VOEST ALPINE HUNGARY Kft./Ltd
A „roll-up” szekcióban három társaság
állított ki:
+HAGI+ Ingeniering Ltd (A)
Machine +Repair Szolgáltató Kft. (H)
Öntőgépszerviz Kft. (H)

-

-

-

40 szakmai előadás, ebből 9 diák és
doktorandusz és 5 céginformációs
előadás,
egy remek pezsgős köszöntést
követő kiváló „retro” könnyűzenei
koncert,
egy hangulatos és fegyelmezett
„Selmeci” szakestély.

Ezt követően az Elnök a Konferenciát
megnyitotta.

A plenáris ülés levezetője bejelentette, hogy
2021-ben a „Nándori Gyula Emlékérmet”
Szentpéteri Mariannának ítélte a Magyar
Öntészeti szövetség elnöksége. A díjazott a
Győri Szakképzési Centrum Lukács Sándor
Járműipari és Gépészeti Technikum és
Kollégium igazgatója és személyében is,
illetve intézményével is múlhatatlan
érdemeket szerzett az öntész szakma
középfokú duális képzési rendszerének
kialakításában, illetve megerősítésében.
A díjat Dr. Vigh László, a Magyar Öntészeti
Szövetség elnöke adta át.
A kiadott programnak megfelelően 3
plenáris előadás hangzott el.
Másnap és az azt követő napon tartották
meg előadásaikat, fogadták a látogatókat a
regisztrált szakemberek és kiállítók.
A nagy sikerrel zárult rendezvény három
napjának legfontosabb mutatói:
- 208 regisztrált résztvevő,
- 26 szponzor,
- 18 kiállító,
- 2 öntöde meglátogatása, 78 fő tett
látogatást,

Az rendezvény részletes programja, az
elhangzott előadások és azok előadóinak
neve a www.foundry.hu honlapon
megtalálható angol és magyar nyelven.
Az OMBKE ajánlotta fel a „26. MAGYAR
ÖNTŐNAPOK
KIVÁLÓ
SENIOR
SZAKMAI ELŐADÁSA” címmel a
„senior” előadói díjat, míg a MÖSZ a Dr.
Bakó Károly emlékének megőrzésére
alapított „Ezüst Lanzetta” díjat a Magyar
Öntőnapok Kiváló diák előadása díjazására.
A „senior” előadói díjat a szekcióelnökök
véleménye alapján Petus Róbert, a Spinto
Hungária Kft. mérnöke az „Alumínium
nyomásos öntőszerszámok kontúrkövető
hűtése” című előadása alapján kapta meg. A
díjat Dr. Fegyverneki György, az OMBKE
Öntészeti Szakosztály elnöke adta át.
Az „Ezüst Lanzetta” díjat. Dr. Molnár
Dániel és Dr. Erdélyi János (mindketten a
Miskolci Egyetem Öntészeti Intézetének
oktatói), a diák szekció elnökeinek javaslata
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alapján ítélte a szervező bizottság oda
Bogoly Leventének a „Kettős oxidhártyák
és
szemcsefinomító
fázisok
kölcsönhatásának vizsgálata alumínium
ötvözet olvadékok esetén” témakörben a
Gyarmati Gáborral és Dr. Fegyverneki
Györggyel közösen jegyzett előadása
megtartásáért. A díjat a MÖSZ elnöke adta
át.
Dr. Vigh László elnök zárszavában
megköszönte az előadóknak, a kiállítóknak
és a regisztrált részvevőknek, az
alvállalkozóiknak, hogy hozzásegítették a
rendezőket a 26. Magyar Öntőnapok sikeres
lebonyolításához. Megköszönte a sok
munkát végző munkatársaknak a heteken át
tartó,
nagy
odafigyeléssel
végzett
tevékenységét, kiemelt köszönetet mondott
Dr. Hatala Pálnak, Fifek Gabriellának,
Katkó Károlynak és Gulyás Krisztának (ők
a MÖSZ és OMBKE tagjai), Dr. Molnár
Dánielnek, a ME Öntészeti Intézet
oktatójának, a szekcióelnököknek, az
ABACUS Hotel csapatának és Krajnyák
Szabolcsnak és Gogoly Leventének, a
segítő miskolci egyetemistáknak, és

mindazoknak, akik valamilyen módon még
részt vettek a rendezvény sikeres
lebonyolításában.
Ezt követően bezárta az Elnök a 26. Magyar
Öntőnapok rendezvényt és bejelentette,
hogy 2023. októberében a rendezők ismét
megszervezik az Öntőnapokat!

HP

Kövesi Tibor kollégánk a XV. Nógrádi Megyenap díjazottjai
között
Megyénkben 15 esztendeje szokássá vált
a kiemelkedő teljesítmények, életművek
elismerése. Általában szeptemberben kerül
sor arra az ünnepi közgyűlésre, melyen a
Nógrád Megyei Önkormányzat köszönetet
mond azoknak a személyeknek, civil
szervezeteknek,
intézményeknek,
egyesületeknek, akik hosszú időn, akár egy
életen keresztül Nógrád megye és/vagy a
helyi kisebb, nagyobb közösségek
ismertsége
boldogulása
érdekében
maradandót alkottak. A díjak, melyek
korábban
élt
kiemelkedő
megyei
személyiségek nevét viselik, az összes
fontos társadalmi és kulturális területet

lefedik, mely megyénk országos és azon túli
ismertségét, elismertségét segíti.
Az eseményen Kövér László, a Magyar
Országgyűlés Elnöke is jelen volt.
Köszöntő és üdvözlő szavai után
kitüntetéseket és elismeréseket adott át.
Tőle vehette át kollégánk Kövesi Tibor
arany okleveles bányamérnök a Nógrád
Megyéért díjat, amire szakmai munkája
mellett hosszú időn át végzett társadalmi
tevékenysége, első sorban a Magyar
Mérnöki Kamara és a Nógrád Megyei
Mérnöki
Kamara
megszervezésében,
alapításában betöltött vezető szerepe adott
indokot.
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balról: kitüntetettünk Kövesi Tibor, Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Közgyűlés Elnöke,
Kövér László az Országgyűlés Elnöke

Később mind az országos, mind
megyénk Mérnöki Kamarájában hosszabb
időn át több fontos pozíciót töltött be, a
hazai- és megyei mérnök társadalmunkért
munkálkodva.
A NMMK-ban (Nógrád Megyei
Mérnöki Kamara)
1996-2008 elnök
2008-2012 alelnök
2012-2020 Etikai-fegyelmi Bizottság
elnöke
A MMK-ban (Magyar Mérnöki Kamara)
1997-2009 elnökségi tag
2013-2017 Etikai-fegyelmi Bizottság
tagja
2017-2021 Etikai-fegyelmi Bizottság
elnöke
Kamarai munkájáért 2009-ben (az 1989es alapítás 20 éves évfordulóján) megkapta
a NMMK alapító elnöke kitüntető címet és
a MMK „kiemelkedő életmű elismeréséért”
megítélt Zeilinszki Szilárd Díjat.
Amellett, hogy 30 esztendőt töltött a
Nógrád megyei és az országos mérnökség

szolgálatában, hat megyei szakmai
szervezet részvételével megszervezte a
Nógrád
Gazdasági
Együttműködést,
melynek huzamos ideig elnöke volt.
Létrehozta a Nógrád Energetikai Klasztert,
melynek megyei cégek, önkormányzatok és
a Miskolci Egyetem is tagja. Több szakmai
és civil szervezeti tagsága mellett
megalapította
a
Bátonyterenyei
Lokálpatrióták Társaságát (BLT), melynek
jelenleg is Elnöke.
Kitüntetett kollégánknak szeretettel és
tisztelettel
gratulálunk!
További
tevékenységéhez jó egészséget és Jó
szerencsét kívánunk!

Livo László
A
XV.
Megyenapról
részletek
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/akiemelkedo-teljesitmenyt-es-az-ertekeketunnepeltek-a-nogradi-megyenapon-4278218/
oldalon.

a
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Bányásznapi megemlékezés Nagykanizsán
Mint minden évben, idén is meghitt
ünnepség keretében emlékeztek az olajipari
vállalatok, a MOL Bányász Szakszervezet,
az OMBKE KFVSZ DHSZ vezetése és a
Széchenyi-Zsigmondy
Szakközépiskola

képviselői a Bányásznapról és azon
kollégáinkról, akik az elmúlt 1 évben
hunytak el és már csak az égi olajmezőkről
köszönthetnek ránk Jó szerencsét!"

Török Károly
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ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET
BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY BUDAPESTI HELYI SZERVEZET
MEGHÍVÓ
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztályának
Budapesti Helyi Szervezete a következő programjára várja az érdeklődőket:
2021. november 2-án (kedd) 14 órakor
tartandó előadásra:
Az előadás címe: Búcsúzó – Jó szerencsét!
Előadó: Bajkay Árpád
az OMBKE új székházában
aminek címe:
Budapest, 1107. Hízlaló tér 1.
Személygépjárművel könnyen elérhető, a parkolás az egyesületi parkolóban és a környező
utcákban is ingyenes. Mellékelt képen látható az utcanév tábla mert az 1-es házszámon csak
ez az egy épület található
Tömegközlekedéssel
– a Belvárosból a 9-es busszal a Kőbánya alsó vasútállomásnál (Mázsa tér) vagy a Szent
László téren átszállva a 3-as villamosra, a Fertő utca Bihari utca megállótól öt perc séta,
– a Blaha Lujza térről (Népszínház utca) a 99-es busszal a Hízlaló téri megállótól egy perc
séta,
– M3 metróval, ill. metrópótlóval a Pöttyös utcai megállótól 10 perc séta.
Gyalogátkelő (zebra) csak egy van a környéken a 99-es busz megállójánál, ezért vigyázva kell
az úton átkelni.
Még ez a felirat látható a házon

Jó szerencsét!
Budapest, 2021. október 19.
Szamek Zsolt
elnök
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Támogatói felhívás

Tisztelt Bázakerettyeiek, Elszármazottak és
Mindenki, akinek fontos az olajipari
múltunk megőrzése!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bázakerettye
Jövőjéért Közhasznú Alapítvány támogatói
jegyeket bocsát ki, melyek bevételéből
Pokker Ernő egykori bázakerettyei
MAORT üzemvezető emlékművét kívánjuk
befejezni. Az elmúlt időszakban az
emlékmű alapkőtömbje felállításra került,
ezt követően a kőfaragási munkák, illetve a
felépítmény, a feliratok és egy gravírozott
arckép elkészítése következik. Ezzel
párhuzamosan kerül sor a terep-és
környezetrendezési munkálatokra.
A kivitelezés költségeit az Alapítvány több
forrásból
igyekszik
összegyűjteni,
folyamatosan keresünk támogatókat a
vállalkozói és a civil szervezeti szférából
egyaránt. Emellett rendkívül fontosnak
érezzük
a
széleskörű
közösségi
támogatottságot is, ezért döntöttünk a
támogatói jegyek kibocsátása mellett.
A
támogatói
jegyek
nem
előre
meghatározott
címletekben
kerülnek
kiadásra, így mindenki lehetőségeihez
mérten adakozhat az alábbi módokon:
• Átutalással

a Bázakerettye Jövőjéért Közhasznú
Alapítvány bankszámlájára:
75000260 - 15005173
A közlemény rovatba kérjük, írják be:
„Pokker emlékmű”
•
Személyesen
az
alábbi
személyeknél/helyeken:
Salamon Gábor – Bázakerettye –
20/458-7640
Fodor Tamás – Nagykanizsa 20/777-5831
Szabó Gyula – Bázakerettye –
20/774-9305
Polgármesteri Hivatal, Németh
Attila- Bázakerettye Fő u. 4.
B-24 söröző – Bázakerettye Fő u. 3.
Bonne Chance Étterem& Hotel –
Bázakerettye Fő u. 72.
A kapott adományról minden esetben
igazolást állítunk ki, amely alapján vállalkozások esetében - az adóalap a
támogatás összegével csökkenthető.
Adományaikat előre is köszönjük!
Bázakerettye
Jövőjéért
Alapítvány kuratóriuma

Közhasznú
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Háttér
Idén tavasszal a Bázakerettye Jövőjéért
Közhasznú Alapítvány egy régmúltban
gyökerező, nemes kezdeményezés élére
állt.
Felvállaltuk,
hogy
közösségi
összefogással emléket állítunk Pokker
Ernőnek, a bázakerettyei MAORT üzem
tragikus körülmények között elhunyt
egykori üzemvezetőjének. Sokak régi
vágyát kívánjuk valóra váltani ezzel. Főként
azokét, akik 73 éve nem hagyják nevét a
feledés homályába veszni, de azokét is, akik
úgy érzik, régi adósságot törlesztünk azzal,
hogy örök emléket állítunk egy értelmetlen
halált halt kiváló szakembernek.
Joggal vetődik fel a kérdés, miért tartjuk ezt
fontosnak ennyi év távlatából? Miben volt
Ő más, mint megannyi pályatársa, akik az
elmúlt több mint 80 évben ebben az
üzemben dolgoztak?
A választ nem lehet pusztán a tényeket
felsorolva,
tárgyilagosan
megadni.
Esetében
az
érzelmi
szempontok
megkerülhetetlenek, hiszen neve főleg
tragikus halála miatt vált ismertté. Nem
szabad felednünk azonban azt sem, hogy
érdemei a bázakerettyei- és lovászi mezők
szénhidrogén feldolgozó technológiájának
kialakítása, üzemeltetése terén egyaránt
elévülhetetlenek.
Tíz
éves
olajos
pályafutása alatt aktívan részt vett a két
üzem gazolin- és kompresszortelepének
tervezési,
építési,
beüzemelési
és
üzemeltetési munkálataiban. Szakmai
fejlődését látva a MAORT vezetése először
a gazolin- és kompresszortelep, később a
teljes bázakerettyei üzem irányítását is rá
bízta.
1948. augusztus 13-án azonban a MAORT
és számos munkavállalójának sorsa is
végzetes fordulatot vett. Az ÁVO
letartóztatta a cég több aktív és
nyugállományú
vezetőjét,
ezzel
megkezdődött
a
magyar-amerikai
vegyesvállalat ellen indított koncepciós per,
melynek egyértelmű célja az államosítás
volt. Vizsgálat alá vonták az üzemeket és a
helyi vezetőket is, szabotázzsal vádolva
őket a tervektől elmaradó kitermelés miatt.

Pokker Ernőt is többször zaklatták, egyes
visszaemlékezések
szerint
a
saját
irodájában tettleg is bántalmazták.
Folyamatosan, hetente többször is mennie
kellett kihallgatásra az ÁVO nagykanizsai
irodájába. Addigi sikeres munkáját
szándékos károkozásnak állították be, ezzel
a megbecsült szakemberből egyszerre
vádlott lett. A történelemkönyvekből pedig
tudhatjuk, milyen testi-lelki tortúra várt
arra, akit az akkori politikai rendszer
bűnösnek mondott ki.
Vajon mennyi megpróbáltatáson kellett
ezeknek az embereknek keresztülmenniük,
mennyi szenvedést kellett elviselniük?
Hányan jutottak el addig a pontig, hogy már
nem bírják tovább, és inkább a halálba
menekülnek? Pokker Ernőről tudjuk, hogy
humánus, érzékeny ember volt. Papp Simon
„Életem” című életrajzi könyvében „ideges
természetűnek” írja le, aki attól félt, hogy az
Ő letartóztatására is hamarosan sor kerül.
Pályatársai visszaemlékezései szerint,
egyetemi évei után nagyon nehéz
körülmények között élt, ezért is rettegett a
rá váró jövőtől. A folyamatos zaklatás,
bántalmazás
pedig
egyre
reménytelenebbnek láttatta vele további
sorsát, melyből nem maradt más kiút, csak
a halál.
A perben érintettek közül nem Ő volt az
egyetlen, aki ilyen döntésre jutott. Papp
Simon
is
leírja
saját
sikertelen
öngyilkossági kísérletét, amit a börtönben
követett el, és éppen a világhírű geológus
további sorsa a bizonyosság, Pokker Ernő
félelmei a meghurcoltatástól, megalázástól,
kirekesztettségtől nem voltak alaptalanok.
De említhetünk még olyan kiváló
szakembereket is, mint Papp Károly vagy
Pávai Vajna Ferenc geológusok, akiknek
idős korukra a megbecsülés helyett szintén
a kitaszítottságot és nélkülözést kellett
elviselniük. Papp Simonhoz hasonlóan az Ő
kárpótlásukra sem került sor soha,
rehabilitációjukra is csak jóval a haláluk
után az 1990-es években. Ma iskolák, utcák,
közterületek őrzik nevüket az utódok
tiszteletének jeleként, szobrok állítanak
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emléket jelezve, hogy valami kiemelkedőt
alkottak életükben.
Pokker Ernő mindeddig nem kapta meg ezt
a széleskörű tiszteletet, bár személyét a
magyar szénhidrogénipar nagyjai között
tartják számon. Az elmúlt 30 évben az
olajipari hagyományok ápolói többször is
lerótták kegyeletüket földi nyughelyénél, de
maradandó emléket eddig sehol sem
állítottak neki. Ki lenne mindinkább

hivatott arra, hogy ezt az adósságot
törlessze, mint az a közösség, amelynek
egykor Ő is tagja volt, és amelyért oly sokat
tett? Ebbe a közösségbe azonban nem csak
Bázakerettye lakossága tartozik, hanem a
magyar olajbányászok nagy családja is.
Salamon Gábor OMBKE tag Bázakerettye
(KFVSZ, Dunántúli Helyi Szervezet)

Könyvismertető
Tisztelt tagtársak!
Jó szívvel ajánlom a képen látható könyvet
minden érdeklődő számára. A könyv magán
kiadásban jelent meg, beszerezhető a
szerzőnél.
A szerző az alábbi módon érhető el:
Szabó Balázs
06-30/ 62 86 881
benmar@freestart.hu
8981 Gellénháza, Iskola u. 10.
Jó szerencsét!
Török Károly

Újabb hivatal alakult
Két ciklusban voltam Schalkhammer
Antalnak, a BDSZ korábbi elnökének, mint
Tatabánya
egyéni
listán
bejutott
országgyűlési képviselőjének szakértője is,
majd halála után egy ciklusban Nyúl István
országgyűlési képviselőnek. Akkor egy
képviselőnek két szakértője lehetett, akik
mind a parlamentbe-, mind a „Fehér Ház”ba állandó belépőkártyájuk volt (a másik

szakértő Tatabányán, illetve Mohácson
volt).
Az azóta megmaradt kapcsolataim
(képviselők és szakértők, mint MUOSZ tag
újságíró, bányász szakemberek) révén mind
a mai napig kapok információt az
országgyűlés
munkájáról.
Amikor
megkaptam azt a tájékoztatást, hogy az
Országgyűlés 2021. április 27-én elfogadta
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a 2021. július 1-én életbe lépő a
„SZABÁLYOZOTT
TEVÉKENYSÉGEK
FELÜGYELETÉT ELLÁTÓ HATÓSÁG”–
ról szóló XXXII. sz. törvényt elolvasva –
lehet, hogy naiv voltam, de ez nálam sajnos
nagyon gyakori - akkor még semmi
gondolatom nem volt, hogy az a szeretet
szakmánkat/hívatásunkat is érintheti. A
törvényben - a teljesség igénye nélkül szerepeltek a feladatok, és az is, hogy az új
hivatal elnökét október 1-jétől kilenc évre
fogja
a
miniszterelnök
kinevezni.
Legfeljebb négy elnökhelyettest már az
elnök fogja szintén kilenc évre kinevezni.
Az elnök illetménye a MNB elnök
fizetésének 90 %-a, az elnökhelyettesek
illetménye az elnök fizetésének 90 %-a (az
MNB elnök jelenlegi fizetése 5 millió
forint/hó), az új hivatal a kormánytól
független lesz, csak éves beszámolót kell az
országgyűlés elé terjesztenie.
Időközben megjelent az is, hogy Bíró
Marcellt a Miniszterelnöki Kormány Iroda
közigazgatási államtitkárát 2021. július 31én felmentették és augusztus 1-jétől a
miniszterelnök
kinevezte
miniszteri
biztosnak az előkészítő munkáért, majd
október 1-jétől a hivatal elnökének.
Bíró Marcell (1978 - ) 2002-ben a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jogi – és
Államtudományi Karán végzett jogász,
majd 2005-ben Európa jog szakjogász
végzettséget szerzett. Jogi szakvizsgáját
2010-ben tette le.
-2003 – 2005 között az Egészségügyi
Minisztériumban, mint gyakornok,
-2005 – 2008 között az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnál munkatárs,
-2008-ban a Fővárosi Gázműveknél
előadóként dolgozott.
-2008-tól az Országgyűlés Hivatalában jogi
munkatárs, majd végig különböző kormány
közeli magas munkakörökben dolgozott, 2018-tól a Miniszterelnöki Kormányiroda
Kormányzás politikai államtitkára volt.
Biztos voltam abban, hogy rövidesen készül
egy új törvénytervezet a hivatal
működésével kapcsolatban és nem is kellett
sokáig várnom.

Tájékoztatást kaptam a közelmúltban ismét
többektől, hogy már elkészült és várhatóan
még ebben az évben az országgyűlés elé
kerül a végleges törvényjavaslat (ez már be
is következett) aminek a címe: „T/1283.
számú törvényjavaslat egyes eljárások
korszerűsítését és a polgárok biztonságának
további
megerősítését
célzó
intézkedésekről”. Előadó: Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter (Budapest, 2021., 62
oldal).
A
törvényjavaslat
–
szerintemsalátatörvénynek nevezhető, hiszen több
(26) törvény módosítását is tartalmazza,
beleértve a Bányatörvényt. A javaslat
szerint a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat teljeskörűen beolvad az új
hivatalba, beleértve a Kormányhivataloknál
lévő Bányakapitányságokat is, így a teljes
bányafelügyeletet 2022. január 1-től ez a
hivatal látja el.
A törvényjavaslat általános vitájára az
Országgyűlés őszi ülésszakának 8. ülésén
2021. október 20-án a kora délutáni órákban
került sor.
Az előterjesztés szóbeli előadója Pogácsás
Tibor, a belügyminisztérium államtitkára
volt.
Ezt követték sorrendben a vezérszónoki
felszólások az alábbi sorrendben:
-Ágh Péter (FIDESZ)
-Gyüre Csaba (JOBBIK)
-Nacsa Lőrinc (KDNP)
-Dr. Harangozó Tamás (MSZP)
-Arató Gergely (DK)
A vezérszónoki felszólalások után szót kért
Steinmetz Ádám, a JOBBIK képviselője.
A vitában elhangzottakra az előterjesztő
Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium
államtitkára válaszolt.
További felszólalási lehetőséggel nem élt
senki, így a levezető elnök az általános vitát
lezárta. Bejelentette, hogy a módosító
javaslatok benyújtására csütörtökön 16
óráig van lehetőség, e szavakkal fejeződött
be ez a napirendi pont.
A folytatás:
Amennyiben érkezik módosító javaslat azt
bizottsági ülésen tárgyalják meg. Ismerve a
18

korábbi éveket – én is számtalan bizottsági
ülésen vettem részt - az szinte mindig
elutasításra kerül. Ezt követően következik
az országgyűlésen a szavazásra, várhatóan
november első felében, amiről majd a
szavazást követő hírlevélben adok

tájékoztatást, várhatóan „In memoriam”
címen.
Dr. Horn János

FÖCIK Hírek

Meghívó
Efficiency in geothermal operations and virtual visit to Insheim.
REFLECT webinárium, Nov. 4., 15.00-16.30. Regisztrálni kell!
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A REFLECT projekt november 4-én,
15.00-16.30 (CEST) webináriumot szervez,
amelynek címe: Efficiency in geothermal
operations and virtual visit to Insheim.
A webinárium házigazdája a REFLECT
projektvezetője, Katrin Kieling lesz.
Előadók:
Jörg
Uhde
(Pfalzwerke
Geofuture GmbH) és Simona Regenspurg

(Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches
GeoForschungsZentrum), a REFLECT
projekt tudományos koordinátora
Részletek:
https://www.reflecth2020.eu/2021/10/19/reflect-webinarefficiency-in-geothermal-operations-andvirtual-visit-to-insheim/
Regisztráció: https://bit.ly/3AELkM3
Magyarhoni Földtani Társulat titkársága

Miskolci Egyetem Hírei

Alig túl az 500. helyen a Miskolci Egyetem
Megjelent Times Higher Education
(THE) cég „feltörekvő gazdaságok
egyetemei” című idei, 2021-es, ám 2022re vonatkoztatott rangsora, aminek első
helyeit kínai és orosz egyetemek foglalják
el.

Ezen a listán a magyar egyetemek közül
az első helyen a Semmelweis Egyetem áll
(33. hely), míg a Miskolci Egyetem a
magyar egyetemi rangsorban a 11.
helyen, nemzetközi vonatkozásban pedig
az 501. helyen áll.
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A rangsor elkészítésekor 13 indikátor
alapján osztályozzák a listán szereplő
országok
több
száz
felsőoktatási
intézményét. Mostani helyezésével a
Semmelweis Egyetem ismét a legjobban
szereplő
magyar
felsőoktatási
intézménnyé vált.
A többi nagyobb egyetem közül az Eötvös
Loránd Tudományegyetem a 150., a

Debreceni Egyetem a 191., a Pécsi
Tudományegyetem
és
a
Szegedi
Tudományegyetem a 201–250. közötti
pozícióba került.
A képzeletbeli dobogó mindhárom fokát
kínai egyetemek vették be, sorrendben a
Peking University, a Tsinghua University
és a Zhejiang University lett az első
három helyezett.

Környezetvédelmi kitüntetések
A
Magyar
Mérnöki
Kamara
Környezetvédelmi Tagozata szeptember
16-án ünnepi ülés keretében nyújtotta át a
2021. évi kitüntetéseit. Az eseményen
Kőrösi Csaba, a Köztársaság Elnöki Hivatal
Környezeti Fenntarthatóság igazgatóság
vezetője és dr. Radics Kornélia, az
Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
tartottak előadást.
Az ünnepségen „Környezet Védelméért” -,
„Környezetvédelmi
Műszaki
Felsőoktatásért”
és
a
„Környezet
Védelméért” kitüntetések átadására került
sor.

„Környezetvédelmi Diplomadíjat” vehetett
át többek között Szász Noémi, a Miskolci
Egyetem hidrogeológus mérnöki Msc (dr.
Madarász Tamás egyetemi docens, Székely
István tudományos segédmunkatárs).
Forrás: mérnök újság, a Magyar Mérnöki
Kamara lapja (XXVIII. évfolyam,10. szám
2021.október (p: 11)
Dr. Horn János

Közel az igazság?
Sajnos igen. Eddig is itt volt, bár nem
szívesen foglalkoztunk vele. A piac telítve
volt „olcsó” energiahordozóval. Így hát
Európa nem Charles De Gaulle, hanem
Margaret Thatcher neve által fémjelzett
energia politikát követte. Az 1973-ban
indult zöld mozgalmak minden józan határt
átlépő
demagóg
félelemkeltése
a
hatalmukat féltő politikai vezetők többségét
is klímahívővé1 tette. Az energetikai
szakértő az lehetett, aki annyit tudott, hogy
a villany a konnektorból, a gáz a csőből jön.

A valódi tudomány halk szavára senki sem
volt kíváncsi.
S ahogy az „sikeres” időkben lenni
szokott, a tudás és a belőle eredő óvatosság
helyébe nem annyira a bátorság, sokkal
inkább a szabadosság lépett. Közben az
USA bejelentette, Ő lesz a Világ első számú
energia szállítója. De ki figyel oda ilyen
önmagát dicsőítő mende-mondára? Hiszen
Európa messze van onnan, s Oroszország az
Ő energiaellátója. Érdemes hát helyt adni a
sanda
természet
aggódóknak,
klímavédőknek, akik az újdonság jó üzleti

klímahívő = azt gondolja, az emberiség vissza
tudja fordítani a földi klíma változását
1
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sikerében bízva minden hagyományos saját
energiahordozónk leépítését, a jól bevált
évszázados
gyakorlat
energia
biztonságának feladását sürgetik. Sajnos,
többnyire el is érték.
A gazdaságpolitika, a fosszilis energia
hordozók kutatásának majd kitermelésének
beszüntetése után tervbe vette az
atomerőművek leállítását is. Ezzel
sebezhetővé tette az energiával való ellátás
biztonságát, melyet az európai ásványkincs
25-50%-ban jelentett. Először az import
szén, olaj és földgáz, majd az időjárás függő

1. sz. ábra
Nem irigyelt helyünk az áram importőrök között

Az energiát szállító infrastruktúrák,
áram- és gáz belpiacok összekötése
(ENTSO-E és -G) a kereskedők
extraprofitján kívül 800 millió ember
minden határon túl növő energiafüggőségét,
energiabizonytalanságát
hozta.
Nem
lehetett másként, hiszen a XXI. század
városai és az agglomerációik az összes
emberi létfeltétel biztosítása érdekében
folyamatosan
növekvő
mennyiségű
energiára,
energia
hordozóra
támaszkodnak. A mai trend, hogy a
lélekszám növekedése miatt indokoltnál
2,5-ször több energiát és kétszer több
ivóvizet használunk nap mint nap. Mindez
2021.
szeptemberében
véget
ért.
Remélhetjük?
Hogyan tudunk áramot termelni?
Gyakorlatilag 20. század elején talált
módszerekkel, amit „új innovatív”
technológiáink ellenére alig 50%-al jobb
hatásfokkal végzünk, mint akkoriban. Nem
találtunk ki semmi újat a tömeges

„hazai” megújulók lett a használati sorrend.
A korábbi hidegháborús kényszerűségből
telepített,
-de
legalább
kiváló
energiasűrűségű- atomenergiát Fukushima
balesete tette könnyen feladhatóvá. Az a
kérdés, hogy ezek után az ellátásbiztonságot
jelentő alaperőművi funkciót mivel
helyettesíti
a
villamos
rendszer
szabályozója, csak kevés szakember
fejében merült fel. Félő, hogy a bezárásokat
sürgetők pedig máig sem értik fontosságát.

2. sz. ábra
Erőmű parkunk előnytelen összetétele és kora

energiaellátásra, csakúgy, mint a gyenge
hatásfok miatt környezetbe kerülő
hulladékhő csökkentésére. Semmi olyant,
amivel a megugrott energia keresletet ki
tudnánk elégíteni. Az úgynevezett
megújulók használata irdatlan beruházási
költségek
mellett
világméretekben
2
dodonnai eredményt hozott.
Az energia ugyanis hatalmi kérdés is.
Viszont manapság egy országon belül nem
a politikai hatalom gyakorlóinak pozícióját
erősíti. Hiszen saját energiahordozóra
kevesek támaszkodnak s az ellátó
infrastruktúrák
országok
közötti
összekötései egyelőre csupán kereskedelmi
lehetőséget adnak…
Mindez nem lenne gond számunkra
Magyarországon,
ha
mi
másképp
csinálnánk. Mint mindig, a jónál is jobb jó
tanulók vagyunk most is. Sőt. Mint azt az 1.
sz. ábra mutatja világ elsők vagyunk import
áram vételezésben alacsony, kb. 5000
kWh/fő éves fogyasztásunk ellenére. Igen,
hiszen szükségletünk 20-40%-át külföldről

2 dodonnai = kétértelmű, kétes
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szerezzük be. Pedig energia hordozó
vagyonunkból sokkal több saját termelésre

3. sz. ábra
Tőzsdére épített villamosenergia biztonságunk
könnyen összeomolhat

A tények viszont makacsak. Az EU-ra is
„rákényszerített” német Energiewende
évtizedes gyakorlata megmutatta a
megújulós áramtermelés kétarcúságát.
Ebből
az
egyik
a
meteorológia
tudományának fejlődését okozhatta volna.
Azonban a múlt századi ismeretek alapján
15 perces nap- és szél energia változásokat
mesterséges intelligenciával sem lehet jól
előre megjósolni. Csupán azt mondhatjuk,
megújulós
áramtermelésben
(is)
a
„Természet kezében vagyunk”. A másik arc
a
földtani
kutatások
fejlődését
eredményezhetné az energiahordozókban
és a technológia szempontjából kritikus
ásványkincsekben -valamint az ezzel
kapcsolatos
önismeretbenszegény
Európában. A megújulós technikai
eszközökhöz nélkülözhetetlen ásványok,
ritka földfémek azonban a tulajdonos Kína
elképesztő
pénzügyi
felemelkedését
eredményezte. Melyben talán a Föld teljes
egészén tevékenykedő USA Geológiai
Szolgálat (USGS) helyi ismeretei is
segíthettek?
Bizonyára nem volt a véletlen játéka az
sem, hogy mára az energia árakat -négy év
előtti ígéretéhez híven- az USA határozza
meg, miközben határtalan nagylelkűséggel
a fosszilis energia hordozóit módszeresen
leépítő
Európa
földgáz
ellátását
Oroszország kezébe adta. A helyzet ma az
és hosszú időre az is maradhat, hogy

telne. Rajtunk kívül kevesen bíznak ennyire
a szomszédjaikban. (3. és 4. sz. ábra)

4. sz. ábra
A PV naperőműveink szerepe csekély a villamosenergia
ellátásban

Európának választania kell. Rövid távon
földgáz erőművek és LNG terminálok vagy
a leírt atomerőművek újra beüzemelésébe,
építésébe kezd. Esetleg már lezárt szenes
létesítményeit újra nyitja, földgáz mezőit
újra üzembe helyezi…
Hosszú távon azonban a kérdés másképp
merül fel. Honnan lesz beruházási forrás a
dúsgazdag Kínára licitálni a modern,
biztonságos áramtermeléshez szükséges
technikák, eszközök beszerzésére a
rendelkezésre álló rövid idő alatt? Ugyanis
az energia az EU-ban nemzeti ügy. S ami
egy kis lélekszámú országnak könnyen,
gyorsan -még ha drága pénzen issikerülhet, ugyanazt például a jócskán
leépített, megtépázott sikeres exportőrből
gyorsan
importőrré
tett
német
energiagazdaságnak már sokkal nehezebb.
Pláne, hogy a tekintélyelv alapján
törvénybe iktatott Energiewende-t is le kell
bontania. Szerencsére Uniónk közös
energia politikája (reméljük jó ideig még)
várat magára. A közös döntési kényszer mint azt az EU gyakorlata más veszélyek
esetén mutatja- nem segíti a gyors
egyetértést, sem a megfelelő intézkedést.
(Részletek
honlapon.)

a

www.energiaakademia.lapunk.hu

Livo László
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Zöld hidrogén előállítása tengeren
A zöld hidrogén az elmúlt öt évben robbant
be az energetikába és szerepe lehet a világ
szén-dioxid-kibocsátásának
csökkentésében, de előállítása és használata
legalább annyi nehézséget hoz magával,
mint amennyi megoldást ígér. Zöld
hidrogén alatt olyan módon előállított H2
molekulát értünk, amit zöld árammal
(karbon-mentes technológiával előállított
elektromos árammal) történő víz (H2O)
bontásával,
elektrolízis
segítségével
gyártanak. Megkülönböztetünk még szürke
és kék hidrogént – mindkét esetben a

folyamat egy fosszilis energiahordozóból,
metán vagy kőszén reakciójából indul.
A Haldane Project keretén belül három
társaság, a hidrogén termelő Lhyfe (Nantes,
Franciaország), az Aquaterra Energy
(Norwick, Egyesült Királyság) tengeri
mérnöki iroda és a Borr Drilling Ltd.
(Aberdeen, Egyesült Királyság) tengeri
fúrási vállalkozó szövetkezett zöld hidrogén
előállítására az Északi-tengeren. Az
elektrolízishez szükséges zöld elektromos
áramot a tengerre telepített szélerőmű-park
fogja biztosítani.

Tengeri szélerőmű-park

A tervezést az Aquaterra Energy, a
hidrogén termelő technológiát a Lhyfe és
tengeri fedélzetet a Borr Drilling Ltd. fogja
biztosítani. Ennek érdekében egy működő
lábakra emelhető tengeri fúrófedélzetet
alakítanak át. Az egyedi, rugalmas és
olcsóbb megvalósításhoz a már meglévő

tengeri szélerőmű parkon és a működő
tengeri fúrófedélzet átalakításán kívül
felhasználják még a meglévő tenger alatti
földgázszállító vezetéket, a szárazföldi
fogadó állomást és minden olyan
infrastruktúrát,
amely
ehhez
a
technológiához alkalmazható.
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A tengeri fúrófedélzet átalakítása
OE Offshore Engineering, September 21, 2021

id. Ősz Árpád

Könyvismertetés
Réthy Károly: A nagybányai bányakörzet ércbányái és kohóművei (Budapest, 2020.) c.
könyvéhez

A 2020-ban megjelent, és a Covid-jávány
miatt csak 2021. szeptember 15-én tudta a
szerző az OMBKE új székházában a
bizottsági ülésén bemutatni. Így került a
birtokomba Réthy Károlynak ez a
nagyszerű munkája. A könyv történelmi
kitekintéssel a régi korokra, a nagybányai
bányakerület fontosabb ércbányáit és
kohóműveit és azok gazdasági jelentőségét
mutatja be a honfoglalástól szinte
napjainkig. Amint azt Szirmay Antal is írta:

„…melyek finom arannyal és ezüsttel
gazdagították a királyi kincstárt és a hazát.”
A könyv több fejezetben ismerteti a
Kereszthegyi bánya és kohómű; Veresvizi
bányamű; Borpatak aranybányái; Herzsaés Kisbánya bányái és kohóműve; Miszt- és
Láposbánya bányái, kohóművei; Fernezelyi
kohó- és ércbeváltó-mű; Felsőbányai
kincstári bánya- és kohómű; A sújtori
aranybánya; Kapnikbánya ércbányái és
kohóműve. Az Iloba-völgyi ércbányák;
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Erzsébetbányai ércbányák és kohómű; A
budfalvai
ércbányák
és
kohómű;
Ércbányászat az Avas hegyvidéken; Óradna
(Radna) ezüstbányái és kohóműve és végül
a borsabányai bánya- és kohómű történetét
teljes alapossággal említi, valamint a
legkorábbi bányaművelőket is.
Mivel ez idáig ennek a területnek a
bányászattörténete ilyen alapossággal és
ennyi pontos szakirodalmi hivatkozással
még nem volt olvasható, megtalálható, így
fontos alapművet jelent. Magam is
megtapasztaltam, hogy egyes jelentős
bányaművelő vállalkozók, vagy éppen
vezetői szerepet betöltő személyek, szinte
nyomtalanul tűntek el az alsó- és felsőmagyarországi bányászat történetéből, és
lám itt előkerülve találom meg, és egy-egy
személy olyannyira karakteres, hogy 300400 éves távlatból is felismerhető a
munkája, a stílusa alapján. Érdekes olvasni,
megélni, hogy egyes bányatisztviselők,
vagy bányatulajdonosok milyen hatással
voltak
a
nagybányai
bányakörzet
bányaművelésére, mint ahogyan az
Selmecbányán történt korábban.
Utólagos „fülszöveg”

Réthy Károly 1935. október 23.-án
született, Margitta (Marghita, Románia),
geológus, közgazdász. Elemi iskolai
tanulmányait Margittán és Érmihályfalván
(Valea lui Mihai) végezte, majd a fémipari
szakiskola elvégzése után, 1952-1953-ban
fémipari szakmunkás Margittán és
Voivozon. Tanulmányait Kolozsváron
folytatta, ahol 1955-ben érettségizett. 1955
és 1957 között a román hadseregben katonai
szolgálatot teljesített, utána 1957-1958-ban
újra fémipari szakmunkás Margittán. 1958
és 1959-ben a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem, majd 1959 és 1963
között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
geológia szakos hallgatója, ahol 1964-ben
kutató-geológus diplomát szerzett. 1961ben Jászvárosban (Iaşi) a romániai
egyetemisták
kémiai
tudományos
konferenciáján
„A
Cebe-hegységgel
kapcsolatos kőzettani adatok'' című
dolgozattal társszerzőként II. díjat nyert.
Miszt- és Láposbányán geológus (1963 és
1967 között), ahol 1967 és 1986 között,
mint geológus főmérnöki beosztásban
dolgozott.
1969-ben
közgazdasági
szakvizsgát tett. A napi munkája mellett a
kolozsvári, bukaresti és nagybányai
egyetemek megbízásából az egyetemisták
nyári gyakorlatát is vezette. A nagybányai
főiskola
megbízásából,
végzős
egyetemisták
diplomamunkáinak
tudományos irányítója is volt. Pályafutása
alatt számos ismeretterjesztő cikket közölt a
Romániai Magyar Szó és a kolozsvári
Családi Tükör hasábjain. Tagja: a Romániai és a Magyarhoni Földtani Társulatoknak,
az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületnek, s az amerikai
„National Geographic” társulatnak. 1997től Magyarországon él, s több tudományos
munka
szerzője
és
társszerzője.
Tiszteletbeli bányamérnök cím tulajdonosa.
Réthy Károly szakcikkei
Date petrografice in legătură cu Măgura
Ţebei. – A Cebe hegykúppal kapcsolatos
kőzettani adatok (társszerző). Semin. naţ. de
chimie al cerc. Ştiinţ., Iaşi 1961.; Gradul de
confirmare a rezervelor geologice la
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zăcămintul Nistru, Jud. Maramureş. – A
misztbányai érctelep tartalékai fokának
igazolása, Máramaros megyéből Arhiv.
Minist. Min. Petr. şi Geol., Bucureşti,
1975.; Estimarea rezervelor şi a gradelor de
precizie pe panouri geologice prin metoda
geostatistice pe filonul 143 de la E. M.
Nistru. – A misztbányai 143-as telér
blokkokra lebontott tartalékainak és
precíziós
értékeinek
felbecsülése
geostatisztikai módszerrel. Arhiv. Minist.
Min. Petr. şi Geol., Bucureşti, 1976.; Unele
date asupra proprietilor fizice ale rocilor din
câmpul minier Băiţa-Nistru şi comportării
lor in calitate de roci gazdă a filoanelor
metalifere. – A Lápos-Misztbánya ércmező
kőzeteinek
fizikai
tulajdonságaira
vonatkozó egyes adatok, és azok
viselkedése,
mint
befogadó
kőzet
(társszerző). Dări de Seama, vol. LXVI.
(1979), 2. Zăcăminte, Inst. Geol. şi Geofiz.,
Bucureşti, 1982.; Götz Endre-Réthy Károly
(Baia Маrе/Nagybánya, Ro): Vivianit
előfordulása
Misztbányán,
(1996.
augusztus 17-én elhangzott előadás a
Magyar
földtudományi
szakemberek
világtalálkozója
HUNGEO’96,
Balatonalmádi, közli: Földtani Közlöny
127. évf. 1997/1-2 , 225.old.); Endre GötzKároly Réthy: Vivianite occurrence at the
Nistru Mine (Misztbánya, Románia). Acta
Geologica Hungarica, Vol. 41/1, Budapest,
1998.; Réthy Károly: Lápos és Misztbánya
teleptani viszonyai Földtani Kutatás
(Budapest) 1998/4. szám 6-12. old.; Réthy
Károly: A Sikárló és Lápos völgyek közti
terület neogén vulkanizmusa (Máramaros,
Románia). Földtani Kutatás, Budapest,
2000/1. szám 16-21. old.; Réthy Károly:
Nagybánya
vidéke
érctelepeinek
ásványvilága. Földtani Közlöny, Budapest,
2000/3-4. szám; Fekete Szentgyörgybánya
(Románia) korai nemesfémérc kitermelése
és magyar vonatkozásai. Földtani Kutatás,
Budapest, 2001/4.; Emlékezés dr. Balogh
Ernő (1882-1969) életére és munkásságára
születése 120. évfordulóján. Földtani
Közlöny, Budapest, 2003/1.; Goslarit
előfordulás a romániai Láposbányán
(Báiţa). Földtani Közlöny, Budapest,

2004/1.; Aranymosás Máramarosban és
Szatmár megyében. Földtani Kutatás,
Budapest, 2006/4.; Misztbánya (Nistru) Cuszulfidos
telércsoport
piritkristályai.
Földtani Közlöny, Budapest, 2007/1.;
Réthy Károly-Mihálka István-Götz Endre:
Adatok a Miszt-Láposbánya (Románia)
környékén található hidrotermális érctestek
geokémiai
ismeretéhez
(tanulmányi
kivonat) BKL-Bányászat, 2007/2. 35-39.
old.;
Múzeumalapítás
Nagybányán,
különös
tekintettel
az
Ásványtani
Múzeumra. Magyar Múzeumok, Budapest,
2008/3.; Réthy Károly: Dr. Szokol Pál élete
és munkássága. BKL-Bányászat, 2008/4.
59-60. old.; Réthy Károly: Emlékezzünk
Szellemy Gézára (1849-1909). BKLBányászat, 2009/4. 46-48. old.; Réthy
Károly: Az arany kinyerése ciánlúgozással
Nagybányán és Erdélyben Természet
Világa, Budapest, 2009/9.; Réthy Károly: A
brádi Aranyásvány Múzeum. Természet
Világa, Budapest, 2009/12.; Réthy Károly:
Honfoglalás előtti érckitermelés és kohászat
Nagybánya vidékén. BKL-Bányászat,
2010/1. 27-28.old.
Réthy Károly szakmai, tudományos
munkássága mellett bányászattörténettel is
foglalkozott, s szépirodalomi munkássága
is jelentős. Az eddig megjelent könyvei
(azzal a megjegyzéssel, hogy minden
könyvét sajnos nem tudom felsorolni, de
amit sikerült a kiadók listáin megtalálnom,
azt az alábbiakban közlöm, törekedve a
kiadás időrendjére):
Réthy Károly: In N. Tessitori Nóra. In.:
Tessitori Nóra művészete, cikkek, versek,
emlékezések, levelek
(Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1986, és
még több kiadást is megért az antikvár
ajánlatai szerint).
Réthy Károly: Drágakövek és gyöngyök
(Dacia Könyvkiadó (Antena sorozat),
Kolozsvár, 1990., Budapest, Presztízs
Kiadó, 1993, és még több kiadást is
megért).
Réthy Károly: Egy enigma nyomában. Hol
volt a bibliai Ophir és annak aranybányái?
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In.: Föld és Ég (Budapest, Hantken Kiadó,
2009).
Réthy Károly-Tóth János: Nagybánya és
Máramaros vidékének földtani, ásványtani
kőolajipari kutatói, irodalma a XX. század
közepéig. (című könyve, mely forrásértékű
bányászati szakmunka), Zalaegerszeg,
2010.
Réthy Károly: Aranybáró (regény).
Budapest, 2011.
Réthy Károly: Harangomlás (regény).
Zalaegerszeg, 2012.
Réthy Károly: Királyi utak (útiregény).
Budapest, 2014.
Réthy Károly: Az arany varázsa. Budapest,
2014.
Réthy Károly: A múlt érintése (regény).
Budapest, 2015.
Réthy Károly: Az istenek földjén
(útiregény). Budapest, 2016.
Réthy Károly: Korzika ezeregy arca
(útiregény). Budapest, 2018.
Réthy Károly-Tóth János: Szénhidrogénkutatás és -termelés a Partiumban.
Zalaegerszeg, 2019.
Réthy Károly: A nagybányai bányakörzet
ércbányái és kohóművei. Budapest, 2020.

A szerző irodalmi sokszínűségét – a cikk
megírásához végzett kutatásom közben
talált – versével szeretném érzékeltetni:
Séta a pokolban
A reggeli napfény elvész a ködben,
s megdermedt vulkáni láva fölöttem.
Az ókortól cipelt munka oly komor,
s lyukas nadrágban fütyül a nyomor.
Míg én lassan haladok a tárna kövén,
s falain a lámpámból kiszabadult fény.
A félelem mocorog reszketve csendben,
a szikláktól körülvett szívemben.
S a bányászok hada rohamra gyúlva,
a munka mérgét a sziklába fúrja.
S lelkükből oly nehéz sóhaj száll:
még sziklába zárva fészkel az aranymadár.
Így visz tovább két tudatlan lábam
az ősi pokolnak e kihalt templomában.
Réthy
Károly
(NagybányaBudapest)
Írta Réthy Károly geológus bányamérnök
munkásságáról Káplánné Juhász Márta okl.
kohómérnök

Emlékezzünk Tulogdy János kolozsvári professzorra
Hogy ki volt Tulogdy János
professzor, dr. Köpeczi Bélát, a Magyar
Tudományos
Akadémia
egykori
főtitkárának elismerő szavait idézem: „a
természettudomány iránti érdeklődést, és a
természetjárás szeretetét Tulogdy János
tanáromnak köszönhetem”.
Tulogdy János természettudós,
barlangkutató és a Kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem professzora, egykori
geomorfológia (földfelszíntan) egyetemi
tanárom 130 éve, 1891. október 12-én
született Tordán. Apja a Kolozsvári
Gazdasági Akadémia tanára volt, s elemi és
középiskolai tanulmányait Kolozsváron a

Farkas utcai Református Kollégiumban
végezte és ott is érettségizett 1909-ben.
Utána a Kolozsvári Magyar Kir.
Ferenc József Tudományegyetem Ásványföldtan (majd Földrajz-Természetrajz)
Tanszékén folytatta tanulmányát, melynek
az
Ásvány-Földtan
Tanszék
első
professzora 1895-ig Koch Antal (18431927) volt. Ahol a tanítványai közül később
olyan tudós személyiségek tanítottak, mint
Cholnoky Jenő (1870-1950) hidrológiát,
Szádeczky-Kardos Gyula (1860-1935)
ásvány- és földtant, Kürthy Sándor (18531889) és Primics György (1849-1893)
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földtant, Benkő
ásványtant.

Gábor

(1858-1931)

Tulogdy János
(1891-1979)

A későbbiek során pedig Szentpéteri
Zsigmond (1880-1952) föld-, kőzet- és
ásványtant, Balogh Ernő (1882-1969)
ásvány- és kristálytant, Papp Simon (18861970) földtant, Török Zoltán (1893-1963)

magmás kőzettant és Tulogdy János
geomorfológiát és földrajzot.
Kitűnő tanulmányi eredményeinek
köszönhetően, Tulogdy János 1912-ben
harmadéves diákként gyakornoki megbízást
kapott a Kolozsvári Magy. Kir. Ferenc
József Tudományegyetem Ásvány- és
Földtani Tanszékén, amit 1913-ban
véglegesítettek, ahol 1914-ben sikeresen
abszolvált.
Utána
az
1914-es
mozgósításkor, mint önkéntes a galíciai
fronton harcolt, ahonnan 1915-ben a lábát
ért súlyos sebesüléssel tért haza. Hosszabb
egészségügyi rehabilitációs kezelések után,
a katonai betegszabadsága alatt 1916-ban
sikeresen vizsgázott pedagógiából, és tanári
oklevelet is szerzett.
Miután felmentették a katonai
szolgálat alól, 1920-ban helyettes és 1921ben végleges tanári kinevezést kapott a
Kolozsvári Református Kollégiumba, ahol
1945-ig természettudományt és földrajzot
tanított. Érdemes megemlíteni, hogy 1919
és 1926 között Wass Albert (1908-1998)
ismert író is a Kolozsvári Református
Kollégium tanulója volt és a fiatal Tulogdy
János tanítványa. Erről a „Kard és Kasza”
című könyvének 2-ik kötetében írt (ő volt
Erőss Miklós tanuló).

A Kolozsvári Református Kollégium (1934)
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Miután a románok 1919-ben kiűzték
a kolozsvári egyetem épületéből a
hűségesküt
megtagadó
magyar
professzorokat, a többségük elhagyta
Erdélyt és az egyetem Szegedre költözött. A
Kolozsvárról 1919-ben elűzött és Szegedre
menekített Magyar Kir. Ferenc József
Tudományegyetem
1940-ben
újból
visszakerült Kolozsvárra. S az 1940-1945
között Koch Antal professzor egyik
tanítványa, Prinz Gyula (1882-1973)
geológus, geográfus professzor vezetése
alatt
állt.
A
Matematika
és
Természettudomány Karon az Ásványtan
Tanszék élére pedig Szentpéteri Zsigmond
professzort nevezték ki.
1945 után 1959-ig Tulogdy János
professzor is az újonnan alakult Kolozsvári
Bolyai
Tudományegyetem
magyar
felsőoktatás tanári karát erősítette. Akik
közt ott találjuk Balog Ernő, Török Zoltán
és Nagy Lajos (1891-1979) professzorokat,
valamint Grigercsik Jenőt (1913-1983) aki
térképészetet és tereptant tanított és Incze
Andor (1911-1986) előadó tanárokat is. A
köztiszteletnek örvendő Tulogdy professzor
tudományos
felkészültségének
köszönhetően - az egyetemi hallgatók
megelégedésére -, oktató munkáját
rendkívül lelkiismeretesen végezte.
S hosszú ideig az „Erdélyi Kárpát
Egyesület” alelnöke is volt. Amikor 1959ben
a
magyar
nyelvű
Bolyai
Tudományegyetemet beolvasztották a
román Babeș Tudományegyetembe, ami a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem nevet
kapta, a Bolyai Tudományegyetem
professzorainak többségét, köztük Tulogdy
Jánost is nyugdíjazták. A természet
szeretetéről híres professzor 1979. október
1-én hunyt el Kolozsváron. Akihez egykori
kollégái és tanítványai mindig elismeréssel,
tisztelettel és szeretettel viszonyultak.

Síremléke a kolozsvári Házsongárdi temetőben

Tulogdy János, aki 1925-ben a
Budapesti Tudományegyetem „cum laude”
minősítéssel föld- és ásványtanból,
valamint földrajzból is doktori oklevelet
szerzett, oktatói munkája mellett közel 300
tudományos és ismeretterjesztő cikket és
könyvet írt. S halála előtt 1976-ban jelent
meg a „Földrajzi Kislexikon”, amit két
kitűnő tanítványával állított össze.
Irodalom:
Kubassek J.: A földrajzprofesszor akit mindenki
szeretett. Természet Világa, 148.
évf., 4. szám, 2017.
Nagy A.: Emlékezés Tulogdy János professzorra.
Magister 5. évf. 3-4 sz. (2007).
Udvary Fr.: A romániai magyar kisebbség
történelmi kronológiája 1990-2017.

Réthy Károly
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Selmeci „szép hárs”
adalékok a későközépkori oltárfestő MS mesterhez

MS mester 1500 körüli, selmecbányai nyolc
részes templomi szárnyas-oltár képei közül
ma négy – a passiójelenetek, így a Krisztus
az Olajfák hegyén, a Keresztvitel, a
Kálvária és a Feltámadás – az esztergomi
Keresztény Múzeumban van. A sorozat
legbecsesebb darabja – a Vizitáció (1. kép)
– a fővárosi Magyar Nemzeti Galériában
látható. A Feltámadás kivételével ez utóbbi
négy képet az 1990-es években restaurálták.
A Jézus születése kép a szlovákiai
szentantali plébániatemplomban, míg A
királyok imádása festmény a franciaországi
lille-i Musée des Beaux-Arts épületében
tekinthető meg. A nyolcból egy kép –
vélhetően az Angyali üdvözlet című – pedig
nem ismert, még nem került elő vagy már
megsemmisült. A középkori késő gótikus és
reneszánsz hatású, fura módon nem azonos
méretű, de átlagosan másfél méter magas és
90 cm széles – tojástemperával hársfára
festett – oltárképek a 16. század első
évtizedében, 1506 körül készültek és
Selmecbányához, azon belül is minden
bizonnyal a kezdetektől 1727-ig a Szent
Katalin templomhoz kötődtek. 3 A hársfának
e tanulmányban lesz még – némi
újszerűségi, így az eddigi kutatásokat is
kiegészítő – jelentősége.
Az ősi bányavárosban az 1500-as évek első
felében – külterületek nélkül – 310 ház, 294
háztulajdonos, 922 adózó és 2171-2421
közötti lakos volt, valamint akkor élt a
„leányvári boszorkány”, Rössel Borbála is. 4
Az 1500-as évek elején – a selmeci
kezdetekkor – a négy passiókép vélhetően
az oltár csukott állapotában volt látható az
alsó
sorban
és
felettük
Jézus
gyermekségének
szintén
négyrészes
jelenetei sorakoztak.

3

Mikó Árpád (szerk.): „Magnificat anima mea Dominum” MS mester
vizitáció-képe és egykori selmecbányai főoltára. Budapest, 1997. 7., 143-144., 146.,
161., 167., 171., 176., 179., 182., 185.; Endrődi Gábor: Két táblakép a 18. századi
Újbányán. Csekélység MS mesterhez. In. Művészettörténeti Értesítő, 55. (2006) 1. sz.
119-124.;
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=424&page=0
&vt= és https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-etRenaissance/Adoration-des-Mages/(plus) és https://mng.hu/mutargyak/maria-

1. kép: Vizitáció (139,5 x 94,7 cm, Magyar
Nemzeti Galéria)

A passiójelenethez tartozó Feltámadás
képen az 1506-os dátum és az MS
mesterjel-monogram látható (2. kép). Az
ismert oltárképek a 20. század elején –
elsősorban Divald Kornél, majd Genthon
István által – nyertek szakmai érdeklődést
és a megbecsülésükre is ekkortól került sor.
A Feltámadás kép mesterjele és dátuma
alapján
a
művészettörténészek
a
stílusjegyek egyezősége, hasonlósága okán
a többi képre is kiterjesztették a szerzőt és a
keltezést, így kijelentették az összetartozást.
Az 1500-as évektől az 1900-as évekig
nehezen megállapítható, hézagos a
táblaképek több évszázados – selmeci és
latogatasa-erzsebetnel-oltarszarny-hetkoznapi-oldalanak-reszlete-a-selmecbanyaiszent-katalin-templom-egykori-fooltararol/ (letöltés: 2021.09.05.)
4
Paulinyi Oszkár: A Garam-vidéki bányavárosok lakosságának
lélekszáma a XVI. század derekán. In. Történelmi Szemle, 1. (1958) 351-378.; Paulinyi
Oszkár: Vállalkozás és társadalom. In. Történelmi Szemle, 19. (1976) 4. sz. 548-599.;
Lovik Károly: A leányvári boszorkány. Budapest, 2011.; Zichy Géza: A Leányvári
boszorkány. Sopron, 2012.
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környékbeli – története. Alaposan feltehető
az 1506 körüli egységes selmecbányai
kezdet. Ezt követően a 18. században
részben az egyházlátogatási jegyzőkönyvek
alapján az oltárképek Selmec környéki, így
szentantali,
újbányai
és
tópataki
5
plébániákra
történt szétszóródása –
lényegében a festmények selmecbányai
mellőzése-selejtezése – tapasztalható.6
Ennek megfelelően 1727 és 1755 között
Újbányán a templomban volt a selmeci
Szent Katalin templomból odakerült kettő
„réges-régi kép” – a ma ismeretlen Angyali
üdvözlet és a Lille-ben lévő Királyok
imádása tábla –, ugyanakkor ezek 1755
utáni sorsa nem ismert. 7
Az oltárképek szétszóródása kapcsán fontos
– de nem új keletű – dátum 1727.
Ugyanakkor ezzel kapcsolatban az eddigi
kutatást
kiegészítő
forrást
közlök,
köszönhetően Hidvéghy Árpád 8 bélabányai
plébános – Selmecbányai Híradóban 1900ban megjelent, de Korabinszky János

Mátyásra hivatkozó – írásának. 1727-ben
ugyanis a selmeci Szent Katalin
templomban – az akkori új művészeti stílus,
vagyis a barokk jegyében – főoltárcsere
történt „azon hársfából készült oltár helyett,
melynek fáját a nép schöne Linde, szép
hársnak nevezte”.9 Ez a szép (és vélhetően
eredeti-régi) hársfaoltár nyilvánvalóan MS
mester műve volt, hiszen a táblaképei
hársfából készültek.10 Ebből adódóan Mikó
Árpád
művészettörténész
részéről
összefoglalóan felvetett, a kutatást segítő
származási kérdések-aggályok11 helyett
nem kétséges az oltárképek selmeci és
akkori
magyarországi
hovatartozása.
Mindezt Endrődi Gábor művészettörténész
2006-ban feltételezte az alapján, hogy két
kép 1755-ben a szomszédos Újbányán
volt.12 A mostani új és selmecbányai – a
Szent Katalin templombeli „szép hársnak”
nevezett oltárról szóló – adat megerősíti,
igazolja a képek selmeci származását.

2. kép: Az MS szignatúra és az 1506-os évszám a Feltámadás képen (esztergomi Keresztény Múzeum)

A 18. századi említések után e remekmű
egyes darabjai 1876-ban egy fővárosi főúri
kiállításon bukkantak fel újra, majd 1886 és
1891 között, valamint 1902-ben – részben a
tópataki templom padlásáról előkerült –

múzeumi műgyűjtői szerzeményekként új
életre keltek. Simor János esztergomi
múzeumalapító bíboros-érsek szerezte meg
a – Szentantalon is nagybirtokos – Koburg
hercegi családtól 1886 és 1891 között a

5

Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pozsony, 1786. 663.
[https://books.google.hu/books?id=mNMBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v
=onepage&q=Schemnitz&f=false (letöltés: 2021.09.05.); Az 1727-es oltárcseréhez
lásd még ifj. Palugyay Imre: Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása.
Negyedik kötet. Pest, 1855. 794.; További kutatási irány lehet az oltártörténethez a
selmeci és a szomszédos falusi anyakönyvek digitális tanulmányozása a
www.familysearch.org oldalon, ugyanis a selmeci szláv evangélikus születési
anyakönyvek az 1750/60-as évek kapcsán – részben egyházi szempontból releváns –
éves összegző leírásokat is tartalmaznak. Ugyanakkor ilyen vagy ehhez hasonló –
adott esetben oltártörténeti – ismertetést az 1720-as évek vonatkozásában a selmeci
római katolikus anyakönyvek nem közölnek.
10
Mikó Á.: i. m. 161., 167., 171., 176., 179., 182., 185.
11
Mikó Á.: i. m. 146., 152. A szerző (MS) kiléte és a képek 16-19. századi
története a 20. századi felfedezéskor-vizsgálatakor egyáltalán nem volt ismert, ezért a
nemzetközi irodalomban a német „származást” is terjesztették és logikusan azt sem
lehetett kizárni, hogy a német gyökerű Koburg család német földről hozta magával
Szentantalra azokat a képeket, melyek ma Esztergomban láthatóak.
12
Endrődi G.: Két táblakép i. m. 122.

A szétszóródás kapcsán elvben szóba jöhetnek esetleg további
Selmecbánya környéki települések – így Bélabánya, Hegybánya, Hodrusbánya, Illés,
Vihnye, Berencsfalu – plébániái is.
6
Katona Imre: Az MS-műhely és a bányavárosok iparművészete. In.
Művészettörténeti Értesítő, 25. (1976) 4. sz. 321-338.; Genthon István: A
selmecbányai szent Katalin templom hajdani főoltára. In. Archeológiai Értesítő (1931)
45. sz. 121-147.; Divald Kornél: Hézagok a Szépművészeti Múzeumban. In. Magyar
Figyelő, 1. (1911) 4. sz. 411-417.
7
Endrődi G.: Két táblakép i. m. 120.
8
Hidvéghy és az akadémia kapcsolatáról szóló korábbi tanulmányt lásd
Fricz-Molnár Péter: Az akadémikus plébános és a selmeci-steingrubei diákélet
találkozása. In. OMBKE Hírlevél, 1. (2021) 28. sz. 17-21. (júl. 16.)
[https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_28.pdf
(letöltés: 2021.09.05.)]
9
Selmeczbányai Híradó, 11. (1900) 19. sz. 3. (máj. 14.) A selmeci
hetilapban Hidvéghy Árpád bélabányai plébános – a Szent Katalin templom kapcsán
az „Egy templom jubileuma” című – rövid írásában szerepel az 1727-es dátum és
forrásként Korabinszkyt jelöli meg, helyesen, ugyanis lásd Korabinszky János Mátyás:
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négy passióképet. Az Országos Levéltárban
a Koburg család iratai 1945-ben elégtek és
képtáruk sem volt, így innen újabb adat nem
várható. A Szépművészeti Múzeum 1902ben vásárolta meg Krause József (18821934) selmeci oltárfaragó mestertől,
templomberendező
vállalkozótól13
a
Vizitációt. Erre a – korábban a tópataki
templompadlásról egy javítómunkás útján
pár forintért selmecbányai zálogházba
került – képre Vörös Ferenc selmeci
aljegyző hívta fel Krause figyelmét. A
királyok imádása Antoine Brasseur kölni
régiségkereskedő gyűjteményéből, 1883ban ajándékként került Lille-be. Ezen
túlmenően a szentantali templomban van bő
egy évszázada a Jézus születése oltárkép.
Mindezekre is tekintettel nyilvánvaló, hogy

a táblaképek Selmecbányára készültek.
Manapság már az sem kétséges, hogy azok
– a városon belül – eredetileg nem az óvári14
egykori (vagy a frauenbergi vagy a
dominikánus) templomban, hanem az 1500ban felszentelt főtéri Szent Katalin
templomban voltak (3. kép), tegyük hozzá,
hogy 1727-ig. Egyebekben akkoriban,
1725-ben telepedett le a főtéri templommal
szemközti – később Fritz-háznak nevezett –
bányapolgári épületben az evangélikus Fritz
Lipót András (1691, Besztercebánya –
1768, Selmecbánya) selmeci ősapám, aki
1744-ben a jezsuitáknak adományozta
kálváriaépítésre a Scharfenberg hegyet. A
Fritz-ház 1885-től a selmeci akadémia
központi épülete volt.15

3. kép: A Szent Katalin templom egykor kívül-belül

13

Krause József vállakozói hirdetését lásd: Esztergom, 7. (1902) 20. sz. 7.
(máj. 11.) és 41. sz. 3. (okt. 5.); Krause sírja Selmecbányán van:
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorinfrauenberg/plan&hrob=4579#info_virtualny_cintorin (letöltés: 2021.09.05.); Mikó Á.:
i. m. 128-130.. 149.
14
Ezzel kapcsolatban Elbert András, a helyi múzeum egykori
alkalmazottja arról tájékoztatott, hogy az Óvárban végzett méréseik alapján nem

tartották valószínűnek, hogy ott, az egykori templomban a nyolcrészes szárnyas-oltár
elfért volna.
15
Fricz-Molnár Péter: Adalékok az egykori selmecbányai Bányászati és
Erdészeti Főiskola rektorátusi épületének (ún. Fritz-ház) történetéhez. In. Bányászati
és Kohászati Lapok 152. (2019) 4. sz. 25-33.
[https://www.ombkenet.hu/images/2019/banyaszat/Banyasz_2019_4_kozos_szam_
netre.pdf (letöltés: 2021.09.05.)]
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Visszatérve az oltárképekhez, évszázados
ismeretlenség és névtelenség, majd a 20.
században hosszú évtizedes bizonytalanság
volt MS mester személye, kiléte körül is.
Mojzer
Miklós
(1931-2014)
művészettörténész,
a
Szépművészeti
Múzeum
volt
főigazgatója
életét
végigkísérte e névtelen mester rejtélye.
Mojzer 2008-ban megjelent tanulmányában
ugyanakkor megállapította, hogy – szerinte
– MS mester valójában az 1450/60-as évek
között Krakkóban született Marten Swarcz
(Marcin Czarny) ottani oltárfestő volt.
Mojzer
részéről
MS
mester
személyazonosítását egy 1479-ben átadott
zwickaui oltárkép hátoldalán lévő „M és S
körüli és mögötti levélegyüttesben a teljes
név: M-arten és S-warcz eddig föl nem
ismerten látható” váratlan felfedezése
segítette. E titokzatos festőművész, aki Veit
Stoss krakkói műhelyében is dolgozott,
Thurzó János krakkói tanácsos, majd 1496tól körmöci főkamaragróf, továbbá
Johannes Gloger selmeci (illetve krakkói)
prédikátor és Hillebrandt András 16 gazdag
selmeci bányapolgár közreműködésével
kerülhetett az akkori magyarországi
bányavárosba. Mojzer szerint a selmeci
Szent Katalin templom oltárfestője – a
korabeli egyik művészeti központban –
Nürnbergben szerzett mesteri gyakorlatot és
1509-ben Krakkóban, az akkori lengyel
főváros legismertebb festőegyéniségeként
halt
meg.17
Ugyanakkor
ezt
a
névmegállapítást a zenélő szerelmespárt
ábrázoló, MS monogramos kisméretű rajz
párizsi Louvre múzeumbeli felfedezése és
2016-os művészettörténeti elemzése nem
érintette.18
Manapság a selmeci Jozef Kollár
Galériában MS mester vélt alkotásaként
látható a Szent Borbálát és Szent Katalint
ábrázoló, 1500 körüli két faszobor is,
16

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, U436, 235522
[https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/260487/?list=eyJxdWVyeSI6ICJoaWxsZ
WJyYW5kdCogc2VsbWVjKiJ9 (letöltés: 2021.09.05.)]
17
Mojzer Miklós: A történeti MS mester sive Marten Swarcz seu
Martinus Niger alias Marcin Czarny, Veit Stoss krakkói főoltárának festője. In. A
Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 2005-2007. Budapest, 2008. 139-141.; Jávor Anna:
In memorian Mojzer Miklós (1931-2014) lásd:
http://real.mtak.hu/37581/1/080.2015.64.1.12.pdf (letöltés: 2021.09.05.)
18
Endrődi Gábor: MS mester: Kies tájban muzsikáló szerelmespár. In. Ars
Hungarica, 2. (2016) 4. sz. 369-376.
19
https://www.banskastiavnica.travel/hu/mit-kell-latni/mimegtekintesehez-egy-pillanat-alatt/muveszetek/jozefa-kollar-gallery/ (letöltés:

melyek – mint „két fafaragvány (két szent
szűz) a XV. századból” – 1900-ban a
selmeci óvárbeli múzeumban voltak. 19 Ezek
a szobrok – a város becses műtárgyaiként –
1893-ban, a millenniumi kiállításra
készülődés során is felbukkantak, mint
akkor „az óvárban levő s egykoron az
Erzsébet templomban díszlett régi oltár (fa)
szobrok”.20 Ettől függetlenül napjainkban a
kitűnő középkori selmeci oltárfestő-mester
szépirodalmi művekben is megjelenik. 21 Ha
legközelebb Selmecen járunk az említett
galériában vagy a Szent Katalin
templomban vagy bármelyik MS oltárkép
előtt állunk, gondoljunk Mojzer Miklós –
MS monogramot Marten Swarcz névvel
feloldó – megállapítására is, melyet az
érintett múzeumok22 kezdenek magukévá
tenni.
A fentiek alapján – összegezve –
megállapítható, hogy Marten Swarcz (alias
MS
mester)
krakkói
festőművész
elkészítette az 1500-as évek elején a
selmeci Szent Katalin templom főoltárára a
nyolc táblaképet. Ezek 1727-ig ott is voltak,
majd az 1727-es selmeci oltárcsere okán a
képek javarészt a környező települések, így
Szentantal,
Újbánya
és
Tópatak
plébániatemplomaiba kerültek. Végül bő
másfél évszázados lappangásból és
ismeretlenségből a nagy részük – 6 darab –
1883 és 1902 között esztergomi, budapesti
és lille-i múzeumokba került és ezek a mai
napig ott is vannak kiállítva. A sorozatból
egy
pedig
a
szentantali
plébániatemplomban van, míg egy kép
ismeretlen. Ez utóbbi talán – a Vizitációhoz
hasonlóan – valamelyik Selmecbánya
környéki
templom
padlásán
várja
jóhiszemű és szerencsés felfedezőjét.

Fricz-Molnár Péter
2021.09.05.); Richter Ede: Selmecz-Bélabánya szab. kir. bányaváros múzeumának
katalógusa. Selmecbánya, 1900. 8.
20
Selmeczbányai Híradó, 4. (1893) 35. sz. 138. (aug. 27.); Mikó Á.: i. m.
126. Az említett akkori Erzsébet templom a mai Szent Erzsébet kápolna a város alsó
részén.
21
Anton Hykisch: Mesterek kora. Pozsony, 1980.; Horváth Péter: A
képíró. Budapest, 2013.
22
https://mng.hu/kiallitasok/keso-gotikus-szarnyasoltarok/ és
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=424&page=0
&vt= és https://pba.lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Moyen-Age-etRenaissance/Adoration-des-Mages/(plus) (letöltés: 2021.09.05.)
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