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Egy éves a Hírlevél! 
 

 

 
 

 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Egy évvel ezelőtt Szent Borbála nap 

alkalmából jelent meg az Egyesület első 

hírlevele. 52 hét alatt 51 hírlevél jelent meg 

számos tudósítással és sok-sok érdekes 

cikkel.  

Köszönjük szépen minden szerzőnek, hogy 

cikkeikkel emelték a hírlevél színvonalát, 

kellemes perceket okozva 

olvasótáborunknak.  

Várjuk továbbra is a cikkeket, 

tudósításokat! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

A legkorábbi szent Borbála ábrázolás a történelmi Magyarország 

területére tehető 
 

 

Ez alkalommal a nagy közép-

európai térnek most egy kicsiny részéről 

lesz szó, amelyben békén keveredik a 

német, a magyar és a szláv szó, és e 

keveredésből maradandó érték, máig 

csodálandó nagyszerű hagyomány 

kerekedik. A többnyelvű nyugat-pannon táj 

önálló művészeti színtérként, történelmünk 

során, ritkán jelent meg.  

Jelentős kivétel ennek az írásnak 

hőse: Johannes Aquila a 14. és a 15. 

évszázad fordulóján. Ez ideig ismert, 

azonosított alkotásai kizárólag a nyugat-

pannon vidéken találhatók, azon a vonzó, 

szelíd, átmeneti tájon, amely az Alpok 

előterében, a stájer hegyvidék és a Balaton-

környéki vulkánok között fekszik. Ez az a 

régió, amelyet újabban Muránia néven 

próbálunk ismét öntudatra ébreszteni. 

Ennek a tájegységnek nyugati határa sem az 

1918 előtti, sem az 1920 utáni nyugati 

magyar határral nem esik egybe, hanem az 

ókori római tartományhatárral, Pannonia és 

Noricum választóvonalával. A nyugat-

pannon régió ily módon magába foglalja 

hazánknak a Balatontól nyugatra fekvő 

dombvidékét, a déli Burgenlandot és 

Stájerország valamint Szlovénia keleti 

hullámos hegyaljai vidékét. 



 

 
Johann Aquila munkáinak helyei 

 

 

Johannes Aquila eddig ismert 

munkásságának színtere a Velemér, 

Radkersburg és Fürstenfeld által képzett 

háromszög. A Vas megyei Vendvidéket a 

19. század közepéig „Tótság”-nak 

nevezték. Aquila művészi tevékenysége 

színhelyeinek kivétel nélkül magyar 

névformája is van: Velemér Vas megyében, 

Turnisce Szlovéniában (régi magyar neve 

Toronyhely, a 14. század óta Bántornya), 

Martjanci szintén Szlovéniában, 

(Mártonhely, ill. Martyáncz), Radkersburg 

Stájerországban (régi magyar neve Regede) 

és Fürstenfeld, szintén Stájerországban 

(régi magyar neve Fölöstöm). 

Radkersburgon és Fürstenfelden kívül nincs 

más stájer város, amelynek magyar neve is 

van. Mindkettő a történelmi magyar határon 

fekszik, és korábban jelentős kereskedelmet 

bonyolított le Magyarországgal. 

 Radkersburg tekinthető Johannes 

Aquila szülőhelyének. Mártonhely 

temploma falfestményeinek egyik 

falfeliratában Aquila megadja szülőhelyét a 

„Johannes Aquila de Radkerspurga 

oriundus” szöveggel. E felirat nyomán 

egyértelmű, hogy ez a szép határmenti 

stájer város tekintendő művészünk 

szülőhelyének. Johannes Aquila 

személyéről sajnos keveset tudunk. Nem 

ismerjük pontosan sem születésének évét, 

sem halála időpontját és helyét. Életműve a 

gótikus művészet nagy átalakulásának 

idejére esik. 

A 14. század utolsó negyedében a 

gótika kimértsége fellazult, ami által új és 



 

egyénibb megoldások váltak lehetővé. Ez a 

folyamat, amely Toszkánában már a 

reneszánszhoz vezetett, Közép-Európában 

még a késői gótika keretében maradt, 

létrehozva annak egy megragadó, 

lendületes, érzésekkel teli virágzását, új 

művészi erőket bocsátva útjukra, meghozva 

az ún. “lágy” gót stílust. Ebben a 

negyedszázadban születnek meg Közép-

Európában az első művészi önarcképek is.  

Bogyay Tamás (1909-1994), vasi-

zalai származású művészettörténész szerint 

Aquila festett önarcképei az elsők között 

vannak Közép-európában. Ha a veleméri 

templom falfestményeit vesszük Aquila 

első önálló műveinek, amelyek között 

szerepel a művész első önarcképe, akkor az 

1377-1378-as évszámhoz jutunk. Ez az 

időpont korábbi az ifj. Peter Parler, az 

Európa-szerte ismert prágai fejszobor-

önarcképénél, amely az 1379-1386 közötti 

időre datálható. Ezek szerint a közép-

európai Aquila volt az első európai festő, 

aki megörökítette saját arcvonásait. 

 

 
Aquila János önarcképe a veleméri templomban 

 

A mártonhelyi (Martjanci), 1392-ből 

származó Aquila-önarckép egy ereje 

teljében levő, előkelő öltözetű férfit mutat. 

A művész arcvonásai jobban kivehetők a 

fenti, veleméri önarcképen. Aquila arca 

ezen a falképen áhítatos, majdnem 

átszellemült, mégis bizonyos életvidámság 

is sugárzik róla. A művész szőke haja, 

szőke bajsza, világoskék szeme, ovális 

fejformája olyan embertípust mutat, amely 

a nyugati Pannóniában manapság sem ritka. 

A mártonhelyi Aquila-önarckép a délkeleti 

szentélyablak mellett található. A kép 

örvendetesen jó állapotban volt. Itt is 

olvasható a művész invokációja, melyben 

kéri a nézőt, hogy imádkozzék érte. Aquila 

a képen három-címeres pajzs felett térdel. 

Felemelt, imára kulcsolt karjai 

megszakítják a szöveg szalagját. A 

vörösbarna háttérből kiemelkedik a 

lovagias öltözetű férfi, aki sötét színű 

vállszíjon lógó görbe, magyaros szablyát 

visel. Különösen érdekes, hogy Aquila 

önmagát az akkori magyar nemesi 

viseletben ábrázolta. 

 

 
Aquila önarcképe a kórusban Mártonhely 

 

Johannes Aquila eddig ismert öt 

alkotói színtere közül három a történelmi 

Magyarország területén fekszik. A három 

magyarországi mű időbeli sorrendben 

megelőzi a művész stájerországi freskóit. 

Aquila tehát Magyarországon kezdte meg 

művészi pályafutását. Ennek csak két 

logikus oka lehetett: elsőként a véletlen, 

másodikként Aquila esetleges helyi, talán 

magyar, talán nemesi származása. 

A véletlennek persze igen nagy 

jelentősége lehetett. Így lehet, hogy a 

radkersburgi születésű Aquila mint fiatal, 

önálló művész-mester azért kaphatta a 



 

közeli magyar határvidéken megbízatásait, 

mert ezen a Mura és az Őrség között fekvő 

területen helyi mester nem akadt. 

Radkersburgban, a közvetlenül az akkori 

magyar határon fekvő, jelentős urbanitással 

bíró stájer városban viszont könnyen 

lehetett szakembert találni. A város 

polgársága vagyonos és művészetkedvelő 

volt, így művészek is megélhettek a 

városban. Nem légből kapott tehát a 

feltevés, hogy a három nyugat-pannon 

templom freskóinak elkészítéséhez 

radkersburgi művészt szerződtetett a 

kegyuraság vagy a plébános. 

Aquila jelentős radkersburgi műve 

az ún. Pistor-ház pincéjében található. 

(Hauptplatz Nr. 30.) Ez a volt nemesi 

lakóház az idők során kaszárnyaként is 

szolgált. A dongaboltozatú pincét 1951-ben 

feltárták, az évszázados szemetet és 

törmeléket eltávolították. Az egyik 

kisméretű, kb. tíz négyzetméter felületű 

helyiségben nagy értékű falfestményeket 

találtak, melyek 1390 körül jöttek létre és 

kétségkívül Johannes Aquila, illetve 

műhelye művének tekintendők. Az említett 

helyiség az épület keleti szárnya alatt 

fekszik. A falakat borító freskók 

érdekessége, illetve műtörténeti 

jelentősége, hogy ezek Ausztria 

művészetének első világi témájú 

ábrázolásai, megjegyzendő, Aquila 

műhelyének e falfestményén az antik kor 

óta először tűnik fel a vadászat, mint 

művészeti téma. 

Ám jogos az a felvetés is, hogy azért 

indult Aquila ez ideig ismert önálló művészi 

pályafutása magyar földről, mert ez a föld 

ifjúkorának színtere volt. Aquila 

származása ma már fel nem deríthető 

kérdés. Ismerjük stájer szülőhelyét 

Radkersburgban, a történelmi magyar 

országhatár tőszomszédságában, mely 

azonban magyar vagy magyarországi (a 

kettő nem feltétlenül azonos fogalom) 

származását nem zárja ki, de a Tótságban 

eltöltött fiatalkor lehetőségét sem. Hogy 

magyarul tudott-e, ma már nem állapítható 

meg. Ugyanez vonatkozik Aquila esetleges 

vend származására is, éppúgy, mint 

lehetséges két- vagy háromnyelvűségére, 

mely ebben a kis nyugat-pannon szögletben 

nem lett volna meglepő jelenség. Emellett a 

képfeliratok alapján okkal és joggal 

gondolhatunk arra, hogy latinul is tudott. 

Ez az írás festőnket következetesen 

Johannes Aquilának nevezi, minthogy ő 

maga valamennyi latin nyelvű 

képfeliratában ily módon nevezte önmagát. 

Ez a latin névforma egybeesik német nyelvű 

változatával, ami még nem elegendő 

bizonyíték a festő német eredetére, de 

elegendő arra, hogy óvatosan bánjunk a 

“János” illetve “Janez” névformával. 

Toronyhely, (később Bántornya, 

ma Turnisce) az eredetileg thüringiai 

származású Hahót nemzetség, majd a 

lendvai Bánffy család birtoka volt. I. Miklós 

horvát-szlavón bán (1285-1359) szerezte 

meg 1322-ben. Ennen a 13. századbeli késő 

román templomban 1928-ban találták meg 

a trónoló Madonna előtt sorakozó 

donátorokat, a Bánffy család tagjainak 

ábrázolását. A magyar keresztény középkor 

ábrázolásaiban a vitéz és szent király, I. 

László jelképével, a hosszú nyelű 

csatabárddal találkozunk. Evvel a nagy testi 

erőt kívánó fegyverrel kezében ábrázolta 

Aquila mester is a vitéz és szent királyt 

majd háromszáz évvel a halála után a 

toronyhelyi templom hajójának déli oldalán 

látható freskón. A király a képen nyugati 

típusú lovagi öltözetet visel. Bal oldalán 

hosszú, ún. kétkezes, nehéz nyugati kard 

lóg. Az említett freskó képi témája egy 

gótikus székesegyház, minden bizonnyal az 

első nagyváradi püspöki templom 

építésének egyik jelenete. A püspökséget 

Szent László alapította 1092-ben. Aquila 

nyilván egy saját korabeli templomépítés 

szerkezeteiről és stílusformáiról mintázta 

kompozícióját. A toronyhelyi, Szűz Mária 

mennybevitelének szentelt 

plébániatemplom eredete a 12. századba 

nyúlik vissza, első írásbeli említése 1334-

ből való. Toronyhely a szombathelyi 

püspökség 1777-i alapításáig az 1094-ben 

Szent László által létrehozott zágrábi 

egyházmegyéhez tartozott. Ez is 

magyarázhatja az egyedülálló László-ciklus 



 

létrejöttét. De szerepe lehetett annak is, 

hogy Toronyhely földesura 1381 óta Bánfi 

I. László volt (1340-1394), akinek apja 

Horvátország, Szlavónia és Dalmácia 

bánjának méltóságát töltötte be. Innen a 

helység 14. századi új neve: Bántornya. 

Bánfi László László királynak nagy 

tisztelője volt. Patrónusát kegyúri 

minőségében Toronyhelyen is 

megörökíthette a Szent László képciklus 

megrendelőjeként. Ez a festői mű a kegyúri 

plébániatemplom legjelentősebb művészi 

alkotása. A 14. század során hazánkban 

egyébként is nagy erővel éledt fel a szent és 

vitéz király tisztelete. Az Anjou-házból 

származó Nagy Lajos király (1342-1382) 

különösen tisztelte elődjét. A toronyhelyi 

falképek Nagy Lajos uralkodásának utolsó 

éveiben készültek. A toronyhelyi egységes 

képciklus az ún. Szent László-legendával 

foglalkozik. A ciklus a középkori 

Magyarországon széles körben elterjedt 

vallásos-nemzeti legenda egyetlen kompakt 

nyugat-magyarországi ábrázolása.  

A toronyhelyi templom 

szentélyének ablaka felett zöld és vörös 

színű mandorlában (egész alakot körülvevő, 

mandula formájú keret) szivárványon az 

Üdvözítő ül, jobbjával áld, baljában az élet 

nyitott könyvét tartja. A könyv alatti 

íráslapon olvasható Aquila neve, a 

baloldalin pedig a festés ideje 1383. 

augusztus 14-e, ami Szűz Mária 

mennybevételének előestéje. 

A szentélyt itt is az apostolok állják 

körül hármas csoportban, (felismerhető 

Péter a kulcsról, Pál a kardról) a 

mennyezeten pedig a négy evangélista 

ismert jelképeit (ember, bika, oroszlán, sas) 

láthatjuk. 

A déli diadalívpillér nyugati oldalán 

itt is megjelenik a bűnösök számára 

menedéket biztosító Köpenyes Madonna, 

melynek kialakítása a hajó eredeti 

zárósíkjára is utal. 

A keleti falon Jézus születése és a 

Királyok imádásának jelente látható. A 

szentélyt a hajótól elválasztó diadalív két 

oldalán egy-egy fülkében szent Péter, 

illetve szent Miklós alakja áll. 

A hajó északi falán a Szent László 

legenda kezdő képsora alatt legfelül az 

utolsó ítéletet láthatjuk, középen az Ítélkező 

Krisztussal, jobbján az üdvözült lelkekkel, 

balján pedig a kárhozatra került lelkekkel. 

Alattuk az úgynevezett Mettercia – Szent 

Anna, Szűz Mária és a gyermek Jézus – 

balján Alexandriai Szent Katalinnal, 

jobbján Szent Borbálával került 

megfestésre. A Katalin-legenda (kerék, 50 

bölcs megtérése, a bölcselők, a könyvtárak, 

a nyomdászok, az ügyvédek, a filozófusok 

és a magasabb iskolák védőszentje), 

Borbála-legenda (torony, bányászok, 

tűzszerészek védőszentje). 

Legalul pedig Szűz Mária szüleinek: 

Annának és Joachimnak a találkozása, majd 

az ószövetségi Zsuzsanna és a vének 

története látható. Az ablak után Assisi Szent 

Ferenc stigmatizációja került megfestésre.  

A diadalív a hajó felől a szentélyt 

elválasztó falon baloldalt Szent Miklós 

legendáját követhetjük nyomon, felettük a 

kegyúri család, a Hahót-Buzád nemzetség 

ökörfejes címere látható. A legalsó 

mezőben Szűz Mária megkoronázásának 

kompozíciója kapott helyet. 

A szlovéniai Martjanci, magyarul 

ma Mártonhely, régi magyar neve azonban 

a 19. század végi magyarosításig 

Martyáncz volt. A falu nemcsak 

templomáról, hanem arról is nevezetes, 

hogy itt keletkezett a zsoltárokat tartalmazó 

martyánczi énekeskönyv, melyet a vend 

nyelv első írott szövegének tartanak. A 

település neve először 1365-1366-ban 

jelenik meg a forrásokban, a ma még álló 

templomban található felirat szerint ez 

1392-ben épült, éppen László királyunk 

szentté avatásának kétszázadik 

évfordulójának évében, a templom 

védőszentje a Tours-i Szent Márton volt. 

A templom a gótikus stílusnak 

megfelelően kisméretű, ablakai szűkek, 

akárcsak bejárata. Maga a templom 

külsejében szinte érintetlenül maradt meg. 

A korabeli templomépítéseknek 

megfelelően a szentély “keletelt”. Egy 

építési periódusban épült téglából, kapuit és 

ablakait azonban kőből faragták, ezek közül 



 

kiemelkedő a torony alatti kapu és a 

szentély ablakainak faragványai. A 

templom annak idején kívül-belül festett 

volt. Ma kívülről csupán Szent Kristóf 

nagyméretű alakja látható a déli 

homlokzaton.  

 

 

 
Bántonyaitemplom Szt. Katalin, Meterica, Szt. Borbála freskó 

 

 

A mártonhelyi templom diadalíve 

mellett láthatjuk a mester egyik érdekes 

kompozícióját, amely feltételezhetően 

helykitöltés céljából jött létre. Széles, 

spirális szalag díszít itt egy pálcát. 

Ugyanezt az ornamentumot a karintiai 

Sankt Veit an der Glan templomában is 

láthatjuk. Említésre méltó analógiát 

nyújtanak továbbá a stájerországi Murau 

plébániatemplomának női szent alakjai. 



 

Különbséget csak a két templom freskóinak 

egyik témájánál látunk: Murauban az 

alapító-adományozó kegyúr képe látható, 

Mártonhelyen Aquila önarcképe felel meg 

ennek. 

A freskók alkotója radkersburgi 

(regedei) Johannes Aquila volt, amint arról 

a déli oldalon a Szent Márton legenda 

fölötti felirat is tanúskodik: „p(er) man(us) 

Johannis Aquile Rakespurga oriund(us)”. 

Az 1392. esztendőben építtetett ez a 

templom azoknak a szenteknek a 

tiszteletére, akiknek ereklyéi itt vannak, 

tudni illő, hogy Erasmus plébános idejében 

a radkerspurgai származású Aquila János 

keze által. 

Kétféle freskó van a szentélyben. Az 

áhítatot elősegítő ábrázolások: szentek, 

apostolok, angyalkórus, a másik, a 

történetet elbeszélő, narratív freskók, 

például Szent Márton életének eseményei. 

A hajótól a szentélyt elválasztó diadalíven, 

a szentély felőli oldalon Remete Szent Pál 

(a magyar pálos rend névadója) az 

oroszlánokkal és a sárkánnyal küzdő Szent 

György jelenete látható. A Szentély 

boltozatán az evangélisták szimbolikus 

ábrázolásai kaptak helyet (ember, oroszlán, 

bika és sas), melyeket páros 

angyalábrázolások fognak közre 

írásszalaggal a kezükben, rajtuk a Glória 

szövege: Dicsőség a magasságban Istennek. 

A szentély freskóit Rómer Flóris 

régész, művészettörténész 1874-ben 

megjelent Régi falképek Magyarországon 

című könyvében közli.  

A szentélyt záró ablakok alatt női 

szentek láthatók karitatív szerepben: Szent 

Dorottya, Szent Ilona és Szent Borbála, 

majd Antiochiai Szent Margittal, Szent 

Apollóniával és Szent Hedviggel 

folytatódik, s jobb szélen a sort Árpádházi 

Szent Erzsébet zárja kezében felirattal: 

„Krisztus nevébe vegyétek”. „A Szent 

Borbála festményrészletet ma már csak az 

itt (44. oldalon) látható vázlattal 

mutathatom be, a templom 2015. évi 

Műcsarnoki bemutatójára készült képek 

között a nagyon elhalványult állapota miatt 

nem is mutatták be” (közlés a kiállítótól). 

 
Mártonhelyi templom, Szent Borbála falfestmény 

 

A déli falon lévő ablak mellett 

jobbra pedig a freskóegyüttes nagyon 

fontos eleme, Aquila János önarcképe 

kapott helyet, amit már fent leírtam. A 

festőcéh címerét is fontosnak tartotta 

megörökíteni, a szalagon pedig a latin 

nyelvű szöveg magyarra fordítva a 

következőt jelenti: „Mindenszentek, 

imádkozzatok értem, Aquila János 

festőért.” 

A Veleméri templom Aquila 

szépséges alkotása, ott sajnos nem maradt 

fenn semmi Szent Borbála ábrázolás. 

Johannes Aquila azon kevés számú 

alkotó építész és festő közé tartozott a 14. 

század Magyar Királyságában, akinek ilyen 

régi időkből fennmaradt a neve (vagy talán 

művészneve), lakóhelye, két önarcképe 

ismert, művészcímerét is ábrázolta, és a 

feliratokon datált is. Ennek ellenére keveset 

tudunk róla. Faliképein látható írásos 

betétek, feliratok arról tanúskodnak, hogy a 

világi értelmiség sorába tartozott. Latin 



 

tudását vélhetően kolostori vagy káptalani 

iskolában szerezhette meg. Jó képességű 

festő volt, aki a korának megfelelően és 

kötelezően elvárt, a szentélybe került 

témákat egy hagyományos ikonográfiai 

panelkészlet alapján festette meg. Minden 

bizonnyal ez volt mintakönyvének alapja. A 

többi kompozíciókhoz a szomszédos 

országokban látott képzőművészeti 

alkotások, elsősorban falképek szolgáltak 

mintául, kiindulópontul, amelyeket 

nemegyszer minden módosítás nélkül 

adaptált. A speciálisan magyar témákhoz – 

például a Szent László legenda – pedig a 

megrendelői, a Széchy és Bánffy család, 

illetve rajtuk keresztül a királyi udvar 

nyújtott számára jól felhasználható 

képzőművészeti mintákat. Két, a Széchy 

család kegyurasága alá eső templomban – 

Velemér és Mártonhely – fordul elő csupán 

önarcképe. Ez arra utal, hogy Aquila, mint 

a kegyúr familiárisa örökíthette meg magát. 

Ez megengedhet egy további feltételezést 

is. Vezetéknevét eddig kizárólag 

Evangélista Szent János szimbólumával 

hozták össze a művészettörténészek. A 

Széchy család címerállata ez az állat, 

mégpedig a sas. Nem zárható ki, éppen a 

familiáris viszony miatt, hogy a festő utólag 

felvett neve ezt a kapcsolatot is erősítette, 

nyomatékosította. 

Az üdvtörténeti témákból, a kor 

nagyobb teológiai vitáit közvetítő új 

ikonográfiai típusokból, motívumokból, 

valamint az Európa-szerte népszerű és 

helyileg tisztelt szentekből, legendákból, 

illetve a donátor által meghatározott 

devocionális ábrázolásokból Aquila olyan 

sajátos programot alkotott, amely egyszerre 

tudta közvetíteni képei nyelvén az egyház 

egyeteme üdvtörténeti tanát, vagyis a 

megváltás üzenetét, saját korának, a 14. 

század második felének vallási 

irányultságát, változását és egyúttal a 

megrendelők kívánságait. Johannes Aquila 

és műhelye – hiszen a templomokat 

megépíteni és belül-kívül teljesen kifesteni 

pár éven belül egyedül nem tudta volna – 

egyfajta olvasztótégely szerepét töltötte be, 

és ezzel az új, korszerű festészeti 

kihívásokhoz, irányzatokhoz gyorsan, mai 

kifejezéssel naprakészen viszonyult és 

alkalmazkodott abban a régióban, ahol élt 

és dolgozott, vélhetően erre volt igény is. 

Megkutatva és végignézve a nyugat-

európai és korábbi Szent Borbála magyar 

ábrázolásait bemutató művészettörténeti1 és 

több bányászati2 szakirodalmát, ahol több 

helyen írták azt, hogy a szent tisztelete és 

ábrázolása holland, németalföldi, vagy akár 

spanyol területen korábbi időben történt 

meg, mint a történelmi Magyarországon. 

Ezeket az állításokat a fent leírtak pontosan 

cáfolják, hiszen Johannes Auqila majdnem 

mindegyik alkotását vagy datálta, vagy 

okiratokból a templomainak építése3, a 

kifestés ideje pár éven belüli pontossággal 

látható.4 Ezzel szemben a legtöbb német, 

németalföldi és spanyol, vagy akár cseh 

festmény, szobor csak úgy került leírásra, 

hogy készülhetett a 14-15. században, de ez 

200 éves intervallum és nem egy-két év. 

Vagyis okmányokkal igazolható, vagy a 

festmény feliratából olvasható módon a 

Magyar Királyságban, annak 

határmezsgyéjén élt és alkotott, művészi 

vagy valódi nevén azonosítható, és 

donátorai is ismert személyek – építész és 

festőművész által készített Szent Borbála 

ábrázolások korábbinak mondhatók, mint a 

külföldi alkotások. 

 

 

Káplánné Juhász Márta okl. 

kohómérnök  

  

 
1 Rómer Flóris: Régi falképek Magyarországon (Budapest, 
Eggenberger Akadémiai Könyvkereskedés, Hoffmann és 
Molnár, 1874) 
2 Jármai Ervin: Szent Borbála a bányászok védőszentje 
(Ajka, 1993), Dallos Ferencné: Szent Borbála, a 
bányászok és kohászok védőszentje (Montanpress Kft, 
Budapest, 2010) és még számos BKL cikk.  

3 Németh Zsolt: A veleméri Szentháromság-templom. 
Pannon Gyöngyszemek; sorozatszerkesztő: Boda László. 
B.K.L. Kiadó, Szombathely. 
4 Johannes Aquila …keze által … című 2015. évi 
Műcsarnoki kiállítás vezető. 



 

KÖZPONTI SZENT BORBÁLA NAPI ÜNNEPSÉG 
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Zsúfolásig megtelt a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Stefániai úti székház 

díszterme a 2021. évi központi Szent 

Borbála napi ünnepségen. A résztvevők – a 

járványügyi rendelkezéseknek megfelelően 

– maszkot viseltek, s ettől csak az éppen 

„megszólalók” tekintettek el.  

 

 

  
Fónagy János, Schanda Tamás, Rabi Ferenc Az elnökségi asztal 

Fotók: Zelei Gábor 

 

Az elnöki asztalnál helyet foglaltak: 

 Schanda Tamás, az ITM 

államtitkára 

 Dr. Fónagy János miniszter-

helyettes 

 Dr. Fancsik Tamás, az MBFSZ 

elnöke 

 Prof. Dr. Mucsi Gábor, a M.E. MFK 

dékánja 

 Homonnay Ádám, az MBSZ elnöke 

 Dr. Hatala Pál, az OMBKE elnöke 

 Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke 

 Dr. Zoltay Ákos, az MBSZ főtitkára, 

a levezető elnök. 

Schanda Tamás tartotta az ünnepi beszédet, 

majd Dr. Fónagy János, Homonnay Ádám 

és Dr. Hatala Pál köszöntője hangzott el. 

 

A fenti nevekre kattintva az Egyesület 

hivatalos YouTube csatornáján 

megnézhetik és meghallgathatják az ünnepi 

beszédeket. 

 

Ezt követte a kitüntetések átadása: 

 

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és 

technológiai miniszter a 2021. évi Szt. 

Borbála nap alkalmából miniszteri 

elismeréseket adományozott. 

 

"Szent” Borbála érmet lelki ismeretes 

bányászattal kapcsolatos tevékenysége 

alapján  

 ebben a kitüntetésben részesült: 

 

Báródi Tibor, a MOL Nyrt., Csoportszintű KTD Felszínalatti Folyamatok és Mezőfejlesztés 

Vezető szakértő-rezervoár mérnöke 

Dr. Berze György, a HEXUM Földgáz Zrt. vezérigazgatója 

Lukács Ottó, az FGSZ Földgázszállító Zrt., Hálózat és Rendszerirányítás, Üzemvitel 

Irányítási osztály gázturbina és kompresszor szakértője 

https://youtu.be/K5ctYZlJKXI
https://youtu.be/kR-UWcDxL4w
https://youtu.be/qQl-1T93ZKs
https://youtu.be/_bMzXJSj0Aw


 

Mocsnik Imre, a Baumit Kft. Kőbánya üzemvezetője 

Nagy Róbert, az Argon - Ker Kft. bányászati vezetője 

Prakfalvi Péter, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Ásványvagyon és Adattári 

Főosztály vezető-hivatalifőtanácsosa 

Dr. Rácz Ádám, a Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Nyersanyagelőkészítési 

és Környezeti Eljárástechnikai Intézet egyetemi docense 

Sőregi Zsolt, az MVM Mátra Energia Zrt. Bányászati szakszolgálat Bánya Tervezési és –

fejlesztési Osztály technológusa 

Szalai László Béla, az MVM Mátra Energia ZRt., Visonta bányaigazgatóság kiemelt 

szakértője 

Székely Szabó Tamás, a MOL Nyrt. Kutatás Termelés – Fúrási És Kútmunkálati 

Management MOL Felelős Műszaki Vezetője, Kitörésvédelmi Vezetője 

Tarr Ferenc, a jelölés időpontjában a Geoinform Kft. és a Rotary Zrt.  ügyvezetője, ill. 

vezérigazgatója. 

Végh Viktor, a WIENERBERGER Zrt. bányászati vezetője 

 

 

"Szent Borbála érem" elismerésben részesül, lelkiismeretes kohászattal kapcsolatos 

tevékenysége alapján: 

 

Farkas György, a Nemak Győr Alumíniumöntődé Kft. részlegvezetője 

Sándor István, a Qualiflexpack Kft. Ügyvezető Igazgatója 

 

 

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL - ben részesült: 

 

Apró Barnabás, a Colas Északkő Kft. bányászati főmérnöke 

Balogh Zoltán, a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. geológusmérnöke 

Falus György, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Földtani és Geoinformatikai 

Főosztály főosztályvezetője 

Fülöp Béla, a ROTARY FÚRÁSI Zrt. Szerszámszolgálat vezetője  

Kassai Ákos, az MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi Bánya Karbantartás-előkészítési 

osztálya Kiemelt szakértője 

Kassai Katalin, a Perlit-92 Kft. Pálháza titkárság és humánpolitikai vezetője 



 

Dr. Királyné Pintér Zsuzsanna, az O&GD Central Kft. szenior pénzügyi kontrollere 

Lőrincz Zoltán, a Geoinform Kft. Kútgeofizika kútgeofizikai szervizvezetője 

Markóné Pócsik Márta, a MOL Nyrt. Kutatás-termelés MOL, Kutatás MOL szenior 

geofizikusa 

Mályinkó Zoltán, a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. – Vállalkozási 

Igazgatóság Projektvezetője, a Recski Bányaüzem üzemvezetője 

Molnár István, a Bányavagyon –hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft miskolci fióktelep, 

fióktelepi referense 

Orosz László, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Geoinformatikus kutató, 

osztályvezetője 

Sőreg Viktor, a MOL Nyrt., Csoportszintű Kutatás Csoportszintű Kutatás Tervezés és Portfólió 

Vezető Szakértője, Csoportszintű Kutatás Műszaki Minőségbiztosítás Vezetője 

 

 

A Magyar Bányászati Szövetség 

Elnöksége a „Magyar Bányászatért” 

szakmai érdemérmeket és jubileumi 

plaketteket adományozott. (Az 

elismeréseket Homonnay Ádám az MBSZ 

elnöke adta át.): 

 

A „Magyar Bányászatért” ezüst 

érdemérem kitüntetést vehetett át: 

 

Dr. Jean Kornél úr, az Ecovis Hungary 

Legal Ügyvédi Iroda irodavezetője, az 

MBSZ Jogi Bizottsága elnöke, a bányászat 

területén több mint két évtizedes 

kiemelkedő jogi szakmai tevékenysége 

elismeréseként. 

 

Tóth Csaba vezérigazgató úr a 

NITROKÉMIA Zrt. alapításának 100. 

évfordulója alkalmából; 

 

Laub Ernő ügyvezető igazgató úr UZSA 

Bányaüzem megnyitásának 70., és a 

BASALT Középkő Kőbányák Kft. 

alapításának 30 évfordulója alkalmából; 

 

Cseh Zoltán ügyvezető igazgató úr a 

COLAS Északkő Kft. alapításának 30. 

évfordulója alkalmából; 

 

Paksi Zoltán vezérigazgató úr az ÜVEG-

ÁSVÁNY Kft. alapításának 30. évfordulója 

alkalmából;  

 

Dr. Szirtes László ügyvezető igazgató úr a 

METAL-CARBON Kft. alapításának 30. 

évfordulója alkalmából. 

 

Végh Viktor bányászati vezető úr a 

WIENERBERGER Zrt. alapításának 30. 

évfordulója alkalmából. 

 

Ezt követően Homonnay Ádám, dr. Hatala 

Pál és Rabi Ferenc a miniszteri elismerések 

mindenkori adományozóinak, illetve 

átadóinak „köszönetnyilvánító 

elismerések” keretében Schanda 

Tamásnak és dr. Fónagy Jánosnak „Szent 

Borbála a bányászok védőszentje” érmet 

adtak át. 

 



 

 
Fotó: Zelei Gábor 

A kitüntetések átadása után Szt.Martin 

műsora hangzott el. 

 

Rendhagyó volt, hogy az ünnepség nem 

állófogadással zárult, hanem a résztvevők 

úti csomagként hat különleges rétest kaptak 

nagyon szép csomagolásban. 

 

A tisztelt Olvasó az ünnepi beszédek 

szövegét a soron következő Hírlevélben 

olvashatja. 

 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

 

 

Megállapodást írt alá Egyesületünk a Nitrokémiával 
 

 
Hatala Pál és Tóth Csaba Fotó: Zelei Gábor 

 

 

Az idén megalapításának centenáriumát 

ünneplő Nitrokémia Zrt. megbízta 

Egyesületünket, hogy a soronkövetkező 

BKL Bányászat lapban tematikusan a 

Nitrokémia Zrt. múltját, jelenét, jövőjét és 

eredményeit mutathassa be a Lap olvasói 

számára. A BKL Bányászat 2021/4-es 

száma hamarosan olvasható lesz a 

Honlapunkon, majd a BKL Bányászat 

2021/3-as számmal együtt kerül postázásra 

tagtársaink részére. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor



 

35 éve zárták be a gyöngyösoroszi ércbányát 
 

Kivonat Papp Zoltán Andor projektvezető beszédéből, mely 2021.12.01-jén a Nitrokémia Zrt. és az Urándolgozók 

Szakszervezete által szervezett Borbála napi megemlékezés, illetve a Gyöngyösoroszi ércbányászat és bányászok 

tiszteletére állított emlékmű avatás során hangzott el. 

 

 

Az emlékmű avatás apropója a 

gyöngyösoroszi ércbányában folyt 

nagyipari bányászati tevékenység 

befejezésének 35. évfordulója, ugyanis a 40 

éves újkori termelés befejezésére 

hivatalosan 1986. március 13-án került sor. 

A gyöngyösoroszi ércbányászat azonban 

ennél sokkal hosszabb, több évszázados 

múltra tekint vissza, engedjék meg, hogy az 

elődjeink tiszteletére a teljesség igénye 

nélkül egy rövid áttekintést nyújtsak a 

Gyöngyösoroszi ércbányászatról, annak 

legfontosabb állomásairól. 

A Mátra hegység lábánál 

évszázadok óta folyt kisebb nagyobb 

bányászati tevékenység, erre utalnak a régi 

földrajzi nevek, mint a Pásztó környéki 

ólomtető, ólombérc, illetve a 

Gyöngyössolymosi aranybánya-folyás. 

Ahogy a nevek is mutatják, a bányászat 

célja ezen a területen színes és nemesfémek 

kinyerése volt, melyek a miocén korú 

vulkáni tevekénység idején kialakult 

hidrotermális ércesedés során létrejött 

telérrendszerben találhatóak. A fő 

nyersanyagok az ólom és a cink, illetve a 

kisérő ércekben megtalálható arany, ezüst, 

réz és kadmium. Már a 17. századból 

származó írásos emlékek, okiratok utalnak 

a középkori mátrai nemesfémbányászatra, 

ezek tanúsága szerint a török uralom ideje 

alatt a területen feltételezhetően tiltott 

módon bányászták a nemesfémet, aranyat, 

ezüstöt, azért, hogy a királyt illető kohászati 

és pénzverési monopóliumot kijátszva 

jussanak bevételhez. Az első közvetlen 

írásos feljegyzések 1767-ből származnak, 

melyek mind már meglévő, de felhagyott 

bányákról írnak Gyöngyösoroszi 

közelében. A tárgyi bizonyítékok közül 

kiemelkedik a bányabércen lévő Vizeslyuk 

táró, melynek 17. századi újranyitása során 

kiderült, hogy a táró bejárati szakaszának 

első 10 métere az eredeti kézzel vésett, 

középkori szelvényben áll. 

1770-es években Fazola Henrik 

miskolci vasműves szerzett érdekeltséget a 

területen, befektetéséhez részvényeseket 

keresett. A terület perspektívásait mutatja, 

hogy a főrészvényes Mária Terézia lett, 

létrehozták az Első Mátrai Ércbánya 

Társulatot, melyhez a területen élő Orczy 

József báró támogatását is megszerezték és 

a bányákat 20 évig művelték. Ennek az 

időszaknak a jelentősége, hogy lelkes 

kutatók felderítették a török uralom alatt 

megsemmisült mátrai ércbányák egy részét, 

és ráterelték a figyelmet a bányákra. 

A következő említésre méltó 

időszak az 1840-1866-os időszak, ekkor az 

érces terület nyugati részén termeltek ki 

ólom- és rézércet, ezzel egyidőben a keleti 

részén a Pál-társulat a Pál- és József-táróban 

dolgozott, zúzóművet is létrehoztak, 

fejtésbe vonták a Károly tárót, de csak a 

dúsércet fejtették le, a Péter-Pál tárót 

összesen 380 m hosszban tárták fel. A 

kitermelt ércet ez idő tájt szekérfuvarral 

szállították besztercebányára az 

ezüstkohóba.  

Az I. világháború után a 

hagyományos ércbányászati területek 

elcsatolásával, ismét előtérbe került a 

gyöngyösoroszi ércesedés bányászata. A 

munkálatokat az 1926-31 közötti években 

az Urikány-Zsilvölgyi Magyar 

Kőszénbánya Részvénytársaság végeztette, 

munkáik elsősorban a Károly-táróra, a 

Károly-telérre koncentrálódtak. A 

Részvénytársaság 1200 méter új vágatot 

hajtott ki és 12.000 tonna ércet termelt ki. 

Ahogy ma is, a színesfém árak akkor is 

jelentősen befolyásolták az ércbányászatot, 

ezek drasztikus csökkenése miatt rendelték 

el 1931-ben az üzem beszüntetését. 



 

A Gyöngyösoroszi bányászat 

fejlesztése következő és egyben 

legjelentősebb állomásához csak a II. 

Világháború utáni időszakban, 1945-ben 

jutott. Az Ércbányászati Nemzeti Vállalat 3 

éves kutatás programot írt ki a területre, 

mely megvalósítása érdekében létrehozták 

az Altárói kutatóközpontot. Kiemelt állami 

fejlesztési cél lett az ércbányászat és a hazai 

színes fémkohászat fejlesztése. Ekkor 

alapították meg a Gyöngyösoroszi 

Ércbánya Vállalatot, egyúttal a 

Gyöngyösoroszi bánya napi 500 tonnás 

termelőképességre való fejlesztését és 200 

t/nap teljesítményű ércelőkészítő üzem 

építését tűzték ki az ötéves terv számai 

között. Az ércdúsító 1955-re megépült, a 

Toka patak völgyében kialakított Száraz-

völgyi zagytározóval egyetemben. A 

bányában ekkor a Károly akna +150 mBf-ig 

történő tovább mélyítése mellett az Altáró 

tovább hajtása történt, ahonnan további 

teléreket tártak fel (Malombérc-, Pelyhes-) 

és több kutató és főszállító keresztvágatot 

indítottak (Szákacsurgó, Péter-Pál, 

Bikkszéli haránt). 

Említésre méltó az 1963-66 közötti 

időszak, ekkor történt meg a 338 méter 

mély Mátraszentimrei akna lemélyítése és 

összekötése a Mátraszentimrei haránton 

keresztül az Altáróval. A mátraszentimrei 

telérből termelt gyenge minőségű érc 

erősen oxidált, emiatt a többi érccel együtt 

nem volt dúsítható, a termelését le kellett 

állítani. Innen datálhatóak azok a 

környezetvédelmi problémák is, melyek a 

jelenleg is zajló végleges bezárási 

folyamatot indokolták, generálták. A 

mátraszentimrei térség magas pirittartalma 

miatt a bányákból fakadó víz fokozatosan 

savanyodott, a bányavízbe oldódott 

nehézfém koncentráció többszörösen 

meghaladta a megengedett határértéket, a 

mésszel lekötött csapadékot a Bence-

völgyben létesített veszélyeshulladék 

lerakón kellett elhelyezni. 

Annak ellenére, hogy a kor 

legmodernebb technológiát adaptálták 

Orosziban, a geológiai adottságok, azaz a 

telérek vékonysága, a telér és a mellékkőzet 

laza szerkezete, az ércesedés bonyolult 

elhelyezkedése miatt az érc leművelése 

csak jelentős hígulással volt 

megvalósítható, ezért a Gyöngyösoroszi 

lelőhely mindig a műrevalóság határán, 

vagy inkább az alatt mozgott. Emiatt a 

bánya teljes időszaka alatt gazdaságtalanul 

működött, egész működése során állami 

dotációban kellett, hogy részesüljön. A 

gazdaságtalanság további okai a bányával 

azonos érdekeltségű kohászat hiánya, 

illetve, hogy a gyors termelési eredmény 

elérése miatt a termeléssel arányos kutatás 

elmaradt, emellé párosultak a 

mátraszentimrei térség megnyitásából 

adódó környezetvédelmi problémák. Ezek a 

problémák a veszteséges állami 

tevekénységek megszüntetésére irányuló 

kormányzati célokkal együttesen vezettek 

oda, hogy 1986-ban elrendelték a bánya 

tartós szüneteltetését, felengedték vízzel az 

aknát, az altáróban vízzáró gátakat építettek 

és lezárták a felszínre nyíló 

bányatérségeket. Az 1986-ban elrendelt 

tartós szüneteltetést az Ipari Minisztérium 

1988-ban bezárásra módosította. Ezt 

követően a 2003-2004. évi teljes körű 

környezeti hatástanulmány alapján született 

meg a döntés a bánya újranyitásáról és a 

végleges bezárásról, mely folyamat mind a 

mai napig tart. 

A gyöngyösoroszi térségben 

folytatott bányászati tevékenység, illetve 

annak nagyságrendje bemutatásához 

néhány szemléletes adat: 

− a bányaművelés alatt több, mint 100 

km hosszú vágatrendszert alakítottak 

ki, 

− felkutattak és művelésbe vontak 28 

telérágat, 

− összesen 36 aknát és tárót mélyítettek 

le, illetve hajtottak ki, 

− a bányatelek Gyöngyösoroszitól, 

Mátraszentimréig 21 km2 nagyságú 

területet foglal magába, 

− a becslések szerint a bánya összes 

ércvagyona a korábban leművelttel 

együtt 6 Mt lehetett, melyből a 

működés 40 éve alatt összesen 3,7 Mt 

nyersércet termeltek ki, 



 

− az értékesített színporok fémtartalma: 

29 000 t ólom, 65 000 t cink, 800 kg 

arany, 29 t ezüst, 280 t réz és 60 t 

kadmium.  

− az 1970-75 közötti csúcsidőszakában 

kb. 600 fő foglalkoztatott dolgozott a 

bányában, de a termelési célokat, a 

tervezett 210 kt évi ércfeldolgozási 

teljesítményt soha nem sikerült elérni. 

− a bányászatból származó fém cink 

tekintetében a hazai 

alapanyagszükséglet 5-15% -t, ólom 

tekintetében átlagosan a 20 %-át 

elégítette ki. 

A gyöngyösöroszi ércbányászat 

nem tekinthető – mai szóhasználattal éve – 

sikersztorinak, mindazonáltal azt fontos 

kihangsúlyozni, hogy az itteni bányászat és 

kapcsolódó feldolgozási tevékenységek 

nagy szerepet játszottak egyrészt a térség 

fejlődésében, másrészt a magyar 

mélyműveléses bányászat szakmai-

műszaki fejlődésében. Nem mehetünk el 

szó nélkül azok mellett, akik az oroszi 

bányászat fennmaradását és bánya 

folyamatos működését, az ismert geológiai 

nehézségek és nehéz munkakörülmények 

mellet, vagy inkább azok ellenére lehetővé 

tették. Ők a bányászatban dolgozó emberek, 

a bányászok. Ezért ezen a napon 

kötelességünk tisztelettel és 

nagyrabecsüléssel emlékezni és egyúttal 

emlékeztetni, azokra a szakemberekre, 

szellemi és fizikai dolgozókra, akik a 

tudásukat, erejüket és energiájukat, olykor 

életüket adták a Gyöngyösoroszi 

ércbányászat működéséért.  

Zárásként szeretném megköszönni 

mindazon kollégák munkáját, akik az 

emlékmű állításhoz saját kezük 

munkájával, vagy bármilyen más módon 

hozzájárultak, e körben külön szeretném 

nevesíteni az ötletgazdát és a kivitelezés 

koordinálást végző Rofrits Vilmos 

kollégánkat, aki nélkül ez a méltó 

megemlékezésre szolgáló emlékmű nem 

jöhetett volna létre. 

 

Gyöngyösoroszi 2021.12.01. 

 

 

  
Papp Zoltán Andor ünnepi beszéde Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke ünnepi köszöntője 



 

  
Hatala Pál és Rabi Ferenc Ünneplő közönség 

  
Az emlékmű megszentelése Tóth Csaba, a Nitrokémia vezérigazgatója 

helyezi el koszorúját 

  
Megkoszorúzott emlékmű Tóth Csaba pohárköszöntője 

Fotók: Zelei Gábor 

 

 

 

  



 

Könyvajánló 
Magyarország gyógyfürdői a XIX-XX. századi képeslapokon 

 

 

 
 

Egy nagyon szép és hiánypótló könyvet 

ajánlok az OMBKE tagok figyelmébe. A 

szerzők: Buda Attila és Tóth János 

A könyv címe: Magyarország 

gyógyfürdői a XIX-XX. századi 

képeslapokon 

A képeslapok többsége a Breuer-Buda 

család hagyatékából, valamint Tóthné Cser 

Emília ajándékaként került a MOGIM 

gyűjteményébe, valamint néhány képeslap 

dr. Kurusa László gyűjteményéből is helyet 

kapott a könyvben. 

 

A Kárpát-medence hajdani 64 

vármegyéjében mintegy 250 gyógyfürdő 

volt, ezek közül Trianon miatt nagyon sok a 

jelenlegi határon kívül rekedt. A Szerzők 38 

gyógyfürdő képeslapjait tárják elénk. Az 

olvasó valóságos időutazóvá válik. A 

képeslapok mellé a Szerzők rövid, de annál 

érdekesebb információkat, magyarázatokat 

fűztek, továbbá megadták a magyar nevek 

mellett a jelenlegi névhasználatot is, 

továbbá egy informatív térképet a 

gyógyfürdők elhelyezkedéséről. 

 

Aki kézbe veszi a könyvet, nem fogja 

letenni. 

Gratulálok a Szerzőknek! 

 

A könyv megvásárolható a MOGIM-ban 

Zalaegerszegen (8900 Zalaegerszeg 

Wlassics Gyula u. 13.) 

 

 

Török Károly 

KFVSZ. Dunántúli HSZ. elnöke 

 

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 

Budapesti Helyi Szervezet Budapest, Hízlaló tér 1. december 7. 14:00  



 

Álláshirdetés 
 

 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület titkári munkakörre 

keres új munkatársat. 

 

A titkári munkakörébe tartozó állandó 

feladatok: 

a. tartja a kapcsolatot az OMBKE 

számviteli, pénzügyi és bér- TB 

ügyeinek intézésével megbízott 

vállalkozóval, annak adatot 

szolgáltat, a viszont kapott adatok 

alapján kimutatásokat, jelentéseket 

szerkeszt és ad át előírt 

rendszerességgel és eseti rendelkezés 

alapján az ügyvezető igazgatónak; 

b. érkezteti, gyűjti, iktatja, 

rendeltetésének megfelelően 

archiválja és/vagy továbbítja az 

OMBKE-hez beérkező 

iratküldeményeket és számlákat; 

c. kezeli a rendszeresített 

számlázóprogramot, kiállítja, 

nyomtatja, aláírásra beterjeszti, 

postázásra előkészíti, postázza az 

előleg-bekérőket, rész- és 

végszámlákat, gyűjti, nyilvántartja, és 

rendeltetésük szerint továbbítja a 

számlákat; 

d. előkészíti aláírásra a direkt-banking 

felületeken az esedékes banki 

átutalásokat; 

e. egyszemélyi felelősséggel kezeli az 

OMBKE házi forint- és deviza 

pénztárát; 

f. vezeti a kiküldetési- és saját-gépkocsi 

használati rendelvényeket; 

g. közreműködik az OMBKE Tag- és 

tagdíj-nyilvántartó rendszerének 

naprakészen-tartásában; 

h. őrzi és kezeli az Egyesület 

Titkárságán fellelhető 

dokumentumokat, közreműködik az 

OMBKE Dokumentum- és 

Irattárának kialakításában, annak 

később felelőse lesz; 

i. a tőle elvárható gondossággal 

felkutatja, figyeli és értékeli a 

pályázati lehetőségeket, részt vesz a 

pályázatok előkészítésében és 

bonyolításában; 

j. közreműködik az OMBKE központi 

rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában; e rendezvényeken 

szükség szerint részt vesz, segíti azok 

zavarmentes lefolyását; 

k. közreműködik az OMBKE 

székhelyén tartott rendezvények 

előkészítésében és lebonyolításában, 

a rendezvényhelyiség rendjének 

visszaállításában; 

l. közreműködik az OMBKE Titkárság 

hatékony működéséhez szükséges 

általános feltételek biztosításában 

(így például: kisebb beszerzések, 

felterítés, eseti rendrakás-, 

mosogatás, kávé-, üdítő felszolgálás, 

postai levél- és kisebb csomagfeladás, 

levélfutár-szolgálat Budapesten 

belül.) 

 

Kérjük a pályázókat, hogy 

önéletrajzukat az 

ombke@ombkenet.hu 

email címre legyenek kedvesek 

elküldeni. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

 

 

  

mailto:ombke@ombkenet.hu


 

In Memoriam Nemecz Ernő 
 

 

Életének 102. évében elhunyt 2021. 

november 25-én Nemecz Ernő egyetemi 

tanár, a földtudományok doktora, az MTA 

r. tagja, állami díjas geokémikus, 

minerológus – közölte az MTA és a 

Magyarhoni Földtani Társulat. 

 

Búcsúsztatásáról később adnak ki hírt. 

 

Dr. Horn János 

 

 

 

In Memoriam Sült Tibor 
 

 
 

 

In Memoriam dr. Tamáskovics Nándor 
 

 

A csütörtöki helyi lapban jelent meg a 

szomorú hír, hogy 88 éves korában 

váratlanul elhunyt dr. Tamáskovics Nándor 

aranydiplomás vas- és fémkohómérnök, a 

műszaki tudomány kandidátusa. Miután én 

szombaton olvastam, így már csak a 

temetés után tudok tudósítani, mert 

pénteken 13 órakor Taktaharkányban 

eltemették. A gyászjelentés aláírói 

unokatestvérei, Edit és Katika. 

Nándi bátyámat volt szerencsém ismerni. A 

régebbi időkben, a járvány előtti időszakban 

még időnként eljött velünk a buszos 

kirándulásokra. A velünk az az OMBKE 

Borsodi Helyi Szervezet Nyugdíjas Baráti 

Társaságot jelenti. Úgy tudtam egyedül él, 

néha a buszon odaültem hozzá beszélgetni. 

Sok minden szóba jött ezeken a 

buszozásokon. Tudtam, hogy idős ember, 

de azt, hogy mennyi volt konkrétan most 

tudtam meg. Nem bírta már igazán jól 

magát, de azért időnként még eljött. 

Közvetetten valahol ő is a járvány áldozata. 

A bezártságra gondolok. 

Tegnap mikor körülnéztem az interneten 

láttam, hogy korábban aktívan vett részt a 

MAB tevékenységében, a megfelelő kohász 

munkabizottságban tevékenykedett. 

Kedves Nándi Bátyám, mi öreg nyugdíjas 

társaid szeretettel gondolunk Rád, és 

kívánunk békés nyugodalmat. 

Jó szerencsét! 

Morvai Tibor 



 

Életünk az energia 11. 
Kitekintés a 21. évszázad várható energetikájára 

Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, ügyvezető, MARKETINFO Bt. 

 

 

     A Természet számtalan esélyt ad rá, hogy energiával lássuk el magunkat, 

biztosítva megélhetésünk kényelmét. 

    A fosszilisek és a megújulók, mint primer energiaforrások, az őket kívánt formára 

alakító technológiák -sokan úgy mondják- ma mind adottak. 

 

 

 

A kérdés csupán az, vajon minden 

Föld lakó számára hozzáférhető-e a 

szükséges energia? 

Innen Európából úgy is tűnhet: nincs 

probléma, hiszen az ipari forradalom óta 

egyre szélesebb körben terjesztjük az 

energiát faló szokásokat. Közben mit sem 

törődünk vele, hogy a számunkra is életet -

és élet teret- adó Természet folyamatosan 

energia minimumra törekszik. Amit úgy 

valósít meg, hogy minden változás -pl. 

emberi beavatkozás- során korlátozni, 

megszüntetni igyekszik azt. Vagy 

egyszerűbben: a változást kiváltó ok 

megszüntetését célozza. 

A globalizáció minden határon túl 

gyorsítaná a mai „fejlődési” ütemet is, ha 

rendelkezésre állna a fizetőképes kereslet... 

 

 

 
1. sz. ábra 

Jövedelmi viszonyok a Világban 

 

 

Az 1. ábra tanúsága szerint ennél 

sokkal árnyaltabb a kép. A Világban sokan, 

mintegy 2,5 milliárd ember csupán napi 2 

dollár alatt költekezhet. S egy részük ennél 

is jóval szegényebb... 

Látjuk, hogy a "fejlett" országokban 

(G20), akiket a Világ vezetőinek vélünk a 

leginkább széles- és egyre mélyül a 

szakadék a különböző társadalmi rétegek 

anyagi lehetőségei között. Ezen túlmenően 

még él a Földön mintegy 1,5 milliárd fő, aki 

nem ismeri a villamos áramot! 

Ők lennének a globális cégek 

holnapi piaca? Mobil kommunikáció és 

elektronikus média tekintetében 

mindenképp, hiszen ezek az opciók akár 



 

írástudatlanul is kezelhetők, 

fogyaszthatók… 

Vannak azonban veszélyek 

melyekkel a globalitás nem számol. A 

Média által gerjesztett erősödő vágyak és 

növekvő igények a kényelemre, a szabad 

mozgásra, a tulajdonlásra. S a 

fogyasztásban való részt vételhez a tömeges 

igények kielégítéséhez egyre több energia 

szükséges! 

Ha belátható időn belül ezek az 

emberek -akik ma még energia analfabéták- 

mintegy ugrásszerűen lépik át vágyaik 

kapuját, a Világban 3,5-4 szeresre nőhetne 

a primer energia igény. Egyes kutatók úgy 

vélik, hogy ez a folyamat 2050-ig lezajlik! 

Bármikorra is, de ez a nagyon 

valószínű esemény azzal jár, hogy a mai 

500-550 EJ energia fogyasztást az 

emberiség ugyanolyan hasznosítási 

kondíciók mellett 1,5-2,2 ZJ*5-ra növeli. 

 

 

 
2. sz. ábra 

Globális szénhidrogén előfordulások (Roger szerint, 1997) 

 

 

Talán nem helyes, viszont nagyon is 

kézenfekvő a kérdés, van-e ennyi energia 

hordozónk? A 2. ábra erre a fosszíliák 

tekintetében igennel válaszol. Ezek a 21. 

században még extrém módon növekvő 

fogyasztás mellett sem merülnek ki. 

Viszont a figyelmes szemlélő számára 

felvetődik számos másik talány. Mi ezekből 

most csupán a fenyegető környezeti 

következményeket említjük. Azért, mert az 

igények robbanásszerű növekedése nem 

járhat együtt az alkalmazott technológiák 

gyökeres megváltoztatásával. Sőt. 

Elsőrendű gazdasági érdek a meglévő 

technológiák eladása! A kutatás és a 

fejlesztés ettől sokkal időigényesebb. Az 

 
5 1 Zetta Joule = 1021 Joule 

energetikai innováció mai gyakorlata pedig 

kizárólag újított energiafaló, nagyobb részt 

a létfenntartáshoz nélkülözhető eszközök és 

technológiák rendszerbe állítására irányul. 

Manapság a Világban felhasznált 

primér energia átlagosan 60-70 %-ban nem 

hasznosul. Azonnal hővé válik. Melegítve a 

környezetet és feleslegesen fogyasztva a 

földi energia hordozók készletét. A 

villamos energia gyártás -mely több mint 80 

%-ban vízgőz alapon történik-, valamint a 

közlekedés e pazarlásban élen jár...  

 A helyzet sajnos az, hogy több mint 

200 esztendő energetikai alapkutatásával és 

technológia fejlesztésével vagyunk adósai a 

Természetnek. Ez idő alatt erőteljesen 



 

elhanyagolva a biológiát, nem szentelve 

kellő tiszteletet és energetikai célzatú 

figyelmet az élő szervezetek működésének 

energia termelésének és fogyasztásának 

megfigyelésére, megértésére és 

lemásolására. Ugyanígy az energia tárolás 

természeti módszereit sem vallattuk. S 

valóban igaz: a döntő tömegében ma és 

holnap is világszerte használt fosszilis 

energia hordozó készletek végesek. Ha nem 

is abban az értelemben, mint azt tegnap 

féltük az így magasan tartható beszerzési 

árak érdekében...  

 Egyes források szerint az 

atomenergia nem tartozik ide. Azonban a 

ma használt technológiák hosszú távú 

alkalmazására ugyanúgy nem 

számíthatunk, mint a Thórium tömeges 

felhasználására. A gigantikus költségű 

próbálkozások ellenére a fúziós 

kereskedelmi reaktorok elterjedése sem 

holnap várható. Mindezt a 3. ábra is előre 

vetíti, de biztonsági, politikai, 

megbízhatósági és nem utolsó sorban 

fizikai okok is alátámasztani látszanak. 

 

 

 
3. sz. ábra 

A Világ energia felhasználása primer források szerint 

 

 

 Jól ismert fosszilis energia 

hordozóink tehát kellő mennyiségben 

vannak. S geológiai kutatásaink során még 

szaporíthatjuk készleteiket. Igaz az energia 

sűrűségük lehet kisebb lesz, mint a 

megszokott, viszont rutin technológiákat 

kell módosítani felhasználásukhoz. A sok 

éve kezdett energetikai zsákutcában tovább 

haladva ez kézenfekvő globális lehetőség. 

Mondhatjuk az emberi energetikai 

„középkor” a 21. században is tovább tart. 

 Bizony igaz: még a "megújuló"-nak 

tartott Nap energia sem egyenletesen oszlik 

el a Föld felületén. Ahogy a víz- a szél 

energia lehetőségei és a geotermikus 

rezervoárok sem tisztelik az 

államhatárokat! Látjuk tehát, hogy az 

energiaforrások egyenetlen földrajzi 

eloszlása tetéződhet majd egyéb, főként 

műszaki problémákkal. Ezek megoldhatók 

ugyan, azonban az energia éhség 

fokozódása más gondok okozója is. 

Gazdasági, társadalmi, politikai problémák 



 

támadnak. Az energia hordozók miatt 

hovatovább különböző mértékű és méretű, 

nemzetek közti, változatos súlyosságú akár 

háborúkkal járó konfliktusok egyre 

nagyobb számban valószínűsíthetők. S ez a 

helyzet nem nagyon kedvez a megfontolt 

tudományos alapkutatásnak. Sokkal inkább 

az ad-hoc megoldásoknak. Gondoljuk csak 

az atombomba -szabályozott láncreakció 

vertikumra, mely az energetika eddigi 

legnagyobb kihívását jelenti biztonsági és 

etikai értelemben egyaránt… 

 Ma már azt is tapasztaljuk, hogy a 

kereskedelmi diverzifikáció okán 

összekötött energetikai vezeték- és szállító 

rendszerek is csak ideiglenes jelleggel 

oldják meg a beszerzési problémát, az 

ellátási gondot azonban egyáltalán nem 

csökkentik. A legtöbb ország ma már -

joggal- félti és tartalékolja saját ellátására 

primer energia kincsét. Sőt, akinek 

lehetősége adatik, másokét is sajátjához 

csatolja... Sokan inkább takarékoskodnak a 

meglévő energia vagyonukkal.  

 Látszik, hogy a jövőben a 

kereskedelem rövid- és az energetika 

hosszú távú érdekrendszere egyre 

nehezebben hangolható össze. Az 

energiához való hozzáférés egyre gyorsabb 

ütemben válik világhatalmi kérdéssé. 

Hiszen sokan azt tartják ma: egy ország 

fejlődésének indikátora az 

energiafelhasználás mennyisége (és 

minősége). 

 Ennél talán sokkal bölcsebb 

gondolat lehetne az a felismerés, hogy az 

energetika lokális kérdés. Az energia 

hordozók felhasználása helyi kényszer, még 

közlekedésünk során is. A tömeges hosszú 

távolságú légi közlekedésre például 

„csupán” a kereskedelem és a turizmus 

szolgáltat időlegesen okot…  

 Ha gondolatban lokáliából s nem 

globáliából indulunk, az energia hordozók 

felhasználásában rövid idő alatt drasztikus 

csökkenés érhető el. A helyben fellelhető 

potenciálok használatával új energetikai 

koncepció alakul ki, mely kikényszeríti az 

energia tárolás és átalakítás új módszereit. 

Egyben értékrendünk változását okozva 

visszavezethet bennünket a Természet 

közelébe. A megújulók alkalmazásával és 

újra felhasználásával ez a folyamat már 

régebben megindult. A megújulós 

technológiai lehetőségek -ha szerények és 

kezdetlegesek is- de adottak. Vélhetően 

kisebb-nagyobb közösségek egyre többen 

élnek majd velük. Aminek következtében 

elfogadhatjuk és gyakorolhatjuk a 

Természeti elvet: csupán annyi energiát 

fogyasztunk, ami az adott pillanatban 

szükséges. Ez azonban a villamos és a 

hőenergia-tárolás gyakorlatának hiánya 

miatt nem jelenti azt, hogy akár az évszázad 

végére már mindenki önellátóvá válhat 

egyéni vagy közösségi szinten. 

 Biztosra vehető, hogy a villamos 

energia általános használata minden 

elképzelést igyekszik továbbra is 

felülmúlni. Ami csak akkor sikerülhet, ha a 

távvezetéki szállítás helyett egyszerűbb és 

üzembiztosabb -költségkímélőbb- módszert 

talál a tudomány. 

 Ha lehetne a közösségi közlekedésre 

ütőképes koncepciót kialakítani, az sokat 

lendítene a villamos vontatás és a 

környezetet pusztító közúti közlekedés 

helyzetén is. Nem valószínűsíthető -minden 

ellenkező irányú törekvés ellenére sem- 

hogy a mai közúti árufuvarozás, 

személyszállítás és személygépkocsi 

forgalom energia ellátó eszköze a villamos 

energia lesz. Az sokkal inkább 

elképzelhető, hogy a fejlesztés útja 

szétválik a kötött pályás (pl. vasúti), illetve 

az útpályát nem igénylő közlekedési- és 

áruszállítási eszközök elterjedésének 

irányába. Végleges megoldást azonban a 

század végére sem találunk. 

 A nagy magasságú légi közlekedés 

további fejlődése helyett a nagyobb 

távolságok esetén az űrbéli közlekedés 

megvalósulása kézenfekvő. A 

közlekedésben a légkör tehermentesítésére 

a légi folyosók helyett a légkör feletti 

folyosók, parabola pályák kialakítása a 

leginkább megfelelő a ma látható összes 

lehetőség közül. 

 Hogy talál-e az emberiség a 21. 

évszázadban jelentős új energiaforrást az 



 

attól függ, hogy a fizika tudománya 

meghatározó mértékben le tud-e térni 100 

esztendő után tévútjáról. A valódi 

kvantumfizika, mely nem téridőben, hanem 

abszolút időben és háromdimenziós térben 

gondolkodik végre, lehetőséget adhat a 

gravitáció megértésére. Arra, hogy kellő 

mértékben felzárkózhasson a biológia 

tudománya a megtisztított kvantum fizika 

mellé. 

 A kvantum-vákuum megértése, 

jelenségeinek leírása, a szükséges kísérleti 

eszközök kifejlesztése új irányt adhat a 

fizika-biológia duálisának is. 

Természetesen a biológiába bele kell 

értenünk az emberi (és egyéb) agy 

működésének megértését csakúgy, mint az 

élőlények változatos -ma még csak csodált, 

de már nyomokban felismert- távolsági 

kommunikációjának, tájékozódásának és 

ösztönszerűnek tartott mozgásának 

megértését és célszerű modellezését is. 

Egyelőre csak csodáljuk és sejteni véljük, 

hogy hatalmas energetikai lehetőség az, 

mely az élőlények idegrendszerében terjedő 

alacsony energia szintű jelekkel tudatos 

vagy ösztönös reakciót vált ki a végrehajtó 

izomzatban, több nagyságrenddel 

magasabb energia szinten. Mint ahogyan 

azt is, hogy a mozgásokhoz szükséges 

energia akár robbanásszerűen milyen 

módon szabadul fel -mindig csak a feladat 

elvégzéséhez szükséges mértékben. A 

maradék hol és hogyan akkumulálódik 

várva az idegrendszer-agy mechanizmus 

parancsát akár a következő másodperc alatti 

erő kifejtésre? 

 Áhítjuk uralni azt a hatalmat, 

melyeket gondolataink jelentenek fizikai és 

szellemi erő kifejtésünk felett. Holnap 

utánra tán a megértésig, majd az energetikai 

alkalmazásig juthatunk. Megismerjük, 

megmérjük gondolataink születési- 

terjedési sebességét, mely utat nyit az 

alkalmazásnak és talán a fénnyel 

kapcsolatos hiedelmeink átértékelésének is. 

 

 Ma már szerény eszközökkel egyes 

érzékszerveinket, test szerkezetünk néhány 

részét pótolni tudjuk. Az igazi áttörés akkor 

várható, ha ezek a kezdetleges protéziseink 

nagyságrendileg közel hasonló információ 

tömeget tudnak érzékelni, kezelni és 

feldolgozni, mint azt természetes 

receptoraink, idegzetünk, agyunk és 

izomzatunk együttese harmóniában teszi. 

 A fizikában felismert négyféle 

kölcsönhatás eredményeként zajló élő 

szervezeti (biológiai) folyamatok 

elsajátítása és az űrkutatásban szerzett a 

négy kölcsönhatás működése eredményeit 

összefoglaló ismeretek szintézisével, a 

jellemző folyamatok másolásával a 21. 

század embere új lokális energia nyerési és 

tárolási, valamint felhasználási lehetőségek 

birtokába juthat. Ez az út talán elvezet a 21-

22. században az energia valóban szükség 

szerinti mértékű felhasználásához a 

személyes pillanatnyi igényszintet 

kiszolgálva. 

 Már ma is ígéretesek azok a 

próbálkozások, melyek az élő- és 

mesterséges intelligenciát kapcsolják össze 

az érzékelés mérés és a számítástechnika 

(informatika) területén. Itt az ismeretek 

mélyüléséhez és gyakorlati alkalmazásához 

a fizikát és a biológiát az informatika 

nyelvére kell átírnunk. Eldöntve a kérdést, 

mely huzamosabb ideje megoldásra vár az 

anyag, energia, információ hármasának 

kölcsönös kapcsolata, egymásba való 

átalakulása tárgyában. 

 

Livo László 1977-ben szerzett oklevelet az 

NME Bányamérnöki karán. 2009 óta 

geotermikus szakmérnök. Tanszéki 

mérnök, majd az MTA kutatómérnöke. A 

Nógrádi Szénbányák megszűnésekor annak 

Technikai Főmérnöke. 1990 óta 

mérnökirodát vezet. Egyik alapítója a 

Magyar Mérnöki Kamarának, a 

Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért 

Alapítványnak és a MMK Geotermikus 

Szakosztályának. 

 

Az írás 2014-ben készült. 

 

  



 

Norvégia szénhidrogén-termelése 50 éves 
 

 

A brit szigetek, valamint a skandináv és a 

dán félszigetek közé szorított Északi-tenger 

egyike a világ legbarátságtalanabb 

vizeinek. A hollandiai Groningen 

szuperóriás földgázmező felfedezése 

(1959) után a kutatók feltételezték, hogy 

szénhidrogént tartalmazó hatalmas 

üledékes medence kiterjed az Északi-tenger 

alá, és talán ott rejtőznek a kiadósabb 

szénhidrogéntelepek. Kemény feladat volt 

fellebbenteni az Északi-tenger földtani 

titkait rejtő fátylat. Először is tisztázni 

kellett, hogy ki kutathat és hol. 1958-ban a 

genfi egyezmény szabályozta a szárazföldi 

párkány fogalmát és meghatározta, hogy a 

szárazfölddel szomszédos tenger alatti 

párkányon (self) a 200 méter vízmélység 

határig a partot birtokoló ország jogosult az 

ott előforduló nyersanyagok kiaknázására. 

Az egyezményt az érdekelt országok 1963-

1964-ig nem ratifikálták és az Északi-tenger 

vízfelületét kétoldali egyezmények útján 

felezővonal-elv alapján osztották fel. 

 

 
Északi-tengeri határok 1965-ben 

 

 

Norvégia a saját vizeit 545 km2 nagyságú 

tömbökre tagolta. Kilenc társaság kapott 

pályázat útján 78 tömböt felölelő 22 

kutatási területet. A nyertes társaságoknak 

tömbönként kellett meghatározott bérleti 

díjat fizetniük, a terület becsült 

reményteljessége szerint. A nagy 

lendülettel és óriási anyagi ráfordításokkal 

megkezdett kutatás 1969 végéig nem hozott 

jelentős eredményt, a norvég szektorban 32 

meddő kutatófúrás mélyült. Ugyan 1967-

ben a Balder és 1968-ban a Cod nevű 

kutatófúrásokban szénhidrogénnyomokat 

találtak, de azok nem voltak ipari méretűek.  

Az egyik koncessziós társaság, az 

oklahomai (USA) Phillips Petroleum Co., a 

sikertelenségei után elhatározta, hogy 

otthagyja az egészet. Megkísérelték bérbe 

adni az Ocean Viking nevű tengeri félig-

elmerülő fúrófedélzetüket, de nem kellett 



 

senkinek. Ekkor úgy döntöttek, hogy ha már 

ott van a fúróberendezés, ne álljon 

kihasználatlanul, tesznek még egy utolsó 

kísérletet. A fúrófedélzetet egy 

szeizmikusan kimutatott lapos 

felboltozódás fölé vontatták. Az első 

fúrással 1969 novemberében 3150 méter 

mélységben megtalálták, a később 

szuperóriásnak bizonyult Ekofisk – mezőt, 

amelynek kezdeti kitermelhető 

kőolajkészlete 3 milliárd hordó (~477 

millió m3 ~ 405,5 millió tonna) volt. 

 

 

  
Ocean Viking fúrófedélzet Ekofisk–mező helye 

 

 

Azonnal megkezdték a mező lehatárolását 

és több tengeri fúrófedélzet intenzív 

munkájával feltárták a mezőt, majd 1971. 

június 15-én (50 évvel ezelőtt) a Gulftide 

nevű lábakra emelhető tengeri 

fúrófedélzeten keresztül megindult a 

kőolajtermelés. 

 

 
Gulftide fúrófedélzeten megindul a kőolajtermelés 

 

 

Ezek után egyik mezőt a másik után tárták 

fel. 2020-ban már több mint 100 kőolaj- és 

földgázmező termelt az Északi-tenger 

norvég szektorában. És nem is akármilyen 



 

kőolajat! Az Északi-tengeri 

kőolajmezőinek zöme könnyű (38-44°API), 

fehéráruban (kőolaj atmoszférikus 

desztillációjával nyert benzin, petróleum, 

gázolaj) gazdag kőolajat ad. Még a színe is 

sötét aranysárga. Ma már a kőolaj- és 

földgázmezők túlnyúlnak a 62° északi 

szélességen, sőt az Európa 

földgázellátásában jelentős szerepet játszó 

Troll - földgázmező (ultraszuper óriás) 

megközelíti az északi sarkkört is. Az 1980-

as évek végére Norvégia önellátóvá lett, 

saját kőolaj és földgáz szükségletének több 

mint hatszorosát képes volt kitermelni, így 

jelentős exportőrré vált, Oroszország és 

Katar után a világ harmadik legnagyobb 

földgáz exportőre. Az U.S. Energy 

Information Administration adatai alapján 

2020-ban a világ 13-ik kőolajtermelő 

országa volt, napi 1 710 303 hordó 

(~271 940 m3 ~231 150 tonna) 

kőolajtermeléssel. (Összehasonlítás: 

Magyarország a 67-ik, napi 16 418 hordó ~ 

2 610 m3 ~ 2 233 tonna termeléssel). A The 

World Factbook és az International Energy 

Agency adatai alapján pedig 117,2 milliárd 

m3 termeléssel a világ 7-ik földgáztermelő 

országa volt. (Összehasonlítás: 

Magyarország az 58-ik, évi 1,772 milliárd 

m3 termeléssel). Miközben az országban 

megtermelt villamos energia 2021 

augusztusában 92,9 %-ban 

vízierőművekből származott. 

 

 

 
Ekofisk – mező központja 

 

 

A kőolaj- és földgáz 40 %-át adják az 

ország exportjának, a kőolaj- és földgázipar 

együttesen több mint 200 000 embert 

foglalkoztat közvetlenül, amely az 

országban dolgozók 7 %-nak felel meg. 

Közvetetten pedig még ennél is több ember 

boldogulását biztosítja a két kiemelt iparág. 

Annak ellenére, hogy az International 

Energy Agency (Nemzetközi Energia 

Ügynökség) felszólította a norvég 

kormányt, hogy állítson le minden 

folyamatban lévő szénhidrogén projektet a 

klímaváltozás lassítása érdekében, 

Norvégia nem mond le ennek a fosszilis 

iparágnak a fejlesztéséről és a jövőben is 

folytatja a kőolaj- és földgáz kitermelését. 

Tekintettel arra, hogy továbbra is nagy a 

kereslet a norvég kőolaj és földgáz iránt, 

amelyek közül az utóbbi segítségével a 

káros anyag kibocsátásmentes jövő egyik 

reménybeli szuperfegyverét, a hidrogént 

állítanák elő. 

A norvégok mások hibájából tanulták meg, 

hogyan nem szabad bánni a váratlan 

ajándékkal. A hollandok például a 

földgázkincsükből származó bevételüket 

elköltötték különféle szociális juttatásokra, 

ily módon gerjesztették az inflációt és csak 

keveset takarítottak meg. Dánia pedig 1962-

ben eladta a később felfedezett tengeri 

szénhidrogén-lelőhelyek jogait egy helybéli 

hajótulajdonosnak. A norvégek 

elhatározták, hogy az Északi-tenger által 

megajándékozott gazdag kincset családi 



 

vagyonnak tekintik, amelyből mindenkinek 

részesülni kell, nem szabad elherdálni, 

eltékozolni. A szénhidrogén társaságokkal 

folytatott tárgyalások során kikötötték, 

hogy Norvégia részesül a profitból, de 

kockázatot nem vállal, minden új lelőhely 

közel ötven százalékát megtartották 

maguknak. 1972-ben a Storting (Parlament) 

engedélyezte, hogy a szénhidrogénből 

származó összes bevétel ne az állami 

költségvetésbe kerüljön, hanem egy 

független vagyonalapba, amely azt 

részvényekre és kötvényekbe fekteti, s ily 

módon további jövedelmet hoz, ezt aztán 

jogában áll elkölteni. Mivel további 

szénhidrogénmezőket találtak és az 

energiaárak is emelkedtek, az alap és a 

befektetések profitja ugrásszerűen 

növekedtek, mára már több száz milliárd 

euróra értékelik az összeget, több tíz 

milliárd euró negyedéves hozammal. A 

jövedelemből főleg szociális szolgáltatások 

formájában juttat az embereknek a 

kormány, amelynek költségvetési többlete 

van, nem szorul kölcsönre. Az állam 

gyakorlatilag ingyenes és elsőrangú 

oktatást, egészségügyi ellátást és 

gyermekintézményeket biztosít. Csekély a 

magánszektorbeli kínálat, és valójában 

nincs is szükség rá. Rengeteg pénzt 

takarítottak meg, most már költhetnek is. 

Az ENSZ Fejlesztési Programjának 

(UNDP) életminőségről szóló jelentése 

(Human Development Report), amely 

szerte a világon felméri az emberek 

helyzetét és életkörülményeit, több esetben 

is Norvégiát tette az első helyre – ott a 

legjobb élni. S mindez – elsősorban – a 

szénhidrogén kincsének, a jó szerencse és a 

jó vezetés együttesének köszönheti.  
Oil and Gas Fields in Norway, Industrial Heritage 

Plan. Norwegian Petroleum Museum, 2021.; Brian 

Eads: Az olaj és a pénz országa. Reader’s Digest, 

https://www.rd.hu. 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

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
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Emlékezzünk hazánk „Vasemberére” és utódai alkotásaira 
 

 

Az OMBKE Öntészeti Szakosztály 

öntészettörténeti és múzeumi szakcsoportja 

több ízben megemlékezett a két 

évszázaddal ezelőtt született híres érc- és 

vasöntőnkről, Schlick Ignáczról. Mikus 

Károlyné, csepeli kohómérnökünk 2006-

ban ismertette életművét a MTESZ és az 

Országos Műszaki Múzeum által tartott 

ankéton. A Budapesti Városvédő Egyesület 

lelkes tagja, Horváth Péterné, akit a 

Schlick-cég szerteágazó tevékenységének 

felkutatásáért 2013-ban Forster Gyula-díjjal 

tüntettek ki, 2018-ban tartott előadást 

körünkben az ükunoka, Schlick András 

építőmérnök jelenlétében. Öntészetünk 

jeles személyisége születésének 

bicentenáruma alkalmából méltó arra, hogy 

róla és az általa elindított neves cég 

alkotásairól megemlékezzünk. 

 

 
1. Schlick Ignácz, 1820–1868 

 

A Schlick-gyár története 

A kezdetek 

 

Schlick Ignácz 1820. április 15-én 

született Pesten. Apja Buda tekintélyes 

bádogosmestere volt. Rézöntőnek tanult fiát 

a kor szokása szerint külföldi 

tanulmányútra küldte, aki hét évi német, 

francia és svájci öntödékben eltöltött 

tapasztalatszerzés után tért haza, s 1843-ban 

a mai Clark Ádám tér közelében, az Öntöde 

utcában rendezte be apja segítségével kis 

vas- és ércöntő műhelyét. Egy év múltán a 

ferencvárosi Két Nyúl u. 11-ben (ma 

Lónyay utca) már vas- és bronzöntödét 

nyitott, ahol közel tíz évig dolgozott. A 

biztosabb megélhetésért a Széchenyi István 

által alapított, jól prosperáló óbudai 

hajógyárban helyezkedett el 

öntödevezetőként 1853-ban. Itt jó hírnevet 

szerzett az érc- vagyis a bronzöntés minden 

területén, a hajógyár teljes berendezésének 

felszerelési munkálatait is ő felügyelte 

1856–57-ben. Időközben megnősült, a jó 

hírű, erős vagyoni helyzetű Kölber Jakab 

kocsigyáros negyedik, Sarolta nevű leányát 

vette feleségül. Két gyermekük született, 

Karolina és Béla. Felesége 1861-ben, igen 

fiatalon, 39 évesen meghalt. 

 

 
2. A Gyár utcai hirdetés, 1865 

 

Néhány év után anyagilag 

megerősödve, 1858-ban újból vas- és 

ércöntödét nyitott a Vízivárosban, a Fő utca 

118–119. szám alatt. Itt műöntést, bádogos 

és épületlakatossági munkákat is vállalt. 

Segítségére volt Langenfeld Frigyes (1836–

1898), a jól képzett műöntő, aki később 

leányát vette feleségül és szívesen betársult 

a cégbe. 

A megszaporodott megrendelések 

miatt gyáralapítási engedélyt kért és kapott, 

s 1862–63-ban a cég átköltözött a Gyár utca 

(ma Jókai utca) 41. és Váci u. (ma Bajcsy-
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Zsilinszky) u. 42. szám alatti saroktelekre, s 

itt kovácsműhelyt, új öntödét építtetett Frey 

Lajos és Gerster Károly építészek tervei 

alapján. 1863-ban a szomszédos telket is 

megvásárolva vasöntő gyárat rendezett be. 

1864–65-ben a Pester Lloydban és a Pesti 

Naplóban „ajánlja magát mindenféle gépek, 

alkatrészek elkészítésére beküldött minták 

és rajzok szerint nyersen vagy kicsínozva a 

T. vasbánya társaságok, szénbányák, 

serfőzőházak, malom, fűrész, olajütő és 

sziksó-gyárak részére, továbbá mindenféle 

építési tárgyakat, úgy mint: korlátokat, 

rostélyzatokat, sírkerítéseket, konzolokat, 

oszlopokat, hengerített boltozat tartókat 

stb”. 1865-ben kiadott díszes 

mintaképgyűjteményükben is megjelennek 

ezek, kibővítve öntöttvas szökőkutakkal, 

kandeláberekkel.  

 

 
3. Részlet az 1865-ös mintaképgyűjteményből 

 

Schlick Ignácz mindenütt ott van, 

ahol valami új dolog először történik az 

országban. 1865-ben a Magyar 

Tudományos Akadémia tartószerkezetét is 

ők építik. 

1866. február 4-én beválasztják a magyar 

műszaki és tudományos élet 25 

reprezentánsa közé. A Magyar Mérnök 

Egylet (a későbbi Magyar Mérnök és 

Építész Egylet) megalakulásakor az 

alapítók között ő képviselte a vasipart. 

1867-ben újabb öntőműhellyel bővítette 

gyárát. Vállalkozása virágzásnak indult, de 

szorgos munkájának gyümölcsét már nem 

élvezhette, mert a cégalapító „Vasember” 

1868. december 23-án, 48 évesen távozott 

az élők sorából. A Fiumei úti temetőben 

1870-ben, vasból emelt családi síremlékük 

az idők során erősen korrodálódott, a 

megmaradt részleteknél szakcsoportunk 

tagjai 2018-ban koszorút helyeztek 

sírhantjára. 

 

 
4. Schlick-családi síremlék a Fiumei úti temetőben, 

2018 

 

Részvénytársasági korszak 

Angyalföldön 1869–1927 

 

Schlick Ignácz halála után 

Langenfeld Frigyes vezette az 1869-ben 

részvénytársasággá alakult Schlick 

Gépgyár, Vas- és Ércöntöde Rt.-t.  

Magyarországon a 19. század közepétől 

fellendülő nyersvas- és acélgyártási 

kapacitás növekedése tette lehetővé a vasút, 

a pályaudvarok, a gépgyártás felfutását, az 

ipari fejlődést. A Budapesti Kamara 1878-

as összesítése alapján a pesti gépgyárak 

nyersvas-felhasználása a Ganz és Társa 

Vasöntő és Gépgyár Rt.-nél 80 ezer q, (572 

fő), a Schlick-gyárban 11,6 ezer q (226 fő), 

az Oetl Vasöntő és Gépgyár Rt.-ben 15 ezer 

q (100 fő) volt. Ez a három gyár vállalta a 

fővárosban a vasöntvények és 

acélszerkezeti elemek gyártásának zömét. 



 

31 
 

 
5. Schlick Ignác és felesége sírtáblája 

 

A Schlick-gyár is számos nagyobb 

fesztávú vasszerkezetre, közúti és vasúti 

hidak építésére, különleges szoboröntésre 

kapott megbízást. Langenfeld szabadalma 

alapján vasúti kerekek javítását is vállalták. 

Az ország árvízmentesítő telepeinek 

kiépítésében is oroszlánrészt vállaltak. 

Ők gyártották le és szerelték többek 

között az Operaház első tűzbiztos 

színpadszerkezetét, a Bazilika, az 

Országház, az Iparművészeti Múzeum 96 m 

magas kupoláinak acél tetőszerkezetét, a 

Nyugati és Keleti pályaudvar függönyfalait, 

a Bakáts téri templom és a Fővárosi 

Vágóhíd acélszerkezetét, az Üllői úti 

Egyetemi Kórházak tetőszerkezetét, 

öntödéjükben készültek a templomok, 

épületek fémszobrai és díszítő tárgyai. A 

20. sz. elején a Királyi Vár újjáépítési 

munkáiban is részt vettek Ybl Miklós, majd 

Hauszmann Alajos terveinek 

megvalósításával. Az 1873-as bécsi 

világkiállításon a cég sokféle termékével 

remekelt. A Steindl Imre tervezte, 1870–75-

ben épített Új Városháza Váci utca 62–64. 

alatti épületében a gyönyörű lépcsőház 

tartószerkezete szintén az ő munkájukat 

dicséri, az öntvényeket az Oetl- és a Ganz-

gyár készítette. Az épület ma Budapest 

Főváros Kormányhivatalának székhelye. 

 

 
6. A Váci utcai Új Városháza lépcsőháza 

 

Az 1877-ben átadott Nyugati 

pályaudvar építésénél az első és hátsó üveg 

függönyfalat ők építették be. A csarnok 

tervezője Teophil Seylig francia mérnök 

volt. Az Eiffel és Tsa iroda csak a fő 

elemeket hozatta Franciaországból, 

egyébként minden alvállalkozó magyar 

volt. Az épület a Monarchia legszebb és 

legnagyobb pályaudvara lett, fesztávolsága 

alapján is az európai élvonalhoz tartozott. 

1883-ban ők szerelték fel a Keleti 

pályaudvar hátsó függönyfalát is. 

1887-től az alapító fia, Schlick Béla 

(1851–1899) vette át a gyár irányítását, aki 

a berlini műegyetemen végzett. Halála után 

1912-ig Thaly Zsigmond, majd 1918-ig 

Herczeg József, 1927-ig pedig Orphanides 

János vezette a céget. 
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7. A Nyugati Pályaudvar bejárati oldala 

 

 
8. A Nyugati öntöttvas „csipkéi” 

1882-ben a megrendelések teljesítéséhez 

újabb, nagyobb telephelyet kerestek, így 

telepítették át fokozatosan a gyárat a 

magyar ipar „főutcájára”, a Külső-Váczi út 

29–37. (ma 45–47.) szám alatti nagy 

kiterjedésű angyalföldi telekre. A gyárat 

korszerű eszközökkel szerelték fel, az új 

öntöde már 1883-tól üzemelt. Új osztályok 

alakultak, pl. vagonépítési osztály, 

hengerelt vasgerendák osztálya, építészeti 

és szerkezeti osztály. A vasszerkezeti 

osztályt Kohn Antal német mérnök 

irányította. Míg 1873-ban 286 fő dolgozott 

a gyárban, ez a szám 1882-re már 800 főre 

emelkedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Az angyalföldi Schlick-gyár 1902-ben 
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Fontosabb ipari vasszerkezeti 

munkáik közül kiemelendő a 

Ferencvárosban, az 1881–83 között épült 

hatalmas, 50 m magas, acéloszlopokon 

nyugvó, többemeletes ipari épület, az 

„Elevátor-ház”. Ez a mai Petőfi-híd északi 

oldalán, a Nehru-park területén volt, ahol 

arrafelé, a Soroksári út mentén dolgoztak, 

és még akkor is épültek a szintén hatalmas 

épülettömegű gőzmalmok. 

 

 

 
10. Az Elevátor-ház, balra a kazánház látható, 1883 

 

 

Az Elevátor-ház főleg a Bánátból 

uszályokon és vagonokban érkező 

gabonaszállítmányok serleges felvonókkal 

(korabeli szokásos elnevezéssel 

„elevátorok”-kal) és bonyolult 

szállítószalag rendszerrel a 15 m magasságú 

acélsilókba való juttatására, átmeneti 

kereskedelmi tárolására és átrakodására 

szolgált. Ulrich Keresztély nyertes 

építészeti pályázatát valósították meg. Több 

mint 4.000 db, 7 m-es tölgyfa cölöpöt 

vertek le a parti talajba. Az acélszerkezetet 

a Schlick gyártotta, ők végezték az 

acélépítésű silók téglával való burkolását is. 

Négy iparvágány szolgált a fogadó, kettő 

pedig a kiszállító vagonok mozgatására. Az 

építményben, az emeleten 290 db, 25.000 

tonna összkapacitású silócellát tudtak 

tölteni és üríteni egyidejűleg, pontos, 

önműködő, átfolyó rendszerű mérlegeléssel 

kiegészítve. A silóegység felső szintje 22 m 

magasan volt, ahol a gabonatételek egyik 

silóból a másikba való forgatása, 

átszellőztetése történt. Bonyolult 

szállítószalag- és surrantó csőrendszer 

szolgálta a termények vasúti kocsikba 

juttatását. 18 elevátor volt az épületben, 

ezek közül 10 a vasúti ki- és berakodáshoz. 

A gőzgépek működtetéséhez a kazánokat 

tűzvédelmi okokból egy külső épületbe 

telepítették, amit földalatti gőzvezetékkel 

kötöttek össze a gépházzal. A gépészeti 

tervező Bánki Donát (1859–1922) volt, aki 

fiatal mérnökként ekkor egy éve volt a Ganz 

alkalmazottja. Ez a gabonatároló és -elosztó 

ház igazi ipari csúcsteljesítmény volt, 

hozzájárult a magyar gabonakereskedelem 

és a magyar gépipar felkészültsége 

hírnevének növeléséhez. Megjegyzendő, 

hogy a Ganz-féle gépezet gyártásának 

legfőbb irányítója maga Mechwart András 

(1834—1904) volt. Nem mellesleg a 

malmokban a Mechwart-féle, Ganz 

Ábrahám által szabadalmaztatott eljárás 

szerint készített kéregöntésű, rovátkolt 

hengerekkel dolgozó hengerszékek őröltek.  
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Ők építették a fiumei kikötőben is a 

tárházak acélszerkezetét. A rijekai 

kikötőben még ma is találhatunk Schlick 

öntésű kikötői bakot. 

 

 
11. A rijekai mólón még ma is található 

Schlick-jelzésű kikötői bak 

 

Amint említettük, a Schlick-cég a 

millenniumra készülődő főváros számos 

lakó- és középületének megvalósításában is 

részt vettek a többi gépgyárral együtt (ld. a 

későbbi felsorolást). Vízszintesen 

beépíthető hajlított és húzott gerendákat, 

áthidalókat, fedélszékeket gyártottak, s 

kupolák tartószerkezeteinek gyártására is 

vállalkoztak. Az Oetl-gyár főleg öntöttvas 

oszlopokat és korlátokat gyártott. A 

Schlick-gyár még az alapító idejéből 

rendelkezett bádogosműhellyel is, így pl. a 

New York-palota és a Gresham 

Biztosítótársaság palotájának tetejét is ők 

fedték be.  

Az angyalföldi telepen, a Külső-

Váci úton a millennium évében 2.000 

munkást foglalkoztattak, 760.000 Ft 

munkabért fizettek ki. 520 lóerejű gőzgépük 

és 350 munkagépük volt. Évi 240.000 

mázsa nyersvasat használtak fel, felfuttatva 

ezzel a Sajó-, Murány- és Rima-völgyi 

vastermelést (Pallas Lexikon).  

1894-től úttörő szerepet játszottak a 

villamosok gyártásában is. A millenniumra 

elkészült földalatti vasút az európai 

kontinens első kéregvasútja volt, nemcsak 

az alagút vasszerkezeti munkáit, hanem a 

villamoskocsikat, a megállói díszes 

házikókat és a várócsarnokok díszoszlopait 

is ők készítették. 

A gyár belföldön teljesen kiépített 

kereskedelmi szervezettel rendelkezett, 

Belgrádban eladási irodát, a Balkánon több 

helyen képviseletet tartott fenn. 

Gyártmányainak egyötödét exportálta, 

főleg mezőgazdasági gépeket, motorokat, 

kazánokat, útépítő gépeket, valamint 

vasszerkezeteket adtak el, illetve szereltek 

be.  

A köztéri és az épületdíszítő szobrok 

öntését már nem kellett Bécsben 

megrendelni, mert a cég kiváló minőségben 

oldotta meg ezt a feladatot is. Ízelítőül 

néhány kép. Ők öntötték pl. a Deák Ferenc 

emlékére állított bronz szoborcsoportot 

1882-ben (1887-ben avatták fel), valamint a 

mauzóleum kupoláján látható, 6 m magas 

Géniusz-szobrot. 

 

 
12. Deák Ferenc bronz emlékműve a Széchenyi 

téren 

 

1890-ben készült el Károlyi Gáspár 

gönci bronzszobra (Mátray Lajos György). 

Budapesten még ma is látható jó néhány 

általuk öntött köztéri szobor, pl. a Vigadó 

téren az Ürgeöntők (Senyei Károly, 1896), a 

József körúton a Csirketolvaj (Kiss György) 

szobra, de pl. a Fiumei úti temető Kossuth 

Mauzóleumának oroszlánját is ők öntötték 

bronzba.  A Várkert kioszkban álló, nemrég 
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felújított Ybl Miklós-szobor is az ő 

munkájuk (1896, Mayer Ede).  

A ma a Kiscelli Múzeum előtt és a 

Városligetben látható két öntöttvas 

sárkányos szobor negyedik társukkal együtt 

hajdan a Lánchíd pesti rakpartjánál 

őrködött.  
 

 
13. A Deák-mauzóleum Géniusz-szobra 

 

 
14. A sárkány előképe már az 1865-ös 

mintaképek között is szerepelt 

 
15. A Kiscelli Múzeum előtti 

öntöttvas sárkány 

 

Az OMBKE Öntészettörténeti 

szakcsoportjának egykori elnöke, Szántai 

Lajos koordinálta a jászteleki, 1869-ben 

öntött négy Schlick-féle emlékkereszt 

felújítását. Alul jelzés: Schlick Ignácz 

vasöntödéjéből Pesten 

 

 
16. Jászteleki emlékkereszt, 1869. 

 

A Mechwart András emlékére 1913-

ban, a Statisztika téren (ma Mechwart-liget) 

felállított, Kisfaludi Stróbl Zsigmond által 

alkotott szoborcsoportból a háborúban csak 

az Öntőmunkás alakja menekült meg a 
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pusztulástól. Ez a bronzszobor látható az 

Öntödei Múzeum bejáratánál. 

 

 
17. A Mechwart szoborcsoportból 

megmaradt bronzszobor, 1913 

 

 

Bővítés Angyalföldön, majd beolvadás a 

GANZ-ba 

 

1912-ben fuzionáltak a Külső Váci 

úton működő, mezőgazdasági gépeiről híres 

és hajójavító műhelyt is üzemeltető angol 

W. N. Nicholson and Sohn cég 1875-ben 

alapított, s 1895-től részvénytársaságként 

működő gyárával. A fúzió után a Váci úti 

Nicholson-üzemet lebontották, de a 

hajógyári rész megmaradt. Így jött létre a 

Schlick–Nicholson Gép-, Waggon- és 

Hajógyár Rt. Ezzel a Schlick 

gyártmányválasztéka tovább bővült vasúti 

vagon és villamoskocsi, hajó, gőzgép és 

gázmotor, gőzturbina, dízelmotor, 

szivattyú, felvonó, kazán és további 

mezőgazdasági gépek gyártásának 

lehetőségével. 1912-ben 1.800, 1914-ben 

már 3.500 alkalmazottjuk volt. A 

világháború alatt haditermelésre kötelezték 

őket, 1916-ban két műszakban 6.000 

munkás dolgozott a cégnél. Legnagyobb 

kereslet a Kohn-féle, a szegecselést 

kiküszöbölő, csavarozással rövidebb idő 

alatt összeszerelhető hidak iránt nyilvánult 

meg. A hajógyár is a hadsereg részére 

gyártott vízi járműveket.  

Trianon az egész magyar vasipart és 

a gépgyártást is megroppantotta. Hazai 

határok között maradt a gépipar több mint 

75%-a, de a piacok, így a Schlick-

Nicholson gyáré is, jelentős része elveszett. 

1925-ben, a stabilizációt követően 2.000 

munkásuk és alkalmazottjuk volt. Ekkor 

piaci érdekből beolvasztották az első 

traktort előállító szombathelyi Magyar 

Motor- és Gépgyár Rt.-t is. Bár még voltak 

jelentős munkáik, pl. a Fővárosi Elektromos 

Műveknek készítettek gőzkazánokat, de a 

közelgő gazdasági válság miatt a kényszerű 

tőkekoncentrációt már nem tudták 

elkerülni.  

A magyar gépgyártás hajdani 

főutcájának egyik legfontosabb gyára, a 

Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és 

Hajógyár Rt. 1927-ben, más gépgyárakkal 

együtt, beolvadt a Ganz és Társa Danubius 

Gép- Waggon- és Hajógyár Rt.-be. 

 

 

Lengyelné Kiss Katalin 

Folytatás a következő hírlevélben.
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Stefánia trónörökösné és a selmeci akadémikusok találkozása 

1888 nyarán 
 

 

1888-ban rakták le Selmecen az akadémiai 

erdészeti palota alapkövét és ugyanakkor 

éleződött ki az ottani akadémikusok 

körében a magyar-román nemzetiségi 

ellentét, melyekről e lap hasábjain már 

írtam. Nem sokkal később, 1888 júliusában 

újabb nagy eseményre – Stefánia magyar 

királyi trónörökösné (1. kép), Ferenc József 

menye látogatására – készült az ős 

bányaváros, ahol Stefánia császári és királyi 

fenség mellett (újabb) főszerepet kaptak az 

akadémikusok. 

  

 
1. kép: Stefánia trónörökösné (wikipédia), később 

gróf, majd herceg Lónyayné 

 

Rudolf magyar királyi trónörökös neje, 

Stefánia a Koburg királyi család sarja volt, 

így a Selmec melletti szentantali Koháry-

Koburg hercegi kastélyban időnként 

meglátogatta az ottani rokonait. Így történt 

ez 1888. július 5-én is, amikor este 7 órakor 

vonattal megérkezett Selmecre, majd 

 
6  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 28. sz. 2. (júl. 8.) 
7  Nemzet, 7. (1888) 188. sz. 3. (júl. 8.) 

fényes fogaton hajtott ki Szentantalra. A 

trónörökösné selmeci fogadtatása 

különleges volt. A német nyelvű, 24 éves 

Stefániát „kiterített szőnyegen” várva, sűrű 

tömeg közepette, a vasútállomáson a 

bányászzenekar játszotta Himnusz mellett 

diadalíves díszkapu és – többek között 

akadémikus – díszsorfal, valamint 

díszmagyaros városi küldöttségek fogadták, 

miközben a „hatalmas éljenek” mellett 

üdvözlőlövések hallatszottak a 

Leányvárból. A „gyönyörű alakú, elragadó 

szépségű” Stefánia Selmecen többek között 

a bányákat és az épülő erdészeti akadémiai 

palotát tervezte megtekinteni.6 A város 

megtekintése és ékszervásárlás mellett7 a 

Szentháromság altárnai bányabejárásra – 

nem részletezett véletlen miatt és a 

közönségnek csalódást okozva – nem került 

sor. Ezért aztán a „fenséges vendégek … 

részére a készletben tartott sötétzöld atlas 

köpenyek, s a sötétzöld rippsből készült 

férfiköpenyek, Jähn Vilmos polgártársunk 

művei nem vergődhettek történeti 

nevezetességre az annyira várt magas 

látogatás elmaradása miatt.”8 Egyebekben a 

selmeci bányabejárás a királyi fenségek 

[Lotaringiai Ferenc (Mária Terézia férje), 

II. József, II. Lipót, Szász Albert, Ferenc 

József, József nádor (Stefánia nagyapja)] 

korábbi látogatásaikkor szinte kötelező 

program volt és a bányában viselt felöltőik 

a helyi bányászati múzeumban manapság is 

becses kiállítási tárgyak. Nem maradtak el 

azonban Stefániának az akadémikus 

ifjakkal való találkozásai, sőt, talán ezek 

voltak a legérdekesebb programjai! Lássuk 

is ezeket!  

 

Július 14-én „az akad. ifj. kör megbízásából 

egy 4 tagú küldöttség kért fogadtatást Ő 

Fenségénél, hogy tiszteletére tervezett, 

díszlövészettel egybekötött zártkörű nyári 

8  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 32. sz. 2. (aug. 5.) 
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táncvigalomra szóló meghívót átadhassa. 

Délelőtt 11-kor Bécsy Dezső, Geyer Victor 

és Wittich Lajos akad. hallgatók Szokoly 

Elemér (emh.) ak. ifj. köri elnök vezetése 

alatt megjelentek a szentantali kastélyban 

… rövid várakozás után Stefánia 

trónörökösné Ő Fenségénél nyertek 

kihallgatást. Ő Fensége a küldöttség minden 

tagját bemutatásuk után megszólításával 

tüntette ki, tudakozódván azoknak 

illetőségéről és az akadémián töltött éveiről. 

Ezután Szokoly Elemér német nyelven 

mondott rövid beszédében Ő Fenségének 

magas látogatásáért esedezett a kisiblyei 

mulató (2. kép) helyen rendezendő nyári 

táncvigalomra, melyet rövid céllövészetnek 

kellett megelőznie. Fenséges asszony 

kegyes ígéretét adta, hogy kedvező időben 

el nem mulasztja arra megjelenni és 

köszönettel vette az átnyújtott 

díszmeghívót, mire a küldöttséget kegyesen 

elbocsátá.”9  

 

 
2. kép: Kisiblye és a Csókliget környéke, a táncmulatságok egykori helyszíne és a híres, ma már nem látható „E” 

betű Stefánia anyósa, Erzsébet királyné (Sissi) tiszteletére, 1898-as halála emlékére készült, így ezt nem láthatta 

1888-ban Stefánia 

 

 

Másnap – az érintettek jó szerencséjére – 

szép idő volt, így az akadémiai ifjúság 

szervezésében július 15-én, vasárnap 

délután Kisiblyén a trónörökösné 

tiszteletére – Farbaky István igazgató és 

Sóltz Gyula aligazgató közreműködésével – 

díszlövészetet, majd táncmulatságot 

rendeztek. Ezt megelőzően Kisiblyén 

Szécsi Zsigmond erdőtanácsos, akadémia 

tanár két napig vezette a szép fogadtatáshoz 

(3. kép, illusztráció) szükséges 

díszítőmunkálatokat. „A kisiblyei telep 

határán Farbaky István akad. igazgató 

 
9  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 30. sz. 2. (júl. 22.) 

vezetése alatt az egész tanári kar és 12 akad. 

hallgató fogadta a fenséges vendégeket. A 

hintók tovább haladva a tánctér előtt 

állottak meg. Stefánia trónörökösné virágos 

rózsaszínű selyemruhában volt … a 

fenséges asszonyt a harsogó »Éljen!« 

elhangzása után Szokoly Elemér ifj. köri 

elnök üdvözölte magyar nyelven, mire 

Preinisberger Béla a díszes csokrokat 

nyújtotta át. A trónörökösné köszönettel 

vette a fogadtatást. A magas vendégek 

azután a lövő helyiségbe mentek, ahol a 

sorfalat képező akad. lövészektől dörgő 
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»Éljen«-nel fogadtatva azután folyton 

figyelemmel kisérték a lövészet menetét. A 

trónörökösné e helyen az akad. tanárok 

bemutatását kérte, kikkel egyenként váltott 

pár szót és félórai időzés után a 

tánchelyiségbe fáradt, ahol egy emelvényen 

foglalt helyet kíséretével és 1 és fél óráig 

látható élvezettel nézett végig minden 

táncot.” Ennek során Stefánia „nagy 

érdeklődéssel nézte a csárdást, néhány 

körtáncot és a tíz éves Vörös Sárika magyar 

szólóját. A mulatság kitűnően sikerült” és 

erről a fővárosi sajtó is beszámolt. Stefánia 

negyed hét körüli távozásakor „Farbaky 

István akad. igazgató rövid beszédben 

mondott köszönetet a Fenséges Asszonynak 

kegyéért, mellyel az akad. ifjúságot 

megtisztelte.”10  

 

Érdekes adalék, hogy Kisiblye, az 

akadémiai tanulmánykert, a Csókliget a 

millennium évében volt köri elnököt, az 

erdész Zivuska Jenő költő-írót is megihlette 

és 1898-ban „A kisiblyei erdőben” címmel 

10 szakaszos verset is írt. Ebből idézek: „(1) 

Fái nem állnak/Pusztán az égnek./Nyelve 

van ágán/Minden levélnek. … (6) Piros, kék 

ruhácska/Repülő fodra/Zöldelő fák 

közt/Kering forogva. … (10) Hogy tudnék 

én is/Gyors tánczütemben/Titkot 

kilopni:/Szeret-e engem?”11 

 

 
3. kép: A kisiblyei erdőőri lak sűrű tömeggel: hasonló látványban lehetett része Stefániának 

 

 

A trónörökösné másnap „az akadémia 

palotáját” tekintette meg,12 ami lehetett az 

épülő erdészeti palota, vagyis az ottani 

építkezés megnézése, de akár az 

igazgatósági épület, a Fritz-ház is szóba 

jöhet, hiszen az – szintén palotaszerű 

épületként – 1885 óta állt teljesen az 

akadémia szolgálatában.  

 

Július 19-én, csütörtök délután az ifjúsági 

kör dalárdája a szentantali kastélyparkban 

„Fekete Ferenc karmester, III-ad éves 

 
10  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 30. sz. 3. (júl. 22.) 
11  Zivuska Jenő: Versek. Selmecbánya, 1898. 20-21. 
12  Pesti Napló, 39. (1888) 196. sz. 1. (júl. 16.) 

erdész akad. hallgató vezetése alatt abban a 

szerencsében részesült, hogy a Fenséges 

asszony előtt tiszteleghessen és magát egy 

rövid programmal produkálhassa.” A 

négyrészes, népdalokat is tartalmazott – 

fővárosi újság címlapján szerenádnak13 

nevezett – műsor kapcsán „Ő Fensége 

tetszésének adott kifejezést és a karmestert 

bemutattatta magának. Megszólítással 

többeket is kitüntetett, végül pedig 

megköszönte az iránta tanúsított figyelmet s 

fél 4-kor elbocsátotta a dalárdát.”14  

13  Pesti Napló, 39. (1888) 203. sz. 1. (júl. 23.) 
14  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 30. sz. 3. (júl. 22.) 
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Másnap Stefánia a Szitnyatetőre kirándult, 

ahol az akadémia részéről Schwartz Ottó 

fogadta a trónörökösnőt,15 aki két nap 

múlva, július 22-én – ahogy fogadták, úgy 

búcsúztatták, vagyis – az akadémikusok 

díszsorfala között érkezett a selmeci 

vasútállomásra, ahonnan hazautazott. 

„Őszinte elismerés illeti Selmecbánya 

városa s közönségének törekvését, hogy 

mindent elkövettek arra nézve, hogy 

fenséges vendégünk a legkellemesebb 

benyomásokkal távozzék körünkből s hogy 

vidékünk részére megnyerték 

rokonszenvét. Ez volt az első alkalom, hogy 

a trónörökösné vidékünket meglátogatta, de 

saját ígérete után hinni merjük, hogy 

bérces-völgyes vidékünket, hol balzsamos 

illatot lehelnek fák, virágok, még többször 

is megtiszteli látogatásával.”16  

 

Az akadémikusok kitüntető lelkesedése 

mellett nem véletlen, hogy az ifjú 

trónörökösné, ígéretéhez híven a következő 

év elején, férje halála előtt bő két héttel – 

Bruckner Nándor 1890-es valetáns által17 

megörökített módon, bállal tarkítva: de ez 

már egy másik történet – visszatért a 

Szitnya aljára a selmeci akadémikusokhoz, 

pontosabban: a szentantali hercegi 

rokonaihoz. 

 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 
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15  Pesti Napló, 39. (1888) 203. sz. 1. (júl. 23.) 
16  Felvidéki Híradó, 7. (1888) 31. sz. 1. (júl. 29.) 

17  Selmeci diákélet. Bruckner Nándor visszaemlékezései az 
alma materén 1887-1890-ig töltött évekre (kézirat) 80.  
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