Hírlevél
2021/49
2021.12.10.

Tisztelt Tagtársak!
Örömmel
tájékoztatom
Tisztelt
Tagtársainkat, hogy elnök úr 3 készülőben
lévő könyv kiadása támogatásáról döntött,
100-100eFt erejéig.

Az illusztrációkat gyerekek rajzai fogják
alkotni, saját gyerekeim készítik őket hasonlóan az előző két, gyerekeknek szóló
könyvemhez.

Hajnal József: Gurilla - Legyen
egy kereked!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az
Öntödei Múzeumot, mint helyszínt, egy
1974-ben velünk végzett kohómérnök
társunk, Hajnal József témájául és
helyszínéül használta fel most elkészült
ifjúsági regényének megírásához.
A regény célcsoportja: tizennégy és tizenhat
év közötti fiatalok (kiemelten szól a
műszaki érdeklődésűekhez, ám a históriák
kedvelőihez, a szervezés mozgalmassága
iránt érdeklődőkhöz is).
A regény tartalma és módszere:
A könyv huszonöt fejezeten keresztül szól
az öntészetről. Mellette az emberi
kapcsolatokról,
azok
fontosságáról,
értékéről. A mai értelemben vett kalandra
hív a regény, azért, hogy egy különleges
helyen,
különleges
emberek
közreműködésével
megismertesse
az
olvasót egy régi-új szakmával, az
öntészettel. A lapok ifjú forgatóira ebből a
könyvből egy új világ néz, amit eddig
minden bizonnyal nem ismert, egy olyan
univerzum, ami, bár észre sem vette, de
körül veszi őt a maga tárgyaival. Ám
szellemét, szellemiségét, múltját, lidérceit
és hőseit az olvasó aligha ismeri.
A regény a humor segítségével szól ehhez a
korosztályhoz, interaktív, és szakmailag
pontos képet vázol az öntészetről, annak
múltjáról, jelenéről.
II.

Amennyiben tagtársaink adományokkal
kívánják támogatni ezen könyvek kiadását,
azok megtehetik az Egyesület K&H
Banknál vezetett 10200830-3231011900000000 számlájára utalva, közleményben
feltüntetve „könyvkiadás támogatása”.
Előre köszönjük a kedves felajánlásokat! A
támogatók tiszteletpéldányokat is kapnak az
elkészült könyvekből. Amikor a felajánlott
támogatások mértéke eléri a kiadáshoz
szükséges összeget, a további részletekről
tájékoztatjuk
a
támogatást
nyújtó
cégvezetőket, magánszemélyeket.

Mednyánszky Miklós: A
bányászatról gyerekeknek
(munkacím)
A könyv egyedülálló lenne, ugyanis
Európában, de a világon is csak néhány
ilyen jellegű könyv jelent meg, angol
nyelven például legutoljára 1945-ben.
Németországban néhány könyv kapható, de
azok egy-egy konkrét bánya bemutatásával
foglalkoznak és inkább mesekönyvek,
történetek.
Az általam írt könyv bemutatja a bányákat
(külön a mélyművelésű és külön a külszíni
bányákat), a bányászok munkáját, és ami
nagyon fontos: a bányászok hagyományait
a
selmeci
hagyományoktól
a
bányászjelvényig, de Szent Borbála is
szerepel benne.
I.

dr. Fricz-Molnár Péter: Selmeci
írások
A könyv olvasóközönsége elsősorban, de
nem kizárólagosan bányászok, erdészek és
kohászok lennének, ugyanis ilyen szakos
egyetemisták
mellett
javarészt
e
mérnöktársadalmat érdekli az egykori
selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémiával, illetve a selmeci diákélettel
kapcsolatos írások. Szíves tájékoztatásul
mellékelem a kiadvány tartalomjegyzékét.
Ezen újszerű írások – számos eddig nem
publikált képillusztrációval színesítve – jó
adalékként szolgálnak a szellemi kulturális
világörökség részét képező selmeci
diákhagyományokhoz. A könyvben a
szórakoztató jelleg javarészt az egykori
akadémikusoknak – a páratlan selmeci
diákhumornak
–
köszönhető.
A
forrásmegjelölés pedig a hitelességnek és a
tudományos igénynek való megfelelést
szolgálja. A könyv B/5 méretben –
nagyságrendileg mintegy 260 oldallal,
keményborítóval és színes illusztrációkkal
– készülne.
III.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

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

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

Újraindult a budapesti bányászklub
A Bányászati Szakosztály budapesti helyi
szervezete
havi
rendszerességgel
Egyesületünk
fővárosi
központjában
tartotta közösségerősítő és ismeretbővítő
összejöveteleit.
Az
elmúlt
másfél
esztendőben a pandémia és egy kissé a

székhelyváltás is, akadályozta a klubnapok
megtartását. Most, hogy a járvány enyhült
valamelyest, másrészt a tagság birtokba
vehette új, kőbányai székházát, újra
alkalom nyílt a klubélet folytatására.

Egyes tagjaink, élükön Hollósi László
titkárral, társadalmi munkában részt vettek
új központunk csinosításában, de a
kíváncsiság sokakat fordított új otthonunk
felé. Így október 5-én, az őszi első
klubnapot a székház megismerésének
szenteltük. A szép számmal összegyúlt
tagoknak Hollósi László mutatta be az
épületet, a földszinti fogadótermet és az
abból nyíló irodákat, majd az emeleti
előadótermet,
amely
nagyobb
rendezvények, akár közgyűlés megtartására
is alkalmas. Itt ült le aztán a társaság, hogy
- egy pohár bor és némi pogácsa mellett közösen értékelje és méltassa, milyen nagy
dolog, hogy végre saját otthona van
nagymúltú egyesületünknek. Szóba került
még az épület címe, a Hizlaló tér, hogy
kérelmezni kellene a megváltoztatását,

lehetne Bányász-tér, ha már úgyis
Kőbányán vagyunk, vagy esetleg Szent
Borbála-tér
szakmáink
védőszentjére
utalva, de mint a vezetők elmondták, a
környékbeliek ragaszkodnak ehhez a
névhez, mert a háború előtt itt volt a
honvédség sertéstelepe, a hizlaló, és ennek
itt hagyománya van.
November 2-án egy különleges klubnapra
került sor, bár az előző sem volt
szokványos. Bajkay Árpád tagtársunk, aki
idén tölti be 80. életévét, úgy gondolta,
hogy kilép (?) az egyesületből, de előtte
elköszön a kollégáktól. Erre egy képekkel
illusztrált
előadásban
kerített
sort,
amelyben emlékezett rendkívül változatos
és
eseményekben
gazdag
szakmai
pályájára. Árpád középiskoláit a miskolci
bányaipari technikumban végezte, az

egyetemet 1959-ben kezdte Miskolcon,
abban az évben, amikor a bányászkar is
teljesen átköltözött Sopronból. Később
kérvényezte
külföldi
egyetemi
tanulmányok lehetőségét, így került 1960ban a leningrádi (ma már újra
Szentpétervár) egyetemre, ahol 1965-ben
szerzett bányamérnöki oklevelet. Öt
nyelven beszél (orosz, angol, német, francia
és spanyol), azaz hat nyelven, mert mint
egykori évfolyamtársai megjegyezték:
miért, magyarul nem beszélsz? Dolgozott a
Bányászati Aknamélyítő Vállalatnál, a
Minisztériumban
és
a
Vagyonügynökségnél, közben külföldi
munkákon is hasznosította tudását. A képek
között láttunk egykori szovjet bányákat,
ahol egyetemi gyakorlatait töltötte, láttunk

világjárása során meglátogatott különböző
bányákat,
és
országjárása
során
megörökített sok-sok bányászati emléket és
emlékhelyet. A bensőséges hangulat
lehetővé tette, hogy a résztvevők
folyamatosan kérdezzenek és hozzáfűzzék
saját emlékeiket is, így egy érdekes és
mozgalmas beszélgetés zajlott le.
A klubnap végén Szamek Zsolt elnök
megköszönte a rendhagyó előadást,
köszöntötte a születésnapos előadót, és
megjegyezte, hogy nem a kor számít az
egyesületi tagság fenntartásánál. Isten
éltessen, Árpád!

Lejegyezte: Martényi Árpád

Események a 100 éves Dorogi Helyi Szervezet életéből
11.26.
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11.28.
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Pilisszentivánon átadták a Bányász Emlékszobát
Felavatták a Homokvasút emléktáblát Csolnokon
Centenáriumi emlékérmet kapott: Kolonics Péterné polgármester, Posch
Győző Viktor, Molnár Márk, Szécsey István és Kocsis István
Szent Borbála napi koszorúzás Leányváron.
Centenáriumi emlékérmet kapott: Fári Csaba polgármester és dr. Szakmár
János
Koszorúzás Pilisszentivánon:
Centenáriumi emlékérmet kapott a Bányász Emlékszoba létrehozásában
végzett több éves munkájukért: Popprénré Révay Gyöngyi polgármester,
Óvári Sándor, Kovács Zoltán
Koszorúzás Sárisápon a bányász síroknál
Koszorúzás Perbálon a Bányász Emlékoszlopnál
Miniversum, beszélgetés a Bányászkörről, a bányászok életéről: Hartyán
Csaba, Veress János, Hubácsek Sándor, dr. Korompay Péter
Szent Borbála oltár koszorúzása a Bányász templomban, a misét Berta Tibor
tábori püspök celebrálta, centenáriumi kitűzőt kapott. Centenáriumi
emlékérmet kapott Szerencsés Zsolt atya
Koszorúzás a Kesztölci temetőben
Emlékoszlop avatás a 100 éves Dorogi református egyháznál
Találkozás az Erdélyi partnerünkkel, a Lupeni delegációval, Benedekfi Dávid
elnökkel
Jó szerencsét!
Korompay Péter
Titkár

Koszorúzás Leányváron
Szokásos év végi koszorúzásra került sor
november 28-án Leányváron, nem szokásos
módon.
A program szerint a pandémia helyzet miatt
a szabadtéren lettek volna az események, na
de esett az eső.

Az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete
nevében centenáriumi emlékérmet adtam át
Fári Csaba polgármester úrnak és dr.
Szakmár
János
kollégánknak,
megköszönve eddigi hagyományőrző
tevékenységüket, a fiatal polgármesternél
kiemelve, hogy legyen ereje a községért
végzett sok munkához, és a jövőben se
feledje a gyökereket, a bányász emlékeket.

Fári Csaba polgármester úrral ketten
elhelyeztük koszorúnkat a Farkas József
Művelődési Ház emléktáblájánál.

A zord időben a megvendégelés, a forralt
bor, a forró tea jól esett a beszélgetőknek.

A nagyteremben a Leányvári Német
Nemzetiségi Dalkör műsorát hallgattuk.

Dr. Korompay Péter

HOMOKVASÚT emléktábla elhelyezése Csolnokon
A Dorogi Homokvasút Baráti Köre több éves munkájának eredményeként, Csolnokon
november 27-én felavatásra került a „Homokvasút” emléktábla.

A szervezőknek először azt kellett
eldönteni, hogy hova kerüljön az
emléktábla. A megoldás kiválóra sikerült,
az egyik még megmaradt homokvasúti
műtárgyra találtak alkalmas helyet.
Az avatási ünnepségen szemerkélő esőben
48 fő vett részt, a korábbi homokvasúti
nyomvonalon gyűltek össze.
A megnyitó beszédet Kolonics Péterné
polgármester asszony mondta, ismertetve a
homokvasút
működési
történetét,
jelentőségét.

A homokvasút nélkülözhetetlen 66 éves
(1922-1988) üzemelése 16 m m3 homok
kitermelését eredményezte. Nem csak 105,9
mt. szén került a felszínre a régióban,
hanem a kitermelt homok visszakerült a
bányába, ezzel fontos feladatoknak eleget
téve. Az iszaptömedékelés jelentősen
csökkentette a nagy károkat okozó
bányatüzeket. Vízbetörések elzárására
sikeresen alkalmazták a cement-homok-víz
keveréket.
Tömedékelési
eljárással
igyekezték megakadályozni a káros,
külszínig ható mozgásokat.

Dr.Korompay Péter az OMBKE Dorogi
Helyi Szervezetének tikára megköszönte a
hagyományokkal
foglalkozó,
értéket
teremtő
munkát
és
centenáriumi
emlékérmet adott át Kolonics Péternének,
Posch Győző Viktornak, Molnár Márknak,
Szécsey Istvánnak és Kocsis Istvánnak.

Kocsis István mozdonyvezetője volt a
homokvasút üzemnek, ma 90 évesen
emlékszik vissza az eseményekre. A
mozdonyvezetés mellett, ha kellett
hegesztett, ha kellett homok rakodógépet
kezelt.

Az emléktáblát Molnár Márk, Posch Győző Viktor és dr. Korompay Péter leplezte le.

Az emléktáblát Bohner Zoltán Piliscsévi kőfaragó
készítette

Kocsis István ellenőrzi, hogy rendben van-e a
nyomvonal.

Az emléktábla kivitelezését az ÉDV Zrt.
segítette, köszönet érte.
A baráti beszélgetések során szóba került az
is, hogy az itt elvezető „Bányászkör”
túraútvonalon sokan fogják látni, és új
információkat
fognak
szerezni
az
emléktábláról.
Ők már a másnapi túrázók. A „Homokvasút
kör” hossza 36 km.

Dr. Korompay Péter

Új bányászati kiállítás nyílt 2021. november 26-án,
Pilisszentivánon
Ünnepélyes keretek között, 2021.
november 26-án igen nagyszámú érdeklődő
jelenlétében
megnyílt
Pilisszentiván
település római kori történetét bemutató
múzeum és a bányász emlékszoba, a József
Attila u. 9. és 11. szám alatt található
egykori zsellérházakban.
Poppréné
Révay
Gyöngyi
polgármesterasszony igen hosszú és
tartalmas bevezető előadásában hallhattak a
megjelentek arról, hogy a település múltját
megőrzése és bemutatása érdekében
valójában egy három, különböző időre és
műveltségi szakterületre tehető mentési
munkát végeztek el úgy, hogy nemcsak az
emlékek megmentése, hanem azok
bemutatása is lehetővé vált. A „Magyar
Falu Program” keretén belül a pályázattal
nyert 15 mFt-hoz legalább ugyanannyit az
Önkormányzat is beleadva két zsellérházat
az eredeti, épített formájukat megtartva,
felújítással megfelelő állapotba hozták.
Mivel nem célszerű az ilyen épületeket
fűtés és valamilyen cél, használat nélkül
tartani – hiszen rövid idő alatt tönkre tud
menni –, a hagyományőrző lakosok
segítségével és ötleteivel jó és értékes
felhasználást nyert. A falu tájháza
udvarának végén ez a két kis épület számos
érdekességet mutat be a település múltjából,

Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterasszony
megnyitója az ünneplő közönséggel

tárgyi és írásos anyagokkal. Az egyikben a
„Pilisszentiván története a római korban”, a
másikban „Pilisszentiván bányászatának
története és emlékei” kiállításokat
rendezték be és nyitották meg a
Helytörténeti Egyesület aktív munkatársai
részvételével. A 2007-ben létrejött
egyesület célul tűzte ki a pilisi medence és
a pilisszentiváni szénbányászat múltjának,
eszközeinek és emlékeinek, valamint a kelta
és kora-római életmód emlékeinek kutatását
és bemutatását. Ahhoz, hogy ez a két,
kiemelkedően szép és jó kiállítás
létrejöjjön, további és más források felé is
fordulva a helytörténeti egyesület vezetői
adtak be pályázatokat, melyeket meg is
nyertek.
A
régészeti
ásatásokat,
a
leletválogatást, katalogizálást és a kiállítás
létrehozását segítette és támogatta a
szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum,
így annak vezetője, Prosek Zoltán itt is
beszélt a kiállítás fontosságáról, és
felajánlotta a további feltárási, kutatási
munkához is a további támogatást. Számos
rövidebb és hosszabb reprezentatív
megnyitói beszédek követték még Prosek
Zoltánét mind a két témakörben a kutatási
és kiállítói munkálatokat érintve.

Prosek Zoltán szentendrei (pestmegyei)
múzeumigazgató beszéde

Polgármesterasszony és Prosek Zoltán
múzeumigazgató úr éppen átvágják a megnyitási
ceremóniaszalagot a „római kor” kiállítás bejárata
előtt.

Ezt a két kis épületet és a
kiállításokat a helyi önkormányzat és
helytörténeti vezetés szalagátvágásokkal és
Balla Sándor plébános által felszenteléssel
tették ünnepélyessé. Az Önkormányzat
vezetése a kiállításokat megtekintő
lakosokat és érdeklődőket szendvicsekkel,
forró teával és borral vendégelte meg, mert
bizony az egész ünnepség alatt elég hideg is
volt és az eső is csepergett. Kellemes, jó
érzés volt számunkra azt hallgatni, hogy a
falu egybegyűlt ünneplő közönsége egymás
közt folytatott beszélgetésben annak
örülnek, hogy az egyik kiállítás a hely 2000
éves, a másik a több, mint 100 éves
múltjáról
ad
képet.
Mindegyiket
magukénak vallják, büszkék arra, hogy a
kiállítások létrehozásában több társuk

Pilisszentiván története a római korban első tábla

Polgármesterasszony és Kovács Zoltán úr, a
Helytörténeti Egyesület vezetője már átvágták a
megnyitási ceremóniaszalagot a bányászati kiállítás
bejárata előtt.

aktívan vett részt. Csak példaként említem,
hogy
Kovács
Zoltán
nyugdíjas
bányamérnök mellé, nem egy, és nem két,
de több falubéli lépett oda, gratulált, kezet
fogott vele, vagy éppen átölelte és közben
mondta, „No látom, régi álmod
megvalósult, saját bányászati kiállításunk
van”. Eközben a kolléga úr sűrűn bólogatott
és teljesen átjárta őt az öröm és a büszkeség,
beszédeit, majd benn a kiállításban az első
„hivatalos”
tárlatvezetése
közben
meghatottan és boldogan beszélt és
mosolygott, néha szemében egy-egy
könnycsepp jelent meg a látogatók
szavainak hatására.
Minden szónál és mondatnál többet
mond a „Pilisszentiván története a római
korban” első két bevezető tablója:

Pilisszentiván története a római korban második
tábla

Agyagedény töredékek (csak két edény volt teljesen
restaurálható) a lelet-együttesből a vitrinben

Mindazonáltal
feltétlenül
megemlíteném, hogy Pilisszentiván Hárs
erdő területén – 2012 és 2018 között –
találták meg a kora-római leleteket, és
dolgozták fel, hogy bemutathatók legyenek,
most még csak a 21 reménykeltő
helyszínből
kiválasztott
három
objektumban kezdődött meg a feltárás. A
leletek alapján – előkerülő falak, kerámiák,
fémeszközök, érmek – további feltárási és
tudományos feldolgozási munkák kitűzését
tették indokolttá. Az Önkormányzat további
lelőhelyek feltárását tűzte ki célul, a

Fibulák (ruha-csatok és -díszek) és a megtalált,
legjobb állapotú forgalmi pénzérmék (egyben kort is
meghatározók) bemutatása a vitrinükben
Képek: Káplán György

szentendrei Ferenczy Múzeum vezetője is
további szakmai támogatást ígért. A most
még földben rejlő és várható leletanyaggal
gazdagodhat még a kiállítás. Mindenképpen
megjegyezném, hogy a „Hárs-erdő
régészeti feltárása” c. tabló szövegében
többször is Hárs-hegy szó szerepel, melyet
én itt megtévesztőnek vagy éppen elírásnak
tartok, mert a közhasználatban lévő Hárshegy
hely-megnevezés
nem
Pilisszentivánon van, és én ezt valamilyen
módon javítanám vagy magyaráznám, de
legyen ez itt a legnagyobb hiba.

A kora-római kori kiállítás tablói közül hármat választottam ki a kiállítás színvonalának,
szépségének bemutatására.
Képek: Káplán György

Ugyanígy a bányászati kiállításról
készült fényképek is jobban beszélnek,
mintha írnék valamit, ezért erről csak
annyit,
hogy
a
pilisi
medence
szénbányászata egységes és közel egyidejű.
Lehet, hogy itt a fotón nem minden
bányahely felirata látható. Ezért csak annyit
jegyeznék meg, hogy jellemzően négy
terület bányászata adja ki a pilisi
szénbányászatot, így mind a szakma, mind
a
lokálpatrióták
a
Pilisszentiváni-,
Pilisvörösvári-, Solymári- és Nagykovácsibányákra osztja fel. Érdekessége volt ennek
a bányászatnak, hogy a Nagykovácsi- és a
Pilisszentiváni-bányákat a Jóreménység
altáró – melyet Ajtay Zoltán bányamérnök
tervei alapján hajtottak ki – kötötte össze
keskeny nyomtávú bányavasúttal, melynek
nyitópontjától
keskeny
nyomtávú
bányavasutat építenek ki a pár évvel
korábban felhagyott Solymár-akna üzemi
területén kialakított pályaudvarig, ott pedig
közvetlenül
a
Budapest–Esztergomvasútvonal leágazásaként kialakított rakodó
állomáson
tudták
nagyvasúti
szerelvényekre rakodni a kitermelt szenet.
A korszerűsített osztályozóra a szenet a
Jóreménység altáróból és az István-aknából
keskeny
nyomtávú
villanyvasúttal
szállították.
Az itteni Jóreménység altáró más
tárókhoz, bányákhoz is kapcsolódott, maga
a „bánya” volt, így a klasszikusan altárónak

Pilisi szénmedence bányászati „családfája”

nevezett bányarésztől eltérően működött.
Ha összevetjük a körmöci Nándoraltáróval, vagy a selmeci II. Józsefaltáróval, ahol elsősorban az altáró a
bányavizek kivezetését szolgálták, itt nem
erről van szó, és nem is tévesztendők össze
használatuk, szerepük a bányászatban, az
altáró szó használata itt, a szénbányászatban
más használatot és értelmet takar, mint a
nemesfém bányászatnál.
A
pilisi
medencében,
így
Pilisszentivánon is 1969-ben szűnt meg a
bányászat.
Kovács
Zoltán
pilisszentiváni
nyugdíjas bányamérnök, a bányászati
kiállítás
legnagyobb
szervezője
és
megvalósítója a megnyitó során, még a
kiállítás ajtajának kinyitása előtt is, külön
tájékoztató, bevezető beszédet mondott.

Kovács Zoltán beszéde a kiállítóhely előtt.

Pilisi szénmedence ábrázolása egymásra rajzolt
rétegrajzokkal

Szobrok, bányász kupák, emléktárgyak vitrine

A kiállítóhely előtérében jól mutatja
két
tabló
a
pilisi
medence
szénbányászatának elhelyezkedését és főbb
adatait, és egy igen igényes térképet a
bányaterületek egymás feletti rétegeit –
sajnos itt még csak egy síkban – így csak a
gyakorlott bányász és térképolvasó jól látja
a közel 100 év bányászatát. Talán egy jó
számítás-technikus megfelelő programmal
láthatóbban
és
érthetőbben
tudná
megmutatni, de ez sok munka, és az eredeti
rajzokat is szkennelni kellene A2 lapokról,
és 3D-ben ábrázolni, s így a laikus látogató
is képet alkothatna az itteni tárók, bányák,
aknák elhelyezkedéséről.
Elárulva egy kis titkot, Kovács
Zoltán úr érdeklődésünkre, még ez év őszén
– csakúgy félhivatalosan – már megmutatta
férjemnek és nekem a még berendezés alatt
álló kiállítóhelyet, számos szép történetet
hallottunk tőle akkor is a pilisszentiváni
bányászat történetéről és emlékeiről. Azon
a napon mi ketten a külszíni, táblákkal jelölt
emlékhelyeket (táblákat, emlékköveket)
felkerestük, s megnézve igyekeztünk minél
többet megismerni az itteni bányászat
múltjából.

Kovács Zoltán mutatja a régi (1800-as évek) bányász
kolónia makettjét dorogi bányászkollégájának
Képek: Káplán György

Hasonló sétát csak javasolni tudok
minden érdeklődőnek. Jó látni, hogy ezen a
településen a lakók mennyire vigyázzák és
őrzik emlékeiket. Míg már másutt az
elhanyagolás miatt sok emlék elvész, itt a
hagyományőrzők
a
képoszlopok
megtartásával és folyamatos újrafestésével
más, és fontos közösségi emlékeket is
megőriznek, és az erre sétálók, kirándulók
számára – idegenvezető nélkül – is
láthatóvá válik a hely múltja. Ez az életérzés
nagyon fontos a mai időkben is. Bárcsak
minden település ilyen tudatosan és szépen
gondozná, mutatná be önmagát és múltját.
A magam és szaktársaim nevében
csak gratulálni és örülni tudok annak, ha
egy ilyen szép eredményről számolhatok
be, mint ennek az új szakmatörténeti
emlékhely
megnyitásának
és
megőrzésének.
Jó szerencsét!
Káplánné Juhász Márta
okl. kohómérnök

„Bányász vasárnap” Zircen
A zirci Öreg Bakony Barátai Egyesület
feladatának
tekinti
a
helyi
bányászhagyományok
ápolását.
A
hagyományápolás jegyében a Reguly Antal
Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházzal
évek óta közös programot (kiállításokat,
előadásokat) szervez Szent Borbála nap
táján.

Ez évben november 27-én a múzeum
épületében „Bányász vasárnap” címmel Bér
Júlia festő és grafikusművész képeiből és
Bariczáné
Szabó
Szilvia
bányász

kisplasztika gyűjteményéből rendeztek
kiállítást.
Bér Júlia Csehszlovákiában élt és az
Ostravai szénbányák bányászait, életüket és
munkájukat mutatta be a grafika
eszközeivel.

Bariczáné Szabó Szilvia az oroszlányi
szénbányák egykori mérnök-geológusa, az
OMBKE oroszlányi szervezetének elnöke,
évek óta gyűjti a bányász témájú
kisplasztikákat. Vérbeli gyűjtőként mindent
gyűjt ebben a témában. Találhatók a
gyűjteményben művészi értékkel is bíró
porcelán és fém szobrok, egykor helyi
üzemekben készített alumínium öntvények
és az amatőr fafaragók (nem egyszer maguk
is bányászok) alkotásai. A közel kétszáz
darabos,
folyamatosan
gyarapodó
gyűjteményből egy kisebb válogatás került
most bemutatásra Zircen.
Az érdeklődők december 18-ig tekinthetik
meg a kiállítást a Reguly Antal Múzeum és
Népi Kézműves Alkotóházban, Zircen.

Kiss Vendel

In Memoriam Demeter Ferenc

(1931-2021)
Demeter Ferenc, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Kisnaményban
született 1931. november 1-én. Szüleivel és
három testvérével nagy szeretetben éltek.
Rengeteg élménnyel, az életbe és az
emberekbe vetett hittel és bizalommal
felvértezve repült ki a családi fészekből. De
Kisnamény mindig az otthon maradt, és ha
készült a falujába látogatni, mindig úgy
fogalmazott, hogy: „haza megyek”.
Tanulmányait a szatmárnémeti
Református Gimnáziumban kezdte, majd a
debreceni
Piarista
Gimnáziumban
érettségizett. A középiskola után felvételt
nyert a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem gépészmérnöki karára, és
bányagépészmérnökként diplomázott 1956ban. Hála a sorsnak, az arany- és
gyémántdiplomák után, a vasdiplomáját is
átvette 2021. augusztusban az egyetem
ünnepélyes szenátusi ülésén.
Egyéni boldogulása, folyamatos
szakmai fejlődése szorosan kapcsolódott az
Oroszlányi
Szénbányák
Vállalat
kiteljesedéséhez, ahol megkezdte a szakmai
munkáját és dolgozott 1956-1989. évek
között.
Első munkahelye az oroszlányi
XIX-es Bányaüzem volt, ahol gépészeti
vezetőként dolgozott 1956. május 1-i

kezdéssel. 1957. január 1-től áthelyezték a
Központi Műhelybe üzemmérnöknek.
Ebben az időben létesítésük sorrendjében a
XVIII-as, XVI-os, XVII-es és XIX-es
Bányaüzemek tartoztak a vállalathoz. Az
üzemekben tapasztalta, hogy a rendkívül
fontos
függőleges
aknák
szállító
berendezéseinek
üzemeltetése
és
karbantartása nem felel meg a hatósági és
biztonsági előírásoknak.
Fiatal mérnökként kidolgozta a
függőleges aknaszállító berendezések
üzemeltetésére vonatkozó irányelveket.
Módszerének alkalmazását a bányahatóság
az ország összes szénbányájában előírta.
Javaslatára a függőleges aknaszállító
berendezések üzemeltetését műszakilag és
személyileg kivették a bányaüzemek
kezéből, és a Központi Műhely
üzemmérnöke, Demeter Ferenc irányítása
alá helyezték. Ezáltal biztosítva volt, hogy
az üzemek főmérnökei termelési okokra
hivatkozva ne késleltethessék a szükséges
karbantartási munkálatokat.
1958-ban áthelyezték a vállalat
Beruházási osztályára, a Gépészeti
csoportba, ahol két évig dolgozott az akkor
egyik legismertebb bányagépész, Szilárd
József beosztottjaként az ő nyugdíjazásáig.
1960-ban aztán megbízták a Gépészeti
csoport vezetésével. Tevékenysége egybe
esett a vállalat nagyarányú fejlődésével, ami
ekkor közel 7000 főt foglalkoztatott. Az új
bányaüzemek létesítése során szorosan
együttműködött a vállalat illetékes
osztályaival, tervező és kutatóintézetekkel,
hatóságokkal és kivitelezőkkel. Irányítása
alatt sorban helyezték üzembe az állami
nagyberuházásból létesült üzemeket, a
XXI., XXII., és a Márkushegyi
Bányaüzemet. Kiemelkedő szakmai érdeme
a
vállalat
szállítási
rendszerének
rekonstrukciója,
a
szénelőkészítés
korszerűsítése
és
a
Márkushegyi
Bányaüzemet
és
az
oroszlányi
Szénosztályzót
összekötő,
Japánból
beszerzett szállító szalag kiépítése.

1984-ben megbízták az akkori Bányaépítési
osztályon osztályvezető-helyettesi munkák
végzésével a Gépészeti csoportban, addig is
fennálló kötelezettségei mellett.
A nagy kiterjedésű vállalat területén
található valamennyi gépészeti és villamos
létesítmény
csoportjuk
az
ő
közreműködésével létesült.
A vállalat megalakulása után
megkezdte működését az Országos
Bányászati és Kohászati Egyesület
oroszlányi helyi csoportja, melyek alapító
vezetőségi tagja volt.
Társadalmi munkát a bányász
szakszervezetben végzett, a Bányaipari
Dolgozók
Szakszervezete
központi
vezetőségének tagja volt három választási
cikluson keresztül.
Tartalmas, eredményekben gazdag
munkával eltöltött évek állnak a háta

mögött. Nem mások elismerése, hanem a
saját magával szembeni elvárásainak a
teljesítése volt fontos számára.
1989-ben egészségügyi okokból
nyugdíjba vonult. Tevékeny nyugdíjas évek
következtek,
a
feleségével
közös
vállalkozásban dolgozott.
Egy sajnálatos balesetből kifolyólag
2021. október 31-én elhunyt. Halála sok
tervét és álmát törte szét…
Nyugodjék békében! Béke poraira!
Utolsó Jó szerencsét!

Demeter család által összeállított
nekrológot
az OMBKE Oroszlányi Szervezete
adta közre

In Memoriam Forisek István
Így emlékeztünk elsőként és adunk
hírdadást Forisek István, alias Langaléta
tatabányai bányamérnökről, aki visszaadta
lelkét Teremtőjének".
Életével, teljesítményével példamutatásával
megtestesíti a tatabányai szénbányászatot.
Most nem tudunk mást mondani, mint amit

oly sokszor megénekeltünk: "Bár elvitt a
halál szívünk mégis Rád talál!"
Utolsó Jó szerencsét!
Csiszár István

In Memoriam Dank Viktor
Prof. Dr. Dank Viktor Állami Díjas, a
földtudomány doktora, a korábbi OKGT
vezérigazgató-helyettese, majd a Központi
Földtani Hivatal elnöke 2021. december 7én életének 96. évében a hajnali órákban –
rövid, de súlyos betegség következtében –
örökre elaludt.
A hazai szénhidrogénipar adott időszakát a
leghitelesebben mutatja be a 2004-ben

megjelent „Életutak/nemCsak a szépre
emlékezem” c. könyvben Dr. Dank Viktor
életútja, mely olvasható a Magyar
Elektronikus Könyvtárban itt (p.: 117 –
305).

(A búcsúztatás helyszíne helyesen: Bartók Béla út 149.)
Dr. Horn János

Életünk az Energia 21.
A Természet Energia Stratégiája
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető MARKETINFO Kft.

Az emberiség 71%-a városlakó. Kényelmét, egészségét, életfeltételeit
bonyolult infrastruktúrák rendszere biztosítja. Mely hatalmas mennyiségű
energia árán üzemeltethető. Az írás azt kutatja, hogy a Természet egyre
mélyebb, részletesebb ismerete mennyiben szükséges e gyakorlat
fenntartásához.
Mióta ember él a Földön, az első számú
életfeltétel az egészséges ivóvíz. A 20.
századtól egyre szaporodó számú- és
gyorsuló növekedést mutató lélekszámú
városok (ahol napjainkra több mint 5,5
milliárd fő él) miatt is az energia vált
nélkülözhetetlen létszükségletünkké.
Az ókori városok a víz szállítására a
természetes gravitáció energia átalakító
hatását használták. Koruk kiváló cserép
technológiájával készült csöveket helyeztek
a folyamatosan csökkenő magasságú
aquaduktok1 szerkezetébe. Így a környező
hegyek forrásainak- vagy/és az ásott kutak
vízi energiával emelt vizét akár több

kilométerről is el tudták szállítani a
városlakókhoz. S míg víz volt, a város is
egészségben lakható maradt. (Róma ókori
városa 11 db, összességében több száz
kilométer hosszú vízvezetékkel bírt.)
Ebben az esetben a gravitáció szerepét a
fizika nyelvén úgy fogalmazhatnánk meg,
hogy a magasabban fakadó víz helyzeti
energiáját az aquadukt kényszerpályáján
mozgási energiává változtatja, mely a
felhasználás
helyéig
a
súrlódás
következtében
jelentősen
(tervezhető
módon) lecsökken.

1. sz. ábra
Pont du Gard híd és aquadukt Franciaország
(i.e. 19-ben építtette Augustus római császár

2. sz. ábra
Az Olasz-kút gépháza Miskolctapolcán

Manapság a városok és környezetük
ivóvíz forgalmát központi és közbenső
szivattyú állomásokon szükség szerint akár
több száz MW2 összteljesítményű villamos
szivattyúk bonyolítják le. (2. sz. ábra)

Ahhoz tehát, hogy a vízellátásunk
folyamatos
legyen,
egy
bonyolult
infrastruktúra
szükséges.
Mely
üzemképtelenné válik, amint a villamos
áram szolgáltatás szünetel. A központosított

1

2

vízvezeték (latin)

egymillió watt villamos teljesítmény

rendszerek efféle gondját általában
körzetekre bontással oldják meg. A
helyzetet bonyolítja, hogy a körzetek
vízigénye nem egyenletes sem térben, sem
időben. Az üzemeltetés minőségi és
mennyiségi
kívánalmainak
betartása
azonban a legfontosabb feladat, mely
számos
veszélyforrást,
váratlan
meghibásodást hordoz magában. Nehezebb
napokra vannak ugyan víztornyok és
hegyoldalban tároló medencék. Azonban
egy több napos áramszünet esetén ma már
kérdéses biztonságot nyújtanak.
Az emberi egészség, végül a létünk is a
víz szervezetünkben betöltött oldó- szállító
feladatának folyamatos teljesülésén múlik.
Nemcsak
„gyártói”
és
kereskedői
extraprofit miatt lettünk tehát a zacskósmajd a palackos ivóvíz élvezői. Igaz, ez
azzal is járt, hogy a vízben kevésbé gazdag
vidékeinken a vezetékes-/palackozott
ivóvíz áraránya akár 1:80-100 is lehet. Mely
részben indokolt, hiszen a mai gyártás,
raktározás, szállítás, terítés bizony jelentős
energia- és anyag igénnyel jár.
A Földön kevés olyan város van, mely
több ezer éve lakott. A történelemből
tudjuk, hogy pusztulásuk oka sok esetben az
egészséges, iható vízkészlet elfogyása volt.
A természeti okok között az időjárás
ciklikus változása első helyen áll. Ami
szoros
kapcsolatban
van
a
naptevékenységgel, a napfoltok és a
napkitörések aktuális számával. Az erősödő
naptevékenység
általában
a
földi
átlaghőmérséklet csökkenését okozza.

Napjainkban éppen egy kb. 11 évig tartó
napfolt ciklus erősödő kezdetén vagyunk.
(3. sz. ábra) Reményeink szerint a
térfogati
Természet
a
vízkörzés3
növekedésével a szárazföldi beszivárgás
erősödését teszi lehetővé a Kárpátmedencében is… Sőt, folyó vizeink járása
is
kedvezőbbé
válhat,
ami
a
vízgazdálkodást könnyebbé, kiegyenlítetté
teszi. Folyóink vizeinek mozgatója ugyanis
a gravitáció. Az egyre lassúbb vízáram
hajtó ereje az állóvízbe (tóba, tengerbe)
ömlés során végleg elfogy. Helyzeti
energiája azonban a befogadó közegével
azonos lesz.
Az 1. és 2 sz. táblázatban ízelítőt adunk
arról, hogy a 21. század emberisége milyen
hatással van ivóvíz készletére. Az emberi
behatást a „nagyüzemi” mezőgazdaság
korából (20. század) jól ismerhetjük. A
felszín közeli vizekben a termőföldek
talajerő gazdálkodása során bemosódott
műtrágyák fúrt ivóvíz kútjainkat 250 m
mélységig, egyes területeken mélyebben is
ammónium származékokkal szennyezik. A
képződő nitrát- és nitrit sók emberi
fogyasztásra alkalmatlanná teszik az innen
származó vizeket. Napjainkban felszín
alatti vizeink szennyeződési folyamata
töretlen. Új anyagokkal bővült.
Az 1. sz. táblázat a nagyvárosok
szennyvizeinek jellegébe enged bepillantást
néhány, a reklámok hatására is közkedvelt
gyógyszerünk esetén.

1. sz. táblázat

Szennyvízkezelőbe befolyó és onnan kifolyó víz (néhány féle) gyógyszer tartalma [ng/l]4
Hatóanyag
Diclofenac

Ibuprofen
Bezafibrat

3

Ország

D

A

PL

E

F

CH

Befolyó

3500

3100

1750

-

-

1400

Kifolyó

810

1500

-

-

295

950

Befolyó

5000

1500

2250

2750

-

1980

Kifolyó

370

22

-

970

92

<50

Befolyó

4900

2565

780

-

-

-

Kifolyó

2200

103

-

-

96

-

a földi párolgás és csapadékhullás folyamata

4

egymilliárdod gramm / liter

Carbamazepine

Befolyó

2200

912

1150

-

-

690

Kifolyó

2100

960

-

-

1050

480

Forrás: Dr. Sándorné Dr. Raisz Ildikó

Az adatok jól tükrözik a szennyvíz
tisztítási
technológiáink
csekély
hatásosságát csakúgy, mint a tisztított
vizeket
befogadó
élővizek
veszélyeztetettségét. Sajnos a megfontolt
technológia módosítás e téren is várat
magára.

A 2. sz. táblázat egy Rómában régebben
végzett kutatás során a vizekben fellelhető
(akkori)
gyógyszer
maradványokat
nevesíti. Melyek számossága s vélhetően
koncentrációja is növekedett napjainkra.

2. sz. táblázat
Különböző vízelőfordulások gyógyszertartalma Rómában
Hatástani csoport
Fájdalomcsillapító,
gyulladás gátló
Antibiotikum
Antiepileptikum
Zsíranyagcsere szab.
Béta blokkoló
Kontraszt anyag
Citosztatikum
Fogamzásgátló
Egyéb
Összesen

Talált komponensek száma
szennyvíz,
talajvíz
ivóvíz
felszíni víz
26

15

8

31
2
7
7
8
(2)
2
21
105

3(+5)
2
3
1
6
(1)
4
40

2
3
3
(1)
17
Forrás: T. Heberer 2004

Tekintsük most a Föld belsejének hőjét
legnagyobb részben biztosító természeti
folyamatot, a radioaktív bomlást. Ez is egy
természetes energia átalakulás, mely során
egy kevéssé stabil, energiadús kémiai elem
hőenergia fejlesztés árán egyre alacsonyabb
energiaszintű elemmé alakul. A folyamat
mindaddig tart, míg végül –a bomlási sor
végén- minimális energiával rendelkező,
úgynevezett stabil végtermék képződik. (4.
sz. ábra) A matematika természet- és más
tudományokban használatos apparátusával
a folyamat leírható. Az egyszerű egyenlet a
teljes bomlási folyamat jellemzésére is
alkalmas. Az időegység alatt lebomló
atomok számát N-nel, a kezdeti

mennyiséget No-lal jelölve N=No·e(exp-λ·t)
egyenletet írhatjuk fel. Ebben az az érdekes,
ami a természeti valóságnak ellentmond,
hogy az egyenlet exponenciális jellege
miatt sohasem éri el a nulla értéket! A
valóság azonban az, hogy az anyag
belátható időn belül átalakul teljes
mennyiségében. (4. sz. ábra)
Mint látjuk, a matematikai leírás és a
fizikai valóság esetenként elválnak
egymástól. A matematika nagyon hasznos
abban, hogy a fizikai valóságot ne csak
szavakban közelítsük. Manapság egyes
gyártók az „életre tervezés” során a
matematika segítségével képesek határozott
üzemidőre tervezni eszközeinket. Amit

nehezen
lehetne
energiaés
anyagtakarékos, ma divatos szóval
„fenntartható”
megoldásnak
nevezni.
Viszont a korunkat jellemző „dobd el és
vegyél újat” kereskedelmi stratégiát erősen
támogatja.
A számítástechnika sem mindenható.
Ellenkezőleg. A Természeti sokszínűséget
igyekszik
alaptípusokra,
alapesetekre
egyszerűsíteni. Az öntanuló program nem
más, mint az adott tipikus esethez való
optimum5 matematikai megkeresése. Ez a

megoldás azonban kizárja azt a
sokszínűséget, amilyenek pl. autós
közlekedésünk közben vagyunk. Nem is
lehet ez másképp. Hiszen az ember agyának
tanuló- és ismeret tároló képessége bőven
meghaladja az egyén várható élettartamát.
Reményt kelthet tehát, hogy mindig lesz
javítani
valónk
a
„mesterséges
intelligencia” betáplált (+szerzett) tudásán
és személyes felhasználói igényeinkhez
„alkalmazkodó” képességén is.

3. sz. ábra
Nap korongja a látható fénytartományban 2019 decemberében,
napfoltminimum idején (a napkorong felén, balra), illetve
napfoltmaximum idején, 2014 júliusában (a napkorong felén, jobbra)
(NASA, Solar Dynamics Observatory, SDO)

4. sz. ábra
Radioaktív bomlási folyamat egy
példája

Ha a nukleáris bomlási esemény
ellentettjét a Napban lejátszódó fúziót6
tekintjük, azt láthatjuk, hogy energia közlés,
kisugárzás árán a két nagy energiájú
hidrogén atom a nyugodt, stabil, egyatomos
nemesgázzá, héliummá egyesül. A
Természet tehát itt is a stabil energiaszint
elérését tűzi ki végső céljául. Elért
kudarcaink sora nem lehet véletlen, s ezért
is elgondolkodtató, hogy a földi
körülmények között gigantikus energia
befektetésével végzett fúziós villamos
áramtermelés
megvalósítását
célzó
kísérleteink
egyáltalán
eredményre
vezethetnek-e?
A példák további sorolása helyett
nézzük, becsüljük meg, mekkora lehet ez az

energia szint, mely minden természeti
folyamat végén kialakul. E négy esetből is
feltételezhető, hogy a végső energia szintek
általában nem azonosak. Értékük azonban
pontosan mérhető és számítható is. A tó,
tenger vize az adott földrajzi magasságban
számítható helyzeti energiával rendelkezik.
Az U-235 (urán) bomlási sorának végén
álló Pb-207 (ólom) atomenergia tartalma pl.
az einsteini anyag↔energia egyenérték
alapján is meghatározható. A Nap napfoltok
számától is függő sugárzási energiája
szintén
pontosan
becsülhető,
napszondáinknak köszönhetően mérhető is.
A fizika és a csillagászat igazolta azt a
feltételezést, hogy a világegyetem bár tágul,
de minden vizsgált alkalommal véges

5

6

minden szempontból a legjobb

egyesülés

térfogatú. Mint azt az 5. ábrán látjuk, e
véges térfogat nem gömb, hanem szferoid
alakjában tárul elénk. Melynek két
átmérőjéhez képest a harmadik elenyésző
hosszúságú. A világegyetem alakja
mindössze 0,4%-ban tér el a síktól. (5. sz.
ábra) A mérések igazolták Max Planck
(1858-1947, Nobel díjas [1918] német
fizikus) számításait, mely szerint a
világegyetemben
található
legkisebb
hosszúság is véges értékű: 10exp(-33) cm-

5. sz. ábra
A világegyetem alakja szferoid
A síktól mindössze 0,4%-ban tér el

2015-ben a csillagászok megtalálták,
2017 óta pedig számos alkalommal is
igazolódott a gravitációs hullámok léte és
akadály nélküli terjedése. A kutatói
vélemények egyelőre csupán abban
egyeznek,
hogy
háromdimenziós
térhullámról van szó. Az is nyilvánvalónak
látszik, hogy minden mozgó tömeg hatással
van ily módon a vele ütközőre. Azonban a
hullámok létét, melyek 3D életterünk
deformációját okozva terjednek, egyelőre
gigantikus tömegek (több milliószoros
Naptömeg) egymásra hatása közben tudjuk
kimutatni. Ennek oka, hogy nanométeres7
nagyságrendű hullámhosszakról van szó.
Az egymásra merőleges, a gravitációs
hullámzás hatására deformálódó ismert
távolságok néhány 10 nanométeres
különbségét lézer interferométerrel mérik.
A Természet hatalmas energiát fektet e
jelenségbe, mely mindaddig tart, míg az
egymásra ható (földi) égi objektumok
energiája minimum szintre jut. Az is
bizonyosodni látszik, hogy e térhullám
7

a méter egymilliárdod része

nyi. A fizika mai állása szerint a már
belátható univerzum mindössze 4%-a a
fogalmainknak megfelelő, látható valós
tömegű anyag. (5. sz. ábra) Ami még
található benne, jelentős mennyiségű ún.
sötét anyag és sötét energia. A sötét anyag
létét már bizonyította a csillagászat. (6., 7.
sz. ábra)

6. sz. ábra
A világegyetem „építőkövei”

matematikailag hasonlóan írható le, mint az
elektromágneses síkhullámok. (8. sz. ábra)
Azonban ez korántsem jelenti azt, hogy
egyéb jellemzőikben is hasonlók!
A felsorolt példák is megerősítik, hogy
a Természet minden folyamata energia
minimumra, nyugalmi helyzetre törekszik.
Azonban ezek a nyugvó energia szintek
nem azonosak. Minden folyamat egy rá
jellemző energia szinten fejeződik be. Az
értékek között minden előfordulhat a nulla
szint kivételével. Ez nem állhat elő, hiszen
a fizikai kutatások szerint a mozgás az
abszolút nulla Kelvin hőmérsékleten is
folytatódik. A stabil állapot minden
természeti folyamat esetében csak addig
tart, míg egy szomszédos folyamat energia
közlése árán az energia szintet csökkentő
elmozdulás újra megindul. Példaként akár a
földi évszakok változására gondolhatunk,
mely a Nap és a Föld egymáshoz
viszonyított pillanatnyi helyzetétől függ a
3D világegyetemben. Fontos azonban nem
felednünk,
hogy
Naprendszerünk

folyamatos tejútrendszerbeli mozgása és
annak világegyetembeli vándorlása a
részletek tekintetében folyamatosan új,
csökkenő
összes
energia
szintet
eredményez.
A Természetben tehát az elképzelhető
energia szintek teljes skálája egyszerre
fordul elő. Az emberiség saját kis világa a
társadalom
azonban
a
korábban
tárgyaltaktól
eltérően
működik.
Társadalmaink az úgynevezett fejlődés
során egyre több energiát használnak fel
céljaikra. Az emberi létfenntartás sem
kivétel ez alól, mint azt az ivóvíz ellátás
értékelése során láthattuk. Az első gondolat
tehát az lehet: az emberi energia stratégia
antagonisztikus8 ellentéte a Természet
gyakorlatának. Az a kérdés, meddig
folytatható ez? A mai választ erre a
felvetésre úgy nevezzük, „fenntartható
fejlődésünk” mármint az energia használat
terén s ezzel minden más emberi
folyamatban. Melynek sem fajlagos
növekedési értéke, sem határa nem ismert.
Egyesek szerint lineáris9, azonban a tények
ezt nem igazolják. (pl. 10. ábra adatsora)
Inkább úgy tűnik az emberi lélekszámhoz és
a pillanatnyi földi átlagos technológiai
szinthez alkalmazkodó mértékű.
Tehát a gyanútlan szemlélődőnek úgy
tűnhet, a „fenntarthatóság” energetikailag
behatárolhatatlan gondolatával sem mi, sem
a Természet nem tud mit kezdeni.
Működésünkkel, akár személyenként, akár
társadalmi összességben csak a Természet
határain
belül
tudunk
számunkra
hasznosnak tűnő folyamatokat elindítani.
Azonban ahogy megindul a Természetben
zajló folyamat, azonnal a stabil energia
szint felé törekszik. Ezzel a társadalomnak
új megoldandó problémát okozva. Melyre
újabb energia mennyiséget kell fordítanunk.
S a folyamatok az emberiség létszámának
szaporodásával egyre bonyolultabbak,
energia
igényesebbek
lesznek.
Természetesen
tehetünk
kísérletet
egyszerűsítésre és számuk növekedésének

lassítására, de ez vélhetően kétséges
eredményt hozhat.
Az emberiség rászorultsága okán egyre
több
energiát
használ
folyamatai
fenntartására. Mint láttuk ennek oka az,
hogy a természeti folyamatok minimális
energia szint felé irányultsága miatt az
emberi túléléshez és fejlődéshez egyre
nagyobb energia mennyiség szükséges a
lélekszám növekedése nélkül is. Ez a tény
egyre újabb és újabb szárazföldi és tengeri
területek elfoglalását, természeti értékeinek
használatba vételét és emberi értékrend
szerinti osztályozását követeli meg. A már
„lelakott” hátra hagyott területek pedig
sosem nyerhetik vissza „ember előtti”
képüket és tulajdonságaikat. Ellenben a már
néhányszor használt területeken a későbbi
generációk számára új lehetőség adódik. Jó
hazai példa erre, hogy a kőolajbányászat
által leművelt és bezárt mezők 60-40 év
múlva újra eredményes művelésbe
foghatók. Nyersolajat, földgázt adnak.
Megjegyzendő itt, hogy Európában például
teljes területének csupán 10%-a érintetlen
emberi település, használat szempontjából.
Ami lényegében a 2500 m feletti
hegyvidéket jelenti…
Összefoglalva
az
eddigieket,
a
Természet energia stratégiája egyszerű.
Minden folyamatában stabil állapot, energia
minimum felé halad. A folyamatok
egymásra hatása újabb folyamatokat vált ki,
melyek egy része ciklikusan, de
alacsonyabb energia szinten ismétlődik.
Az ember a természeti folyamatok
számát megjelenése óta megállíthatatlanul
növeli. Melyek hatásai nem mindig
kedvezőek számára. Az emberi folyamatok
minőségének fenntartása egyre több
energiába kerül a lélekszám növekedése
nélkül is. Indokoljuk ezt a megállapítást két
jól ismert példával. Az első a geológia
tárgyköréből. Fontos ásványaink, melyek
eszközeink alapanyagát adják, egyre kisebb
koncentrációban10 bányászhatóak. Elődeink
ugyanis már elhasználták és „szemétre

8

10

9

kibékíthetetlen
egyenletesen változó

a haszonanyag mennyisége a kiemelt kőzet
mennyiségéhez viszonyítva

dobták”
a
könnyen
hozzáférhető
előfordulásokból kinyert haszonagyagot.
Mi újabb és újabb észlelési technológia
kifejlesztésére kényszerülünk, hogy a
nagyságrendekkel kisebb koncentrációjú
alapanyagot megleljük. A második példa
legyen a társadalomból, hiszen az is a

7. sz. ábra
A sötét anyag már ismert keletkezési formája

Természet
része.
A
törvények,
jogszabályok „energiája” gyorsan elfogy, s
újakat kell kitalálni a kijátszásukra induló
emberi
folyamatok
nem
kívánt
eredményessége miatt.

8. sz. ábra
Igazolt, fekete lyukak ütközésével induló gravitációs hullám
keletkezési helye

Az energia fogyasztás tehát minden
ellenkező szándékunk ellenére gyorsan
növekszik. Csupán a növekedés ütemét
tudnánk befolyásolni. A Természettől
ellesett tudásunk (a Természettudomány)
gyarapodásának
lassulása
életkörülményeinket nem látszik javítani. A
ma legjobbnak tűnő városlakói lét a
történelem tanúsága szerint sok előre nem
látott veszéllyel fenyeget. Például eddig
nem ismert kórokozók jelennek meg. E
helyzetből a Természet tiszteletének
helyreállítása és titkainak szakadatlan és
eredményes fürkészése vezethet ki
bennünket. Viszont úgy tűnik, nem
sürgetjük a tudást eléggé…
A 20. század fizikája előnyben
részesítette az einsteini és schrödingeri
gyakorlatot,
ráállva
a
matematikai
apparátus szinte kizárólagos alkalmazására
elméleti elképzelései bizonyításában. Az
elméleti fizika egyre növekvő túlsúlya
figyelmen kívülre tolta mindazokat a
korabeli elképzeléseket, melyek kutatása
gazdaságilag magasabb igényű, a számos

bizonyító erejű kísérlet szükségessége
miatt. Azonban a természettudományokban
szokásos tudományos vitát életben tarthatta
volna. Talán ezért is van az, hogy a
számításokban a 21. század fizikája is szép
számmal támaszkodik olyan állandókra,
melyek számértéke folyamatos tizedes tört.
A fénysebesség állandóságának einsteini
axiómája11 a mindennapok technikai
lehetőségeit is korlátozni látszik. Hiszen a
hosszúság, mint fizikai mennyiség az
állandónak tekintett fénysebesség egy
másodperc időtartamra eső tört részével
meghatározott. A QED12 leírása szerint
azonban a megadott érték csupán egy
statisztikai átlag, hiszen a különböző
frekvenciájú (színű) fotonok energiája, így
sebessége is eltérhet egymástól. Ugyanis
E=h·f, ahol h a Planck állandó, ami
napjainkra csupán 81 számjegyéig
megismert végtelen (?) tizedes tört. Talán
hamarosan eljön majd az ideje és a
hosszúság és az idő mértékének egymásra
hivatkozó meghatározása is korszerűsödik?
(9. sz. ábra)

11

12

bizonyítás nélkül elfogadott tudományos tény

Kvantum elekrodinamika

9. sz. ábra
Elgondolkodtató és már talán túl is haladott
mértékügyi megállapodásaink

Az
elméleti
kutatások
olyan
axiómákhoz vezetnek, melyek ma már
inogni látszanak. Egyre több a részben még
fel nem tett, de a fejlődés érdekében
megkerülhetetlennek tűnő kérdés. Olyanok,
mint a fénysebesség axióma szerű
állandósága. Vagy a kvantumfizika
határozatlansági tétele. Mely kizárja annak
lehetőségét, hogy a részecske jellemző
tulajdonságait
pontosan
megmérjük,
megismerjük. Azonban az vitathatatlan
tény, hogy az egyre növekvő lélekszámú
emberiség töretlenül emelkedő energia
igényét a csekély fajlagos energiájú
megújulók újra „feltalálásával”, sem a 19.
század fosszilis módszereivel egyre inkább
lehetetlennek látszik kielégíteni. Az
elfeledett, de máig nem kutatott elméletek
újra gondolását, a Természet nyugalmat
előnyben részesítő energia stratégiája
megértését talán célszerű napirendre tűzni.
Nem félve a választól. Attól, hogy a

10. sz. ábra
Energia fogyasztásunk s benne a fosszilisek szerepe
megállíthatatlanul növekszik

matematikai
apparátus
számítási
eredményeit a Természetben végzett
kísérletek cáfolni vagy megerősíteni fogjáke?
Addig is míg az új típusú nagy
energiasűrűségű energiaforrás(oka)t sikerül
felkutatnunk, a régi módszerekkel kell
biztosítanunk
a
létfenntartáshoz,
létbiztonsághoz és a kutatáshoz szükséges
energiát.
Egyben
a
megújulók
13
favorizálása helyett meg kell találnunk
racionális14 alkalmazhatóságukat. A valós
tények feltárásában segíthet a 10. ábra, mely
a jövő lehetőségeit is mutatja. Minden
energia hordozó fogyasztása növekszik, de
a megújulók számára az Őket megillető
csekély szerep jut az energiabiztonságot és
ezzel az állampolgárai létfeltételeit (nem
csak szavakban) folyamatosan biztosítani
kívánó társadalmakban.

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, a MMK Geotermikus
Szakosztályának, a Nógrádi Energetikai Klaszternek. A Miskolci Egyetem meghívott előadója.
(Energetikai tárgyú írásai a www.energiaakademia.lapunk.hu honlapon is megtalálhatók.)

13

kiváltságos helyzet biztosítása

14

ésszerű, hasznos

A tudósokat nem égetik meg, ugye?
Klímatudományi előadás Londonból, 2021
Szarka László Csaba, Magyar Hírlap, 2021. december 8.

A
londoni
székhelyű
Globális
Felmelegedéspolitikai
Alapítványban
(Global Warming Policy Foundation,
GWPF) az elmúlt években olyan
személyiségek tartottak előadást, mint Tony
Abbott politikus (Ausztrália 2013 és 2015
közötti miniszterelnöke), Richard Lindzen
fizikusprofesszor a híres Massachusetts
Technológiai Intézetből (MIT), Michael
Kelly anyag- és energiatudományi kutató,
az Egyesült Királyság tudományos
akadémiájának (The Royal Society) tagja.
Tavaly a magyar származású Frank Füredi,
a Kenti Egyetem szociológia professzora
volt az előadó.
A GWPF 2021. évi ünnepi előadására
november 16-án került sor. Steve E. Koonin
elméleti nehézion-fizikus az Amerikai
Egyesült Államokból érkezett Londonba.
Mint megtudtam, itt is van egy magyar szál,
Koonin ugyanis a Zimányi József, Németh
Judit, Lovas István, Csernai László alkotta
nehézion-fizikai társaság barátja, a
budapesti tudományos iskola tiszteltje.
Én egy másik oldalát, a Föld
fényvisszaverő-képességére
(az
ún.
albedóra) vonatkozó munkásságát és földi
obszervatóriumi eredményeit ismertem.
(Az úgynevezett földfény révén Koonin és
munkatársai
közvetlen
összefüggést
valószínűsítenek a földi éghajlatváltozás és
a naptevékenység között. E témáról, benne
Koonin és munkatársai eredményeiről, a
Fizikai Szemle 2021. novemberi számában
lehet olvasni.)
Steve Koonin idén újabb oldalát mutatta
meg: egy másik nehéz témában írt nagy
hatású könyvet Unsettled: What Climate
Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why
It Matters, magyarul: Megoldatlan: Mit
mond és mit nem a klímatudomány, és miért
fontos a különbségnek tudatában lenni?
címmel. Ez volt londoni előadásának a címe
is.

Koonin kötete – azóta slágerkönyv – azokat
a csúsztatásokat pellengérezi ki, amelyek a
fősodorhoz tartozó klímatudomány állításai
és az ellentmondást nem tűrő vezényszavak
között feszülnek. Az alaptalan riogatásokat
és a javasolt „megoldások” hatástalanságát
leleplező erővel teszi szóvá. Koonin szerint
„a Földön a legutóbbi évszázadok során
melegedés ment végbe, részben természeti
jelenségek, részben pedig az egyre nagyobb
mértékű emberi beavatkozás miatt.
A fosszilis tüzelőanyagok égetéséből
származó szén-dioxid felhalmozódása
azonban fizikailag csekély hatást gyakorol
a
komplex
éghajlati
rendszerre.
Megfigyeléseink
és
megértésünk
korlátosak, így képtelenek vagyunk mind az
antropogén eredetű, mind az embertől
független,
természeti
eredetű
éghajlatváltozás számszerűsítésére. Tény,
hogy a szélsőséges időjárási jelenségek a
múltban is hasonló módon fordultak elő,
annak ellenére, hogy 1950 óta az
antropogén hatás ötszörösére nőtt, és a Föld
mérsékelten melegedett.
A jövőbeni éghajlati és időjárási események
előrejelzése olyan modellekre támaszkodik,
amelyek
e
célra
bizonyíthatóan
alkalmatlanok.” Könyvét az áprilisi
megjelenést követően még a Wall Street
Journal is méltányolta: „Koonin nem a
klímatudomány ellen érvel, hanem a
tényleges
tudománytól
eltávolodott,
bizonyíthatóan
hamis
és
abszurd
nézetrendszer ellen, amit a média, a
politikusok és az aktivisták képviselnek”.
Koonin könyve Michael Shellenberger
immár magyarul is kapható kötetéhez
(Apokalipszis: SOHA!) hasonlítható, azzal
a különbséggel, hogy Shellenberger
újságíró, Koonin pedig komoly fizikus.
Azzal a hasonlósággal, hogy a mainstream
média és –klímapolitika mindkettejükre
árulóként tekint. Shellenberger ugyanis
korábban klímamozgalmár volt, a Time
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magazin
Környezeti
Hős
(2008)
kitüntetettje, (ugyanúgy, mint Greta
Thunberg 2020-ban), Koonin pedig Barack
Obama elnöksége idején töltött be vezető
kormányzati
(államtitkár-helyettesi)
tisztséget.
Koonin könyvére világszerte felfigyeltek.
Idehaza május elején a Mandiner írt róla
„Obama energetikai tanácsadója nekiment a
klímahisztériának” címmel. A fősodor
persze hallgatott, de aztán elindult a
szervezett tiltakozási hullám. Amikor
például
meghívták
az
egyik
legtekintélyesebb
amerikai
nemzeti
laboratóriumba (Lawrence Livermore
National Laboratory) előadást tartani, a
hírre akkora tiltakozás tört ki, amekkorát
csak a legelfogultabb értelmiségiek képesek
gerjeszteni. Június elején tizenkét szerző
(közöttük
Naomi
Oreskes
tudománytörténész–klímakutató és Michael
Mann, az ún. hokibotgörbe, a legutóbbi ezer
év klímaváltozásait eltüntető grafikon
kiagyalója) a Scientific American hasábjain
estek neki Kooninnak.
Az „Obama klímaszkeptikus kutatója,
akiről talán már hallott” című írásukban
goromba fráternek és klímatagadónak
nyilvánították.
Koonin
válaszának
leközlését pedig letiltották. A megtámadott
által mégis nyilvánosan elérhetővé tett
válaszlevél megállapítja, hogy a Scientific
American véleménycikke valójában nem is
a könyv állításaiba kötött bele, hanem abba,
amit könyvéről különféle újságok tettek
közzé. Ha olyat állított volna, ami nem
lenne igaz – írja Koonin – nem kellett volna
egy esküdtszéknyi embernek összefognia
ellene. (Ezzel Einsteinre célzott, akinek
elméletéről száz német kutató állította, hogy
helytelen. Einstein visszakérdezett: miért
pont száz? Ha nem lenne igazam, egy is elég
lenne.)
Koonin londoni előadása előtt a GWPF
elnöke, Benny Peiser mondott bevezetőt.
Az Unsettled (Megoldatlan) című könyv
megírásával Koonin teljesítményét a
bibliafordító
angol
reformátoréhoz,
William
Tyndale-éhez
hasonlította.
Mindketten ugyanazt tették: közérthető

nyelvezetre fordították le a nép számára azt
a dokumentumot, amit előtte csak az
uralkodó elitnek volt lehetősége és joga
értelmezni. „Természetesen nagyon hálásak
vagyunk, hogy ötszáz évnyi előrehaladás
után ma már nem fojtják meg az
eretnekséggel vádolt kiváló tudósokat. És
nem is égetik meg őket.” Némi
elbizonytalanodást tükröző arccal aztán
gyorsan pontosított az állításon: „De
bizonyosan nem a mi előadótermünkben.”
Koonin az előadását forrásanyagai (IPCCés amerikai nemzeti klímajelentések,
tudományos publikációk) megnevezésével
kezdte. Azokból származó tényekkel
bizonyította, hogy például az Egyesült
Államokban a hőhullámok nem olyan
mindennaposak, mint 1900-ban (!) voltak,
az évente leégett terület pedig sokkal
kisebb, mint nyolcvan–száz évvel ezelőtt
volt. Az az állítás, hogy a legutóbbi 40 év
során a nagy viharok részesedése az összes
viharszámból mintha növekedne egyetlen
publikáción alapszik, de a cikk szerzői
éppenséggel ebben is a természetes
változékonyságot hangsúlyozzák. Úgyhogy
e kérdés is bizonyosan a megoldatlanok
közé tartozik.
Az IPCC legutóbbi részletes klímajelentését
(az
AR6-ot)
végigböngészve
megállapította, hogy a 3949 oldalas
jelentésben nincsenek olyan kifejezések,
mint
klímakatasztrófa
vagy
klímavészhelyzet. A klímakrízis kifejezés
egyetlenegyszer fordul elő, annak kapcsán,
hogy a média milyen módon erősítette fel a
sajtóvisszhangot.
Koonin végigrágta magát az IPCC
információs csatornáján, amelynek a
bemenete alapadatokkal és kutatási
eredményekkel kezdődik. Mindezek, persze
előzetes szelektálással, bekerülnek az
értékelő jelentésekbe. Ezt követően a
tudományt átrostálják és lepárolják, azaz a
döntéshozók
számára
összegző
jelentésekbe tömörítik. Így jut el a
médiához, majd a politikusokhoz. És e
csatornán át bőségesen nyílik alkalom
különféle torzításokra és félrevezetésekre.
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A tengerszint-emelkedés egyike az ikonikus
klímafenyegetettségeknek. Koonin ezt is a
helyére tette. A legtöbb ember ugyanis nem
tudja, hogy a tengerszint húszezer éve
egyfolytában emelkedik. Az összemelkedés
mértéke 120–130 méter, ugyanis a
szárazföldi jégtakaróból ennyi víz folyt be
az óceáni medencékbe. A kérdés tehát nem
az, hogy emelkedik-e a tengerek szintje –
mert ez közönséges félelemkeltés – hanem
az, hogy a legutóbbi évtizedek során
felgyorsult-e a tengerszint-emelkedés az
ember miatt.
Megnézte a lakóhelyéhez legközelebbi
tengerszintváltozási adatokat, és semmi
nyomát nem találta a gyorsulásnak. Talált
viszont egy több évtizedes periódusú
ingadozást. (Azt efféle ijesztgetésektől
sajnos a most zárult Planet Budapest 2021
sem volt mentes. A Nyugat-Antarktisz
jégtömegcsökkenése okainak taglalásakor –
mint ahogy minden hasonló fórumon, itt is
– idegen tollakkal ékeskedtek: a NyugatAntarktiszon ugyanis a földbelső melege
miatt csökken a jég mennyisége. Az
Antarktisz legnagyobb részén, ott, ahol az
üvegházhatású gázok zavartalanul hatnak,
rendületlenül hízik a jég.

E cikk keretei között az érdekfeszítő
előadásnak még a felét sincs mód
ismertetni. Szerencsére az előadás magyar
fordítása hozzáférhető az Energiapolitika
2000 Társulat honlapján. Ugyanitt a
bevezetőben említett többi GWPF-előadás
fordítása
is
megtalálható.
Koonin
végkövetkeztetését azért elárulom: a
kapkodó klímaakciózás sokkal nagyobb
fenyegetést jelent, mint az elképzelhető
legnagyobb mértékű éghajlatváltozás.
Egy olyan kutató mondja ezt, aki egyáltalán
nem vitatja a szén-dioxid-kibocsátás
valamekkora
szerepét
az
éghajlat
alakításában. Ez is azt bizonyítja, hogy a
légköri üvegházhatás képzelt és valóságos
következményei terén a front nem az
egymással ellentétes nézeteket valló
kutatók között húzódik, – pedig a
tudománykommunikáció minduntalan erről
győzköd – hanem az igazságkereső kutatók
és a tudományba kívülről – akár szemmel
láthatóan, akár láthatatlanul – beavatkozók
között.
(A szerző geofizikus-mérnök, az MTA
rendes tagja)

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

szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Napfény földalatti tárolása

Power to Gas
A „Power to Gas” (PtG vagy P2G)
(magyarra a „Villamos-energia gázzá
történő
konvertálása”
körülírással
fordítható) technológia lényege, hogy a
villamosenergia-rendszerben,
adott
időszakban feleslegben rendelkezésre álló -

leggyakrabban időjárásfüggő, megújuló
energiaforrásokból
(napenergia,
szélenergia) termelt – villamos energiát
vagy annak egy részét elektrolizálóra
vezetik és hidrogént állítanak elő belőle.

A Power to Gas (PtG) technológia
Az értéklánc folytatása innentől kezdve
többféleképpen alakulhat:
• A hidrogént bekeverik a meglévő
földgáz hálózatba.
• A tiszta hidrogént a közlekedésben
használják fel, vagyis kitankolják
tüzelőanyag-cellás autókba. Ez a
változat azonban csak akkor
jelenthet érdemi megoldást, ha a

hidrogén üzemű autók kellő
számban elterjednek.
Az előállított hidrogént – alkalmas
forrásból származó – szén-dioxiddal
reagáltatják, azaz metanizációs
eljárásban mesterséges földgázt
(Synthetic Natural Gas = SNG)
állítanak elő, amelyet így már
korlátlanul lehet/lehetne a földgáz
hálózatba keverni.

•
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Az előállított hidrogén önmagában
(azaz tiszta hidrogénként) történő
földalatti tárolása, ami elvileg ugyan
megoldható, de jelenleg igen kevés
gyakorlati példa van erre.
A földgáz és a hidrogén
meghatározott arányú gázkeverékét
a föld alatt tárolják a gáztárolóvá
átalakított,
kimerült
földgázmezőben.

Underground Sun Storage (Napfény
földalatti tárolása)
Ausztriában 2013. július 1. és 2017. június
30. között – egy konzorcium – kísérleti PtG
projektet hajtott végre: földgáz és hidrogén
meghatározott arányú gázkeverékét a föld
alatt tárolták egy gáztárolóvá átalakított
kimerült földgázmezőben. 2015. októberéig
az előkészítő kutatások és munkálatok
folytak, majd ezt követően végezték el a
gázkeverék tárolását. A 2017. október 31én elkészült 172 oldalas zárójelentést 2020.
január 13-án hozták nyilvánosságra.

A kísérleti projekt résztvevői
A kísérleti PtG projekt vizsgálatának
fókuszában a következők álltak:
• a földgázhoz kevert, mintegy 10 %
hidrogén milyen hatással van a
rezervoár működésére, milyen
esetleges geokémiai változások
lép(het)nek fel a tiszta szénhidrogén
földgáz tárolásához képest;
• hogyan viselik el a technológiai
berendezések
a
10
%-os
hidrogéntartalmú
gázkeveréket
(csövek, kompresszor, betároló /
kitermelő kút stb.);
• milyen anyag- és energiamérleg
mellett valósítható meg a H2/CH
földgázelegy tárolása;
• a kitermelt gáz esetleges újbóli
szétválasztásának
lehetősége
membrán módszerekkel.
Az üzemi méretű kísérleti projekt helyszíne
a felső-ausztriai Pilsbach mellett található, a
RAG (Rohöl-Aufsuchungs AG) viszonylag
kisméretű
földgáztároló
(Gampern)
létesítményén. (RAG Ausztria egyik
meghatározó energetikai vállalata, amely
elsősorban kőolaj-és földgáz-kitermeléssel,
finomítással és tárolással foglalkozik. RAG
jelenleg
a
negyedik
legnagyobb
földgáztároló üzemeltető Európában). A
projektnek
hangzatos
nevet
adtak:

„Underground Sun Strorage”, azaz
„Napfény földalatti tárolása”. A pilsbachi
telephelyen 10 % hidrogént tartalmazó
földgáz tárolásának lehetőségeit, hatásait
vizsgálták, oly módon, hogy a helyszínre
telepített elektrolizálóval állították elő a
hidrogént. Megújuló energia technológia –
egy marketing célokat szolgáló napelemen
kívül – nem volt. A vízbontáshoz szükséges
energiát az országos villamos hálózatból
vételezték. Ennek a projektnek nem volt
része a digitális integrált áramhálózat
(Smart Grid) megoldások bemutatása, bár
ezzel nyilván megoldható lenne, hogy az
elektrolizáló
akkor
működjön
–
szabályozható villamos terhelésként -,
amikor az országos villamosenergiarendszerben éppen ezek többlettermelése
jelentkezik, az aktuális fogyasztáshoz
képest. Ausztriában a PtG projekteknek,
illetve az energiatárolási fejlesztéseknek
különös aktualitást ad, hogy például
Burgenlandban egy-egy szelesebb napon a
szélerőművek által megtermelt villamos
energia mennyisége már jelenleg is
meghaladhatja a teljes fogyasztást. A
naperőmű rendszerek és szélerőművek
várható további terjedése miatt az
energiatárolás
kérdése
különösen
felértékelődik, mert még az Alpokban
található osztrák szivattyús energiatárolók

•

•
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kapacitása is kevés lesz a jövőbeni
tároláshoz, kiegyenlítéshez.
A gamperni rezervoár egy kimerült
földgázmező, amelyet tisztán földgáz
tárolásra használtak. A rezervoár 1027 m
mélységben helyezkedik el, anyaga
homokkő, amelyet agyag záróréteg vesz
körül. A maximális nyomás 107 bar, a

hőmérséklet 40°C. Térfogata 6,2 millió m3
– a rezervoárkategóriában – viszonylag
kicsi, a párnagáz térfogata 4,5 millió m3, a
mobilgázé 1,7 millió m3 és csak egyetlen
betároló - kitermelő kúttal rendelkezett.
Mindezek a tulajdonságok ideálissá tették
az adott PtG üzemi kísérletre.

A telephely
Pilsbach felszíni létesítménye viszonylag
kis kiterjedésű, a telephely teljes területe 1
hektár alatti. A fő berendezések
konténerben kaptak elhelyezést. Az üzem
egy lúgos elektrolizálót alkalmazott, amely
500 kW teljesítményű (~100 m3/óra H2).
További fontos, meghatározó technológiai
elem volt egy már korábban is meglévő
földgáz-kompresszor, amelyet minden
átalakítás nélkül alkalmaznak a maximum
10
%-os
hidrogéntartalmú
gáz
komprimálására.

negatív hatást nem tapasztaltak a
rezervoár
(tároló
réteg)
vonatkozásában;
• a porózus közegű rezervoár
integritása nem veszélyeztetett:
§ nem volt migráció a
tárolóból,
§ nem volt tapasztalható
változás magában a tároló
kőzetben,
§ a mikrobiológiai folyamatok
ellenőrizhetőek
és
szabályozhatóak;
• a meglévő tároló infrastruktúra
fenntartható módon alkalmazható;
• a megújuló gáz (gázok) előállítása
és
tárolása
vonatkozásában
szinergia létesíthető;
• pozitív visszajelzések jöttek a
nemzeti
és
nemzetközi
földgáztároló üzemeltetőktől.
Megkezdődött a következő projekt
következő fázisa, amelynek „Underground

A kísérleti projekt első része befejeződött,
tapasztalatok azt mutatták, hogy:
• a megújuló alapú villamos energia
földalatti
tárolása
hidrogén
formájában lehetséges;
• a
földgáztároló
meglévő
infrastruktúráját sikeresen tesztelték
a 10 % hidrogént tartalmazó
gázeleggyel;

•
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Sun Conversion” (Napfény
átalakítása) nevet adták.

földalatti

A betároló - kitermelő kút

A konténeres gázkompresszor

A membrános gázszétválasztó

Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella
Egyesület, Egyesületi hírek: konferencia és
üzemlátogatás. H2 – Hírlevél, 2016/2.
augusztus;

Underground Sun Storage: Final Report
Public, 13 January 2020

id. Ősz Árpád
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Emlékezzünk hazánk „Vasemberére” és utódai alkotásaira
2. rész

A Schlick-gyár jelentősége Budapest
világvárosi fejlődésében
A kiegyezés, valamint Buda és Pest
1873-as egyesítése magával hozta a főváros
dinamikus fejlődését. 1893–96 között 3.711
ház építése fejeződött be. Budapest az
európai fővárosok között a 16. helyről a 9.
helyre került. 1900-ban már 733.000 lakosa
volt, szemben az 1869-es 270.000-rel. Ez a
kihívás a Schlick-cégnek nem okozott
gondot, ők a másik két nagy gyárral, az
Oetl-lel és a Ganz és Társa Vasöntő- és
Gépgyár Rt.-vel biztosították az új
házépítési
és
közlekedésfejlesztési
technológiákhoz az ipari hátteret. A téglát
és a fát részben felváltotta az öntöttvas
tartószerkezet és a melegen hengerelt
acélgerenda- és boltozatszerkezet. Az 1880as évek végén a kohászat már ezeket
biztonsággal termelte, így a tűzveszélyes
faszerkezetek kiválthatóak lettek.

18. A Nádor-szigetre átvezető milleniumi, ma Kós
Károly-hidat Zielinszky Szilárd tervezte. A Schlick
egyik legszebb alkotása. A kandeláberek az Oetl-től
származnak.

Budapest belvárosi kerületeiben
sétálva szinte nincs olyan utca, ahol ne
fedeznénk fel vasból készült üzleti
portálokat, az emeletes házakban öntöttvas
oszlopokat, míves lépcsőházi korlátokat,
erkélyrácsozatot, az udvaron kútdíszítő
vasszobrokat, melyek a 19. század fordulója

körül készültek, s a patináját adják ma is a
városnak. Elég, ha csak a nemrég még az
OMBKE székhelyeként is funkcionáló, Ybl
Miklós által tervezett, Október 6. utcai
bérház függőfolyosóinak díszes öntöttvas
oszlopaira gondolunk. A város magas
kupolái, a 2-es villamos Duna-parti
viaduktja, a Városliget, a hangulatos
kandeláberek, utcabútorok, faveremrácsok,
erkélyrácsok, az árucsarnokok, a hidak, a
Nyugati- és Keleti pályaudvar és a
kisföldalatti emlékeztetik a ma emberét is a
19–20. század fordulóján virágkorát élő
vasipar jelentőségére.

19. A Prudentia (Bölcsesség) vasszobor egy pesti
udvar kútját díszíti

Ha csak az építészeti vasszerkezeti
alkotásaikat vesszük számba, nem túlzás a
Schlick-gyárat „a magyar Eiffel-cég”-nek
nevezni. A legkiválóbb építészek (a Korb és
Giergl páros, Hild József, Ybl Miklós,
Kauser József, Lechner Ödön, Wéber Antal,
Hauszmann Alajos, Steindl Imre, Cziegler
Győző, Freund Vilmos, Szklanitzky Antal,
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Quittner Zsigmond, Vágó József, Alpár
Ignác, Diescher József, Schubert Ármin,
Pártos Gyula, Petz Samu, Jahn József)
elgondolásait valósították meg. Mennyivel

szegényebbek lennénk, ha pl. a főváros
házsorai közül kiemelkedő, korábban
említett kupolákat nélkülöznénk!

Épületszerkezeti és egyéb munkáikat a teljességre való törekvés nélkül felsorolva:
1851–1906:
1865:
1867:
1867–79:
1866–68:
1870–72:
1870–74:
1870–75:
1873:
1874–76:
1874:
1875–84:
1876:
1876:
1876–77:
1877:
1880–1910:
1881:
1883:
1883–85:
1884:
1884–86:
1884–96:
1885:
1885–1902:
1887:
1893:
1895–97:
1889–90:
1890:
1891–94:
1891-94:
1891-94:
1893–95:
1894:
1895:
1896:
1896:
1896:
1896:
1896:
1899:
1900:
1900:
1902:
1902-1909:
1902:
1906:
1908:
1912:
1924–26:

Bazilika kupolája, kültéri szobrai, az É-i torony harangtartó szerkezete, (az építkezés tervezési
hiba miatt megszakadt)
Magyar Tudományos Akadémia vasszerkezete
Rókus-kápolna öntöttvas Mária-oszlopa, (ma már nem az eredeti áll ott)
Bakáts téri templom tetőszerkezete
Pesti Első Hazai T. pénztár Egyesület lépcsőház konzolai, gyámok, rácsok (Károlyi M. u. 12.)
Fővárosi Vágóhíd vasszerkezete (lebontották)
Fővámház vasszerkezete (ma Szent István Egyetem)
Új Városháza lépcsőház vasszerkezete (Váci. u. 62–64.)
Főposta vasszerkezete a Petőfi utcában
Népszínház vasszerkezete (volt Nemzeti Színház)
Egyetemi Könyvtár vasszerkezete a Ferenciek terén
Operaház tűzbiztos színpadszerkezete
Műcsarnok vasszerkezete (ma Képzőművészeti Egyetem)
Országos Rabbiképző Intézet vasszerkezete (Bérkocsis u.)
Siketnémák Intézete vasszerkezete
Nyugati Pályaudvar első és hátsó függőfala
Andrássy úti paloták (2., 3., 11., 12., 16., 31. (udvarán női szobor), 39. sz.
Japán kávéház (Andrássy út 45.)
Keleti Pályaudvar hátsó üvegfala, homlokzati szobrok
Terézvárosi Kaszinó, a volt Divatcsarnok vasszerkezet
EMKE háza (ma Blaha Lujza tér) vasszerkezete
Saxlehner-palota (volt Postamúzeum), vasszerkezete, bronz öntésű homlokzati díszei is
Klauzál téri vásárcsarnok vasszerkezete
Iparcsarnok vasszerkezete (a Petőfi csarnok helyén volt)
Parlament kupolacsarnoka, több bel- és kültéri szobor
Wenckheim-palota (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) vasszerkezete
Városligeti Műjégpálya pavilon vasszerkezete, majd 1926-ban a vízvezetéki munkák
Nemzeti Szálló vasszerkezete, József körút 4.
Langenfeld-bérház vasszerkezete, Podmaniczky u.16. Schlick-bemutatóterem volt
Károlyi Gáspár gönci bronzszobra
New York Palota szobrai, lámpái, bádogos munkák
Takarékpénztár hagymakupolája (későbbi éjjel-nappali közért)
Takarékpénztár hagymakupolája (későbbi éjjel-nappali közért)
Légrády-nyomda vasszerkezete (ma Eiffel-ház)
Lipótvárosi Kaszinó vasszerkezete (Zrínyi u.5.)
Curia vasszerkezete (ma Néprajzi Múzeum)
Vámház körúti Vásárcsarnok vasszerkezete
Iparművészeti Múzeum vasszerkezete
Millenniumi Kiállítás pavilonjai vasszerkezete, Kohn Antal mérnök tervezte
Nádor-híd, Schlick Béla ajándéka, később nemességet kapott érte
Az európai kontinens (első!) kéregvasútja, alagút, kocsik, díszes lejárati csarnokok
Klotild-paloták kupolája, vasszerkezete
Ferenciek terén a királyi bérpaloták vasszerkezete
Postatakarék (Hold u.) bádogos munkái
Magyar Nemzeti Bank vasszerkezete (Szabadság tér)
Műegyetem tetőszerkezetei
Batthyányi téri vásárcsarnok vasszerkezete
Gresham-palota bádogos munkái
Zeneakadémia bronzdíszek, (vasszerkezet: Zielinszky Szilárd)
Népopera vasszerkezete (ma Erkel Színház), színpadszerkezet is
Országos Levéltár új raktárállványai
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20. Az Ybl Miklós tervezte, Károlyi M. úti palota
csigavonalú lépcsőháza, 1866–68

megrendelés, a városi tömegközlekedés a
gyáripar felfutása miatt a virágkorát élte.
1915-ig 781 villamos motorkocsit, valamint
447 pótkocsit és 6 teherkocsit gyártottak, és
több mint 250 kocsi átalakításában vettek
részt. A német Siemens és Halske szerelte a
villamosságot, később pedig a Ganz-gyár.
Az F jelű motorkocsi 1897-től 1980-ig
közlekedett üzemszerűen. Szegedre is
szállítottak motor- és pótkocsikat. Az 1900ban meginduló Duna-parti villamos (ma 2es) acél tartószerkezete, a Dunára néző
oldalon a raktárak öntöttvas ajtóival tengeri
hajóra hajazó viaduktja is a Schlicknél
készült 1925-ben.

23. A millenniumi földalatti vasút régi kocsija
21. A Légrády testvérek nyomdájának udvara, Korb
Flóris és Giergl Kálmán tervezte, 1893

22. Nagyvásárcsarnok (tervezte Petz Samu), 1896

Villamos- és vasúti vagongyártás,
hajógyártás
A már említett földalatti vasút
sikeressége is hozzájárult, hogy Budapesten
a lóvasúti közlekedést a 19. század végétől
felváltotta a villamos. A közúti villamosok
kocsijait
is
nagyrészt
a
Schlick
vagonosztálya gyártotta le. Bőven jött a

24. 100 éves Schlick-villamos, 2000

1894-től a gyár berendezkedett
vasúti kocsik és vasút-felszerelési eszközök
gyártására.
A
Magyar
Királyi
Államvasutak, a Magyar Vasúti Forgalmi
Rt. és más vasúttársaságok megrendelésére
különféle típusú személy- és teherkocsikat,
sőt még különleges célú kocsikat, pl. a
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MÁV-nak mentőkocsikat is szállítottak. A
helyi érdekű vasút vagonjait, majd a század
utolsó évtizedében mezei, ipari, erdei
vasutakat,
teherszállító
vagonokat
gyártottak le nagy számban.

Gépgyártás, árvízvédelmi berendezések,
hídépítés
A Schlick-gyár gépgyártása sokszínű volt.
1912 előtt is gyártottak mezőgazdasági
gépeket, ez a skála bővült is a Nicholsonnal
kötött fúzió után. Gabonatisztító rostákat, a
már
bevált
Schlick-Krumpach-féle
acélekéket,
sorvetőgépet,
fűkaszálót,
darálókat,
őrlőmalmokat
ajánlottak
vevőiknek. Termékeik 20%-át exportálták.
A vasművek (Resica, Zólyombrézó) részére
gyártottak olyan berendezéseket, melyek
főleg a nekik szállított hengerelt, nyújtott
acéláru készítéséhez szükségeltettek. Tőlük
vásárolták a vascsöveket, a kazánlemezt, a
síneket.
1908-ban Ózdon helyeztek üzembe két
nagyolvasztót, ennek szerkezeti elemeit is
ők gyártották. Ők készítik el 1911-ben az
erdélyi, kissármási gázmező 2-es kútjának
elzárószerkezetét is, Hermann Miksa
kolozsvári gépészmérnök tervei alapján.
Fotóját a BKL Kőolaj- és Földgáz 2011. 1.
sz. címlapjától kölcsönöztük.

25. A 2-es villamos 1900-ben készült
viaduktjának Duna felé néző oldala

Amint arról már szó esett, a
hajógyártás a Nicholsonnal való fúzió után
futott fel. Teher- és személyszállító hajókon
kívül speciális rendeltetésű hajókat, úszó
kotrókat, úszó darukat építettek a hazai és
az al-dunai hajózás számára. Külföldre
uszályokat is készítettek, majd a háború
kitörése után hadirendelésre hídpontonok,
gőzturbinás őrnaszádok is készültek. Az
ezekben az időkben 2.000 munkást is
foglalkoztató hajógyár a háború után
elvesztette piacát. 1920–22-ben még
néhány, a háború idején elkezdett hajót
befejeztek, de 1927-re már a csőd szélén állt
a hajógyár.
26. A kissármási gázkút fotója

A század elején a textilipar felfutásakor
amerikai típusú szövőgépek gyártásával is
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foglalkoztak. Kiemelkedő volt a gőzgépek
és a gőzkazán osztály tevékenysége.
Gőzcséplőgépeik,
gőzkazánjaik,
dízelmotorjaik még Indiába, Japánba is
eljutottak.
A Schlick-gyár kezdetektől kivette
részét a főváros csatornázási munkáiból és
az ország árvízmentesítéséből is.
A kiegyezést követően egy londoni nyertes
pályázat alapján Reitter Ferenc tervezte
meg a Soroksári úton épült, gőzgép
meghajtású szivattyútelepet. 1889-ben
kezdték építeni, a város szenny- és
csapadékvizének a Dunába juttatására
szolgált. Ma is működő, de már elektromos
üzemű ipari műemlék. Ugyancsak ők
gyártották a káposztásmegyeri vízmű
eredeti
berendezéseinek
öntöttvas
alkatrészeit, csöveit.
1874-ben királyi törvény rendelte el
a belvizek lecsapolását, sajnos, ez csak az
1879-es szegedi nagy árvíz után kezdődött
meg a Tisza, a Fekete-Körös és a Maros
mentén, valamint a heves-szolnoki,
jászsági, felső-szabolcsi és a felső-bodrogi
területeken. Vízátemelő telepeik nagy
csarnokai, óriási gépei ma már ipartörténeti
emlékek,
a
szivattyúházakon
jól
felismerhetők az öntödék jelzései. A
Schlick- és a Ganz-gyárban öntötték
valamennyit, a gépgyártásból a Lánggépgyár is kivette részét. Ilyen pl. a
Tiszabercelen 1896-ban átadott, a Schlickés a Láng-gyár által szállított vízátemelő
szivattyútelep, kazánja Nicholson-típusú.
1888-tól számtalan vasúti és közhíd
vasszerkezetének
gyártásában
és
szerelésében vettek részt. Kiemelendő a
millennium évében készült újpesti, 671 m
hosszú, rácsos szerkezetű vasúti Duna-híd,
amihez resicai acélt használtak, a nagy
Dráva-híd Varasd mellett, a zágrábi Szávahíd, a Feketeházy János által tervezett
hidak, így pl. a tiszafüredi, ötnyílású Tiszahíd. Sajnos, a hidak közül az eredetiek már
nem állnak, a háborúban megrongálódtak,
vagy újat építettek helyettük. A Szentescsongrádi kilencnyílású Tisza-híd átadása
után (1906) a legnagyobb forgalmat
bonyolította le. Zielinszky Szilárd tervezte

a Hármas-Körös öcsödi háromnyílású
hídját, de a kolozsvári, szatmári, csengeri
Szamos-hidak alkatrészeit is a Schlick
gyártotta. Zielinszky első vasbeton
szerkezeteit is a Schlick valósította meg, így
pl. a Margit-szigeti víztornyot. A
hídmunkákat
Zsigmondy
Vilmos
bányamérnök unokaöccse, Zsigmondy Béla
gépészmérnök (1848–1914) felügyelte.
Sajnos, a hidak közül az eredetiek már nem
állnak, a háborúban megrongálódtak, vagy
újat építettek helyettük.

27. A Tiszaberceli szivattyútelep csarnoka

A Kohn-féle hidakból mára csak
részek maradtak meg. Egyik ilyen az
Óbudai szigetre vezető híd (a síneket már
felszedték), amit 1955-ben építettek a
Filatori városrész és a sziget összekötésére.
K-hídnak nevezik a K betűre emlékeztető
szerkezete
miatt
is.
Csavarkötésű
szerkezete gyors szerelést tett lehetővé,
darabjait vasúton jól szállíthatták, s
felállítása is egyszerűbb volt. A
Szigetfesztivál közönsége is ezen keresztül
közelítette meg a rendezvény helyszínét.
Ma már felújításra vár.

37

elindításával jelentősen hozzájárultak
Budapest
máig
élő
arculatának
kialakításához, a vízátemelő telepek
létesítésével, csatornázási munkákkal pedig
az ország árvízmentesítéséhez. Hidak és
különleges gépek, hajók és vagonok
gyártásában is jeleskedtek.
Emléküket az 1882–1927 között, a mai
Váci út 45-47. sz. alatt megmaradt
gyárépületük falán márványtábla örökíti
meg.
28. Az óbudai K-híd, 1955-ben épült egykori
Schlick gyártmányú hadihíd elemeiből.

29. A K-híd csavarokkal összeszorítható
csomópontja

Összefoglalás
Összefoglalásként elmondható, hogy a
Schlick Ignácz és az utódai által
üzemeltetett öntödék, szerkezeti elem- és
gépgyárak meghatározó vállalkozásai
voltak a 19. század második felében
fellendülő magyar ipari fejlődésnek.
Alkotásaikkal, a szobrok öntésével,
lakóházak és középületek vasszerkezetének
építésével,
a
villamosközlekedés
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