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M E G H Í V Ó 

 
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: 

2021. november 17. szerda 

14:00 - 15:00 Regisztráció, szállás elfoglalása 

16:00 - 17:30 Megnyitó 

17:30 - 18:30 Plenáris előadások 

19:00 - Vacsora 

21:00 - 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 

 

2017. november 19. péntek 

9:00 - 11:30 Előadások 

11:30 - 11:45 Kávészünet 

11:45 - 13:15 Előadások 

13:30 - 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: 1107 Budapest, Hízlaló tér. 1. 

telefon: 06-1-201-7337 

e-mail: 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 Dr. Hatala Pál Homonnay Ádám 

elnök elnök elnök 

MBFSZ OMBKE MBSZ 

 

 

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az aktuális kimutatásunk szerint 380 

olyan tagtársunk van, aki sem a 2020-

ban, 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: 11705008-

20041982-00000000; K&H Bank: 

10200830-32310119-00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik. 

 

Jó szerencsét! 

Zelei Gábor

 

 

 

  

mailto:ombke@ombkenet.hu
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Gondolatok az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulóján tartott megemlékezés margójára Sopronból 
 

 

"A múlt nem halt meg, hanem hat reánk, él 

testünkben, lelkünkben, egész valónk 

eredője. Minden jelen pillanat magában 

fogalja az egész múltat és valamit ad 

hozzá."1 

A megemlékezések ünnepi alkalmai 

lehetőséget kínálnak a nagy ívű események 

hétköznapi értelmének leleplezésére. Az 

ego megszűnik létezni – és ha csak egy 

rövid időre is – a jelen lévők közössége a 

kollektív emlékezet magasabb szintjére lép, 

közösen hajtva fejet a történelmi 

események nagy alakjai előtt. 

’56 emblematikus története 

Budapesten, Rákosi Mátyás nevével 

fémjelezhető politikai és gazdasági 

konstelláció ellen induló békés tüntetésből 

bomlott ki és azzá a fegyveres felkelésé 

vált, ami aztán az egész országra kiterjedő 

forradalmi légkört teremtett. A „lyukas 

lobogó” alatt egy szebb jövő reményében a 

kormányellenes tüntetők közül sokan 

életüket áldozva merültek meg az 

összecsapások infernójában. Emléküket 

1990 májusa óta a forradalom október 23-i 

kezdőnapja, a Magyar Köztársaság nemzeti 

ünnepe őrzi. 

Sopron város és intézményünk 

történelme összeforrt. Ékes tanúbizonysága 

az Ágfalva alatt elesett főiskolás hősök 

életáldozata vagy éppen 56’ forrongó 

eseményeinek légkörében embert próbáló 

fegyelemmel helytálló hallgatóink példája. 

Tetteiket azokban a pillanatokban az egyéni 

érdeket feloldó hazafias közösségépítő 

igazságérzet vezette. 

 

 
1. ábra: A Kari Tanácsteremben ülésező MEFESZ Intéző Bizottság 

(Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár archívum) 

 

 

Nem csak Budapestet, Sopront is 

megérintette e forradalom változást 

 
1 Babits Mihály: Bergson filozófiája. 1. A teremtő idő. 
Nyugat, 1910. 14. szám. 

szomjazó légköre, azonban a fővárosiaktól 

eltérő módon zajlottak le a helyi 
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események. Hadd emlékezzem meg néhány 

gondolatban mindazokról, akik részesei 

voltak a soproni 56’-os eseményeknek. 

Azokról, akik a demokratikus és szabad 

magyar haza, a boldogabb élet őszinte 

hitével próbálták kiutasítani a kommunista 

eszméket Magyarországról. 

A soproni főiskolás hallgatók éppen 

65 évvel ezelőtt néma felvonulással 

kapcsolódtak be az országszerte zajló 

megmozdulások sorába. A némán vonuló 

fiatalok így adták tudtára a "Hűség 

Városának” lojalitásukat, elkötelezettségét 

a forradalom őszinte szellemiségéhez. A 

békés demonstráció nagy hatással volt a 

város lakosságára. A felvonuló főiskolás 

ifjak koszorúját egy bányamérnök- és egy 

erdőmérnök hallgató a Tűztorony tövében 

lévő 1848-as forradalom és szabadságharc 

emlékművénél helyezték el. 

A fővárostól eltérően Sopronban vér 

nélkül zajlott a forradalom, ami részben 

annak tudható be, hogy a forradalmi 

megmozdulás szellemiségével azonosuló 

csendőrség, határőrség nem konfrontálódott 

a felkelőkkel, megfogalmazott 

követeléseikkel egyetértettek. Olyan fajta 

egységről tettek tanúbizonyságot Sopron 

polgárai, ami példa értékű és csaknem 

egyedülálló volt ezekben a vészterhes 

időkben. 

Emlékezzünk a főiskolai értelmiség 

teremtő akaratára is! Nemzeti színű 

szalaggal karjukon felfegyverkezve 

járőröztek Sopron utcáin és őrködtek a 

középületeknél. A segélyszállítmányok 

szétosztásával és őrzésével biztosították, 

hogy azok sértetlenül célt érjenek. Az 

egykori tornateremet a segélyszállítmányok 

elosztására és tárolására rendezték be. 

Teherkocsikon nem egyszer tanáraikkal 

kísérték a vérplazma és gyógyszer 

szállítmányokat egészen Budapestig. 

 

 
2. ábra: Segélyszállítmányokat szállító tehergépkocsik a főiskola bejáratánál (Zsilinszky Győző szívességéből) 

 

 

A forradalmi lázban égő fiatalság 

november 4-ig ember feletti akarattal és 

odaadással viseltetett a forradalom ügyéért. 

Már szinte érezhető volt a szabadság íze, 

amikor a kommunista rezsim 

kiszolgálóinak árulása nyomán bevonultak 

a szovjet csapatok. A remény 

szertefoszlott… A hallgatók közül több 

száz fő hagyta el a soproni Alma Matert a 

200 000 távozó magyar szomorú soraiba 

állva, akik csak a végleges emigrációban 

látták egy jobb jövő reményét. 

Miskolcon a második szovjet 

intervenció során az ellenséges csapatokat 

lövések fogadták az Egyetemvárosban: a 

diákok tüzet nyitottak az orosz katonákra. A 

harcban Kölber Gábor elsőéves 

bányagépész és Kiss Gábor elsőéves gépész 
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hallgatók életüket vesztették. Molnár 

Kálmán III. éves gépészmérnök hallgató 

ugyanitt szenvedett súlyos sérüléseket, 

amikor egy szovjet kézigránát mindkét 

lábát leszakította. Példát statuálva a szörnyű 

kínokat kiállt egyetemistán a kommunista 

rendszer az ország minden egyeteméről 

kitiltotta.2 A megaláztatás elől Svájcban 

talált menedéket, ahol két műlábbal és erős 

lélekkel Zürichben szerzett 

villamosmérnöki oklevelet. Sosem tért 

többé haza. Batta Bertalan okl. erdőmérnök 

Budapesten vesztette életét a tűzharcokban. 

Nem feledjük őket, és azokat sem, akik 

elhagyni kényszerültek szeretett hazájukat 

azzal a reménnyel, hogy egy másik nemzet 

oltalma alatt, de örök életükre idegenként 

kezdjenek új életet, és tisztelettel adózunk 

azoknak is, akik vállalták, hogy hazánkban 

folytatják életüket, ami ezekben a 

vészterhes időkben hasonlóan nehéz döntés 

volt, mint az szülőföldtől való elszakadás… 

Végül fel kell tennünk a kérdést, hogy 

vajon miért győzhetett mégis az elfojtott 56-

os forradalom? Mert maga volt a csoda 

rövid őszinte fellángolásában és halálában 

egyaránt. Olyan viszonyok között született, 

ahol elképzelhetetlennek tűnt, hogy a szent 

akarat legyőzheti az elnyomás és 

megaláztatás poklait. A csoda üzenete 

legmélyebben azonban halálában rejtezik. 

Kátránypapírba tekerve, arccal lefelé 

temették el, de feltámadott magalázott 

hamvaiból és tovább él kollektív 

emlékezetünkben mindazokkal együtt, akik 

akkor hitet tettek mellette, s ezt akár 

vérükkel pecsételték meg. Az üzenet 

mindannyinké! 56’ elnémult 

fegyverropogásának, leomló önkényuralmi 

jelképeinek, sírba szálló véráldozatainak 

végső üzenete: erkölcs, őszinteség, bajtársi 

hazaszeretet. Az idő felett álló örök 

szellemi értékek, hiszen értékrendünk 

alapja csakis olyan eszmeiség lehet, amit 

 
2 A Miskolci Egyetemen koszorúkkal tisztelegtek az 
56-os hősök előtt. (Forrás: https://www.baznyesz-
miskolc.hu/news/a-miskolci-egyetemen-koszorukkal-
tisztelegtek-az-56-os-hosok-elott/) 
3 Soltra E. Tamás szobrászművész alkotása. Az 
atlaszszobrot 2006. október 23-án avatta fel Prof. Dr. 
Faragó Sándor rektor. Az avatásnál beszédet mondott 

bármely történelmi pillanatában 

vállalhatunk. 

Politikai meggyőződéstől, 

társadalmi helyzettől, anyagi ellátottságtól 

függetlenül magyarságunkban mind egyek 

vagyunk. Mi a Selmeci Alma mater kései 

utódai nemzeti identitásérzetünk mellett 

elődeink szellemi örökségében is osztozunk 

és ez mindnyájunkat kötelez. 

 

 
3. ábra: 1956-os emlékmű3 az emlékezés virágaival 

a Soproni Egyetem campusán (Soproni Egyetem 

archívum) 

 

,,Múltunk a mi legfőbb reményünk. Erkölcsi 

tőkénk: volt egy történelmi pillanat, amikor 

Magyarország elfelejtett félni. Szívünkben 

őrizzük, tetteinkben védjük-óvjuk e 

csodálatos pillanat emlékét!”4 

 

Jó szerencsét! 

 

Dr. Bende Attila 

okl. erdőmérnök 

Prof. Dr. Grátzer Miklós okl. erdőmérnök, az 1956-os 
MEFESZ Intézőbizottság tagja és Nagy László okl. 
erdőmérnök, a Zalaerdő Zrt. Igazgatósága elnöke, az 
1956-os MEFESZ Intézőbizottság tagja. 
4 Pilinszky János: Múltunk reménye. Új Ember, 1975. 
január 5. 

https://www.baznyesz-miskolc.hu/news/a-miskolci-egyetemen-koszorukkal-tisztelegtek-az-56-os-hosok-elott/
https://www.baznyesz-miskolc.hu/news/a-miskolci-egyetemen-koszorukkal-tisztelegtek-az-56-os-hosok-elott/
https://www.baznyesz-miskolc.hu/news/a-miskolci-egyetemen-koszorukkal-tisztelegtek-az-56-os-hosok-elott/
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Gyász szakestély Professzor Dr. Károly Gyula, alias Sumák 

tiszteletére (1941 – 2021) 
 

 

A Selmeci Hagyományok szerinti gyász 

szakestélyt tartottak tisztelői és barátai Dr. 

Károly Gyula alias Sumák tiszteletére a 

Miskolci Egyetem „Kocsedó” épületében 

található „Simon Sándor” termében 2021. 

október 26-án. 

A Szakestély elnöke Hatala Pál, alias Pala 

volt, a Cantusok Korózs József, alias 

Rozsda és Hegedűs Balázs, alias 

Égiszeszelő voltak. 

 

 
 

Dr. Károly Gyula, alias Sumák 

munkásságát, az Egyetemért, a tanuló 

ifjúságért, az OMBKE-ért tett sok évtizedes 

munkásságáról megemlékezést Dr. Tardy 

Pál, alias Penkala, úgy is mint kortárs és jó 

barát tartotta – lásd alább. 

A szakestély bányász és kohász résztvevői 

a Bányászhimnusz és a Kohászhimnusz 

eléneklését követően mondtak utolsó Jó 

szerencsét! eltávozott tagtársuknak. 

 

**** 

Dr. Károly Gyula, alias Sumák 

munkásságának a gyász szakestélyen 

elhangzott méltatása 

 

Mélyen Tisztelt Gyász szakestély! 

Nem könnyű feladat számomra a Károly 

Gyula, egyesületünk tiszteleti tagjának 

emlékére szervezett gyász szakestélyen 

beszélni. A legjobb barátom volt.  

1959-ben, ezen az egyetemen, egyetemi 

tanulmányaink kezdetén találkoztunk 

először; életünk, pályánk haláláig együtt, 

vagy párhuzamosan futott. Együtt 

tanultunk, együtt kezdtük munkánkat a 

Vasipari Kutató Intézetben, számos közös 

publikációnk van, együtt jártuk a világot.  

Károly Gyula 1959-64 között végezte 

tanulmányait a Miskolci Egyetem 

Kohómérnöki Karán. Bár nem volt 

kollégista, legtöbb idejét együtt töltötte 

tankörtársaival és jó szervező, 

kapcsolatteremtő képessége következtében 

rövid idő alatt az évfolyam vezéralakja lett. 

Adottságai, tanulmányi eredményei és 

érdeklődése egyaránt a tudományos-

felsőoktatási pálya felé vonzották. 

Örömmel fogadta el ezért a Vasipari Kutató 

Intézet ajánlatát társadalmi ösztöndíjra, így 

1964 szeptemberében az Intézet 

Metallurgiai Osztályán kezdte szakmai 

pályafutását. Itt kezdett el foglalkozni az 

acél minőségének javítására kidolgozott 

korszerű technológiákkal. Itt ismerte meg 

feleségét, Katalint, aki nekem közvetlen 

munkatársam volt. Mivel a szerény kutatói 

fizetésből egy fiatal házaspár nehezen 

tudott Budapesten előbbre lépni, 1968-ban 

a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karának 

Vaskohászattani Tanszékén folytatta 

munkáját. Az ezt követő évtizedekben 

kiteljesedett oktatói és tudományos pályája. 

1970-ben egyetemi doktori, majd 1973-ban 

kandidátusi címet szerzett. Hamarosan az 

oktatás területén is komoly feladatokat 

látott el. Hallgatói szerették és becsülték. 

Többször is megválasztották tiszteletbeli 
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osztálytársnak. Leginkább arra volt büszke, 

hogy az elmúlt 40 évben csaknem minden 

hazai vas- és acélmetallurgus a tanítványa 

volt. 

Szakmai munkájának néhány mutatója: 

több, mint 300 publikáció és előadás, 

vállalati részről a Dunaferr Főtanácsosa, 

Diósgyőr kiváló dolgozója cím.  

A tanszéki kutatásokban egyre több 

témavezetői feladatot kapott, aminek 

eredményeként szoros kapcsolatokat tudott 

kialakítani a vállalatok vezető 

szakembereivel. Mivel témája továbbra is a 

minőségi acélgyártás volt, elsősorban a 

diósgyőri kollegákkal dolgozott együtt, 

akikkel haláláig jó barátságot ápolt. 

1986-ban akadémiai doktori címet szerzett, 

1989-ben megkapta az egyetemi tanár 

címet, 1995-ben pedig a Vaskohászati, 

Fémkohászati és Öntészeti tanszékeket 

irányító Metallurgiai Intézet vezetője lett. 

Alapító tagja volt a Kerpely Antal Doktori 

Iskolának, amelynek égisze alatt több, ma 

közismert szakember szerzett tudományos 

fokozatot. 2002-ben dékánhelyettesként 

szerepet vállalt a Miskolci Egyetem 

Kooperációs Kutatási Központ 

létrehozásában, amely később számos ipari 

megbízással jelentős bevételeket ért el. 

A rendszerváltás után kiderült, hogy jó 

vállalkozói adottságai vannak: kiválóan élni 

tudott az új lehetőségekkel. Projektek sorát 

szerezte az egyetem, majd a néhány évvel 

később barátaival együtt alapított Innoferco 

acéltanácsadó szervezet számára. Sikeresen 

szervezte meg a projektek – köztük 

nemzetközi projektek - kidolgozásához 

szükséges szakértők munkáját. 

A 70. születésnapját követően professzor 

emeritusként folytatta a munkát az 

egyetemen. Ennek kiemelkedő eleme volt 

egy TÁMOP projekt vezetése, amely 15 

egyetemi – elektronikus – tankönyv 

megírását, összeállítását eredményezte. 

Ezek között számos acélmetallurgiai tárgyú 

könyv született, melyeknek szerzője, illetve 

társszerzője volt.  

Egyénisége, szakmai tekintélye egyaránt 

arra predesztinálta, hogy a szakmai 

közéletnek is aktív részese legyen. Az 

Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesületbe 1964-ben lépett be. Az 

egyetemre kerülve rövid idő alatt az 

Egyetemi Osztály meghatározó tagja lett, 

két cikluson keresztül az osztály elnöke és 

az OMBKE alelnöke volt. 2002-ben 

megkapta az egyesület legnagyobb 

kitüntetését, a tiszteleti tagságot. A 

tisztújító közgyűléseken meghatározó 

fontosságú Jelölő Bizottságot haláláig 

vezette. 

Az Egyesület számos kitüntetéssel 

jutalmazta munkáját: a különböző 

emlékérmek (Zorkóczi, Mikoviny, Sóltz, 

Kerpely) mellett a tiszteleti tagság jelentette 

a csúcsot.  

Tudományos fokozattal rendelkező 

oktatóként szükségszerűen részese lett a 

tudományos közéletnek. Az MTA 

Metallurgiai Bizottságának két cikluson 

keresztül elnöke és haláláig tagja volt. A 

vállalatoknál rendezett ülésekkel igyekezett 

a tudományt és a gyakorlatot egymáshoz 

közel hozni. Elnöksége ideje alatt több 

sikeres akadémiai doktori cím védésre 

került sor. Tagja volt az MTA Műszaki 

Tudományos Osztályának, elnöke volt a 

Magyar Akkreditáló Bizottság Kohászati 

Szakbizottságának - itt próbálta 

érvényesíteni a folyamatosan változó 

felsőoktatási rendszerben a szakma 

érdekeit. Az utóbbi években aggodalommal 

figyelte a kohómérnökképzés helyzetének 

és a szakma elismertségének drámai 

alakulását. 

Évfolyamunk, az 1964-ben végzett kohász 

évfolyam sokat köszönhet Károly 

Gyulának. Az ország különböző részeiből 

jött, különböző hátterű fiatalok közösségé 

alakulása elsősorban neki volt köszönhető. 

A szó nemes értelmében folyamatosan 

nyüzsgött, közös programok szervezésével 

hozott közelebb egymáshoz minket. 

Kirándulások, sportesemények sorát 

kezdeményezte és irányította; ennek 

eredményeként mi, az 1964-ben végzett 

kohómérnökök jó barátokként fejeztük be 

az egyetemet. Ezt az évfolyamot Gyuszi 

valamikor az 1970-es években a legjobb 

kohász évfolyamnak kiáltotta ki és hirdette; 
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mi úgy véltük, ha ő ezt mondja, biztosan 

van benne valami. Az évfolyamot haláláig ő 

tartotta egybe. Évfolyamtalálkozók sorát 

szervezte, amelyeket a hagyományos 

együttlét, beszélgetések, éneklések mellett 

kirándulásokkal tett emlékezetessé. A kerek 

évfordulók alkalmából az évfolyam 

tagjainak életét, eredményeit bemutató 

kiadványokat szerkesztett, amelyeket azóta 

is szívesen olvasgatunk. Mindig, 

mindnyájan számíthattunk a segítségére, 

tanácsaira. 

Személyes kapcsolatom, barátságom 

Gyuszival különleges és fontos volt. 

Pályánkat mindketten a Vasipari Kutató 

Intézetben kezdtük, de továbbra is, végig 

párhuzamosan haladtunk; eredményeink, 

publikációink jelentős része közös 

munkából született. A barátság és a jó 

munkakapcsolat eredményei lehetővé 

tették, hogy közös szenvedélyünket, az 

utazást is együtt élvezzük. Első közös utunk 

kezdő mérnökként az NDK-ba vezetett, 

ahol a Freibergi Akadémia mellett az ország 

nevezetességeit is végig látogattuk. Ezt 

követően gyakorlatilag bejártuk a világot; a 

konferenciákon a magyar szakma 

képviseletében előadásokat tartottunk, de 

nem hanyagoltuk el a turisztikai 

látványosságokat sem. Körbejártuk a 

Földet; az Antarktiszra csak azért nem 

jutottunk el, mert ott eddig nem rendeztek 

vaskohászati konferenciát. 

Az elmúlt évtizedekben aggodalommal 

figyeltük szakmánk helyzetének alakulását. 

Az 1960-as évek közepén, amikor 

pályánkat kezdtük, a világ, Európa és 

hazánk acélipara is dinamikusan fejlődött. 

Ezt hosszabb stagnálás követte, a 

rendszerváltás pedig végképp eltörölte azt 

az elképzelést, hogy hazánk a vas és acél 

országa legyen. Az ezredforduló után 

Európa acélipara is hanyatlásnak indult. 

Szerencsések voltunk, hogy pályánkat 

akkor kezdhettük, amikor a vaskohászat 

még valóban stratégiai iparágnak számított. 

Akkor évente 40-50 fiatal jelentkezett 

kohómérnök hallgatónak, ma már 

mutatóban is alig akad ilyen fiatal.  

Kedves Gyuszi! Jó helyre kerültél! 

Évfolyamtársaink egy része, Csirikusz 

Józsi, Kántor Laci, Pápai Géza és a többiek 

már ott vannak. Elkezdheted szervezni a 

következő évfolyamtalálkozót, előbb-utóbb 

mindenkire számíthatsz. 

Az itt maradottak, az OMBKE-tagok, 

egykori munkatársaid, barátaid, 

tanítványaid nevében búcsúzunk Tőled. 

Isten Veled, nyugodjál békében! 

Jó szerencsét! 
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In Memoriam Monos Rudolf 
 

 
 

 

Sajnálattal tudatjuk, hogy 91 éves korában 

2021. október 25-én elhunyt Monos Rudolf 

vasokleveles bányamérnök, aki dolgos 

évtizedeit a tatabányai szénmedencében 

töltötte el és több, mint hét évtizede volt 

Egyesületünk tagja.  

 

Jó szerencsét! 

 

Nyugodj békében Rudi bátyám. 

 

Morvai Tibor 

 

 

A Bányászat és az Energetika szerepe a Körkörös Gazdaságban 
 

 

E sokatmondó címmel rendezte 53. 

konferenciáját Balatongyörökön a 

Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért 

Alapítvány. A Természet nagyszerűen 

kellemes időjárást biztosított a két 

esztendeje vágyott együttlétre, melyre 

2021. szeptember 23-24. között került sor. 

A nemzetközi konferenciára 130 résztvevő 

regisztrált s a kedvező egészségügyi 

helyzetnek megfelelően 119 fő meg is 

tudott jelenni. A Hotel Panoráma összes 

helységében és szolgáltatásában az 

emlékezetünkben élő kellemes és 

kényelmes körülmények vették körül az 

előadókat és a résztvevőket egyaránt. 
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Dr. Hugyecz Attila előad A hallgatóság 

 

 

A címbeli téma érdeklődésre adhatott 

okot abból a nézőpontból is, hogy az akkor 

már rekord gyorsasággal emelkedő 

energiaárak fényében a hazai energia 

hordozók bányászata, illetve erőművi 

feldolgozása hogyan segítheti, támogathatja 

majd a nemes célok elérését. Reális 

gondolat az, ha az alapanyagok egy részét 

hazai forrásból, az elhasználódott, megúnt, 

végzetesen meghibásodott eszközök 

kézenfekvő forrásából biztosítjuk iparunk 

és iparosodott mezőgazdaságunk számára. 

S a megvalósításhoz nemcsak a „fejekben”, 

hanem a hulladék- és szemét fronton is 

rendet kell tenni. Ami már csak azért sem 

kis feladat, mivel új begyűjtési-, tárolási-, 

szétválasztási-, raktározási-, szállítási- stb. 

technológiák mellett széles körű mi-mire jó 

típusú tudásbázist igényel… 

E gondolatok jegyében elnöki megnyitó 

után Kovács Pál államtitkár úr rendkívüli 

külföldi programja miatt Dr. Hugyecz Attila 

államtitkári főtanácsadó úr tartotta a nyitó 

előadást az atomenergiáról. Melynek 

további hosszútávú alkalmazásában Paks II. 

megkezdett beruházásával Magyarország 

elkötelezte magát. Az épülő blokkok 

műszaki adatain túl a technikai 

megvalósítás és a későbbi üzemeltetés 

egyes témaköreibe is bepillantást nyújtott 

az érdekes előadás. 

Különleges napirend következett. 

Ugyanis az Alapítvány Kuratóriuma 2019-

ben elhalálozott örökös Elnökünk temetése 

után tartott ülésen „Kovács László 

Emlékérem” alapítását határozta el. 

Melynek számozott példányait az idei 

konferencián „A Bányagépészeti és 

bányavillamossági konferenciák 

fennmaradásáért” eredményesen 

tevékenykedő alapítók, csatlakozók, 

rendezők -szám szerint 61-en- vehették át. 

Természetesen a díjazottak között voltak 

magánszemélyek és vállalkozások is. 



 

12 
 

  
az emlékérem a rektori ajándék 

 

 

Az ábrán látható érem kiviteléről 

elmondjuk, hogy bronz alapon ezüstözött, 

sorszámozottan névre szóló művészi 

alkotás Nagy Edit szobrászművész és az 

ÉremVerde Kft. munkája. 

A szünetben a megszokott baráti 

beszélgetés mellé „terülj asztalkám” is járt 

élén a kihagyhatatlan mini lángosokkal. 

Az összesen 17 tagú előadás folyamot 

Prof. Dr. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Karának dékánja 

folytatta. A kar előtt álló kihívásokat és 

lehetőségeket mutatta be. Az oktatáson 

kívül a folyamatban lévő és reménybeli 

kutatásokat ismertette. 

Dr. Stróbl Alajos, az 

Energiagazdálkodási Tudományos 

Egyesület alelnöke áttekintést adott a 

nemzetközi- és hazai energiaigény és 

termelés helyzetéről a múlt és a várható 

jövő fényében. Kiemelte az igényeinkhez 

mérten „rakoncátlankodó” megújulók 

okozta energia krízis lehetőségét is. 

Ebéd után Orosz Zoltán az MVM Mátra 

Energia Zrt. fejlesztési- és projektvezetője 

ecsetelte az MVM vezérelte erőművi 

profilváltás tervezett irányait. 

Igazi szakmai részletkérdésbe avatta be 

hallgatóságát Ph.D., Eng. Pawel Tomach úr, 

a Krakkói Egyetem (Lengyelország) 

képviseletében, amikor a rezgőmalmok 

őrlőtér szabályozását mutatta be. 

Szemcseméret azonossági és energia 

gazdálkodási szempontok mentén. 

Németországból Hans J Dreher úr érkezett. 

Ő korunk High-Tech alapanyagairól, a ritka 

földfémekről és kitermelésük meglepő 

körülményeiről rajzolt megdöbbentő képet. 

Dr. habil Raisz Iván Élelmiszeripari- és 

kommunális iszapok egy lehetséges 

hasznosítását mutatta be. Mely energia 

megtakarító és környezeti terhelést 

csökkentő hasznosítási eljárást tesz 

lehetővé. Dr. Káldi Zoltán, a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője 

-bányakapitány- az érvényben lévő 

vészhelyzeti bányászati jogi szabályozás 

tényeit ismertette. Dósa János docens úr a 

Petrozsényi Egyetem (Románia) 

képviseletében a dízel motor energia 

mérlegéről beszélt. 

Az érdekes délutánt két jeles esemény 

követte. Az első az Alapítók gyűlése volt, 

ahol a 2020-as év eredményit és a 

következő esztendők alapítványi 

célkitűzéseit ismertük-, vitattuk meg. Majd 

a napot egy hajnalba nyúló Baráti 

Találkozóval zártuk. Először a 2021. évi 

„Hell-Bláthy Díj” átadására került sor. A 

kitüntetésben Simon Csaba mérnök úr, a 

MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi 

Bányaüzem karbantartási vezetője 

részesült. Ezután a Petrozsényi Egyetem 

képviselője kért szót. Radu Sorin Mihai 

egyetemi tanár, rektor úr a Petrozsényi 

egyetemet ábrázoló kerámiát ajándékozott 

Alapítványunknak, melyet Dr. Zsíros 

László, Alapítványunk elnöke vett át. 
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A kitüntetés átadása A rektori ajándék átvétele 

 

Ezután vacsora következett, mely a 

Konferencia borait is kóstoltatta. A napot 

baráti beszélgetéssel, nótázással zártuk. 

Pénteken a számos előadás miatt a 

megszokottnál korábban kezdtünk. 

Elsőként Dr. Virág Zoltán kapott szót, aki 

tömbkő jövesztő és rakodó adapter 

prototípusának tervezéséről és gyártásáról 

számolt be. Majd a robbanás elleni védelem 

szabályaiba nyertünk bepillantást Veress 

Árpád mérnök úr előadásában. Glevitzky 

István úr eleget tett 2018-as ígéretének és 

Kovács Balázs műhelyvezető, valamint 

Kalászi László ügyvezető urakkal együtt 

bemutatták az RMS Kft. és a Bakony 

Búvárszivattyú Kft. tevékenységét. 

Dr. habil Raisz Iván úr barnaszenek 

széndioxid kibocsátás nélküli erőművi 

energia fejlesztési eljárását ismertette. Az új 

lehetőség energiát tároló etanol és műtrágya 

végterméket is eredményez a hagyományos 

gőz alapú villamos áram termelés mellett. 

Szünet után Dr. András József 

professzor úr kőzetek jövesztés közbeni 

mikrohullámú kezeléséről beszélt. E 

módszerrel a gépi jövesztés hatékonysága 

növelhető. Kárpáti László főmérnök úr a 

hullámacél szerkezetek bányászati 

(biztosítási célú) alkalmazásáról mutatott 

megvalósult példákat. Az előadások sorát e 

beszámoló írója zárta, aki a Természet 

energia stratégiájáról adott ízelítőt. 

Zárszóval Dr. Zsíros László elnök úr 

foglalta össze a kétnapos konferencia 

eseményeit. Megköszönte a szervezők, 

előadók és résztvevők munkáját. Végezetül 

annak a reményünknek adott hangot, hogy 

a következő években is konferenciánk 

keretében adhatjuk át tapasztalatainkat 

egymás számára. A Magyar Mérnöki 

Kamara által elfogadott szakmai 

továbbképzés keretében segíthetjük a saját- 

és a tervező-, szakértő mérnök kollégák 

ismereteinek bővítését. 

Baráti beszélgetés közben elfogyasztott 

ebéd után ki-ki haza indult a szép őszi 

időben. 

 

 

Livo László 
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Egy éves a Bányászkör 
Dorogon az első születésnapját ünneplő Bányászkör beszámolója 

 

 

A www.banyaszkor.hu honlapon jelenleg 

350 regisztrált felhasználó van. 

A Bányászkör Instant Túrák oldalát 902 

ember követi. 

 

Látogatottsági adatai az alábbiak. 

A kiírásra kerülő túrákat a következő 

számban járták be a túrázók, futók és a 

kerékpárosok: 

 

Schmidt Sándor kör - Dorog 54 km 84 túra 

Hantken Miksa kör - Dorog 32 km 279 túra 

 

 

A teljesítők nyakba akasztható érmét kapnak. 

Tanbánya-kör Mogyorósbánya 22 km 70 

túra 

Reimann-altáró-kör Dorog 12 km 138 túra 

Borókási-táró-kör Csolnok 12 km 79 túra 

Pálinkás-táró-kör Annavölgy 12 km 88 túra 

Erzsébet-akna-kör Tokod 12 km 113 túra 

Lencsehegy-kör Kesztölc 12 km 82 túra 

XX-as akna-kör Sárisáp 12 km 75 túra 

 

 
A túrát teljesítők jelvényt kapnak. 

 

Aki egy ilyen jelvény összeállítás birtokosa 

akar lenni, annak a 7 bányásztúrán 94 km-t 

kell teljesítenie. 

 

Összesen 1008 túrát tettek meg a teljesítők 

egy év alatt. (2021. szeptember 6-ig) 

 

 
A felírat: Miklós fékakna 1919-1974, Dorog, a szállítás korszerűsítésére épült. 

http://www.banyaszkor.hu/
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Hartyán Csaba vallomása a kezdetekről: Jó 

szerencsét! Most kellene tőlem egy 

elvárható frappáns bejegyzés, amiben 

viccesen, de mégis komolyan elmondom, 

hogy egy éves lett a Bányászkör. Hogy repül 

az idő! Mintha ma lenne, amikor az első nap 

megcsörren a telefon, Orbán Imre és Nagy 

Lajos 2020 szeptember 6-án felhív, hogy 

tudják még nem publikus a Bányászkör 

oldal, de Pesten ülnek és jönnének. Jöttek és 

mentek túrázni. Én meg közben riasztottam 

Hetei Reginát, hogy mint dorogi kapja össze 

magát, s talán még befér az első három 

teljesítő közé. Így lett, a 0. napon három 

teljesítő volt.  

2021. szeptember 5-én este 9-kor Szabó 

Zoltán átvette érmét. Az övé volt az 1017. 

túra a Bányászkör útvonalain. Közöttük 

pedig sok száz túrázó, sok száz beszélgetés, 

barátkozás, sok száz éremátadó. 

Meghatottan köszönöm mindenkinek, aki 

nálunk jártak, aki segítettek, aki 

támogattak.  

Dolgozunk tovább... Ti meg túrázzatok, 

fussatok, kerekezzetek, ahol és amikor 

jólesik. Persze néha jöhettek ide is.  

 

Voltak olyanok, aki Nagykanizsáról, 

Debrecenből, Gödöllőről érkeztek. Nagyon 

sokan jöttek Budapestről. Többen 

"törzsvendégek" lettek. Volt olyan 

budapesti túrázó, aki már 5. alkalommal 

látogatta meg a környékünket. 

 
Vannak, akik az éjszakai túrázást szeretik, teljesítik. 

 

 
Havas séta az Annavölgyi erdőben, érintve a 

bányászkör Miklós-bereki szakaszát. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%A1ny%C3%A1szk%C3%B6r?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUN2K821Qlmdd8XvQtXQKyXP_UQMBGUH4LmdVtck726jc8HWiHhQexbrJPyM1AE9S29u-oD81vrr1pUwUstK8pjfX3ud8SBothGSGv37vMW3Q&__tn__=*NK-R
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A Bányász Kör túrák Sárisápot bejáró 

útvonalának, a XX-as akna körnek a 

tiszteletére közösen ültettek fát a létrehozó 

szervezetek. A különleges tematika köré 

épülő, instant bejárható útvonalon egy japán 

cseresznyefa került a földbe Kollár Károly 

polgármester úr, Hartyán Csaba, a túra 

megalapítója, Lieber Tamás a BEBTE 

elnöke, Mráz László a bányász nyugdíjas 

szakszervezet elnöke és Knyazovics Edina, 

a Háromkőtúra Egyesület tagjának 

segítségével. A díszfát emléktábla őrzi. 

 

Talán az egyik legérdekesebb teljesítő páros 

a “két Magdi” anya és leánya. Amikor a 

lányának átadtam az első 32 kilométeres 

Hantken Miksa-kör bejárásáért járó érmet, 

elmondta: apukája bányász volt és miatta 

jött el. Ha hazaér nagy örömmel mutatja 

majd meg neki, mit szerzett. 

Amikor egy hónap múlva másodszorra jött 

vissza, együtt gyalogolták le a távot a 68 

éves anyukájával, ismét találkoztunk a 

célban. Sírva vették át az ezüstérmet. 

Kérdeztem, hogy miért sírnak? 

Elmondták, hogy 1 hete halt meg a bányász 

férj és apa. Még láthatta az érmünket, amit 

könnyezve nézegetett. Így a “két Magdi” 

fogadalmat tett, hogy az ötödik teljesítésért 

járó bányászkorsót is megszerzik. Így is 

tettek. Mindketten örömmel vették át a 

korsót. 

 

A Bányászkör hozadéka, hogy többen 

beléptek az OMBKE szervezetébe. 

Kialakult egy fiatalokból álló 

"keménymag", akik tenni akarnak és 

tesznek is ezen emlékek méltó bemutatása 

érdekében. 

Takarítottak emlékműveket, szedtek 

szemetet, egy lelkes csapattag dolgozik a 

Ghimessy-állomás visszaépítésén. 

2021. október első napján elindult a 

Homokvasút-túra. 36 km a volt 

nyomvonalon vagy annak közelében. Igazi 

vadregényes körülmények vadcsapások, 

ösvények elbontott felszámolt vasúti 

maradványok várják azokat, akik 

hajlandóak a bejárásukkal támogatni a 

Ghimessy-állomás újjáépítését. 

Természetesen a szépen kivitelezett érem itt 

sem maradhat el. 

 

 
A mai romhalmaz eredeti képe, ilyenre szeretnék 

megépíteni. 

 

 
Az alapok lerakása, a feltárást Laub Dominik 

végezte. 

 

A 24 órában megjelent híranyag 
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Dorog, október 17. 

 

 

Dr. Korompay Péter  Hartyán Csaba 
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Az Egyesület 2021. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület 

Titkárságának. Köszönjük! 

 

 

 

 

 

 

  

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

Budapest október  

Bajkay Árpád: Búcsúzó – Jó 

szerencsét!  

Budapest, Hízlaló 

tér 1. 

november 2. 

14:00 

 

    

100 éves a szervezett bányász 

hagyományőrzés Dorog térségében 

Kihelyezett Választmányi ülés 

Dorog november 5.  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november 8. 

15:00 

 

XIX. Bányamérő Fórum Budapest, Hízlaló 

tér 1. 

november 11. 

10:00-14:00 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvár november tervben 

van 

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók november 17-19.  

Szent Hubertus-Szent Borbála 

Emlékszakestély 

Kecskemét december 3.  

A kuvaiti tűzoltás 30. évfordulója Budapest, Hízlaló 

tér 1. 

december 16. 

11:00 
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Öntészeti szakosztály történeti csoportjának megemlékezése 
 

 

Első összejövetele a covid-járvány egyik 

kisebb szünetében 2021. október 12-én 

délelőtt volt az OMBKE új székháza 

konferenciatermében, ahogy azt a helyet 

magamban elneveztem. Az eddigi 

szokásoktól eltérő volt, hiszen két előadás 

hangzott el – a kérés teljesítésére. Az 

elsőben dr. Dévényi László tanszékvezető 

úr emlékezett dr. Prohászka János, BME 

tanszékvezető professzorára, az egykori 

metallográfia és fémtan budapesti 

oktatójára. Mindketten az 

anyagtudományon belül a fémtan és a 

metallográfia tudósai, művelői voltak 

pályafutásuk alatt, és foglalkoztak még a 

melegszilárd ötvözetek, fémek 

technológiája, hőkezelés, kúszás, 

károsodásanalízis és gyorshevítés 

témakörökkel. Szerencsés volt a 

hallgatóság, hiszen az előadónk hasonlóan 

„örökölte” elődjétől a tanszéket és vezetését 

így „első kézből” hallottunk Prohászka 

professzor úrról. 

 Ebből a szempontból, és az emberi 

nagyság megítélése szempontjából is a két 

megemlékezés két, szinte párhuzamos 

pályafutású és egykoron komoly fizikusi 

tudással élt magyar tudósról emlékeztünk 

meg. 

 

 

Prohászka János 1920. április 26-án 

született Budapesten. Nagytétényben nőtt 

fel, járt iskolába, alakította meg társaival az 

élete végéig működő cserkészcsapatát, s itt 

kezdett el kétkezi munkásként dolgozni. A 

világháború idején a hadiüzemként működő 

Magyar Optikai Művek munkása volt, 

érettségi vizsgát nem tett. A második 

világháború után felvételt nyert a Magyar 

királyi József nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemre. Diáktársai 

visszaemlékezése szerint rendkívüli 

szorgalommal zárkózott fel a gimnáziumból 

érkezett diáktársaihoz, és a második évtől 

már az évfolyamelsők egyike volt. Sajátos 

és érdekes az a történet – saját elmondása 

szerint –, mikor a vizsgaidőpont felőli 

érdeklődés céljából tett látogatásából 

váratlanul végszigorlat lett, Gillemot 

professzor kérésére. Gépészmérnöki 

oklevelet 1950-ben szerzett. Kiváló 

teljesítménye eredményeként az első 

aspiránsok egyike lett az akkor létrehozott 

Vasipari Kutatóintézetben, ahol Verő 

József, Geleji Sándor, Zorkóczy Béla, 

Millner Tivadar és Gillemot László 

professzorok segítségével vált nagyon 

gyorsan az anyagtechnológia elkötelezett 

kutatójává. Az aspirantúra kezdetéig már 

pályakezdőként oktatott, az 1950–51-ben az 

akkor szervezett Gazdasági és Műszaki 

Akadémia tanáraként. Az aspirantúra 

(1951–1955) elvégzése után 1956-ban 

kitűnő eredménnyel védte meg „A titán 

hatása az acélban lezajló széndiffúzió 

sebességére és a betétben edzhető acélok 

tulajdonságaira” című kandidátusi 

értekezését, elnyerve 1957-ben „a műszaki 

tudomány kandidátusa” tudományos 

fokozatot.  

Ettől kezdve tudományos kutatóként 

dolgozott a Híradástechnikai 

Kutatóintézetben (1955–57), majd a MTA 

Műszaki Fizikai Kutatóintézet tudományos 

osztályvezetőjeként 1957 és 1964 között. 

Visszaemlékezései alapján tudjuk, kiváló 

kutatógárda dolgozott az alapvetően a 
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Tungsram (Egyesült Izzólámpa és 

Villamossági Rt.) számára nélkülözhetetlen 

volfrámkutatásokban, amelyek egyik 

vezetője volt. Az itt végzett munkájával 

széles körű tudományos elismerést vívott ki 

magának. Fontos szerepet játszott az 

anyagtudomány fémfizikai szemléletének 

korszerűsítésében az 1963-ban megvédett 

akadémiai doktori értekezésének 

témaválasztása: „Diszlokációk képződése a 

dendrites kristályosodás során”. Ekkor 

nyerte el „a műszaki tudomány doktora” 

tudományos címet. Később, az 1980-as 

években tagja volt a Magyar Tudományos 

Akadémia elnökségének, majd az 1990-es 

években, két cikluson át a Műszaki 

Tudományok Osztályának elnöke (1993 és 

1999 között). A diszlokációelméleten 

alapuló anyagtudományi megközelítések az 

1960-as évekig szinte ismeretlenek voltak a 

hazai szakmai körökben, de a fiatal 

kutatóknak és egyetemi oktatóknak tartott 

nagyhatású előadásai megváltoztatták ezt a 

helyzetet. Nyilvánvalóan a tudományos 

elismertsége eredményeként hívták meg a 

Műegyetemre tanszékvezető professzornak 

a Villamosipari Anyagtechnológia 

Tanszékre, 1964-ben. Ezt a tanszéket 1986-

ig vezette, egyetemi tanárként pedig 1990-

ig dolgozott a Gépészmérnöki Karon. 

Meghatározó tudományos vezetője és 

példaképe volt a budapesti és a miskolci 

műszaki egyetem gépészmérnöki karán 

még ma is dolgozó számos egyetemi 

oktatónak és kutatónak. Az 1960-as évek 

elejétől 2001-ig írt tankönyvei még ma is 

nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a 

gépészmérnök és a villamosmérnök 

egyetemi hallgatók számára az 

anyagtechnológiai alapok megismerésében. 

Tudományos alkotói és egyetemi oktatói 

szemléletére rendkívül erős hatást gyakorolt 

az 1966–67-ben, az első Ford-ösztöndíjasok 

egyikeként az USA-ban, a Harvard 

Egyetemen vendégprofesszorként eltöltött 

egyéves időszak. A fizikai és a mechanikai 

metallográfia olyan kiválóságaival 

dolgozott együtt, mint Bruce Chalmers, 

David Turnbull, Morris Cohen, John 

Werner Cahn. A röntgendiffrakciós 

vizsgálatok vezetője volt ebben a kitűnő 

kutatócsoportban. 1970-ben választották a 

MTA levelező tagjává, majd 1982-ben a 

MTA rendes tagja lett. Akadémiai 

székfoglaló előadásai az anyagtechnológiai 

gondolkodás fontos szintézisei voltak. 

Ezeket a „Közepes hőmérsékleten 

igénybevett fémes szerkezeti anyagok 

mechanikai tulajdonságainak várható 

fejlődése”, illetve „Anyagminőség és 

termodinamikai bizonytalanság” címen 

tartotta meg. Anyagtudománnyal 

kapcsolatos kutatásokat folyatott, ezen 

belül is főleg a fémek reális szerkezete és 

tulajdonságai közötti kapcsolatot vizsgálta. 

A fémek szerkezetbeli változásait 

felhasználva kidolgozta az acélok 

gyorshőkezelésének technológiáját. 

Tanszékvezetői feladata mellett 1971 és 

1977 között igazgatóhelyettese, 1977-től 

1986-ig igazgatója volt a Mechanikai 

Technológiai és Anyagszerkezettani 

Intézetnek, valamint 1977-től 1995-ig a 

tanszéken működő akadémiai, 

Fémtechnológiai Kutatócsoportnak. 

Tanulmányai külföldi folyóiratokban is 

megjelennek, számos nemzetközi 

konferencián tartott előadást. Teljes 

aktivitású kutató professzorként végzett 

munkáját e kutatócsoportban fejezte be 

2005-ben. 

  

Tudományos kutatómunkájának a 

legfontosabbak kutatási témái a következők 

voltak: 

‒ A volfrám alakíthatósága és 

újrakristályosodása. 

‒ A diffúziós folyamatok két és 

többkomponensű szilárd 

rendszerekben. 

‒ Az ötvözetek mechanikai 

tulajdonságai és anizotrop 

viselkedése. 

‒ A szemcsehatárok szerepe a 

hőkezelésben és az anyagok 

tulajdonságaiban. 

‒ Az ötvözetlen acélok, a sárgarezek 

és a volfrám gyorshőkezelése. 
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‒ A Fe-Al rendszer diffúziós 

folyamatai, a tűzi mártó 

alumíniumozás. 

‒ A koncentrációváltozás nélküli 

fázisátalakulások, a reverzibilis 

martenzites átalakulások, a bénites 

átalakulás és a bénites szerkezet 

kifáradási jellemzői. 

‒ A kristályorientáció hatása a 

mechanikai tulajdonságokra. 

 

Tudományos tevékenységét a következő 

kitüntetésekkel ismerték el: 

‒ Választott aktív tagja 1984 és 1996 

között a CIRP-nek (International 

Institution for Production 

Engineering Researche), amely 

tiszteleti tagjává választotta 1996-

ban. 

‒ 1986-ban Rockwell Medal 

(Rockwell Díj)-at kapott.  

‒ Tiszteleti tagjává választotta 1986-

ban a Hall of Fame for Engineering, 

Science and Technology, and 

Medal, International Technology 

Institute.  

‒ 1988-ban a Magyar Népköztársaság 

Állami Díját kapta meg. 

‒ 1995-ben Ipolyi Arnold 

Tudományfejlesztési Díjat kapott. 

‒ 1997-ben A Miskolci Egyetem 

díszdoktora lett (érdekes, nem a 

BME díszdoktora – saját 

megjegyzés). 

‒ 2003-ban Széchenyi Díjat kapott a 

fémes anyagok tulajdonsága és 

szerkezete közötti kapcsolat 

megismerésében és e kapcsolat 

műszaki felhasználásában végzett, 

nemzetközileg is elismert 

kutatásaiért, valamint 2001-ben 

megjelent „A fémek és ötvözetek 

mechanikai tulajdonságai” című 

könyvéért. 

‒ hosszú ideig tagja volt hazánkban az 

Anyagtudományi és Technológiai 

Bizottságnak. 

‒ tagja volt a magyar Metallurgiai 

Bizottságnak. 

Széleskörű publikációs és közéleti 

tevékenységet folytatott 1990 után a 

magyar gazdaság, azon belül is az ipari 

termelés és a technológia témakörében, a 

termelés fontosságának előtérbe helyezése 

érdekében. A magyarországi gépipar 

technológiai helyzetét és jövőképét foglalta 

össze a Prohászka professzor irányításával 

és szerkesztésében, a MTA elnökének 

támogatásával 2001-ben megjelent „A 

technológia helyzete és jövője” című 

tanulmánykötet, amelyben leírt 

következtetései ma is nagyon időszerűek. 

Prohászka János mérnökgenerációk 

szemléletét formálta az anyag és a 

technológia jelentőségének felismerésére. 

Méltán számíthat a szakma örök 

tiszteletére. Idős korában Magyarpolány 

községben vásárolt és felújított családi 

házában hunyt el 2012. október 22-én. 

 

A második előadás alanya, báró 

Eötvös Loránd, aki az akkori pesti 

egyetem fizika tanszékét Jedlik Ányostól 

vette át. Eötvös Loránd a Magyar 

Tudományos Akadémia 1897. május 9-i 

közülésén tartott elnöki beszédét Jedlik 

Ányos emlékének szentelte. Aligha lehetett 

volna Jedlik munkásságának elhivatottabb 

értékelője. Szavai az elfogulatlanság 

szándékával és a személyes tisztelet 

hangján, amely hasonlóképp hangzott el 

annak idején, ahogyan most Dévényi László 

kollégánk Prohászka Jánosról beszélt. A 

második előadást jómagam tartottam 

Eötvös Lorándról. 
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Eötvös Loránd 1848 július 27-én született 

Budán, akkor a még Krisztinavároshoz 

tartozó Svábhegyen. Szülőháza az Eötvös 

villa ma már nem létező főépülete lehetett 

(XII. Eötvös u. 12.). 

Magyar fizikus, politikus, 

akadémikus, egyetemi tanár, hegymászó. A 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke 

1889-től 1905-ig, Magyarország 

kultuszminisztere 1894–1895-ben, a 

Matematikai és Fizikai Társulat alapító 

elnöke. Egyik legismertebb alkotása a nevét 

viselő torziós inga. 

Tudományos munkáját még betegágyán is 

folytatta. A terepi méréseket szinte élete 

utolsó pillanatáig nagy figyelemmel kísérte. 

Utolsó kéziratát 1919. április 8-án, 

Budapesten bekövetkezett halála előtt 

néhány nappal küldte nyomdába. 

Középiskolai tanulmányait, 

részben magántanulóként, a piaristák pesti 

gimnáziumában végzi, ahol 1865-ben 

érettségizik. Jogi tanulmányokba kezd, 

amelyek nem kötik le, ezért mindig szakít 

időt magának, hogy természettudományi 

előadásokon is részt vegyen. Ennek ellenére 

jogász lesz, de továbbra is legfőbb vágya, 

hogy "külföldi egyetemen, jó tanárok 

vezetése alatt" ismerkedhessék meg a 

természet világával. Amikor 1867-ben, 

atyai jóváhagyással, véglegesen a 

természettudományok mellett dönt, 

Heidelbergbe utazik, ahol az egyetemen 

Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz tanítványa. 

Elsősorban fizikát, matematikát és kémiát 

tanul, majd egy félévet a königsbergi 

egyetemen tölt. Ám az ottani előadásokat 

túlságosan elvontnak tartva visszatér 

Heidelbergbe, ahol 1870 júliusában 

„summa cum laude” fokozattal megszerzi a 

doktorátusát. 

Hazatérése után, 1871. februárjában 

meghal apja. Halálos ágyán tanácsolja 

fiának, hogy boldog csak akkor lehet, ha 

tudós marad és a politikába nem avatkozik 

bele. Eötvös megfogadva az apai intelmet, 

megpályázza a pesti egyetem elméleti 

fizikai tanszékén meghirdetett tanársegédi 

állást, melyet meg is kap. 1872-ben 

nyilvános rendes tanárrá nevezik ki. 1874-

ben jogot kap arra, hogy kísérleti fizikából 

is előadásokat tarthasson. 1878-ban Jedlik 

Ányosnak – a dinamó feltalálójának – 

nyugalomba vonulása után a kísérleti fizika 

professzora lesz és megbízást kap az 

elméleti és kísérleti fizikai tanszék 

egyesítése révén létrejött fizikai intézet 

igazgatói teendőinek ellátására. 

Az Akadémia 1873-ban levelező, 

majd 1883-ban rendes taggá választja. Az 

Akadémia elnökének tisztjét 1889-ben 

nyeri el. Ars poeticáját így fogalmazta meg: 

„Az igazi természettudós örömöt talál 

magában a kutatásban, s azokban az 

eredményekben, melyeket az emberiség 

jólétének előmozdítására értékesít.” 

Eötvös Loránd 1871-től haláláig, 

1919-ig volt a Pázmány Péter 

Tudományegyetem tanára, 1878-ban vette 

át Jedlik Ányostól a kísérleti fizika 

tanszéket. 1891-92-ben az egyetem rektora, 

1889 és 1905 között, 16 éven át az MTA 

elnöke volt. A 70-es években a felületi 

feszültség kutatása során tárt fel univerzális 

összefüggést, 1888-tól kezdve pedig a Föld 

nehézségi erőterét kutatta. A gravitációs tér 

térbeli változásainak vizsgálatára 

szerkesztette meg torziós ingáját. Ezzel az 

ingával tudta nagy pontossággal igazolni a 

tehetetlen és a gravitáló tömeg 

arányosságát. Gravitációs kutatásai tették 

nevét ismertté a világon, de ő valósította 

meg az ELTE-én a színvonalas tanárképzést 

is. Kultuszminiszterként és a Mathematikai 

és Physikai Társulat elnökeként honosította 

meg itthon a tudós tanár fogalmát. 

Kezdeményezésére jött létre az Eötvös 

József Kollégium, amely ma már újra méltó 

tanulási és szálláshelye a vidékről felkerült, 

tehetséges egyetemi hallgatóknak. Az ő 

nevét viseli a minden év őszén 

megrendezett országos fizikaverseny, a 

Fizikai Társulat, és viselte a Geofizikai 

Intézet is.  

Az előadás közel 30 képpel követte 

és mutatta be Eötvös Loránd életét és 

munkásságát. Egy hírlevélben túlzás lenne 

mindezeket közölni, ezért csak pár diát és a 

hozzátartozó magyarázatokkal mutatnám 

be:  
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Tudományos eredményeiért és 

tudományszervező tevékenységéért számos 

hazai és külföldi elismerésben és 

kitüntetésben volt része, csak a 

legfontosabbak:  

‒ 1900 Párizsi Világkiállítás 

aranyérme a torziós ingáért, 

‒ 1881 a francia kormány a 

Becsületrenddel (lovag fokozat), 

‒ 1896 a magyar király a Ferenc 

József rend nagykeresztjével, 

őfelsége valóságos titkos 

tanácsadója címmel, 

‒ 1898-ban MTA nagyjutalma, az 

Akadémia 1913-ban felterjesztette 

őt Nobel-díjra, de nem ő kapta meg,  

‒ a szerb király a Szent Száva renddel 

tüntette ki, 

‒ Gravitációs méréseiért 1909-ben 

neki ítélték a Göttingai Egyetem 

Benecke-pályadíját,  

‒ A berlini Porosz Királyi 

Tudományos Akadémia kültagjává 

választotta, 

‒ A krakkói Jagello Egyetem 

tiszteletbeli doktorává avatta,  

‒ a krisztinániai (osloi) Norvég 

Királyi Frederik Egyetem 

tiszteletbeli doktorává avatta.  

Ezeken kívül élete során még számos 

kisebb-nagyobb kitüntetésben részesült, 

különböző tudományos és társadalmi 

egyesületeknek elnöke vagy vezetőségi 

tagja volt. Alkotásai révén azonban örökre 

beírta nevét a fizika és geofizika 

történetébe. Halála után intézmények – 

kutatóintézet, egyetem, közép- és általános 

iskola – vették fel nevét. Az Eötvös család 

hagyatékát a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat őrzi. 

Eötvöst foglalkoztatta a súlyos és a 

tehetetlen tömeg aránya – az egyik 

legfontosabb munkája. Ezért kiemelem az 

1994-ben a History Teaching Physics 

nemzetközi konferencia tiszteletére készült 

Eötvöst és Einsteint ábrázoló rézkarcot, 

mely Feszt László alkotása. 

 
 

Nem a műalkotás szépsége a lényeg, hanem 

végre eljutott az információ, és a tudósok, 

fizikusok is megértették és tudomásul 

vették, míg Einstein csak képletekkel leírta 

a relativitás elméletét, addig Eötvös torziós 

ingájával végzett méréseivel, és 

nagypontossággal azt bizonyította, mely a 

következő: 

A Newton II. törvénye kimondja, hogy 

akármilyen erővel is hatunk egy testre az 

erő és a gyorsulás hányadosa egy adott 

testnél mindig ugyanannyi, egy a testre 

jellemző mennyiség, azaz m= F/a – 

mozgáskor a gyorsuló tehetetlen tömeg. 

A gravitáció miatt minden tömegnek súlya 

van, ez az M súlytömeg. 

Ez a két egymástól független mennyiség, 

ami két teljesen különböző fizikai 

törvényben jelenik meg. Kérdés: azonos 

vagy nem? 

Eötvös Loránd 1891-ben megalkotott 

ingájával viszont a kor technikájához képest 

igen nagy pontossággal bizonyította, hogy a 

kettő tényleg azonos. Ezzel vívta ki helyét a 

fizika halhatatlan nagyjai között. 1908-ban 

munkatársaival, Fekete Jenővel és Pekár 

Dezsővel méréseit oly mértékben 

tökéletesítette, hogy megállapították, hogy 

a tehetetlen és súlyos tömeg legfeljebb 

1/200 000 000 arányban térhet el 

egymástól. E tárgyban írt dolgozatukkal 
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1909-ben elnyerték a Göttingai Egyetem 

Benecke-féle pályadíját. Eötvösnek és 

munkatársainak a tehetetlen és súlyos 

tömeg arányossága terén végzett vizsgálatai 

kísérleti igazolását adják az Einstein-féle 

relativitáselméletnek. Eötvös Loránd az 

inga-végeken alumíniumot, rezet, fát és sok 

más anyagot használva hihetetlenül ügyes 

kísérletsorozattal 1888 és 1922 között 

bebizonyították, hogy az anyag ezen két 

igen különböző tulajdonságának az 

ekvivalenciája egy-per-ötmilliárdos 

bizonytalansággal igaz. Vagyis a gyorsuló 

tehetetlen tömeg a súlytömeggel 

ekvivalens. 

 

Ezt a matematika nyelvén: 

M (gravitációs) / m (tehetetlenségi) = 1.000 

000 000 ± 0,000 000 005,  

azaz ez a hányados 1,000 000 005 és 0,999 

999 995 között van. 

 

Napjainkra ezt a hányadost három újabb 

tizedesjeggyel javították meg, azaz 

M (gravitációs) / m (tehetetlenségi) = 1.000 

000 000 000 ± 0,000 000 000 005. 

 

Eötvös Loránd elméleti munkássága 

jelentős, a fizika fejlődésére meghatározó 

volt. Behatóan foglalkozott a kapilláris 

jelenségekkel, a mágnesességgel és a 

gravitációval.  

1. A kapilláris erők, az Eötvös-törvény 

Kísérletei során azt találta, hogy 

összefüggés van a folyadékok felületi 

feszültsége és molekula-tömegük között. 

Ezen az alapon a folyadékok felületi 

feszültségének a hőmérséklettel való 

változásából meghatározhatjuk a 

folyadékok molekulatömegét. 

Ez a fontos összefüggés az Eötvös-féle 

törvény, mely kimondja, hogy valamennyi 

egyszerűen összetett folyadék molekuláris 

felületi energiája 1 °C 

hőmérsékletváltozásra ugyanannyit 

változik. Ez az általános gázállandó 

megfelelője a folyadék állapotra. 

2. Gravitáció és mágnesesség 

Közel négy évtizeden keresztül, haláláig a 

gravitáció és földmágnesesség 

tanulmányozásával foglalkozott. Ezekben a 

vizsgálatokban a gravitáció térbeli 

változásainak tanulmányozására a 

(Cavendish-féle) torziós inga erre a célra 

módosított változatát használta fel. 

Vizsgálati módszerét két biztos pillérre 

fektette. Az egyik az eljárás szigorú fizikai 

elméletének kifejtése, a másik a célra 

alkalmas, szinte hihetetlen érzékenységű 

műszer, a híres Eötvös-féle torziós inga 

(variométer) tényleges megszerkesztése. 

3. A torziós inga. Eötvös gravitációs 

méréseiben kétféle alakú torziós ingát 

használt: 

1. A torziós dróton függő vízszintes 

rúd mindkét végére platinasúly van 

erősítve, a rúd végein elhelyezkedő 

tömegek egyenlő magasságban 

helyezkednek el (görbületi 

variométer); 

2. A vízszintes rúd egyik végére 

ugyancsak platinasúly van erősítve, 

másik végén vékony szálra erősített 

platinahenger lóg le, és a rúd végein 

levő tömegek különböző 

magasságban vannak (horizontális 

variométer, a tulajdonképpeni 

Eötvös-inga). 

Eötvös műszerei, a görbületi variométer és 

a horizontális variométer, 1890-ben a 

Magyar Optikai Művek elődjében, Süss 

Nándor finommechanikai műhelyében 

készültek. Az 1900-as párizsi 

világkiállításon bemutatott és díjat nyert 

egyszerű nehézségi variométer 1898-ban 

készült. A műszereket tudományszeretetre 

hivatkozva nem szabadalmaztatta. 

A terepi mérések meggyorsítása érdekében 

Eötvös következő műszerébe két, 

egymáshoz képest 180 fokkal elfordított 

lengőt épített be. Ezzel az 1902-ben készült 

műszerrel végezte a tehetetlen és súlyos 

tömeg arányosságának kimutatását célzó 

híressé vált kísérleteit. 

4. Az Eötvös effektus 

Élete utolsó éveiben végezte Eötvös azon 

kísérleteit, amelyekkel kimutatta, hogy a 

Földön mozgó testek súlya a mozgás 

irányától és sebességétől függően 

megváltozik. A nehézségi erő 
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tulajdonképpen két erőnek, éspedig a Föld 

vonzóerejének és a Föld forgásából eredő 

centrifugális erőnek az eredője. Mivel a 

Föld nyugatról kelet felé forog, egy a Föld 

felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb 

centrifugális erő hat, mint egy nyugat felé 

haladóra. Ebből az következik, hogy a kelet 

felé mozgó test súlya csökken, a nyugat felé 

mozgóé pedig növekszik. 

 

 

 

 
Eötvös halálának 100. évfordulójára, a Magyar 

Nemzeti Múzeumban rendezett kiállításon a 

múzeum aulájában állították ki az egyik 

legnagyobb, és legpontosabb torziós ingáját. 

 

Eötvös Loránd munkásságának és 

tudományos eredményeinek napjainkig 

haszonélvezői vagyunk a geofizikában. 

Kiemelkedően fontos számunkra a korábbi 

Eötvös-ingával meghatározott adatbázis, és 

napjainkban is fontos méréseket tudunk 

végezni a felújított közel 100 éves 

műszerekkel. Eötvös Loránd foglalkozott a 

világon elsőként gradiensmérések alapján 

végezhető függővonalelhajlás-

interpolációval és a nehézségi erőtér 

szintfelületének részletes 

meghatározásával. Ezekre az alapokra 

épülnek mai kutatásaink. Ma már olyan 

fejlett műszaki és számítástechnikai 

lehetőségekkel rendelkezünk, amelyekkel 

élve méltó örökösei lehetünk Eötvös 

Loránd több mint 100 évvel ezelőtti 

tudományos eredményeinek, és folytatói 

lehetünk munkásságának. 

Olajat, ércet az ingával 

Az ingával ugyanakkor új 

tudományág is született, a geofizika. Már a 

kezdet kezdetén óriási gyakorlati 

jelentősége volt, hiszen mérni tudta a 

gravitáció térbeli változásait, magyarán a 

föld alá látott. A gravitációs erőviszonyok 

változásainak mérésével meg lehet jósolni, 

milyen anyag rejtőzhet a mélyben. 

Pontosabban: ahol kisebb a nehézségi 

erőtér, ott nyilvánvalóan „lyuk” van a föld 

gyomrában, vagyis adott helyen kőolajat, 

földgázt, vizet kereshetünk. Ugyanezen elv 

mentén érctelérek valószínűsíthető helyét is 

meg lehet határozni, az Eötvös-inga 

világszerte elterjedt. Nyersanyagkutatók 

egészen az 1950-es évekig ezzel a magyar 

találmánnyal dolgoztak, az inga 

segítségével tárták fel például az Egyesült 

Államok leggazdagabb kőolajmezőit. Az 

eszközt még ma is használják. 

Eötvös Loránd hegymászói 

teljesítményét is számos emlék őrzi, ezek 

közül csak kettőt ragadnék ki: 
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A dél-tiroli dolomitok között egy 2837 m-es csúcs őrzi Eötvös Loránd nevét. 

 

 
1896-ban a Magyar Turista Egyesület Selmecbányai Szittnya-Osztálya által a város melletti 942 méter magas 

Paradicsom-hegyen létrehozott turistautat a Magyar Turista-Egyesület évi közgyűlése alkalmából itt tartózkodó 

elnökük, báró Eötvös Loránd 1896. május 25-én maga is végigjárta, s ekkor a túra résztvevői ezt az ösvényt 

egyhangúlag róla nevezték el. 
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Eötvös Loránd halálának centenáriumában avatott emléktábla az Eötvös út kezdőpontján 

 

 

Megjegyezve, Eötvös Loránd emlékét 

többszáz emléktárgy, mint szobor, 

festmény, érem, bélyeg, egyéb művészeti 

alkotás, utca név, egyetem, közép- és 

általános iskolák névvel őrzi meg 

Magyarországon, de számos külföldi 

emlékével is találkozhatunk. 

 

 

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök 
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FÖCIK Hírek 

 

Diákok ismerkedtek a bányászattal 
 

A Földtudományi Civil Szervezetek 

Közössége (FÖCIK) a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivataltól nyert 

támogatásból valósít meg idén számos 

programot. Egyesületünk két programot 

vállalt, bányászati tematikájú szabaduló 

szoba létesítését és bányajárás szervezését 

középiskolások számára. 

 

A program keretében lehetőséget 

biztosítottunk működő külfejtéses 

bányaüzemek meglátogatására a 

földtudományok iránt érdeklődő 5-12. 

évfolyamos diákok és kisérő tanáraik 

részére. A program keretében ismertettük a 

külfejtéses építőipari nyersanyag bányászat 

társadalmi fontosságát és gazdasági 

jelentőségét a mindennapokban. 

Bemutattuk a bányászatban alkalmazott 

technológiákat és munkaeszközöket. 

A program során hangsúlyosan kezeltük az 

alábbi tématerületeket:  

• nyersanyagokkal történő takarékos, 

fenntartható gazdálkodás 

jelentősége és gyakorlati 

megoldásai, 

• tevékenység természetvédelemi és 

környezetvédelemi 

vonatkozásainak bemutatása.  

 

A szerződés megkötésekor még nem 

lehetett tudni, hogy a COVID-19 pandémia 

aktuális helyzete lehetővé teszi-e a 

rendezvény fizikai jelenlét melletti 

megtartását, szerencsére a járványhelyzet 

lehetővé tette, hogy a rendezvény 

megtartható legyen. 

 

A szervezők három helyszínen, Komlón, 

Miskolcon és Sopronban várták az 

érdeklődő diákokat és tanáraikat 2021. 

október 8-án. Az I. Kárpát-medencei 

Földrajzi- és Földtudományi Verseny 

diákjai lettek elsődlegesen megszólítva 

azzal, hogy az adott iskolákból az érdeklődő 

diákok is csatlakozhatnak. 

 

1. Komló 

 

A bánya Komló város külterületén a 

Gesztenyési lakótelep közvetlen közelében 

található. 

A bánya ásványi nyersanyaga az andezit, 

földtani vagyona eléri a 700 m tonnát, 

kitermelési engedélye 1,5 mt/év. Az átlagos 

kitermelt mennyiség eléri az 1 mt/évet. 

Feldolgozott kőanyagait az építőipar 

(magas- és mély építés, útépítés, 

vízépítés…) használja fel. 

A bányát évszázadok óta művelik, az utolsó 

100 évben intenzíven. A bánya bányászati 

jogát – a korábbi állami vállalatot követően 

– privatizáció keretében szerezte meg az 

osztrák BAUHOLDING társaság, mely 

átalakulásával jelenleg a STRABAG 

nemzetközi cégcsoport tulajdonában van és 

a KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. 

műveli. A bánya 69 fő fizikai és 9 fő 

alkalmazotti létszámmal üzemel teljes 

gépesítés mellett. 

A bányában fúrás-robbantás technológiával 

jövesztik az anyagot, majd a készletet 

kotrógépekkel rakják dömperekre, amik a 

feldolgozóüzembe juttatják az anyagot. A 

pofástörőtől kezdődő előtöréstől zárt, 

automatizált rendszerek juttatják el a 

kőzetet az utántöréshez, majd az 

osztályozáshoz, depózáshoz, 

készletezéshez. A késztermék anyagkiadása 

(teherautók megrakása) nagyrészt 

automatikus, kisebb részt rakodógépes.  

A kitermelés-feldolgozás nagymértékben 

gépesített, automatizált. A bányában az 

elmúlt 5 év során több, mint 3,5 milliárd Ft 

beruházás került végrehajtásra (teljes 

feldolgozó technológia cseréje, 20 kV-os 
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villamoshálózat cseréje, önjáró 

berendezések korszerűsítése). 

A bányában magyar szakemberek 

dolgoznak, a bányai beruházások terveit 

magyar tervezők készítik, a kivitelezést 

hazai vállalkozások hajtják végre, a külföldi 

tulajdonos a tőkét biztosítja, illetve a nála 

megszokott a munka-kultúrát igyekszik 

megteremteni.  

A komlói bányánkban végzett 

beruházásunkat 2018-ban a Pécs Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara 

„Környezetvédelmi Díjjal” ismerte el. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Gimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda Babits Mihály 

Gimnáziumából 50 diák érkezett az 

Egyesületünk által biztosított külön busszal 

Pandur Anett tanárnő vezetésével. 

 

A bányába való megérkezés után az 

irodaépület tárgyalójában egy nem túl 

hosszú ismertetés hangzott el a területről, 

majd egy egészen rövid viselkedési 

(munkavédelem) szabálybemutató. 

A vendéglátók a bányában üdítővel és 

pogácsával várták a diákokat. A látogatás 

során viselniük kellett a bánya által 

biztosított fejvédő sisakot (kobak) és 

láthatósági mellényeket, ezek közül a 

láthatósági mellényt ajándékba kapták a 

diákok, ez jól jöhet pl. a szabályszerű 

kerékpározás során. 

A munkavédelmi oktatást követően került 

sor az ország egyik legnagyobb külszíni 

bányája meglátogatásra Pozsár Sándor 

bányászati- és engedélyezési szakértő 

bányamérnök vezetésével. A program 

keretében tanúi lehettek a diákok egy 

bányabeli robbantásnak, mely a kőzet 

jövesztésének hatékony eszköze. A közel 2 

óra hosszú bányai programot követően a 

Városi Múzeum kiállítását (bányászat, 

paleontológia – dínó láb- és farok nyom 

kövületben -, gépek, emlékmű) tekintették 

meg a résztvevők külön tárlatvezetéssel. 

 

  

  
 

 



 

30 
 

2. Miskolc-Mexikóvölgyi Mészkőbánya 

 

 
 

A KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. (a 

Mineral-csoport - a STRABAG SE 

konszern részeként-), Közép-, Délkelet- és 

Kelet-Európa egyik vezető, építőipari 

alapanyagok bányászatával foglalkozó 

cégcsoport tagja, amely -többek között- a 

Miskolc-Mexikóvölgyi Mészkőbányáját 

műveli. 

A kő- és kavicsbányászat által előállított 

termékek felhasználása szerves része 

mindennapjainknak. A cégcsoporthoz 

tartozó kő- és kavicsbányák lehetővé teszik 

az építőipar jó minőségű ásványi 

termékekkel történő folyamatos ellátását. 

 

A cég folyamatosan fejleszti a 

kitermeléshez és feldolgozáshoz 

kapcsolódó technológiákat, valamint a 

természeti erőforrások igénybevétele során 

minden tekintetben felelős gazdálkodást 

folytat.  

 

A Bükk-hegység ÉK-i szélén „Mexikó” 

néven ismert területen már a XVIII. század 

végétől külszíni bányászat folyt. 1950-es 

években a bánya a Miskolc Lenin Kohászati 

Művek mészkőellátását biztosította. A 

bányatelek jelenlegi nagyságát 130 ha és 

hatalmas kitermelhető ásványvagyonát 

1988-as bányatelek bővítésével érte el. A 

kitermelt mészkövet feldolgozás után 

vasúton vitték a kohászatba, évente közel 

800 et. A bánya közép triász landini 

mészkövet tár fel. 

 

2009-től a bánya üzemeltetését közvetlenül 

a konszern területén működő KÖKA Kft. 

végzi. A mexikói mészkőbánya a tapolcai 

hideg karsztvíz bázis közvetlen utánpótlását 

biztosító mészkő tömegben működik, ezért 

a termelés és üzemeltetés különösen nagy 

odafigyelést és fegyelmet igényel a vízbázis 

megóvása miatt. Ennek érdekében a 

karsztvizet a cég folyamatosan vizsgálja és 

a vizsgáltok alapján megállapítható a bánya 

működése nem okoz szennyezést. 

 

A gyártott termékek 35-40 %-a aszfalt 

(STRABAG SE, COLAS, Swietelsky), a 25 

%-a BAUMIT termékeinek az 

alapanyagaiként szolgálnak. 35%-a pedig 

egyéb út- és vízépítési alapanyagok, 

valamint gyárak, csarnokok alapjának 

építésére használják fel (pl.: Bosch, Hell, 
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stb.). 2017-től vasúti berakásra is van 

lehetőség.  

 

Termékek 

• Kő- és kavics termékek a beton- és 

aszfaltgyártás részére 

• Vasúti kő 

• Vízépítőkövek 

• Egyedi termékek gyártása a vevők 

kívánsága szerint 

 

Takács András, a budapesti Pasaréti Szabó 

Lőrinc Kéttannyelvű Gimnázium tanára 

vezetésével 9 diák és egy kisérő érkezett a 

szervezők által biztosított kisbusszal 

Miskolcra. 

Itt is először egy „munkavédelmi oktatást” 

követően ismerkedhettek meg a diákok a 

bányával és a vendéglátó céggel Csordás 

Ottó csoport műszaki vezető, bányaüzem 

vezető bányamérnök vezetésével. 

 

A látogatás során az egyik bátor diáklány 

vezényelte le a bányabeli robbantást, ami 

biztosan sokáig emlékezetes lesz a számára! 

A diákok a bányajárást követően a bánya 

szomszédságában elhelyezkedő Mikerobb 

Kft. robbanóanyag gyártó üzemét látogatták 

meg, illetve a Kft. által létrehozott 

bányászati kiállítást. 

 

A kiállítás privát kezdeményezésre 2008-

ban jött létre tisztelegve a magyar 

bányászok és a bányászat védőszentje, 

Szent Borbála előtt. 2010-ben a gyűjtemény 

külszíni kiállítással is bővült, ezzel 

közelebb hozva a látogatókat a valóságos 

méretekhez. A kiállított tárgyak csupán 

töredéke a többezer éves szakmai múltra 

visszatekintő bányászat eszközeinek, 

emlékeinek. Az alapítók szándéka szerint e 

gyűjteménnyel legalább jelezni akarták, 

hogy Miskolcon és annak környékén valaha 

virágzó bányászati kultúra volt, 

változatosságában és terjedelmében sokkal 

nagyobb a mainál. 
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3.  Sopron 

 

A Sopron II. -gneisz bányatelek hazánk 

egyetlen működő gneisz követ termelő 

külfejtése. A bányavállalkozó Öko Tect 

Kft. 2014-től a bányászati jog jogosultja. A 

bányaüzem ásványvagyon felülvizsgálatát 

és bányatelek bővítését követően 

folyamatosan és tervszerűen üzemel, 

jelenleg alvállalkozók bevonásával. 

A szálban álló, illetve töredezett nyersanyag 

jövesztése robbantással történik, ezt 

követően egy mobil berendezésekből álló 

törő-osztályozó soron kerül feldolgozásra, 

az adott alapanyag igényeknek 

megfelelően. 

 

Hideg Tímea tanárnő vezetésével 2 diák 

érkezett Körmendről a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumból a szervezők által biztosított 

kisbuszon. 

 

A bányalátogatás során az érdeklődők a 

Bányagép Kft. szakértő munkatársaitól 

rövid áttekintést kaptak az anyagnyerőhely 

bányaföldtani-teleptani, illetve ásványtani 

paramétereiről, továbbá az alkalmazott 

technológiai módszerekről Varga László 

felelős műszaki vezető bányamérnök 

vezetésével. A rövid munkavédelmi 

oktatást követően a helyszínen 

megtekinthették a feldolgozó berendezéssor 

működését, annak technikai és működési 

sajátságait. A Hunext Kft. munkatársa 
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tájékoztatást adott a berendezések műszaki 

megoldásairól a gyártott termékekről, 

illetve azok felhasználási területéről. 

 

A bányajárást követően a csoport a 

Központi Bányászati Múzeumba látogatott, 

ahol Szemán Attila főmuzeológus úr tartott 

a részükre részletes tárlatvezetést. 

 

  

  
 

 

Köszönjük a szervezést a Kő-, Kavics- és 

Ásványbányászati Szakcsoport és a 

meglátogatott bányák és a robbanóanyag 

gyár vezetőinek! Külön köszönjük Szemán 

Attila tárlatvezetését! Bízunk abban, hogy a 

programok résztvevői nagy élményekkel 

gazdagodva tértek haza és jó hírét viszik 

szeretett szakmánknak és Egyesületünknek. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Megjelent az online ENGIE Magazin 5. száma 
 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

 

Az ENGIE projekt kéthavonta megjelenő 

online magazinjának legújabb száma itt 

olvasható: http://bit.ly/3biVQOm 

Az ENGIE projekt a földtudományok 

társadalmi jelentőségét hangsúlyozza. 

Célja, hogy felkeltse a középiskolás diákok 

érdeklődését a geotudományok iránt és 

bemutassa a földtudományokhoz 

kapcsolódó karrierlehetőségek 

sokféleségét. 

 

Itt lehet feliratkozni: 

https://magazine.engieproject.eu/#/ 

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

  

http://bit.ly/3biVQOm
https://magazine.engieproject.eu/#/
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Díszdoktor avatás Kassán 
 

 
 

 

A Kassai Műszaki Egyetem Bányamérnöki 

Karának javaslatára az egyetem 

díszdoktorrá avatta Prof. Dr. Szűcs Pétert, a 

Miskolci Egyetem rektorhelyettesét, az 

MFK korábbi dékánját, - ahogy egy ottani 

kolléga írja a FB-on - geológust, 

geofizikust, hidrogeológust és nagyszerű 

embert, kollégát, barátot a két egyetem 

együttműködését elősegítő 

tevékenységéért. Az eseményen részt vett 

Magyarország főkonzulja is. 

 

Mindannyiunk nevében gratulálok a magas 

kitüntetéshez a Rektorhelyettes Úrnak. 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor 
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Meghívó a XIX. Bányamérő Fórumra 
 

Tisztelt Kollegina és Kolléga! 

 

Az OMBKE Bányamérő Szakcsoportja, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és a 

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati Tagozata megrendezi 

 

a XIX. Bányamérő Fórumot, 

 

amelyre Önt és Munkatársait ezúton tisztelettel meghívja. A Fórum célja, hogy a 

bányavállalkozók, a bányamérők, valamint az MBSZF bányaméréssel, bányatérképekkel is 

foglalkozó szakemberei találkozzanak, megbeszéljék a hites bányamérők tevékenységével és a 

bányatérképekkel kapcsolatos kérdéseket. A Fórumnak nincs döntéshozó jellege, de a 

gondolatok megismerésére alkalom nyílik, és az esetleg szükséges döntésekre javaslat tehető.  

 

A Fórum helyszíne: OMBKE új székháza  

1107 Budapest, Hízlaló tér 1. 

 

A Fórum időpontja: 2021. november 11. Csütörtök 10. óra. 

 

A tervezett program:  
 

• Köszöntő: Zelei Gábor az OMBKE ügyvezető igazgatója 

• Megnyitó (Levezető elnök: Dr. Havasi István a Szakcsoport elnöke). 

• Tájékoztató a 2020-2021 évi bányatérképekkel kapcsolatos észrevételekről.  

Előadó: Maracsik Zoltán és Poós Viktor MBSZF  

• A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelési adatok használatának rendje.  

Előadó: Molnár József alezredes, MH Geoinformációs Szolgálat 

• UAS/UAV jogi buktatói, megoldások, gyakorlati repülés tapasztalatai.  

Előadó: dr. Kovács Béla adjunktus, ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet 

• Hozzászólások, javaslatok, szakmai vita. 

 

Jelen Fórum vonatkozásában a meghívó hites bányamérők körében történik, kérve a hites 

bányamérőket arra, hogy mindazon méréssel foglalkozó kollégáikat, akikkel együtt dolgoznak, 

szíveskedjenek e meghívó alapján meginvitálni a Fórumra. A Fórumra mindenkit szeretettel 

várunk.  

 

A kreditpontok kérelmezése jelenleg folyamatban van. 

 

Kérünk minden bányamérő kollégát, hogy 2021. november 8-ig részvételi szándékát és 

elérhetőségeit (Tel, Fax, E-mail) küldje el a hollosi53@freemail.hu címre. 

 

Jó szerencsét! 

 

2021. Október 29.  

 

 Dr. Havasi István 

 a Szakcsoport elnöke 
  

mailto:hollosi53@freemail.hu
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Meghívó 

 
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében 

2021. november 10-én kerül sor a 

Földfizikai és Űrtudományi Fórumra. A 

rendezvény a soproni Földfizikai és 

Űrtudományi Kutatóintézetet 

bemutatásával és az egyéb hazai 

kutatóhelyek tevékenységét áttekintő 

földfizikai és kapcsolódó űrkutatási 

előadásokkal kezdődik. A délelőtti rész 

(Földfizikai és Űrtudományi Fórum I.) 

egyetemi és egyéb intézményi vezetők 

panelbeszélgetésével zárul. Délután 

(Földfizikai és Űrtudományi Fórum II.) 

csillagászati és űrfizikai előadások lesznek. 

Földfizikai és űrtudományi fórum I. 

Előadások és panelbeszélgetés 2021. 

november 10. 09.50-12.30 óra között 

HELYSZÍN 

MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, 

Széchenyi István tér 9.) 

 

Személyes részvételhez itt kell 

regisztrálni: https://mta.hu/esemenynaptar/

2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-

forum-i-4059 

Az eseményt az MTA YouTube-csatornája 

is közvetíti. 

 

PROGRAM 

 

9.50. Megnyitó 

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja, az 

MTA természettudományi alelnöke, 

Bokor József, az MTA rendes tagja, az 

ELKH természettudományi alelnöke 

 

10.00: Előtérben a Földfizikai és 

Űrtudományi Kutatóintézet 

A Földfizikai és Űrtudományi 

Kutatóintézet múltja, jelene, jövője 

Wesztergom Viktor, a földtudomány 

kandidátusa, intézetigazgató 

Kisfilm a Földfizikai és Űrtudományi 

Kutatóintézetről, benne: 

Lemeztektonika új perspektívában (Kovács 

István PhD és az MTA FI Lendület Pannon 

LitH2Oscope Kutatócsoport) ▪ Ciklikusság 

a kontinentális kéreg eltemetődéseiben és 

exhumálódásaiban (Porkoláb Kristóf PhD) 

▪ Litoszféra-kutatás a Pannon-medencében: 

a magyar AlpArray program (Timkó Máté; 

Kalmár Dániel; Süle Bálint; Wéber Zoltán 

PhD) ▪ Mélytanulás, avagy milyen 

mélységig ismerhetik meg a gépek Földünk 

belsejét (Kuslits Lukács; Lemperger István 

PhD; Wesztergom Viktor, a földtudomány 

kandidátusa; Prácser Ernő PhD; Bozsó 

István) ▪ A Föld belső szerkezetének 

monitorozása elektromágneses jelekkel 

(Rubóczki Tibor; Novák Attila PhD) ▪ 

Kvázi null geoelektromos elrendezések 

(Szalai Sándor, az MTA doktora; Szokoli 

Kitti PhD, Prácser Ernő PhD; Szarka 

László, az MTA rendes tagja) ▪ Most is 

mozog a Föld – A kisebb földrengések 

fontossága a szeizmológiai kutatásokban 

(Czecze Barbara; Gribovszki Katalin PhD; 

Kiszely Márta PhD; Győri Erzsébet PhD) ▪ 

Magyarországi radar-interferometriai 

fejlesztések és alkalmazások (Békési 

Eszter; Bozsó István; Molnár Gábor PhD; 

Porkoláb Kristóf PhD; Szárnya Csilla; 

Szűcs Eszter PhD) ▪ A Föld időben változó 

gravitációs tere és dinamikai folyamatai 

által okozott felszíni deformációk (Papp 

Gábor, a műszaki tudomány kandidátusa; 

Benedek Judit PhD; Ruotsalainen, Hannu; 

Meurers, Bruno; Leonhardt, Roman; 

Hutchinson, Paul) ▪ A globális 

villámtevékenység vizsgálata extrém 

alacsony frekvenciás rádióhullámok 

segítségével (Bozóki Tamás; Sátori 

Gabriella, az MTA doktora; Prácser Ernő 

PhD; Bór József PhD; Szabóné-André 

Karolina; Buzás Attila) ▪ Hatvanévnyi 

légköri elektromos térerősség-mérés a 

Széchenyi István Geofizikai 

Obszervatóriumban (Buzás Attila; Barta 

Veronika PhD; Bór József PhD) ▪ Mágneses 

Nulltér Laboratórium (ZBL) (Lemperger 

István PhD; Wesztergom Viktor, a 

földtudomány kandidátusa) ▪ Űridőjárás és 

földi obszervatóriumok (Wesztergom 

Viktor, a földtudomány kandidátusa; 

Muraközy Judit PhD; Vörös Zoltán PhD, 

Lichtenberger János, az MTA doktora; 

https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-forum-i-4059
https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-forum-i-4059
https://mta.hu/esemenynaptar/2021-11-10-foldfizikai-es-urtudomanyi-forum-i-4059
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Barta Veronika PhD; Lemperger István 

PhD; Kis Árpád PhD) ▪ Űrkutatás és 

űrtechnológia (Kis Árpád PhD) 

 

11.00: Áttekintés az egyéb hazai 

kutatóhelyek földfizikai és űrtudományi 

kutatásairól 

Ádám József, az MTA rendes tagja, az 

MTA Geodéziai és Geoinformatikai 

Tudományos Bizottságának elnöke, az 

IUGG Magyar Nemzeti Bizottság elnöke; 

Lichtenberger János, az MTA doktora, az 

MTA Geofizikai Tudományos Bizottság 

elnöke 

 

11.30: Földfizika és űrtudomány: 

intézményvezetői gondolatok 

Fancsik Tamás, a műszaki tudomány 

kandidátusa, a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat elnöke; Ferencz Orsolya 

PhD, űrkutatásért felelős miniszteri biztos; 

Gelencsér András, az MTA levelező tagja, 

a Pannon Egyetem rektora; Radics Kornélia 

PhD, az Országos Meteorológiai Szolgálat 

elnöke; Rózsa Szabolcs PhD, a BME 

Építőmérnöki Kar dékánja; Szűcs Péter, az 

MTA doktora, a Miskolci Egyetem 

rektorhelyettese; Timár Gábor, az MTA 

doktora, az ELTE TTK Geofizikai és 

Űrtudományi Tanszék vezetője 

 

12:30: Szünet. A rendezvény 13:50-kor 

csillagászati és űrfizikai előadásokkal 

folytatódik, amire külön kell regisztrálni. 

A koronavírus-járványra és a rendezvények 

regisztrációs rendjére való tekintettel az 

MTA Székház épületében a Magyar 

Tudomány Ünnepén a következő szabályok 

érvényesek: 

 

Az MTA Székház területére az itt 

dolgozókon, illetve a rendezvények 

szervezőin kívül csak a rendezvények 

látogatói léphetnek be. 

A belépéshez szükséges a portán az 

érvényes védettségi igazolvány, a 

tulajdonosa személyazonosságát igazoló 

dokumentum (személyi igazolvány, 

jogosítvány, útlevél), valamint a 

regisztrációt visszaigazoló e-mail 

bemutatása. 

Az MTA Székház teljes területén kérjük az 

orrot és szájat eltakaró maszk viselését. 

A Magyar Tudomány ünnepe 

rendezvényein az orrot és szájat eltakaró 

maszk viselése kötelező. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szarka László Csaba 
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Nemzetközi helyzetkép a klímaharc pillanatnyi állásáról 
 

 

Az utolsó írásainkban bemutattuk, hogy 

hogyan és miért alakult meg az IPCC. 

Írtunk arról, hogy Európa miként halad az 

energiakrízis felé. Több alkalommal 

számításokkal igazoltuk, hogy a klímacélok 

miért nem érhetők el, miközben 

folyamatosan romlik az energiaellátás 

biztonsága és nő az energia ára. A 

problémák rendre a téveszmés „zöld 

energia” program következményei. A 

folyamat a katasztrófa felé tart. Erről adunk 

rövid egy-egy mondatos helyzetképet.5 

Az Egyesült Királyság és Németország 

egyre inkább függ az orosz földgáztól, 

miután betiltották a hidraulikus repesztéses 

gázkitermelési technológiát, amivel gazdag 

palagáz lelőhelyeket hagytak parlagon. 

Időközben Európa legnagyobb gázmezőjét 

leállítják Hollandiában.  

2013-tól Németország több napelemes 

kapacitást telepített, mint bármely más 

ország, nagy részét Kínából importálták. A 

napenergia kevésbé hatékony, mint a 

szélenergia.  

Az állandóan változó szél- és napenergia 

kihívást jelent az áramellátás 

megbízhatósága szempontjából.  

2008-ig a német villamosenergia-

rendszerben nem fordult elő jelentősebb 

áramkimaradás. 2012-ben már 1000, majd 

2013 -ban több mint 2500 esetről számoltak 

be az áramszolgáltatók.  

Az elmúlt évtizedben az Egyesült 

Királyságban és Európában száz 

szénerőművet állítottak le véglegesen, és az 

Egyesült Királyságban csak kettő maradt 

üzemben. Spanyolország tavaly nyáron 

leállította a szénerőműveinek a felét.  

2020-ra az Egyesült Királyság a 

villamosenergia-termelésének 24%-át 

szélenergiából nyeri , de nem rendelkezett 

készenléti tervvel, amikor az idei nyár 

végén ez a részesedés 2%-ra csökkent.  

 
5 Link: https://www.cfact.org/2021/10/09/europes-delusional-

green-energy-disasters/  

 

A gyenge szélenergia-termelés jelentősen 

hozzájárult ahhoz, hogy az európai földgáz 

azonnali ára az ötszörösére emelkedett az 

elmúlt évben, miközben a széntüzelésű 

erőművek leállítása megnövelte a keresletet 

és megháromszorozta ennek a 

tüzelőanyagnak (már mint a szénnek) az 

árát. 

A COVID-járvány utáni „újraindítás” során 

növekedésnek indult a fosszilis 

tüzelőanyagok fogyasztása, aminek 

következtében emelkedett az európai 

emisszió-kereskedelmi rendszer keretében 

a szén-dioxid tanúsítványok iránti kereslet, 

ami az áremelkedésükhöz és ezen keresztül 

a villamos energia költségeinek további 

növekedéséhez vezetett. A tél folyamán e 

hatás a fűtési számlákban is meg fog 

jelenni. 

A múlt hónapban az Egyesült Királyságban 

a villamosenergia ára a rekordnak 

tekinthető 354 fontra (490 dollárra) 

emelkedett megawattóránként, ami 700 % -

os növekedést jelent a 2010–2020-as 

átlaghoz képest. 

A villamos energia árának ez a hatalmas 

emelkedése térdre kényszerítette a brit 

acélipart, az acélművek a termelésüket 

felfüggesztették. Az európai acélgyártók is 

a kormányaik segítségét kérik.  

Az európai energiatartalékok 

szeptemberben rekord alacsony szintre 

süllyedtek, ami 20 dollár/MMBtu6 fölé tolta 

az irányadó gázárakat, miközben a 

versenyben a cseppfolyósított földgázt 

(LNG) szállító tankerek inkább távolkelet 

felé hajóznak. 

Oroszország kihasználja Európa 

energiaellátási problémáit azzal, hogy 

csökkenti a gázszállítást, ezzel nyomást 

gyakorolva Németországra, hogy fejezze be 

az Ukrajnát elkerülő Északi Áramlat 2 

gázvezeték üzembevételi eljárását. [Meg 

6 1 MMBTU = 0,293071 MWh 

https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849
https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849
https://www.wsj.com/articles/global-gas-shortage-stings-u-k-showing-shortcomings-in-its-energy-transition-11633005732#:~:text=U.K. gas output fell 28,of other major European economies.
https://www.cfact.org/2021/10/09/europes-delusional-green-energy-disasters/
https://www.cfact.org/2021/10/09/europes-delusional-green-energy-disasters/
https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849
https://www.wsj.com/articles/americas-next-hot-import-might-be-record-energy-prices-11632135781
https://www.wsj.com/articles/americas-next-hot-import-might-be-record-energy-prices-11632135781
https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849
https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849
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kell jegyezni, hogy ez az állítás hamis. 

Putyin elnök hiteles nyilatkozata szerint a 

Gazprom minden szerződés szerinti 

gázszállítást teljesített és teljesít. A nyugati 

gázkereskedő cégek taktikáztak a gáz 

árának csökkenésére számítva. (PE)] 

A Biden-adminisztráció ezt azzal kívánta 

elősegíteni, Moszkvának is kedvezve, hogy 

feloldotta a gázvezetéki projekttel 

kapcsolatban a Trump-adminisztráció által 

kiszabott szankciókat.  

A kritikus energiaszükségletek kielégítése 

érdekében, a fosszilis tüzelőanyagokért 

folytatott globális verseny Dél-Amerikában 

és Ázsiában is erősödik, ahol a szárazság 

hatással volt a vízerőművek termelésére, ill. 

a gyártók is több energiát használnak fel a 

nyugati országokba történő egyre több áru 

szállításához.  

Japán különösen függővé vált a 

cseppfolyósított gáz importjától, miután 

2011-ben, a Fukusimai baleset után 

leállította atomerőműveinek nagy részét.  

Még Kína is rákényszerült az energia-éhes 

alumínium kohók üzemének 

„racionizálására”, mert a szénerőművek 

már nem voltak képesek az 

energiaellátásukra, így az alumíniumárak 

világszerte 13 éves csúcsra emelkedtek.  

Kína kénytelen volt több szenet vásárolni az 

Egyesült Államoktól, miután az 

Ausztráliából származó importját 

diplomáciai viták miatt betiltották.  

Mivel a szénből is hiány van, Ázsiában a 

gázüzemű generátorokat olaj üzeműre 

állítják át, ami felfelé emeli az árakat. A 

Goldman Sachs feltételezi, hogy a kőolaj 

ára az év végére hordónként 90 dollárra 

emelkedhet, ami gallonokkét [= kb. 4 liter] 

10-20 centtel növelné a benzin árát.  

Biden politikája már most is hozzájárul a 

globális olajhiányhoz, a kőolaj ára 

hordónként 80 dollárra emelkedett a múlt 

hónapban, és a Kőolaj-exportáló Országok 

Szervezete (OPEC) arra figyelmeztetett, 

hogy az új kitermelési mezők szükséges 

beruházásai nélkül az áremelkedés 

folytatódhat.  

Joe Biden leállította a Kanadából érkező 

Keystone XL olajvezeték üzemeltetését, és 

Alaszkán az Arctic National Wildlife 

Refuge-ben (ANWR) végzett kutató 

fúrásokat, lehetővé tette Oroszország 

számára, hogy befejezze az Északi Áramlat 

2 vezeték építését. Hiába kérte az OPEC-t 

növelje az olajkitermelést, hogy 

megakadályozható legyen az Egyesült 

Államokban a benzin- és földgázárak 

politikailag nemkívánatos emelkedése. 

Az amerikaiak már érzik a növekvő 

energiaárak hatásait: az áram és a gáz ára 

5,2% -kal, illetve 21,1% -kal emelkedett az 

elmúlt 12 hónapban. Egyes elemzők azt 

jósolják, hogy ezen inflációs költségek 

megduplázódhatnak ezen a télen, ha az 

amerikai termelés nem nő, és a globális 

kereslet magas marad.  

Rontja a helyzetet, hogy az energiacégek az 

engedélyezési eljárások akadályoztatása 

miatt leállították egy 116 mérföld hosszú 

csővezeték létesítését, amelynek 

Pennsylvaniából kellett volna gázt 

szállítania New Jersey-be. Az Egyesült 

Államok ezen északkeleti, demokraták által 

irányított részén ugyanis blokádokat 

szerveztek a Pennsylvaniában található 

Marcellus-palagázmezőkön folyó 

beruházások ellen.  

A gázhiány miatt New York és New Jersey 

államok ezen a télen több olajat lesznek 

kénytelen felhasználni villamosenergia-

termelésre.  

Eközben az USA Belügyminisztériuma 

által kiadott állami fúrási engedélyek száma 

az áprilisi 671 -ről augusztusra 171 -re 

csökkent.  

Egyáltalán nem örvendetes a demokraták 

által kezdeményezett, 3,5 billió dolláros 

költséggel járó „Build Back Better” 

törvényjavaslat, amely Amerika 143,3 

millió adófizetőjének átlagosan 24 424 

dollárjába kerül. A javaslat a licencdíjak és 

egyéb díjajak emelését is tartalmazza, ami 

az amerikai olaj- és gáztermelőket 

globálisan versenyképtelenné tenné.  

Annak ellenére, hogy a demokratáknak az 

„extravaganciája” meghaladja az 5 billió 

dollárt, Joe Biden valahogy azt állítja, hogy 

mindez "nullába" kerül.  

https://www.wsj.com/articles/chinas-coal-war-with-australia-fuels-shortage-at-home-11612953005?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/chinas-coal-war-with-australia-fuels-shortage-at-home-11612953005?mod=article_inline
https://www.wsj.com/market-data/quotes/GS
https://www.wsj.com/market-data/quotes/GS
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Annak ellenére, hogy a kiszámíthatatlanul 

termelő szél- és naperőművek, a 2021 évi 

Global Status Report (GSR) szerint, a 2009-

2019 évek során világszerte több száz 

milliárd dolláros támogatást kaptak, a 

globális végső energiafelhasználásban a 

fosszilis tüzelőanyagok részesedése 80,3%-

ról 80,2%-ra, a szinte észrevehetetlen 0,1%-

kal csökkent. 

Noha Amerika továbbra is a világ 

legnagyobb gáztermelője, és felülmúlja 

ellenfeleit, Oroszországot, Iránt és Kínát, 

mégsem mentes az energiapiacok 

turbulenciájától. 

Amint azt a Wall Street Journal 

megjegyezte, Európa példa lehetne a Biden-

kormány számára, a fosszilis tüzelőanyagok 

termelésének a leállítására irányuló 

politikája pusztító következményei 

szempontjából, amikor az USA 

energiahálózatát csupán a megújuló 

energiákkal akarja működtetni. 

Európa problémái világos figyelmeztetést 

jelenthetnének Amerika számára – abban a 

hiábavaló reményében, hogy jelentős 

támogatásokkal eltávolíthatja a szén-

dioxidot (a növények „élelmiszerét”) a 

gazdaságból. Mármint akkor, ha a 

demokraták megszívlelnék az 

energiakrízishez vezető európai 

tanulságokat. 

Végül kiegészítésül három új hír: 

• Négy százalékkal nőtt a húsz 

leggazdagabb ország szén-dioxid 

kibocsátása. 

• Németországban az alakulgató 

kormány pártjai úgy szeretnék 

megoldani az energiakrízist, hogy 

az ne torpedózza meg a 

klímavédelmet. Ez a fából 

vaskarika esete. 

• Emmanuel Macron egymilliárd 

eurót tervez új atomenergia-

koncepciók kutatására, a baloldali 

környezetvédők és értelmiségiek 

pedig felszólítják a berlini 

kormányt, hogy tartsa üzemben az 

atomerőműveket. 

Hát változik a világ. Az áramkimaradások 

fogják e változásokat, ma még 

elképzelhetetlen tempóban felgyorsítani. A 

politikusoknak pedig tiszteletben kell 

tartaniuk a biztonságos energiaellátás 

technológiai és gazdasági igazságait. Nem 

kockázatos megjósolni, hogy az új német 

kormány kénytelen lesz az atomkiszállási és 

a szénkiszállási törvényt felfüggeszteni. 

Azt is érdemes tudnunk, hogy már 

rendszeres alternatív klímakonferenciákat 

is rendeznek: 

• ICCC 14. Nemzetközi 

Klímaváltozási Konferencia. 

Heartland Institute, Las Vegas, 

2021. okt. 15-17. 

• EIKE 14. Nemzetközi Klíma- és 

Energiakonferencia. Gera, 2021. 

nov. 12.-13. 

 

 

Dr. Petz Ernő, Livo László 

 

 

 

Ilyen volt – Ilyen lett 
 

 

Oklahoma City az Amerikai Egyesült 

Államok Oklahoma államának fővárosa és 

egyben Oklahoma megye székhelye is, 

lakossága 2018-ban 649 021 fő volt. Az 

Oklahoma City – szénhidrogénmezőt 1928-

ban fedezték fel és 1930-ban kezdte meg a 

termelést. A város alatt észak – dél irányban 

elterülő mező 19,3 km hosszú és 7,2 km 

széles, teljes területe 83 km2, a produktív 

területe 55,7 km2. A városban lévő 467 

kúton keresztül eddig kitermeltek 

540 millió hordó (75 049 200 m3 ~ 

61 540 340 tonna) kőolajat és 820 milliárd 

köbláb (23 218 554 200 m3) földgázt. 

(Összehasonlításként: Magyarországon 

2016. január 1-ig összesen kitermeltek 

100 500 000 tonna kőolajat és 

236 200 000 000 m3 földgázt). A kúthálózat 

https://www.ren21.net/reports/global-status-report/
https://climatechangedispatch.com/why-was-66-billion-spent-on-renewables-before-the-texas-blackouts/
https://climatechangedispatch.com/why-was-66-billion-spent-on-renewables-before-the-texas-blackouts/
https://www.wsj.com/articles/europe-climate-lesson-for-america-energy-prices-fuel-wind-11631655375
https://www.wsj.com/articles/europe-climate-lesson-for-america-energy-prices-fuel-wind-11631655375
https://www.wsj.com/articles/europe-climate-lesson-for-america-energy-prices-fuel-wind-11631655375
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úgy átfonja a várost, hogy az Oklahoma 

Állam Parlament épülete előtt is aktív 

kőolajkút volt. Az új városrendezési terv 

végrehajtása során az aktív kőolajkutat 

felszámolták és a helyén felállították egy 

acélból és üvegből készült – 

fúróberendezést stilizáló – emlékművet. 

 

 
Ilyen volt 

 

 
Ilyen lett 

 

id. Ősz Árpád 
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Az 1914-es selmeci ballagás a korabeli sajtóban és a fővárosi 

moziban 
 

 

E hírlevél hasábjain több tanulmányban7 

érintettem már a selmeci ballagásokat és 

említettem, hogy 1914-ben volt az utolsó 

békebeli, így hagyományos selmeci valéta, 

melynek további különlegessége volt, hogy 

arról filmfelvétel is készült, amit a fővárosi 

moziban vetítettek is. Tudtommal 

pillanatnyilag e becses mozgókép nem 

ismert, a filmtekercs – a kései sorsát illetően 

sajnos – még nem bukkant föl vagy már 

megsemmisült. Valahogy nincs 

szerencsénk a selmeci mozifilmekkel, mert 

– amint erről már írtam – az 1930-as 

évekbeli Iza néni című selmeci történetű 

film is elveszett, így az sem látható 

napjainkban.8 A ballagás 1914. május 30-án 

(szombaton) volt, míg a valétabál a városi 

vigadóban június 1-jén (hétfőn) este 9 

órakor kezdődött, a valétaelnök dr. Sükösd 

Béla (bmh.), a valétabál védnöke dr. Barlai 

Béláné volt és a karzati jegyek 2 koronába 

(mai értéken 3100 forintba) kerültek.9 

 

Az 1914-es selmeci valéta jól dokumentált, 

arról az országos sajtó10 is beszámolt, 

névsorral együtt ismert a tablókép11 és a 

helyi lapokban két ballagási írás is 

megjelent. A sokféle megörökítésben – 

újság, fénykép és mozifilm – volt valami 

végzetszerű sietség, mintha tudták-érezték 

volna, hogy közeleg a nagy háború, ami 

minden addig megszokottat, még a 

ballagást is megváltoztat. Mi már tudjuk, 

hogy ez így is történt, hiszen 1914 után már 

nem volt több hagyományos selmeci 

ballagás, majd aztán 1918-1919-ben a 

főiskola – ingóságostól és hallgatóstul-

tanárostul – is elmenekült az ősi 

diákvárosból. 1914-ben a Selmecbányai 

Hírlapban Steuer Simon (bmh.) Ballag már 

a vén diák,12 míg a Főiskolai Lapokban egy 

név nélküli, de vélhetően valetáns szerző 

ugyanezen című írása jelent meg.13 Ezeket 

teljes terjedelmükben (1. és 2. kép) közlöm. 

 

 
1. kép: Steuer Simon: Ballag már a vén diák … [Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 23. sz. 3. (jún. 7.)] 

 

 
7  A selmeci ballagások kapcsán lásd az OMBKE Hírlevél 2021. évi 2-4., 8., 
17. 21. és – különösen a – 22. számaiban megjelent tanulmányaimat: 
https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlev%C3%A9l (letöltés: 2021.09.12.)    
8  Fricz-Molnár Péter: Selmeci mozifilm az 1930-as években. In. OMBKE 
Hírlevél, 1. (2021) 13. sz. 15. (ápr. 2.) 
[https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_13.pdf 
(letöltés: 2021.09.12.)]  
9  Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 5. (máj. 24.); Az Ujság, 12. 
(1914) 128. sz. 17. (jún. 3.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-

devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2021.09.12.); Dr. Sükösd Béla nekrológját lásd: 
Bányászati és Kohászati Lapok, 98. (1965) 12. sz. 859-860. (dec. 1.)     
10  Szép Ernő: Ballag már a vén diák. In. Vasárnapi Újság, 61. (1914) 476. 
(jún. 14.); Az Ujság, 12. (1914) 128. sz. 17. (jún. 3.) 
11  http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok#1914 
(letöltés: 2021.09.12.) 
12  Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 23. sz. 3. (jún. 7.) 
13  Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 1. (jún.). A szerző kiléte kapcsán szóba 
jöhet dr. Sükösd Béla valétaelnök is.    

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlev%C3%A9l
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_13.pdf
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok#1914


 

43 
 

Az 1914. május 30-ai ballagásról tudjuk, 

hogy „szép ünnepély folyt le szombaton 

délután Selmecbányán, az ősrégi 

bányavárosban: az ottani bányászati és 

erdészeti főiskolák ifjúsága búcsúztatta a 

végzett negyedéveseket. Szokásos, Mária 

Terézia kora óta hagyományos módon: 

nagy ünnepi felvonulással. Délután három 

órakor gyülekeztek a hallgatók az aula előtt, 

a búcsúzok énekszóval, az ősrégi dallal: 

Ballag már a vén diák ... A fiatalok, a 

balekok – az elsőéves gólyákat hívják így – 

maskarában. Az egyik hóhér volt, a másik 

ördög, a harmadik apacs, a negyedik 

vénasszony és így tovább. De megjelentek 

az egészen vének is, azok, akik már négy 

esztendőnél több ideje hallgatók. A 

megkülönböztetés céljából zöld szalagot 

viseltek a kalapjukon a vénebb diákok. A 

negyedévesek egyet, a másodévesek kettőt 

stb. Akadtak ketten, akiknek cilindert 

kellett viselniük, annyi sok szalagjuk volt: 

hét-nyolc-kilenc … Fél négy órakor 

kezdődött a felvonulás. Elől haladtak a 

cigányok: Balogh László jeles bandája, 

aztán jöttek az egészen vének, majd 

négyesével összefogózva a búcsúzok, vagy 

ahogyan másként is hívják őket: a 

valetánsok. Aztán következtek a többiek: a 

maskarák és a többi ifjú, Salamander-

vonalban, több mint hatszázan. Az egész 

város talpon volt és nézte őket. Szeretik a 

fiukat, akik minden iskolaév végén 

megtartják a ballagást, amelyre azonban 

nemcsak a város közönsége látogat el, 

hanem jönnek az emberek a szomszédos 

megyékből, sőt Budapestről is sokan. Vagy 

ötezren gyönyörködtek a diákság 

mulatságában, amely mindvégig a jókedv, 

de amellett a fegyelem bélyegét viselte 

magán. Rendzavarás nélkül folyt le a 

felvonulás, a Városmajorban rendezett 

sörözés és végül az esti órákban a szétosztás 

is.”14 

 

 
2. kép: A Főiskolai Lapok utolsó száma címlapján a Ballag már a vén diák … írás az ismeretlen valetáns 

szerzőtől [Főiskolai Lapok, 1. (1914) 5. sz. 1. (jún.)] 

 
14  Az Ujság, 12. (1914) 128. sz. 17. (jún. 3.) 
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A selmeci kiadású Főiskolai Lapokban a 

szerző a ballagás kapcsán említette a 

„mozigép berregését” és az akkori 

viszonylag új technikáról megállapította, 

hogy a mozigép „szertelen, világi, valami, 

ami nem selmeci … meglop minket, világgá 

kürtöli a mi titkainkat.” A ballagó szerző 

szinte kéri, hogy a – „hallgassátok meg a 

melódiákat” sorai alapján vélhetően nem 

néma-, hanem hangosfilm – 

mozifilmfelvétel ne kapjon nagy 

nyilvánosságot. Az ismeretlen főiskolás 

cikkíró reménye beteljesült, mert manapság 

nem ismerjük-láthatjuk (hallhatjuk) e régi 

mozi-felvételeket. Az újdonságnak 

számított ballagási mozgókép-felvételről 

ugyanakkor a május-júniusi főiskolai 

tanácsülési jegyzőkönyvekben vagy a 

Selmecbányai Hírlapban nem találtam 

említést. Szép Ernő költőnek köszönhetően 

ugyanakkor tudhatjuk, hogy a 

mozgóképfelvétel eljutott a fővárosi 

„Andrássy-úti mozi vásznára”. Ez az akkori 

Andrássy út 8. szám alatti mozi lehetett (3. 

kép, a mai épület házszáma is ugyanez), 

mely a Hungária nagymozgó 

részvénytársaság üzemeltetésében állt. A 

céget Salamon Ármin és Weisz Mór 

alapította 1913. május 22-én, de e 

vállalkozás 1914 év végére meg is szűnt.15 

 

 

 
3. kép: Az egykori Hungária Nagymozgó mozi épülete: itt látta Szép Ernő a selmeci ballagásról készült 

mozifilmet. 

[https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-nagymozgo (letöltés: 2021.09.12.)] 

 

Az akkori filmszínházak közül „külön 

említést érdemel a Hungária Nagymozgó, 

amely a város legelegánsabb 

filmszínházának számított az Andrássy út 

elején. Modern ízléssel és pazar 

kényelemmel rendezték be egy bérpalota 

földszintjén. … Volt a Nagymozgóban 

tágas vesztibül (előcsarnok), dohányzó, 

büfé, erkély és előkelő páholyok. Olcsó 

tömegszórakoztatás helyett tudományos és 

ismeretterjesztő alkotásokkal óhajtotta 

kiszolgálni az igényes nagyérdeműt. A 

gyerekeknek az élőben felolvasott 

 
15  Központi Értesítő, 38. (1913) 58. sz. 1714. (júl. 20.); Nagy Magyar 
Compass 42. (1914) 2. rész 580.  

mesékhez vetítettek képeket, távoli tájakat 

mutattak be mozgóképen. Az intézmény 

saját zenekart is fenntartott, ez ugyanis még 

a némafilmek kora volt, amikor az aláfestő 

muzsikát zenészek szolgáltatták. 

Tervezgették, hogy elsőként itt vetítenek 

hangosfilmet, sőt képekkel illusztrált 

híreket is bemutattak, amit tekinthetünk a 

filmhíradó ősének. A Nagymozgó talán 

túlságosan is megelőzte a korát, így nem 

aratott üzleti sikert. A szakma úgy találta, a 

hatóságok megrendszabályozásai 

akadályozzák az üzletág fejlődését. A 

https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-nagymozgo
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tulajdonosoknak sok kellemetlenséget 

okozott a bürokrácia. Hol a vetítendő 

művek előzetes cenzúráját rendelték el, hol 

látványossági adót vetettek ki rájuk, hol 

pedig kitiltották a gyerekeket, panaszolta az 

Országos Magyar Mozgóképipari 

Egyesület képviseletében doktor Kemény 

Miklós 1914-ben.”16 A hiányzó mozgókép 

mellett ugyanakkor rendelkezésre áll egy – 

vélhetően az 1914-es17 – selmeci 

ballagásról három fényképfelvétel, mely 

alapján hiánypótlóan látható az akkori, az 

Erdészeti Palotától indult és a rektorátus (a 

Fritz-ház) előtt elhaladt ballagási ünnepély 

(4-6. képek) egy-egy része. A vonuló 

sorokban a hagyományos négy mellett 

helyenként három vagy hat főiskolás is 

látható.  

 

 
4. kép: Ballagási menet az Erdészeti Palota előtt, a „búcsúzó diákok tölgylombbal kalapjuk mellett” és részben 

valéta-karszalaggal. [Roth Gyula: A selmeci diákéletről. In. Új Idők, 33. (1927) 22. sz. 600. (máj. 29.)] 

 

 

A fővárosi bezárást megelőzően az 

Andrássy úti moziban az 1914. évi nyári 

selmeci ballagás képsorai – ihletet adva – 

szinte dalra fakasztották Szép Ernő költőt: 

„a fülledt és kedvetlen sötét helyiségben 

láttam … egy magyar képet, mely 

meghatott és felüdített s a képzelt emlék 

édesen lankasztó hintáján hintáltatta 

szívemet. Selmecbányán vették föl ezt a 

képet … Tekintetem végigkísérte a 

selmecbányai diákballagást, míg a hátam 

mögött odafenn, a gépész kis padlásán, 

egykedvűen berregett a projektográf-

 
16  https://www.terezvaros.hu/hirek/itt-szuletett-a-fenyjatekhaz és 
https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-nagymozgo (letöltés: 
2021.09.12.) 
17  Az 1914-es dátum két okból valószínű, egyrészt a 4. és a 6. kép egy 
1910-ben iratkozott, de 1914. július 31-én utolsó vizsgáját letett személy családi 

masina. A kellemes fehér város főutcáján, a 

kétoldalt mosolyogva álldogáló lakók 

között jönnek a nagy diákok a vásznon 

szembe, négyen-négyen egy sorban, nagyon 

lassú lépéssel, egymás vállára tett 

jobbkarjukkal összefűződve s a zöldággal 

bokrétázott kalapot a szemükre húzták s a 

fejüket lesütötték, úgy jönnek. Ballagnak. 

Oly szép és igaz és annyira magyar a 

diákoknak ez az attitude-je, mintha csak a 

ballagni igét, ennek a fáradt dallamú szónak 

betűit, s lelkét látnám elevenen illusztrálva. 

Olyan hűségesen ballagnak, egy se emeli 

hagyatékából származik, így tulajdonképpen részben az 1910-es évfolyamtársai 
ballagásáról lehet szó, másrész a 4. képen – összevetve az 1914-es tablóképpel 
[http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok#1914 (letöltés: 
2021.09.12.)] – mintha Király Endre (emh.) 1914-es valétáns profilja lenne látható a 
bajuszos valéta-karszalagos főiskolás képében. 

https://www.terezvaros.hu/hirek/itt-szuletett-a-fenyjatekhaz
https://www.hangosfilm.hu/mozilexikon/budapest-hungaria-nagymozgo
http://leveltar.uni-sopron.hu/banya-koho-erdomernok-tablok#1914
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föl a fejét, s nem kínálja az arcát a 

mozigépnek, hogy jobban lássák majd a 

képen. Pedig ezen a kis hiúságon a német 

császárt minden héten rajtakapja az ember. 

Ballagnak a diákok. Ez a ballagás valami 

egészen magyar gyaloglási forma, úgy 

érzem, csak a magyar tud ballagni. … 

  

 
5. kép: Ballagási menet a Szent Katalin templom mellett. 

 

 

Nézzünk vissza a vászonra, melyen tűnnek 

a ballagó diákok, utánuk a cigányok jönnek, 

muzsikálnak. A kis bőgős sántikál, mert a 

baltérde mindig beleütődik a kisbőgőbe, a 

nagybőgő a bőgőhordozó cigány proletár 

hátán van, a nagybőgős úri módon sétál 

utána s húzgálja lassan keresztbe rajta a 

széles vonót. A cigányok után cifra farsangi 

menet következik, a fiatal diákok kísérik a 

ballagó véneket, maskaráknak öltöztek föl, 

hosszú kígyóvonalban húzódnak s a 

kígyóvonal vidám kanyargásában 

komolyan lépkednek egymás nyomába 

ódon gigerlik, kámzsás papok, nagyhasú 

katonák, szerecsen, török basa, bakter, 

főkötős régi dáma, s minden maskara egy 

pohár sört tart a kezében s egyszer-egyszer 

hörpintenek belőle. Két maskara egy kis 

hordó sört cipel a menetben. Így vonulnak, 

Jókai és Mikszáth könyveinek emléke 

sóhajt el fölöttük. A maskarádé jelmezeiből, 

figuráiból sejteni lehet a selmecbányai 

diákünnep réges-régi származását. 

Alkalmasint azok a magyar teológus ifjak 

hozták haza e maskarás menet divatjait, 

tréfáit, a kik elmúlt századokban a német s 

helvét városokba vándoroltak. S ez az 

ónémet kedélyű diákfarsang 

összebarátkozott a hajdani magyar kedvű és 

bánatú ballagással s most oly sajátságos 

harmóniában vonulnak együtt, a régi 

idegent s a régi hazait mély rokonság köti 

össze, egy szív: az ifjúság. Vajon hol van 

még ezen a selmecbányai ballagáson kívül 

valami, ami őrzi Magyarországon az ősi 

vidám és szívreható diákéletet?”18 

 

 

 
18  Szép Ernő: Ballag már a vén diák. In. Vasárnapi Újság, 61. (1914) 476. 
(jún. 14.) 
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6. kép: Ballagási menet a főiskolai rektorátus (a Fritz-ház) előtt, élen a „legvénebb diák, hosszú botra kötözött 

tölgycsokrot víve”. (Roth Gy.: i. m. 600.) 

 

 

Tudtommal mindösszesen ez a három 

fénykép19 segíti a fantáziát, hogy a hiányzó 

– és talán egyszer előkerülő – mozgóképek 

helyett gondolatban mi is ott legyünk az 

utolsó hagyományos selmeci ballagáson, 

akár a menetben, akár a nézők között. Túl 

jól sikerült az ismeretlen valetáns cikkíró 

félelme a mozigép által a titkaik világgá 

kürtölésétől és talán nem lenne 

hagyománysértés, ha előkerülne a 

filmfelvétel, így – minden valéta 

páratlansága mellett – láthatnánk a selmeci 

„igazi, régi nagy ballagások”20 közül egyet.  

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

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

 

 
19  Az 1912-es és az 1918-as (csonka) ballagásról is ismert egy-
egy fényképfelvétel, ezeket lásd Fricz-Molnár Péter: A selmeci valétálás 
és diákélet emlékezete a két világháború között: rejtőzködő kincsek 3. In. 
OMBKE Hírlevél 1. (2021) 4. sz. 6. (jan. 29.) és Fricz-Molnár Péter: 
Adalékok az 1914 és 1918 közötti selmeci ballagásokhoz. In. OMBKE 
Hírlevél 1. (2021) 22. sz. 15. (jún. 4.) 

[https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_4
docx.pdf és 
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_2
2.pdf (letöltés: 2021.09.12.)]  
20  Darkó István: Ballagás Selmecen. In. Prágai Magyar Hírlap, 
13. (1934) 159. sz. 8. (júl. 15.) 
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mailto:hirlevel@ombke.hu
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_4docx.pdf
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_4docx.pdf
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_22.pdf
https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_22.pdf
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