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Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt
Tagtársainkat, hogy lapzártánkig 50
tagtársunk ajánlott fel kölcsönt az
Egyesületünknek
az
új
székház
megvásárlása céljából. A felajánlások
összességében már átlépték a 60 millió
forintot. Természetesen a vásárlás több
feltétel
együttes
teljesülése
esetén
valósulhat meg, többek között az eladókkal
is meg kell egyezni és azt a
Választmánynak is jóvá kell hagyni.
Ezzel együtt keresünk olyan
tagtársat, aki jártas az épületek műszaki

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Ukrajna nyersanyag-kitermelői ágazatának befektetési lehetőségei

Tisztelt Tagtársaink!

tájékoztatót/befektetési útmutatót, amit az
érdeklődők itt tudnak elérni.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége
lehetséges együttműködés kialakítása
céljából megküldte Egyesületünk részére az
Ukrajna nyersanyag-kitermelői ágazatának
befektetési
lehetőségeiről
szóló

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
Összeállította: Kőrösi Tamás
A Kawasaki befejezte a világ első
cseppfolyósított hidrogén termináljának
építését
A japán Kawasaki nehézipari vállalat január
22-én közölte, hogy befejezte a Kobe LH2t, a világ első cseppfolyósított hidrogént
fogadó termináljának építését. A terminál a
Port Island nevű mesterséges szigeten,
Kobe városában található, amely Japán
hetedik legnagyobb települése. A hidrogént
kisüzemi áramtermelésre használják majd
fel. A terminálnak 2500 m3-es cseppfolyós
hidrogéntároló tartálya van – a maga
nemében a legnagyobb Japánban – valamint
egyéb berendezései közt egy speciális
töltőkar rendszer, amelyen keresztül
megvalósul a folyékony hidrogén szállítása
a hajók és a szárazföldi létesítmények
között.
„Megkezdődött
az
üzempróba
a
létesítményben, ennek keretében a
nemzetközi hidrogén energiaellátási lánc
demonstrációs célú vizsgálata zajlik. A
cseppfolyós
hidrogént
Ausztráliából
szállítják Japánba” – mondta a Kawasaki
szóvivője.
A terminál tárolótartálya a cseppfolyósított
hidrogént hosszú ideig
-253
°C
hőmérsékleten és a kezdeti térfogat
egynyolcszázadán képes tárolni.
(naturalgasworld.com, 2021. január 22.)

terminál támogatásáért. A kormányfő
szerint Horvátországnak a diverzifikáláson
kívül az árak csökkentése miatt is szüksége
van a terminálra. Az eseményen megjelent
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is,
aki elmondta, történelmi eseményről van
szó és kiemelte, hogy a terminál
Magyarország számára új gázbeszerzési
forrást jelent, növelve az ország ellátásának
biztonságát.
(Vecernji.hr, 2021. január 29.)

Az Északi Áramlat 2 mellett érvelt a volt
német kancellár
Németországnak
az
energiabiztonság
biztosításához szüksége van az Északi
Áramlat 2-re – nyilatkozta Gerhard
Schröder, volt német kancellár, a
Rosznyefty igazgatótanácsának elnöke és a
Nord Stream AG részvényesi bizottságának
vezetője. Nyilatkozata szerint az amerikai
cseppfolyósított
földgáz
környezeti,
gazdasági és minőségi szempontból is
rosszabb választás Berlin számára, mint az
orosz.
(Lenta, 2021. január 30.)

Elon Musk texasi földgázt is használna
csillaghajóiban
Az Egyesült Államok Repülésügyi
Hatóságának adatai szerint a SpaceX
vállalat saját gázlelőhelyeket készül feltárni
Texas állam területén, hogy az ott nyert
energiahordozót saját űrrepülőgépeikhez,
illetve áram generálására használják. Bár a
vállalat alapítója, Elon Musk hosszú évek
óta
elítélően
nyilatkozik
a
szénhidrogénekről, most mégis úgy tűnik,
hogy rájuk akar támaszkodni projektjének
megvalósításánál. A SpaceX texasi bázisát
legalább 5 közeli gázlelőhelyről látják majd
el, ezekhez két gáztüzelésű erőművet is
építenek. A lelőhelyekről származó
szeparált és feldolgozott földgázt hűtő

Ünnepélyesen átadták a horvát LNGterminált
A horvát LNG-terminál ünnepélyes
átadásán megjelent Andrej Plenković
horvát kormányfő, aki elmondta, hogy az
LNG Hrvatska 234 millió eurós
projektjeként
megvalósult
egység
megnyitása történelmi esemény, hiszen
gyökeresen megváltoztatja Horvátország
helyét Európa energetikai térképén.
Plenković elmondása szerint 2016-ban
kormány első feladatai között volt, hogy
Brüsszelben lobbizzon a horvát LNG2

berendezésekbe pumpálják, az így
előállított
folyékony
metánt
pedig
folyékony oxigénnel és egyéb anyagokkal
vegyítve, rakéta-üzemanyaggá alakítják.
(Bloomberg, 2021.01.30. online)

millió
hordó
olaj-egyenértékű
szénhidrogént hozna a felszínre.
(The Wall Street Journal, 2021.01.31.
online)
Rekord mennyiségű gázt exportált a
Gazprom
2021 január hónap során 19,4 milliárd m3
földgázt szállított a Független Államok
Közösségén kívülre a Gazprom, ami
történelmi rekord, 45,4 százalékkal
nagyobb mennyiség 2020 első hónapjához
képest, amikor a tárolók feltöltöttsége
minimális volt. A vásárlásokat olyan nagy
partnerek növelték, mint Németország (32,4
százalékos bővülés), Olaszország (221,5
százalékos bővülés), Törökország (20,8
százalékos bővülés), Franciaország (77,3
százalékos bővülés), Hollandia (21,2
százalékos bővülés) és Lengyelország (89,9
százalékos bővülés).
(Lenta.ru, 2021. február 1. online)

A palaolaj felé fordulnak az USA
olajvállalatai Biden klímapolitikája
hatására
Az amerikai olajkitermelő cégek szerint
több szempontból is aggályos Joe Biden
klímapolitikája, és állítják, hogy a palaolaj,
illetve palagáz lehetővé tenné a felelős és
alacsony
szénkibocsátású
belföldi
kitermelést.
A Rystad Energy számításai szerint az
említett két energiahordozó Egyesült
Államokban történő kitermelése kevesebb
hordónkénti szén-dioxid kibocsátással jár,
mint a globális átlag, a szárazföldi és tengeri
bányászatot beleszámítva. Ráadásul a
belföldi termelés leállítása miatt az ország
nagyobb arányban szorul majd importra
olyan helyekről, ahol jóval enyhébbek a
klímaügyi szabályozások.
(Bloomberg, 2021. január 30.)

Lassú felépülésre számítanak a nagy
olajcégek 2021-ben
A Chevron után az Exxon is különösen
rossz üzleti eredményről számolt be 2020ra vonatkozóan: utóbbi 22, előbbi 18,1
milliárd dollár éves veszteséggel zárta az
évet. Az Exxon vezérigazgatója szerint a
vállalat még soha nem élt át hasonlóan rossz
évet. Riválisuk, a BP szerint a járvány
miatti korlátozások az év első felében is
visszafogták a keresletet, és bár az olaj
iránti igények a második félévben nőhetnek,
a fellendülés mértéke és tempója
bizonytalan. Az sem kizárt, hogy a fosszilis
üzemanyagok iránti kereslet soha többé
nem áll vissza a korábbi szintre, a járvány
pedig felgyorsítja a megújuló források
terjedését.
(The Wall Street Journal, 2021. február 2.
online)

Az összeolvadás is szóba került az Exxon
és a Chevron vezetőinek találkozóján
Belső források szerint a koronavírusjárvány kitörése után nem sokkal
megbeszéléseket
folytatott
a
két
óriásvállalat vezetősége, melyeken az
összeolvadás is szóba került.
A lehetőséget a pandémia miatt radikálisan
visszaeső kereslet miatt vetették fel, ám
csak előzetes egyeztetések zajlottak,
ugyanakkor az értesülések alapján később
ismét tárgyalhatnak a lehetőségről a felek.
A Chevron és az Exxon összeolvadásával a
John D. Rockefeller Olajtársaság két
legnagyobb utóda egyesülhetne. Az
anyavállalatot még 1911-ben darabolták fel
az amerikai versenyfelügyelet rendelkezése
nyomán. Piaci kapitalizáció és kitermelés
tekintetében a világ második legnagyobb
olajvállalata jöhetne létre, mely naponta 7

Az USA szerint a Nord Stream 2
veszélyezteti a transzatlanti biztonságot
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annak befejezését – közölte a Peter Stano,
az Európai Bizottság képviselője.
Ha ezek a vállalatok befejezik a vezeték
építését, akkor annak Európai Unió
jogszabályainak
megfelelően
kell
működnie.
(Ria-Novosti, 2021. február 5.)

Az amerikai külügyminisztérium szerdán
kijelentette, hogy a Nord Stream 2
gázvezeték veszélyezteti a transzatlanti
biztonságot. „A Nord Stream 2 és a Turk
Stream második ága projektjeinek célja,
hogy erősítse a szövetségeseink és
partnereink feletti orosz befolyást. A
projektek így veszélyeztetik a transzatlanti
biztonságot” – közölte a minisztérium
szóvivője és hozzátette, hogy az Egyesült
Államok továbbra is figyelemmel fogja
követni a gázvezeték építését. Washington
a minisztérium szerint gazdasági szankciók
bevezetését is fontolgatja. Az Egyesült
Államok ugyan már vetett ki szankciókat a
projektben részt vevő vállalatokra, de
Angela Merkel német kancellár továbbra is
támogatja a Nord Stream 2 gázvezetéket.
(DPA, 2021. február 4.)

Megkezdte az Északi Áramlat 2 dán
vizeken történő fektetését a Fortuna
A Fortuna vezetékfektető hajó megkezdte
az Északi Áramlat 2 fektetését a dániai
vizeken – közölte a Nord Stream 2 AG
projektüzemeltetője.
(Lenta.ru, 2021. február 6.)
Nem csökken az olajárra nehezedő
nyomás
A visszafogott kitermelés miatt emelkedik a
nyersolaj ára, és a trend most még nem fog
visszafordulni – állítják elemzők. Az árak
növekedése még a kereskedőket és a
szakértőket is meglepte. Egyesek szerint a
gyors drágulás ahhoz kötődik, hogy a
pandémia alatt felhalmozott készletek a
vártnál hamarabb kimerültek – ez részben
az OPEC által kialkudott kitermeléscsökkenéssel is magyarázható. Szó sincs
hiányról, de az olajpiac feszesebbé vált. A
folyamatot
erősítette,
hogy
a
légiközlekedéshez kötődő hosszú távú
szerződések visszaestek, a spot ügyletek ára
pedig felfelé indult. Az árak felívelését az
iráni export növekedése akaszthatja meg,
emellett a pandémia miatt is bevezethetnek
újabb széles körű lezárásokat.
(The Wall Street Journal, 2021. február 6.
online)

Az OMV vegyipari vállalattá alakul át
A koronavírus miatt a cég nyeresége
jelentősen, mintegy harmadával csökkent.
A vállalat új stratégiát épít: az olaj és gáz
kitermelését jelentősen visszafogják, és
vegyipari vállalattá akarják alakítani a
céget.
(Der Standard, 2021. február 4.)

A MOL veheti át az OMV helyét
Szlovéniában?
A szlovén piacról távozó OMV helyét a
magyar MOL veheti át, mivel a magyar
olajvállalatot tartják a legkomolyabb
érdeklődőnek az OMV 120 szlovéniai
benzinkútjára. A szlovén piacon 1996 óta
jelenlévő MOL jelenleg 53 szlovéniai
töltőállomást működtet, míg a szlovén
Petrol 318-at.
(Vecer.com, 2021. február 4. online)

Visszatér az LNG Európába
A szokatlanul hideg időjárás és a gáztárolók
alacsony
feltöltöttsége
mérsékelt
árdrágulást okozott az európai gázpiacon,
ami azonban még mindig elmarad a januári
csúcstól. Ennek ellenére a Gazprom még
mindig nem növeli a gáz exportját. A piaci
szereplők arra számítanak, hogy már

Az EU nem tud beavatkozni az Északi
Áramlat 2 építésébe
Az
Északi
Áramlat
2
építését
magánvállalatok csoportja hajtja végre, ha
Németország hozzájárulását adja, az
Európai Unió nem akadályozhatja meg
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február
közepén
jelentősen
megnövekedhetnek az Európába érkező
amerikai
cseppfolyósított
gázszállítmányok, mivel az ázsiai zuhanó
árak
mellett
ez
az
exportirány
jövedelmezőbb.
(Kommersant, 2021. február 9.)

Az emelkedő árak miatt új olajkutakat
állítanak termelésbe az USA-ban
Amennyiben tartósan 50 dollár fölött marad
a nyersolaj hordónkénti ára, az Egyesült
Államokban számos új palaolaj-lelőhely
állhat
termelésbe.
Az
ország
olajkitermelése így 2022-ben napi 11,53
millió hordóra nőhet, míg jelenleg bőven 11
millió alatt van, az év közepéig azonban
még további visszaesés jön, a mélypont
júniusban lehet 10,9 millió hordó/nap
mennyiséggel.
Az
USA-ban
az
olajszükséglet napi 19,44 millió hordó körül
alakul, és 2021 végéig biztosan nem éri el a
pandémia előtti szintet – állítja az Egyesült
Államok
Energiaügyi
Információs
Hivatala.
(Bloomberg, 2021. február 9. online)

Az
osztrák
földgázszállítási
rendszerüzemeltető kulcsszerepet kíván
játszani az európai hidrogénellátásban
Az
osztrák
földgázszállítási
rendszerüzemeltető (Gas Connect Austria –
GCA) közleményében kifejtette, hogy aktív
szerepet
kíván
vállalni
az
energiaátmenetben. Az energiaátmenet
sikeréhez azonban a tárolható gáznemű
energiahordozókra is szükség van, amit
tükröz az áramtermelésben a téli napokon a
földgáz magas részaránya és gázerőművek
folyamatos üzemelése a villamosenergiahálózat
stabilitása
érdekében.
Az
energiaátmenethez
való
további
hozzájárulásként a GCA benyújtotta az
illetékes osztrák minisztériumhoz a
„H2EART” (Hydrogen to Europe –
Austrian Regional Turntable) fontos közös
érdekű projektjét, amelyben bemutatja
Ausztria jövőbeni hidrogénellátásának és a
baumgarteni
gázelosztóközpont
új
funkcióinak lehetőségeit. Ausztria földrajzi
helyzete nem teszi lehetővé a megújuló
energiaforrásokból való teljesen önálló
energiaellátást, ezért szükség lesz a
megújuló energia importjára, így a
hidrogénszállítási
infrastruktúrára
is,
amelynek
alapját
az
Európai
Hidrogéngerinc (European Hydrogen
Backbone - EHB) képezi. Az EHB egy
olyan koncepció, amelyet 11 EU-s
földgázszállítási
rendszerüzemeltető
dolgozott ki a jövőbeli európai hidrogénklaszterek összekapcsolása érdekében, és
ehhez csatlakozott a GCA is. Az osztrák
földgáz-infrastruktúra kitűnően kiépített, és
nélkülözhetetlen a belföldi és a szomszédos
országok ellátásához.
(gasconnect.at, 2021. február 9. online)

Az Északi Áramlat 2 lehetséges
leállításának következményeit értékelte a
német külügyminiszter
Az Északi Áramlat 2 gázvezeték
megépítésének leállítása Európa számára
nem
kívánatos
geostratégiai
következményekkel járhat – mondta el
Heiko Maas német külügyminiszter a
Bundestagban. A projekt félbeszakítása
Maas szerint Oroszországot Kína felé
orientálná.
(Lenta, 2021. február 10.)

A Fekete-tengeri gázkitermelés nem
indulhat meg 2024-2025 előtt, jelentette
ki a román energiaügyi miniszter
Virgil Popescu azt reméli, idén elfogadják
az energiatörvény offshore kitermelésre
vonatkozó cikkelyeinek módosítását és a
parlamenten is átmegy a javaslat. A
nemzetközi beruházók erre várnak. A
tárcavezető arra számít, hogy többé nem
fordulhat elő az a 2018-as eset, melynek
során a szociáldemokrata parlamenti
többség
leszavazta
a
kormány
törvénymódosítási javaslatát.
(Adevarul, 2021. február 10.)
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Az INA visszavásárlására tett horvát
ajánlat májusig érvényes – jelentette be a
horvát energetikai miniszter
Tomislav Ćorić szerint a MOL vagy
elfogadja az ajánlatot vagy nem, a harmadik
opció szerinte az, hogy az ajánlattétellel
kapcsolatos eljárás befejeztével belső
változásokra kerül sor az INA-nál. A horvát
tárcavezető elmondása szerint számítanak
arra, hogy a magyar fél válaszol az
ajánlattételükre és tájékoztatta a sajtót a
kormány energetikai elképzeléseiről. Ćorić
emlékeztetett arra, hogy az ajánlatot tavaly
novemberben küldték meg a MOL-nak és
eddig nem érkezett válasz, a magyar féltől
érkező
különféle
jelzéseket
pedig
elmondása szerint többféleképpen lehet
értékelni. A tárcavezető ezúttal sem árulta
el, mennyit lennének hajlandóak fizetni a
MOL kezében lévő INA-részvényekért.
Jasminko Umičević szakértő szerint a MOL
nem fog lemondani az INA-ról.
(Jutarnji.hr, 2021. február 10. online)

százalékkal csökkent, azaz 174,97 milliárd
köbméterre esett vissza a kivitel
mennyisége.
(SME, 2021. február 16. online)

A német kormány alkut kötne
Amerikával az Északi Áramlat 2
ügyében
Angela
Merkel
kormánya
olyan
megoldáson dolgozik, amely gyengítené az
orosz befolyást az Északi Áramlat 2
gázvezeték projektben, és így lehetővé
tenné az amerikai szankciók mellőzését,
illetve az építkezés befejezését. Az új
szabályozásokkal
többek
közt
ellehetetlenítenék az energiapiac oroszok
általi befolyásolását, valamint új terminálok
építésével segítenék az USA-ból érkező
LNG térnyerését is. A CDU egyik
politikusa szerint Németország akár le is
zárhatná a vezetéket, ha Moszkva
megszegné
az
Ukrajnával
kötött
gázszállítási szerződést.
(Bloomberg, 2021. február 16.)

Megnevezték az Északi Áramlat 2
megvédésének módját
Washington stratégiája az Északi Áramlat 2
projekttel szemben nem változott: a
gázvezeték építésében résztvevő hajókra
szankciók vonatkoznak – nyilatkozta Igor
Juskov, az orosz kormány alá tartozó
Pénzügyi Egyetem szakértője. Az orosz fél
ezeket a hajókat több cég tulajdonába
helyezte, amelyek tevékenységét így az
amerikaiak semmilyen módon nem tudják
befolyásolni.
(Ria-Novosti, 2021. február 13.)

Katar világelső akar lenni az LNG terén
Katar több milliárd dollárnyi ráfordítással,
50 százalékkal kívánja növelni éves LNGgyártási kapacitását, mely így 126 millió
tonna lehet. Az emírség energiaügyi
minisztere szerint, ha a fejlesztések első
fázisa megvalósul, a cseppfolyósított gáz
előállítása olyan olcsóvá válik, hogy az még
20 dolláros olajár mellett is kifizetődő lesz.
Arra számítanak, hogy az LNG iránti
kereslet hamarosan tetőzni fog, de a „zöld”
energiák felé történő átmenethez még
szükség lesz rá. Szándékaik szerint
továbbra is csak az LNG 10 százalékát
értékesítik a spot-piacokon, a többit hosszú
távú szerződések keretében adják el.
(Bloomberg, 2021. február 17.)

A Gazprom tavaly a pandémia miatt
kevesebb gázt exportált Európába
Az orosz Gazprom bejelentette, hogy 2020ban csökkent az Európába irányuló export
mennyisége, ahol az új típusú koronavírus
következtében csökkent a kereslet az
energiaszektorban. A Gazprom – amely az
Európába irányuló exportba Törökországot
is beleszámítja – közölte, hogy 2020-ban az
előző év azonos időszakához képest 12,1
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Kritikus
időszakban
próbálnak
magukhoz térni az amerikai palagázcégek
2020-ban átszerveződött az amerikai
palagáz-piac, hiszen ebben az évben rekord
számú cég ment tönkre a szektorban. Most
viszont több szereplő is a piaci térnyerés
lehetőségeit vizsgálja. A valaha piacvezető
Chesapeake Energy részvényeivel újra
kereskednek, a csődeljárásból kimenekült
Whiting Petroleum és Oasis Petroleum
papírjai pedig 60 százalékkal erősödtek,
mióta visszatértek a tőzsdékre. Az
ágazatban az olajárak emelkedése miatt
fellendülés várható, ami miatt a befektetők
is egyre szívesebben fordulnak a palagázt és
-olajat kitermelő cégek felé.
(The Wall Street Journal, 2021. február 20.)

még több hidrogént tudnak majd előállítani,
főleg saját felhasználásra. Ahhoz azonban,
hogy az iparágban jelentős beruházások
induljanak el ebben az irányban, még
rengeteg kérdést kell megválaszolni.
(Bloomberg, 2021. február 23.)

A német Wintershall Dea leállítja az
Északi Áramlat 2 finanszírozását
A német Wintershall Dea cég bejelentette,
hogy többé nem fog befektetni az Északi
Áramlat 2-be. A társaság évek óta a
Gazprom pénzügyi partnere, összesen 730
millió eurót fektetett már be a vezeték
építésébe.
(Ria-Novosti, 2021. február 24.)

Az Északi Áramlat 2 mellett gázszállítást
ajánlott Berlin Kijevnek
„A német kormány továbbra is azt
szorgalmazza, hogy az Északi Áramlat 2
mellett Ukrajnán keresztül is történjen
tranzitszállítás” – nyilatkozta Steffen
Seibert, német kormányszóvivő, aki
hozzátette, hogy ennek érdekében „aktívan
részt vettünk abban, hogy európai
közvetítéssel Oroszország és Ukrajna új
szállítási megállapodást kössön”
(DPA, 2021. február 24.)

Közös gázvezetéket építene Izrael és
Egyiptom
A két ország előzetes megállapodást kötött
egy új, tenger alatti gázvezeték
megépítéséről, mely az izraeli Leviathan
mezőt köti össze Egyiptom LNGüzemeivel. A vezetéknek köszönhetően
Izrael a jelenlegi évi 7 milliárd köbméternél
jóval több gázt tud majd exportálni
szomszédja felé. A beruházás fontos lépés
Egyiptom számára, mely vezető szerepre
pályázik az Európa felé irányuló LNGszállítás terén. A két kormány tagjai
hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnek a végső
szerződés kialakítása érdekében.
(Bloomberg, 2021. február 22. online)

Katar is támogatja az izraeli-gázai
gázvezetéket
Katar 60 millió dollárral járul hozzá az
Izraelből a Gázai-övezetbe tartó vezeték
megépítéséhez. A projekt célja a palesztin
közösség
energiaellátásának
javítása,
illetve az övezet egyetlen erőművének
ellátása. Korábban az Európai Unió közölte,
hogy 24,48 millió eurót ad a beruházásra. A
mostani bejelentés jelzi, hogy diplomáciai
megegyezésre kerülhetett sor a projektben
résztvevő felek között. Ennek ellenére nem
közölték, hogy mikorra tervezik befejezni a
gázvezetéket.
(The Washington Post, 2021. február 25.
online)

A Novatek szerint démonizálják az olajés gázipart
Az orosz Novatek magyar származású
pénzügyi igazgatója úgy látja, hogy a széndioxid kibocsátás miatt túlzottan rossz
képet festenek az olaj- és gáziparról.
Mark Gyetvay szerint az iparág valójában a
probléma része, és nem eredője, és a
fogyasztói oldal sokkal több károsanyagkibocsátásért felelős. A pénzügyi igazgató
hangsúlyozta, hogy a Novatek továbbra is a
földgázra fog fókuszálni, emellett a jövőben
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Németországban perektől tartanak az
Északi Áramlat 2 leállítása esetén
Kártérítési igények benyújtását kockáztatja
Németország abban az esetben, ha leállítják
az Északi Áramlat 2 építését – nyilatkozta
Svenja Schulze német környezetvédelmi
miniszter. Nem adhatjuk fel egy csapásra a
szenet, az atomenergiát és a gázt,
Németországnak a következő évtizedben is
szüksége lesz földgázra – véli a miniszter.
(Reuters, 2021. február 28.)

Franciaországba
26,7
százalékkal,
Lengyelországba
36
százalékkal,
Bulgáriába 56,5 százalékkal, Szerbiába
52,2 százalékkal, Romániába 54,5
százalékkal és Görögországba 27,3
százalékkal nőttek a szállítások.
(Vedomosztyi, 2021. március 1.)
A horvát LNG-terminál fogadja a
második tankert
Az LNG Hrvatska vállalat megerősítette,
hogy az omišalji LNG-terminál hamarosan
fogadja az "Adam LNG" tankerhajót,
145 000 köbméter LNG-vel, melyet a
Horvát Villamos Művek (HEP) fog átvenni.
A hírt a HEP is megerősítette, közölve,
hogy 900 GWh-nyi gázt várnak, amit saját
célokra fordítanak majd. A horvát LNGterminál megnyitása óta ez lesz a második
tanker,
az
energiahordozó
árának
növekedése miatt számos tervezett
szállítmány elmaradt.
(Seebiz.eu, 2021. március 2. online)

A
hideg
időnek
köszönhetően
harmadával
növelte
exportját
a
Gazprom
A hideg télnek köszönhetően 2021 január és
február hónapok során 32,9 százalékkal
növelte – összesen 34,5 milliárd köbméterre
– a Független Államok Közösségén kívülre
irányuló gázexportját a Gazprom. A vállalat
közleménye szerint Németországba 32,9
százalékkal,
Törökországba
52,9
százalékkal, Olaszországba 64 százalékkal,
Magyarországra
85
százalékkal,

ARCANUM – OMBKE Együttműködés
A digitalizálás nem csupán
„szkennelést” jelent, hanem minden cikk
kereshetővé is válik.
Előre láthatólag május végéig
elkészül az Arcanum a munkával és így a
teljes BKL gyűjtemény elérhetővé válik
tagtársaink részére.

Jó szerencsét!

Zelei Gábor

Az Arcanum és Egyesületünk
közötti megállapodás alapján a teljes
Bányászati
és
Kohászati
Lapok
digitalizálása hamarosan elkezdődik.
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FÖCIK Hírek

MEGHÍVÓ
a FÖLDMÉRŐK VILÁGNAPJA és az
EURÓPAI
FÖLDMÉRŐK
ÉS
TÉRINFORMATIKUSOK NAPJA c.
rendezvényre
Időpont: 2021. március 18. (csütörtök)
Helyszín: online konferencia / MS Teams
Szervező: Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaság
(MFTTT)
A Földmérők Világnapja és az Európai
Földmérők és Térinformatikusok Napja
c. konferencia célja, hogy népszerűsítse és
a szélesebb közönséggel is megismertesse
a földmérő, térinformatikus szakma szinte
minden szakterületen megmutatkozó
fontosságát, bemutassa történelmi múltját,
és felhívja a figyelmet az új
technológiákban való nélkülözhetetlen
szerepére. A Meghívó a focik.hu oldalon
érhető el.

A MÚLT ÖSVÉNYEI –
SZEMELVÉNYEK
MAGYARORSZÁG FÖLDJÉNEK
TÖRTÉNETÉBŐL
Csodálatos
-szinte
biztosan
hiánypótló- könyv jelent meg a Magyarhoni
Földtani Társulat (MFT) kiadásában: „A
múlt
ösvényein
szemelvények
Magyarország földjének történetéből”,
melyet dr. Hass János szerkesztett.
16 nemzetközileg elismert hazai
szerző írása olvasható a 194 oldalas
könyvben, mely számtalan színes fotót is
tartalmaz.
A könyv Magyarország területének
földtörténeti fejlődését hazai geológiai
nevezettségeken, földtani tanösvényeken
keresztül mutatja be. Köszönet illeti a MFT
vezetését, hogy megjelentették!

Jó szerencsét!

Zelei Gábor

Dr. Horn János
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A bányász díszfokosról
A fokos baltára hasonlító, de annál kisebb
méretű vágó fegyver, illetve munkaeszköz
volt, amelyet hagyományőrzésből a 20.
századtól
ünnepélyes
alkalmakkor
viseletként is használják. A bányászmunkaruhának számos olyan tartozéka és
felszerelése volt, amelyet a díszegyenruhák
is átvettek funkció nélkül, csupán díszítő
elemként és némelyek évszázadokon
keresztül megmaradva jellegzetessé tették a
díszegyenruhát. Ezek közül az alábbiak
voltak a legfontosabbak: farbőr, térdvédő,
kard, fokos.

hogy veszély esetén a hívó szóra a piactéren
gyülekezhessenek. A császári hadak, vagy
az erdélyi fejedelmek is gyakran meg
akarták szerezni a bányák értékeit. A
Miksa-féle /Habsburg Miksa vagy Ausztriai
Miksa (Bécs, 1527. július 31. – Regensburg,
1576. október 12.), aki II. Miksa néven
német király, német-római császár és
Ausztria uralkodó főhercege, valamint I.
Miksa néven magyar és cseh király 1564-től
haláláig/ bányarendtartás (1573) szerint a
bányász fegyvert csak akkor vihetett
magával, amikor a bányatelepről a városba
ment, vagy az egyik vidékről a másikra
vándorolt. Ezt a rendelkezést több esetben
is kénytelenek voltak megszegni a törökök
megjelenésével, amikor a bányabíró
elrendelte, hogy a bányászok csak akkor
tehetik le a fegyvert, ha lemennek a
bányába, még a templomba sem mehettek
nélküle. Amikor Selmecbánya védelméről
volt szó, 1708-ban a közelgő császári hadak
hírére, Andrássy Pál kuruc dandártábornok
parancsára oldal- és lőfegyverrel kellett
leszállni a bányába.

Selmec – típusú fokos

A 16. századtól a kard és fokos, illetve a
bányászbot elengedhetetlen tartozéka a
bányászegyenruhának, de eredete régebbi
keletű. A bányászokat sok más kiváltsága
mellett megillette a személyes szabadság és
sérthetetlenség,
ezzel
együtt
a
fegyverviselés joga. Ez még a középkorba
visszanyúló hagyományokon alapszik,
amikor is folytonos háborúkra, a törökök
zaklatásai
miatt
fegyvertartásra
és
városvédelemre kötelezték a bányászokat.
Nem egyszer kellett fegyverrel megvédeni
a szabadságukat és a bányát a portyázó
törökök és más rablók ellen. Volt idő,
amikor az egész bányásznép fegyverbe állt,

Üzemi fokos
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Feltételezhetően hasonló az eredete a
díszbárdoknak, amit a bányatiszteknek,
bányagrófoknak ajándékoztak, és amelyek
elengedhetetlen kellékei voltak egy ünnepi
felvonulásnak.
A fokosoknak a bányában gyakorlati
hasznuk volt. Speciális alakúvá fejlődött a
bányatisztek fokosa, amelyet a bányában a
vágatok és a kőzet ellenőrzésére használták.
Elsősorban az ércbányászatban ezzel
„kopogózták” le a főtét és vettek
kőzetmintát, ennek megfelelően a formájuk
is különböző volt. Azok a fokosok, amelyek
fogantyújánál az egyik vége felhajlott és
gömbben végződött, a főte vizsgálatára
voltak használatosak. A csákányszerűen
kiképzett hegyes fokosokat pedig a
kőzetminta vételezésére használták. A 20.
században a magyar ércbányászatban
kialakult
egy
rövidnyelű
speciális
mintavevő fokos, amit elsősorban csak a
műszaki vezetők hordtak magukkal – ez
nem tévesztendő össze a geológus
kalapáccsal. Sok esetben még a
minisztériumi műszaki vagy adminisztratív
ellenőrző szervek is ezzel jelentek meg a
vidéki kiszállásokon vagy bányajárásokon.
A lengyelországi szénbányáknál még
napjainkban is szokásos, hogy a felügyelet
vagy külföldi látogató fokossal végzi a
bányajárást.

Üzemi fokos

A fegyverviselést a bécsi kancellária 1822ben egy rendeletével megtiltotta. Azok a
visszaélések szolgáltattak erre okot,
amelyek már a 17. század közepétől
előfordultak. A jegyzőkönyvek olyan
esetekről és kocsmai verekedésről is
tanúskodnak, amelyek halállal végződtek.
1849-ben Klauzál Gábor ipari miniszter a
bányász szabadságjogokkal együtt eltörölte
a fegyverviselést, viszont a kard viseletét a
bányatiszteknek hivatali, beosztásbeli
kellékként meghagyták. Ettől kezdve a
kétkezi munkát végző bányászok csak
bányajáró botot (ziegenhammer) vagy
bányajáró
fokost
(pickhammer)
használhattak. Továbbá, amikor a háborús
veszélyek elmúltak, illetve a közbiztonság
megerősödött, a kard feleslegessé vált,
ennek ellenére a bányász díszegyenruhához
a kard viselése a 20. század elejéig
fennmaradt. A bányatisztek karddal, a
munkások pedig fokossal a kezükben vettek
részt a díszfelvonulásokon. A bányászok
fegyverét békeidőben a fokos vagy bot
helyettesítette. A bot is valamikor a tiszti
méltóság kifejezője volt. A magyar gyalogés huszárezredek tisztjei is még néhány
évszázaddal ezelőtt fokost viseltek,
amelynek nagysága, vagy díszesebb
kiállítása
jelezte
a
rendfokozatot.

Üzemi fokos
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Összességében, a bányászoknak a fokos:
munkaeszköz, fegyver, a személyes
szabadság és sérthetetlenség jelképe,
beosztásbeli kellék, a bányászviselet
tartozéka és támasz a nehezen járóknak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fokos,
A magyar bányászat évezredes története III. kötet,
OMBKE 2001
Üzemi fokos

id. Ősz Árpád

Számtalan díszfokos készült, néhány
közülük ragyogó művész ötvösmunka.
Ezeknek másolatai napjainkban százával
készülnek.

Emlékezzünk Kovács Lajos erdélyi bányamérnökre és
reformpolitikusra
magyarnak” és a modern Magyarország
megteremtőjének gróf Széchenyi Istvánnak
– aki a Magyar Tudós Társasággal
megteremtette a MTA alapjait, s jelentős
szerepe volt a Lánchíd megépítésében és
több reform létrehozásában - az anyagi
támogatásával, Kovács megkezdte a
Német-Magyar bányászati szakszótár
összeállítását.
Tanulmányai
után
Pozsonyba maradt, majd Selmecbányára
ment, ahol az Academia Montanistica
(bányászati-kohászati akadémia) hallgatója
lett és 1831-ben végzett a bányászati
szakon. 1834-ben Kolozsvárra utazott, ahol
akkor nyílt meg Novák Antal (1797-1843)
vezetésével, az erdélyi országgyűlés. Ott
szoros kapcsolatba lépett báró Kemény
Zsigmond (1814-1875) író és publicistával,
akivel utána együtt szerkesztette az
„Erdélyi Híradót”. S ezekben az években,
Szatmár megyében élénk bányászati
tevékenységet is folytatott. A vezetése alatt
álló „Ugocsa Unió Egyesület” Nagytarnán,
Avasújfalunál és Mózesfalunál a Socea
völgyben
vasérckutatási
előkészítési
munkálatokat végeztek. S Bixádon 183637-ben a Sándor és Lajos nevű területeket
bérelte, ahol arany és ezüstben gazdag
piritet termelt. Egy ideig Kölcsey Ferencnél
(1790-1838) ügyvédbojtár volt, s 1837-ben

Kovács Lajos bányamérnök, jogász
és liberális reformpolitikus, gróf Széchenyi
István közeli munkatársa 1812. február 25én
született
Homokon,
Szatmár
vármegyében, egy birtokos nemesi
családban. Alsóbb iskoláit Nagybányán
végezte, s 13 évesen 1825-26-ban
Szatmárnémetiben a Bölcsészeti Líceum és
Püspöki Szeminárium hallgatója. S 1827től már Pozsonyban bölcsész és jogi
tanulmányokat
folytatott.
Ahol
a
tudományos diákkörben „a legnagyobb
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szolgabíró lett Szatmár vármegyében, majd
1839-ben Szatmár megye képviselőjévé
választották a pozsonyi országgyűlésbe. A
szatmári ellenzék élén, az 1841-es
megyegyűlésen, megfogalmazták a híres
szatmári 12 pontot. Az 1842-es
országgyűlésen is, a reformtörekvések
érdekében, élénk tevékenységet végzett.
1846-tól Széchenyi István (17911860) közeli munkatársaként részt vett az
ország
reformprogramjainak
kidolgozásában, s a Tisza szabályozására
alapított
„Tisza-völgy
Társulat”
szervezője, vezetője és első titkára volt. Az
1848-as első népképviseleti országgyűlésen
pedig,
Nagybánya
és
körzete
képviselőjeként vett részt. Az 1848-49-es
szabadságharc idején, mint Széchenyi
István kitartó híve, a közmunka- és

közlekedésügyi
minisztériumban,
a
vámügyi és vízépítészeti osztályt vezette. S
Széchenyi István lemondása után, Csány
László (1791-1849) táblabíró kinevezéséig,
a minisztérium ügyvezetője volt.
1849-51-ben Pesten tartották fogva,
s miután kiengedték a dabasi birtokára
vonult vissza. Majd 1860-ban, a saját
költségén német és magyar nyelven, kiadta
„A Birodalom Alkotmányos Rendezése
Magyar Felfogás Szerint” című röpiratát,
amiért újból börtönbe vetették. Még halála
előtt Szatmár városától díszsírhelyet kapott,
és ott is hunyt el 1890. december 19-én.

Réthy Károly

Selmeci cipőt fel: a képviselőházi padra!
A selmeci főiskolai tanulmánysorozat előző
részében – a labdarúgás, az atlétika, a mozi
és a bányászkávé után – visszatértem a
valétáláshoz. A ballagási menet kapcsán
azonban nem hagyhatom figyelmen kívül a
cipőkérdést, ugyanis nem lehet akármilyen
cipőben ballagni.

mert akkor is egy rövid időre a cipő –
mégpedig selmeci érintettségű cipő – került
a főszerepbe. A sajátos országgyűlési
képviselői véleménynyilvánítás szálai az
ősi bányaváros – egykori Alsó utca jobb
oldalán, a Vigadó alatt volt – cipő- és
cipőfelsőrész gyárához (1. kép) vezettek,
amit Bretschneider Zsigmond (1854-1935)
üzemeltetett. Róla megtudhatjuk, hogy „ő
volt a mechanikai cipőgyártás megalapítója
az országban és selmecbányai gyárában
elsőnek állított elő gépekkel gyártott
kvalitásárut … a vasúti fuvardíjat sokallva,
naponta lovas kocsin szállítatta a termelt
árut selmecbányai gyárából” budapesti
raktárába.2

A hidegháború egyik nagy eseménye,
nyilvánosság előtt ismert története volt az
1960. évi ENSZ közgyűlés színes epizódja,
amikor is Hruscsov szovjet pártfőtitkár a
cipőjével verte az asztalt. Mindezt fél
évszázaddal megelőzően, 1901. január 28án (hétfőn) hasonló színházi esemény
zajlott a fővárosi mai Bródy Sándor utcai
Országgyűlés (vagyis nem a mai
Országház1) képviselőtermi padsoraiban,

1

2

A képviselőház 1902. október 8-án tartotta Apponyi Albert elnöklete
alatti első hivatalos ülését az Országházban (Az Országgyűlés Képviselőházának
Naplója VIII. kötet. Budapest, 1902. 3-18.)

Honi Ipar, 28. (1935) 13-14. sz. 34. (júl. 11.); Bartha Dénes – Oroszi
Sándor: Ha Selmec hív… Budapest, 2009. 87., 89.
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1. kép: A selmeci cipőgyár (1900 k.)

élénken érvelt képviselő elmondta, hogy „ő
maga vásároltatott a selmecbányai cipőgyár
fővárosi áruházából három pár cipőt és
megvizsgáltatta
azt
a
budapesti
ipartestülettel, mely konstatálta, hogy azok
osztrák
gyártmányok.” A
színpadi
jelenetektől nem idegenkedő képviselő –
nyomatékot adva mondandójának – feltette
a padra a cipőket. „Polónyi Géza: T.
képviselőház! Nem azért, hogy a t.
képviselőházat mulatassam, de hogy
megmutassam a t. miniszter úrnak,
elhoztam a cipőket is. (Derültség a
jobboldalon. Mozgás és zaj a szélső
baloldalon.). Kubik Béla: Mi nevetni való
van ezen? Ez nagyon komoly dolog!
Nevetnek, nem hogy szégyellik magukat!
(Mozgás és zaj a jobboldalon.). Bessenyei
Ferencz: Igaz, hogy nevetünk, de nem
kiabálunk! (Zaj.). Elnök: Kérem Kubik
Béla képviselő urat, méltóztassék csendben
lenni és a szónokot meghallgatni. Polónyi
Géza: Megengedem, hogy nevetséges is ez
a dolog! A t. képviselő úr félreértésben van.
Nem rosszindulatú ez a nevetés, hanem úgy
látszik,
arra
vezetendő,
hogy
leleményességemet tartják mulatságosnak.

A Bretschneider cég 1901. januári reklámja
szerint a budapesti üzletben árult cipők a
„Selmeczbányai czipőgyár gyártmányai,
melyek már a legnagyobb kedveltségnek
örvendenek”, tehát a reklám szerint a kínált
cipők hazaiak. Máshonnan megtudhatjuk
még, hogy „ez a selmecbányai gyár nem
azért nevezetes, mert talán a legkitűnőbb
cipőket gyártja, hanem mert állami
segéllyel tartják fenn.” Mindeközben a
képviselőházban komoly vita folyt arról,
hogy – a cipőgyártást tekintve – az államitámogatott hazai gyáripar felszámolja a
magyar kézműipart, ráadásul az osztrák
versenytárs még ki is szorítja a hazai piacról
a dotált magyar gyáripari cipőket.
Selmecbányán ekkoriban a „Selmeczbányai
czipö- és czipőfelsőrész-gyár Bretschneider
Zsigmond és fia” budapesti cég 6 évre 96
ezer korona (mai értéken 170 millió forint
körüli)3 szubvencióban részesült és Polónyi
Géza
képviselő
szerint
„ezek
a
szubvencionált gyárosok osztrák és külföldi
termékeket árulnak saját boltjukban.”
Polónyi Géza (ellenzéki) képviselő ezzel
szembesítette a (kormánypárti) Hegedűs
Sándor kereskedelmi minisztert. Az
3

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-

1754-tol/
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cipőgyári alkalmazottakat, akik február 3án – bohócestély néven – farsangi
mulatságot tartottak a „Sembery-féle
teremben”, majd Vörös Ferenc is a tettek
mezejére lépett és kezdeményezésére
megalakul
a
selmeci
„cipészek
5
mesteriskolája.”

(Helyeslés a jobboldalon.) Azt gondolom,
ez nem rosszindulatból történik. Nos hát, a
három pár cipőt átadom a t. miniszter úrnak
– visszavárólag. (Élénk derültség.)”4
A
selmeci
cipőreklám
szerint
„kérdezősködések intézendők” voltak
Bretschneider pesti főraktárához. Azt
láthatjuk, hogy ennyivel a „kérdezősködő”
Polónyi képviselő nem érte be, őt a reklám
– ha egyáltalán ismerte – nem befolyásolta.
A miniszter pedig a fenti jelenetet a
cipőgyárral
kapcsolatban
„bejelentett
kihágásként” vette. Ezt követően Vörös
Ferenc selmeci aljegyző a városi lapban
kissé szomorkásan írta, hogy „most aztán
ama három pár cipőnek a képviselőház
asztalára tételekor azt tudta meg rólunk
selmeciekről a világ, hogy nincsen cipőnk”.
Ez azonban nem szomorította el a helyi

Lovas kocsis áruszállítás, állami támogatás
és cipőreklám ide vagy oda, a selmeciek –
benne a főiskolások – a girbe-gurba
városban az évek során minden bizonnyal jó
sok, a „Breitschneider” cipőgyárban (vagy
nem ott) készült lábbelit koptattak el és nem
csak a ballagáson vagy a táncmulatságokon.

Dr. Fricz-Molnár Péter

Kisnyomtávú ipari és gazdasági vasút kialakulása
Magyarországon a 19. században
A
vasés
gépipar
kialakulását
Magyarországon lényegében a kiegyezés
után
kialakult
gazdasági
fejlődés
eredményezte.
A mezőgazdaság a kialakult stabil és biztos
felvevőpiac miatt egyre nagyobb termelést
akart elérni, és ennek érdekében
nagyarányú
fejlesztések
történtek.
Kialakult a vetésforgó alkalmazása,
trágyázás bevezetése, fajtanemesítések,
arató-cséplő gépek alkalmazása, istállózó
állattartás. A nagyobb termelést már
raktározni kellett, és már beindult a
feldolgozás is, hiszen anélkül a termékeket
hosszabb ideig nem lehetett tárolni. Ennek
megfelelően
kialakult
és
gyorsan
fejlődésnek indult a feldolgozóipar. Ezzel
az eladott termékek ára is növekedett.
A feldolgozóipar fejlődése eleinte
csak az élelmiszeriparra korlátozódott, de
ez a fejlődés maga után húzta a gépipar

fejlődését, a termények feldolgozáshoz
gépekre volt szükség. Mind a terményeket,
mind a gépeket a felhasználás helyére
kellett szállítani. Ez az igény a vasúthálózat
kiépítését vonta maga után. A gépipar
fejlődése, a vasútépítés maga után vonta a
nehézipar (bányászat és kohászat) erőteljes
fejlődését, ezek kapacitásának bővülését,
hiszen a gépek gyártásához, előállításához
vas és acél kellett.
A kiegyezést követően eleinte
minden befektetés a vasút felé fordult,
hiszen mindent a felhasználókhoz kellett
szállítani. Kezdetben magántársaságok
építették a magyar vasúthálózatot, ami
rengeteg visszaélést vont maga után –
Lónyay Menyhért kormánya 1872-ben ebbe
bukott bele. Az első vasútvonalat (Pest és
Vác között) már 1846-ban átadták.
Magyarországon 1873-ig a vasúthálózat megháromszorozódott, ezzel elérte

4

5

Hazánk, 8. (1901) 25. sz. 6. (jan. 29.); Magyar Czipész-ujság, 9. (1901) 1.
sz. 7. (jan. 1.); Czegléd, 19. (1901) 5. sz. 1. (febr. 3.); Az Országgyűlés
Képviselőházának: i. m. 308-311.

Selmecbányai Híradó, 12. (1901) 5. sz. 3. (febr. 3.), 6. sz.. 2-3. (febr.
10.), 8. sz. 4. (febr. 24.)

15

elkészült az első mozdony, és 1888-ban a
Ganz gyár belső égésű motorokat állított
elő. Csonka János porlasztója tökéletesítette
a robbanómotorokat. Bánki féle turbinákat
szereltek fel Francia- és Németországban.
Eközben a Láng gyár gőzgépekre
szakosodott, és az 1910-es években már 10
ezer lóerős gőzturbinákat gyártottak.
Az új iparág, a villamos ipar is
jelentős részévé vált az iparnak. 1878-ban a
Ganz gyár megnyitotta villamos részlegét.
Hamarosan nemzetközi tekintélyt szerzett.
Kandó
Kálmán
villanymozdonyával
lehetővé vált a villamosság alkalmazása a
közlekedésben. Zipernowsky Károly, Déri
Miksa
és
Bláthy
Ottó
Titusz
világszabadalma 1885-ben megszületett.
Ezzel megoldották a transzformátoron
alapuló villamosenergia-elosztásnak és
energiaátvitelnek a kérdését, és lehetővé
tették a fogyasztóhelyek függetlenítését
egymástól. Ez egyre több felhasználási
lehetőséget nyitott meg, többek között a
villamos meghajtású vontatást Kandó
Kálmán megoldásával. Ugyanakkor a
közutak fejlesztése háttérbe szorult. Ennek
egyik oka, hogy az utak fenntartása
megoszlott az állam, a megyék és helységek
között. 1914-re 74 ezer km-nyi út hálózta be
az országot, ebből 11 ezer volt állami.
Ebből mindössze 200 km volt aszfaltozva
vagy kövezve. A századfordulón az utak
kiépítésével országszerte megindult a
közúti hídépítés is, gyakorlatilag ekkor
született a legtöbb folytacél szerkezetű híd
Magyarországon.
Emellett
nem
elhanyagolható a kizárólag ipari vasúti
szállítást szolgáló, folyók és völgyek felett
átívelő hidak megépítése.
A
nagyipari
fejlődés
az
élelmiszeriparon és a gépiparon kívül
téglagyártásban, papír- és nyomdaiparban
bontakozott ki, ezt igen gyorsan követte a
villamos ipar fejlődése, majd az 1880-as
években került sor a bőr és üvegipar
felfutására is. Erre az időre tehető a
cellulóz, a műanyaggyártás, olajfinomítás
kialakulása. Ennek hatására a már meglévő
ágazatok új lendületet vettek, emellett
tovább fejlődött a téglagyártás, kohászat,

a 6300 km-t, a nagy vasúti konjunktúra a
70-es évek közepéig tartott, ezekre az
évekre
Bécs
államilag
támogatott
magánvasúti politikája (kamatgarancia)
érvényesült. A magyar vasutak többsége
egészen 1873-ig volt magánalapítású, ekkor
az állami vasutak még csak 16%-ot tettek
ki. Az ipari szempontból fontos vonalak
kiépítése:
1867-ben
Pest-HatvanSalgótarján, 1870-ben Hatvan-Miskolc,
1871-ben Salgótarján-Losonc. Kiépültek a
fő közlekedési vasútvonalak: KassaOdergergi vonal Berlin felé 1872-ben, a
Magyar Nyugati Vasút Szombathely-Grácz
vonala 1872-ben, a Magyar Északkeleti
Vasút Debrecen-Máramaroszigeti vonala
1872-ben, Keleti Vasút Brassóig 1873-ban,
a Fiuméig menő vasút 1873-ban.
Megjegyzendő, 1900-ig összesen már
17 000 km hosszúságú vasút üzemelt. A
MÁV 1868-ban megalakult, és 1880-1891
között szinte az összes fővonal állami
tulajdonba, azaz a MÁV kezelésébe került.
Így a századfordulóra az ország teljes
vasúthálózatának 62%-a volt az államé.
Baross Gábor a vasút-hálózatot a gazdaság
élénkítés legfontosabb eszközévé tette, és a
MÁV jól jövedelmező közüzemmé vált.
Bevezette a tarifa rendszert, mely segítette
az egységes piac kiépülését. A zónarendszer
olcsóbbá tette a nagy távolságban mind a
személy, mind az áruszállítást. Vasút
sűrűségben Magyarország megközelítette
Nyugat-Európát.
Mindazonáltal megjegyezve azt,
hogy a keskeny nyomtávú, vagy hegyi
vonalak a szén- és vasbányászat
fejlődésével helyi, kisebb kiépítésekkel
már a 19. század első-második felében
kiépültek, mivel a bányavállalatok mind
a lakosság, mind az ipari felhasználók
felé a nyersanyagot szállították, valamint
a környezetből a munkásokat így tudták
a termelésbe bevinni. Természetesen
ezek a vonalak a bányavállalatok
tulajdonában és kezelésében voltak és
sokáig ott is maradtak.
Ganz Ábrahám találmánya, a
kéregöntésű vasúti kerék gyártásával
bejutott a nemzetközi piacra. Már 1873-ban
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Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt.
(Likér, Ózd, Salgótarján, Borsodnádasd) és
az Állami Vasművek (Vajdahunyad,
Diósgyőr, Zólyombreznó, részben a pesti
MÁVAG) üzemeiben koncentrálódott.
1913-ban már ez a három nagyvállalat adta
a vas- és acéltermelés 96%-át. Az ércek
bányászata és a félkész termékeket előállító
kohászat szerepe mellett a gépipar gyors
fejlődési üteme teremtett alapot a
közlekedés anyag- és járműigényének,
valamint a mezőgazdaság technikai
szükségleteinek kielégítésére. Az Óbudai
Hajógyár, a Ganz és az Államvasutak
budapesti gépgyára számított a legnagyobb
üzemek közé, míg vidéken több más
jelentős csomópont mellett a resicai
gépgyár szerepe emelendő ki. A jármű- és
gépgyártáshoz
részben
kapcsolódva
ugyanakkor fontos szerep jutott az
elektrotechnikai iparág számára is.
Megtörtént az elektromos áram gazdaságos
szállításához
elengedhetetlen
transzformátor-rendszer bevezetése is.
Az első világháború ugyan
megakasztotta a modernizációt, de a
fejlődés így is óriási volt, agrár-országból
közel 50 év alatt agrár-ipari ország lett
Magyarország.
Ez az erőteljes és volumenében és
hatalmas növekedés csak úgy tudott
gyorsan és jól végbe menni, ha az erdészek,
bányászok és kohászok a szakmai
összetartás és összetartozás mellett az
egymás munkáját segítő és kiszolgáló
tevékenységet támogatja az egyébként is –
világon mindenütt, nem csak nálunk – a
spontán kialakuló jól szervezetett szállítás,
amit a nehézségek és a természeti
körülmények a kisnyomtávú vasúttal
lehetett a legkorábban és egyszerűen
megoldani.
Röviden és példaértékűen egy-egy
jellemző ipari vasutat, alagutat vagy éppen
a
megoldandó
műszaki
feladatot
rugalmasan
együtt
és
váltakozva
alkalmazott megoldások tudják megmutatni
a jelenkorban – és jobb esetben – már csak
gyermek- és turista látványossággá alakult
kisvasutak történetének felvillantásával,

gépgyártás, söripar és az élelmiszer
feldolgozás.
Stratégiai jelentősége volt a termelő
eszközöket előállító vaskohászatnak és
gépgyártásnak.
A
kohászatban
alkalmazásra kerültek a nyugat-európai
technikai újítások (kavarás, hengerelés)
Magyarországon 1868-ban megépül az első
Bessemer-, 1876-ban az első Martin
kemence. Az ipar vezető ágazatává vált a
gépgyártás. 1910-re a nehézipar aránya
megelőzte az élelmiszeripart, és jelentősen
fejlődött a könnyűipar is. Ebben a
fejlődésben
aránytalanságok
voltak.
Például míg a mozdonygyártás európai
élvonalba
került,
addig
a
szerszámgépgyártás a hazai szükségletnek
negyedét sem tudta fedezni.
Magyarországon a nehézipar három
körzete alakult ki: 1. Felvidéken: a GömörSzepesi érchegységben; 2. Délkeleten:
Hunyad és Krassó-Szörény megyében 3.
Budapesten és környékén.
A magyar gazdasági felzárkózás
szempontjából fontos és szerencsés volt ez
a korszak. A gazdasági fejlődésben előnnyé
változott az a hátrány, amit a megkésett
fejlődés jelentett. Korának élenjáró
technológiáit, technikáit vehette át az ipar
egyből, és ez szerencsére meglepően
gyorsan és jól sikerült. A tőke, az áruk és a
szellemi javak szabadon és az előző
korokhoz képest hihetetlen sebességgel
áramlottak. Ennek érdekében minden
lehetőt megtett az ország érdekében gróf
Széchenyi István a politika színterén.
Magyarország a monarchia részeként
betagolódott a „civilizált” világba, és
valamennyit behozott Ausztriával és
Csehországgal szembeni hátrányából. Az
évszázadok mulasztásait azonban nem
lehetett néhány évtized alatt bepótolni, és a
történelmi
Magyarország
számára
hamarosan véget ért az ipari forradalom,
mert kitört az első világháború.
A fellendülő nehézipari termelés
környezetének hazai sajátossága volt, hogy
a vas- és acélipar a kiegyezés után három
óriásvállalat,
az
Osztrák-Magyar
Államvasút Társaság (Resica, Anina), a
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hiszen itt most mindegyik szépsége,
érdekessége, siker a hely hiányában nem
írható és nem mutatható meg.
Korábbi cikkeim egy része a
Diósgyőri Vas- és Acélművel, vagy annak
termékeivel foglalkozott, és ez a kohászati
üzem olyan sajátos és egyedi, hogy érdemes
éppen vele és általa az őt kiszolgáló
bányákat
összekötő
ipari
vasúttal
szándékozom részletesebben bemutatni az
országos, de akár az európai helyzetet,
technikát. Előzetesen érdemes megemlíteni,
hogy az angol gyakorlatból, amit az európai
vasúthálózat, úgy a magyar is döntő részén
átvett, a személy- és teherszállítás a normál
nyomtávval (1435 mm-es), az ipari
kiszolgálás kisnyomtávval (760 mm-es)
történt, és a magyar vasutak Vignol
rendszerű
sínszelvényekkel
kerültek
kiépítésre.
Diósgyőrben már 1868-ban, az új
vasgyár építésekor megoldották, hogy a
szükséges barnaszén- és vasérc ellátás
biztosított legyen. Ekkor ezért egy lóvonatú
vasút létesült a vasgyár és a pereczesi
Mátyás-barnaszénbánya közt, amit alig egy
évi üzem után, gőzmozdonyú vasúttá
alakítottak át. Mivel az itt kitermelhető
barnaszén földes és salakdús, valamint a
mennyisége is kevés volt – kohászati
célokra hasznavehetetlennek bizonyult –
megépítették a 2330 méter hosszú
Graenzenstein-altárnát azzal a céllal, hogy a
perecesi hegy túlsó oldalán fekvő, már
szintén feltárt és sokkal jobb minőségű
barnaszenet szolgáltató Wiesner- és
Adriányi-telep hozzáférhető legyen. Ezen
az altárón kisnyomtávú vasút biztosította
mind a szén, mind a munkaerő szállítást,
több megállóval, rakodódókkal épült meg.
Később, 1873 után az acélműi fejlesztések
következtében és erre a célra épített és csak
teherszállításra
(normál
nyomtávú)
berendezett miskolci-vasgyári vasútnak
forgalomba helyezése történt meg a
meglévő keskeny nyomtávú mellett. Az
1882. évi vas- és acélműi fejlesztés már
olyan mennyiségű szenet igényelt, melynek
szállítása a Baross-aknából közvetlenül a
vasgyárig egy 10,6 kilométer hosszú, 1

méter nyomtávú bányavasúton történt. A
vasérc, vagy a zólyombreznói nyersvas
beszállítása az egyéb csatlakozások miatt
normálnyomtávon történt. Az acélműnek
számos olyan megrendelésnek eleget kellett
tenni, mikor az öntödéből vagy az
összeszerelő műhelyből erre a célra épített
és teherbírású kocsikon egyenesen a
beépítési helyszínig szállítottak normál
nyomtávon, ez az igény már 1896 után
lépett fel. Ezzel jól érzékelhető, hogy egy
kohászati üzemnek a növekvő szállítási
igénye
miként
változott
a
gyár
megrendeléseitől, termelésétől függően.
A borsodi szénmedence Bükkre
eső részén volt még a putnoki bányavasút,
vagy a perecesi Új-akna villamosított
bányavasútja – Magyarországon először itt
használtak
villanymozdonyt
a
bányaműveléshez már 1901-ben –,
valamint a farkaslyuki bányának is volt
saját vasútja. A Sajószentpéter–Kondó–
Harica bányavasút a Nyögő- és a Haricapatakok völgyében futott, 760 mm-es
nyomtávon. 1871-ben megnyitott MiskolcBánréve vasútvonal. 1894-ben a MÁK –
Magyar Általános Kőszénbánya társulat –
megvásárolta a sajószentpéteri völgyben a
bányákat teljes felszerelésükkel együtt,
valamint a hozzá tartozó bányavasutat is. A
pálházi,
elsősorban
erdészeti
keskenynyomtávú
vonal
jelentőségét
mutatja az, hogy még manapság is
használatban van, és turistaként is sokan
veszik igénybe. És még sorolhatnám...
Az
erdélyi
bányavasút
Vajdahunyadtól kiindulva, a zalasdi
völgyön áthalad, ebből a cacenási alagúton
át a govasdiai völgybe jut, innen pedig a
Gyalárhoz tartozó Retyisóra völgyébe, a
retyisórai sikló közelébe vezet. Hossza 16
km, gőzmozdonyüzemre építtetett ki 760
mm-es nyomtávolsággal 1900 körül. A
Gyaláron termelt vaskövet így szállították
Govasdiára és onnan Vajdahunyadra.
Érdekessége, hogy a terepviszonyok okán
szinte minden szállítási eszközt –
keskenynyomtávú vonat, sikló, csúszda,
kötélpálya – ide beépítettek, ezek logikus
összekapcsolása szinte egyedülálló. Csak a
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haladt. Két kiemelkedő tudású és műszaki
tevékenységű vaskohómérnökről, Kerpely
Antalról (1837-1907) és Roób Józsefről
(1879-1953) érdemes itt említést tenni.
Mindazonáltal
mindenképpen
megemlítendő, a világ legszebb öntöttvas
emlékérmeit itt öntötték 1885 és 1902
között, az öntött emléktárgyak művészi
színvonala megközelítette a munkácsi
díszöntvényekét.
1847-ben,
Gustav
von
Graenzenstein
kezdeményezésére
elhatározzák, hogy az Oravica-Bazias
vasútvonalat az Oravica-Lisava szakaszon
továbbépítsék, mint normál nyomtávú
vasutat és Lisava-Garliste között építsenek
egy ideiglenes, keskeny nyomtávú
lóvasutat. Nem ez az elképzelés valósult
meg, hanem egy korszerűbb, gőzmozdonyvontatású normál nyomtávú vasút, éppen az
építés közben felmerült nehézségek miatt.
Ezért a tervezés és az áttervezés részleteibe
most nem merülnék el. A problémákat a
lehető legjobban oldották meg a megkapóan
szép természeti környezetben. Végül a
teljes vasútvonal hossza, Oravica-Anina
között 34 km lett, mivel egyrészt közelebb
akartak kerülni a Garlistei bányákhoz,
másrészt így könnyebb volt az Oravica és
Anina közötti 339 méteres szintkülönbség
leküzdése és megoldódott az Anina-Báziás
közötti szénszállítás is. Az 1847-ben
megkezdett munkákat kisebb megtorpanás
után 1850-től ütemesebben folytatva végül
1863-ban adták át ezt a vasútvonalat.
A megvalósult vasútvonal 14 alagút,
amelyek hossza összesen 2084 m, valamint
10 viadukt, amelyek hossza összesen 843
m, tudta megvalósítani a hegyek és völgyek
között a közel 34 km-es pályán az
áthaladást. Ezek voltak az első vasúti
alagutak ezen a területen és a munka
nehézsége miatt nemzetközi tudósításokban
is szerepeltek. A fontosabb hat alagútnak
neve is volt, mint Lisava 91 m, Maniel 298
m, Dollhoff 112 m, Seiler 230 m, 5 Izvor
(vagy Polom) 290 m, Garliste (vagy
Karasova) 660 m hosszal. A legnagyobb
viadukt a Zsitin völgye feletti, hét nyílással
(középső nyílása 31 m), hossza 130,8 m és

hely hiánya miatt nem megyek el a
részletekbe. Erdélyben ezen kívül is voltak,
bányavasutak,
külön
cikket
is
megérdemelnének.
Stájerlak területére 1774-ben
mészégetők érkeztek, 1790-ben kőszenet
találtak, tőle nem messze Aninán 1846-ban
már vasgyár működött a vasérc lelőhelyre
épülve. A két kis települést összekötő hegyi
út 1846-ban épült meg, itt a szénszállítást
biztosító hegyi vasút 1863-ban épült ki. Ez
a
terület
az
Osztrák–Magyar
Államvasúttársaság uradalma volt, ahol az
1850 és 1860-as években az akkori
Magyarország
legnagyobb
és
legkorszerűbb nagyipari üzemcsoportja
alakult ki, így a szén- és vasbányák,
vasolvasztók, hengerművek és öntödék
(Anina és Resica), gépgyár (Resica) és egy
sor kiegészítő és kiszolgáló ipari üzem
(kokszgyár,
téglagyár,
kénsavgyár,
olajfinomító), főleg francia tőkével és
francia szakemberek közreműködésével. Itt
volt jól kokszolható, magas kalóriatartalmú
feketeszén, korán létrejött a vasúti
összeköttetés és rendelkezésre állt a
korszerű nagyipari vállalkozás egyéb fontos
kelléke is, mint a tőke, a vállalkozói és
műszaki szakismeret, az újítási készség. Az
aninai és a resicai vasművek honosították
meg Magyarországon a modern vasipar
legfontosabb műszaki újításait. Aninán
1862-ben olvasztottak először koksszal
vasat, Resicán helyezték üzembe 1868-ban
az ország első Bessemer-konverterét, 1876ban a Martin-acélgyártást, 1889-ben pedig a
tégelyacélgyártást vezették be. Aninán és
Resicán épültek meg hazánk első igazán
modern, fémköpenyes nagyolvasztói. 1880ban az Államvasúttársaság hengerelt
áruinak 60%-a már acél volt. Az 1880-as
években ez a 13–15 ezer munkást
foglalkoztató vállalat adta az ország
vaskohászati termelésének 25–26%-át. A
resicai és aninai vasműveiben már az 1860–
1870-es években bevezetett új és korszerű
eljárások révén ez a vállalat az 1890-es
évekig mind a termelés volumenét és
minőségét, mind műszaki fejlettségi szintjét
illetően a magyarországi vasipar élén
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37,18 m magas acéloszlopokon áll. Ennek a
hídnak az építése volt a legnehezebb,
figyelembe véve, hogy abban az időben
még nem használtak darukat. A hidat
különben dalmát szakemberek építették.
Egy másik látványos viadukt a Racoviţa,
amelynek 11 nyílása van, hossza 115 m,
magassága 26,5 m. A vasút útvonala igen
kanyargós, a legkisebb kanyarok sugara 114
m, ami különleges gőzmozdonyok
tervezését vonta maga után, mivel az akkori
normál nyomtávú mozdonyok csak 150 mnél nagyobb sugarú kanyarokra voltak
tervezve. Azt is figyelembe kellett venni,
hogy Lisava-Garliste között, egy 5188 m-es
szakaszon, az emelkedő eléri a 20‰-et,
amit
erre
az
igényre
tervezett
mozdonyokkal kellett biztosítani.
A mozdonyokkal szemben támadt
követelmények: a legkisebb kanyar-sugár
114 m, 110 tonna tömeg szállítása 21‰-es
emelkedőn, minimum 11 km/h sebességgel.
Összesen 4 ilyen típusú gőzmozdonyt
építettek a StEG bécsi üzemében, nevük
"Steyerdorf", "Krasowa", "Gerliste" és
"Lissawa" volt (az elsőt bemutatták az
1862-es Londoni és az 1867-es Párizsi
világkiállításon). A vasút jelenleg is
üzemel, naponta három pár vonat diesel
mozdonnyal közlekedik Oravica és Anina
között.

vasútvonala. Meg kellene mutatni a
világnak, a környezete is szépülne, fejlődne.
A viaduktok, az alagutak, a bevágások
olyan szépek, a táj varázslatos, talán turisták
is éppen úgy látogatnák, mint az 1854-ben
átadott 24,6 km-es útvonalú, BécsiAlpokban futó, az UNESCO Világörökség
részeként védett, szintén viaduktokkal,
alagutakkal tűzdelt Semmering-hegyi
vasutat.
1902. szeptember 4-én adták át a
forgalomnak Olaszországban az Alpok
egyik lejtője mentén húzódó, úgynevezett
Valtellina-vasút Chiavennától Colicón át
Sondrióig érő, mintegy 67 kilométer
hosszan villamosított vonalát. Alig több
mint egy hónap múlva, 1902. október 15-én
került sor az ebből a vonalból Colicónál
leágazó, a Comói-tó mentén dél felé tartó,
39 kilométeres
villamosított vonal
átadására, amely egészen Leccóig vezetett.
Az összesen mintegy 106 kilométer hosszú
vonal egyetlen összefüggő villamos
rendszert alkotott, energiaforrása a
Valtellina-völgyön végig folyó – végül a
Comói-tóba ömlő – Adda folyóra épített
vízi erőmű volt.
Kandó Kálmán (1869-1931) a háromfázisú
áramrendszert tartotta ilyen célra különösen
alkalmasnak.
Ennek
gyakorlati
kipróbálására még 1896-ban megépítettek a
vagongyár melletti telken egy 0,8 km
hosszú,
1000
mm
nyomtávolságú
próbapályát, egy próbakocsival és kettős
felsővezetékkel. E kísérletek kedvező
tapasztalatai alapján létesítette a gyár 1898ban Evian-les-Bains-ben a 300 m hosszú
közúti jellegű hegyi villamosvasutat. Kandó
első és nagyszabású alkotása az északolaszországi Valtellina vasút villamosítása
volt. Ezen az 1902-ben megnyitott vonalon
3000 V feszültségű, forgóárammal –
háromfázisú váltakozóárammal – hajtott
motorokkal oldotta meg a vontatást. Két
fázist az egymástól elszigetelt felsővezeték,
egyet pedig a sín vezetett. A négytengelyű
motorkocsik és a tehervonatok céljára
gyártott villamos mozdonyok mind Kandó
konstrukciói voltak. Később az ő tervei

Stájerlak Anina közötti vasút viadukt és alagút

Sajnos az Oravica-Anina közötti
hegyi vasút környezete eléggé elhanyagolt,
nem is világörökségi védettségű, pedig
műszaki
alkotásként
talán
jobban
becsülendő, méltán lehetne Európa egyik
legrégebbi,
legszebbre
megépített
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alapján külföldi gyárak is építettek további
mozdonyokat erre a vonalra.

Ez a fejlesztési munka is, az
Oravica-Aninai vasút pályaépítése, a
Resityó-Vajdahunyad közötti szállítási
megoldások egyéb ipari felhasználási
lehetőségekre is rámutattak, a beszállító
gyárak további lehetőségeit messzemenően
alakították, ezzel újabb megrendelésekhez
jutottak, éppen az életképes és jó irányokba
fejlődtek.
Az
egykori
Magyarországon
mezőgazdasági szállításokra is épültek
keskeny nyomtávú vasutak. Ezeket igényes
nagygazdaságokat vezető főurak építették,
hogy terményeikkel elérjék a feldolgozó
helyeket, csatlakozni tudjanak a normál
nyomtávú vasúti hálózatra és termékeikkel
elérjék
vevőiket.
Sajnos
egyetlen
mezőgazdasági kisvasút sem maradt fenn,
csupán az ezredéves kiállítás és a bécsi
világkiállítás fotóanyagának áttekintésekor
bukkanunk egy-egy érdekes felvételre.
Ezek jelentős része 1919-ben, majd a
második
világháborút
követően
megsemmisültek, nyomunk, emlékük ma
már csak elvétve található.

Kandó Kálmán első villanymozdonya, ami a
Valtellina-vasútra készült

A
Ganz
gyár
a
kedvező
tapasztalatokat felhasználva ezután több
bányavasút villamosításában is részt vett,
figyelme azonban hamarosan a nagyvasutak
egyre inkább előtérbe kerülő villamosítása
felé fordult.

Káplánné Juhász Márta km.

A villanymotorokat közvetlenül a motorkocsi
tengelyére szerelték
A méretek becsülhetők, ha az alvázra támaszkodó
emberekre tekintünk
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
3. rész
velünk biciklizze le. Mi módon oldja meg,
nem tudom, de tegye meg érettünk!
Én ma magamat teszteltem. Ennyit még
nem mentem a felkészülési idő alatt.
Jelentem 94 km. Dunakesziről indultam,
megnéztem pár Galga menti falucskát,
Acsán szerettem volna megnézni a Prónay
kastélyt, de csak kívülről láthattam a
fogadalmi evangélikus templommal együtt.
Így is szép volt. Milyen lehet belül! Majd
Vác felé fordulva Őrbottyánon és Fóton
keresztül visszaértem az autómhoz
Dunakeszire. Látva a Cserhát dombjait,
lebiciklizve a Gödöllői-dombságot, térdeim
jelezték, ez sok km-es edzés volt. Már 60
km után kezdtem érezni, ha a szél nem
kedvező irányban lengedezik. 80 után azt is
észrevettem, ha egy vércse lecsapott
előttem és szárnya aerodinamikája erősen
szemembe vágott. Szép volt a táj, erre még
nem jártam, de a vége felé önfeledt örömöt
nem okozott.
Mi lesz, mikor 117 km vár ránk, minimum
ekkora dombocskákkal? Most már talán
tudom, mire vállalkoztunk. Hajrá, előre!
Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

Mondhatják, két végén égetjük a gyertyát?
Lehet, de nem sokféle öngyilkos
szenvedéllyel, hanem talán hasznosnak
nevezhető dologgal. Ezek pedig edzésben
tartanak, feszesen tartják agytekervényeink
izomszálait és remélhetőleg nem engednek
öregedni,
lassulni,
csak
amennyi
elkerülhetetlen. A fene tudja, mi van
megírva és én nem hiszem, hogy
elherdálnánk az időt, ami ránk szabatott.
Állítólag fejben dől el elsődlegesen, még az
is, ha az ember túlhajszolja magát. Tegnap
voltam egy dr. néninél, aki azt mondta: az is
lehet Jóska, mikor visszajön, lapáttal kell
magát összeraknom. Igen, ez is fejben dől
el. De meg kell csinálni és nem csak
magunknak! A hegyet azért másszák a
hegymászók, mert ott van. Az életet, amit

Április 25. Szombat
„94 km”
Golyó:
Zarándokok és Érdeklődők, Rajongók!
Karcsink tesztelte az első napi utunkat kismotorral! Gratulálok! Világos, a
veszélyes pontokat nyugodtan, erőfeszítés
nélkül kell felmérni. Javaslom, Karcsi
minden este, a napi célállomás után
motorozza le a másnapi etapot, majd jöjjön
vissza, aludjon gyorsan sokat és reggel
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kaptunk, meg kell tölteni, meg kell élni
hasznos és szép dolgokkal.
Hányan nem tudják, milyen a katartikus
öröm, mikor az áldozathozatal eléri célját?
Egyre többen nem tudják, mert csak az
állandó kényelem keresés, ami vezérel
sokakat. Nem tudják, milyen saját magunk
által elérni valamit, nem pedig bemenni a
világplázába és megvenni, ne adj isten
ellopni.
Mert a mi utunk semmivel nem kerül
kevesebbe, mintha beülnénk egy autóba és
szállodákban megszállva, idegenvezetőkkel
elmeséltetnénk, merre is járunk. De mi
részesei, elemei leszünk a természetnek,
alapos szemlélői a környezetünknek,
fénytörő burok nélkül
találkozunk
emberekkel parókiákon, kocsmákban, a
hegyeken. Nem papíron látjuk a GDP-t,
hanem tapasztaljuk. Egy aktív, alkotó
molekulája leszünk a térnek ahol járunk,
részesei
leszünk
környezetünk
vérkeringésének. De vigyáznunk is kell
magunkra, mert ha vérkeringésünk leállna,
akkor célunk, életünk tartalmas megélése
nem sikerülhet. Ezért is van szükség az
energiára, ami nem csak bennünk, hanem
szeretteinktől, barátainktól, szurkolóinktól
is jön!
Aztán, hogy jól kitekertem, kielmélkedtem
magam, bevertem jó pár fröccsöt. Mert az
életünk sok síkon zajlik!

van egy öreg Suzukim is, ami töf-töf motor,
kevés javítással. A többivel nem is húzom
az időt. De a lejárás stimmel.
Ma én is bicajoztam, kb. 22 km-t, Lovászi Lenti - Lovászi. Letekertük a fagyizást,
mivel fagyizás volt Lentiben. Az első
váltómat még állíttatnom kell, mert nem
vált jól. Konkrétan a legkisebb lánckerékre
nem dobja le a láncot.
Mindhárman 26"-os bicajjal megyünk.
Szerintem ez már egy mazochizmus. Bár a
magyarok is kis hucul lovon meddig
eljutottak keletről idáig és még tovább is!
Két hét múlva milyen lesz ez az esténk?
Már most is sokat gondolok az útra. Persze
nem kell túlspilázni, mindent megoldunk,
és eljutunk Csíksomlyóra.
Hajrá!

2015. május 6. Szerda
„Előkészületek”
Karesz:
Ma szerda van. Késő délután beadtam ismét
szervizbe a bicajt Lentiben. Az első
váltónak a bovdenjét és a burkolatot
cseréltetem, mert nem elég hosszú, és így a
kosár miatt feszül. Ez okozza-e, nem
tudom, de nem sikerül leváltani elöl a
legkisebbre. Ja, kb. 20-as átlaggal tekertem
be Lentibe. Úgy rémlett, nem fáradtam el
annyira, mint legutóbb. Akkor elkelt volna
egy oxigénsátor. Ez a 26"-os bicaj sokkal
lassabb, mint a 28"-os biciklik.
Egy új probléma is felmerült, a bal pedál
beleüt a megerősített kitámasztóba. Sírni
tudnék, hogy halmozom a letámasztón a
bénaságot. Már majdnem dupla nehéz, mint
eredetileg, a hossza már jó is, csak éppen
koptatja a hajtókart. Tiszta Mekk Elek
érzésem van tőle. A másik poén a netbook.
Nem magyar billentyűzetes. Nincsenek
rajta ékezetes betűk. Vigyek egy külön
billentyűzetet? Nem is néz majd ki lükén?!
Este elkezdtem összerakni a ruháim, a
piperés dobozom, meg az elsősegélydobozt.

2015. április 26. Vasárnap
„Kis helyesbítés, kis km”
Karesz:
Kedves Szurkolók!
Először egy kis helyesbítés: nem
kismotorral jártam le az első napi utat.
Ennek több oka is van, elsőként is az, hogy
nincs kismotorom, de van egy öreg JAWAm, amivel megmásztam pár éve a
Kárpátokat is. Bár azt a túrát hívhatnánk
többnapos túlélő túrának, mivel 25
alkalommal állt le alattam a gépsárkány. És
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Ma vettem egy szép nagy magyar zászlót is.
Remélem szépen meg tudjuk majd írni és
látható lesz a Búcsún.

remélem, nem robbanunk le, mint
Károlyunk a motorkájával a Kárpátok
meghódításakor! De ha gördülő egy lóerős
járművünk bírja is, a lábaknak is bírniuk
kell. Meg fogjuk csinálni, okosan, hogy ne
rokkanjunk bele. Nem 20 évesen, hanem
"ötvenesen", hogy utána még focizni is
tudjunk!

2015. május 08. Péntek
„Kezd forrni a víz”
Golyó:

Hajrá András!
Golyóka!

Hajrá

Karcsi!

Hajrá

Hölgyeim, Uraim!
„Akkor én is”
Pakolok, pakolunk. Kitömtem a biciklis
táskát. 12,5 kg. Súlya van és nő bennünk is
az izgalom, a feszültség. Már nincs
visszaút, ahogy a P. Mobil is énekli: „Menj,
az úton menj tovább! Ne nézz, ne nézz
vissza már!” És mi elindulunk 3 nap múlva,
ahol "állnak még azok a fák, élnek még
azok az emberek". Elmegyünk birodalmunk
Ny-i sarkából egy K-i sarkáig, hogy
megizzasszuk testünket, lelkünket. Eddzük
magunkat, hogy tudjunk egyenesen állni a
tükör előtt, tudjunk tiszta fejjel térdet
hajtani az oltár előtt, tudjunk tiszta levegőn
tiszta fejjel gondolkozni. Mert a birodalom
két sarka között lehet miről elmélkedni a
nyeregben, a fűben, a csapszékben. El fog
válni a szíve a májától, a fontos a
lényegtelentől.
Soha nem felejtem el, mikor Lakatos Csaba
barátommal egy alkalommal Gyergyón egy
örmény családnál vendégeltek meg
bennünket. Fogyott a puliszka, fogyott a
szilva - és almalé, peregtek a szavak, pergett
a történelem. Szállásunk felé nem ártott az
éjszakai friss levegő és így ágyunkra
lerogyva, némán egymásra nézve, tiszta
fejjel tudtunk szinte egyszerre megszólalni:
Nekünk bárki mondhat amit akar, aki ezt
nem tudja, nem érzi, az elmehet a ... 1000
km biciklizés alatt pedig elválik a savó az
aludttejtől.
Szóval kezd forrni a víz és közben
összeszedtem a kellékeket is. Mert az
elmélkedés mellett az eszközökre is
szükség van. Biciklis ing, biciklis zokni,
láncolaj, kutyariasztó, tartalék küllő, ...,
apró meglepetések segítőinknek. Nagyon

András:
Én, mint a 3.-ként bepottyant zarándok,
köszöntöm az olvasót!
Éppen ideje volt, hogy már én is írjak ide
valamit. Készülődünk mindannyian, a
Google Föld-be rajzolgatom be az útvonalat
és elszörnyülködök egy-egy szakasz
domborzati profilján. És nem a Gyimesi
hágóra gondolok (1.100 m), mert azt
ismerjük, 5 éve leküzdöttük oda-vissza.

Május 09. Szombat
„Számítástechnikai gondok”
Karesz:
Kedves Olvasók!
Néhány szolgálati közlemény:
•
•
•
•
•
•
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angol billentyűzeten szenvedek és
fog majd mindenki a túra közben
ma sikerült megcsinálni a kis
netbook-on a blog elérhetőségét
elnézést a helyesírásért
kész a bicajom
edzés helyett ma füvet nyírtam a
hegyen, piszokul elfáradtam a
végére
új email címet is kellett csinálni

Május 10. Vasárnap (a 0. nap)

Mert mennünk kell fogadalmunk szerint és
Babba Mária vár bennünket. Okosan kell
mennünk, hogy odaérjünk nem csak
magunkért.
Persze hogy nem bús komor útra vágyunk
és nem fogjuk magunktól elhessegetni a
meglepetéseket. Egyikünk se élete első
kihívása előtt áll. Tudjuk, hogy a terv, (amit
most is megalkottunk) az csak a keret.
Reméljük, hogy a jó élményekből lesz több,
defektből pedig kevesebb. Az első
meglepetés már megszületett, Golyó
ajándék-biciklis póló habtestünkre.
Vigyázzatok magatokra, míg hazajövünk,
mert hazajövünk!

„Indulás előtti ajándék”
Golyó:
A szél pedig összefújt Bennünket. Nem a
Főn, nem a Passzát, egyszerűen a Kárpátmedence birodalmi szele. Mely oly kedves
nekünk, mert amellett, hogy csomagjainkat
összepakolta, biciklieinket letisztította,
előreláthatólag hátszélként is segíteni fog
Bennünket.
De
azért
reggeli
indulásunkhoz
kikészítettük az izomlazító kenőcsöket,
vitorlás biciklis ingünket és a vitamin
koncentrátumot a stampedlis-pohárhoz. Hát
úgy állunk Kedves Olvasó, hogy már
semmi nem állíthat meg bennünket. S ezt
bizonyítja a kép is, mit a Lovászi
startvonalnál készítettünk.

Jó szerencsét!
Andris, Karesz, Golyóka
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk
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Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

2021. évi tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

Egyesület számlaszámai: OTP Bank:
11705008-20041982-00000000;
K&H
Bank: 10200830-32310119-00000000).

Az ezévi esedékes tagdíjakat is már be lehet
fizetni. Fizetési határidő: 2021. március 31.

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját.

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki
átutalással szíveskedjen teljesíteni. Az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41
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Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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