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Évfordulóink 2022. évben
Kérjük T. Olvasókat, ha valakinél az adatok (születési, ill. elhunyási helység és idő)
kiegészítésében segíteni van módja, értesítse ezen összeállítás elkészítőjét: név és elérhetőség a
jegyzék végén található. Köszönjük!
A jelen „Évfordulóink” összeállításban azokra emlékezünk, akik 25 – 50 – 75 – 100 –
stb. évvel ezelőtt születtek vagy hunytak el!
Kikre emlékezünk – T a r t a l o m j e g y z é k

Oldal:

Adámy Béla (1905 – 1972) vegyészmérnök

11

Alexi György (1847 – 1903) bányamérnök

42

Andrássy György (1797 – 1872) vasgyáros, az MTA egyik alapítója

44

Ari Károly (1922 – 1976) bányagépészmérnök

26

Árkos Frigyes (1897 – 1967) kohómérnök

32

Baliga Aurél (1866 – 1922) fémkohómérnök, főbányatanácsos

26
1

Balkányi Bertalan (1920 – 1997) közgazda

9

Barta Sándor (1928 – 1972) bányamérnök

16

Bartha Zoltán (1922 – 1983) gépészmérnök

31

Bauer Géza (1897 – 1986) bányamérnök

37

Bálint Elemér (1922 – 2004) felsőipari üzemmérnök

30

Bánhegyi (Burde) László (1897 – 1967) kohómérnök

33

Bende József (1905 – 1972) bányamérnök

12

Bene Géza (1855 – 1922) bányamérnök

29

Benedek Ferenc (1907 – 1972) bányamérnök

15

Berkes Gyula (1922 – 1982) kohómérnök

31

Bernard Rezső (1922 – 1987) bányamérnök

21

Bérczes Richárd (1922 – 1987) mérnök

21

Bérczi Sándor (1872 – 1945) bányamérnök

39

Bóday Gábor / Czekelius Günther (1897 – 1989) bányamérnök

34

Clement Gyula (1849 – 1897) bánya-, erdő- és kohómérnök

36

Czéhmester Lajos (1922 – 1977) bányatechnikus

28

Csépe Ferenc (1922 – 2000) kohómérnök

30

Verbói Cséti Róbert (1872 – 1933) vaskohómérnök

40

Csomai Károly (1922 – 1986) bányamérnök

20

Dérer Mihály (1847 – 1915) kohász, akadémiai tanár, főbányatanácsos

41

Dufek Elek (1897 – 1966) gépészmérnök

33

Faigel Gyula (1922 – 1983) felsőipari technikus

29

kistokaji Faragó Gyula (1872 – 1942) kohómérnök

39

Dr. Fauszt Anna (1947 – 2010) kohómérnök

19

Fényes Gyula (1920 – 1997) bányamérnök

8

Fülepp József (1786 – 1847) bányajogász, akadémikus. az MTA tagja

42

Gaál László (1930 – 1997) bányamérnök

9

Garamhegyi József (1922 – 1977) bányamérnök

25

Gazsi Zoltán (1922 – 1988) bányagépészmérnök

28

Gál József (1918 – 1972) bányatechnikus

14

Gáspár Imre (1922 – 1980) gépészmérnök

20

Gerber Frigyes (1856 – 1997) bányamérnök

38

Gombár János (1947 – 2006) metallurgus üzemmérnök

16
2

Graenzenstein Béla (1847 – 1913) bánya- és kohómérnök, politikus

42

Greguss János (1847 – 1894) bányamérnök

43

Halmay Albin (1844 – 1897) bányamérnök

33

Dr. Halász István (1947 – 2008) kohómérnök

17

Hammer Ferenc (1921 – 1997) kohómérnök

8

Hauer Alfréd (1922 – 1981) kohómérnök

32

Hámori Zoltán (1937 – 1972) villamos- és bányamérnök

16

Hochholtzer Ernő (1882 – 1922) bányamérnök

20

Holló Aladár (1940 – 1997) üzemmérnök

6

Dr. Horváth Aurél (1922 – 1989) kohómérnök, műszaki tudományok kandidátusa

21

Horváth László (1922 – 1978) vegyészmérnök

25

Hosmann Béla (1872 – 1926) bányamérnök

41

Hoványi Lehel (1922 – 2002) bányamérnök

22

Hönsch Árpád (1865 – 1922) bányamérnök

23

Illés Károly (1922 – 1972) bányatechnikus

14

Pallini Inkey Béla (1847 – 1924) geológus

43

Jakóby László (1897 – 1957) kohómérnök

36

Dr. Jambrik Rozália (1947 – 1997) geológusmérnök, egyetemi tanár

8

Jármai György (1922 – 1984) bányamérnök

23

Jeszenszky István (1921 - 1997) közgazdász, okleveles könyvvizsgáló

11

Jung Béla (1897 – 1968) vaskohómérnök

38

Károlyi Árpád (1907 – 1972) vegyészmérnök, botanikus

13

Károlyi Ernő (1917 – 1972) vizsgázott fúrómester

11

Kiszely Gyula (1911 – 1997) technikatörténész, múzeumigazgató

9

Kocsis Lajos (1927 – 1997) mérlegképes könyvelő

7

Kollár Ernő (1922 – 1959) bányaművelő-mérnök

22

Koósz Pál (1922 – 1986) bányatechnikus, főmérnök

24

Kovács István (1883 – 1947) bányamérnök

17

Kovács György (1924 – 1997) bányamérnök

10

Leskó Béla (1882 – 1947) bányamérnök

16

Lomniczy Dezső (1918 – 1972) fémkohómérnök

15

Lugosi György (1917 – 1997) aranyokleveles bányamérnök

7

Madán Ferenc (1847 – 1915) bányamérnök, bányakapitány

43
3

Majerszky Béla (1910 – 1972) bányamérnök

12

Marschan József (1903 – 1872) bányamérnök, térképész, akadémiai tanár

41

Máthé József (1922 – 2006) aranyokleveles bányamérnök

26

Mezősi József (1914 – 1997) tanár, kőzettudós-professzor

10

Dr. Mika József (1897 – 1975) vaskohómérnök

36

Miller Albert (1818 – 1897) mérnök, akadémiai tanár

37

Mizerák László (1922 – 2010) kohásztechnikus

22

Molnár Gyula (1922 – 1983) bányamérnök

28

Nagy Tibor (1919 – 1997) aranydiplomás vegyészmérnök

7

Németh Emil (1922 – 1981) kohómérnök

31

Németh Sándor (1922 – 2004) okleveles számvizsgáló, gazdasági igazgató

25

Némethy László (1922 – 1992) kohómérnök

27

Noth Gyula (1840 – 1922) bányamérnök, olajkutató

24

Orosz Gyula (1918 – 1997) bányamérnök

6

Palencsár Zoltán (1922 – 1982) bányamérnök

21

Dr. Pantó Gábor (1917 – 1972) geológus, egyetemi tanár

15

Perendy Lajos (1915 – 1972) olajipari technikus

12

Péch Antal (1822 – 1895) bányamérnök, a MTA tagja

44

Pfaff Gusztáv (1847 – 1905) szakképzett bányász, bányamérnök

42

Piletics Tibor (1922 – 1977) bányatechnikus, bányamentő

25

Popper József ifj. (1897 – 1955) bányamérnök, geológus

35

Porubszky Béla (1872 – 1954) bányamérnök, fő-bányatanácsos

40

Dr. Pusztai István (1921 – 1997) okl. tanár

7

Dr. Radó Aladár (1922 – 1989) bányamérnök

24

Remport Zoltán (1922 – 2017) rubinokleveles kohómérnök

30

Róth Kálmán (1890 – 1972) bányamérnök, főtanácsos

13

Rösch Frigyes (? – 1922) központi kohóigazgató

20

Schön Gyula (1897 – 1978) aranydiplomás vaskohómérnök

38

Dr. Schwartz Ottó (1847 – 1910) tanár, bölcsész doktor

43

Sey Tamás (1897 – 1972) gépészmérnök

35

Sinkovics János (1897 – 1985) gépészmérnök

34

Sipos Imre (1932 – 1997) bányamérnök

10

Solti Márton (1897 – 1982) felsőipari gépész

33
4

Szabó József (1822 – 1894) bányamérnök, geológus, minerológus

43

Szakál Pál (1918 – 1997) aranydiplomás vegyészmérnök

6

Szalai János (1922 – 2015) kohómérnök

31

Szalontai Árpád (1922 – 2006) bányamérnök

27

Szaniszló Imre (1919 – 1997) kohómérnök

9

Szanka István (1922 – 1996) bányagépészmérnök

29

Szatmári Ferenc (1904 – 1972) vasipari munkás, igazgató

14

Szele Mihály (1896 – 1972) kohómérnök, egyetemi tanár

11

Szentágotai József (1922 – 2006) bányaművelő technikus

26

Szente Zsuzsanna/Kovács Istvánné (1947 – 2018) közgazdász, muzeológus

18

Dr. Szkicsák Ferenc (1897 – 1937) bányaorvos

37

Szlávy József (1918- 1900) Magyarország első bányamérnök miniszterelnöke

40

Szy Géza (1922 – 2002) kohómérnök

24

Tatai József (1908 – 1972) üzemvezető

13

Térfalvi László (1922 – 1996) gépésztechnikus

29

Tiles János (1872 – 1938) bányamérnök

39

Tóth Lajos (1922 – 1976) gépészmérnök

21

Törék László (1873 – 1947) bányamérnök

17

Dr. Tulassay László (1897 – 1965) kohómérnök

37

Ürmössy Kálmán (1862 – 1922) kohómérnök, főbányatanácsos

24

Varga Frigyes (1896 – 1972) közgazdász

14

Varga Lajos (1937 – 1997) bányaipari technikus

10

Dr. Vargha Kálmán (1897 – 1981) vaskohómérnök

35

Vass Tibor (1922 – 2007) kohásztechnikus

28

Veres K. József (1922 – 1965) bányamérő technikus

29

Vida/Weil Jenő (1872 – 1945) nagytőkés, iparvállalati vezérigazgató

40

Vincze Lajos (1911 – 1972) bányatechnikus

15

Vingli Károly (1947 – 2009) kohász üzemmérnök

18

Vitális István (1871 – 1947) geológus, egyetemi tanár

18

Prof. dr. h. c. Vorsatz Brúnó (1922 – 2003) kohómérnök

23

Wagner József (1840 – 1897) bányamérnök

34

Wamser Gyula (1922 – 1974) technikus

32
5

Wieder Nándor (1922 – 1994) kohómérnök

20

Weiss Manfréd (1857 – 1922) nagyiparos, gyáralapító

30

Zentai László (1910 – 1972) bányaipari technikus

12

. . . és események, amelyekre szintén emlékezzünk!:
Az olajipar jelentősebb eseményei az 1947 év során – Csath Béla összeállítása

19

1822-ben az év során Gömör megye több helyén kutattak szén után

44

1822-ben a Szélaknai bányamérnökség épületében meghatározzák az un.
délvonalat

44

1997-ben – 25 éve – történt:
január 3.

† Orosz Gyula (Budapest) bányamérnök. Szülővárosában végezte az elemi és
középiskoláit, érettségi után beiratkozott a József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Sopronban lévő Bányamérnöki Karára, de a
katonáskodás és a hadifogság után csak 1950-ben szerezhette meg oklevelét.
Elsőként a borsodi szénbányászatban állt munkába, majd részese volt a
budapesti metró építésének. Tapasztalataival a Bányászati Kutató Intézet
munkáját segítette 1966-ig, azt követően az Oroszlányi Szénbányák beruházási
osztályára került és innen vonult nyugdíjba 1978-ban. Az OMBKE-nek 1966tól volt aktív tagja. (* 1918. május 22. – Budapest)

január 16.

† Holló Aladár (Miskolc) üzemmérnök. 1958-ban a miskolci Gábor Áron
Kohászati Technikumban kohásztechnikusi, majd 1969-ben a Gépipari
Főiskola üzemszervezői szakán üzemmérnöki képesítést szerzett. 1967 végéig
a Lenin Kohászati Művekben kohásztechnikusként dolgozott, majd a Borsodi
Ércelőkészítő Műben fődiszpécserként helyezkedett el, majd itt lett
személyzeti és oktatási osztályvezető, műszaki titkár, főmérnök, végül 1985ig gyáregységvezető. Ezt követően átment a Borsodi Szénbányákhoz, mint a
Központi Osztályozó főmechanikusa. 1993 után vállalkozóként dolgozott
korai haláláig 1985-től volt aktív tagja az OMBKE borsodi szervezetének.
(* 1940. március 9 – Diósgyőr).

január 18.

† Szakál Pál (Budapest) aranydiplomás vegyészmérnök. Budapesten járt
középiskolába, majd a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1942-ben oklevelét. Pályáját a
Hungária Vegyiműveknél kezdte, de már 1943-ban a Magyar Állami
Kőszénbánya Rt. tatabányai alumíniumkohójában kapott mérnöki munkát,
1951-ig üzemmérnök – főmérnök – végül igazgató. 1951-56 között az Inotai
Alumíniumkohó igazgatója, majd a magyar-orosz vegyesvállalattá alakult cég
igazgató-helyettese. Hasonló feladatkörben 1956-59 között a Fémipari Kutató
Intézetnél dolgozik, ezt követően, 1963-ig a Vegyiműveket Tervező
Vállalatnál létesítményi főmérnök. 1965 után kereskedelmi tevékenységbe
kerül, a CHEMOKOMPLEX Külkereskedelmi Vállalatnál vezérigazgatóhelyettes, 1974 után nyugdíjazásáig az UNIDO bécsi központjában a kohászati
osztály vezetője. 1949-től volt az OMBKE tagja és különböző munkahelyein
is segítette a fiatalok bekapcsolódását. (* 1918. augusztus 3 – Versec/Temes
vm.)
6

február 16.

† Lugosi György (Veszprém) aranyokleveles bányamérnök. Elemi és
középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1937-ben iratkozott be a
Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karára bányamérnök hallgatóként.
Tanulmányait két évre betegség miatt megszakítani kényszerült, oklevelét
1944 elején vehette kézbe. 1943-ban a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.
salgótarjáni bányaigazgatóságánál helyezkedett el és egy évig Mátranovákon
volt beosztott mérnök. Innen a pécsi Dunagőzhajózási Társasághoz került, ahol
különböző aknák üzemvezetésével bízták meg. 1950-ben a bányamérnökök
elleni koncepciós perben letartóztatták, 1952-ben szabadult ki. Ezt követően a
Középdunántúli
Szénbányászati
Trösztnél
dolgozott
különböző
munkakörökben: üzemvezető – tröszt termelési osztályvezető – biztonsági
főmérnök – s 1977-ben nyugállományba vonult. A Veszprémi Szénbányák
részére német és szlovák nyelvű szakcikkeket fordított 1994-ig.
Egyesületünknek 1954-től volt tagja, szaklapunkban is jelentek meg cikkei.
(* 1917. augusztus 30. – Békéscsaba)

március 15.

† Kocsis Lajos (Miskolc) mérlegképes könyvelő. Földműves családban
született. Elemi iskolát szülőfalujában, középiskolát Sárospatakon a
Református Gimnáziumban végezte. Érettségi után volt répaátvevő a Szerencsi
Cukorgyárban, majd különböző vállalatoknál könyvelő – pénzügyi
osztályvezető – végül pénzforgalmi csoportvezető a Borsodi Szénbányászati
Trösztnél. Munka mellett tovább képezte magát pénzügyi ismeretekkel.
Egyesületünknek 1958-tól volt tagja a Borsodi Szervezetben.
(* 1927. április 1 – Gáva/Szabolcs m.)

március 15.

† Nagy Tibor (Budapest) aranydiplomás vegyészmérnök. 1943-ban lépett be
a Weiss Manfréd Művekhez, ahol laboratóriumi mérnökként kezdett. Ezt
követően a Rézfinomító üzembe helyezték – és a réz végigkísérte egész életét.
A háború után a Rézkohászatgyár vezetője lett, majd technológiai
osztályvezető és az 1979-ben történt nyugdíjazásáig műszaki tanácsadó volt.
Nevéhez számos műszaki újítás, új technológia, tanulmány kidolgozása és
bevezetése fűződik. 1951-től tagja volt egyesületünknek.
(* 1919. október 19. – Nyárádkarácson)

április 15.

† Dr. Pusztai István (Budapest) okl. tanár. Az óbudai Árpád Gimnáziumban
érettségizett 1940-ben jeles eredménnyel, majd a Pázmány Péter
Tudományegyetem Bölcsészet-tudoınányi Karára járt. A háború miatt
tanulmányai megszakadtak. 1951-ben szerzett tanári oklevelet már az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen. 1958-ban doktorált. Munkahelye volt több
öntödei vállalat, ahol pénzügyi vonalon dolgozott, volt kalkulátor – könyvelő
– főkönyvelő. Eredeti foglalkozásának csak nyugdíjas korában tudott élni 1978
után. A BKL Kohászat szerkesztőségében több mint 10 éven át dolgozott,
először mint a vaskohászat, majd később az Egyesületi Hírmondó rovat egyik
vezetője. Ez utóbbi rovatban nyelvművelő cikkei jelentek meg. Érdeklődése
főleg a műszaki nyelvnek, mint nyelvhasználati formának a fejlődésére,
változásainak nyomonkövetésére irányult. (* 1921. december 8. – Budapest)

április 23.

† Dr. Jambrik Rozália (Miskolc) geológusmérnök, egyetemi tanár.
Gimnáziumi tanulmányait Gyulán végezte, majd a miskolci NME
Bányamérnöki Karán 1970-ben kitüntetéses geológusmérnöki és 1975-ben
kitüntetéses hidrogeológus szakmérnöki oklevelet szerzett. 1970-77 között
Gyulán a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóságon dolgozott, majd 1977-ben
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visszatért Miskolcra egyetemi adjunktusként. Egyetemi doktori címet 1980ban érte el, majd 1993-ban az akadémiai doktori fokozatot is elérte. 1994-ben
lett a Bányamérnöki Kar első női professzora, 1987-től haláláig a
Hidrogeológiai-mérnökgeológiai Tanszék vezetője volt. (* 1947. február 9. –
Dombegyháza – tehát születésének 75. évfordulójára is emlékezhetünk)
május 10.

† Fényes Gyula (Budakalász/ Szigetváron nyugszik) bányamérnök. Elemi
iskoláját Budakalászon, a középiskolát Budapesten végezte, 1938-ban
érettségizett. A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán tanult 1938-1943 között.
Bányamérnöki oklevelét 1943-ban kapta meg. A Salgótarjáni Kőszénbánya
Részvénytársaság szolgálatába 1943. szeptember 1-én került. Szakmai
tevékenysége mindvégig egy helyhez, a salgótarjáni szénmedencéhez
kötődött. 1943-tól a kisterenyei bányaüzemek üzemvezetőjének feladatát látta
el. 1944-ben elvonult a szénmedencéből, majd 1946. február 1-én vették
vissza. 1948-tól, a zagyvai kerületben, az új lejtős aknák nyitását végezte, és
az Új-Forgách lejtős akna, és az Új-József lejtős akna, valamint a zagyvai
rakodó és műhely üzemvezetője volt. 1949-1950 között Kányás Bányaüzem
kisvállalati főmérnökeként dolgozott, majd 1953-ig a Ménkes bánya vállalati
főmérnöke. 1953-tól a Nógrádi Szénbányászati Tröszt tervező irodájának a
létesítésével bízták meg, s annak lett a vezetője. Az új bányák nyitása, a
meglévők fejlesztése mellett országos beruházások létesítményeinek a
tervezésében vett részt. A tervezőirodát húsz éven keresztül vezette, majd 1974
júniusában nyugállományba vonult. Nyugdíjasként 1982-ig tervező
szakértőként dolgozott a nógrádi vállalatnál. 1993-ban a miskolci egyetem
aranydiplomával tüntette ki. 1959-től volt az OMBKE Nógrádi
bányászcsoportjának tagja. (* 1920. május 10. – Komló)

május 12.

† Hammer Ferenc (Budapest) kohómérnök. Kohómérnöki oklevelét 1944ben kapta meg, de már 1943-ban gyakornokként alkalmazta a Vaskohászati
Tanszék. 1944-ben tanársegéd, majd hamarosan adjunktusként vesz részt az
egyetemi oktatásban és a tudományos munkában. 1952-ben a Vaskohászati
Kemenceépítő Vállalathoz kerül, ahol kemenceépítő technológusként kezdi,
majd gyárrészlegvezető, főtechnológus, végül 1955 és 63 között a vállalat
főmérnöke. 1963 szeptemberében a Kohó- és Gépipari Minisztérium
Vaskohászati Igazgatóságának iparági főmérnöke lett. Szervező- és
irányítókészségét azzal is elismerték, hogy egy ideig megbízott iparági
igazgatóként a magyar vaskohászat tényleges vezetője volt. Mivel a hivatali
munkánál jobban szerette a vállalati tevékenységet, kérésére 1968. januárjában
a Kohászati Gyárépítő vállalathoz, azaz korábbi munkahelyének jogutódjához
helyezték, ahol igazgató lett. Itt dolgozott a legtovább; 1982-ben innen ment
nyugdíjba. Sok neves elődjének hagyományát követve személyesen is és
vállalatának eszközeivel is támogatta az OMBKE-t. A KGYV
vezérigazgatójaként jó működési feltételeket biztosított az ott működő helyi
szervezetnek, s emellett szerepet vállalt az egyesület felső vezetésében is:
1969-76 között, két cikluson át alelnöke volt az OMBKE-nek, majd 1981 és
85 között a vaskohászati szakosztálynak volt elnöke.
(*1921. május 25. – Sopron)

június 12.

† Balkányi Bertalan (Budapest) közgazda. Elemi és középiskoláit Kassán,
Nyíregyházán és a franciaországi Lyonban végezte. A világháború alatt
tanulmányai megszakadtak, hazajött, munkaszolgálatra vezényelték, ahonnan
a csodával határos módon tudott megszökni, miközben családját elvesztette. A
háború után elhelyezkedett, munka közben folytatta egyetemi tanulmányait a
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közgazdasági diplomáig. 22 évet dolgozott igazgatási munkakörökben, ebben
több mint 10 évet a Nehézipari Minisztérium egyik gazdasági főosztályának
vezetőjeként. 1967 – 1980 között szénbányász vállalatoknál volt igazgató,
majd vezérigazgató helyettes. Nyugdíjasként még öt évig volt az Oroszlányi
Szénbányák gazdasági tanácsadója. 1968-tól volt Bányászati Szakosztályunk
tagja. (* 1920. január 3. – Beregszász)
július 18.

† Kiszely Gyula (Budapest) technikatörténész, múzeumigazgató. A
felsőkereskedelmi érettségi, majd a sorkatonai szolgálat letöltése után
pályafutását 1933-ban a MÁVAG diósgyőri vasgyárában kezdte. Jó
szervezőképességével hamar kitűnt, és 1935-ben Budapestre költözése után
kinevezték a budapesti központ csoportvezetőjének. Beiratkozott a műegyetem
Közgazdaságtudományi Karára, de a világháború miatt félbeszakadtak
tanulmányai. A háború után megbízták a budapesti kereskedelmi kirendeltség
megszervezésével és vezetésével, s ezt a munkakört látta el nyugdíjba
vonulásáig, 1972-ig. Hivatali munkája mellett szívós tanulással, autodidakta
módon muzeológussá képezte magát. Elévülhetetlen érdeme, hogy
segítségével 1952-ben a romos újmassai kohót megmentették a teljes
pusztulástól, majd ez lett az ország első ipari műemléke. Ő irányította a gyár
múltjának kutatását Diósgyőrben, és ennek eredményeképpen 1960-ban
megnyílt a Kohászati Múzeum, mely végleges helyére, a volt kancellária
épületébe hat évvel később költözött. Országos szervezetet hozott létre, dr.
Schleicher Aladár professzor elnökletével 1956-ban megalapította a Kohászati
Történeti Bizottságot. Legmaradandóbb alkotása mégis az Öntödei Múzeum
megalapítása volt 1964-ben, s 1969-ben Európa első öntödei múzeumként való
megnyitása, melynek 1972-ig igazgatója volt.
(* 1911. március 12. – Diósgyőr)

július 21.

† Szaniszló Imre (Miskolc) kohómérnök. Az első 4 elemit szülőhelyén kezdte,
majd Sátoraljaújhelyen végezte be. Polgári iskolát Kassán végzett, majd
ugyanott gépészeti felső-iparit. Egyetemi tanulmányaihoz Pribramba
felvételizett, de 1938-ban a határátrendezések miatt nem kezdhette meg
tanulmányait. Érettségijével a Diósgyőri Vasgyárban sikerült elhelyezkedni,
de 1941-43 között már tényleges katonai szolgálatra hívták be. Ezt követően
ismét a diósgyőri gyárban dolgozott és 1948-ban kezdhetett egyetemi
tanulmányokba az esti tagozaton, 1953-ban vehette át oklevelét. Mérnökként
a Vasgyárban dolgozott egész életében különböző felelős feladatkörökben.
Egyesületünk tagja volt 1949-től. (* 1919 március 13. – Garbócbogdány/Abaúj-Torna vm./ma Bohdanovce/Kassai járásban ) (Érdekességként
egy megjegyzés: Életrajzát nem az interneten, és nem a kohászatban találtam
meg, hanem azon életrajzok között, melyeket Pilissy Lajos őrzött 1989-től és
kb. 8 éve kaptam meg tőle)

július 30.

† Gaál László (Esztergom) bányamérnök. Elemi és középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte. Érettségi után, hogy többgyermekes tanító szüleit
segítse, segédmunkásként dolgozott a Dorog-Pilisi Ásványbánya Vállalatnál
majd – üzemi javaslatra – beiratkozott 1952-ben a NME Bányamérnöki Karára
és egyetemi tanulmányait Sopronban befejezve 1958-ban kapott oklevelet.
Mérnöki pályáját a Dorogi Szénbányászati Trösztnél kezdte üzemmérnökként,
majd tovább lépegetve volt szellőztetési felelős – műszakvezető-helyettes.
Súlyosan megbetegedett és 1990-ben nyugállományba vonult. 1955-től volt
egyesületünk tagja. (* 1930. augusztus 28. – Esztergom)
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augusztus 18.

† Mezősi József (Szeged) tanár, kőzettudós-professzor. Szülővárosában
végezte alsó- és középiskoláit, majd 1832-ben beiratkozott a Szegedi
Egyetemre, ahol természetrajz-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet
szerzett. Már az első évben kialakult kiemelkedő érdeklődése a kőzettan iránt,
aminek eredményeként hallgatóként is alkalmazták demonstrátorként az
Ásványtani Tanszéken. Így kezdődött meg szakmai pályája, és 60 éven át a
tanszéken maradt, töretlenül emelkedett szakmai ismeretekben és
elismertségben. 1975-ben megszerezte a földtudomány doktora tudományos
fokozatot. 1977-ben hivatalosan nyugdíjba került, de „emeritus profeszszorként” élete végéig továbbszolgált. Ő a Magyarhoni Földtani Társulatnak
volt tagja 1938-tól, ahol a tiszteleti tagságig is előre jutott.
(* 1914. június 18. Sátoraljaújhely)

október 2.

† Sipos Imre (Budapest) bányamérnök. Brassóban született és szüleivel 1940ben költözött Budapestre, itt végezte az elemi iskolát és itt érettségizett 1952ben. Mérnöki tanulmányait Miskolcon kezdte meg és az egyetem akkori
elrendezkedése miatt Sopronban fejezte be 1959-ben. A Hegyaljai
Ásványbányák Vállalatnál kezdte gyakorló éveit, majd az Eötvös Lóránd
Geofizikai Intézetbe került. 1962-től a Bányászati Kutató Intézetnél volt
tudományos munkatárs. Majd dolgozott a Várpalotai Szénbányáknál, utolsó
munkahelye a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési
Intézeténél volt, mint tudományos főmunkatárs. 1975-ben megromlott
egészsége miatt nyugdíjba kényszerült. 1966-tól volt egyesületünk tagja.
(* 1932. július 3. – Brassó)

december 7.

† Varga Lajos (Miskolc) bányaipari technikus. Bányász családból származik.
Általános iskolát szülőhelyén, bányaipari technikumot Miskolcon végzett
1958-ban. Már középiskolásként vájár volt a Rudabányai Vasércbányánál és
munka mellett elvégezte 1974-re ugyancsak Miskolcon az erősáramú
szakközépiskolát is. Technikusként először a földalatti üzemben volt
felvigyázó – aknász – főaknász, 1974-től a külszíni bányánál volt bányamester
– majd üzemvezető helyettes. 1991-ben vonult egészségügyi okok miatt
nyugdíjba. Egyesületünknek 1962-től volt tagja a rudabányai szervezetben.
(* 1937. augusztus 22. – Rudabánya)

december 12.

† Kovács György (Szeged) bányamérnök. Bányászcsaládban született,
szülőfalujában végezte az elemi iskolát. Édesapja csapatában kezdte a
bányamunkát. Munka mellett végezte a középiskolát 1951-ben, majd a NME
Bányamérnöki Karának dolgozó tagozatán folytatta tanulmányait és 1955-ben
szerezte meg oklevelét Sopronban. Ezután 1963-ig az Ózdi Szénbányászati
Tröszt különböző üzemeinél teljesített szolgálatot. Áthelyezték a Mátraaljai
Szénbányászati Tröszthöz, ahol először bánya-mester – majd mélyművelési
üzemrészleg-vezető. 1968-71 között a Thorez külfejtésnél termelési
csoportvezető – majd az üzem fődiszpécsere volt. 1975. elejétől a külfejtés
letakarítási – lefedési munkaterület főmérnök-helyettese 1977-ben történt
egészségi okok miatti nyugdíjazásáig. Egyesültünknek 1956. óta volt tagja.
(* 1924. november 1. – Csernely/Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

???

† Jeszenszky István (Budapest) közgazdász, okleveles könyvvizsgáló. 1939ben érettségizett Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd a
Közgazdasági Egyetemen folytatta tanulmányait. Már egyetemista korában
dolgozott a Magyar Petróleum Ipar Rt-nél, 1942-47-ben katona és hadifogoly.
Szabadulása utána Magyar Olajműveknél kezd dolgozni, ezt az Igazságügyi
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Ipari Vállalat1 követi, ahol főkönyvelő-helyettes. 1951-től az
alumíniumiparban dolgozik, kezdésben pénzügyi osztályvezető, 1963-tól a
MAT gazdasági vezérigazgató-helyettese 1982-ben történő nyugdíjazásáig.
Aktív tagja egyesületünknek 1960-tól, volt gazdasági felelős a Fémkohászati
Szakosztálynál, létrehívta és vezette az Ipargazdasági Szakcsoportot és volt
elnöke egyesületünk Ellenőrző Bizottságának is. (* 1921. május 8.– Orosháza)
1972-ben – 50 éve – történt:
Január 8.
(temetése
napja)

† Károlyi Ernő (Zalaegerszeg) vizsgázott fúrómester. Szegényparaszti
családból született. I937. május 30-án a Mihályi-2. jelű fúráshoz került először
alkalmi, majd segédmunkásnak. 1938-tól Budafán, l94l-től a lovászi
fúrásoknál dolgozott, 1946 után már, mint vizsgázott fúrómester; l95l-ben a
Lovászi Kőolajtermelő Vállalat kút-javító üzemegységének főfúrómestere lett.
Széles körű szakmai tudására, nagy tapasztalatára, megbízhatóságára felettesei
mindig bizton támaszkodhattak mind a szervezés, mind a legbonyolultabb
mentési munkálatoknál. Szakmaszeretete ember-ismerettel, munkatársai,
beosztottai iránti gondoskodással párosult. E tulajdonságok tették alkalmassá,
hogy l965-től a lovászi üzem kútjavítási üzemegységét vezesse. Munkája
elismeréséül 1952-ben a Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát kap-ta.
(* l9l7. ?? – Szárföld)

február 10.

† Szele Mihály (Budapest) kohómérnök, egyetemi tanár. Selmecbányán és
Sopronban végezte tanulmányait, 1922-től 1944-ig dolgozott a Diósgyőri
Vasgyárnál. 1945-ben az ideiglenes kormányban iparügyi tanácsos volt,
később az Iparügyi Minisztériumban dolgozott. A Kohó- és Gépipari
Minisztérium megalakulásától 1954-ig vezette annak vaskohászati főosztályát.
1954–től igazgatóhelyettes volt a Vasipari Kutató Intézetben, 1956-tól egyúttal
a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen tanított a Vaskohászati tanszék
tanáraként. 1965-ben vonult nyugdíjba. 1954–60-ban az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke volt, 1969-ben tiszteletbeli tagja
lett. Szakmai érdemeinek elismeréseképpen Wahlner Aladár- és Fazola
Henrik-emlékérmet kapott. (* 1896. november 29. - Körmöcbánya)
† Adámy Béla (Komárom) vegyészmémök. Oklevelét a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerezte; ezt követően rövid ideig az élelmiszeriparban
helyezkedett el. 1929-ben kezdte meg kőolaj-feldolgozó ipari tevékenységét:
a Shell Kőolajipari Rt., majd jogutódja, a Csepeli Kőolajipari Vállalat
alkalmazottja volt 21 éven át. Ez idő alatt labor-vegyészi, később
üzemmérnöki beosztásban dolgozott, s végül a finomító főmérnöke lett, mely
felelősségteljes munkakörben számos műszaki fejlesztési eredmény fűződik
nevéhez. Munkája kezdetén a magyar kőolaj-feldolgozó ipar még csak
Romániából származó műolajok feldolgozására volt berendezkedve. Igen
jelentős technológiai feladatokat kellett megoldani ahhoz, hogy a finomítókat
alkalmassá tegyék az időközben termelésbe indult zalai olajmezők parafinos
kőolajainak feldolgozására, különösen a paraffintalanítás és paraffingyártás
terén voltak kiemelkedő eredményei. Ő irányította a Shell-paraffingyár
felépítését és azt az ő vezetése alatt helyezték üzembe. Szakmai munkája
mellett élénken részt vett a társadalmi életben; a Magyar Kémikusok
Egyesülete Komáromi Csoportjának alapítója és elnöke, aranyérmes újító, a
turistamozgalom lelkes híve volt. (* 1905. november 10. - Budapest)

február ?

1

E meglepő elnevezésű vállalat a börtönökben dolgozókat foglalkoztatta!
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március 7.

† Majerszky Béla (Budapest): bányamérnök. Oklevelét Sopronban szerezte
(1936). 1937-ben az EUROGASCO inkei kutatófúrásánál kezdte
tevékenységét, s mint a rotary mélyfúrási szakma egyik hazai úttörője 1937ben Budafapusztán, majd 1940-ben Lovásziban lemélyített sikeres
kutatófúrások nyomán nagy része volt ezeknek a mezőknek gyorsütemű
feltárásában. E munkában hasznosította az 1939-ben Texas-ban és
Louisianaban tett hosszabb tanulmányútjának tapasztalatait. A Magyar–Amerikai Olajipari Részvénytársasággá (MAORT) alakult vállalat megbízta a
kerettye–budapesti 8-as, akkoriban Európa leghosszabb csőtávvezetékének
építésének vezetésével. E munka befejeztével ismét átvette a dunántúli fúrások
vezetését, 1945–1948 között a teljes dunántúli olajbányászat irányítását. Élete
utolsó évtizedében ismét úttörő mélyfúrási feladatra vállalkozott, a rotary fúrás
módszerével kialakította a nagymélységű termálvíz-kutatás és feltárás
technológiáját. 1957-ben a Népbíróság forradalmi magatartásáért 15 évi
börtönre ítélte. Az OMBKE Olajbányászati Szakosztályának tagja, a Vízkutató
Szakcsoportjának haláláig titkára.
(* 1910. júl.17. – Árvaváralja/ ma Szlovákiában Oravsky Podzámok)

március 21.
(temetése
napja)

† Perendy Lajos (Nagykanizsa) olajipari technikus. Az olajiparban l942-től,
szinte a mező felfedezésétől kezdve mindvégig Lovásziban dolgozott, a
termelésnél. Mint a kutak termelését regisztráló és ellenőrző termelési
nyilvántartó, a kútkönyvek pontos vezetésével, a hozammérések tervszerű
beosztásával, később a segédgázhálózat kifejlesztésével és a segédgázadagolás
racionális ütemezésével fődiszpécseri munkakört alakított ki magának. 1958ban, már deresedő fejjel levelező úton elvégezte az olajipari technikumot, ezzel
is tanúságot téve szakmaszeretetéről és tudásvágyáról. Nagy szakmai
tapasztalatáért, precíz munkavégzéséért, sportszeretetéért, szerénységéért,
szelíd mosolyáért mindenki szerette és becsülte. Az Olajipari szakosztályunknak 1964-től volt tevékeny és lelkes tagja. (* 1915. ?? - ??)

április 21.

† Bende József (Salgótarján) bányamérnök. Bányamérnöki oklevelét 1931ben szerezte meg. Pályáját a dorogi bányáknál kezdte meg, majd kisebb
magánbányáknál működött. 1939-41 között a rozsnyói állami ércbányászatnál,
majd kb. egy évet a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-nél teljesített szolgálatot.
1942-1948 között már az Iszkaszentgyörgyi Bauxitbányáknál tevékenykedett,
majd ezt követőleg 1950-ig Tatabányán üzemvezető. Ezek után tervezési
munkaterületen dolgozott 1970-ig a Bányászati Tervező Intézetnél, majd
elhunytáig a Nógrádi Szénbányák tervező irodájánál. 1939-1944 között volt
egyesületünk tagja. (* 1905. ?? – Hajós)

május 13.

† Zentai László (Budapest) bányaipari technikus. Pályáját pedagógusként
kezdte, miután elvégezte Esztergomban a tanítóképzőt. A világháborúba
bevonultatták és szovjet hadifogságba került. Mint hadifogoly a Donyecmedence egyik bányájába került, elsajátította az orosz nyelvet, és a hadifogolytábor parancsnoka lett és a bánya egyik vezetője is volt. Itt eljegyezte magát a
bányász szakmával. 1947-ben térhetett haza, a hadsereg is számított rá és
századossá léptették elő, de ő a bányász mesterséget választotta. Elvégezte a
bányaipari technikumot és szaktolmácsi képesítést is szerzett, ezzel a Bányaés Energiaügyi Minisztériumhoz került, ahol a Műszaki Dokumentációs és
Fordító Iroda főelőadója lett. Az OMBKE-nek 1953-ban lett tagja.
(* 1910. március 23. – Kecskemét)

május 16.

† Károlyi Árpád (Nagykanizsa) vegyészmérnök, botanikus. Gimnáziumi
tanulmányai után a budapesti Műegyetem vegyészmérnöki szakára iratkozott
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be. Kedvelte a matematikai, fizikai, kémiai tárgyakat, különösen a hozzájuk
kapcsolódó gyakorlati ismeretek vonzották. Az Olajipar egyik legrégibb,
szerény, szorgalmas és sokoldalú, de hányatott sorsú úttörője volt. A zalai olaj
felfedezésekor állt a kőolajbányászat szolgálatába, hogy vizsgálja a kutak és
rétegek termelési energiaviszonyait. Az első időben, mint a paraffintisztító,
majd a rétegnyomásmérő csoport vezetője úttalan utakon, lovaskocsival vitte
szerszámát és mérőeszközét, hogy az amerikai szakemberektől tanult, ellesett
módszerek alapján az akkori termeléstudomány-szintjén, Európában először a
legkorszerűbb termelésszabályozás és művelés alkalmazható legyen. Az akkor
végzett kútteljesítmény- és nyomásmérések még ma is megállják helyüket a
mai korszerűbb eszközökkel mértek mellett. Éjt, napot áldozott az irodalom
tanulmányozására, hogy meg tudja állapítani hazánkban elsőként a kőolaj és
földgázok rétegviszonyok közötti tulajdonságait, amelyek a föld mélyén
előforduló olaj- és gázvagyon meghatározásához szükségesek. Megállapításait
eleinte szerény beosztásban, fanatikus megszállottsággal védte és nem rettent
meg a hierarchia esetenként nem megértő álláspontjától sem. Több újítás, és
találmány szerzője; a sztahanovista jelvény és a Bányászati Érdemérem
tulajdonosa. Nyugdíjba vonulása után tovább dolgozott, de inkább már csak
régi dédelgetett témájának hódolt, a botanikának, mert szenvedélye volt a
természet megismerése. A botanikát is a tudós fokán művelte.
(* 1907. március 13. – Pribinic/Szerbia)
május 26.

† Róth Kálmán (Budapest) bányamérnök, főtanácsos. Főiskolai tanulmányait
Selmecbányán végezte, oklevelet a világháború befejezése után már
Sopronban szerzett 1920-ban. Mérnöki szolgálatát 1913-ban kezdte Dorogon,
majd 1919-1928 között Reimann-akna üzemvezetője. 1928-29 között a dorogi
bányaüzemek kerületének vezetője, főfelügyelője. 1939-ben Schmidt Sándor
áthelyezése után átvette a dorogi bányaigazgatóság és a Munkásotthon
Önsegélyező és Önművelő Egyesület irányítását. 1944-ig látta el feladatát,
származása miatt le kellett mondania. Később Budapesten élt, 1950-től kezdett
ismét dolgozni a Bányaberuházó Vállalatnál, majd a Bányászati Aknamélyítő
Vállalat Középdunántúli Üzeménél, illetve a Mélyfúróipari Trösztnél 1956.
végén a Bányászati Kutató Intézetnél helyezték el. Innen vonult nyugdíjba
1967-ben. 1912-től tagja volt egyesületünknek.
(* 1890. június 27. – Nagykikinda)

május 28.

† Tatai József (Szank/Bács-Kiskun m.) üzemvezető. Régi molnárcsaládból
származott és ő is ezt a mesterséget űzte 1951-ig. 1951. júliusában került az
Olajipar szolgálatába. A kezdetben nagy reményeket keltő mezőkeresztesi
mező termelési munkálataiba kapcsolódott be, éspedig először mint
csőszerelő, aztán szakmunkás, majd 1953-ban a termelőmesteri tanfolyam
kiváló eredményű elvégzése után mint termelőmester. Lelkiismeretessége,
rendszeretete, beosztottjaitól is megkövetelt példás munkafegyelme mellé
leleményességét is fel kellett vonultatnia, hogy a nem kis gondot jelentő
problémákat megoldhassa. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat
szinte valamennyi telephelyére kivezényelték, ahol az olajtermelés
természetéből fakadóan váratlan és kényes feladatokkal kellett megbirkózni,
és ahol a megbízhatóság és a helytállás alapkövetelmény volt. Az intenzív
alföldi kutatások eredményeként az aranyhomokon is találtak fekete aranyat.
1964 októberében vitte a bugaci kisvonat őt Szankra, ahol nemcsak
munkahelyre, de otthonra is talált. Az olaj- és gáztermelés megindításának
megszervezése, majd a - később önálló üzemmé fejlődött telep első
vezetőjeként, annak perspektivikus kifejlesztése fűződik nevéhez.
(* 1908. ?? – Sóskút)
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július 5.

† Gál József (Dorog) bányatechnikus. Ötgyermekes, földműves családból
származik. 1936-ban fúrómunkásként kezdett ismerkedni a bányával, majd
1946-ban csillésként lépett tovább. Munka mellett végezte el a bányaipari
technikumot 1951-ben, technikusként Dorogra került és élete végéig
különböző műszaki beosztásokban itt dolgozott. Az OMBKE dorogi
csoportjának 1958-tól volt aktív tagja.
(* 1918. május 8. – Recsk)

július 16.

† Szatmári Ferenc (Budapest) vasipari munkás, igazgató. A polgári iskola
elvégzése után 1920-tól kereskedelmi alkalmazott, majd 1936-40 között a
MÁVAG Budapesti Gépgyárában dolgozik. 1948. decemberi MAORT
államosítása után a Pártközpont Nagykanizsán a Dunántúli Kőolajipari
Gépgyár
munkásigazgatójává
jelöli.
1949-től
a
MASZOVOL
Ásványolajkutató és Mélyfúró Vállalat igazgatója. 1952-ben az akkor alakult
Magyar-Szovjet Olaj Részvénytársaság (MASZOLJ) vezérigazgatóhelyettese, aki ezzel a magyar részről az egész országra kiterjedt hatáskörű
vállalat igazgatója lett. Felismeri az utánpótlás fontosságát és támogatja a
közép- és felsőfokú képzést. A Gazdasági és Műszaki Akadémia levelező
tagozatán továbbképzi magát. 1954-től a létrehozott Kőolajkutató és Feltáró
Vállalat Alföldi Kerületének lesz az igazgatója. 1957-ben a Kőolajipari Tröszt
Beszerzési Főosztályán osztályvezető. 1964-ben megy nyugállományba, pár
évig esetenkénti megbízást végez, de súlyosabbra forduló egészségügyi
állapota miatt fokozatosan visszavonul.
(* 1904. július 7. – Budapest)

július 17.

† Varga Frigyes (Budapest) közgazdász. Iskoláit részben Budapesten, részben
Székelyudvarhelyen végezte, ahol érettségizett. Az érettségi után hamarosan
bevonult katonának és 1916-ban az orosz fronton hadifogságba esett. Először
az orenburgi hadifogolytáborban volt, 1917 után az Uralban, Revga városában
dolgozott, ahol megnősült. 1920-ban térhetett haza családjával. Ezt követően
10 évig a Hungária Kőszénbánya Rt.-nél intéző, majd 1944-ig a Móri
Kőszénbányánál intéző. A háború után nyelvtudásával a Külügyminisztérium
Jóvátételi Ügyek Hivatalában volt osztályvezető 1948-ig. Utolsó munkahelye
a Magyar Állami Szénbányák központjában főrevizor, majd főkönyvelő.
Nyugdíjasként 1958 – 1971 között Egyesületünk pénzügyi előadójaként
tevékenykedett, 1951-től volt tagtársunk. (* 1896. október 18. – Budapest)

szeptember 5.

† Illés Károly (Pécs) bányatechnikus. Elődeit követte, amikor 1938-ban a
bányához kötötte életét. Szakmaszeretetét és hozzáértését felismerték és
ösztöndíjjal tanulni küldték a Pécsbányán, majd Nagybányán működött
bányaipari technikumba. Ezt elvégezve a pécsi Ferencz József aknához került
aknászként. A háború utáni széncsatákban is bizonyított. 1953-ban Komlóra
helyezték a Kossuth bánya üzemvezetőjének. 1956. nyarán a Mecseki
Ércbányászati Vállalathoz helyezték termelési osztályvezetőnek – majd
üzemvezetőnek. Sokat vállalt magára, szervezete ezt túlterhelésnek vette,
fiatalon fejezte be életét. Tagja volt az OMBKE-nek. (1922. ?? – Pécs)

október 1.

† Vincze Lajos (Recsk?) bányatechnikus. Édesapja vájár volt, ő 1928-ban
csillésként került a somsályi bányaüzembe. 1933-ban munka mellett fejezte be
tanulmányait Ózdon a bányászati és kohászati dolgozók iskolájában. 1934-ben
a somsályi üzemtől átkerült egercsehi szénbányához aknászi beosztásba. 1936ben már a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Rau aknaüzeménél főaknász, majd
1938-ben a karancs-keszii Jenő aknán tölt be ilyen vezető beosztást. 1939 –
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1944 között a rozsnyói vas-ércbányánál bányamester. A háború után is több
bányánál főaknász, először Ormos-pusztán, majd a perecesi üzemeknél. Utolsó
munkahelye 1950 – 1967 között a Recski Ércbánya, innen vonult nyugdíjba.
(* 1911. december 3. – Csermely)
október 28.

† Dr. Pantó Gábor (Debrecen) geológus, egyetemi tanár. A Budapesti
Tudományegyetemen 1940-ben ásványkőzettanból doktorált a csucsomi
ércelőfordulás teleptani feldolgozásának témaköréből. 1941-ben a Földtani
Intézethez került. Hadifogsága után 1946-ban tért haza. 1956-ban a föld- és
ásványtani tudományok doktora lett. Két rövid periódust leszámítva 27 éven
át dolgozott a Földtani Intézetben. 1965-ben a Debreceni Tudományegyetem
ásvány- és földtani tanszékének tanárává nevezték ki. Kutatómunkája az
ország csaknem valamennyi érces területére kiterjedt. Az ötvenes évek végétől
a Tokaji-hegység sokrétű vulkanizmusával, az ignimbrit szerepének
vizsgálatával, a hazai tufa horizontokkal, a neovulkanitok jellemzésével,
érclelőhelyek monografikus feldolgozásával foglalkozott. Nevéhez fűződik a
Pannon-medence középső tömegének és szegélytöréseihez rendelt két eltérő
jellegű és feltörési mechanizmusú vulkanizmusának és a hozzá kapcsolódó
ércesedésnek a szembeállítása, ciklikus egymásra hatásának bizonyítása. Több
akadémiai bizottság tagja, 1965-től az MTA Geokémiai Bizottságának elnöke.
A Magyarhoni Földtani Társulat Szabó József-emlékérmével 1963-ban
tüntették ki. Publikációinak száma meghaladja a százat.
(* 1917. október 24. – Budapest)

november 9.

† Benedek Ferenc (Budapest) bányamérnök. Szakmai munkáját az esztergomi
szénmedencében kezdte, de már 1936-tól az EUROGASCO szárföldi
szeizmikus munkáinál geodéta, majd a Budafa-1 kutatófúrás kulcsosa, aki
fizikai munkásként ismerte meg a kőolajbányászat fontosabb feladatait. 1938tól kezdve a kerettyei olajmezőn termelési mérnök. 1942-től kezdve az üzemek
központi képviselje a MAORT üzemek, a Magyar Királyi Kincstár
használatában cég budapesti központjában. Üzemvezetőként Lovásziban és
Kerettyén dolgozott, majd a MASZOLAJ területi főmérnöke volt.
Nagykanizsán, Budapesten az OGIL, majd az OLAJTERV osztályvezetője és
műszaki-gazdasági tanácsadója. Olajipari tapasztalatait a NIM Igazgatási
Főosztályán, az Országos Bányaműszaki Felügyelőségen szakértőként
kamatoztatta. Egyesületünknek 1944-től volt tagja.
(* 1907. január 25. – Dorog)

november 25.

† Lomniczy Dezső (Budapest) fémkohómérnök. Oklevelét a József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni bánya- és kohómérnöki
karán szerezte (1943). Mérnöki munkáját Nagybányán kezdte 1943-ban az
Állami Ércbányászat arany-, ezüst-, ólom- és rézkohó üzemeiben. A II.
világháborúban teljesített frontszolgálat és hadifogság után 1946-tól az akkor
Sopronban működő Bánya- és Kohóipari Középiskolában tanított. Innen a
Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárakhoz (MÁVAG) került Diósgyőrbe,
ahol üzemmérnök, majd a Kohászati Iroda vezetője volt. 1949-től haláláig az
alumíniumiparban dolgozott, az Ajkai Timföld-gyár és Alumíniumkohóban
műszaki igazgatóként, majd 1956-tól a Székesfehérvári Könnyűfémmű
beruházásait irányította. 1964-tól a Nehézipari Minisztérium Beruházási
Főosztályán az egész alumíniumipar fejlesztésével foglalkozott. Egy évet
töltött Törökországban, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Iparfejlesztési Szervezete (ENSZ UNIDO) megbízásából tanácsadóként az
ottani alumíniumipar kiépítését irányította. Az Országos Bányászati és
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Kohászati Egyesületben évtizedeken át jelentős szervezőmunkát végzett,
először az ajkai csoport titkára, majd az egyesület főtitkára volt.
(* 1918. április 6. – Balf)
december 24.

† Barta Sándor (Putnok) bányamérnök. Elemi iskoláit szülőhelyén, a polgári
iskolát Putnokon, a kereskedelmi iskolát Ózdon végezte. Érettségi után
beiratkozott a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára és 1953ban még Sopronban szerezte meg oklevelét. Pályáját az Ózdvidéki Szénbányák
farkaslyuki üzemében kezdte meg bányamesteri és üzemmérnöki beosztásban.
1955. végétől a vállalat Beruházási Osztályának műszaki ellenőre. 1966-tól
haláláig azonos vállalat Tervező Irodájának vezetője, irányításával készült –
többek között – a királdi osztályozó, a mónosbéli szénmosó és a putnoki új
bánya építési-kivitelezési terve. 1953-tól egyesületünk aktív tagja, 1964-tól az
Ózdi Csoport gazdasági felelőse. (* 1928. október 8. – Királd)

december 26.

† Hámori Zoltán (Oroszlány) villamos- és bányamérnök. Középiskolai
tanulmányait a komáromi Jókai Mór gimnáziumban kezdte meg, de az
esztergomi I. István gimnáziumban érettségizett. Először a Budapesti Műszaki
Egyetemen villamosmérnöki oklevelet szerzett, majd Miskolcon a NME-en
bányamérnökit. Munkahelye mindvégig az Oroszlányi Szénbányáknál volt,
ahol 1960-ban mint üzemmérnök kezdett, ezt követte 4 évig a XIX. bányaüzem
gépészeti vezetése és tovább, mint a gépészeti osztály főelőadója. 1968. év
elejétől a Központi Gépjavító Üzem műszaki vezetője volt elhunytáig. 1972.
december 20-án súlyos autóbalesetet szenvedett, és az orvosok már nem tudták
megmenteni életét. 1961-től volt tagja egyesületünk Oroszlányi Csoportjának.
(* 1937. február 20. – Csolnok)
1947-ben – 75 éve – történt:

február 4.

† Leskó Béla (Budapest) bányamérnök. Selmecbányán készült fel a bányászati
feladatokra, gyakornokként Diósgyőrben is ismerkedett pályájával, rövid ideig
tanársegéd a főiskolán, majd Petrozsénybe kerül, ahol a bánya főmérnöke lesz
a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. szolgálatában. 1920-től már Tatabányán
tölt be vezető pozíciókat, 1938-tól a részvénytársaság központjában dolgozik.
A háború után, illetve a szénbányák államosításakor az Iparügyi Miniszter
megalakítja a szénbányászati termelési bizottságot, melynek alakuló ülésén –
mint kinevezett tag – 1947. január 16-án részt vesz – elhunyta előtt alig két
héttel. Még hallgatóként, 1903-ban tagja lett egyesületünknek – aktivitása
következtében a választmánynak is tagjává lett. (* 1882. ?? -??)

február 24.

* Gombár János (Szarvas) metallurgus üzemmérnök. Általános iskolai
tanulmányait szülővárosában végezte. Ezt követően, 1961-64-ben a csepeli
Iparitanuló Intézetben kitanulta a fémöntő szakmát, majd a Csepeli Fémműben
1964-69 között hengerészként dolgozott, de tehetségének, szorgalmának
köszönhetően 1969-72 között már végátvevő ellenőr, majd kiemelt műszaki
ellenőr. Eközben továbbtanult a csepeli Kossuth Lajos Dolgozók Kohóipari
Technikum esti öntő tagozatán és öntőtechnikusi oklevelet szerzett és
tanulmányait folytatva a dunaújvárosi NME Kohó- és Fémipari Főiskola
levelező tagozatán szerezte meg 1975-ben üzemmérnöki oklevelét. Átkerült a
Vasipari Kutató Intézetbe, ahol az öntödei osztály meghatározó egyénisége lett
és a VASKUT megszűnéséig ott dolgozott. A rendszerváltás után különböző,
fémöntészettel foglalkozó vállalkozásokban töltött be vezető szerepet,
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nagyobbrészt igazgatóként. Egyesületünk Öntészeti Szakosztályának volt
tagja 1975-től. († 2006. augusztus 4. – Budapest)
szeptember 14. * Dr. Halász István (Kecskemét) kohómérnök. Szülővárosában, a Katona
József Gimnáziumban érettségizett. Az érettségit követően 1966-ban kezdte
meg tanulmányait Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki
Karán. Diplomáját 1971-ben védte meg a metallurgus szak öntő ágazatán. A
diplomavédést követően a „Lampart” Zománcipari Művek Kecskeméti
Gyárában, a kádöntödében helyezkedett el, ahol a cég kényszerűen
bekövetkezett felszámolásáig dolgozott. Különböző beosztásokat látott el,
foglalkozott metallurgiával, egy időben betöltötte a cég főmetallurgusi posztját
is, s különböző fejlesztések megvalósításának volt résztvevője. A kutatásifejlesztési munkák eredményeit felhasználva 1982-ben védte meg egyetemi
doktori címét. Az ágazat és a gyár életében sem könnyű időszakban, 19861995 között pedig az öntöde igazgatója volt. Az öntöde felszámolása után
Kecskeméten és Bács-Kiskun megye területén különböző vagyonkezelési és
reorganizációs munkákban vett részt. Az OMBKE-nek 1969-től volt tagja.
1978-79-ben az Öntödei Szakosztály kecskeméti helyi szervezetének
titkáraként kiemelkedő szerepe volt az 1978-ban hazánkban rendezett öntészeti
világkongresszus Bács-Kiskun megyei programjának megszervezésében.
(† 2008. július 13. – Kecskemét)
szeptember 30. † Orlaj-töréki Törék László (Miskolc-Diósgyőr) bányamérnök, vasgyári
műszaki főtanácsos. Középiskoláit az 1885-1893 években végezte a
rimaszombati Egyesült Protestáns Főgimnáziumban az 5. osztály kivételével,
melyet a késmárki Evangélikus Líceumban járt. A bányamérnöki szakot a
selmeci akadémián hallgatta, s 1898-ben nyert oklevelet. Katonai
kötelezettségének Bécsben az 1898-99 években tett eleget. A Magyar Királyi
Állami Vasgyárak felsőmagyarországi vasércbányászatához, illetőleg a
vashegyi vaskő-bányák üzemvezetőségéhez, mint bányagyakornok az 1896-ik
év augusztus havában lépett be. Ugyanott 1898-ban segédmérnökké, majd
1904-ben mérnökké, 1911-ben főmérnökké lépett elő, 1911-től Rozsnyón,
1920-tól a diósgyőri vasgyárban teljesített szolgálatot, 1917-ben felügyelővé,
1919-ben főfelügyelővé lépett elő. 1928. augusztus 1-én nyugalomba vonult.
1897-től volt Egyesületünk tagja. (* 1873. ?? – Rimabrézó)
október 8.

† Kovács István (Budapest) bányamérnök. A selmecbányai bányászati
főiskola elvégzése után 1905-től rövid megszakítással több mint 41 éven át a
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szolgálatában állott. A bányavállalat összes
üzeménél működött, hosszabb ideig a salgótarjáni bányáknál. Már 33 éves
korában, különleges érdemeire való tekintetből bányaigazgató-helyettessé
nevezték ki a dorogi bányákhoz. Mint egészen fiatal mérnök kutatásai alapján
megállapította, hogy az addig inproduktívnak minősített – Salgótarján
közelében lévő – Somlóhegyen nagyobb produktív szénterület van, melyből
saját tervei alapján már a második évben napi 120, a harmadik évben napi 220
vagon szenet termelt ki. Az 1917-19-es években a halódó szászvári
bányászatot életre keltette és a nagymányoki bányák termelését új fejtés-mód
bevezetésével a duplájára emelte. 35 éves korában központi bányaigazgatóvá
nevezték ki és mint ilyen, főképp a petrozsényi bányákat ellenőrizte. Az első
világháború után a gyöngyösvidéki lignittelepek felkutatásával és feltárásával
foglalkozott, mely vállalkozása sokban hozzájárult a mátravidéki
lignitbányászat későbbi kifejlesztéséhez. Utóbb, mint a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. mélyfúrási vállalatának vezetője tevékenyen kivette részét az
ország szénkincsének felkutatásában. 1946-ban betegségére való tekintetből
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önként vált meg vállalatától és hosszas, súlyos betegség után hunyta le szemét.
1904-től volt az OMBKE tagja. (* 1883. ?? – Budapest)
november 9.

* Vitális István (Budapest) geológus, egyetemi tanár. A szarvasi evangélikus
főgimnáziumban érettségizett 1890-ben, majd 1895-ben megszerezte
természetrajz–földrajz
szakos
tanári
oklevelét
a
Budapesti
Tudományegyetemen. 1893-ban rövid ideig gyakornokoskodott a
műegyetemen. Gyakorlati évében, 1894–1895-ben a Trefort utcai
főgimnáziumban tanított, majd 1895-től 1912-ig a selmecbányai evangélikus
főgimnázium földrajz–természetrajz tanára volt. Időközben 1904-ben
bölcsész-doktori oklevelet szerzett a Budapesti Tudományegyetemen. Ekkor
már egy éve, 1903 óta a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola
ásványtani és földtani tanszékén is oktatott adjunktusi címmel, 1908 után pedig
paleontológiai előadásokat is tartott. 1912-ben az ásványtan és földtan
rendkívüli, 1918-ban rendes tanárrá nevezték ki a selmecbányai főiskolán. A
Felvidék elcsatolásakor Sopronba menekített tanintézettel – új nevén
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolával – tartott, s 1923-tól 1941-es
nyugdíjba vonulásáig a földtan és telepismerettan rendes főiskolai, 1934 után
egyetemi tanáraként vezette a tanszéken folyó oktatómunkát. Egyidejűleg
1919–1920-ban a főiskola rektori, 1920–1922-ben prorektori tisztét is
betöltötte. 1916-tól volt egyesületünk tagja, végül tiszteleti tagja.
(† 1871. március 14. Pusztaszenttornya/ma Orosháza)

????????

* Vingli Károly (Nádasdladány) kohász üzemmérnök. Általános iskolába is
ott járt, majd 1961-ben a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban kezdte
meg középiskolai tanulmányait. Érettségi után a Dunaújvárosi Felsőfokú
Kohóipari Technikumba került, ahol szorgalmas, jó eszű, nyílt, segítőkész
barátnak ismerték meg évfolyamtársai. Végzés után kohóipari
szaktechnológusi diplomával a zsebében az Inotai Alumíniumkohóba ment
dolgozni. 1970-ben is ide tért vissza két év sorkatonai szolgálat után. Ekkor
lett tagja az OMBKE-nek. A Felsőfokú Kohóipari Technikum főiskolává
válását követően újból iskolapadba ült, kohász üzemmérnöki diplomát
szerzett. Szakmai élete ekkortól még jobban összekapcsolódott az alumíniumkohászattal és öntészettel, később a bronzformaöntészettel is, amikor a Csepeli
Fém-mű Székesfehérvári Nehézfémöntödébe került. Az 1990-es évek elején
néhány társsal egy magánöntödét hoztak létre, de nem vált be és visszament
Inotára. Szakmai munkája mellett nagy érdeklődéssel és aktivitással
kapcsolódott be szülőhelyén a Nádasdy-kastély történetének és
helyreállításának munkáiba, a Nádasdy-alapítvány alelnökévé választották.
(† 2009. február ? – Nádasladányon temették el 17-én)

????????

* Szente Zsuzsanna/Kovács Istvánné (Pusztaszabolcs) közgazdász,
muzeológus. Szülőhelyén végezte az általános iskolát, majd a székesfehérvári
Teleki Blanka Gimnáziumban érettségizett. Férjhez ment, megszületett három
lánya és a legkisebb lány születése után a Magyar Alumíniumipari
Múzeumban tért vissza a munka világába. Nagy lelkesedés és kemény munka
jellemezte őt, így haladt egyre feljebb, és bízták meg a múzeum vezetésével.
Sok időt és energiát fektetett a múzeum felvirágoztatásába. Az ő felügyelete
alatt megújult az állandó kiállítás, felújították az épületet a gánti
bauxitbányászati kiállítóhellyel együtt, megélénkült a múzeum
kapcsolatrendszere. Fáradhatatlanul dolgozott a múzeum népszerűsítésén helyi
és országos szinten is. A bányák és finomítók bezárásakor sok anyagot mentett
meg az utókor számára. Az OMBKE székesfehérvári szervezetének tagjaként
rendszeresen részt vett a hagyományápoló üléseken.
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(† 2018. március ? – 21-én temették – Székesfehérvár)
????????

* Dr. Fauszt Anna (Miskolc) kohómérnök. A kohóipari technikum elvégzése
után a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1970-ben kohómérnöki
oklevelet, majd 1987-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett.
Disszertációjának témája a szulfid-zárványoknak az acél korróziós
folyamatára gyakorolt hatása volt. A mérésekhez kifejlesztett
mikropotenciálmérő berendezés teljesen újszerű megoldást képviselt. 1973-ig
az egyetem Fizikai-Kémiai Tanszékén ösztöndíjasként dolgozott, majd húsz
éven keresztül a Vasipari Kutató Intézet, későbbi nevén Vasipari Kutató és
Fejlesztő Vállalat tudományos munkatársa volt. 1992-ben a Vaskut
felszámolásával egyidőben megalakult Vaskut-Agenda, majd későbbi nevén
Agenda-Editor Kft. ügyvezetője volt. 1993-tól 2004-ig a Budapesti Műszaki
Egyetem Járműgyártás és -javítás Tanszékén, fémtani és korróziós
szakismereteit felhasználva, egyetemi adjunktusként vett részt az oktatásban.
35 évig volt egyesületünk, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület tagja. 1988-tól szerkesztőként, 1990-tól rovatvezetőként
elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy a Bányászati Kohászati Lapok
Kohászat című szakfolyóirata fennmaradt és megjelenhetett. Az Egyesületi
Hírmondó rovat létrehozásával, arculatának kialakításával, gondozásával
erősítette az egyesület és a tagság kapcsolatát. († 2010. január 30. – Miskolc)
Jelentősebb események az év során az olajiparban:
(Csath Béla összeállítása)
- Február 5-én az Iparügyi Minisztérium 81.102/IV. számú rendelete
alapján állami ellenőrzés alá helyezték a MAORT-ot.
- Április 22-én Gombosi Zoltán az ásványolaj gazdálkodási miniszter
biztosa feljelenti szabotázs vádjával a MAORT-ot a Magyar Államrendőrség
Államvédelmi Osztályán
- Június 1-én a Gazdasági Főtanács határozatában elrendeli a MAORTot a jelenlegi olajtermelés fenntartására, sőt a termelésnek lehetőségek szerinti
emelésére kell kötelezni
- Július 18-án a Gazdasági Főtanács és a MAORT igazgatóság
tanácskozása, utána július 23-i határozatával évi termelésként – a racionális
termelés átállása után – legkevesebb 540 000 tonna kőolajat írt elő,
- Augusztus 12-én a MAORT közvetlen felügyeletével Faller Gusztáv
miniszteri tanácsos, az Iparügyi Minisztérium III/b olajosztályának vezetőjét
bízta meg,
- Augusztus 1-én ünnepelte a MAORT az olajtermelés megindulásának
10. évfordulóját,
- Ősszel, Sopronban az egyetemen beiratkozott olajmérnök hallgatóknak
dr. Gyulay Zoltán adott elő olajbányászati tantárgyakat, köztük a mélyfúrást is,
- Hazakerültek az év folyamán az ausztriai Gutensteinben lévő, nyugatra
hurcolt gépek és járművek
1922-ben – 100 éve – történt:

január 26.

† Hochholtzer Ernő (Budapest) bányamérnök. A selmecbányai Bányászati és
Erdészeti Főiskolán, 1906-ban fejezte be tanulmányait. Oklevelet 1908-ban
kapott. A Ganz és Társa Részvénytársaságnál 1905. augusztus 1. és december
31. között dolgozott, majd az Osztrák-Magyar Államvasúti Társaságnál 1906.
19

január 1-től, 1908. augusztus 31-ig állt alkalmazásban. Ezt követően az
Esztergom-Szászvári
Kőszénbánya
Részvénytársaság
Annavölgy
szénbányájában volt mérnök 1908. szeptember 1-től, 1910. augusztus 31-ig. A
Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság szolgálatába 1910. szeptember 1én lépett, s pálfalvai bányagondnokságon kezdett dolgozni, majd 1914. január
10-től ugyanott bányafőmérnökké nevezték ki. 1918. február 9-től volt
bányagondnok. 1904-től volt egyesületünk tagja.
(* 1882. január 22. – Budapest)
február 5.

* Gáspár Imre (Belecska) gépészmérnök. Középfokú tanulmányai után a
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán történő végzése után,
1951-től Lovásziban kezdte pályafutását, majd Gellénházára (Nagylengyelimező) került, ahol 1964-től főosztályvezetőként irányította az olajtermelő
gépészeti tevékenységét, s nemcsak a minden napok zavartalan munkáját
biztosító eszközök, gépek, kútjavító berendezések „őre és orvosa”, de az
ismeretek új alkotója, megvalósítója is volt. Nagy kedvvel és energiával
szervezte meg és végezte az ipari tanulók oktatását. OMBKE-nek 1964-től volt
tagja. († 1980. április 4. – Zalaegerszeg)

február 13.

* Csomai Károly (Nemesvámos) bányamérnök. Gyermekkorában szülei
földjén kezdte munkásságát, majd az építőiparban dolgozott. Háborús
szolgálata kiegészült hadifogsággal. Kiszabadulva a Belügyminisztérium
állományába kerülve képezte magát, szakérettségit tett, 1953-59 között a
miskolci egyetem hallgatója s megszerzi oklevelét. Mérnökként az üzemi
életet Ajkán kezdi, majd Komlón dolgozik nyugdíjazásáig, 1977-ig. 17 éven
át a bányamentők közé tartozik. 1957-től egyesületünknek is tagja. († 1986.
február 23. - Budapest)

február 26.

† Rösch Frigyes (Ózd) központi kohóigazgató. „A Rimamurány-Salgótarjáni
Vas-mű Részvénytársaság igazgatósága és tisztikara mély megindultsággal
jelenti, hogy RÖSCH FRIGYES úr központi kohóigazgató, a Ferencz Józsefrend lovagja Ózdon, rövid szenvedés után elköltözött az élők sorából. A
megboldogult 40 esztendeig dolgozott nagy tudásával és ernyedetlen
munkaszeretetével vállalatunk és a hazai vas-ipar szolgálatában.” – Nem volt
nekrológja, az eddigiek idézve az újságokban megjelent gyászjelentésből. Az
OMBKE névsorok alapján: 1892 – 1899, vegyész Likéren; 1902 – 1908
gyárgondnok Korompán; 1910. kohóigazgató Ózd. (* Elhunyt 61. életévében?)

február 28.

* Wieder Nándor (Dorog) kohómérnök. 1951-ben szerezte meg oklevelét és
ezzel kezdett dolgozni a Nehézipari Műszaki Egyetem Fémkohászattani
Tanszékén. A Magyar Tudományos Akadémia jeles kutató mérnöke a bauxit,
vörösiszap feldolgozása, továbbá a mangán kohósítása terén. E kutatásairól
műszaki szakfolyóiratokban jelentek meg értekezései, sok írása a Bányászati
és Kohászati Lapokban is. 1950-től már tagja volt az OMBKE-nek. († 1994.
február 5. – Dorog)

március 1.

* Tóth Lajos (Szalmatercs/Nógrád m.) gépészmérnök. Szülőfalujában végezte
az elemi iskolát. Utána – 14 évesen – már a salgótarjáni bányászok között
dolgozott. A háború után már vájárként vette ki részét a szénbányászatból.
1948-ban felvételt nyert a Vörös Akadémia Bányamérnöki Szakára, majd több
szigorlat letétele után átjelentkezett a gépészmérnöki karra, s 1952-ben
szerezte meg oklevelét. Ezt követően 1958-ig a honvédelmi munkát segítette
végzettségével, majd a Mátravidéki Szénbányászati Tröszt beruházásainak
irányítója lett elhunytáig. († 1976. február 17. – Gyöngyös)
20

március 22.

* Bérczes Richárd (Salgótarján) mérnök. Az elemi és középiskolát
szülővárosában végezte, 1942-ben a budapesti József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egye-tem Általános Mérnöki Karára iratkozott be. A
háború és erre még hadifogság miatt csak 1950-ben vehette át oklevelét.
Ezután négy évig a Vízépítő Vállalatnál építésvezető, majd főépítésvezető.
Jobban vonzotta a családi bányász mesterség, átkerült a Szénbányászati
Földkotró Vállalathoz, ahol kisebb külfejtések vezetője lett. Átkerül a
fejlesztések területére, először osztályvezető, majd a jogutód Mátraaljai
Szénbányászati Trösztnél a beruházási osztályon létesítményi főmérnök. A
bányászat visszafejlesztése miatt Csővezetéképítő üzem vezetője, később
területi főmérnök nyugdíjazásáig. Tagja volt egyesületünk mátraaljai
csoportjának. († 1987. szeptember 26. – Budapest)

március 28.

* Palencsár Zoltán (Miszbánya/Erdély) bányamérnök. Nagybányán négy
gimnáziumot, Pécsbányatelepen majd Nagybányán végezte a bányaipari
középiskolát. A világháború után folytatta bányászati tanulmányait, a
Nehézipari Műszaki Egyetemen, ahol 1952-ben szerezte meg oklevelét. Első
munkahelye Budapesten az Ércfeltáró Vállalat, 1954-ben az Úrkúti
Mangánércbányához kerül műszaki vezetőnek, ahonnan hamarosan a
Gyöngyösi Ércbánya Vállalathoz nevezik ki hasonló beosztásba, így
tevékenysége az ércbányászathoz kötődik. 1975-ben szívinfarktussal
megbetegszik, 1976-ban nyugdíjba kényszerült. Tagja volt az OMBKE
mátraaljai csoportjának. († 1982. szeptember ? - 7-én temették el – Gyöngyös)

április 9.

* Bernard Rezső (Salgótarján) bányamérnök. A polgári iskolát
szülővárosában végezte el, majd a Salgótarjáni Üveggyár Részvénytársaságnál
üvegcsiszoló tanuló lett. Ezt követően a Salgótarjáni Kőszénbánya
Részvénytársaság Forgách lejtős aknájában segédvájárként helyezkedett el.
1941-ben elvégezte a pécsi bányaiskolát, s már aknászként tért vissza a
szénmedencébe dolgozni. 1949-1953 között függetlenített pártmunkás, majd
az MDP Nógrád megyei Bizottságán ipari munkatárs, később osztályvezető
lett. Ezt követően, 1953-tól nyugdíjazásáig, a Nógrádi Szénbányászati Tröszt
Zagyvai Bányaüzemének vezetőjeként dolgozott. A Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen kapott üzemmérnöki diplomát. 1959-1965 között a miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetem bányamérnöki karán volt levelező hallgató, és
1965-ben kapott diplomát. 1959-től tagja volt az OMBKE Nógrádi bányász
csoportjának. († 1987. szeptember 27. – Salgótarján)

április 25.

* Dr. Horváth Aurél (Zurány/ma Zurndorf/Burgerland) kohómérnök,
műszaki tudományok kandidátusa. A győri bencés gimnázium kitüntetéses
érettségije után 1940-44 között Sopronban tanult és szerzett oklevelet. 1944 és
48 között a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű alkalmazottja először Ózdon,
majd Budapesten. Ezt követően 1952-ig a nehézipar központi irányításában
dolgozott. 1952 – 59-ben Miskolcon oktat általános és fizikai kémiát a kohász
hallgatóknak. Itt bontakozott ki igazán, angol, német és francia felsőfokú
nyelvvizsgát tesz, melyet a világszínvonal megismerésében gyümölcsöztet. Az
1956-os népfelkelés után őt is „elgáncsolják”, a retorzió elviszi
Dunaújvárosba, ahol oktat a kohóipari technikumban és dolgozik a Dunai
Vasműben osztályvezetőként, azonban a kutatásait itt is folytatja. 1975-ben
kerül át a VASKUT-ba főosztályvezetői, majd nyugdíjba meneteléig (1982)
tudományos igazgatóhelyettes. Több könyvet, egyetemi jegyzetet és számtalan
publikációt írt. Munkáját értékelik és sok kitüntetéssel ismerték el,
legjelentősebb a Magyar Népköztársaság Érdemérem ezüst fokozata. Jelentős
szerepet tölt be az OMBKE munkájában is, melynek 1946 óta volt tagja.
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(† 1989. június 12. – Budapest)
április 27.

* Hoványi Lehel (Nagykanizsa) bányamérnök. A nagykanizsai piarista
gimnáziumban érettségizett 1940-ben, majd a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem /akkor még/ soproni Bányamérnöki Karán végzett 1950-ben. A
soproni Műszaki Egyetemi Karok Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékének
tanársegéde (1950–1955) és az MTA–TMB-n Tárczy-Hornoch Antal
aspiránsa (1951–1955). A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat
mérnöke (1955), az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Bányamérési
Osztályának osztályvezető főmérnöke (1955–1959). A miskolci NME
Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékének egy. docense (1959–1965), egy.
tanára (1965. aug. 1.–1980.) és a Tanszék vezetője (1968–1980). Az Ózdi
Bányaipari Technikum tanára (1955–1959). A magyarországi bányászati
méréstervezési, bányászati geometriai és geostatisztikai kutatások egyik
elindítója, egyetemi oktatásának bevezetője. 1955-től egyesületünk tagja volt.
(† 2002. május 3. – Nyíregyháza)

május 26.

* Kollár Ernő (Mátranovák) bányaművelő-mérnök. 1939-ben került a
szénbányához, ahol csillés, majd vájár lett. A miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem soproni bányamérnöki karán kapott 1953-ban oklevelet. Ezt
követően a Nógrádi Szénbányászati Trösztnél vállalt munkát, és a mátranováki
mérnökség vezetője lett. 1956. novemberben részt vett a mátranováki és
homokterenyei dolgozók forradalmi követeléseinek összeállításában, majd
beválasztották
a
Mátranováki
Bányaüzem
Munkástanácsának
Igazgatótanácsába. A Nógrádi Szénbányászati Tröszt Központi Munkástanácsában a Mátranováki Bányaüzem delegáltja volt, majd az ötfős
intézőbizottságba is beválasztották november 21-én. Még ugyanezen a napon,
a Nógrád Megyei Munkástanács is soraiba választotta. Tevékenyen részt vett
Mátranovákon, Mizser-fán a sztrájk szervezésében. 1957-ben állásából
elbocsátották, s mivel nem indult ellene eljárás, később visszavették a régi
munkahelyére.
(† 1959. július 8. – Mátranovák)

június 5.

* Mizerák László (Budapest) kohásztechnikus. Középiskolai tanulmányait
1937-ben fejezte be, majd 1953-ban eredményes szakérettségit tett és
technikumi tanulmányok után kohásztechnikusi oklevelet szerzett a csepeli
Kossuth Lajos Gépipari Technikumban. Munkáját 1937-ben a Hirmann
Fémárugyárban kezdte, ahol esztergályosságot tanult és 1950-ig dolgozott. A
háború során a Magyar Királyi Honvéd Légierőnél teljesített szolgálatot a
dunántúli repülőtereken. 1950-ben a Nehézipari Minisztérium színesfémipari
főosztályára helyezték újítási és szabadalmi előadónak, később a Bánya- és
Energiaügyi Minisztérium műszaki osztályán főelőadói beosztást kapott.
1953-ban az Ötvözőanyagokat Gyártó Tröszt fődiszpécsere lett, majd ennek
megszűnésekor a Kohó- és Gépipari Minisztérium színesfémosztályára
helyezték át. 1957-1966 között a Fémötvöző Vállalat üzemvezetője, majd
főtechnológusa volt, később a Metallochemia Vállalat gyáregységvezetőjeként
tevékenykedett. Innen került az Alumíniumipari Kereskedelmi Vállalat
(ALUKER) osztályvezetői munkakörébe 1971-től nyugdíjba vonulásáig,
1982-ig a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) gazdasági hivatalának
főosztályvezetője volt. Az OMBKE-nek 1950 óta volt tagja.
(† 2010. március 26. – Budapest)

június 7.

* Jármai György (Bánfalva/Borsod m.) bányamérnök. Az elemi iskolát
szülőhelyén, a középiskolát Egerben és Sopronban végezte. Ezt követően
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Pécsett jogi tanulmányokat folytatott, miközben Budapesten a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. központjában helyezkedett el. Innen 1943-ban behívták, a
háború számára 1946-ban ért véget egy év hadifogság után. Akkor Várpalotán
helyezkedett el, majd több bányavállalatnál működött, volt adminisztrátor –
statisztikus – üzemgazdasági osztályvezető. Utolsó munkahelye Veszprémben
a Középdunántúli Szénbányászati Trösztnél volt, mint tervosztályvezető,
innen ment nyugdíjba 1983. év végén. 1955-ben lett egyesületünk aktív tagja
és egyik alapítója a helyi szervezetnek. († 1984. február 11. – Veszprém)
június 10.

* Prof. dr. h. c. Vorsatz Brúnó (Budapest) kohómérnök. Elemi iskolát a
fővárosban végezte, a gimnáziumot Sopronban kezdte a Széchenyi István
Reálgimnáziumban, de befejezésre és érettségire Bp.-i Királyi Katolikus
Reálgimnáziumban került sor. Rögvest beiratkozott Sopronban az Egyetem
kohómérnöki karára, de a háborús viszontagságok miatt diplomáját csak 1950ben tudta megszerezni. Munkásságát demonstrátorként kezdte a soproni
elemző vegytani tanszéken. Ez az állása meghatározta egész életpályáját,
kohászként neves analitikus kémikus lett belőle. Amikor a kohómérnök
képzést Miskolcra helyezték, visszatért Budapestre, először a Budapesti
Műszaki Egyetemen volt tudományos munkatárs, majd több kutatóintézetnél
működött közre az anyagvizsgálati laboratóriumok fejlesztésében. 1973-ban
megpályázta a Miskolci NME Szervetlen és elemzőkémiai tanszékén egy
egyetemi tanári állást, amit elnyert tanszékvezetői megbízatással és két
ciklusban a kohómérnöki kar dékánja is volt. Több egyetemi tankönyvnek,
jegyzetnek volt szerzője, számtalan szakcikkeinek jelentős részét idegen
nyelven is kiadták. 1986-ban ment nyugdíjba. 1970-től volt az OMBKE tagja.
(† 2003. augusztus 4. – Budapest)

június 20.

† Hönsch Árpád (Sopron) bányamérnök. Atyja Hönsch Ede királyi
bányatanácsos volt. Elemi és középiskolai tanulmányait Iglón végezte, az
érettségi vizsgát az evangélikus főgimnáziumban tette le 1883-ban. Ugyanezen
évben apja pályáját követve a selmeci akadémiára került és 1887-ig úgy a
bánya-, mint a kohómérnöki szakot kitűnő eredménnyel elvégezte. 1888-ban
Borbély Lajos kohóigazgató Salgótarjánban kohómérnöknek alkalmazza,
azonban a bányászat iránti lelkesedés inkább a bányászat felé vonzotta, ezért
örömmel elfogadva a Gutmann Testvérek cégének meghívását, a drenkovai
kőszénbányászathoz kerül üzemmérnöknek, majd a bánya vezetője lett, itt 15
évet dolgozott. 1907-ben átkerült a Witkovitzi Bánya- és Vaskohó
Társulathoz, mint az ötösbánya bányászat igazgatója, melyet több lépcsőben
jelentősen fejlesztett. 1910-1917 között irányította a Borsodi Bányatársulat
vas- és szénbányászatát is. A háborús termelési követelmények, majd az
átszabott országhatár miatti bányavesztés felőrölte energiáit, sokat
betegeskedett és fia soproni házában befejeződött élete. 1895-től volt az
OMBKE tagja. (* 1865. november 28. – Szirk/Gömör vm.)

július 22.

* Szy Géza (Kőszeg) kohómérnök. Édesapja erdőmérnök volt, és egyik
fiútestvére is erdőmérnöknek tanult. Sopronban végezte egyetemi
tanulmányait, 1940 és 1944 között, és ott szerzett kohómérnöki diplomát. Első
munkahelye az Acélöntő és Csőgyár volt, ahol hamarosan főtechnológus,
később a gyár főmérnöke lett. Jó műszaki felkészültség és az újra való törekvés
jellemezte. A nevéhez fűződik a vízüveges magkészítés üzemszerű bevezetése
és hazai elterjesztésének elősegítése, valamint az ötvözött acélgyártás
bevezetése az Acélöntő és Csőgyárban. 1963-ban, az Öntödei Vállalat
megalakulásakor, áthelyezték a vállalat központjába, műszaki főosztályvezetőként. Három hónap elteltével a vállalat műszaki igazgatója lett. 1968-ban
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visszakerült az Acélöntő és Csőgyárba, ahol főmérnökként dolgozott tovább.
1976-ban az Ipari Szerelvény és Gépgyárba került, ahol az öntvénygyártási
problémák megoldása lett a feladata. Nyugdíjazása után is tovább dolgozott. A
Vasipari Kutató és Fejlesztő Vállalatnál szakértőként tevékenykedett egészen
élete utolsó szakaszáig. Az OMBKE-nek 1953. óta volt tagja.
(† 2002. február 20. – Budapest)
augusztus 3.

† Noth Gyula (Wielopole/lengyel város Krakkó mellett) bányamérnök,
olajkutató. Népiskolát szülőfalujában végezte, gimnáziumi tanulmányait
magánúton, majd mérnöki diplomáját Freibergben. Egész Európában az
olajmezők megkutatásában, megnyitásában volt eredményes közreműködő.
Magyarország területén Komarnik és Mikova vidéke (ma Szlovákiában az
Eperjesi kerületben) olaj előfordulásainak megállapításai körül szerzett
érdemei elismeréséül a Magyarhoni Földtani Társulat rendes tagjává választja
és a magyar kormánytól bányatanácsosi címet kapott. Szakmai írásai –
fordításban – megjelentek a Bányászati és Kohászati Lapokban is.
(* 1840. április 30. – Ottendorf/Mitweida mellett – Németország)

augusztus 4.

* Koósz Pál (Rózsaszentmárton) bányatechnikus, főmérnök. Bányász
családba született és hamar kezdett megismerkedni a bányász munkával. Már
14 éves korában szülőhelyén munkába kezdett, volt csillés, majd vájár.
Munkahelyéről beiskolázták az Ózdi Bányászati és Kohászati Szakiskolába,
ennek végeztével aknász lett. A háborúban egy évet szolgált, s visszatért
szülőhelyére, a szücsi aknáknál lett üzemvezető, 1966-tól főmérnök az ecsédi
külfejtéses üzemnél. Egészsége megromlott, 1972-ben nyugállományba került.
1958-tól tagja volt egyesületünknek. († 1986. január 2. – Rózsaszentmárton)

augusztus 10.

† Ürmössy Kálmán (Budapest) kohómérnök, főbányatanácsos. 1886-ban
kapja meg oklevelét, amivel 1886-89 között előbb tanársegéd, majd helyettes
tanár volt a selmecbányai akadémia fémkohászati tanszékén. 1889-ben a
körmöcbányai pénzverő hivatalhoz került, mint pénztári tiszt, majd 1895-ben
főmérnök és 1912-től annak igazgatója volt. Közben – 1909-ben kiemelkedő
munkásságáért főbányatanácsosi kinevezést kap. Több tanulmánya jelent meg
a BKL-ben. Létrejöttétől tagja az OMBKE-nek, egy időben alelnöke a
körmöcbányai osztálynak. 1918. végén mielőtt a cseh csapatok bevonulnak
Körmöcbányára, ő már előrelátással – azt megelőzően vagy két héttel – a
pénzverő értékes felszerelését, gépeit, anyagait Budapestre szállíttatta és a
bevonulás előtt ő is elhagyta a várost és Budapestre költözött.
(* 1862 - ?? - Abrudbánya)

augusztus 18.

* Dr. Radó Aladár (Hosszúhetény) bányamérnök. Szülőhelyén végezte az
elemi iskoláit, Pécsett érettségizett 1940-ben, mérnöki oklevelét Sopronban a
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bányamérnöki Karán
1944-ben vehette át. Pécs-Vasason kezdett dolgozni üzemvezetői megbízással,
1951-től Pécs-bányán hasonló feladatkörben működött. 1952-től a Pécsi
Szénbányászati Tröszt igazgatóságán munkabiztonsági feladatokkal bízták
meg, megszervezte a kutatási csoportot, amit osztályvezetőként irányított,
utolsó munkaköre 1973-tól szellőztetési főmérnök, innen vonult nyugdíjba
1982-ben. 1953-tól volt egyesületünk tagja, a pécsi csoport titkára 1980-ig és
tagja volt a BKL BÁNYÁSZAT szerkesztőbizottságának is. († 1989.
november 3. – Pécs)

szeptember 1.

* Horváth László (Pozsony) vegyészmérnök. A pozsonyi Állami Magyar
Reálgimnáziumban és a Szlovák Műszaki Főiskolán tanult, majd a Budapesti
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Műszaki Egyetemen szerzett 1949-ben vegyészmérnöki oklevelet. Egyetemi
éveinek befejezése után a Magyar Vegyiműveknél dolgozott két évig, de már
1951-ben eljegyzi magát a timföldiparral. Első iparági munkahelye a Fémipari
Kutató Intézet, majd 1952-től 1956-ig a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium.
1956-61 között a NIM Alumíniumipari Igazgatóságán főmérnök, 1961-1963ig az Alumíniumipari Tervező Intézetnél főosztályvezető. 1963-tól 1968-ig a
NIM csoportvezető főmérnöke, majd az Almásfüzitői Timföldgyár műszaki
igazgatóhelyettese. Jó szervező-, vezetőkészsége és sokrétű tapasztalata
nagyban hozzájárult, hogy a gyár a 70-es évek elején timföldgyártásunk
élvonalába került. 1974-től a Magyar Alumíniumipari Tröszt osztály- illetve
főosztályvezetője. 1968-tól tagja volt egyesületünknek.
(† 1978. október ? – Budapest)
szeptember 2.

* Garamhegyi József (Sajószentpéter) bányamérnök. A helyi üveggyárban
kezdett dolgozni különböző beosztásokban, de 1943-ban bevonultatták, a
háború vége után még egy év hadifogság volt része. 1946-tól már a
Sajószentpéteri Bányaüzemnél dolgozott, először szakérettségit tett Egerben,
majd Sopronban, az egyetemen 1954-ben megkapja oklevelét. Átkerül a
Mátravidéki Szénbányászati Tröszthöz és annak különböző üzemeinél tölt be
vezetői feladatkört, 1963-tól a Műszaki Osztály munkatársa haláláig. Tagja
volt az OMBKE-nek is. († 1977. február 3. – Gyöngyös)

szeptember 8.

* Németh Sándor (Tatabánya) okleveles számvizsgáló, gazdasági igazgató.
Bányászcsaládban született. Az elemi népiskolát is itt végezte, majd
Felsőgallán kijárta a négy polgárit. Az igyekvő, szorgalmas fiú 1938-ban a
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai XI-es akna irodájában kezdte
munkáját, a könyvelőségen. 1943-ban behívták katonának, majd a keleti
harctérre került. Itt fogságba esett, ahonnan 1947-ben jöhetett haza. Munkáját
a XI-es aknán folytatta, mellette tanult, és megszerezte az okleveles
számvizsgáló diplomát. A fiatal, jól képzett szakembert csakhamar a
Pénzügyminisztériumba, majd a Nehézipari Minisztériumba hívták, ahol a
hazai szénbányák gazdasági munkáját ellenőrizte, felügyelte és koordinálta.
1957-ben, az Oroszlányi Szénbányák Vállalat megalakulásakor kinevezték a
vállalat főkönyvelőjének. Feladata volt az újonnan megalakult vállalat
adminisztratív és gazdasági szervezetének felállítása, működésének elindítása,
majd vezetése. Ezt a munkát végezte 1982-ig, nyugdíjazásáig Az OMBKE
Oroszlányi Szervezetének 1959-től volt aktív tagja.
(† 2004. május 22. – Oroszlány)

szeptember 10. * Piletics Tibor (Salgótarján) bányatechnikus, bányamentő. 1937-ben a
Salgótarjáni Üveggyár Részvénytársaságnál kezdett dolgozni, majd a
Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársasághoz került. Napszámosként,
csillésként, majd vájárként dolgozott. 1953-ban elvégezte a Bányaipari
Technikumot, és a Nógrádi Szénbányászati Tröszt Termelési Osztályának lett
az előadója. 1954-től a Salgótarjáni Bányamentő Állomás parancsnok
helyettesének nevezték ki, e tisztségben hunyt el ötvenöt évesen. 1964-től volt
tagja az OMBKE Nógrádi csoportjának.
(† 1977. február 5. – Salgótarján)
október 1.

* Ari Károly (Ózd) bányagépészmérnök. Első szakmai iskolája 1937-41
között a Rimamurányi részvénytársaság Ózdi Vasgyárában volt ipari
tanulóként és elektroműszerésznek tanult. A háború után továbbtanult a Kandó
Kálmán Elektromos Ipari Középiskolában és ezt követően a
bányagépészmérnöki oklevelet is megszerezte. 1950-től a Nehézipari
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Minisztériumba került, ahol kezdett anyaggazdálkodóként majd a Gépészeti
Osztályra került és 1957-ben az osztály vezetője lett. Egyesületünkben is
működött, vezetőségi tag volt a Bányagépészeti Szakcsoportban.
(† 1975. október 8. – Budapest)
október 10.

* Szentágotai József (Budapest) bányaművelő technikus. Elemi iskoláit és a
középskola alsó osztályait ugyanott, a felső osztályokat a székesfehérvári
kereskedelmi középiskolában végezte, és itt is érettségizett. A II. világháború
eseményei őt is magukkal sodorták. Németország területén került
hadifogságba, ahonnan 1945 év elején jöhetett haza, majd az akkor szokásos
vizsgálati fogság után szabadult. 1945 júniusától elsősorban pénzügyi vonalon
dolgozott 1951-ig. 1947-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem hallgatója volt, de az akkori politikai viszonyok következtében
tanulmányait nem folytathatta. A bányászattal 1951-ben került közvetlen
kapcsolatba, amikor saját kérésére a Dunántúli Ásványbánya Vállalathoz
helyezték, ahol beruházási előadó, majd áruforgalmi osztályvezető volt. 1960ban a számviteli végzettsége mellé Tatabányán okleveles bányaművelő
technikus képesítést szerzett. 1956-62 között Fehérvárcsurgón a tatárhegyi
bánya üzemvezetője, majd 1962-tól, az előkészítőmű üzembe helyezése után,
a modern homoküzem üzemvezető-helyettese lett. Ezen beosztásából, ahol
műszaki tudása mellett a gazdasági és pénzügyi ismereteit is nagyon jól tudta
hasznosítani, 31 éves bányászati szolgálat után vonult nyugdíjba.
(† 2006. november 8. – Székesfehérvár)

október 11.

† Baliga Aurél (Budapest) fémkohómérnök, főbányatanácsos. Édesapja
Baliga Gusztáv, a vashámor igazgatója. 1889-ben végzi be szakmai
felkészülését Selmecbányán. Gyakornokként Zalatnán kezd, majd 1892-ben
Körmöcbányára kerül a pénzverő hivatalba. Ettől kezdve a pénzverési szakma
lesz fő munkaterülete, 1894-ben kinevezik pénztári tisztnek, 1899-ben
továbblép kinevezett mérnök, illetve kohótiszt, majd 1908-tól főmérnök. 1913ban bányatanácsosi rangot kap és főaranyválasztói kinevezést. 1891-ben tagja
lesz a Természettudományi Társaságnak és 1892-ben a létrejött OMBKE-nek.
Közreműködője 1918-ban – hasonlóan, az ugyancsak itt megnevezett Ürmössy
Kálmánhoz – a pénzverő kimentésének Budapestre. Ő is oda költözik és
továbbra is a szakmában marad.
(* 1866. június 21. – Felső-Remete vashámor)

október 21.

* Máthé József (Olasztelek/Erdély) aranyokleveles bányamérnök. Elemi
iskoláit szülőfalujában végezte, majd Székelykeresztúron járt gimnáziumba,
ahol 1941-ben érettségizett. 1941-ben iratkozott be a Magyar Királyi József
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bányamérnöki Karára
Sopronban, ahol 1953-ban bányamérnöki oklevelet szerzett. Egyetemi évei
alatt is munkát vállalt, hogy pénzt keressen tanulmányai folytatására. Itt is
kitűnt vasakarata, szorgalma, mely megmutatkozott tanulmányi
eredményeiben is. Felfigyeltek rá professzorai, többen is hívták tanársegédnek.
A Bányagéptani Tanszéket választotta, oktatta a hallgatókat, részt vett a
tanszék tudományos munkájában is. 1955-ben a Mátravidéki Szénbányászati
Tröszt Rózsa IX-es aknájához került. Az 1956-os forradalomkor
beválasztották a munkástanácsba. A forradalom leverése után szakmai
munkásságát ugyan nem tudták megkérdőjelezni, de üzemi főmérnöki
beosztásából felmentették, és Petőfibányán a tröszt termelési osztályára
helyezték. Egy év múlva már területi főmérnök volt. Részese volt a külfejtéses
bányászat Gyöngyös környéki megvalósításának. 1952-től volt az OMBKE
tagja. († 2006. augusztus 18. – Gyöngyös)
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október 23.

* Szalontai Árpád (Lőrinci) bányamérnök. Elemi iskoláit Lőrinciben,
gimnáziumi tanulmányait Hatvanban fejezte be. Ezt követően közgazdasági
tanulmányokat folytatott négy évig. Egész életpályája az aknamélyítőkhöz
kötődött. Első munkahelye a Középdunántúli Bányászati Mélyépítő
Vállalatnál volt Várpalotán, ahol különböző beosztásokban dolgozott.
Elvégezte a bányaipari technikumot, ezt követően a vállalat központjába,
Székesfehérvárra helyezték át, ahol műszaki beosztásban dolgozott. Az 1956os forradalomban való részvétele miatt a vállalat központjából eltávolították,
ezért Iszkaszentgyörgyön fizikai munkakörben, vájárként dolgozott. Az akkori
vállalati központba, a Bányászati Aknamélyítő Tröszthöz az 1960-as évek
elején vették fel, ahol munka- és bérügyekkel foglalkozott. 1969-ben
levelezőként fejezte be tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetemen, ahol
bányamérnöki oklevelet szerzett. Az 1970-es évek közepén áthelyezését kérte
a Bányászati Aknamélyítő Vállalat Dorogi Körzetéhez, ahol különböző
üzemekben felelős műszaki vezetőként tevékenykedett nyugállományba
vonulásáig. 1970-től volt egyesületünk tagja.
(† 2006. március 4. – Budapest)

október 30.

* Némethy László (Miskolc) kohómérnök. A középiskola elvégzése után
1941-ben a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem BányaKohó- és Erdőmérnöki Karának kohómérnöki szakára iratkozott be. Ezzel a
döntésével egy egész életre szóló kapcsolatba a vaskohászattal. Diplomáját
1945-ben szerezte meg. Első munkahelye a MAVAG diósgyőri gyára volt,
ahol a kovácsüzemben kezdte tevékenységét. Rövid időn belül az üzem
vezetője lett. Közben a MÁVAG mintegy másfél évre a budapesti központba
rendelte, ahol gyárfejlesztési kérdésekkel foglalkozott. 1951-ben Diósgyőrbe
visszatérve a Martin-acélmű gyáregységvezetője lett. 1952-ben az akkori
jelentős diósgyőri fejlesztések segítésére és vezetésére kiemelték, először a
gyárfejlesztési osztály vezetője, majd beruházási főmérnök lett. 1953-ban
Budapestre helyezték, ahol a Csepeli Acélmű főtechnológusa lett. 1956.
novemberében úgy döntött, hogy elhagyja az országot. Ausztrián át Kanadába
került, az Atlas Steels nemesacélgyárában dolgozott, 1965-1969 között az
indiai Durgapur volt a munkahelye. A Kanadában, majd Indiában szerzett nagy
gyakorlat, széles ismeretségi kör és energikus, vállalkozó adottságai
teremtettek alapot arra, hogy 1970-ben saját vaskohászati műszaki-gazdasági
tanácsadó céget alapítson torontói székhellyel. Ez a vállalkozás tovább
bővítette ismereteit, kapcsolatait, és így többször hazalátogatva
találkozhattunk vele. 1988-ban hagyott fel a cég működtetésével.
(† 1992. január 4. – Budapest)

november 1.

* Vass Tibor (Ózd-Sajóvárkony) kohásztechnikus. 1939. június 26-án kezdett
dolgozni az Ózdi Vas- és Acélgyár gépműhelyében. 1944. december 1-jén az
ózdi hadiüzemi parancsnokság bevonultatta Salgótarjánba hadiüzemi
munkásként. Amikor külföldre akarták századukat irányítani, megszöktek.
Súlyosan megsebesült, 70%-os hadirokkant lett. Felépülése után az ózdi
gyárban dolgozott tovább. Két évig a gyár kulturális osztályát vezette, majd 21
éven keresztül az igazgatóság termelési apparátusában előadói feladatokat
töltött be. Közben 1960-ban kohásztechnikusi képesítést szerzett. 1962-ben
Ózdon létrehozták a Megyei Múzeumok Baráti Köre ózdi csoportját, majd
üzemtörténeti csoportot szervezett, melynek a vezetője lett. Az 1970-ben
megvalósult ipartörténeti kiállítás gazdag anyagából 1971-ben hozták létre a
gyártörténeti bemutatót, melyet 1975-ben múzeumi rangra emeltek. Tizenkét
évig volt a Kohászati Gyártörténeti Múzeum vezetője. Szorgalmasan kutatta
Ózd és a gyár történetét, mely eredményeként számtalan kiadványt írt.
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(† 2007. ?? - ??)
november 12.

* Czéhmester Lajos (Tardos/Komárom m.) bányatechnikus, mérlegképes
könyvelő. Szüleit még kisgyermekként elvesztette, nagyszülei nevelték, majd
árvaházba került. 1942-ben kereskedelmi érettségit tett és a bányászathoz
kötődött egész életére. Különböző bányavállalatoknál dolgozott, volt könyvelő
– főkönyvelő – revizor – osztályvezető. 1973-ban a Mátraaljai Szénbányáktól
vonult nyugdíjba. Bányászati ismereteinek fejlesztésére 1963 – 67 között
levelező tagozaton a Petőfibányai Bányatechnikumban tanult és szerzett
oklevelet. Tagja volt egyesületünknek 1968-tól.
(† 1977. június 28. – Gyöngyös)

november 22.

* Gazsi Zoltán (Nagybátony) bányagépészmérnök. Munkásszülők
gyermekeként született, elemi iskoláit is szülőhelyén végezte. Polgári iskoláját
ugyanott kezdte, de szülei költözése miatt Diósgyőrben fejezte be. 1938-tól
lakatos tanuló a DIMÁVAG-ban, majd lakatossegéd 1943 októberéig, amikor
bevonultatták. A hadifogságból 1945. októberében térhetett haza. 1946-ban
gépkocsivezető lett a Magyar Állami Szénbányák Rt.-nél Budapesten, később
gépkocsielőadó. 1949-ben időmérő tanfolyamot végzett és a nógrádi
szénmedencébe, a zagyvapálfalvai Központi Műhelybe került normairoda
vezető-helyettesként. Levelező tagozaton végezve a NME-n 1958-ban
bányagépészmérnöki oklevelet szerzett. 1960-tól a nagybátonyi Szénszállító
és Szolgáltató Üzem részlegvezetője, majd 1964-től a Nagybátonyi Gépüzem
főmérnöke lett. 1982-ben a Nógrádi Szénbányák központi igazgatóságán
műszaki-gazdasági tanácsadó lett nyugdíjba vonulásáig. 1963-ban lépett be az
OMBKE-be, a nógrádi csoportban végzett aktív tevékenységet, részt vett a
szervezésekben, előadásokat tartott, javaslatokat tett.
(† 1988. január 27. – Nagybátony)

november 22.

* Molnár Gyula (Környe) bányamérnök. Bányász családba született, elemi és
polgári iskolai tanulmányait Tatabányán végezte. Ugyanott a XIV-es aknánál
kifutó-fiúként kezdte munkáját a bányászatban, lépegetett tovább. Csillés –
segédvájár – vájár. Elvégezte az aknászképző középiskolát Nagybányán.
Aknászként dolgozva továbbtanult, s vehette át oklevelét Sopronban, 1956ban. Mérnökként 11 éven át a tatabányai VI-os akna főmérnöke volt 11 évig,
ezután a vállalat fejlesztési osztályvezetője és 1974-től területi főmérnök.
1959-től tevékeny tagja az OMBKE tatabányai csoportjának.
(† 1983. augusztus 11. – Tatabánya)
* Szanka István (Budapest) bányagépészmérnök. Szegeden a piaristáknál
érettségizett, az Állami Műszaki Főiskolán 1950-ben bányagépész képesítést
szerez. 1950-ben olajbányászati átképzést szerezve Lovásziban a Termelő
Vállalatnál kezdi pályafutását, majd 1952-ben a nagylengyeli olajmező
termelési üzemvezetője, majd főmérnöke, főtechnológusa. 1954-ben a Soproni
Műszaki Egyetem bányászati szakán, levelező tagozaton olajmérnöki
oklevelet szerzett. 1965-ben az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezetése
Budapestre helyezte és az olajbányászat művelés technológiai osztályának
vezetésére kapott megbízást. 1983-ban ment nyugállományba, de 1989-ig
tanácsadóként dolgozott. Egyesületünk tagja lett 1964-ben.
(† 1996. január 5. – Budapest)

november 25.

november 25.

* Faigel Gyula (Pereces) felsőipari technikus. Az elemi iskoláit és a
gimnáziumot Miskolcon, majd a Felsőfokú Gépipari Iskolát Szegeden fejezte
be 1941-ben. Az első munkahelye a MÁVAG Baross-aknai bányaüzeme lett
művezetői munkakörben, 1945-ben áthelyezték Ormosbányára hasonló
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feladatkörben. 1950-1954 között az Albert-telepi üzem gépészeti vezetője. Ezt
követte a berentei szénosztályozó igazgatói beosztása, majd a Borsodi
Szénbányáknál a beruházási osztály gépészeti vezetése, utoljára a létesítményi
főmérnöki beosztása. 1963-tól egyesületünk tagja volt.
(† 1983. november 20. - Miskolc)
december 1.

* Térfalvi László (Budapest) gépésztechnikus. A négy polgári iskola
elvégzése után vasesztergályos szakmát szerzett. Édesapjával együtt mentek
Székesfehérvárra, a Könnyűfémmű szereléséhez, a hengerműi berendezések
üzembe helyezéséhez az Állami Pénzverőből 1943 elején. Kezdetben
hengercsiszolóként dolgozott, majd a háború utáni újraindítást követően a
meóba került. Munka mellett képezte magát, 1954-ben gépésztechnikus
oklevelet szerzett. A présműbe átkerülve a cső- és rúdhúzó berendezések
technológiáinak kidolgozásával foglalkozott, művezető, majd programozó lett,
végül a Műszaki Főosztályon ismét a húzóműi technológiák fejlesztése volt a
feladata. Innen ment nyugdíjba 1982. december 25-én. 1964 óta volt az
OMBKE tagja, a szakmai kérdések iránti érdeklődése hozta az egyesületbe.
Nyugdíjasként Budapestre költözött.
(† 1996. április 4. –Budapest/Székesfehérváron nyugszik)

december 2.

* Veres K. József (Rudabánya) bányamérő technikus. Már 15 éves korában
munkába állt, mint küldönc dolgozott a vasércbányánál. Munka mellett 1943ban megszerezte a vájári képesítést. Sokszor dolgozott a Vasércbánya
bányamérnökségén és 1947-ben a figuránsok csoportvezetője lett. A
gyakorlatból megszerzett tudásával kiválóan végrehajtotta a bányamérési
feladatokat, az igazgatóság 1950-ben kinevezte bányamérővé. A miskolci
Mikovínyi Sámuel Bányaipari Technikum levelező hallgatójaként
bányatechnikusi képesítést szerzett. Tragikus rudabányai bányaomlás vetett
véget életének 43 éves korában. († 1965. június 8. – Rudabánya)

december 5.

† Bene Géza (Anina/Krassó-Szörény vm.) bányamérnök. A selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémián szerezte oklevelét 1884-ben. Az Osztrák–
Magyar Vasúttársaság délmagyarországi birtokán bányamérnök és a Vaskő és
Dognácska vidéki vasércbányászat vezetője 1884–1890 között, majd az aninai
szénbányászat főnöke 1890-es évektől kezdve. Tanulmányozta Belgium,
Franciaország és Németország szén- és rézbányáit, az erdélyi aranybányákat,
majd a courrières-i nagy bányakatasztrófa színhelyét. Bányaszellőzéssel, ill.
ezzel összefüggésben különböző bányakatasztrófák megelőzésével,
elhárításával,
bányabiztonsági
kérdésekkel
foglalkozott.
Számos
bányatechnikai újdonság magyarországi megismertetője és bevezettetője.
1892-től volt tagja egyesületünknek. (* 1855. július 31. – Buda)

december 13.

* Bálint Elemér (Hidashollós/Vas m.) felsőipari üzemmérnök. Pályafutását
1942-ben a Magyar Siemens Műveknél kezdte, és 1946-ban tervezőként a
Nehézipari Tervező Iroda gyártervezési főosztályára került, amely önálló
vállalattá alakult át, és KGMTI-Kogépterv néven működött tovább. 1960–72ig a kohógéptervezési osztály vezetőjeként dolgozott. Ez idő alatt irányította
az LKM durvahengermű rekonstrukciójának géptervezését. 1972-ben
kinevezték a kohászati és darugéptervezési főosztály vezetőjévé, majd a
Kohászati Gyár- és Berendezés Tervező Iroda vezetésével bízták meg. Az
akkor megvalósuló nagyberuházások: LKM, ÓKÜ, DV, Salgótarján, DIGÉP
tervezését végezték, ez szükségessé tette az iroda szervezetének átalakítását és
a generáltervezési szemlélet kialakítását. Részt vett az OMBKE helyi szervezet
munkájában, vezetésében, a rendezvények aktív tagja és szervezője volt.
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(† 2004. január 15. – Budapest)
december 25.

† Weiss Manfréd (Budapest) nagyiparos, gyáralapító. Hatgyermekes család
legfiatalabb tagjaként született. A kereskedelmi akadémia elvégzése után
Hamburgba került, ahol egy gyarmatáru-nagykereskedésben töltötte négy
inasévét. Azután a kereskedőház cégvezetője lett. Bátyja – W. Berthold – már
hamarabb kezdett üzleti vállalkozásba Budán, ők együttesen alapították meg
1882-ben az „Első Magyar Conserv Gyár”-at. Ezzel a hadsereg szállítói lettek,
s tevékenységüket tovább bővítették töltényhüvelyek és lövedékek
szállításával. Gyárukat egy üzemi robbanás után 1892-ben átköltöztették
Csepel szigetére. Itt további fejlesztéseket végzett, elsősorban a hadsereg
igényeinek kielégítésére, megvalósította rézkohászatot, melyben jelentős
hatással lépett fel az I. háború hadi igénye. 1919-ben gyárát államosították,
ezért öngyilkosságot kísérelt meg, de sikerült megmenteni.
(* 1857. április 11. – Pest)

december 27.

* Remport Zoltán (Alsóság/Vas m.) rubinokleveles kohómérnök. 1942-ben
érettségizett a jó hírű pápai református gimnáziumban, majd a hazai bányászok
és kohászok akkori alma materében, Sopronban szerzett kohómérnöki
oklevelet 1946-ban. Friss diplomásként, 1946-ban a Diósgyőri Vaskohászati
Üzemben kezdett dolgozni, ahol közel 10 évet töltött. Ezután 27 éven keresztül
irányította a Lőrinci Hengermű műszaki munkáját. Elsősorban itt alkalmazta
gyakorlati feladatainak megoldásához a tudományos ismereteket,
közreműködött a Dunaferr mikroötvözött acéltípusainak kifejlesztésében.
Eredményeit egyebek között az Erzsébet híd építésénél használt acéllemezek
kifejlesztése és gyártása során hasznosították. 1983-ban nyugdíjba ment,
azonban ő nem olyan ember volt, aki nyugdíjazása után büszkén ült
megszerzett babérjain. Szakmai lelkiismeretét, alaposságát, a pápai
gimnáziumban szerzett humán érdeklődését a magyar vaskohászat
történelmének kutatására és leírására fordította, ekkor kezdett foglalkozni a
szakma általa megfogalmazott harmadik szintjével, a hazai vaskohászati
szakma történelmével. 1949-től tevékeny tagja volt az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületnek, ezen belül a Vaskohászati Szakosztály
vezetőségének is. († 2017. december 3. – Budapest)

december 27.

* Csépe Ferenc (Kisterenye) kohómérnök. Munkáscsaládból származik. Az
elemi iskolát szülőhelyén, a polgárit Pásztón végezte. 1941-46 között a MÁVnál dolgozott, közben katona is volt. 1947-ben ment Ózdra dolgozni és járt ott
végig egy kohász-ranglétrát: kezdett a nagyolvasztónál, mint elegyelőkészítő
fizikai dolgozó, majd szaktanfolyam elvégzésével gyártáselőkészítő.
Továbbtanulva a NME esti tagozatán szerezte meg mérnöki oklevelét 1956ban. Ezt követően volt üzemvezető – üzemmérnök – főtechnológus –
főmérnök s végül termelési osztályvezető. 1983-ban nyugdíjba vonult. Jelentős
volt tevékenysége az ózdi OMBKE csoport létrejöttében és volt a
csoporttitkára 1962-1976 között.

????????

(† 2000. ?? – Ózd – Küldöttgyűlésünkön emlékeztek elhunytáról)
* Szalai János (Komárom) kohómérnök. A gimnáziumot a piaristáknál, majd
a komáromi bencéseknél végezte kitűnő eredménnyel. A József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni Kohómérnöki Karán 1948ban szerezte meg diplomáját. Két évig tanársegédként dolgozott az egyetem
Tüzeléstani Tanszékén, majd az Almásfüzitői timföldgyárba került. Három év
után jelentkezett a Zagyvarónai Magyar Vasötvözetgyárba, ahol először
főtechnológus, majd 1955-től főmérnök, illetve műszaki igazgató-helyettes
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volt. Jelentős fejlesztéseket hajtott végre, kibővítette a termékválasztékot is.
1977-ben e gyárat otthagyta és a VASKUT-ban beruházási vezetőként
dolgozott 1984-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
(† 2015. október 17. – Salgótarján)
????????

* Németh Emil (Iván/Sopron vm.) kohómérnök. Sopronban érettségizett,
majd kohómérnöki képesítést szerzett a Műegyetem Kohómérnöki Karán
1948-ban. Az egyetem elvégzése után Diósgyőrben dolgozott a
Nagykovácsműhelyben. E munkaterületen a vasúti kerékabroncsok
elektromos fűtésű harangkemencében történő hőkezelését oldotta meg.
Rövidesen jó munkája elismeréseként gyáregységvezetőnek nevezték ki. Az
Anyagvizsgálati Osztályon 1952-től dolgozott. Üzemi tapasztalatait itt
hasznosította. 1957-től az anyagvizsgálat vezetőjeként, az osztály munkáját
haláláig irányította. Egyesületünknek 1964-től volt tagja. Több cikke
megjelent a Kohászati Lapokban. Oktatóként tevékenykedett a NME Fémtani
Tanszékén, középiskolákban, szakmunkásképzőben.
(† 1981. május 30. – Miskolc)

????????

* Bartha Zoltán (Miskolc) gépészmérnök. A középiskola elvégzése után,
1940-ben beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, de a háborús
megszakítás miatt csak 1947-ben szerezhette meg oklevelét. Diósgyőrben a
MÁVAG Kohászati Üzemekben helyezkedett el, 1949-től üzemvezető, 1951től főosztályvezető, 1959-től a főmetallurgus helyettese. 1963-ban a Kohó- és
Gépipari Minisztériumba helyezték át fejlesztési főmérnöknek, majd hasonló
munkakörökbe került és a magyar kohászat fejlesztési és korszerűsítési
munkálataiba tevékenykedett. Segítséget nyújtott az Öntödei Múzeum
létrehozásánál a pénzügyi fedezet előteremésében. 1974-ben átkerül az
Öntödei Vállalathoz, ahol szintén a hazai öntödék fejlesztésében működik.
1982-ben nyugdíjba vonult. Egyesületünknek 1950 óta volt tagja, 1975-80
között az Öntödei Vállalat helyi csoportjának elnöke.
(† 1983. június 19. – Budapest)

????????

* Berkes Gyula ( ? ) kohómérnök. Tanulmányai befejeztével a hazai
alumíniumipar szolgálatába lépett és elhunytáig azt tette. Az 1955-ben
létrehozott Alumíniumipari Kereskedelmi vállalat, majd jogutódai voltak
működésének területei, kezdetben nyilván beosztottként, lépésenként előbbre
jutva ért el a főosztályvezetőségig. Munkaterülete az oly sok gondot okozó
anyagellátás komplex közgazdasági-műszaki feladata volt. Nagy változás
következett be munkásságában, amikor fejlődés a hatvanas évek közepén a
gazdaságirányítás új módszereinek alkalmazását kívánta meg az anyagiműszaki ellátás területén is. Ipargazdasági tudása és műszaki ismeretei
biztosították, hogy jól megfeleljen a változott kívánalmaknak. Hivatali
munkáján kívül egyesületünk Fémkohászati Szakosztályának ipargazdasági
szakcsoportjában is tevékenykedett, 1969-től volt tagtársunk.
(† 1982. február 15. – Budapest)

????????

* Hauer Alfréd (Sopron) kohómérnök. Iskoláit is Sopronban végezte, és
1944-ben a Műegyetem soproni karán kohómérnöki oklevelet szerzett. Az
oklevél megszerzése után tanársegédi állást vállalt dr. Verő József professzor
metallográfiai tanszékén, majd dr. Proszt János, később dr. Romwalter Alfréd
professzorok kémiai tanszékén adjunktusként dolgozott. Tíz éven keresztül
oktatta a soproni kohó-, bánya-, erdő-mérnök- és geofizikus hallgatókat
előadásokon és gyakorlatokon. Professzora betegsége idején évekig önállóan
vezette a tanszéket, és az oktatás mellett volt energiája kutatásra is, az eloxálás,
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a higannyal aktivált alumínium és a differenciális termikus analízis ásványtani
alkalmazásának területén. A nehézipari szakok elköltözése után, 1956-ban a
Soproni Vasöntödébe került, ahol laborvezetőként, majd meovezetőként
dolgozott 1960-ig. Ekkor került a Vasipari Kutató Intézetbe, ahol üzemi
tapasztalatainak megfelelően öntészeti kutatásokkal foglalkozott. Legnagyobb
sikerű kutatási eredményeinek kibontakozása közben, súlyos és hosszantartó
betegség támadta meg. († 1981. október 18.- ?? / Sopronban temették el)
????????

* Wamser Gyula (Budapest) technikus. Vésnökként kezdett dolgozni már
1937-ben, majd könyvelőként dolgozott Budapesten. 1946-ban fordult nagyot
sorsa, ekkor került a szénbányászathoz, ahol folyamatosan dolgozott 1972-ben
történt nyugdíjazásáig. Első bányai munkahelye a borsodi Lyukóbánya volt,
ezután különböző bányaüzemeknél bérelszámoló - személyzeti adminisztrátor
– általános ellenőr – üzemfőnök – üzemélelmezési igazgató. 1953-tól 1956-ig
a Nehézipari Minisztériumban revizor. 1956 elején a Mátravidéki
Szénbányászati trösztnél tölt be különböző feladatköröket. Munkája mellett
végzett főiskolát és bekapcsolódott az egyesületi csoport életébe. 1972-ben
rokkantsági nyugdíjba kényszerült. († 1974. április 12. – Gyöngyös)
1897-ben – 125 éve – történt:

február 18.

* Árkos Frigyes (Pterle) kohómérnök. Selmecbányán végezve a gimnáziumot,
ott folytatta tanulmányait, amelyet Sopronban befejezve szerzett oklevelet
(1921). Pá-lyáját a MÁVAG diósgyőri Vas- és Acélgyárában kezdte
különböző területeken. 1945 után az újonnan megalakult Iparügyi
Minisztériumban dolgozott, majd 1948 végén az új Kohóipari Központ
műszaki osztályának élére került. A vaskohóipar céltudatos fejlesztési
irányelveinek kialakításában fejtett ki eredményes munkát. 1951–53-ban a
Lőrinci Hengerműben, majd a dunaújvárosi (ez a városnév, de csak 1961-től)
Dunai Vasműben főmérnök, majd műszaki igazgató volt. Nyugdíjba
vonulásáig (1964) a Kohászati Értékesítő Vállalat (KOHÉRT) igazgatója volt.
Nyugdíjasként is tovább dolgozott az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
(OMFB) kötelékében a hazai vaskohóipar távlati fejlesztésének tervein.
Egyesületünknek 1920-tól volt tagja, a Kohászati Lapoknak 1957-től 1966-ig
főszerkesztője.
(† 1967. május 13. – Budapest)

március 12.

* Bánhegyi (Burde) László (Őrhalom) kohómérnök. Iskoláit Egerben
végezte, ahol 1915-ben érettségizett. Érettségi után ösztöndíjjal Selmecbányán
a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola Kohómérnöki Karára iratkozott be.
1916 nyarán besorozták és főiskolai tanulmányait megszakítva, Losoncra
vonult be katonának. Hadifogságból 1919-ben szabadul, megszakadt
tanulmányait már Sopronban fejezhette be 1921-ben. Diósgyőri Vasgyár
acélöntödéjében kezdi munkásságát, majd a GANZ Vasöntödéjében folytatva
az öntőkhöz köti szakmai életét haláláig. Eredeti családnevét1934-ben
magyarosította. Munkába állásától kezdve tagja az OMBKE-nak, egyesületi
munkásságát is több emlékéremmel ismerték el, az Öntödei Szakosztály
vezetőségében is részt vett. († 1967. szeptember 20. – Budapest)

március 19.

† Halmay Albin (Budapest) bányamérnök. Édesatyja cs. k. bányagondnok,
később bányakapitány volt. Reáliskolai tanulmányait szülőhelyén, Brünnben
és Krakkóban végezte, felsőfokú tanulmányait a leobeni műegyetemen kezdte,
majd 1864-ben Selmecbányán nyerte el a bányamérnöki oklevelét. Szakmai
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pályáját a fenyőkosztolányi (Nyitra vm.) szénbányáknál kezdte, majd 1878-tól
1884-ig a Nógrád megyei „Északmagyarországi Kőszénbánya és Iparvállalat
Rt.” baglyasaljai bányáinál, mint főbányagondnok folytatta. Ezt követően a
„Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.” bánszállási bányatelepén bányafőnök.
Megromlott egészsége miatt 1896. októberében ideiglenes szabadságolását
kérte – de elhunyt. Tagja volt több műszaki egyesületnek, így az OMBKE-nek
is alapító tagja. (* 1844. március 1. – Wieliczka)
március 21.

* Dufek Elek (Iharkút) gépészmérnök. Pápán a Szent Benedek rendi
gimnáziumban érettségizett 1916-ban. A budapesti Magyar Királyi József
Műegyetemen tanult 1923. december 17-ig. 1924. július 11. – 1932. október
31. között a Ganz és Társa Részvénytársaságnál vállalt munkát. A Salgótarjáni
Kőszénbánya Részvénytársaság szolgálatába 1932. november 1-én lépett.
1932. november 1-től 1935. február 28-ig a gépészeti osztályon, 1934
októberétől 1935. március 1-ig a baglyasaljai gépműhelyben dolgozott. 1935.
március 1-től a zagyvapálfalvai Központi Gépműhelybe helyezték át, itt
nevezték ki 1940. január 1-én főmérnökké. 1941. február 7-től Várpalotára
került dolgozni, majd 1945. decemberétől gépészeti főfelügyelőként a
zagyvapálfalvai Központi Műhely üzemfőnöke volt 1949-ig.
(† 1966. november 24. – Budapest/Farkasréti temetőben nyugszik)

március 30.

* Solti Márton (Zernest/Brassó vm./ma Zărnesti/Erdélyben) felsőipari gépész.
Szakmai tanulmányait a szegedi felső ipariskolában, a gépészeti szakon
végezte. 1915-ben a Győri Ágyúgyárba került gyakornoknak, de csakhamar
öntész ellenőri munkát kapott. 1920-ban lépett be a csepeli Weiss Manfréd
Gyárba, ahol először a szerkesztésben, majd az acélműben dolgozott. Öt év
múlva a vasöntödébe került vezető-helyettesnek. Rövid idő után a két öntöde
és melléküzemeinek vezetésével bízták meg. 1932-ben átvette a csepeli
fémöntöde megüresedett vezetői posztját. Nehéz feladat elé állították, mert
gépészeti képzettségét sehogy se tartotta összeegyeztethetőnek a
fémöntészettel. De új szakmáját nemcsak megtanulta, hanem országos
hírnévre is szert tett. 1946 és 1949 között megszakadt csepeli szolgálata, ekkor
hozzáfogott egy vállalat alapításához. Ez volt a Qualital, amely ma is működik
Apcon (bár 1989 körül privatizálták). Mikor 1949-ben a vállalatot
államosították, Solti Mártont visszahívták Csepelre, ahol új termékek gyártását
vezette be, új technológiákat dolgozott ki. Innen ment nyugdíjba 1957-ben.
1949-től volt egyesületünk aktív tagja. († 1982. március 14. – Budapest)

május 14.

† Wagner József (Selmecbánya) bányamérnök. Szülővárosában végezte az
iskolákat s a reáltanodát is, majd 1859-1863 között sikerrel végezte
tanulmányait a selmeci akadémián. A Pénzügyminisztérium kinevezte őt
bányakincstári
szolgálatban
a
joachimsthali
főbányahivatalhoz
bányagyakornokká, ahol 1863-ban tette le a hivatalos esküt. 1868-69-ben kb.
egy évet Tirolban töltött, majd Bécsbe rendelték a központi kémlőhivatalhoz.
1870-ben az alsó-magyarországi kémlőegyesület megnyerte őt és központi
kémlésszé nevezte ki. 1872-ben megbízták a bélabányai kohó vezetésével,
amelyben rendkívül sikeresen működött. Nemcsak gyakorlati működésében
volt sikeres, szakmai írásai belekerültek az akadémiai tankönyvekbe is.
Működésének sikerei alapján a király Őfelsége kinevezte bányatanácsossá,
amivel ő lett az első, mint magántársulatnál működő bányatisztviselő. Az
OMBKE-nek létrejöttétől alapító tagja volt. (* 1840. -?? - Bécs)

június 15.

* Sinkovics János (Szeged) gépészmérnök. Szülővárosában végezte el az
Állami Felső ipariskolát (gépészet és elektrotechnika) 1915. június 20-án.
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1915-től katona volt az I. világháborúban, itt fogságba került 1918-ig. 1919ben leszerelt és villanyszerelőként helyezkedett el. 1921-ben lépett az
Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Részvénytársaság
szolgálatába, és a Szánas aknán kezdett dolgozni. 1923-ban gépmester, majd a
csillejavító műhely vezetője lett. 1925. január 1-én átvette állományába a
Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság. 1927-ben megszerezte az
elektromos telepkezelői képesítést Budapesten, majd az iparvasúti
robbanómotor vezetői képesítést. 1935-ben a Mérnöki Tanács felvette a
mérnökök nyilvántartásába. 1943. elejétől a zagyvapálfalvai Központi Műhely
főmérnöke lett. 1944. decemberében elvonult, az igazolóbizottság 1946. január
25-én igazolta, ám ennek ellenére nem vették vissza. 1946-1948 között az
Óbudai Téglagyár helyreállítását vezette. 1948-1953-ban Petőfibányán
helyezkedett el. 1952-1953-között Komlón osztályvezetőként dolgozott, majd
a Bányászati Aknamélyítő Vállalat, illetve az Anyag és Gépjavító Vállalat
főmérnök helyettese volt. 1955-1959 között a Bakonyi Bauxit Bányák
gépészeti osztályvezetője lett. 1959-ben vonult nyugállományba.
(† 1985. november ?? – Budapest)
június 15.

* Bóday Gábor / Czekelius Günther (Nagyszeben) bányamérnök. 1918-ban
kezdte bányamérnöki tanulmányait az ausztriai Pribramban, majd Leobenben
folytatta, és a Berlin-Charlottenburgi Műszaki Egyetemen fejezte be. Két évig
Németországban (Bitterfeld) barnaszén külfejtési és brikettgyári üzemben
dolgozott, 1924-től az Ajkai Kőszénbánya Rt.-nél gépészeti üzemvezető,
1928-1947-ig bányaigazgató. Az 1935-től az Egyesült Izzóhoz került bánya
vezetőjeként nevéhez fűződik a bányák bővítése, rekonstrukciója, a padragi új
bányaüzem megnyitása. A II. világháború végén, a német csapatok
visszavonulásakor megakadályozta az üzemek felrobbantását. 1949-től
Komlón irányította a termelést, mint a bányatröszt koksz-szén termelésének
főmérnöke, 1958-ban nyugdíjazását kérte. 1959-től haláláig a Szabadalmi
Hivatal külső munkatársaként magyar-német szakfordító volt. Szakcikkei az
„An-schnitt” (Bochum) c. folyóiratban, a Bányászati és Kohászati Lapokban
jelentek meg. Magyarra fordította Ch. Delius 18. században írt művét:
Anleitung zu der Bergbaukunst. Az OMBKE-nek 1931-től tagja, 1972-től
tiszteleti tagja volt. Hoszszú ideig gondozta az Egyesület könyvtárát.
Munkásságát több emlékéremmel ismerték el. († 1989. június 28. – Budapest)
(1945-ben vette fel felesége, Bóday Éva családi nevét.)

július 2.

* Popper József ifj. (Nagyenyed/Fehér vm./Erdély) bányamérnök, geológus.
Tanulmányait Sopronban a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán végezte
1922-ben. Aradon dolgozott (1919-1925), majd a gurabárzai aranybányánál a
zúzók főmérnöke (1925-26). Radnán (1926-28) és a szentegyházasfalui
vasműveknél (1928-30) mérnök. Nagybányán a Phoenix-nél (1930-40), majd
Balánbányán (1940-41) és a nagybányai bányaigazgatóságnál mérnök (194849), igazgató (1950), és a bánya-technikumban geológiát tanított (1948-55). Ő
fejtette meg Misztbányán a Kisasszony, Arthur és József telérek tektonikáját,
és Herzsabányán az északi telérek megnyitása a nevéhez fűződik. († 1955. ???)

július 7.

* Sey Tamás (Baranya-Szentlőrinc) gépészmérnök. Pécsen tette le a
gimnáziumi érettségit 1915-ben. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Főiskolán 1915-től tanult, oklevelét Sopronban kapta meg 1923. október 10én. 1921. április 22-én került az Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya
és Iparvállalat Részvénytársaság állományába, ahol a mizserfai kerület
bányamérnöke, 1924-től bányafőmérnöke volt. Majd 1925. január 1-től a
jogutód, a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság szolgálatában állt. Volt
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műszaki titkár, a József akna, a Gyula akna, és a Forgách lejtős akna
üzemvezetője. 1934. január 1-től főmérnöki kinevezést kapott, 1942. január 1én bányafelügyelő lett. 1943-tól József lejtős akna és Forgách lejtős akna
vezetője volt. 1944. decemberében elvonult, visszatérve 1945. október 11-én
igazolták Salgótarjánban, de az üzemi bizottság nem vette vissza. 1946-1962
között Dorogon és Pilisszentivánon dolgozott. 1962-ben vonult
nyugállományba. 1924-től tagja volt az OMBKE-nek.
(† 1972. március 17. – Budapest) – tehát halálának 50 éves évfordulója is most
van.
július 11.

* Dr. Vargha Kálmán (Korompa) vaskohómérnök. Érettségi vizsgája után a
világháború frontjaira kerül, ahonnan súlyos sebesülésekkel tér vissza. Így
kezdi el tanulmányait a selmecbányai főiskolán, majd Sopronban 1921-ben
kitüntetéssel szerez vaskohómérnöki oklevelet. Gyakorlati tevékenységét a
korompai vasgyárban kezdi el, a gyárat azonban rövidesen leállítják. A hazai
elhelyezkedési nehézségek miatt ekkor Párisba megy, és oklevelét eltitkolva a
Renault-autógyárba áll be munkásnak. Újításai következtében képzettsége
mégis rövidesen kiderül, s így alkalma nyílik elhelyezkedni Franciaország
akkori legnagyobb kohászati gépgyárában, ahol gépeket és gyárakat tervez. A
tervezőirodában tapasztalt számítási nehézségek és hibák - s nem különben a
francia tudományos világ akkori érdeklődése a nomográfia iránt - egy új
nomogramrendszer feltalálására ösztönzi, amelyet a magyar műszaki életben
ma is kiterjedten ismernek és alkalmaznak. 1933-ban, gazdag műszaki
tapasztalatok és négy idegen nyelv ismeretének birtokában hazatér. A
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.T. vezérigazgatóságán nagy intenzitással
– és eredményesen – igyekszik bevezetni a fejlett nyugati termelési
módszereket és korszerűsíteni a hazai berendezéseket. Kezdeményezője majd
kidolgozója volt az 1933-1944 közt létrehozott első hazai acélszabványoknak.
1936-ban doktori oklevelet szerez, 1940-ben pedig műegyetemi
magántanárként kohászati géptani előadásokat tart. A második világháború
utáni nagy ipari átrendeződésben ismét megtalálja az alkotómunka lehetőségét,
a Nehézipari Központba, majd a Kohóipari Tervezőirodába kerül. 1967-ben
nyugalomba vonul, de még sok évig nem szűnik meg alkotni. Egyesületünknek
1929-től nyugdíjba vonulásáig aktív tagja volt.
(† 1981. szeptember 21. – Budapest)

július 18.

† Clement Gyula (Selmecbánya) bánya-, erdő- és kohómérnök. Középiskoláit
Besztercebányán végezte és 1868-ban ment a selmeci akadémiára, ahol
akkoriban 4 év alatt mind a három szakiskolát elvégezte. 1872-ben 2 hónapig
bányagyakornok volt Miksa-aknán. Október 1-én bevonult Budapestre az
utász ezredhez, de szembaja miatt egy hónap után végleg elbocsájtották.
Ezután Zólyombrézón volt gyakornok, majd művezető, 1874-ben Tiszolcra
helyezték át, ahol ellenőrként működött. 1876-ban Selmecbányára került a
Magyar Királyi Bányaigazgatóság számosztályára és 1878-ban
megválasztották a város számvevőjének is. (*1849. április 5. – Bakabánya)

július 30.

* Dr. Mika József (Budapest) vaskohómérnök. Alkotó életnek első fontos
állomása volt I923-ban oklevelének megszerzése, ő akkor már a diósgyőri
vasgyárban dolgozott a kémiai laboratórium vezetőjeként. 1924-ben nevezték
ki a Pénzügyminisztérium Műszaki Osztályának létszámába, és
szolgálattételre a soproni Főiskola Bányavegytani Tanszékére osztották be.
1927-ben a Főiskola Elemző és Fizikai Kémiai Tanszékére nevezték ki
adjunktusnak. 1943-ban a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Karának Elemző Kémiai Tanszékén
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laboratóriumvezetői beosztást kapott. 1950-ben intézeti tanár lett- és
megbízást kapott az Elemző Kémiai Tanszék vezetésére. l952-ben egyetemi
tanárrá nevezték ki. Kiemelkedő tudományos munkásságáért a kémiai
tudományok doktora címet kapta, akadémiai jutalommal. A Kohómérnöki Kar
Miskolcra költözésekor a Kémiai III. Tanszék vezetője lett. E Tanszéket 1959.
nyaráig vezette, majd 1960-ban megvált az Egyetemtől, nyugdíjba vonult.
I957-ben az Akadémia eredményes munkásságáért elnöki jutalomban
részesítette. 1973-ban a Nehézipari Műszaki Egyetemen aranydiplomát kapott.
1924-től volt az OMBKE tagja. († 1975. március 29. – Budapest)
augusztus 26.

* Jakóby László (Luzsna/Liptó vm.) kohómérnök. Középiskoláit a rózsahegyi
és selmecbányai piarista gimnáziumban végezte, Selmecbányán érettségizett.
A soproni Bányászati és Erdészeti Főiskolán kohómérnöki oklevelet szerzett
1924-ben. Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített. Tanulmányai
befejezése után a Hirman Ferenc-féle öntöde és vagonfelszerelési gyár
üzemvezető mérnöke és a Miskolc-vidéki Kőszénbánya Rt. üzemvezető
mérnöke (1924–1925). A csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművek
Alumínium- és Fémöntödéjének vezető főmérnöke 1925–1931 között.
Budapesten önálló kohómérnöki tervező- és tanácsadó irodát nyitott, majd
speciális kemence-, kazán- és kohó-építőipari, ill. szigetelővállalatának
vezetője. 1949-től a Magyar Alumínium- és Könnyűfémipari Kutató Intézet,
ill. a Fémipari Kutató Intézet Kohászati Osztályának osztályvezető főmérnöke
1957-ig. Címzetes egyetemi tanár. Kohászati, kohó- és gépipari anyag- és
gyártásismerettel, elsősorban a fémöntödei homok vizsgálatával, az alumínium
és a nehéz színesfémek kohászati kérdéseivel, az alumínium- és
magnéziumötvözetek tulajdonságaival foglalkozott, a magyarországi
magnézium- és cinkkohászati anyagtudományi kutatások egyik elindítója.
Különösen értékes kohászattörténeti és művelődéstörténeti tevékenysége.
Feldolgozta az OMBKE és lapja, a Bányászati és Kohászati Lapok
megalapításának körülményeit. 1936 – 1947 között a BKL szerkesztője és
1935-44 között az egyesület főtitkára. Számos szakkönyv, egyetemi jegyzet,
egyéb tudományos ismeretterjesztő kiadvány szerzője és szerkesztője.
(† 1957. szeptember 4. – Budapest)

szeptember 22. * Dr. Tulassay László (Léva) kohómérnök. Középiskolai tanulmányait
ugyancsak Léván végezte. Közvetlenül az érettségi után, 1915-ben bevonult
katonának és 1918-ban hadnagyként szerelt le. Beiratkozott a Bánya- és
Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 1922-ben kohómérnöki oklevelet szerzett.
Gyakornoki éveit Ózdon, az akkori Rimamurány-Salgótarjáni Rt.-nél töltötte.
1922 és 1926 között a Ganz-gyárban dolgozott, mint szerkesztő és
üzemmérnök. Itt különféle hőkezelő kemencék korszerűsítésével, illetve új
kemencék tervezésével bízták meg. A feladatot igen eredményesen oldotta
meg. A sors kifürkészhetetlen útja 1926-ban eddigi tevékenységével merőben
ellentétes területre állította. Az újonnan felállított Főkémlő Hivatal segédmérnöke lett. Úttörő munkásságot fejtett ki egyes különleges színesfém- és
ércanalitikai kérdésekben. Az elemzések mellett közreműködött a
nemesfémötvözetek technológiájának kifejlesztésében. Közben elvégezte a
budapesti Tudományegyetem jogi fakultását, ahol 1939-ben dr. juris oklevelet
nyert. Szorgalma és kiváló munkásságának eredményeképpen rövid idő alatt
bányafőtanácsos lett, majd 1942-ben a Hivatal vezetőjévé nevezték ki. A
nehézipari központ szakértőjeként 1947-ben részt vett a Jugoszláviából
vásárolt nemesfémtartalmú bliszterréz átvételében és a feldolgozása révén
nyert nemesiszap visszaadásában. 1948-ban a felsőbb hatóság kérésére
elvállalta az Állami Pénzverő igazgatói beosztását, ahol elsősorban szervezeti
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kérdésekkel foglalkozott. A Pénzverőtől viszonylag rövid idő után megvált,
majd 1951-ben az Ipari Minőségellenőrző Intézethez került, ahonnan 1952-ben
a Magyar Szabványügyi Hivatalba helyezték. Működése során jelentős
szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Egyesületünknek 1920 óta tagja. Az
1963. évi egyesületi közgyűlés a Zorkóczy-emlékérem bronzfokozatával
tüntette ki. (†1965. február 11. – Budapest)
október 4.

* Dr. Szkicsák Ferenc (Námesztó/Árva vm.) bányaorvos. A középiskolát
Kassán és Lőcsén, a budapesti királyi magyar tudományegyetem orvosi
fakultását 1922. június 17-én végezte el, oklevelet 1923. május 1-én kapott. A
budapesti Szt. Rókus kórházban volt orvosgyakornok, majd 1923. augusztus
1-től az Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat
Részvénytársaság baglyasaljai kerületében bányaorvosaként dolgozott. Tagja
volt a községi képviselőtestületnek, elnöke a sportegyesületnek és társelnöke
a polgári lövész-egyletnek.1925. január 1-től, a Salgótarjáni Kőszénbánya
Részvénytársaság szolgálatába állt, és Etesen dolgozott bányaorvosként.
Súlyos betegségben hunyt el. (†1937. június 10. – Etes/Nógrád m.)

november 5.

† Miller Albert (Graz) mérnök, a selmecbányai, majd a leobeni bányászati
akadémia tanára. Selmecen tanult bányászatot-kohászatot. 1847-ben került a
selmeci akadémiára, ahol a geometria–építészet tanszék tanára, majd vezetője
lett. A szabadságharc kettészakította itteni karrierjét; 1848-ban Leobenbe
távozott, s az ottani akadémián tevékenykedett nyugdíjba vonulásáig, 1872-ig.
1855-ben feltalálta a poláris és orthogonális rudas planimétert, majd a
kompenzáló poláris planimétert és ő fogalmazta meg elsőként a
gömbplaniméter elvét. (* 1818. február 6. – Tápiószele)

november 10.

* Bauer Géza (Livnó/Bosznia) bányamérnök. A budapesti Markó utcai
főgimnáziumban tanult, majd katonai szolgálatra vonult be. 1915-től 1918-ig
a 23. közös gyalogezredben szolgált, és hadnagyként szerelt le. Selmecbányán
1918-ban kezdte meg a felsőfokú tanulmányait, a bányamérnöki oklevelet
azonban már Sopronban kapta meg 1923. október 11-én a Bányamérnöki és
Erdőmérnöki Főiskolán. 1923. március 13-án lépett a SKB Rt. szolgálatába és
1952-ig – egy év háborús kihagyással – e cégnél dolgozott. 1952 – 1954 között
a Borsodi Szénbányászati Trösztnél dolgozott, onnan ment 1955.01.01-től
nyugdíjba. Gyémánt-diplomáját 1983-ban kapta meg.
(† 1986. január 24. – Salgótarján)

december 7.

† Gerber Frigyes (Salgótarján) bányamérnök. Pancsován, a főreáliskolában
végezte középiskolai tanulmányait. A freibergi bányászati akadémiára 1873ban iratkozott be, majd 1876-ban kitüntetéssel általános mérnöki és
bányamérnöki oklevelet szerzett. 1878-ban Berszászkán töltötte gyakorlati
idejét. 1880-tól a Kozla bányatelep üzemvezetője volt. 1882-ben lépett a
Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársaság szolgálatába. Zemlinszky Rezső
salgótarjáni bányaigazgató 1884-es nyugállományba vonulása után a vállalatot
Márton Lajos mérnökkel közösen vezette. 1886-tól bányagondnoknak
nevezték ki a salgótarjáni igazgatóság élére. 1886-1889 között az ő
irányításával kezdődött meg a több évtizedre tervezett aknák (Károly akna,
Ferenc akna, Frigyes akna, Amália akna, valamint Lajos és Gusztáv lejtős
aknák) nyitása. Igazgatósága idején vezették be 1888-ban a villanyvilágítást a
József rakodón és a Zagyvai rakodón, illetve létesült 1893-ban a Zagyvai
rakodó szénosztályozója és 1895-ben a pálfalvai Központi Javítóműhely. A
Ferenc József-rend lovagkeresztjét az 1888. november 7-én történt
bányaszerencsétlenség során kifejtett mentési munkájáért kapta meg. 1889-től
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nyolc éven keresztül salgótarjáni bányaigazgatóként dolgozott. 1897.
december 5-én az OMBKE Salgótarjáni Osztályának ülésén egy előadás
közben szívinfarktust kapott és ennek következtében hunyt el. Zemlinszky
Rezsővel közös a salgótarjáni temetőben található síremléke. (* 1856.
november 28-án Mitrovica / Szávaszentdemeter / Szerém vm.)
????????

* Schön Gyula (Zólyombrézó) aranydiplomás vaskohómérnök. Régi
kohászcsaládból született, édesapja a zólyombrézói állami vasgyár
martinacélművében acélgyártó főmester volt. 1916-ban beiratkozott
Selmecbányán a Főiskola vaskohómérnöki szakára. Mivel 1918 végén e
főiskola megszűnt, tanulmányait 1919-ben Brünnben a Műszaki Egyetem
gépész szakán folytatta, de egy év után megélhetési gondok miatt nem tudta
folytatni. Átmenetileg a zólyombrézói vasgyárban kapott szerkesztői állást,
majd 1922-ben Sopronban folytatta megszakadt tanulmányait és 1924-ben
vehette át oklevelét. Szolgálatát a Diósgyőri Vasgyár Finomhengerművében
kezdte meg és ugyanezen gyárból ment nyugdíjba 37 évi szolgálat után 1960
végén. Végig ragaszkodott a hengerműhöz, ahol különböző vezető
beosztásokban működött. A II. világháború alatt közreműködött a gépek
mentésében, majd az újraindításban. Nyugdíjazása után sokat foglalkozott a
kohászat történetével, különösen a magyar kohászat és hengerészettel.
(† 1978. április ? - /19-én temették/ Miskolc)

????????

* Jung Béla (Zarándnádasd/Arad vm.) vaskohómérnök. A középiskolát a
szászvárosi gimnáziumban végezte. Főiskolai tanulmányait 19l4-ben
Selmecbányán kezdte. 1915-ben katonai szolgálatra vonult be, tanulmányait a
háború után a Sopronba áthelyezett főiskolán folytatta, ahol 1926-ban
vaskohóınérnöki oklevelet szerzett. Első munkahelye a resicabányai kohómű
volt, ahol a nagyolvasztó üzemben, valamint a martin- és elektroacélműben
volt alkalmazásban. 1929-ben a csepeli Weiss Manfréd Művekben kezdte meg
működését és 1964-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig a Csepel Vas- és
Fémművek volt a munkahelye, kezdetben mint üzemmérnök, később mint
üzemvezető főmérnök, végül tanácsadó mérnök. Vaskohászati szakértője volt
a Bányászati Kutató Intézetnek. Aktív tevékenységet fejtett ki tudományos
egyesületeinkben, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben,
valamint a Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakbizottságban.
(† 1968. november 5. – Budapest)
1872-ben – 150 éve – történt:

január 1.

* Tiles János (Körmöcbánya) bányamérnök. Tanulmányainak befejeztével
1894-ben vehette át oklevelét Selmecbányán. Első állását az
Északmagyarországi Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Rt.-nél az akkor
meginduló újtokodi bányászatnál nyerte el, így részt vett a telep és aknák
tervezésénél, kialakításánál. Át akarták irányítani a nógrádi területre, de inkább
a Trifaili Bányatársulat Tokod-dorogi műveihez ment át. E cég később a
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. része lett, s került ő így Tatabányára.
Kiemelkedő tevékenységét elismerve a cégnél előbb főmérnök, 1909-től
bányaigazgató-helyettes, majd 1915-től az egész terület vezetője. 1918-ban
elnyeri a bányatanácsosi, majd 1922-ben bányaügyi főtanácsosi kinevezést. A
BKL-ban több cikke jelent meg, és megírta a MÁK Rt. fejlődéstörténetét is.
1903-től lett az OMBKE tagja, 1929-1936 között az egyesület alelnöke volt.
(† 1938. január 10. – Budapest) (Megjegyzés: az internet jóvoltából az eredeti
keresztelési anyakönyv is elérhető, ott a családnév Tillesch-ként íródott be. A
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körmöcbányai Állami Főreál-tanoda 1883-1890 közötti évkönyveiben Tilesch
néven van beírva)
március 20.

* kistokaji Faragó Gyula (Budapest) kohómérnök. Selmecbányán szerezte
meg oklevelét 1895-ben, de már 1893-ban kezdte pályafutását Salgótarjánban.
Az ózdi gyár újjáépítésében jelentős szerepe volt. A társulat többször küldte
tanulmányútra Németországba és Belgiumba. 1908-ban lett a borsodnádasdi
lemezgyár igazgatója. Négy év alatt modernizálta az üzemet és szép
munkástelepet létesített, amelyet róla neveztek el „Faragó-telepnek”. 1912-ben
nevezték ki az ózdi gyár igazgatójává és ebben a minőségében működött 1936ig, amikor nyugalomba vonult. A gyár mai kiépültsége és technikai
berendezése nagy részben az ő munkája. Ő létesítette a munkás olvasó-egylet
kultúrházát, valamint a Velence-telepi háromszobás munkáslakásokat. Vezető
szerepet vitt valamennyi kulturális, társadalmi és szociális egyesületben.
Békében katonai szolgálatot teljesített. A kommunizmus idején bátorságával
minden fegyveres segítség nélkül féken tartotta a felizgatott tömeget. Érdemei
elismeréséül 1923-ban kormány-főtanácsossá nevezték ki. OMBKE-nek 1902
óta volt rendes tagja. (1942. április 2. – Budapesten, de hamvai Miskolcon, a
Deszka-temetőben nyugszanak.)

május 18.

* Bérczi Sándor (Kapnikbánya/Szatmár vm.) bányamérnök. Az elemi iskolát
Szászsebesen, a főgimnáziumi tanulmányait Kolozsváron, a piaristáknál
fejezte be 1890-ben. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémiát 1893ban végezte el, oklevelét 1896. október 12-én kapta meg. 1895-ben tanársegéd
volt az Akadémián, majd 1896-ban, az erdélyi Lupénybe került
bányamérnöknek. 1897. október 1-én lépett a Salgótarjáni Kőszénbánya
Részvénytársaság szolgálatába. Kezdetben a pálfalvai kerület fúróüzeménél,
később a feltárás alatt álló bányáknál dolgozott mérnökként 1897-1901 között.
1901-től nevezték ki bányafőmérnöknek, 1905-ben bányagondnok, 1909-től
bánya főfelügyelő, bányaigazgató helyettes lett. Mivel Hoffmann Richard a
Nyitra megyei szénbányákhoz került igazgatónak (Nyugatmagyarországi
Kőszénbánya Részvénytársaság) Bérczi Sándor is vele ment 1909. július 15től. 1920-ban távoznia kellett Handlováról, majd átvette a Salgótarjáni
Kőszénbánya Részvénytársaság érdekeltségébe tartozó, Hatvanvidéki
Szénbánya Részvénytársaság lignitbányászatának az irányítását. 1922. január
28-án tért vissza Nógrád megyébe, s a meg-induló kisterenyei szénosztályozó,
az új kolónia, a kazári és a mizserfai szénosztályozó építkezéseit irányította.
1923. január 1-től, bányaigazgatónak nevezték ki. A bányaügyi tanácsosi címet
1924-ben kapta meg. 1930-ban helyettes bányaigazgatónak nevezték ki. 1937ben kapta meg a bányaügyi főtanácsosi címet. Roth Flóris salgótarjáni
bányaigazgató 1938-ban történt nyugállományba vonulása után a központi
igazgatóság a salgótarjáni bányaüzemek irányításával bízta meg 1938. április
1-től. 1939. szeptember 1-én, Bérczi Sándor nyugállományba vonult.
Létrejöttétől tagja volt az OMBKE-nek.
(† 1945. szeptember ? – Budapest; 17-én temették el)

augusztus 30.

* Vida/Weil Jenő (Budapest) nagytőkés, iparvállalati vezérigazgató.
Elvégezte a budapesti kereskedelmi akadémiát, és mint gyakornok kezdte
pályáját a Grünwald és társa szeszgyárnál. 1897-ben a Magyar Általános
Kőszénbányához (MÁK) került, mint intéző. Rövidesen cégvezető, majd
igazgató lett, 1914-től pedig vezérigazgató. A felszámolás előtt álló MÁK-ot
átszervezte és hatalmas iparvállalattá fejlesztette. A háború alatt az Országos
Szénbizottság és a Központi Árvizsgáló Bizottság tagja volt. 1918-ban a MÁK
érdekkörébe vonta az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt.-t. Jelentős
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tőkét fordított az első világháború utáni években felfedezett dunántúli
bauxittelepek feltárására és a bauxit hazai feldolgozására. Felsőgallán
alumíniumkohót helyeztetett üzembe. Igazgatósági tagja a GYOSZ-nak, az
Országos Iparegyesületnek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának és
elnöke a Cementgyárak Országos Szövetségének. Komárom Esztergom
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye törvényhatósági bizottsági
tagja. 1927-től a felső-ház tagja, egy év múlva a magyar felsőház örökös
tagjává nevezték ki. A német megszállás után elhurcolták és Auschwitzba
deportálták.
(† 1945. március 5. - Auschwitz)
október 2.

* Porubszky Béla (Selmecbánya) bányamérnök, fő-bányatanácsos. A
selmecbányai középiskolai tanulmányai után 1894-től Máramarosban
bányagyakornok. S miután 1898-ban a selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Akadémián mérnöki oklevelet szerzett, kinevezték az aknaszlatinai
sóbányahivatalhoz segédmérnöknek. Majd a rónaszéki sóbányánál (1905-15)
mérnök, főmérnök. Utána Tótsóváron a sóbányahivatal főmérnöke, vezetője
(1915-18), majd a csehek internálása elől Egerbe menekült, és 1922-ben ott is
vonult nyugalomba. 1935-ben az egri evangélikus gyülekezet főfelügyelőnek
választotta, majd 1943-ban újból a sóvári fő-bányahivatal főmérnöke volt.
(† 1954. október 1. – Eger.)

december 2-án Alakította meg kormányát Szlávy József (*1818-†1900) Magyarország első
bányamérnök miniszterelnöke, magyar arisztokrata politikus, aki
Selmecbányán szerzett diplomát 1844-ben. (További részletek a 44. oldalon)
december 18.

* Verbói Cséti Róbert (Selmecbánya) vaskohómérnök. Középiskolai és
felsőfokú tanulmányait is Selmecbányán végezte. Kohómérnöki oklevelének
megszerzése után egy évig Esztergomban dolgozott, majd ő is a pedagógiai
pályára lépett, ám csak rövid ideig (1895–96) tevékenykedett az építészeti
tanszék asszisztenseként. Elsősorban gyakorlati tevékenysége, illetve ennek
eredményei alapján vált halhatatlanná. Az akadémiát elhagyva korán és
fiatalon jutott felelősségteljes tisztségekbe, ám ezt az általánosan elismert
szakképzettségével érdemelte ki. Így lett az Első Magyar Acélgyárnál vezető,
később pedig igazgató. Az igazgatói székben azonban nem pihent, s nem is
csak a legszükségesebb teendőket látta el, hisz a gyárat õ fejlesztette naggyá.
Hogy többet tudjon, s még többet tehessen, sokat utazott, tanult, tárgyalt, s
végezte fárasztó hivatalnokoskodását. Ennek következtében egészségi állapota
is megromlott, ezért visszavonult vidéki birtokára. Még szorosabb kapcsolatba
lépett az ásványolajszakmával, megalapította az Ampla Ipari és Kereskedelmi
Részvénytársaságot, a Valvolina Oil Company-t, de betegsége legyőzte őt.
1911-től volt az OMBKE tagja. († 1933. április 17. – Budapest ).

??????

* Hosmann Béla (Stájerlak/ ma Anina – Románia) bányamérnök.
Középiskolai tanulmányait Kecskeméten, szaktanulmányait a selmeci
főiskolán végezte, ahol 1899. tavaszán tett államvizsgát. 1896-tól 1900-ig az
Osztrák-Magyar Államvasút Társaság krassó-szörényi bányászatánál tett
szolgálatot, onnan kilépett a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. kötelékébe,
néhány hónapi központi szolgálat után annak esztergomi bányászatához került,
melynek rövid időn belül üzemfőnöke lett. 1914-ben bevonult, mint tartalékos
tüzértiszt, de átkerülve a huszárokhoz, mint kapitány mentették fel 1915
közepén. Visszatérve az Rt.-hez a felsőgallai mészkőbányaüzem vezetésével
lett megbízva. Az OMBKE tagjai sorába lépett 1907-ben.
(† 1926. november 4. – Tatabánya/Felsőgalla)
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† Marschan József (Budapest) bányamérnök, térképész, akadémiai tanár. A
selmeci akadémián tanult 1821-1824 között és végzett bányászat-kohászat
szakon. Gyakornoki éveit a garamszegi vasműnél, a selmeci
bányaigazgatóságnál és a szélaknai bányáknál töltötte. Volt bányamérő és
gépészeti főmérnök, 1837–1843 között pedig rajzot tanított Selmecbányán, s
részt vett a bányaméréstan gyakorlati oktatásában. 1843-tól 1847-ig az
akadémia ábrázoló geometria–építészet tanszékének helyettesítő tanára, illetve
vezetője. Tagja volt annak a bizottságnak, amely megalapította a Magyarhoni
Földtani Társulatot, akik a Losonc melletti Videfalván jöttek össze a
Kubinyiak kastélyában. Az 1848–49-es tevékenysége miatt 1850-ben
elveszítette állását, s ettől kezdve nyugdíjasként élt. Szakmai tevékenységéből
kiemelkedő volt a zsarnócai ezüstkohó korszerűsítése, a Klinger-tó építésének
vezetése, a selmeci bányaaknákban végzett mérései.
(* 1803. augusztus 26. – Mosód/Zólyom vm.)
1847-ben – 175 éve – történt:

január 18.

* Dérer Mihály (Turócliget/Turóc vm./ma Szlovákia Háj község) kohász,
akadémiai tanár, főbányatanácsos. A selmeci akadémián tanult 1867-71 között
bányászat-kohászatot. Ezt követően Zólyombereznán gyakornokoskodik,
ezzel az állami vasgyárak szolgálatába lép és ott is fejezte be működését. Már
1872-ban az akadémia vaskohászat-vasgyártás tanszékén tanárkén is működik.
Szakmájában több könyvnek szerzője, részben diákjai számára. Igen sok cikke
jelent meg a BKL-ban - a BKL bibliográfiája alapján 26 cikk 1871-1910
között. A gyakorlati élettel is sokat foglalkozott, pl. geológiai kutatásokat és
térképezéseket végzett a vihnye-szklenói völgyben. Főmérnöke volt a
libetbányai vasgyárnak, helyettes főnöke 1896-tól a zólyombereznai gyárnak,
1897-től a vajdahunyadi kincstári vasmű főmérnöke, 1906-tól a kincstári
vasgyárak központi felügyelője bányatanácsosi kinevezéssel. Több szakmaitudományos egyesületnek volt tagja, az OMBKE-nak létrehozásától, 1892-től,
több éven át a választmány tagja. († 1915. október 22. – Budapest)

január 28.

* Alexi György (Aknasugatag/Máramaros vm.) bányamérnök. Alsó
iskoláinak, a nagybányai bányász iskolának és a selmeci akadémiának
elvégzése után, 1872-ben szerezte meg oklevelét, amivel a rudnai 12 Apostol
bányatársulatnál kezdte pályáját, mint bányatiszt. Ezt követően állami
szolgálatba lépett Nagybányán a vegyelemző hivatalnál. Később
Kapnikbányán kohótiszt és kémlész és utolsó munkahelye Zalatnán mint
kohótiszt és végül a zalatnai királyi vegyelemző hivatal élén főnöki
beosztásban szolgált. Nem nősült meg, így jelentékeny vagyont gyűjthetett
össze, amelyről végrendeletileg úgy határozott, hogy abból egy nevét viselő
alapítvány legyen, amelynek kamataiból akadémiai hallgatóknak éves
ösztöndíjazása történjen.
(† 1903. július 29. – Zalatna)

február 20.

* Pfaff Gusztáv (Pozsony) szakképzett bányász, bányamérnök. A Salgótarjáni
Kőszénbánya Részvénytársaság szolgálatába 1872-ben lépett. Salgótarjánban
eltöltött két év után a vállalat legfontosabb szénterületére, az inászói
bányatelepre helyezték kerületi bányagondnoknak. Irányítása alatt indult meg
a Zichy akna, László táró és a Ferenc akna telepítése és működése. 1888-ban
gondnok, 1892-ben főbányagondnoki kinevezést kapott. Gerber Frigyes korai
halála után, 1897-ben nevezték ki salgótarjáni bányaigazgatónak. Szakmai
elképzeléseinek megvalósítását (a szénbányászat gépesítése és villamosítása)
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korai betegsége szakította félbe. 1901-ben vonult nyugállományba,
visszaköltözött Pozsonyba. Egyesületünknek létrejöttétől alapító tagja volt.
(† 1905. augusztus 26. – Pozsony).
július 17.

† Fülepp József (Temesvár) bányajogász, akadémikus. az MTA tagja. Az
oravicai bányaegyesület jogi képviselője, Krassó vármegye táblabírája, a
bánáti kerületi bányatörvényszék tagja. A bányászati szaknyelv
magyarosításáért ajánlotta Széchenyi István az MTA levelező tagjának.
Ásványgyűjteményét az MTA természettudományi osztályának adta át.
Jelentős szerepet játszott a magyar bányajog kialakításában, részt vett a haladó
társadalmi mozgalmakban. Bányászati műszógyűjteménye kéziratban az MTA
kézirattárában van. (* 1786. ?? – Miskolc)

augusztus 5.

* Graenzenstein Béla (Oravicabánya) bánya- és kohómérnök, országgyűlési
képviselő, politikus. Ausztriában és Belgiumban tanulmányozta a
vaskohászatot, szénbányászatot. 1870-ben elvégezte a selmecbányai
bányászati akadémiát. Ezután a pénzügyminisztériumban dolgozott. 1881-től
az állami vasgyárak újraszervezése, a vas- és acélbehozatal korlátozása, újabb
gyártási ágak meghonosítása körül szerzett érdemeket. 1886. január 23-án,
Bécsben miniszteri tanácsossá, és a dohányjövedéki központi igazgatóság
főnökévé nevezték ki. Feladata a veszteséges dohányjövedék átszervezése és
annak igazgatás. 1892–1896 között a facseti kerület országgyűlési képviselője;
1896–1906 között Oravicabánya országgyűlési képviselője volt. 1896-ban
visszatért a pénzügyminisztériumba, ahol 1905-ig szolgált államtitkári minősítésben. 1905-ben valóságos belső tanácsossá nevezték ki. Egyesületünk
létrejöttétől az alapító tagok névsorában olvasható neve.
(† 1913. január 9. – Budapest)

szeptember 6.

* Madán Ferenc (Verespatak) bányamérnök, bányakapitány. Bányabirtokos
családból származik. Középiskolai tanulmányait Nagyenyeden és
Kolozsvárott végezte, ugyanitt hallgatta a jogot, majd Selmecbányán a
bányászati tanulmányokat végezte. Végzése után Nagybányán tett
bányaesküdt, 1893-tól főbányabiztos és 1894-től bányakapitány, így egész
életében egy településen, 40 éven keresztül szolgálta a bányászatot, 1896-tól
tagja volt egyesületünknek. († 1915. február 25. – Nagybánya)

szeptember 29. * Dr. Schwartz Ottó (Bezdán/Bács-Bodrog vm.) tanár, bölcsész doktor.
Középiskoláit Temesvárott és Budán végezte. Az utóbbi helyen érettségizett.
Közben mérnök apját Besztercebányára helyezték, ahol az államépítészeti
hivatal főnöke volt. Ottó fia ezalatt Bécsbe került, ahol négy évet töltött az
egyetemen, illetve a fizikai intézetben. 1869-ben tanári vizsgát tett, 1871-ben
pedig bölcsészeti doktorátust szerzett. 1869-ben lett az akadémia tanársegéde
a kémiai és matematikai tanszéken, melyen többek közt a fizika önálló
előadásával bízták meg. 1872-ben rendkívüli, 1878-ban rendes tanára, 1890ben bányatanácsos, 1894-ben pedig főbányatanácsos lett. Az OMBKE-nek
kezdettől fogva tagja, a selmec-bélabányai vidéki osztály elnöke volt.
(† 1910. március 15. – Selmecbánya)
október 31.

* Greguss János (Selmecbánya) bányamérnök. Középiskola után az
akadémián hallgatta a bányászati tudományokat és 1869-ben végzett. A
salgótarjáni szénbányászatnál kezdte meg gyakorlati működését, azonban
rövid idő múlva a zsilvölgyi magyar királyi kőszénbányaműhöz ment át. 1871ben újabb bányához, az „Erdővidéki bányaegylet rt.” köpecbaróti bányáihoz
szegődött át, s volt a megindulástól a cég műszaki igazgatója 23 éven keresztül.
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Tagja lett a Magyar Bányászati és Kohászati Irodalompártoló Egyesületnek,
majd 1892-től alapító tagja az OMBKE-nek.
(† 1894. május 25 – Köpec/Kovászna vm./Románia)
december 1.

Pallini Inkey Béla (Pozsony) geológus. Középiskoláit 1859–1867-ben
Ausztriában, a jezsuiták kalksburgi tanintézetében végezte el. 1867–1869-ben
jogot tanult a pesti egyetemen, bírói vizsgáját további magántanulmányokat
követően 1870-ben Pozsonyban tette le. Rövid ideig a vallás- és
közoktatásügyi minisztériumban segédfogalmazóként dolgozott, ahol a
selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia ügyeivel foglalkozott. A jogi
pálya helyett azonban inkább a földtudományokat választotta, és 1871-től a
freibergi bányászati akadémia hallgatója volt, ahol többek között a korábban
Magyarországon és Erdélyben is ércteleptani kutatásokat végző Bernhard von
Cotta előadásaira járhatott. 1874-ben megszerezte bányamérnöki oklevelét, s
még abban az évben a Magyar Királyi Földtani Intézet térképező geológusa
lett. A Magyar Természettudományi Társulat felkérésére 1878–1880-ban az
Erdélyi-érchegység, s főként a nagyági érclelőhely bányageológiai, geológiai
viszonyait tárta fel. († 1921. augusztus 31. – Szombathely)
1822-ben – 200 éve – történt:

március 14.

* Szabó József (Kalocsa) bányamérnök, geológus, mineralógus, az MTA első
geológus tagja. 1837-1841-ig a pesti egyetemen filozófiát és jogot hallgatott,
majd a selmecbányai bányászati akadémián tanult. 1851-ben a filozófia
doktorává avatták, 1855-ben a budai állami főreáliskola, 1858-ban a pesti
kereskedelmi akadémia, 1862-től a pesti egyetem ásvány-földtan tanszékének
tanára. 1883-84-ben az egyetem rektora. Tudományos munkásságának fő
területe Magyarország harmadkori vulkánosságának tanulmányozása; a
tudományos kőzettanban a trachitrendszer kifejtése. Úttörő jelentőségűek a
magyar Alföld geológiai viszonyaira vonatkozó kutatásai is. Legelsőként
állapította meg az. Alföld medencealjzata jelentős mozgásainak észlelhető
nyomait. Mineralógusok egész nemzedékét nevelte fel, nevéhez fűződik a
budapesti egyetem ásvány-kőzettani intézetének létrehozása. 1858-tól volt az
MTA tagja, a „magyar földtan atyja”. A róla elnevezett emlékérem a
legnagyobb magyar geológus kitüntetés. († 1894. április 10. Budapest)

június 14.

* Péch Antal (Nagyváradolaszi) bányamérnök, a MTA tagja. Selmecbányán,
az Akadémián 1847-ben szerzett bányamérnöki diplomát. Selmecbányán és
Csehországban dolgozott. 1848-ban a Pénzügyminisztérium volt munkahelye.
A szabadságharc bukása után a Teplitz melletti magánszénbányában vállalt
állást. 1862-ben a Mátrai Bányaegyesület igazgatójaként, a kiegyezés után
pénzügyminisztériumban
osztálytanácsosként
működött.
1873-ban
bányaigazgató lett Selmecbányán, 1889-ben nyugalomba vonult és bányászati
szakirodalmi tevékenységet folytatott. A Bányászati és Kohászati Lapok
megalapítója 1868-ban, majd 1868-tól 1871 elejéig szerkesztője volt.
(† 1895. szeptember 28. – Selmecbánya)
Az év során Szontágh Ádám (1759-1840), Gömör vármegye táblabírájának
kezdeményezésére hivatalos vizsgálat folyt a megye több helyszínén az ottani
szén fellelésére.
A Szélaknai bányamérnökség épületében meghatározzák az un. délvonalat.
A bányaméréseket ettől kezdve a „szélaknai déllő”-re vonatkoztatják. Az
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aknák és vágatok hálózatának, valamint a bányatelkeknek a felmérését az un.
Voigtländer-féle asztrolábbal, kompasszal, fokívvel, zsinórral és a selmeci
bányaöles lécpárral (az un. huzagolási módszerrel) végzik.
1797-ben – 225 éve – történt:
február 5.

* Andrássy György (Kassa) vasgyáros, az MTA egyik alapítója. Birtokán,
Dernőn minta vasüzemet rendezett be, ahol elsőként alkalmazta az országban
a fagázzal való tüzelést. Az önkényuralom alatt életre keltette a Gazdasági
Egyesületet, megszervezte a Tiszavidéki Vasúttársaságot. 1827-től elnöke volt
a Felsőmagyarországi Bányapolgárságnak és évtizedeken át szószólója a
vasgyártásnak.
(† 1872. december 19. – Bécs - / igy 150 éve történt elhunytára is
emlékezhetünk.)
1722-ben – 300 éve – történt:

augusztus 15.

300 évvel ezelőtt Újbányán működött a kontinens első gőzgépe a
bányászatban. Vízemelésre használták, amelyet Potter Izsák angol gépész
készített, és akkor „tűzgép”-nek nevezték.

Összeállította:

Liptay Péter okleveles kohómérnök, Salgótarján;
Tel: 06 20 358 9253; E-mail: peterne.liptay@gmail.com
Közreműködő: OMBKE – Történeti Bizottsági társak:
Csath Béla rubinokleveles bányamérnök, Budapest
Dr. Korompay Péter okleveles bányagépészmérnök, Dorog
Réthy Károly geológus, Budapest
Lezárva: 2021. október 19-én

2022. év évfordulói
(Dr. Korompay Péter összeállítása)
Kikre emlékezünk:
Wieder Nándor (1922-1994) kohómérnök.
és események, amelyekre szintén emlékezzünk:
1272-ben – 750 éve történt
Lassúpatak (Stillbach, Szepes vm.) első okleveles említése. Egy 1344-es oklevél
aranybányászatáról tudósít. 1358-ban I. Lajos szabadságlevelet ad hospeseinek. 1498 és 1527
között vaskohója is volt. Később önállóságát elveszíti és Henclófalva településrészévé válik.
Mecenzéf (Abaúj-Torna vm.) legkorábbi írásos említése. A várost a IV. Béla által betelepített
elzászi és stájer bányászok alapítják a tatárjárás után. A környező völgyekben 1356-óta vashámorok működnek, ahol a közeli bányák vasércét dolgozzák fel. A XIX. század elején a
településen és környékén 215 vashámor működik, egészen 1870-ig.
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1347-ben – 675 éve történt
Nagy Lajos szabályozza az aranymosás esetén fizetendő bányavám mértékét: az okirat szerint
az aranymosás is az ércbányászatban „szokásos urbura megfizetése ellenében” végezhető.
1397-ben – 625 éve történt
Bányapataka (Zemplén vm.) ércbányászatának első okleveles említése. Mátyás király
uralkodása alatt már jelentős bányászat folyik területén és ekkor csatolják hozzá az Újvágás
nevű területet, melyet Kisbányapataka néven is említenek a források.
1422-ben – 600 éve történt
Egy oklevél említést tesz Sófalváról (Udvarhely vm.), illetve az ott működő sóbányáról
(„Bani akana”).
1522-ben – 500 éve történt
II. Lajos dekrétumban írja elő, hogy a tárnokmester hiteles embere és az esztergomi érsek
pisetáriusa a pénzverésnél mindig legyenek jelen.
Egy kimutatás szerint Selmecbányán 43 bányamű, 5 kohó és 5 érc zúzómű működik és
összesen 918 munkást foglalkoztat.
Annabergben városi tanácsossá választják a magyar származású Rohrbacher Kálmán orvosdoktort, akiről Georgius Agricola 1530-ban megjelenő „Bermannus” c. művének egyik
szereplőjét, Colomannust formázta.
1597-ben – 425 éve történt
Menyháza (1910-ig Monyásza) első írásos említése, melynek közelében vasércet termelnek ki
és dolgoznak fel vízierővel működő hámorokban és kohókban. A XIX. század végén a
borossebesi Wenckheim-uradalom négy vasbányát művel a falu környékén. 1887-ben
megnyitják híres vörösmárvány-bányáját is.
1622-ben – 400 éve történt
Az alsó-magyarországi kerületben egyre nagyobb problémát jelent a bányák és kohók
fahiánya.
Az Udvari Kamara elrendeli, hogy a hét bányaváros körüli erdőségekből fát csak a nemes-ércbányászat szükségleteinek fedezésére szabad kivágni, még a vasércbányák sem vehe-tik
igénybe a rezervált erdőket. 1649-ben III. Ferdinánd az alsó-magyarországi bányászat
fahiányára való tekintettel rendeletet ad ki a németlipcsei uradalmi erdők bányászati célra
történő használatáról. Ugyanebben az évben a király Zólyom vármegyét is utasítja a selmeci
bányászat faszénnel történő ellátására. 1653-ban újabb rendeletben szabályozza a bányászat
célját szolgáló királyi erdők fenntartását és használatát.
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1672-ben – 350 éve történt
A sóvári bányatárspénztár alapítása. A társpénztár alapszabályait egy 1799-ben kiállított
védlevélben újból megerősítik.
A breslaui „Ephemerides Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum” c. kiadványban
megjelenik az első magyarországi szerzőtől származó és magyarországi ásványokról szóló
ásványtani cikk, Johann Paterson Hain eperjesi orvos „Mineralia Hungariae quaedam” c.
írása.
1747-ben – 275 éve történt
Az 1747. évi erdélyi I. törvénycikk szabályozza az erdélyi bányabíróság hatósági jogkörét és
működését.
Az 1747. évi erdélyi II. törvénycikk rendelkezik a „bányamíveléshez szükséges fának,
gerendáknak és egyebeknek illő és mérsékelt áron való átengedéséről”.
Az 1747. évi erdélyi III. törvénycikk rendelkezik arról, hogy „a bányászok, bányabirtokosok és
bányátvájók lakásokhoz és lakóhelyekhez miképpen jussanak és a bányákhoz és zúzdák-hoz (a
melyeket üzemben tartanak) közelébb eső falukban tartozzanak lakni…”.
Az 1747. évi erdélyi V. törvénycikk szabályozza „a bányabíróságnak a bányászok,
bányabirtokosok és bányavájók fölötti” joghatóságát.
Az 1747. évi erdélyi VIII. törvénycikk rendelkezik „az aranymosókról, a kik mesterségüket
szabadon folytatni kívánják.
Az 1747. évi erdélyi IX. törvénycikk rendelkezik „azokról a földesurakról, a kik a saját
területükön aranymosást avagy bármely más érczbányászatot űznek”.
Az Udvari Kamara rendelete a bánsági Bányahivatal létesítéséről
Mária Terézia elrendeli a kassai bányakamarai adminisztráció (Szepesi Kamara)
megszüntetését és a teljes felső-magyarországi bányaigazgatási szervezetet a főkamaragróf
irányítása alá helyezi. Rendelet a szomolnoki Főfelügyelőség létrehozásáról a felsőmagyarországi és a nagybányai bányakerületet igazgatására. Rendelet a nagybányai
Főfelügyelőség létrehozásáról, amely közvetlenül a szomolnoki Főfelügyelőség, közvetve
pedig a főkamaragróf alárendeltségébe tartozik.
Mária Terézia leirata a Miksa-féle bányarendtartás végleges erdélyi bevezetéséről és az erdélyi
bányászatnak a Bányászati és Pénzverési Igazgatóság udvari kollégiuma alá rendeléséről
Mária Terézia a bányászat és pénzverés igazgatását az Udvari Kamarától a Bányászati és
Pénzverési Igazgatósághoz helyezi át
Mária Terézia "Constitutiones et Rescripta" című leiratai az alsó-magyarországi bányavárosok
részére. A leiratok a bányamester kinevezését az uralkodó hatáskörébe vonták. A büntető
bíráskodást bányavárosi hatáskörben tartották (a kamarai tisztek esetében is), polgári ügyekben
a bányászok és kamarai tisztek csak házaik és városi telkeik peres ügyeiben tartoztak a városi
bíróság alá, míg a bányaügyek a bányabíróság hatáskörébe tartoztak.
Megalakul a Felsőmagyarországi Bányapolgárság.
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1797-ben – 225 éve történt
Az erdélyi Bányászati és Pénzverési Kincstári Hivatal alárendeltségébe tartozó bányahatóságok
szabályozása és az abrudbányai Bányabíróság létrehozása.
Budán megjelenik Rausch Ferenc „Compendium geometriae subterraneae” c. műve, amely az
első magyar szerzőtől származó bányaméréstani könyv.
A Szén- és Csatornaépítő Társaság (Steinkohlen- und Kanalbau Gesellschaft) privilégiuma
(1797. január 31.).
1822-ben – 200 éve történt
Brennbergbánya a bécsi Fries és Társa Bankház bérletében 1822-1827.
Szontágh Ádám táblabíró előterjesztést készít a kőszén lakossági felhasználásáról.
F.S.Beudant: „Voyage minéralogique et geologique en Hongrie pendant l’annés 1818.” Paris
1822.
1872-ben – 150 éve történt
Szlávy József Magyarország első bányamérnök miniszterelnöke megalakítja kormányát (18721874). Okányi és érkenézi Szlávy József (* Győr, Osztrák Császárság, 1818. november 23. –
† Zsitvaújfalu, Ausztria–Magyarország, 1900. augusztus 8.) magyar arisztokrata politikus,
bányamérnök (Selmecbánya 1841-1844), 1846-1848 között Buda kamarai titkára. Az 1848–49es forradalom és szabadságharcban tevékenyen részt vett, Kossuth az oravicai bányák élére
nevezte ki, aminek főszerepet szánt a hadianyag gyártásban. A harcok végeztével
Oravicabányán maradt, ahol a császáriak csakhamar letartóztatták, majd öt évre ítélték, ebből
két évet ült le.
Osztrák Magyar miniszter, koronaőr, előbb Bihar vármegye főispánja, majd az Andrássy- és
Lónyay-kormányok vallás- és közoktatásügyi minisztere is), majd Lónyay Menyhért
lemondását követően a Magyar Királyság miniszterelnöke 1872 és 1874 között (ez alatt
ideiglenesen pénzügyi és honvédelmi miniszter is). Később az Osztrák–Magyar Monarchia
közös pénzügymi-nisztere (1880-1882), a dualizmuskori történelem egyedüli politikusa, aki a
Képviselőház (1879-1880) és a Főrendiház (1894-1896) elnöke is volt.
Érdekesség, hogy Zsigmondy Vilmos az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc alatt a
magyar kormány ágyú-, kard-, szurony- és bombagyártását irányította Resicán (kb. 40 km
távolságra Oravicától). Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel után a császári csapatok
elfogták és a temesvári haditörvényszék 1849. november 16-án hatéves „vasban töltendő”
várfogságra ítélte. A hat évre szóló ítéletből kevesebb, mint egy bő fél évet kellett ténylegesen
az olmützi várbörtönben töltenie. Az 1850. július 24-én bekövetkezett szabadulása után a délerdélyi szekuli bánya vezetőjeként dolgozott. Háromnegyed évvel később, 1851. tavaszán
elhagyta Erdélyt, lehetősége nyílt az ország középső részén, a Dorogi-medence egyik
kőszénbányájának feltárását irányítania Annavölgyön.
1897-ben – 125 éve történt
Az Ó-tokodi bányák vezetője Tiles János lett.
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Szarkáson az összetört Vilma aknát leszerelik.
Gróf Karácsonyi Jenő bányát nyit Pilisszentivánon. 1864 és 1897 évek között Szent-Ivánon
szén utáni kutatások voltak, azonban érdembeli termelés nem volt. Az időközbeni kutatások
eredményei alapján 1897-ben a Budapest-vidéki Kőszénbánya és Ipari Rt. (belga, francia
érdekeltség) lemélyítette az Irma-aknát. A mélyítést követően 1898-ban már 12-15 vagon
szenet termelt naponta.
Ebszőnybánya területén a legrégebbi művelés az 1854-ben kiskői szén-kibúváson épített
kutató-akna (26,4m) és a Járgány akna volt. 1892-ben megépül az annavölgy-tokod vasútvonal
Kihajtják az I-es és a II-es tárót, 1897-ben a 95,7 m-es tölgyfával ácsolt függőaknát.
Singer Bálint a BKL-ben leírja az esztergomvidéki szénbányászatot.
A golyósmalom első alkalmazása Magyarországon, Bukuresden (Hunyad vármegye).
A belga érdekeltségű Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. (Societé anonyme des charbonnages du
Bassin de Budapest) megnyitja az Irma-aknát Pilisszentivánon, majd 1898-ban az Erzsébetaknát is. 1904-ben a Lipót-ikeraknákkal Pilisvörösváron is elkezdi a mélyművelésű
bányászatot. A szentiváni és vörösvári bányákat 1938 és 1940 között zárják be.
1922-ben – 100 éve történt
Wieder Nándor (* február 28 - Dorog) kohómérnök. Dolgozott a Nehézipari Műszaki Egyetem
Fémkohászati Tanszékén. A Magyar Tudományos Akadémia jeles kutató mérnöke a bauxit,
vörösiszap feldolgozása, továbbá a mangán kohósítása és az alumínium kohászat terén.
Kutatásairól műszaki szakfolyóiratokban jelentek meg értekezései.
(† 1944. február 5. Dorog)
Bánfalvi György (* november 11. - Esztergom) labdarúgó. A Dorogi Bányagépgyárban
dolgozott. 1956-ban a munkástanácselnöke. Két évig biztonsági őrizetben volt Kistarcsán.
1957-1974 között Ebszőny bányán dolgozott. 1992-ben rehabilitálták, emléklapot kapott Antall
József, Göncz Árpád és Szabad György aláírásával (†1985. februás 22. Dorog)
Az Esztergom Szászvár Kőszénbánya Rt termelése meghaladja a háború előtti szintet –
587.427 tonna
Megkezdődik a homokvasút építése, júniusban indult a termelés. 3,4 km adhéziós pályán és
800 m-es siklón szállították a homokot a Reimann akna ürítőjéhez.
Lipót akna bányaüzem 1922-ben jéggyárat épített, amely 20 kW teljesítménnyel folyamatosan
üzemelt.
A Pilisvörösvári bányaigazgatóság bevezeti az elektromos indítású robbantást.
Elkészült 3200 méter hosszban az új tokodi altáró. Az irányvonal vezetésében arra törekedtek,
hogy a mészkő állékonyságát kihasználják. A csorga vízelvezető képessége 60 m3/min volt. A
vágányzat vasbeton aljra fektetett 18-20 kg/fm-es sínekből állt, először a bányászatban.
Szárnyvágatokat hajtottak ki a Henrik, a Járgány, a Mária aknák pilléreinek kutatására
Elkészült Dorogon a Karbidgyár, napi 2,3 t termelésre, Riedler Miksa irányításával
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Létrejött az áramszolgáltatás céljára a Dorog-vidéki Villamossági Rt.
Rozlozsnyik Pál – Schréter Zoltán dr. – Telegdi Róth Károly dr.: „Az esztergomvidéki
szénterület bányaföldtani viszonyai, 1919” megjelent a M. Kir. Földtani Intézet Budapest
kiadásában 1922.
Deutsche bank szindikátusi szerződést kötött a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.-vel és a
Magyar Általános Takarékpénztár Rt.-vel. A Deutsche bank továbbra is főrészvényes maradt.
A világgazdasági válság következtében beállott veszteségek fedezésére a Bank a
részvénytulajdonát is meghaladó mértékű hiteleket nyújtott a vállalatnak. 1937-ben átvette gr.
Zichy Pál részvényeit.
Az 1922. évi 113.066. sz. P.M. rendelet elrendeli a salgótarjáni bányakapitányság felállítását,
valamint a miskolci és pécsi bányabiztosságok bányakapitányságokká való átszervezését.
1947-ben – 75 éve történt
A tokodi altárót összekötik a dorogi alagúttal.
Üzembe helyezték a táti rakodót a dunai szénszállításhoz.
A bányák államosítása után, az 1943-as tervet kiegészítve dr. Ajtay Zoltán előterjesztést
készített miszerint az egész nagykovácsi medencét be kell kapcsolni a pilisszentiváni
medencébe egy altáróval. 1947. november 27-én megkezdték az altáró kihajtását, valamint az
Antal lejtős akna tovább mélyítését. A pilisi szénmedence teljes szénvagyonát dr. Szöts Endre
20 millió tonnára becsülte, amelyből 12,3 millió tonna palás szén. Dr. Ajtay Zoltán a
szénvagyont 30 millió tonnára becsülte
A BKL-ban megjelent Varga Béla „A triászvíz- és eocén homlokbetörésekkel kapcsolatos
feladatok”, Vitális István „A csolnoki Kecskehegy-Borókáshegy környékén felismert
szerkezeti medencében felkutatott paleogén szén.”
A Szénbányászati Ipari Termelési Bizottság megalakítása (január 16.).
Egy kezdetben ártalmatlannak tűnő tűz, majd egy azt követő robbanás során keletkezett
szénmonoxid 33 bányász életét oltja ki a dorogi (annavölgyi) X. akna Zsigmondybányamezőjében (január 20.).
A kormány létrehozza az Országos Tervhivatalt (június 11.)
Az iparügyi miniszter Szénbányászati ipari termelési bizottságot alakít, melynek elnökévé dr.
Kiss László bányahatósági főtanácsost nevezi ki.
1972-ben – 50 éve történt
Befejezte tevékenységét a Dorogi Szénbányászati Tröszt vezérigazgató, Kéri Vencel volt,
megalakult a Dorogi Szénbányák Vállalat, vezérigazgatója Kroszner László lett.
A Mogyorósi bányák a Dorogi Szénbányák Vállalathoz tartoztak.
A Tokodi altáróban a IV/c ereszkénél vízmű létesült a környék vízellátása érdekében (máig
zavartalanul működik)
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Ebszönybánya átveszi a X-es aknai terület művelését, visszafejtését.
A BKL-ban megjelent:
- Kmetty István „Adalék Hantken Miksa életéhez”,
- Szőcs József-Grim Gábor „Nagy vizbetöresek hozammeghatarozasa karsztvizszint
megfigyelési adatok alapján.”
- Dr. Kövess Gyula Az energiatermelés es az energiafelhasználás szerkezeti változása a II. es
III. ötéves terv időszakában”
- Hámori Vilmos „Bányavízcsorgák méretezésének üzemi tapasztalatai”
- Dr. Köves Gyula „A szénbányászat sajátos helyzete és az általános érvényű bérszabályozás”,
- Dr. Ajtay Zoltán Az F típusú jövesztő karos fejtő rakodógépek újabb alkalmazási területe”.
- 34/1972. (NIM. É. 35.) NIM utasítás a Vegyi- és Robbanóanyagipari Felügyelet létrehozásáról
- Megkezdődik a Pusztaedericsi mezőben a földalatti gáztárolás. A tároló teljes feltöltésére
1981-ben került sor.
- A Bauxitkutató Vállalat Nagyegyháza környékén jelentős bauxitvagyont talál.
- Az annavölgyi bányaüzemet Ebszőnybányához csatolják (április 1.), majd 1975 januárjában
az anyagok felszerelések kimentése után a mezőt lezárják. Ezzel véget ér a 180 éves Annavölgyi
szénbányászat.
- Szeptember16-án felavatták az átalakított Technika Házat. A délnyugati szárnya modern
könyv-társzobával és szakmai tanfolyamok megtartására alkalmas helységgel bővült.
- A KGST országok főbányahatósági vezetőinek budapesti tanácskozása (1972. április 26-30.).
1997-ben – 25 éve történt
- Létrehozták kilencedikként a DUNA-IPOLY nemzeti parkot, Magyarország
legnagyobbjaként, Dorog közigazgatási területét nem érinti, de a közeli Strázsa-hegy, a
Sátorkőpusztai-barlang a nemzeti park fennhatósági területéhez tartozik.
Dorog. 2021. szeptember 30.
Dr. Korompay Péter
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