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Évzáró Elnökségi ülés 
 

 
Fotó: Csányi Judit 

 

2022. december 21-én tartotta az Elnökség évzáró ülését. 

 

A 11 elnökségi tagból 8 vett részt az ülésen, így az Elnökség határozatképes volt. 

 

A napirendi pontok a következők voltak: 

 

1. Elnöki megnyitó  

Előadó:  Dr. Hatala Pál, elnök 

2. Az Etikai Kódex elfogadása 

Előadó:  Lengyel Károly, az Alapszabály Bizottság elnöke 

3. A BKL felelős szerkesztői pályázat értékelése, a felelős szerkesztő megválasztása 

Előadó: Kőrösi Tamás, a Kiadói Bizottság elnöke 

4. Új könyvelő megválasztása 

Előadó:  Zelei Gábor 

5. Egyebek 

 

Az elnöki megnyitóban elnök úr beszámolt a november 3-a óta eltelt időszak rendezvényeiről 

és eseményeiről. 

Az Elnökség véglegesítette az Etikai kódexet és az SzMSz-t, ami hamarosan olvasható lesz az 

Egyesület honlapján. 

A BKL felelős szerkesztői pályázatra egy pályázat került benyújtásra. A Kiadói Bizottság 

javaslatára az Elnökség formai okokból érvénytelenítette a pályázatot, így új pályázat kiírására 

kerül sor, amit lentebb megtalálhatnak. 

A jelenlegi könyvelő iroda 2023-tól létszámgondok miatt nem tudja tovább vállalni 

Egyesületünk könyvelését. Új könyvelő iroda ajánlatát elfogadta az Elnökség, így 2023-tól a 

Könyvelő-Sziget Kft. végzi majd a könyvelési tevékenységet. 

 

Az Egyebekben is több témát beszélt meg az Elnökség.  

 

A következő elnökségi ülésre 2022. január 25-én kerül sor. 

 

Zelei Gábor 

  

https://ombke.hu/dokumentumtar/


 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Elnöksége 

 

PÁLYÁZATOT 

 

ír ki az összevonásra kerülő 

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK (BKL) 

felelős szerkesztői pozíciójára 

 

A pályázatra jelentkezhet minden Egyesületi tag.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai – egyesületi önéletrajzát, valamint a 

negyedévente megjelenő BKL, mint az Egyesület tudományos értékű szakmai lapjának jövőjére 

vonatkozó elképzeléseit, javaslatait.  

Előny a médiaszerkesztés területén megszerzett gyakorlat.  

A felelős szerkesztő díjazása lapszámonként történik. 

A pályázatot az OMBKE ügyvezető igazgatójához, Zelei Gáborhoz (e-mail: 

zelei.gabor@ombke.hu) kell benyújtani elektronikus formában, jelszóval védetten. A jelszót a 

beadási határidőt követő egy órában kell elküldeni a fenti e-mail címre. A pályázatnak 

tartalmaznia kell a pályázó munkavégzés díjazására vonatkozó igényét.  

 

Beadási határidő: 2023. január 20. 12:00. 

 

A pályázat eredményéről, a BKL felelős szerkesztőjének személyéről az OMBKE 

Elnöksége dönt, 2023. január 31-ig.  

Az új felelős szerkesztő munkáját segítő szerkesztőbizottságról és az összevont lap 

rovatvezetőiről ezt követően dönt az Elnökség, a felelős szerkesztő bevonásával, javaslatainak 

figyelembevételével.  

 

Budapest, 2022. december 21. 

  

Jó Szerencsét!  

 

Dr. Hatala Pál  

az OMBKE elnöke 

 

 

Megújul az Egyesület Honlapja 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Az Egyesület új honlapjának fejlesztése jelentős mérföldkőhöz érkezett, már meg lehet 

tekinteni a www.ombke.hu címen. Az arculati elemeket Juhász Mártonnak, a honlap fejlesztését 

Nemes Richárdnak köszönhetjük. 

A hiányzó tartalmak elkészítése és feltöltése folyamatosan zajlik. 

A jelenlegi honlap párhuzamosan hamarosan archiválásra kerül, de az ott felhalmozott 

tartalmak továbbra is elérhetőek lesznek. 

Várjuk megtisztelő visszajelzéseiket! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor  

http://www.ombke.hu/


 

Évzáró Tiszteleti tagi ülés 
 

2022. december 21-én évzáró tiszteleti tagi ülést először tartottunk az új székházunkban. 

 

Elnök úr összefoglalta az Egyesület 2022-es főbb eseményeit és beszámolt az eredményeinkről. 

 

Ezt követően baráti beszélgetéssel folytatódott a rendezvény. 

 

  

  

  
Fotó: Zelei Gábor 

 

Zelei Gábor 

  



 

Központi Szent Borbála Ünnepség 
2022.12.15. 

 

 
Fotó: Grazmel Studio 

 

A Szent Borbála központi ünnepség a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Stefánia úti zsúfolásig megtelt dísztermében (volt MÁFI székház) került sor. 

 

Az elnökségben helyet foglaltak: 

Steiner Attila energiaügyi államtitkár (Lantos Csaba miniszter úr megbízásából) 

Dr. Fónagy János gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes 

Dr. Biró Marcell, az SZTFH elnöke 

Dr. Szunyog István, a Miskolci Egyetem MFK dékán-helyettese 

(Prof. Dr. Mucsi Gábr dékán úr megbízásából) 

Homonnay Ádám, az MBSZ elnöke 

Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke 

Dr. Hatala Pál, az OMBKE elnöke 

Dr. Zoltay Ákos, az MBSZ főtitkára, az ünnepi ülés levezető elnöke 

 

A Himnusz elhangzása után Steiner Attila, dr. Fónagy János és dr. Biró Marcell tartott ünnepi 

beszédet, majd Homonnay Ádám, Rabi Ferenc és dr. Hatala Pál köszöntötte a megjelenteket.  

Az ünnepi műsor: Hartmann Domonkos friss Junior díjas csellóművész és Pál Olivér 

csellóművész előadása. 

 

Az ünnepség a bányász- és kohászhimnusz eléneklésével és állófogadással zárult. 

 

A kitüntetettek listája a 2022/50-es Hírlevélben található. Az ünnepi beszédek a soron 

következő Hírlevélben jelennek meg. 

 

Dr. Horn János  



 
Tisztelt Elnök Urak! 

Tisztelt Szt. Borbála napi kitüntetés-előterjesztő Vezetők! 

Tisztelt Kitüntetettek! 

 

Köszönhetően a segítőkész minisztériumi döntés-előkészítő-, szervező-, munkának, mely a 

minisztériumi - feladati- és hatásköri - átszervezés és személyi változások forgataga ellenére 

lehetőséget adott arra, hogy új ágazati miniszterünk Lantos Csaba energiaügyi miniszter úr 

Védőszentünk ünnepe alkalmából „Miniszteri Elismerő Oklevél” és „Szent Borbála érem” 

elismeréseket adományozott, ez úton is gratulálok a miniszteri elismerésben részesülőknek! 

 

Letölthetően küldöm az ünnepségen készült fotókat, mely a Kitüntetetteknek és Javaslat-

tevőknek egyaránt – reményeim szerint – különösen kedves emléket jelenthet … 

A megbízásunkkal felkért profi Fotós tiszteletteljes kérése, hogy a fotók felhasználása során a 

hivatkozást – Fotó: Grazmel Studio – feltüntetni szíveskedjetek! 

 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt kívánok! 

 

Jó szerencsét! 

Ákos 

Dr. Zoltay Ákos 

ügyvezető főtitkár 

 

 

Selmeci Akadémián végzettek bányamérnökök 
ábc rendben 

 

Kedves Tagtársaim! 

 

Ráakadtam egy selmeci összeállításra, amelyben 130 oldalon fel vannak sorolva az Akadémián 

1771 és 1918 között végzett bányamérnökök. Úgy érzem ez nem csak nekem érdekes, ezért 

osztom meg a Hírlevél olvasóival. 

 

A nevek után található betűk a forrást jelölik, az A betű jelentése: Bányászati levéltári 

állományban található dokumentum, az F betű: Faller Gusztáv: Selmeci m.kir. Bányászati és 

Erdészeti Akadémia évszázados emlékkönyve (1871. Selmec) és a P betű: Pauer János: A 

selmecbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia története alapításától, vagyis 

1770-től kezdve az 1895–96. tanév végéig. 

 

Minden kedves tagtársunknak kívánok 2023-ban is 

 

JÓ SZERENCSÉT! 

 

Liptay Péter 

  

https://drive.google.com/drive/folders/15sOXNJ5hm-BfK5yOdbroVVtQGlQzpt5f
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/sba/doc/AZ_Banicka_akademia.pdf


 

Szent Borbála ünnepség Miskolcon 
 

2022. december 10-én került sor az OMBKE Bányászati Szakosztály Borsodi Helyi Szervezete 

által szervezett hagyományos Szent Borbála megemlékezésre Miskolcon. 

A Minorita Templomban 18 órától megtartott ünnepi szentmisén a templom felújítása miatt 

idén nem tudott közreműködni a Perecesi Bányász Fúvószenekar, azonban a szentmise 

celebrálásában a korábbi évekhez hasonlóan részt vettek: Törő György elnök, Csordás Ottó 

titkár és Mándy András tagtársunk. A Miskolci Egyetem hallgatói a bányász relikviákat 

helyezték el az oltár előtt. Az Advent 3. vasárnapjáról is megemlékező szentmise a Bányász 

Himnusz eléneklésével zárult. 

 
Mándy András tagtársunk közreműködése 

 

Ezt követően a Borsodi Helyi Szervezet hagyományos Szent Borbála vacsorájára és baráti 

összejövetelére került sor mintegy 60 fő részvételével. 

A korábbi évektől eltérően Szakestély helyett a Nedves Est formátumot választotta a vezetőség 

Törő György elnöklete mellett. Csordás Ottó Major Domus ismertette a Nedves Est házirendjét, 

a Cantus Praeses feladatait pedig Dojcsák Marcell látta el. 

A rendezvényen vendégül láthattuk a Miskolci Egyetemi oktatóit, a Bányász és Kohász Valéta 

Bizottságok által delegált 4-4 hallgatót, miskolci kohász és bükkábrányi bányász barátainkat. 

A programot megtisztelte részvételével Veres Pál úr, Miskolc város polgármestere. 

Végre tagtársaink is szép számban részt vettek hagyományos év végi rendezvényünkön a 

pandémiát követően! 

 

 

Törő György 



 

2022. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése 
 

 

Tisztelt Tagtársak!  

 

Az adott évi esedékes tagdíjak 

befizetésének az Alapszabályban rögzített 

határideje az adott év március 31.-e. 

2022-ben az előző évhez képest nem 

változtak a tagdíjak, viszont a Választmány 

döntése értelmében ettől az évtől a BKL-ek 

online lapjai érhetők el alanyi jogon a 

tagtársak részére. 

Aki nyomtatott lapokra is igényt tart, 

azoknak a tagdíjon felül 6.000Ft/év térítést 

kell fizetni a tagdíjjal együtt. 

Kérjük, hogy tagdíját lehetőleg banki 

átutalással szíveskedjen teljesíteni, mivel 

a sárga csekkes befizetéseknek jelentős 

költsége van és nehéz nyomonkövetni a 

befizetőjüket. 

Az Országos Magyar Bányászati és 

Kohászati Egyesület számlaszámai: OTP 

Bank: 11705008-20041982-00000000; 

K&H Bank: 10200830-32310119-

00000000).  

Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban 

feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi 

azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése 

mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve 

aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse 

fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb 

nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok 

(30 éves korig) 6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a 

nappali képzésben részt vevő 

doktoranduszok, a munkanélküliek, a 

GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 

3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

Életműdíj 
 

 
Fotó: MTI/Illyés Tibor    

 

Életműdíjat kapott Roósz András kohómérnök, a Miskolci Egyetem professzor 

emeritusa, akadémikus. Hasonlóképpen nagy öröm számomra, hogy tudósíthatok Tóth László 

Professzor Úr kitüntetéséről is. Részletek itt. 

A kitüntetettnek mindannyiunk nevében gratulálunk. Minden jót, jó egészséget 

kívánunk! 

 

Jó szerencsét! 

 

Morvai Tibor  

https://minap.hu/cikk/gabor-denes-dij-miskolci-professzor-dijazottak-kozott
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In Memoriam Mester György 
1929 – 2022 

 

 
 

A nógrádi helyi szervezet legidősebb tagja örökre eltávozott közülünk. December 7-én a 

salgótarjáni kórházban elhunyt Mester György két diplomás mérnök. 

Mester György gyémánt diplomás erdő- és bányamérnök 1929-ben született Csepelen. A 

középiskolát Székesfehérváron, majd Budapesten végezte. 

1947-ben beiratkozott a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- Kohó- 

és Erdőmérnöki Karának erdőmérnöki szakára, Sopronba. Az erdőmérnöki oklevelet 1952-ben 

szerezte meg. 

1952 szeptemberében a Nagybátonyi Szénbányáknál üzemmérnökként kezdett el dolgozni. A 

bányászati szakterületre a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium felhívására lépett át és 1953-

ban beiratkozott a Soproni Egyetem Bányamérnöki Karára. A munka mellett végzett 

tanulmányai végeztével 1958-ban bányaművelő mérnöki diplomát kapott. 

A nógrádi szénbányászatban töltötte teljes munkaviszonyát. Ezalatt sokféle munkakört töltött 

be: üzemmérnök, bányafelmérő, felelős műszaki vezető, külfejtési részleg vezető, területi 

főmérnök. Részt vett a különféle fejtés biztosítási eszközök alkalmazásának elterjesztésében, 

ezek alkalmazásához a technológiai leírások elkészítésében. 

Munkaviszonya során többször részesült kitüntetésekben: három alkalommal Kiváló Dolgozó 

és a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz-, arany- és gyémánt fokozatát is megkapta. 

1987-ben ment nyugdíjba, de még szakértőként évekig tovább dolgozott. 

Az OMBKE-nek 1955-től volt tagja. A helyi szervezet egyesületi rendezvényeinek 

elmaradhatatlan részvevője volt. Kiváló énekhangjával hozzájárult a dalos találkozóink 

sikeréhez. 

Salgóbánya településen lakott. A közösséget 25 éven át képviselte a salgótarjáni 

önkormányzatban. 

Mester Györgyöt elkerülték a betegségek. Hosszú életet élt, 93 évesen távozott közülünk. 

 

Józsa Sándor 
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MÉRNÖK UJSÁG 

XXIX. évfolyam, 2022. december 

 

Lantos Csaba energiaügyi miniszterjelölt meghallgatása az Országgyűlés 2022. november 24-

ei ülésén 

 

Schottner Károly – Szabó Róbert 

 A háztartási méretű energiatárolás eszközei 

  (Hogyan válasszuk meg a kiépítendő kapacitás technológiáját?) 

 

Csordás Antal 

 Kiszolgáltatottság helyett 

  (A háztartási léptékű hidrogénes energiatárolás) 

 

Ágoston Gergő 

 Szabályozási környezet és méretezés 

  (A fogyasztók egyre energiatudatosabbá válnak) 

 

Ágoston Gergő – Haddad Richárd 

 Az energiatárolás gazdasági kérdései 

  (Eltérő érdekek?) 

 

Haddad Richárd –Martin József 

 Okoshálózatok és tárolók szerepe 

  (Megfelelően szabályozható és tervezhető kétirányú energiaáramlás) 

 

Dr. Zsebik Albin 

 A fedezeti pont 

  (Kapcsolt hő – és villamos-energia termelés) 

 

Csalóközi Zoltán 

 A /gáz/háború következményei 

  (Függőségek és ellátási alternatívák) 

 

Dubniczky Miklós 

 Merre tovább geotermia? 

  (Beszélgetés a MTT elnökével) 

 

Livo László 

 Páratlan energiakincsünk a lignit 

  (Energiaszuverenitásunk és további kényelmünk alapja)  

 

 

Dr. Horn János 
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BÁNYÁSZOK – KOHÁSZOK – SELMECBÁNYA, 

avagy 

A háromszor felfedezett tellúr, avagy geológusok a 

VARÁZSFUVOLÁBAN 
 

A tellúr a félfémek csoportjába tartozó kémiai elem. A periódusos rendszerben az oxigén 

oszlopában található, a kén és a szelén alatt. Gyakorlati jelentősége viszonylag csekély: 

ötvözőként használják például tenger alatti ólomkábelekhez, zománcbevonatokhoz, hűtőgépek 

alkatrészeihez. A világ éves tellúr-termelése mindössze 100 tonna körül mozog. Ami miatt 

mégis érdekes számunkra: a kilencven természetes elem közül az egyetlen, amelyet 

Magyarországon, Erdélyben fedeztek fel. Ez a tudomány mai álláspontja – amelyhez, mint a 

későbbiekben látni fogjuk, három egymással rivalizáló tudós vitájának lezárásaként az utókor 

jutott el.  

A XVIII. század a kémia nagy korszaka volt. A kilencven természetes elem közül 

huszonegyet ebben a században fedeztek fel. Az embereket az aranycsinálás titkával, az örök 

fiatalságot és halhatatlanságot nyújtó életelixírrel kecsegtető alkímia véglegesen hitelét 

vesztette. A felvilágosodás tudósai megteremtették a modern kísérleti és elméleti vegyészet 

alapjait. Persze ez nem ment egyik napról a másikra, tévutak, kitérők nélkül. Nevezetes, 

évtizedeken át tartó háborúskodás folyt a flogisztonelmélet hívei és Antoine Laurent de 

Lavoisier nevével fémjelzett, hosszú távon győztes oxigenisták között. A két elmélet közötti 

különbség lényegében az volt, hogy a flogisztonisták a „földeket”, vagyis mai értelemben az 

alkáli- és alkáliföldfémoxidokat tekintették az anyag tovább nem bontható építőköveinek, az 

oxigenisták pedig a mai felfogás szerinti elemeket; az előbbiek az égési folyamatoknál a 

flogisztonoknak, az utóbbiak az oxigénnek tulajdonítottak meghatározó jelentőséget.  

Természetesen a kémia „felfutásának” következtében rohamosan fejlődtek a 

vegyészethez kapcsolódó iparágak is. Éppen ezáltal vált tudományosan megalapozottá jó 

néhány, addig csak az évszázados gyakorlati tapasztalatokat továbbvivő mesterség, köztük a 

kohászat, ezen belül az ércfeltárás, a fémkinyerés. Az egyre tisztább, vagy ötvözött, és ezáltal 

kedvezőbb tulajdonságú fémtermékek előállítása. Sokszor egy célszerűen használható, ügyes 

eszköz egész szakterületek fejlődését lódította meg. Ilyen volt például a magas hőmérsékleteken 

is használható, üvegből készült forrasztócső és kivájt faszéndarab alkalmazása oxidos ércek 

fémtartalmának meghatározására. A faszénbe vájt mélyedésbe helyezték el a fémoxidot 

tartalmazó ércet, és a forrasztócsövön lángot fújtak rá. Tulajdonképpen így egy mini kohászati 

folyamatot zajlott le, a fémoxid karbonnal történt redukciója, melynek során tiszta fémet 

tartalmazó rög keletkezett a vájat alján.  

A fejlődő ipar nyersanyagszükségletei között előkelő helyet foglaltak el a fémek. Az 

akkori – a több, mint háromszáz év előtti – Magyarország arról volt ismert, mint a legértékesebb 

fémeknek, köztük az aranynak, ezüstnek, réznek kimeríthetetlennek tűnő tárháza. Vonatkozott 

ez elsősorban a Felvidékre és Erdélyre.  
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Antoine Laurent Lavoisier arcképe Gaspard Monge matematikus 

arcképe 

Jacquin Miklós arcképe 

 

Főiskolai szintű, kémiára alapozott kohómérnökképzést a monarchiában először 

Kolozsvárra terveztek, egy jezsuita akadémia keretében. Végül mégis a felvidéki 

Selmecbányára esett a választás, mely német anyanyelvű lakosságával, a birodalmon belüli 

középponti helyzetével jó feltételeket biztosított az alapítandó intézmény számára. A felvidéki 

bányászat és kohászat többszáz éves múlttal rendelkezett, és a XVIII. század második felére 

jelentős technikai fejlettséget ért el. Selmecbánya közvetlen környékén sok és sokféle érc 

található: arany, ezüst, réz és ólom bányászata és kohászati feldolgozása folyt a közvetlen 

közelben. Kissé távolabb, de még a Felvidéken volt vasérctermelés és feldolgozás, így annak 

tanulmányozására is lehetőség nyílt. Az akadémiai oktatás szerves része lett – akkoriban még a 

világon egyedülállóan – az elméletet kiegészítő gyakorlati oktatás. Az 1735-ben létrehozott 

bányatisztképző iskola Mária Terézia uralkodása alatt fokozatosan, majd 1763-ra vált főiskolai 

színvonalú, rangos intézménnyé. Az oktatási nyelv 1867-ig a német volt, függelmileg az iskola 

a bécsi kamarához tartozott, a kiegyezés után került a magyar királyság hatáskörébe. A 

hivatalosan akadémiának nevezett intézménybe a tanszékek vezetésére elismert külföldi 

tudósokat hívtak meg. Elsőnek alakult meg a „metallurgia és próbázás” oktatása, mai 

értelemben a kohászati és kémiai tanszék. Tudományos alapokon nyugvó kémiát 

Magyarországon először Selmecbányán oktattak és műveltek. A világon elsőként laboratóriumi 

képzésben is részesültek a hallgatók – erre például Németországban csak fél évszázad múlva 

került sor. Az 1794-ben, Gaspard Monge matematikus által alapított École polytechnique-en 

a laboratóriumi oktatást selmeci mintára szervezték meg. Egyedülálló volt Selmecen az iparral 

való szoros együttműködés. Mária Terézia rendeletére a kincstári bányáknak rendszeresen 

jelentést kellett adniuk a főiskolának a termelési eredményekről, a felmerülő problémákról, és 

azok megoldásában az akadémia részéről együttműködést vártak el. Szintén császárnő 

rendeletére valamennyi tartományban igyekeztek népszerűsíteni az új tanintézményt, és 

odairányítani a tehetséges, műszaki érdeklődésű fiatalembereket.  

A selmeci Akadémia kohászati és kémiai tanszék első vezetője Jacquin Miklós1 volt, 

aki Leydenben, Hollandiában született 1727-ben. Először orvosi tanulmányokat folytatott 

szülőhelyén és Párizsban, majd botanikát tanult. Mária Terézia felkérésére elvégezte a 

schönbrunni császári kertek növényeinek rendszerezését az akkor újdonságnak számító Linné-

rendszer szerint. Ezzel az udvar olyannyira meg volt elégedve, hogy a tudóst négyéves 

gyűjtőútra küldte el a Karib szigetekre, ahonnan Jacquin gazdag gyűjteménnyel tért haza, s 

 
1 A kor tudósait a cikkben a magyar szakirodalom magyaros névhasználattal írom, mivel hosszú időn át ez volt szokásban 

Magyarországon. 
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ezzel létrehozta a bécsi egyetem botanikai gyűjteményének alapjait. Selmecen 1763 és 1769 

között, hat évig tanított a már említett első tanszék megszervezése után. Jacquin Miklóst Európa 

vezető tudósai között tartották számon. Orvosi-kémia tankönyvét számos egyetemen használták 

évtizedekig, a neves európai egyetemeken kívül még Moszkvában is. Kiemelkedő munkái közé 

sorolják a selmeci diákok számára írt 500 oldalas kohászati-kémia jegyzetet.  

Müller Ferenc József a selmeci akadémián Jacquin egyik jeles tanítványaként kezdte 

pályafutását. Az alsó-ausztriai Poysdorfban született 1742-ben. Bár felmenői jogászok voltak, 

nagyapja és apja is úriszéki bíró, de őt a kezdeti jogi és bölcsészeti tanulmányoktól érdeklődése 

a műszaki tudományok felé vonzotta. 1768-ban fejezte be tanulmányait az akadémián. 

Szervezőkészsége, széles körű nyelvtudása folytán a birodalom legkülönbözőbb helyein 

dolgozott: Erdélyben, a Bánságban, Tirolban, Bécsben. A bányászaton kívül foglalkozott 

földméréssel és – a mai értelemben vett – geológiával is, ami akkor még nem volt külön 

tudományág. A kőzetek, ásványok felkutatása, összetételük meghatározása, értékes 

alkotórészeik kinyerésére eljárások kidolgozása a bányászatban dolgozók feladata volt. Müller 

tevékenységét olyan sikeresnek ítélte a bécsi udvari kamara, hogy 1795-ben nemességet kapott 

von Reichenstein előnévvel. Élete utolsó szakaszában pedig a bécsi udvari kamara pénz- és 

bányaügyi részében nyert „valóságos udvari tanácsos”-i kinevezést, és megkapta a Szent István-

rendet is, amely akkor a legmagasabb polgári kitüntetés volt. Címerének motívumai híven 

tükrözik tevékenységének körét, ahol érdemeit szerezte: egy kohón álló, karmaiban aranyrögöt 

tartó sas és fogaskerék. Ő maga egyébként Franz Joseph Müllernek írta magát, de a magyar 

publikációk Müller Ferenc Józsefként említik. Ennek oka talán az, hogy családja az ő révén 

eresztett gyökeret Erdélyben. Müller Ferenc 1795-ben szerzett indignátust (honfiúsítást). Fia 

bányatanácsos lett, unokáját pedig az utolsó erdélyi alkancellárként tartják számon.  

Müller erdélyi működése idején a szakembereket egy ott előforduló, titokzatos ásvány 

tartotta lázban, amely igen értékes volt, mivel aranyat és ezüstöt is tartalmazott. Nagyág mellett 

egy román paraszt talált egy különös külsejű követ, amelyet megmutatott egy, írásunk további 

részében még jelentős szerepet játszó mineralógus, Born Ignác apjának, aki a lelőhely 

birtokosa, mellesleg bányaművelő volt. Az idősebb Born megállapította, hogy nagyobb 

érctelepről van szó, és a kérdéses kőzet aranyat is tartalmaz. Megpróbálkoztak a kinyerésével, 

de a kihozatal a vártnál jóval alacsonyabb volt.2 Úgy gondolták, hogy valamiféle egyéb 

összetevő „visszatartja” az aranyat. Hasonló típusú ércet találtak Magyarországon máshol is, 

így Zalatna vidékén, a Felvidéken és a Börzsönyben.  

 

   
Müller Ferenc József arcképe Ruprecht Antal arcképe Torbern Bergman arcképe 

 

 
2 Papp Gábor: Kitaibel Pálnak az erdélyi termés tellúron végzett vizsgálatai (kézirat)  
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Ruprecht Antal, a selmeci akadémia professzora 1782-ben antimon-tartalmúnak vélte 

az ércet. Megállapítását az akkor a monarchia bányahatóságának vezetőjeként működő, fentebb 

említett mineralógus Born Ignácnak a tudományos folyóiratában tette közzé. Hamarosan reagált 

a cikkre Müller Ferenc, írásában azt állítván, hogy az érc bizmut-tartalmú.  

Egy idő után egy újabb közleményben kifejtette, hogy további kísérletei során más 

megállapításra jutott, vagyis a szóban forgó félfém nem bizmut, de nem is antimon; olyan 

tulajdonságokat mutat, amelyek alapján egyetlen addig ismert elemmel sem lehet azonosítani. 

Ezért az ismeretlen elemet „metallum problematicum”-nak nevezte. Hogy sejtését megerősítse, 

Müller egy ércmintát küldött Torbern Bergman tekintélyes uppsalai tudósnak, remélve, hogy 

a jobban felszerelt laboratóriummal rendelkező tapasztalt professzor választ tud adni 

kérdéseire. Választ 1784-ben kapott, amely megerősítette sejtését, egy új elemről van szó. 

Bergman ezután rövidesen meghalt, további, tervezett vizsgálatait nem végezhette el, s ezzel a 

dolog egy időre abbamaradt. Tíz év telt el, amikor váratlanul a berlini Martin Heinrich 

Klaproth professzor írt Müllernek, hogy hírét vette a titokzatos ércnek és mintát kért tőle 

vizsgálat céljára, amit meg is kapott. 1798-ban levélben közölte, hogy a „metallum 

problematicum”-ról, amely szerinte is új elem, jelentést tett és előadást tartott a berlini 

tudományos akadémián. Ennek során – írta – természetesen megemlítette Müllert is, mint akit 

a felfedezésben az érdem illet. Ugyanakkor furcsa fordulatként közli, hogy ő, akinek magához 

a felfedezéshez vajmi kevés köze volt, az új elemnek nevet adott: mégpedig a tellúr nevet. Tette 

ezt arra való hivatkozással, hogy a latin Tellus szó, amely Klaproth meghatározása szerint „a 

Földet és azon lényeket jelöli, amelyek neki köszönhetik létüket”. A fentiek ellenére a 

szakirodalom egy részében arról a téves nézetről értesülhetünk, hogy Klaproth el akarta orozni 

a tellúr felfedezésének dicsőségét. Valójában Klaprothnak – az elnevezésen kívül – kollegiális 

magatartása, és Müller érdemeit elismerte. 

Feltűnt még a tudománytörténetben egy harmadik személy is, aki viszont valóban 

magának vindikálta a tellúr felfedezésének érdemét. Ez a történet is tartalmaz magyar 

vonatkozást, mert főszereplője a pesti egyetem kémia és botanika professzora – Kitaibel Pál. 

Kitaibel a Sopron megyei Nagymartonban született 1757-ben, jómódú parasztszülők 

gyermekeként. Teológiát és jogot is tanult, végül a pesti orvoskaron szerzett diplomát. Már 

hallgatóként asszisztens volt a kémia és botanika tanszéken, illetve kísérletezett a kémiai 

laboratóriumban. A Börzsönyben 1794-ben rátalált egy ércre, amely – mint később kiderült – a 

Müller-féle, tellúr-tartalmú érccel volt azonos. Felfedezését azonban szakfolyóiratban nem tette 

közzé, csak egy jénai tudóstársának tett említést róla levélben. Pályája nagyon sikeresen alakult, 

bár emberfeletti fizikai és szellemi áldozatvállalást igényelt. Professzori kinevezést kapott 

1802-ben, de nem tartott előadásokat és nem sütkérezett a tekintélyes állás fényében. Ezzel 

szemben hatalmas, fárasztó utazásokat tett az ország legkülönbözőbb vidékein – gondoljunk 

csak az akkori közlekedési viszonyokra, higiéniai körülményekre. Az utazások célja növények, 

kőzetek gyűjtése, ásványvizek vizsgálata volt. Az utóbbiak közül 150 féle ásványvíz pontos 

analízisét végezte el. Kémiai eszközöket tervezett, új analitikai módszereket dolgozott ki, ha 

munkájához nem álltak rendelkezésre kipróbált vizsgálati módszerek. Továbbra sem fordított 

gondot arra, hogy eredményeit közzé tegye. Munkásságának imponáló nagyságáról csak halála 

után értesült a tudósvilág, jegyzeteinek, kéziratainak feldolgozása után.  
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Martin Heinrich Klaproth arcképe Kitaibel Pál arcképe 

 

Amikor Kitaibel Pál Klaproth már említett berlini előadásáról értesült – mivel Müller 

tevékenységéről mit sem tudott –, arra gyanakodott, hogy a közölt adatok az ő felfedezésén 

alapulnak – őt meg sem említve. Úgy gondolta, jénai kollégája révén, kerülő úton Klaproth 

tudhatott a börzsönyi leletről, de szakmai féltékenységből ezt elhallgatta. Elkeseredett, Kitaibel 

részéről sértődött vita indult meg a két tudós között különböző szakmai folyóiratokban. 

Klaproth becsületsértésnek vette, hogy őt egy tudományos eredmény illetéktelen 

eltulajdonításával, közönséges lopással vádolják. Kitaibeltől nyilvános cáfolatot kért. Kitaibel, 

az előzményeket megismerve, magánlevélben nyilatkozott, hogy a tellúr felfedezésének érdeme 

az őt, több mit 10 évvel megelőző Müller Ferencet illeti. Klaproth ezt a levelet közzétette egy 

német vegyészeti folyóirat hasábjain, de magyarországiban nem.3  

Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy Klaproth Berlinben működött, ott a 

tudományos körökben nagy tekintélyre tett szert, mint a flogiszton elmélet konok híve és 

hangadója, aki nyomatékosan aláhúzva jelentette ki, írta le, hogy a föld-elemeket, mint 

őselemeket nem lehet elkülöníteni egymástól. Mindazonáltal ez a kijelentés őt nem gátolta meg 

abban, hogy azonnal ne ellenőrizze Müller egy-két adatát, megállapításait, és amikor ezek 

helyességéről meggyőződött, berohant a Porosz Természetvizsgálók Társaságába és 

bejelentette a tellúr felfedezését, úgy, mint saját találmányát. Sajnos a tudományos életben nem 

ez volt az első, és nem is az utolsó közönséges és minősíthetetlen lopás. A tudomány-történelem 

később Müller Ferencet ismerte el felfedezőnek, de Klaproth maradt az elem névadója, mert e 

néven lett az ismert. A dolog pikantériája, hogy Klaproth egészen becsmérlő utcai hangon 

kritizálta a későbbiekben Ruprecht kísérleteit, amelyek a további földfémek, mint a kalcium, a 

magnézium, a bárium és az alumínium kimutatására irányult. A Klaproth szülte gyűlölet még 

150 évvel később is fortyogott a németek részéről.  

A tellúr további történetének is vannak magyar vonatkozásai. A selmeci akadémia egyik 

professzora, Wehrle Alajos (1791–1835) tette közismertté a magyarországi tellúrércet, s így 

született meg az ásvány elnevezése: wehrlit. Ő dolgozta ki a feldolgozási technológiát is: az 

ércet kálium-karbonáttal és olajjal keverte, majd vörösizzásig hevítette és vízben oldotta. 

Levegő hatására ebből vált ki a por alakú tellúr. A tellúr másik, némileg különböző összetételű 

ércéből, a nagyágitból még egyszerűbb módon állította elő a félfémet: salétromsavas oldatból 

nátrium-szulfitos kicsapatással. Egyébként a XIX. század végéig a világ teljes – nem túl jelentős 

mennyiségű – tellúr-szükségletét Selmecbánya elégítette ki.  

 
3 Papp Gábor: Kitaibel és Klaproth vitája a tellúr felfedezéséről a korabeli dokumentumok tükrében (kézirat)  
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Történetünk – mai értelemben vett – geológus szereplőinek nagyon érdekes 

zenetörténeti vonatkozásai is vannak.4 Érdemes erről megemlékeznünk, mert a fentiek – ennek 

a sokak által a zenetörténet legzseniálisabb alkotójának tartott komponistának – Wolfgang 

Amadeus Mozart Varázsfuvola című operájával kapcsolatosak.  

A Nehézipari Műszaki Egyetem fémkohászattan professzora, dr. Horváth Zoltán 1986-

ban egy nagyon érdekes cikket tett közzé.5 A szakterületén kívül a művelődéstörténetben is 

jártas kohómérnök arról adott hírt, hogy egy Clevelandben élő kohómérnök kolléga, Lux 

András kutatásai alapján Christoph von Dohnányi (Dohnányi Ernő unokája) vezényletével 

és rendezésében az eddigiektől merőben eltérő felfogásban adták elő a Varázsfuvolát 1985 

augusztus 30-án és szeptember 1-jén.6  

A varázsfuvola meséje közismert, azért talán mégsem lesz haszontalan, ha röviden 

leírom, már amennyire a cikk hátteréhez szükséges lehet. 

Valamikor réges-régen, élt egyszer egy bölcs király, akinek az országát a Napkorong 

hatalma védte. A király egy vadászaton elszakadt a kíséretétől, s amikor hirtelen egy vihar 

kerekedett, egy mesebeli ezeréves öreg tölgy lombsátra alatt talált menedéket. Itt, amíg a vihar 

elmúlására várakozott, levágott egy kis ágat, és egy kis ügyes furulyát faragott belőle. Amit 

elkészült hangszerével, és beléfújt, csodák csodájára hirtelen otthon találta magát, és 

gyönyörködhetett szeme fényében, egyetlen leánykájában, Paminában, aki szép volt, mint a 

hajnal, tisztalelkű, mint a frissen esett hó, és gyengéd, mint a maszületett bárány.  

Ez a fuvola csodahangszer volt, mert ha valaki játszott rajta, a szomorúsága azonnal 

elmúlt, és még a rosszak is letettek gonosz szándékaiktól. Csak egy személyre nem hatott ez az 

erő, és ez a királyné volt, akit csupán az ékszer, a drágakő és az arany csecse-becse érdekelt. 

Alattvalóival erőszakos és kegyetlen volt, hogy minél több drágaságot csikarhasson ki tőlük. 

Sötét üzelmei miatt a nép úgy hívta, hogy az Éj királynője. 

Az idő múltával, amikor a király úgy érezte, hogy élete végéhez közeledik – mivel a 

mesében is a férfiak a halandóbbak, – és a feleségében nem bízott annak természete miatt, 

emiatt magához kérette Sarastrot, aki az ország határán túl lévő kies ligetben épült Isis-kolostor 

főpapja volt. Arra kérte, hogy vigye magával, vegye védelmébe Pamina leányát és a 

Napkorong-jogart mindaddig, amíg leánya felnő és férjhez mehet egy megfelelő ifjú herceghez, 

akinek kiválasztását is reá bízza. A király jól ismerte Sarastro jellemét, humánus felfogását és 

jó ítélőképességét, ezért meg is bízott benne. 

Röviddel ezután a király meghalt, és minden úgy történt amint azt végakaratában 

meghagyta. A királyné azonban, amikor megtudta, hogy Sarastro a leánya gyámja, iszonyatos 

haragra lobbant. Eszelős haragját főleg az okozta, hogy a Napkorong hatalmi jelvény nélkül 

nem folytathatta a kincsek harácsolását. Fegyveres katonaságával nem érte el, hogy 

visszaszerezze leányát és elsősorban a jogart, mert a kolostort éber Isis-papok őrizték, és a 

Napkorong hatalma is védte. Ezért cselhez folyamodott, és azt a hamis hírt terjesztette, hogy 

Sarastro elrabolta tőle a lányát és rabságban tartja. Még a Pamináról készült képet is mutogatta 

mindenütt, miközben ígérte, hogy annak a vállalkozó szellemű, bátor és szerencsés ifjúnak adja 

feleségül a lányát, aki megöli Sarastrot és visszaszerzi a Napjogart. Sokan próbálkoztak, de 

sikertelenül. 

Taminohoz, egy távolkeleti herceghez is eljutott a hír, aki az arckép alapján beleszeretett 

Paminába, és elhatározta, hogy ő is szerencsét próbál. Amikor az Éj királynője ezt megtudta, 

közvetítőivel elküldte a csodafurulyát, hogy Tamino biztosan célba érjen. E kalandos úton – 

mert nem út az az út még a mesében sem, ami nem eléggé kalandos – találkozott egy 

óriáskígyóval, ami majdnem halálra rémisztette, aztán három szépasszonnyal, azaz az Éj 

 
4 Báldi Tamás – Papp Gábor – Weiszburg Tamás: Mozart „geológus” barátai, Természet Világa, 117. évf. 11. szám, 1986 
5 Horváth Zoltán: Mozart, Jacquin, Born. (Tudomány folyóirat, 1986/2. szám) 
6 Lux András: Selmecbánya, a Varázsfuvola háttere kézirat készült az Alma Mater 250. évfordulója és Born Ignác 

bicentenáris ünnepeire (Westlake, Ohio, 1985-1986), hozzám egy fénymásolt példány került dr. Horváth Zoltán professzor 

úrtól. 
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királynőjének udvarhölgyeivel és egy csetlő-botló fickóval, aki nem volt más, mint Papageno, 

a madarász. Taminohoz csatlakozott Papageno, mivel ő is a boldogságát kereste. 

Bizony nem volt egyszerű dolog Sarastro színe elé kerülni, mert csak azok léphették át 

a kolostor kapuját, és juthattak a közelébe, akik megállták a tűz-, a víz-, a szél- és a barlang-

próbákat. Tamino alávetette magát a próbáknak, és azokat jelesen kiállta. Eközben Pamina is 

beleszeretett az ifjúba. A próbák alatt Pamina és Tamino megbizonyosodott a próbák alatt, hogy 

a Sarastroról eddig terjesztett hamis és rosszindulatú, sőt meggyőződtek arról, hogy a főpap 

igazságos és jóindulatú. Sarastro Papageno emberi tévedéseit nemcsak megbocsátotta, hanem 

még boldogságot is szerzett neki, hiszen rátalált Papagénájára. Sarastro még az Isis-pap 

társainál is felvilágosodottabbnak bizonyult, mert megismerve Pamina személyiségét, őt is 

felavatta az eddig szigorúan csak férfiakból álló kolostor tagjai sorába. A daljáték, illetve a 

mese végére mindenkinek meghozta a boldogságot, aki legalább jóindulatot tanúsított, amit 

bizonyos átalakulással és rítusos felavatással értek el a szereplők.  

Azt gondolhatnánk, hogy ezzel vége is a mesének, hiszen mindenki megtalálta a maga 

párját és a boldogságát. De ez nem így van. Az Éj királynője három udvarhölgyével ugyanis 

véget akar vetni az idillnek, s megtámadja Sarastro birodalmát, miután az elüldözött Monostatos 

vezette el őket idáig. A küzdelem azonban nem tart sokáig, hiszen Sarastro birodalma 

bevehetetlen. A gonosz támadók villámlás és mennydörgés közepette eltűnnek az örök 

éjszakába. 

A művet győzelmi kórus himnusza zárja, mely üdvözli a Napot, a fényt, a 

felvilágosodást, az ész és az értelem és a humánum diadalát. 

Az opera erkölcsi csúcspontja ott van, amikor a cselekmény közepén Papageno 

megkísérli, hogy Paminával nagy titokban elmeneküljön. Monostatos azonban besúgja a 

szökési kísérletet, hiszen alattomban leselkedik Pamina után, mivel csókot szeretne lopni tőle. 

A kolostor őrei elkapják a menekülőket, és visszakísérik őket Sarastro elé. A büntetéstől kellően 

félő Papageno halkan kérdi Paminától: Most aztán mit is mondjanak? Ez nagyjából azt is jelenti, 

hogy Papageno a cél érdekében nem menne a szomszédba egy kis hazugságért. A becsületes 

Pamina azonban bátran azt kiáltja: „csak az igazságot, még akkor is, ha látszat ellenünk szól.” 

Ez az egyenes beszéd menti meg őket a büntetéstől.  Ugyanakkor az árulkodó Monostatost 

elfogják és alaposan megszidják, mivel alantas indulatoktól vezérelve leselkedett Pamina után, 

hogy aztán tőrbe csalva megszerezze magának a lányt. 

 A tartalomban és a megzenésítésben Schikanedert és Mozartot erősen befolyásolta a 

szabadkőművesség szelleme. A titkos társaság kalapácsütés-szignálja szólal meg a nyitányban, 

a második felvonás előhangjában, végül a fináléban (mivel Mozart maga is szabadkőműves 

volt, így tudta és ismerte), három koppantás, hármas harsonaszó.  

Az 1985-ös Cleveland-i előadásban az Éj királynője a Földanyát (Tellus) jelképezve 

vulkánkitörés közben emelkedett magasba, a három udvarhölgye bányászegyenruhában 

(Gruben), bányászkalapban és bányászlámpával jelent meg a színen, Papageno pedig 

erdészegyenruhát (Walden) viselt. Lux András tanulmánya szerint már Mozart kortársai között 

elfogadott ténynek számított, hogy az operában Sarastro alakját Born Ignácról mintázták, 

Tamino valamely sikeres kutatót, például Müller Ferencet testesíti meg, Monostatosban, a 

háttérben munkálkodó cselszövőben Martin Heinrich Klaprothra, az öreg papban (illetve 

Sprecherben) Jacquin Miklósra ismerhetünk – a játékos, szertelen Papageno pedig maga 

Mozart. Mindez azért is lehetséges, mert a librettót író Schikaneder és Giesecke közül az utóbbi 

jól ismerte a selmeci akadémia professzorait, Mozart pedig bizonyíthatóan közvetlen 

kapcsolatban állt Jacquin Miklóssal és Born Ignáccal.  

Jacquin zenekedvelő ember volt, és nagy gondot fordított gyermekei zenei képzésére. 

Fiát, Gottfriedet énekelni, lányát, Franciskát zongorázni taníttatta – mégpedig Mozarttal. A 

Jacquin családban rendszeresek voltak a házi hangversenyek is, amelyeken sokszor Mozart is 

közreműködött. Jelenleg a zenetörténet 19 olyan darabot ismer, amelyet a zeneszerző a család 

valamelyik tagjának ajánlott, illetve amelyet a házi koncerteken játszottak. Mellesleg az ezekre 

vonatkozó zenetörténeti kutatásokat Alfred Einstein végezte el – Albert Einstein testvére. A 
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Jacquin család és Mozart bensőséges kapcsolatát mutatják azok a levelek is, amelyeket Mozart 

utazásai során Gottfriednak írt: „.. nagyon vágyódom megint Bécs után, és higgye el, ennek 

legfőbb oka egész biztosan az Önök háza” – írja például a zeneszerző egyik prágai levelében.  

Mozart másik, erdélyi születésű mérnökbarátjával, Born Ignáccal többféleképpen is 

kapcsolatba kerülhetett a Jacquin családon keresztül vagy a librettista Giesecke által – aki Born 

tanítványa volt egy ideig, – a legvalószínűbb azonban, hogy szabadkőműves társakként kötöttek 

barátságot.  

A XVIII. század végén Bécs szellemi központjai a szabadkőműves-páholyok voltak. A 

pápa rosszallása, fenyegető bullái hatására tevékenységük Mária Terézia uralkodása alatt 

üldözött, ezért szigorúan titkos volt. A felvilágosult II. József azonban hallgatólagos toleranciát 

tanúsított irányukban. Mozart 1784-ben nyert felvételt „A jótékonysághoz” címzett páholyba. 

A rend eszméi erősen hatottak rá, tagságát igen komolyan vette, erről tanúskodnak „kőműves-

zenéi” is, például két páholytársa halálakor írt temetési zenéje, vagy a Born Ignác tiszteletére 

komponált „Die Mauerfreunde” (Kőműves barátság) című kantáta. A II. József halála után 

trónra lépő II. Lipót uralkodása alatt, részben a francia forradalom eszméinek terjedésétől való 

félelem hatására is egyre inkább visszaszorításra került a szabadkőműves-mozgalom. Ekkor Az 

Igazsághoz szabadkőműves páholy főmesterévé 1785 december 28-tól szintén Born Ignácot 

választották. Wolfgang Amadeus Mozart is felkereste ezeket az üléseket. A varázsfuvola című 

opera egyik legfontosabb szereplőjének, és Sarastronak a mintaképéül Born Ignác személye 

vált Mozart jóvoltából. A Varázsfuvola bemutatója 1791. szeptember 30-án volt, s W.A, Mozart 

alig két hónap múlva, 35 évesen meghalt. Az opera szabadkőműves vonatkozásait nagyon 

sokan taglalták és bizonyították már.  

A mű librettistájaként általában csak Schikaneder nevét tüntetik fel a plakátokon 1791-

ben, pedig bizonyított tény, hogy nem kis mértékben közreműködött Giesecke is, aki rendkívül 

érdekes egyéniség volt, és nagyon változatos életutat járt be – talán azt mondhatnánk, a 

mélységektől a csúcsokig. Augsburgban született, Göttingában jogot tanult, de ezt megunta, az 

ásványtan kezdte érdekelni. Állítólag azért ment Bécsbe, hogy a világhírű mineralógus, Born 

Ignác tanítványa lehessen. Tanulmányaihoz a szükséges anyagi fedezetet úgy teremtette elő, 

hogy Schikaneder színházába afféle mindenesnek szegődött, vagyis szövegkönyvet írt, kottát 

másolt, statisztált, énekelt, sőt súgóként is működött. Szabadkőműves volt, Mozart és Born 

Ignác páholytársa. A Varázsfuvola premierjének plakátján, mint „első rabszolga”, és később, 

mint Papageno is szerepelt – majd a hosszú évek kemény tanulása, utazásai, kutatómunkája 

után 1814-ben Dublinban az ásványtan professzora lett, de már Sir Charles Gieseckeként, akiről 

az általa felfedezett gieseckit ásványt nevezték el. A sors furcsaságai közé tartozik, hogy amikor 

tudományos karrierje csúcsán, 1818-ban ellátogatott Bécsbe, magánbeszélgetések során a 

Varázsfuvola szövegkönyvének megírásában vállalt szerepét korántsem a társszerzőségi igény 

követelésével, hanem szinte pironkodva, mint ifjúkori botlást emlegette.  

Born Ignác 1791. augusztus 28-án halt meg, tehát nem érhette meg a Varázsfuvola 

bemutatását. Az azt megelőző időkben Bécs szellemi életének egyik vezéralakja volt. Mint már 

említettük, széleskörűen művelt, szakterületén kívül is rendkívül tájékozott tudós volt. Hivatása 

gyakorlása közben, viszonylag fiatalon két súlyos baleset is érte: gázmérgezést, majd 

ólommérgezést kapott. Élete utolsó évtizedeit gyengélkedve, gyakorta fekvőbetegként élte le. 

Ennek ellenére kitartóan, nagy rendszerességgel és szorgalommal dolgozott. Szabadkőművesi 

tevékenységét sem függesztette fel. Még Mária Terézia alatt, tehát az üldöztetés idején önálló 

páholyt alapított „Az igaz egység” néven, ahol Bécs legműveltebb emberei gyűltek össze. 

Rendszeresen tartottak nyilvános előadásokat irodalomról, történelemről, filozófiáról, de szóba 

kerültek a kozmogónia vagy a földtan kérdései is. Ezeken az eseményeken, a pezsgő szellemi 

élet vonzásában feltehetően Mozart is részt vett. A felvilágosodás korában nem tátongott még 

olyan mély szakadék a művészet és a tudományok között, mint manapság. A széles látókörű 

embereket az élet, a világ a maga teljességében érdekelte – gondoljunk csak Goethére, akinek 

hatalmas írói munkássága mellett jelentős tudományos felismerései is voltak például a botanika, 

az ásványtan vagy az optika terén. A Born Ignác által kiadott lap, a „Physikalische Arbeiten der 
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eintrachtigen Freunde in Wien” a tudományos közlemények, például a Müller és Ruprecht 

között zajló vita mellett szépirodalmi alkotásokat is közölt. Born betegsége, rengeteg munkája 

ellenére korántsem vált megkeseredetté vagy zárkózottá; megnyerő egyéniség volt, kiváló 

társalgó, szellemes vitapartner, tréfás társasági ember, akinek találó mondásai anekdotákba 

foglalva keringtek Bécsben. Kortársai szerint volt egy ritka tulajdonsága: emberszeretetével, 

kedvességével ellenségeiből is perceken belül barátokat tudott varázsolni.  

Ezek között az emberek között élt, alkotott Mozart. Hogy valóban róluk mintázta-e a 

Varázsfuvola alakjait, teljes bizonyossággal nem tudjuk – de így is jóleső érzés, hogy olyan 

barátai voltak, akikről ezt megtehette volna; akik életútjuk, egyéniségük alapján nem kevésbé 

tűnnek ideálisnak, mint az örökéletű „Singspiel”, a műfajt németül talán jobban kifejező beszélt 

dialógussal tarkított zenejáték, azaz „daljáték” szereplői.  

Born Ignác élete, munkássága, személyének hatása, kisugárzása nélkül talán a 

Varázsfuvola története, zenéje minden bizonnyal nem született volna meg. És talán a bécsi, a 

magyar, és a közép-európai szabadkőművesség nem olyan tartalommal működött volna, amint 

az végül kialakult és megvalósult.  

 

   
Karl Ludwig Giesecke arcképe Wolfgang Amadeus Mozart arcképe Varázsfuvola ősbemutató 

plakátja (1791-ben) 

 

Megjegyzéseim:  

1. Egyiptom – flogiszton – oxigénisták: Az egyiptomi kultúrából kifejlődött alkímia a flogiszton 

elmélet volt. Ez az elmélet a tüzet (görögül flogos) anyagnak tekintette és nem kémiai 

folyamatnak, ahogy ezt most a modern kémia igazolja. Az ősi mítosznak kettős vonulata volt: 

a spirituális és a természetszemlélő. Az alkimisták igyekeztek az anyagot a legtökéletesebbé 

varázsolni a kémiai kísérleteik, kotyvasztásaik során. Legtökéletesebbnek az aranyat vélték, így 

annak készítését igyekeztek olcsóbb anyagokból előállítani, de emellett az olyan univerzális és 

nagyhatású szer elkészítésére is törekedtek, ami minden betegség elűzésére, megfiatalodásra és 

szerelemre és kiábrándultságra egyaránt hatékony bájital. A XVIII. század végére a kutatások 

és a gyakorlati, kísérleti kémia eredményei okán az alkímiát és a flogiszton elméletet elsöpörte. 

A haladó szellemű tudósok, az oxigénisták, mint Lavoisier, Fourcroy, Boyle, Priestley, Jacquin, 

Born, Ruprecht és Müller – csak az ismertebbeket és a kohászati-kémiával foglalkozókat 

felsorolva – ez időtől kezdve minden olyan okoskodást és elméleteket kidobtak, ami nem volt 

igazolható. Persze ez nem ment gyorsan és egyszerűen, hatalmas összecsapásokra vezetett és 

több évtizedig eltartott. Emiatt is, a XVIII. század a bányászat és a kohászat bűvöletében élt, 

mert itt alapozták meg az újjászületett kémia tudományát teremtette meg, és elkezdődhetett a 

tudományos technika kora. A magyar bányászat és kohászat termékei Európa-szerte keresett 



 

 

 

 

20 

volt. Különösen az arany, az ezüst, a réz volt exportképes. „Ha igazán tiszta aranyról 

beszélünk, akkor a körmöci aranyról beszélünk, akkor a körmöci aranyra kell 

tekintenünk” – írták meg ezt a németek.7 Ezzel arról van szó, hogy a tapasztalati úton nyert 

eljárás jó volt, a minőség-ellenőrzés és az eljárási mód szigorúan betartott, mert az első körmöci 

arany forint8 évszázadokon át garantálta megtartotta értékét és tisztaságát. Arról is meg kell 

emlékeznünk, hogy a Biblia után az első technikai nyomtatott könyv a középeurópai 

bányászatot leíró G. Agricola: De Re Metallica műben számtalan helyen tett említést a selmeci 

berendezésekről és kohászati eljárásokról.9   

2. A szabadkőművesség lényegének ismerete fontos, különben elvész a cikk 

mondandójának lényege. 

A szabadkőművesség történelmileg a középkori kereszténység talaján kibontakozó szabad 

társulások (céh) örököse. A céh Inasokból, Legényekből és Mesterekből állt. Az egyik 

lépcsőfokról a következőre bizonyos idő elteltével lehetett átlépni (kb. 5 év), és ez idő alatt az 

Inas a testvériségéhez és mesteréhez volt kötve. Meg kellett felelnie a fizikai és szellemi erő 

követelményeinek, mivel a tanulása az emberi létezés mind anyagi, mind tudati síkjaira emelte. 

A szabadkőművesek köreiben már akkor jelen volt a végső cél ideája – felépíteni a belső 

templomot. A második szinten a Legény tovább teljesítette kötelezettségeit a Mester 

árnyékában, akivel akkor már összemérhette ügyességét és elméleti tudását. Nagy 

projektekben, ami alatt különböző helyekről származó különféle csoportok és páholyok közötti 

versenyeket kell érteni, néha ő helyettesítette a Mesterét. Ezekből a helyzetekből eredeztetnek 

bizonyos egyezményes jeleket és jelszavakat, mintha a munkát két egymás számára ismeretlen 

Mester vezette volna. 

A Mester – a hierarchia legmagasabb szintje – mindenekelőtt ismerte a geometriát, 

tökéletesen tudott bánni a szögmérővel és körzővel, jól ismerte a kör, a négyzet, a háromszög 

és az aritmetika törvényeit, stb. Ismerte a szimbólumok jelentését, és felkészült az új inasok 

nevelésére. 

Egy másik megközelítés szerint az Inassá avatás bizonyos értelemben analóggá válik a 

kereszteléssel (újjászületés), a Legénnyé avatás – a konfirmációval (bérmálás), és a Kőműves 

Mesterré avatás – az eucharisztia közösségébe fogadással. (Ezek persze csak gondolati 

analógiák, amelyek a szabadkőművességben semmiképpen nem kapcsolódnak össze a 

keresztény szentségek hit-tartalmaival!)  

W. A. Mozart szabadkőműves páholytagsága sor három fokozatot ért el, három 

beavatási szertartás alkalmával.  

3. Selmeci diákhagyományok máig hozzák magukkal a szabadkőművességre, Mozartra, 

a Varázsfuvolára való emléket és emlékezést, akaratlanul, vagy akarattal. Annak idején, 

közvetlenül 1791. esztendőt követően az említett szabadkőműves rítusok egy részét a 

különböző bányász szervezetek és ifjúsági csoportok a szokásaikba átvették. Először is a 

tagjelölt felvételekor a próbatételét, felavatását, és egy új névvel, a „vulgó”-val (azaz az alias-

sal) történt „megkeresztelését”, amit az akkor választott „keresztszülők” adtak a körükhöz 

csatlakozó „baleknak”. Hosszú évek során ez a rítus az ifjúság kimeríthetetlen ötletgazdagsága 

folytán a humoros elemek hatására alakult ki csoportos szórakozássá, az egymásra utaltság 

miatt barátsággá. A selmeci, illetve a diákhagyományok tisztelete, ápolása a bányász, kohász 

és erdész körökben még ma is él. E szakmákat tanítók és tanulók lelkében még most is igénnyé 

vált ezeknek a szokásoknak megtartása és továbbadása. Ebben az igényben, ha rejtve is – 

 
7 Gyulay Zoltán: 225 éves bányamérnök képzés (Bányászati és Kohászati Lapok 1960 11. szám)   
8 Az első magyar aranypénz, az aranyforint, 1325-ben került bevezetésre, Károly Róbert magyar király utasítására, melynek 

színsúlya 3,52 g volt. 
9 Georgius Agricola: De Re Metallica Libri XII., 1556 vagyis Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról, amelyekben a 

bányászat és kohászat körébe tartozó hivatalokat, eszközöket, gépeket és minden egyéb dolgokat nemcsak a legérthetőbben 

leírja, hanem azokat még a kellő helyen beillesztett képekkel és a latin és német megnevezések feltüntetésével a lehető 

legvilágosabban szemlélteti. (Fordította: Becht Rezső, szerkesztette: Molnár László, kiadta: az Országos Magyar Bányászati 

és Kohászati Egyesület, 1985,) 
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esetleg talán nem is tudva –, de Born Ignác szelleme él tovább hagyományainkban és még 

napjainkban is.10    

 4. Born és a krampampuli receptje. Amikor Jacquin Miklós Born Ignác társaságában 

hallgatta az ügyesen zongorázó leánya, a kecses és szép Franciska, Gottfried és József fiai 

hegedültek, valamint Mozart mester a brácsájával, együtt muzsikáltak. Az idős Jacquin és Born 

a fehér csempés kályha melegében hársfateát szürcsölgettek, melyet olykor jamaikai rummal 

megbolondítottak, visszaemlékezve a selmecbányai szép estékre, ahol a kémikusok azzal 

ugratták egymást, hogy „akinek nincs saját kidolgozású krampampuli receptje, eljárása a 

készítésre, az nem is kémikus (vagyis nem is kohász)”. Bár erről az eljárásról Jacquin 

akadémiai előadásairól fennmaradt jegyzetei nem beszélnek.11, 12 

  

5. A Selmeci Akadémia hallgatóságának körében már igen korán létrejött az a 

hierarchia, amelynek nyomait még ma is megtaláljuk a hagyományok között. A hallgatókat sem 

származásuk, sem vagyoni, sem társadalmi helyzetük nem különböztette meg egymástól. A 

különbség az intézményben eltöltött idő és betöltött szerep alapján alakult ki. Az intézménybe 

beiratkozott hallgatót „pogánynak” nevezik mindaddig, míg el nem jut a balek-keresztelésig. 

Ha valaki nem veti alá magát a keresztelési szertartásnak, akkor az még ötödéves korában is 

csak pogány marad, és így semmihez sincs joga a hagyományokat illető kérdésekben. A 

„keresztelésen” átesett baleknak a legfőbb feladata, hogy kövesse és figyelje Firmáját, akitől 

tanulhat, ügyelve arra, hogy mindig betartsa a balekok tízparancsolatát. A legalább harmadik 

éve az egyetemen tanuló, tehát harmad, negyed vagy ötöd éves, a selmeci hagyományok 

szellemében megkeresztelkedett hallgatók a Firmák, akiket már megilletnek bizonyos előjogok. 

Az iskola elvégzéséhez szükséges tanulmányi idő után a Firma, ha még nem végzett az 

egyetemen veteránná válik, aki pedig tanulmányai végeztével elhagyja a campus területét, az 

filiszter lesz. A bányász és a kohász hallgatók viselete a gruben és az auf hauer (kimenő). Az 

erdész hallgatók egyenruhája, a walden (erdész-zeke). 

A selmeci diákhagyományok első hiteles és pontos leírásait az 1900-as évek elején 

keletkezett szépirodalmi művekben találhatjuk meg. Ezek Tassonyi Ernő: Aki a párját keresi és 

Ruzsinszky László: Tempus című regényei. A soproni Ifjúsági Kör 1943-ban 

Hagyománykutató Bizottságot hozott létre azzal a céllal, hogy a diák szokásokat összegyűjtsék 

és írásba foglalják. Az Ifjúsági Kör folyóiratok kiadásával is erősítette a selmeci 

diákhagyományok ápolását. 

Nagyon fontos, hogy a hagyományok őrzése a hallgatók ruházatában (egyenruha 

készíttetésének igénye) és még az olyan hétköznapi gesztusokban is, mint a köszönés (Jó 

szerencsét!) megnyilvánuljon. A formai elemek, ceremóniák gyakorlása mellett azonban a 

legfontosabb továbbra is a „selmeci szellem” továbbörökítése, melynek alappillérei: a 

vidámság, a barátság, a közösségtudat, a hazaszeretet és a hivatásszeretet. Ezeknek a 

feladatoknak a végrehajtásáért a hagyományt ápoló hallgatóság a felelős. 

 6. Born Ignácról korábbi két OMBKE Hírlevélben megjelent cikkemben már írtam, azt 

megismételni itt nem szükséges, de a tisztelt olvasónak ajánlom szíves figyelmébe, hogy fussa 

át, olvassa újra az 2021/27 és a 2021/28. sz. hírlevelekben megjelent két cikket: 

27. Megemlékezés a világ első nemzetközi műszaki-tudományos, elsősorban bányász-kohász 

kongresszusát megrendező Born Ignác lovag halálának 230. évfordulójára I. rész 

28. Megemlékezés a világ első nemzetközi műszaki-tudományos, elsősorban bányász-kohász 

kongresszusát megrendező Born Ignác lovag halálának 230. évfordulójára II. rész 

 
10 A selmeci diákhagyományok első hiteles és pontos leírásait az 1900-as évek elején keletkezett szépirodalmi művekben 

találhatjuk meg. Ezek Tassonyi Ernő: Aki a párját keresi és Ruzsinszky László: Tempus című regényei. 
11 Dr. Proszt János: „A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. (JNME Bánya- 

és Kohó- és Erdőmérnöki Kar, Sopron, 1938. 3. szám) 
12 Személyes információk beszélgetéseinkből dr. Horváth Zoltán professzor úrtól, dr. Hajtó Nándor úrtól, dr. Szilass A. Pál 

professzor úrtól és dr. Proszt Gizella gyógyszervegyész kutatótól, aki dr. Proszt János unokája volt.   
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 7. Megjegyzendő, hogy Born Ignác (1742-1791) tizenkét nyelven írt és beszélt. Már 

1739-ben Selmecen bányatanácsos volt, majd 1776-ban Mária Terézia Bécsbe rendelte, hogy 

szervezze meg a császári és királyi természettudományos kabinetet. Majd három évvel később 

így lett Born az udvari kamaránál a bányászat és pénzverés tanácsosa.13 A Stockholmi-, a 

Sienai-, a Páduai Akadémiák, valamint a londoni Royal Society tagságukba való meghívással 

tűntették ki. Mária Terézia császárnő pedig a Szent István Rend első osztályú keresztjével. 

Mindenképpen említendő, hogy a világ első nemzetközi tudományos társaságának az alapítója. 

 8. Geytrand és Pergen gróf több, mint egy évtizeden át figyeltette meg Wolfgang 

Amadeus Mozart zeneszerzőt és Ignatz von Born természettudóst szabadkőműves 

tevékenységük miatt, feljegyzéseket készítettek, „dossziét” vezettek róluk, természetesen a 

mindenkori uralkodót, Mária Teréziát és II. Józsefet folyamatosan tájékoztatták titkosrendőri 

munkájukról. 

9. Théba grófja, alias Thamos Mozartot hosszú időn keresztül mindenben támogatta, 

hogy szabadkőműves gondolkodása, tagsága kialakuljon, életének számos napi gondjaiban is 

segítette.  

10. Ma már több osztrák zenetörténész és Mozart életíró is megemlíti, hogy Jacquin 

Miklóssal, Born Ignáccal és Puchberg-gel volt hosszas és kellemes kapcsolata révén Mozartot 

közvetlenül a halála előtt a tehetősebb selmeci bányapolgárok 1000 körmöci arannyal kívánták 

segíteni. Sajnálatos módon ez a segítség a könyörtelenül hideg és hóviharos idő miatt későn, a 

zeneszerző halála utáni napokban érkezett meg Bécsbe, de már csak az özvegyéhez. Anton 

Stadler és Jacquin család Bécsben Mozart tartozásainak kiegyenlítésére számos nagyvonalú 

gesztussal segítették a zeneszerző családját. 

11. Christian Jacq saját kutatásaival hasonlóképpen a fentiekkel megegyező eredményre 

jutott Mozart levelezésének és naplórészleteinek feldolgozása után, és ezt a „Mozart” 

négykötetes művében jelentette meg 2006-ban Párizsban, a magyar fordítás 2008 és 2012 

között jelent meg. C. Jacq munkájában erőteljesebben Mozart szabadkőművessége érvényesült 

és természetesen a bécsi udvar intrikái. 

12. A budapesti operaház 1992-ben – Born Ignác születésének 250. és az OMBKE 

létrejöttének 100. évfordulóján – előadott Varázsfuvola opera előadása Budapesten csak 

annyiban lehetett „bányászhangulatú”, hogy a megjelent közönség döntő többsége bánya-, 

kohó- és erdő-mérnök volt, a jegyek többsége (közel 1000 db) az OMBKE szervezésében keltek 

el kollégák között, valamint egy megemlékezés hangzott el az előadás megkezdése előtt. Ezt a 

megemlékezést szervező bányász-, kohász és erdész-kollégák 1992-ben nagyon szerették 

volna, ha külsőségeiben egy keveset meg lehetett volna mutatni, legalább annyival, hogy egy-

egy szereplő gruben-ben vagy waldenben lépett volna fel, mert a szervezők, ha méretben 

egyezést találtak volna, a grubent és waldent kölcsönözte volna, s úgy nem került volna az 

előadás külön költségébe. Sajnos ezt a szereplők orrának fennhordása, az operaház különleges 

magasztossága miatt számtalan kérés és megkeresés ellenére elintézni ezt nem lehetett, vagy 

talán a szerepek igazi ismerete sem rendezőhöz, sem énekesekhez nem tudott eljutni. Pedig 

több szinten és többeket kerestek meg bányász és kohász kollégák csak annyi protekcióért, hogy 

a szereplők egy része grubent és waldent viseljen ez előadáson, így még az sem lett volna a 

külön költség, mert az OMBKE tagság biztosította volna a kölcsönzést a tagságtól, akiknek a 

mérete a szereplőkével azonos. Ezt csak Christoph von Dohnányi (Dohnányi Ernő unokája) 

tudta elintézni 1985-ben Clevelandben.  

13. Az Öntődei Múzeumban megemlékező 1992. évvégén az Öntészettörténeti 

szakcsoport e témában tartott megemlékezésén kérésemre dr. Katona Tamás történész egy szép 

és tartalmas előadást tartott a XVIII. századvég eseményeiről érintve a technikatörténetet is, a 

szabadkőművességet abból a szempontból, ahogy Born Ignác és Mozart bécsi és prágai 

tartózkodása alatti eseményeket taglalta. Beszélt egy keveset az uralkodói körök 

 
13 dr. Horváth Zoltán: Hogyan tette világhírűvé Born Ignác a XVIII. században a mi egyetemünket? (BKL, Kohászat 116. 

évfolyam 1983. 2. szám) 
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tartózkodásáról a szabadkőművességgel szemben, utalt Born és Mozart megfigyeléséről, a 

különböző korok és történészek reális, vagy akár téves megítéléséről.   

14. A selmeci Akadémia történetét közlő magyar nyelvű írások az akkor élt és dolgozott 

német vagy osztrák származású tanárok nevét magyar névhasználattal írták. Manapság is igen 

kevés szakirodalom használja (de az is még csak az utóbbi 15-20 évben) az akkor volt és 

használt (születési) neveket.  

 

Káplánné Juhász Márta km. 

 

 

DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

A selmeci akadémia dualizmuskori fejlődése a polgármesterek 

városvezetése idején 
 

A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia (1904-től főiskola) az 1867 és 1918 közötti 

korszakban – a dualizmus idején, amikor az oktatás magyar nyelven folyt – jelentékeny 

fejlődésen ment keresztül. E fél évszázadnyi idő alatt az intézmény számos új és korszerű 

építménnyel bővült. Mostani tanulmányomban az 1867 utáni egyes polgármesterek szolgálati 

ideje mentén haladva elsősorban az ingatlanfejlesztésben megvalósult akadémiai/főiskolai 

haladást vizsgálom. Ennek indítékát az adta, hogy Selmecen a frauenbergi temetőben – nemrég 

– rátemettek az 1918 októberében elhunyt Horváth Kálmán utolsó monarchiabeli selmeci 

polgármester sírjára és az 2019-ben általam megtisztított síremléke előttem ismeretlen helyre 

került. A mostani írással neki és neves polgármester elődeinek is emléket kívánok állítani. 

 

Goldbrunner Sándor (1807-1898) 

 

Goldbrunner Sándor 1807-ben Selmecen született, 1827 és 1830 között ott tanult 

bányamérnöknek, végül 91 évesen ott is halt meg. Nemcsak 1867 és 1871 között, hanem már a 

reformkorban, 1843-ban is a város vezetője (bírája), 1847-ben pedig országgyűlési képviselője 

volt. Dualizmuskori polgármesterségét követően 1871 és 1874 között bányavárosi főispánként 

vezette Selmecet (Bakabánya, Körmöcbánya és Újbánya mellett). Elöljárósága idején, 1872-

ben létesült Pöschl Ede igazgatósága alatt az akadémiai érdekeltségű kisiblyei csemetekert. 

Goldbrunner Sándor selmeci sírhelye a Szélaknai-kapu melletti (római katolikus) felső-

temetőben található, azon a születési és halálozási dátumok mellett a „nyug. bányavárosi 

főispán, III. oszt. vaskoronarend lovagja” felirat olvasható. Felesége Chlebovits Anna volt.14   

 

 
14  Selmecbányai Híradó, 9. (1898) 41. sz. 1. (okt. 6.); Magyarország tiszti cím- és névtára, 1. (1873) 73.; Faller Gusztáv: A selmeczi m. kir. bányász- és 
erdész-akademia évszázados fennállásának emlékkönyve 1770–1870. Selmecz, 1871. 138.; Gyászjelentése: 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272379#; Neje gyászjelentése: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272377#;  Selmeci sírhelye: 
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin; Homor Péter 
levéltáros honlapja: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=157 (letöltések: 2022.10.01.); Selmeczbányaiak emlékkönyve (szerk. Fejes Béla). Budapest, 1936. 40.; 
Bartha Dénes – Oroszi Sándor: Ha Selmec hív. Budapest, 2009. 113-114.  

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272379
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/272377
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=2809#info_virtualny_cintorin
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=157
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Goldbrunner Sándor 1880 körül és selmeci felső-temetői sírja 2022-ben 

 

1899 nyarán oldalági rokonom, Heincz Auguszta (1840-1911) megvásárolta a Goldbrunner-

hagyatékhoz tartozott Erzsébet téri (ősztől Honvédszoborral szemközti) emeletes-keskeny 

erkélyes-kertes-kiskápolnás házat (volt De Adda-házat). Ezt követően Goldbrunner egykori 

házában Heincz Auguszta és az emeleten ügyvéd testvére, Heincz Hugó (1848-1910) selmeci 

országgyűlési képviselő lakott a családjával.15 Az épület a mai Kammerhofská 25 alatt található 

és bányaigazgatósági székhely (Hlavný banský úrad).  

 

Ocsovszky Vilmos (1828-1895) 

 

Az 1828-as és Hont vármegyei születésű Ocsovszky Vilmos 20 évesen a magyarok oldalán 

küzdött az 1848/49-es szabadságharcban, majd 7 éves városi rendőrfőkapitányság után – 1872-

től 1895-ös haláláig selmeci polgármester volt. E bő két évtizednyi városvezetői idő alatt – 

Farbaky István igazgatósága idején – az akadémia nagy fejlődésen ment keresztül. Ocsovszky 

polgármestersége idején, 1882-ben Szumrák Edétől a főtéri Fritz-ház akadémiai célzatú 

megvételére került sor és e palotaszerű épület Schulek Frigyes tervei szerinti alakult át 1885-

re. Emellett 1883 és 1889 között létesült a kisiblyei tógazdaság. Ezt követte a haladás útján 

1892-ben az Erdészeti palota átadása, Soltz Vilmos akadémiai igazgatósága idején. Ocsovszky 

Vilmos 1895-ben hunyt el, fényes temetéssel búcsúztatták, majd a város róla elnevezett utcát 

(ma Ing. Štefan Višňovského) is kapott és síremléke ugyancsak a Szélaknai-kapu melletti 

(római katolikus) felső-temetőben van. Ocsovszky sírján nemesi címer- és arcképe mellett a 

 
15  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 316.; Selmecbányai Híradó, 10. (1899) 26. sz. 3. (jún. 29.); Szitnyai Zoltán: Hegyvidéki délibáb. 
In. Budapesti Hírlap, 54. (1934) 192. sz. 15. (aug. 26.); Szitnyai Zoltán: Vágyak temetése. In. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 85. (1978) 33. sz. 6. (szept. 9.), 
Goldbrunner 1898. évi halála miatt nem nézhette az 1899-es Honvédszobor-avatást, ez Szitnyai részéről művészi írás; Heincz Klára 1908. évi gyászjelentését 
lásd https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/439337#; Heincz Hugó 1910. évi gyászjelentését lásd 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/294572#; A Heincz-család tagjainak selmeci sírhelyeit lásd: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-
stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin és https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-
stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin és https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-
stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=56#info_virtualny_cintorin (letöltések: 2022.10.22.) 

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/439337
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/294572
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=68#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=31#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=56#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/evanjelicky-cintorin-nad-klopackou/plan&hrob=56#info_virtualny_cintorin
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„Selmecz Bélabánya szab. kir. bányavárosok polgármestere, 48/49-es honvéd 

huszárfőhadnagy, kir. tanácsos s a Ferenc József rend lovagja 1828-1895” szövegrész 

olvasható. Neje Markovits Mária s általa Ocsovszky sógora volt Markovits Iván, a „magyar 

gyorsírás apostola”, akinek egykori Ocsovszky Vilmos utcai selmeci emléktáblája ma alig 

olvasható. Ocsovszky Vilmos a mai Ing. Štefana Višňovského 6 alatti épületben lakott és 1907-

től itt működött Chrien Gyula fényképészete.16  

 

  
Ocsovszky Vilmosról Zsitvay János készítette 1890 körüli festmény (Galéria Jozefa Kollára) és selmeci felső-

temetői sírja 2022-ben 

 

Szitnyai József (1844-1906) 

 

Ocsovszky Vilmos halála utáni selmeci polgármester, Szitnyai József 1844-ben Szlamka 

családnévvel született a szomszédos Szentantalon és selmeci főjegyzőségét követően 1895-től 

haláláig, 1906-ig volt a város polgármestere. 1882-ben együtt névmagyarosított a másik 

jelentős dualizmuskori selmeci jegyzővel, Roth – 1882-től Vörös – Ferenccel. Szitnyai József 

történészi érdeklődéssel fordult a város múltja felé és jogászi pontossággal igazgatta az ősi 

bányavárost. Író fia, Szitnyai Zoltán elhagyta ugyan szülővárosát, de visszavágyódó írásaiban 

(pl. Hodinai Hodinák, Aranykarika) rendre megelevenedett Selmec. A Szitnyai Józsefről 

elnevezett, szentháromságtéri Szitnyai-ház (ma művészeti általános iskola a Námestie svätej 

Trojice 4 alatt) egykoron a burschok törzshelye volt, az Arany bányamécshez címzett 

mulatóhely XIX. század eleji-közepi bursch diákélet nagy tanúja lehetett (jó lenne, ha a nedves 

falakból víz helyett emlék fakadna). Szitnyai József bő egy évtizedes selmeci polgármestersége 

alatt sokat fejlődött az akadémia is. Ennek keretében 1898-ben létrejött az Erdészeti kísérleti 

állomás, majd 1900-ban átadták a Bányászati és kohászati palotát, továbbá akkor létesült a 

kisiblyei dendrológiai kert is, mindezek Fekete Lajos akadémiai igazgatósága idején történtek. 

Szitnyai 1905/06-ban, amikor Fodor László volt a főiskola rektora, tevékenyen, városi ingyen-

 
16  Selmecbányai Híradó, 6. (1895) 20. sz. 1-2. (máj. 19.); Gyászjelentése: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/451332; Selmeci sírhelye: 
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=122#info_virtualny_cintorin; Homor Péter 
levéltáros honlapja: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=41 és http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=192 (letöltések: 2022.10.01.); Bartha D.: i. m. 115.; Fricz-Molnár 
Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 37-41., 86-89.; Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a selmeci múltban. Budapest, 2022. 101., 119.    

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/451332
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-za-piargskou-branou-pansky/plan&hrob=122#info_virtualny_cintorin
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=41
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=192
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telekkel és építőanyaggal, valamint közművesítéssel elősegítette a „professzorvillák” városi 

takarékpénztár és a helyi iparosok hitelszövetkezete általi építését. Ellenezte a főiskolai „Los 

von Selmecbánya” törekvést, így nem támogatta a főiskolai tanárok egy részének a neves 

intézmény (budapesti) elvitelére irányult 1905-ös mozgalmát. Szitnyai József 1906-ban hunyt 

el, halálakor a helyi hetilap gyászkeretes címlappal jelent meg. Nejével, Lauko Kamillával 

közös (még meglévő) sírhelye a Frauenbergi (római katolikus) temetőben található. Szitnyai 

neve mellett a „kir. tanácsos, polgármester 1844-1906” felirat olvasható.17  

 

  
Szitnyai Józsefről Zsitvay János készítette 1896 körüli festmény (Galéria Jozefa Kollára) és selmeci frauenbergi 

sírja 2022-ben 

 

Horváth Kálmán (1866-1918) 

 

Az utolsó monarchiabeli selmeci polgármester, Horváth Kálmán 1866-ban Krausz névvel 

született Selmecen, majd 1904 tavaszán felvette édesanyja családnevét. Szitnyai József halála 

után jogász végzettséggel selmeci rendőrfőkapitányból lett 1907-től polgármester (édesapja, 

Krausz Vilmos szintén selmeci rendőrfőkapitány volt). Akkoriban a polgármester 4000 korona 

(mai értéken 8 millió forint) éves fizetést, 15% drágasági pótlékot, évi 600 korona (mai értéken 

1,1 millió forint) lakbért és házhoz szállított 80 m3 kemény tűzifát kapott. Horváth bő egy 

évtizedes – részben az első világháborúra esett – városvezetősége alatt folytatódott a főiskolai 

ingatlanfejlesztés. Vadas Jenő rektorsága idején, 1908-ban az akkori Péch Antal (ma 

Novozámocká) utcában átadták az Ifjúsági Köri Otthont, majd 1912 novemberében elkészült a 

Kémiai palota is és egy év múlva átadták a Vaskohászati kísérleti laboratóriumot, ez utóbbiakra 

Barlai Béla rektorsága idején került sor. A frauenbergi temetőbeli síremléke – bő száz évig – 

polgármester-elődje nyughelyéhez közel volt, azon a név után a „kir. tanácsos, polgármester 

 
17  Selmecbányai Híradó, 16. (1906) 48. sz. 1-5. (dec. 2.), 49. sz. 1-2. (dec. 9.); Gyászjelentése: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/610126#; 
Selmeci sírhelye: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4866#info_virtualny_cintorin; Homor Péter 
levéltáros honlapja: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=46 és http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=49 (letöltések: 2022.10.01.); Bartha D.: i. m. 104., 115-117.; 
Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 96-100., 246.; Történeti munkáit lásd Szitnyai József: Történelme az alsó-magyarországi kémlőintézet 
egyesületének és az ércz- és fémpróbavételnek ugyanazon bányakerületben. Selmecbánya, 1893., Szitnyai József: A bányavidék veszedelme 1575-ben. In. 
Századok, 27. (1893) 133-145.; Oroszi Sándor: A Selmec-kérdés. (Erdészettörténeti Közlemények LVI.) Budapest, 2003.    

 

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/610126
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4866#info_virtualny_cintorin
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=46
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=49


 

 

 

 

27 

1866-1918” felirat szerepelt. Horváth Kálmán sírját 2019 után felszámolták és helyén ma új 

emléktábla van, így az 1867-től 1918-ig tartó történelmi korszakban, a dualizmus idején 

„Selmecz- és Bélabánya” négy polgármesterének sírjából napjainkra három maradt fent.18 „Itt 

a vezetők is közülük, a német és tót eredetű családokból kerültek ki. Mind megszállottjai voltak 

a magyar érzésnek, tüzesen és nyelvi nehézségeken átsütő lelkesedéssel, belülről magyarok.”,19 

jellemezte tömören az egykori városvezetőket 1939-ben a volt polgármester fia, a már említett 

Szitnyai Zoltán. 

 

  
Horváth Kálmán 1916 körül és – egykori, mára letűnt – selmeci frauenbergi síremléke 2019-ben 

 

A gyerki (Hrkovce) temetőben nyugvó Czobor László (1850-1942), az utolsó monarchiabeli 

selmeci országgyűlési képviselő 1936-os soraival búcsúzom a kedves olvasótól: „Az öregek 

elhaltak, utódaik elszármaztak tőlünk. Új generáció lépett a régi helyébe, új reményekkel, 

megváltozott világnézetekkel, új aspirációkkal. Ki tagadná: sok minden megváltozott azóta. 

Csak egy dolog nem fog megváltozni, ameddig egy igaz ember lakik közöttünk: a kegyeletes 

emlékezés érzése azokra, akik, mint városunk hű polgárai, hazafias érzés tekintetében és 

honpolgári kötelességteljesítés terén is, követésre méltó jó példával jártak előttünk egykor.”20 

 

* * * 

  

 
18  Horváth Kálmán selmeci római katolikus születési bejegyzését lásd https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T9M-
6KP?i=233&cc=1554443&cat=770842, szülei az akkori I/70. számú házban laktak, ugyanott, ahol 1892-ben Krausz Kálmán fia, Géza is született 
(https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMV-14W?i=112&cc=1554443&cat=770842); Városok Lapja, 13. (1918) 22. sz. 174. (nov. 2.); Sírhelyére 
rátemettek 2019 után („Július Kolek; manželka Katarína”), mely itt található: https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-
frauenberg/plan&hrob=4773#info_virtualny_cintorin; Édesapja, Krausz Vilmos 1888. évi gyászjelentését lásd 
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/204707#; Homor Péter levéltáros honlapja: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=223 és 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=10 (letöltések: 2022.10.01.); Bartha D.: i. m. 108-110.; Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 104-107.  
19  Szitnyai Zoltán: Selmec három élete. In. Hunnia, (1991) 25. sz. 14.  
20  Selmeczbányaiak emlékkönyve (szerk. Vörös Tihamér). Budapest, 1936. 80. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T9M-6KP?i=233&cc=1554443&cat=770842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T9M-6KP?i=233&cc=1554443&cat=770842
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMV-14W?i=112&cc=1554443&cat=770842
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4773#info_virtualny_cintorin
https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk/virtualna-stiavnica/cintorin-frauenberg/plan&hrob=4773#info_virtualny_cintorin
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/204707
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=223
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=10
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Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor

 

https://www.ombkenet.hu/index.php/h%C3%ADrlevél
mailto:hirlevel@ombke.hu

