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Péch Antal Magyar Tudományos Akadémiai kitűntetései és 

tevékenysége az MTA-ban1 
 

 

Péch Antal bányamérnök, miniszteri 

tanácsos, és mint a selmeci bányakerület és 

a selmeci akadémia igazgatójának számos 

életrajza jelent meg az elmúlt közel 150 év 

alatt, az internet is rengeteg cikket ad fel 

személyével, munkásságával kapcsolatban. 

Sajnálatos módon a közzétett anyagokban, 

életrajzokban a legtöbb elírás és téves 

információ az MTA jutalmával – a jutalom 

megnevezése és száma tekintetében – jelent 

meg. Mivel a különböző helyeken 

megjelent írásokban a tévesztés olyan 

gyakori és eltérő, visszaléptem az eredeti 

forráshoz, és csak az Akadémiai 

Értesítőben, az 1871 és 1897 között 15 

alkalommal megjelent közléseket 

szeretném ismertetni, hogy a zavaros és 

számos életrajzíró túlkapásaitól, 

habosításaiktól mentesíteni lehessen az 

írásokat, abban reménykedve, hogy az 

internetes írók az túlzásaikat a valóságos 

tényekre javítani fogják.  

 

1. Péch Antal 1871. május 13-án 

Mаrсzibányi mellékjutalmat kapott „Az 

ércek előkészítésének elvei és gyakorlati 

szabályai.” (Pest 1869). 

Matlekovics Sándor a kereskedelemügyi  

magyar kir. minisztériumban titkár. 

XI. rész, mely felolvastatott a III. osztály 

1871. május 13-án tartott értekezleti 

jegyzőkönyvéből a 2. pont, mely az 1870-

ről hátralékban maradt, s az 1864—1869. 

évkörben megjelent matematikai munkákat 

illető akadémiai nagyjutalom és 

Marczibányi mellékjutalom ügyét 

tárgyalta.2  

 
1 Kizárólag az Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány eredeti kiadványból (nem kivonat, nem bővített magyarázatokkal, csak az eredeti 
szöveg)  
2 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 5. évf. 1871. 155-156 p.  

 

Az osztály előre bocsátja, hogy 

albizottsága jelentéséből értesült azon 

örvendetes jelenségről, mely a matematikai 

tudományok körébe számított szakok 

irodalmában világos kifejezését abban leli, 

hogy az albizottság hat olyan jeles munkát 

sorol elő, melyeket a jutalomra általában 

érdemesnek talál; míg négyet figyelemre és 

dicséretre méltónak mond. Szorosabb körbe 

vonva azonban, az albizottság három 

munkát tart érdemesnek az akadémiai 

nagyjutalomra; de minthogy ezek közül 

kettő az által válik ki, hogy irodalmunkban 

áttörő, s részben a tudományt általában is 

előbbre viszi, míg a harmadik 

irodalmunkban lényeges hézagot nem tölt 

be, s a tudomány állását sem viszi előbbre 

nagyobb mértékben: ezt mellőzve, csupán 

kettőre szorítkozik, úgymint „Földmértan, 

mérnöki használatra, különös tekintettel 

hazai viszonyainkra. XVI táblával. Pest 

1869." Szerzője Кruspér István műegyetemi 

tanár, — és: „Az ércek előkészítésének 

elvei és gyakorlati szabályai 149 ábrával.” 

(Pest 1869). Szerzője Péch Antal pénzügyi 

osztálytanácsos. Ezen két munkára nézve, 

egyenlő tudományos becsük mellett, az 

hozható fel különbségül, hogy Kruspér 

földmértana már tárgyánál fogva sokkal 

élénkebben érzett hiányt pótol 

irodalmunkban, s gyakorlati haszna is 

sokkal tágabb körre terjed. Ennélfogva az 

osztály a nagy jutalmat Kruspér István 

földmértanának ajánlja megítéltetni, mint 

első magyar kézikönyvnek, mely a 

gyakorlati mértant kimerítően tárgyalja, 

irodalmunkban úttörő, s nemcsak hogy a 
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tudomány színvonalán áll, hanem azt sok 

részben előbbre is viszi; gyakorlati haszna 

jelentékeny és nagyon élénken érzett 

hézagot tölt be.  

A Mаrсzibányi mellékjutalmat 

pedig Péch Antal fenn címzett munkájának 

javasolja kiadatni, mely a bányászati 

tudomány egy érdekes és fontos ágát oly 

módon adja elő, hogy e mű bármely 

irodalom terén is kedves jelenség gyanánt 

üdvözöltetnék; melyben jeles elméleti és 

gyakorlati képzettség világos előadással 

párosul s 149 kőnyomatú ábrái, maga a 

szerző által, oly tökéletesen rajzolták, hogy 

azok után az illető gépek és készülékek 

szerkesztésénél, bízvást indulhatni. Az 

osztály ajánlatához képest a nagy jutalom 

Kruspér István, — a Marczibányi 

mellékjutalom Péch Antal nevezett 

munkájának megítéltetvén, kiadása 

elrendeltetett. 

 

 
Péch Antal 1869-ben kiadott, „Az ércek 

előkészítésének elvei és gyakorlati szabályai 149 

ábrával.” (Pest 1869), 

 
3 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 13. évf. 1879. 45. old. 
4 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 13. évf. 1879. 117-119. 
old. 
5 Szabó József (1822-1894) bányamérnök, geológus, 
mineralógus, egyetemi tanár. A pesti egyetemen filozófiát és 
jogot hallgatott 1837 és 1841 között, majd a selmeci bányászati 
akadémián tanult. 1851-ben a filozófiadoktorává avatták, 1855-
ben a budai állami főreáliskola, 1858-ban a pesti kereskedelmi 
akadémia, 1862-től a pesti egyetem ásvány-földtan tanszékének 
r. tanára. 1883-84-ben a pesti egyetem rektora. Tudományos 

amelyért az MTA Mаrсzibányi 

mellékjutalmat megkapta 1871. május 13-

án. 

  

2. Péch Antal 1879-ben az MTA 

nagygyűlésen vesz részt, ott 1879. február 

24-én Péch Antal. Selmec. „Magyar és 

német bányászati szótár” munkáját 

ajándékozza.3 

 

3. A XXXIX. nagygyűlésen részt vett, 1879. 

május 21-dikén a reá kiosztott feladatokat 

látta el.4  

 

4. 1881. október 17-én Péch Antal 

felolvasta akadémiai székfoglaló beszédét, 

ezt részleteiben egy további cikkben írtam 

le. 

 

Huszonkilencedik akadémiai ülés. 

A III. osztály hetedik ülése 1881. október 

17. Dr. Sztoczek József rendes tag 

osztályelnök elnöklése alatt. 

Péch Antal, mint megválasztott 1evelező 

tag széket foglal „A tudomány haladásának 

befolyása a selmecvidéki bányamívelésre.” 

Ismerteti Szabó József.5 Kivonata az alábbi 

(az MTA közlemény szerint)6: 

 

5. Péch Antal könyvéről 

Huszonkilencedik akadémiai ülés. A III. 

osztály hetedik ülése. 

1882. október 16-án. Sztосzek József rend. 

tag osztályelnök elnöklése alatt.7 

 

Péch Antal lev. tag munkáját: „Alsó-

Magyarország bányamívelésének története 

a XVI. század végéig. I. kötet.” Krenner 

József a szerző saját szavaival ekképp 

ismerteti:  

A gyakorlati bányásznak egyik fő 

feladata: biztosan tudni, hogy a kezelésére 

bízott bányának egyes részeiben mi volt, és 

a fejtés mily körülmények közt s mily 

eredményekkel eszközöltetett? Ha régi 

bányával van dolga, annak nagy részét nem 

munkásságának fő területe Magyarország harmadkori 
vulkánosságának tanulmányozása; a tudományos kőzettanban a 
trachitrendszer kifejtése. Nevéhez fűződik a budapesti egyetem 
ásvány-kőzettani intézetének létrehozása. 
6 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 15. évf. 1881. 162-
167. old. 
7 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 16. évf. 1882. 204-
205. old. 
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láthatja, mert el van fúlva, be van omolva, 

vagy be van rakva; a régi térképek nem 

adnak a mívelés minőségéről semmi 

felvilágosítást; a rendelkezésére álló 

történelmi jegyzetek rendesen száz évre is 

alig terjednek, a szóbeli hagyományban 

pedig rendesen még akkor sem lehet bízni, 

ha valaki azt mondja, hogy maga látta azt, a 

mit elbeszél.  

A kívánt adatok pedig megvannak, 

csakhogy egyik vagy másik irattárba 

eltemetve, hozzáférhetetlenek. Rendkívül 

gazdag e tekintetben a selmeci 

bányaigazgatósági levéltár, melyben egyes 

régi adatok után keresgélve, arra a 

meggyőződésre jutottam, hogy kevésbé 

fáradságos és sokkal hálaadatosabb munka 

lenne e levéltárt legrégibb irataitól kezdve 

tüzetesen átnézni, és belőle minden érdekest 

kijegyezni.  

E meggyőződésből kiindulva, és 

tekintve, hogy szaktársaimnak és a hazai 

bányászatnak igen becses szolgálatot fogok 

vele tenni, hozzáfogtam a nagy munkához, 

ámbár előre láttam, hogy azt alig fogom 

befejezhetni, mert a sok időt rabló munka, 

egyéb teendőim mellett, csak nagyon lassan 

haladhat kezem alatt. 

Nem a bányavárosok, de nem is a 

bányászat általános vagy jogi viszonyainak 

történetét óhajtóm megírni; e célra az 

enyémnél avatottabb tollal bír irodalmunk, 

hanem a bányamívelés fejlődésének 

változatait, az egyes bányák mívelésének 

történetét akarom egybefüggőleg, 

áttekinthetőleg közölni, tehát különösen a 

bányászközönségnek kívánok szolgálni oly 

adatokkal, melyekre nagy szüksége van.  

Kutatásaim kezdetén azt véltem, 

hogy csak a selmeci bányamívelésre 

vonatkozó adatokkal fogok irattárunkban 

találkozni, de csakhamar meggyőződtem, 

hogy az alsó-magyarországi bányakerület 

egyetemes történetének adatai vannak itt 

együtt, a mi igen természetes is, mert e 

kerület kezdettől fogva egy egységes 

igazgatás alatt állott, melynek irattára 

régebben Körmöcön s azután 

Besztercebányán volt ugyan, de később a 

főkamarai grófok székhelyével Selmecre 

áthozatott. Így tehát munkámból Alsó-

Magyarország bányamívelésének története 

lett, melyet előadva, folytonosan tekintettel 

kellett lennem hazánk történetének főbb 

eseményeire is, mert ezek mindig, de 

különösen régibb időkben a legnagyobb 

hatással voltak a bányászati ügyek 

menetére.  

Az országos történelem keretébe 

foglaltam tehát bányamívelésünk 

eseményeit. Ennek és azon körülménynek, 

hogy a régibb időkből csak igen kevés 

adatokkal bírunk bányaművelésünk 

minőségéről, szükséges következménye az, 

hogy e kötetben igen sok, és különösen az 

első fejezetekben túlnyomó az általános 

bányászati és az országos történelmi adat, a 

bányaművelésihez viszonyítva; de már e 

kötet vége felé is meggyőződhetik a 

figyelmes olvasó, hogy ez adatok a kellőnél 

több helyet el nem foglalnak.  

Az általános bányászati adatokat 

nem meríthettem volna jobb forrásból, mint 

Wenzel Gusztáv jeles műveiből; a hazai 

történelemnél pedig Horváth Mihály művét 

követtem, már azért is, mert Horváth 

Mihály kiváló figyelmet fordított abban 

bányászatunkra, és annak egy nevezetes 

korát Brüsszelben eszközölt kutatásaival 

sok tekintetben felderíté. Használtam 

ezeken kívül: Krizskó Pál, Ipolyi Arnold, 

Dobi Frigyes jeles műveit, Kachelmann 

János kiadott és kiadatlan iratait, és a 

selmeci s körmöci városi levéltárt, melyek a 

legszívesebb előzékenységgel nyitva 

állottak számomra, a miért is nevezett 

városok hatóságainak forró hálám 

kifejezését kötelességemnek tartom; 

legnagyobb köszönettel tartozom azonban a 

besztercebányai m. kir. 

bányakapitányságnak, mely 

rendelkezésemre bocsátá a régi selmeci 

bányabíróság jegyzőkönyveit, 

bányaművelésünk legrégibb történetének 

leghitelesebb s legbővebb forrását. A mások 

műveiből átvett adatokat igyekeztem 

mindenütt, a mennyire lehetett, 

elferdítetlenül s a szerzők saját szavaival 

előadni, és ha valahol elmulasztottam volna 

a forrás megjelölését, ez nem szándékosan 

történt, s ezért az illetők szíves elnézésére 

számítok.  

Munkám könnyebb áttekinthetése 

végett szükségesnek tartottam néhány 

okmányt, melyek bányászati iparunk 

fejlődésére némi világot vethetnek, és 

néhánynak kivételével, tudtommal, eddig 

kiadatlanok, a kötet végén egy külön 
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okmánytárba foglalni; s ezt óhajtom tenni a 

következő kötetekben is, hogy a selmeci 

bányaigazgatóság levéltárában létező, úgy 

általános, mint különösen bányamívelési 

szempontból érdekesebb okmányok 

köztudomásra juthassanak.  

Az e kötetben megemlített jelesebb 

férfiak sajátkezű névaláírását is 

hozzácsatoltam művemhez, a mennyire ez 

aláírásokat a rendelkezésemre állott eredeti 

okmányokról lemásolhattam.  

Jelen kötet tartalma a következő: I. 

Bevezetés 1383-ig. II. Selmecet sok csapás 

éri. 1383-1456. III. A körmöci 

bányamívelés hanyatlása. 1456-1490. IV. A 

Thurzók és Fuggerek. 1490-1546. V. 

Szervezkedés. 1546-1571. VI. A Brenner 

szövetkezet alakítása. 1571-1583. VII A 

Brenner szövetkezet erősödik. 1583-1599. 

Péch Antal nagy munkájának mi 

módon leendő kiadásáról az ülés után 

tartandó értekezlet fog határozni; a többi 

munka a szokott módon bírálatra adandó. 

 

6. könyvéről 

Összes(ített) ülés. 1883. november 26. 

Hunfalvy Pál rend. tag helyettes elnök 

elnöklése alatt, 239. szám alatt olvastatik a 

III. osztály következő jelentése8:  

Péch Antal „Alsó-Magyarország 

bányamívelésének története a XVI. század 

végéig, I. kötet” című munkájáról, melyről 

az mondatik, hogy sem nem egészen a III. 

osztály keretébe való, sem a II. osztályéba, 

hanem közös érdekű, és így a két 

véleményező odanyilatkozik, hogy mind a 

két osztály ajánlja az Akadémiának a 

munkát kiadásra, oly módon, mint már egy 

geographiai nagyobb munkánál praecedens 

volt. Az összes ülés elhatározza, hogy a II. 

és III. osztály két-két tagjából alakítandó 

vegyes bizottság, a munka kiadásának ügyét 

tárgyalás alá vegye, és jelentését a két 

osztály elé terjessze. A mennyiben a munka 

közrebocsátását a két osztály, a 

tudományérdekében kívánatosnak ítéli. a 

kiadás költségeit felerészben a II., 

felerészben pedig a III. osztály veheti föl 

költségvetésébe. 

 

 
8 1883 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883. 
140. old. 
9 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883. 159. 
old. 

7. Péch Antal könyvéről 

Összes(ített) ülés. 1883. december 17. 

Fauler Tivadar akad. másodelnök úr 

elnöklése alatt. 

Bemutattatnak az osztályok és állandó 

bizottságok 1884. évi költségvetés, 

előterjesztései:  

4. határozat: Péch Antal 1ev. tag „Alsó-

Magyarország bányászatának története” 

kiadására (а III. osztállyal együttesen) 1000 

kr.-t ad. 9 

5. határozat: Péch Antal 1ev. tag 

munkájának a II. osztállyal együttes 

kiadására. 1200 kr-t ad.10  

 

8. Péch Antal könyvéről 

Negyvenedik Akadémiai Ülés. Összes(ített) 

ülés. 1887. december 19-én. 

Trefort Ágoston akad. elnök úr elnöklése 

alatt. 

Bemutattatnak az osztályok és bizottságok 

előterjesztései 1887. évi munkásságukról, 

valamint az 1888. évre szóló munkaterveik 

és költségvetéseik, ily rendben: 

Nyomdának Péch Antal pótléka 169 fr.11  

 Osztálytitkár emlékezetbe hozza, 

hogy Péch munkájának (Az alsó 

magyarországi bányászat története) 2-ik 

kötete megjelent, arra az összeg 1886-ban 

föl véve azon arányban, melyben az 1-ső 

kötetnél felvétetett, alig volt elég a 

nyomdaköltség fedezésére. 1887-ben 

felvéve semmi sem volt, az írói díj pedig 

hátra van; ennélfogva azon indítványt teszi, 

hogy tegyen az Akadémia lépést a 

Pénzügyminisztériumnál, hogy járuljon 

hozzá ezen munka kiadásához a tiszteletdíj 

összegének erejéig a 2-ik és a befejező 3-ik 

kötetre nézve. A munka kiválólag és 

kizárólag bányászati érdekű, e tekintetben 

felette fontos, és így érdekében van az 

államnak, mint a legfőbb 

bányavállalkozónak, hogy organumai a 

bányászat történetéből okuljanak. Az 

Akadémia rendelkezésére bocsátana a 

10 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883. 160. 
old. 
11 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 246. 
old. 
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pénzügyminisztériumnak megfelelő 

példányszámot az összes munkából.12 

 

9. Péch Antal könyvéről: 

MTA 252. szám alatt: Olvastatik a III. 

osztály indítványa, melyben előterjeszti a) 

hogy Péch Antal „Alsó-Magyarország 

bányamívelésének története" címü 

munkájának II. kötete megjelent s arra az 

1886-ban azon arányban fölvett összeg, 

melyben az I. kötetnél fölvétetett, alig volt 

elég a nyomdaköltség födözésére; 1887-ben 

semmi sem vétetett föl, az írói tiszteletdíj 

pedig még kiegyenlítésre várakozik, 

minélfogva indítványozza, tegyen az 

Akadémia lépéseket a m. kir. 

pénzügyminisztériumnál, hogy ez járuljon 

hozzá ezen munka kiadásához a tiszteletdíj 

összegének erejéig a II. és a befejező III. 

kötetre nézve. A munka kiválólag 

bányászati érdekű, e tekintetben felette 

fontos, és így érdekében van az államnak, 

mint a legfőbb bányavállalkozónak, hogy 

organumai a bányászat történetéből 

okuljanak. Az Akadémia rendelkezésére 

bocsátana a pénzügyminisztériumnak 

megfelelő példányszámot az egész 

munkából.13 

 

Események Péch Antal munkájáról 1891-

ben: 

Tizennyolcadik Akadémiai Ülés. Negyedik 

összes(ített)  ülés. 

1891. április 27-én. B. Eötvös Loránd akad. 

elnök úr elnöklete alatt14 

 

10. MTA 120. szám alatt: Péch Antal 1ev. 

tag felolvassa emlékbeszédét Zsigmondy 

Vilmos 1ev. tagról. – Az emlékbeszédek 

során közrebocsáttatik. 

 

11. MTA 126. szám alatt: Elnök úr a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Keleti Károly 

rend. és Péch Antal 1ev. tagokat kéri föl. 

 

 
12 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 247. 
old. 
13 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 250-
251. old. 
14 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2. kötet 1891. 294-
295. old. 
15 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 6. kötet 1895. 4. old. 
16 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 6. kötet 1895. 667. 
old. 

12. MTA 1895 évi Akadémiai Értesítő 

bevezető részébenben a M. Tudományos 

Akadémia belső tagjai 1895. január l-én 

felsorolás, a Matematikai és 

természettudományi osztályba sorolták 

Péch Antalt.15 

 

13. MTA bejelentés Péch Antal elhunytáról 

Huszonötödik akadémiai ülés. Hetedik 

összes(ített) ülés. 

1895. október 7-én. 

161. szám alatt: Főtitkár bejelenti …Péch 

Antal lev. tagnak, nyug. miniszteri 

tanácsosnak, bányászati irodalmunk egyik 

úttörőjének szeptember 18-án… ennyi 

nagyérdemű tagjának elhunytát; az illető 

osztályokat fölhívja, hogy emlékbeszédek 

tartása iránt határozzanak; s …, 

részvétsürgönyt küld.16  

 

14. MTA közlés Péch Antal emlékezetéről 

Kerpely Antaltól 

64. szám alatt: Kerpely Antal 1ev. tag 

vállalta, emlékbeszédet tart Péch Antal 1ev. 

tagról – és közzé fog tétetni.17  

 

15. Maga az emlékbeszéd elhangzott 

„Péch Antal (1822—1895) emlékezete” 

Előadta Kerpely Antal levelező tag az MTA 

1896. március 29-i összes ülésen.18 

 

Mindezek mellett megjegyzem, 

hogy az általam elolvasott 

visszaemlékezések és adatközlések közül 

Fekete Gézáné első közlései19 voltak 

egyedül minden hibától mentesek, és 

egyeztek meg az MTA hivatalos 

közleményével. Minden más írás „kissé” 

javított, szépített a helyzeten. Valahol ez 

csak azért bocsánatos bűn, mert Péch Antal 

minden igyekezete ellenére a 

bányászattörténeti munkái után csak 

elismerést, a kiadáshoz pénzt kapott, de ezt 

az MTA saját jutalommal külön nem 

értékelte, mert az akkor volt szabályozás 

szerint a többszöri nekifutások után sem 

17 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 8. kötet 1897. 191. 
old. 
18 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 8. kötet 1897. 469-
476. old. 
19 Fekete Gézáné: Az Akadémia 1831-1858 Között Alapított 
Jutalomtételei és Előzményei (Budapest, 1988) 47. oldalon közli, 
hogy Péch Antal: Az érezek előkészítésének elvei és gyakorlati 
szabályai (Pest, 1869. Khór-Wein) munkája alapján MTA 
Marczibányi-jutalomban részesült 1871-ben. 
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tudtak dönteni, hogy ez a kutatás és munka 

szakmai vagy történetírási tevékenység. 

Figyelembe kell venni, hogy ebben az 

időben szakemberek igen keveset, vagy 

nem írtak szakmatörténetet szakmai 

igényességgel, és pláne nem úgy, mint Péch 

Antal. Mondhatnánk, hogy ebben a 

műfajban első volt, és az akkori történetírók 

nem is tudták hová besorolni. A dolgozat 

teljességében tartalmazza mind a 15. 

esemény, mely Péch Antallal kapcsolatos az 

MTA üléseinek jegyzőkönyvei alapján. 

A részleteket, hosszabb beszédek 

külön gondoltam közzétenni. 

 

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök 

 

 

 

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 
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az 

ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben 

megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor 

érvényes járványügyi szabályok 

betartásával vegyenek részt 

rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek 

ténylegesen megrendezésre kerülő 

rendezvényeiről. Kérjük küldjenek 

tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap utolsó 

csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari 

Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 

és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának megkoszorúzása Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Tatabánya június 17-19.  

125 éves az OMBKE Borsodi Helyi 

Szervezete Ünnepnap 

Miskolc június 24.  

27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai 

Napok 

Dunakiliti Diamant 

Hotel 

2022. július 1-3. 

 

 

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati Múzeumok 

Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember második 

fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés Kecskemét november 25.  

Luca-napi Szakestély Budapest december 9. vagy 10.  
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani 

Konferenciára (BKF 2022), 2022.  
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15 

 

 
 

 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Eddig hozzávetőlegesen 25 tagtársunk 

jelezte, hogy részt kíván venni a 

konferencián. 

 

A bányász-kohász kirándulást Bihari 

György tagtársunk segítségével 

megszerveztük, a szállást lefoglaltuk, illetve 

az utazás során esedékes ebédhez az 

éttermet lefoglaltuk. 

 

Kérünk minden érdeklődőt, hogy lehetőleg 

április 8-ig jelentkezzen annak érdekében, 

hogy a létszám függvényében tudjuk a buszt 

lefoglalni, illetve a szállásfoglalásunkat 

pontosítani. 

 

Sajnos Kézdivásárhelyen a 

szálláslehetőségek korlátozottak. 

Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt, 

az Atrium Hotelt, ahol az alábbi 

szobalehetőségek állnak rendelkezésre: 

-10 db 2 ágyas szoba - 225RON 

-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON; 

1 fő részére: 180RON 

-14 db 1 ágyas - 165 RON 

-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba 

és 1 db francia ágyas, közös 

fürdőszobával). 

Az árak tartalmazzák a reggelit. 

Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is. 

Ennek a várható költsége 25eFt/fő.  

 

Kérjük az igényfelmérés érdekében az 

előzetes regisztrációjukat az 

ombke@ombkenet.hu e-mail címre 

legyenek kedvesek elküldeni. 

 

Nagyon fontos, hogy legyenek 

színvonalas előadások, ezért kérjük 

tagtársainkat, hogy jelentkezzenek 

előadásokkal mind a bányász, mind a 

kohász szekcióba! 

 

Jó szerencsét! 

 

Titkárság 

 

  

https://www.atrium-hotel.ro/
mailto:ombke@ombkenet.hu
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ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 

 

BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY 

 

BUDAPESTI HELYI SZERVEZET 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati 

Szakosztályának Budapesti Helyi Szervezete a következő programjára 

várja az érdeklődőket: 
 

 

2022. április 5-én (kedd) 14 órakor 

 

Bihari István tart előadást. 

 

Az előadás címe: 

 
Kriptovaluta bányászat egy „kezdő vájár” szemével. 

 

 
 

 

A rendezvény helyszíne: OMBKE (1107 Budapest, X. Hízlaló tér 1.) 

Székház I. emeleti terme. 

 

 

Jó szerencsét! 
 

 

Budapest, 2022. március 29. 

 

 

 

 

 Szamek Zsolt 

 elnök 
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Selmeci írások 
 

 
 

 

Tagtársunk, Fricz-Molnár Péter 

Selmeci írások című könyve korlátozott 

számban beszerezhető. A könyv B/5 

méretű, keményborítós, kötött, 357 oldalas 

és illusztrált.  

A szerző további részletek e-mailen 

ad, akit érdekel a lehetőség, kérjük ide írjon: 

friczmolnarpeter@gmail.com 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

A legendás homokvasút egy teljes kötetben 
 

 

2022. március 25-én debütált a 

„Könyvbemutatók Dorogon” 

programsorozat részeként Molnár Márk - 

Posch Győző Viktor - Szécsey István 

Homokvasút Dorog térségében című 

könyve a dorogi Reimann 

Bányászattörténeti Miniverzumban. A 

kiadványt az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő pályázati forrásából, 

illetve ifj. Szalánczay Péter és Szalánczay 

Helga magánszemélyek finanszírozták. A 

könyv létrejöttének hátteréről Dankó 

József, a DVBE elnöke beszélt. 

A homokvasút hajdanán nélkülözhetetlen 

eleme volt Dorog településének és 

környékének, kultúrájának és tájképének. 

Vitatható módon, de méltatlanul hamar és 

teljesen eltűnt a „térképről”. Jelentőségének 

és fontos szerepének állít emléket az 57. 

Dorogi Füzet. 

A szerkesztők legfőbb célkitűzése és 

feladata a homokvasút részletes műszaki és 

üzemi eseményeinek feltárása, és a dicső 

múltú vasútról való megemlékezés. 

Az anyagok feldolgozása több évig tartott, 

arányban azzal a szándékkal, hogy az 

emlékek ébrentartása és megismertetése a 

mailto:friczmolnarpeter@gmail.com
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jelen korban is követendő példát mutasson 

a fiataloknak. 

A szerzők igyekeztek az ipari történelmet 

élővé tenni. A múlt iránti tiszteletük jeléül 

az események feltárásával, bemutatásával 

szerették volna visszavezetni az olvasót 

ebbe a különleges világba. 

Kitértek a témakörben korábban megjelent 

publikációra, „A Homokvasút és a sátorkői 

Palatinus-tó létesítésének története” c. 

kötetre, mely többek között Dr. Lévárdi 

Ferenc Hydrop nevű szabadalmát is 

bemutatja. 

Bemutatásra kerültek az 1920-as Ganz 

villamos bányamozdonyok, valamint a 

járművek gyártói (pl. Laufer gépgyára) 

Molnár Márk képgyűjteményével 

illusztrálva. 

A könyvbemutató végén dr. Korompay 

Péter, aranyokleveles bányagépészmérnök 

egészítette ki érdekességekkel az 

előadásokat, és szívből gratulált a szerzők 

munkájához. 

A könyv iránt nagy érdeklődés mutatkozott, 

az első 300 példány nagyon gyorsan 

elfogyott, ezért szükségessé vált az 

újranyomtatása. A kötet további 

bemutatását tervezik Csolnokra és Sárisápra 

is, ahol szintén megvásárolható lesz, illetve 

a dorogi Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban 

tud bárki nyitvatartási időben a kötethez 

jutni. 
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Tisztújítás  

 
Bányászati Szakosztály, Borsodi Helyi Szervezet 

 

 

2022. március 8-án megtartott tisztújító 

taggyűlésének a végeredményét: 

 

Az új vezetőség: 

 

Elnök: Törő György 

Titkár: Csordás Ottó 

Titkárhelyettes: Orza Áron 

Vezetőségi tagok: Bőhm Balázs, dr. 

Ferencsin Imre, Kissné Mészáros Tímea 

 

Jó szerencsét! 

 

Törő György 

 

 

 

Bányászati Szakosztály, Oroszlányi Helyi Szervezet 

 

  
Az új vezetőség A résztvevők 

 

 

Az 2022. március 17-én megtartott 

vezetőség- és küldöttválasztó Taggyűlésén 

az alábbi eredmény született: 

 

Elnök: Bariczáné Szabó Szilvia 

Titkár: Tóth Zsolt 

 

Vezetőségi tagok: ifj. Csermák Hugó, 

Farmasi József, Gál Domonkos, Mike 

István, Szegediné Szabó Katalin, Szemcsó 

Barna, Vicsai János, Zámbó Béla. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szilvia 

 

 
 

 

 

 

2 0 2 2 OMBKE
2840 Oroszlány, Külterület, Majki út 1.

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 25.  Vezetőségi ülés

7 8 9 10 11 12 13 (Előkészület a Tiszt-

14 15 16 17 18 19 20 újításra)

21 22 23 24 25 26 27

28 9. Vezetőségi ülés

17. Tisztújító Taggyűlés

(Vezetőség és küldött-

1 2 3 4 5 6 választás)

7 8 9 10 11 12 13 22. Vezetőségi ülés

14 15 16 17 18 19 20 (I. félévi programterv)

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

6. Tarokk Klub

1 2 3 9. Bányászati Szakosztály

4 5 6 7 8 9 10 Küldöttgyűlés

11 12 13 14 15 16 17 13. Kirándulás Pusztavámra

18 19 20 21 22 23 24 (Pinceavatás - Borkóstoló) 27. Tavaszi Szakmai nap

25 26 27 28 29 30 20. Tarokk Klub

4. Tarokk Klub

1

2 3 4 5 6 7 8 18. Tarokk Klub

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 21. 113. OMBKE Küldött

23 24 25 26 27 28 29 Közgyűlés, Bp.

30 31

26. Tavaszi SZAKEST

17.- Bányász - Kohász - Erdész

1 2 3 4 5  -19. Találkozó, Tatabánya

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

*A programokra meghívót küldünk és

a részletekről tájékoztatást adunk.

 OROSZLÁNY

JÚNIUS

FEBRUÁR

JANUÁR

MÁRCIUS

MÁJUS

ÁPRILIS

oroszlanyombke@gmail.com
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Tisztújítás az OMBKE Tapolcai Helyi Szervezeténél 

 

 

 A Bányászati Szakosztály 

szakosztály-vezetőségi ülésén kapott 

információk alapján az ez évi tisztújítást az 

új alapszabály szerint végeztük. Helyi 

szervezetünk vezetősége úgy döntött, hogy 

taggyűlését személyes részvétel helyett e-

mail levélváltással szervezik meg (új ASZ 

15. § (4) és 9. § (27)). A döntést az 

indokolta, hogy bár a hivatalos korlátozások 

éppen megszűntek, de a járvány még jelen 

van, különösen veszélyeztetve az időseket. 

Továbbá a tagság életkora, valamint 

viszonylag távoli településeken való 

szétszórtsága miatt személyes részvétel 

esetén nem volt várható határozatképes 

megjelenés. 

 Döntésünket igazolta, hogy a 69 

tagunkból 58-at elértünk e-mailen, akik 

közül 38-an a megadott 1 hetes határidőben 

(2022. március 11-18-ig) válaszoltak is, ami 

szerint: 

A tagság az előző ciklus beszámolóját 

elfogadta. 

A tagság a helyi szervezet vezetőségét és 

küldötteit megválasztotta: 

− elnök: Podányi Tibor 

− titkár: Szirányi Zoltán 

− vezetőségi tagok: Béressy Sándor, 

Horváth Szilveszter, Jankovics Bálint, 

ifj. Kis István, Kovácsics Árpád, Orbán 

Tibor, dr. Pataki Attila, Varga Gusztáv, 

Végh József  

− szakosztályi küldöttek: Podányi Tibor, 

Szirányi Zoltán, ifj. Kis István, 

Kovácsics Árpád, dr. Pataki Attila, 

Varga Gusztáv, dr. Vigh Tamás 

− egyesületi küldöttek: Kovácsics Árpád, 

dr. Pataki Attila, Podányi Tibor, dr. 

Vigh Tamás 

 

PT 

 

 

 

Tisztújítás a Mecsekben 

 

 

2022. március 24-én az OMBKE Mecseki 

Szervezeténél is megtörtént a tisztújítás. A 

helyszínhez, a Pécsi Távfűtő Vállalathoz 

több éve személyes bányász kötődésünk 

van. Itt mindig szívesen fogadnak minket, 

akiknek szíve ilyenkor azért kissé 

összeszorul, mivel az a hő, amit 

szolgáltatnak a lakosság felé, jó ideje már 

nem a mecseki feketeszénből származik.  

A hivatalos teendők mellett egy szakmai 

előadás is színesítette a délutánt. Ihász 

Sándor tagtársunk a soha nem látott dél-

baranyai kőolajbányászat soha nem látott 

fejlesztéseiről és eredményeiről tartott 

rendkívül érdekes, vetített álló-és 

mozgóképekkel színesített előadást. Hajrá 

baranyai olajbányászat! 

 

A tisztújítás eredménye: 

Elnök: Hideg József, Elnök helyettes: Csősz 

Imre, Titkár: Rátkai Norbert, Titkár 

helyettes: Klósz Ferenc, 

 

Vezetőségi tagok: Berta József, Kovács 

István, Molnár Béla, Pali Sándor, Dr. Riedl 

István 

 

További kiegészítő adatok: 

Taglétszám. 107 fő, átlagéletkor: 71 év. 

A vezetőség átlagéletkora 58,1 év – elnök 

nélkül, mivel az elnök az Elnök, itt is 

kiemelten kezeljük. Ő 66 éves, Isten éltesse 

sokáig. És persze minden Tagtársunkat, 

Kollégánkat, Barátunkat. 

 

A híradást közzéadta: Berta József 
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Öntészeti Szakosztály, Budapesti Helyi Szervezet 

 

 
 

 

Tájékoztatom a tagtársakat, hogy a 

tisztújítás 2022. március 21-én rendben 

lezajlott, a következő eredménnyel: 

 

Elnök: Dr. Lukács Sándor 

titkár: Fodor Kriszta 

Vezetőségi tagok: Fodor Kriszta, Kővágó 

Zoltán és Dr. Lukács Sándor. 

 

Jó Szerencsét! 

 

Lukács Sándor 

 

 

 

Székesfehérvári Területi Csoport 

 

 

A március 30-án megtartott 

vezetőségválasztásán az alábbi eredmény 

született: 

 

Elnök: Csurgó Lajos 

Titkár: Simon László 

Vezetőségi tagok: Horváth Csaba, 

Kreischer Károly, Sebestyén János, Szántó 

Róbert, Paulusz Ferenc. 

 

Jó szerencsét! 

 

Csurgó Lajos 
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FÖCIK Hírek 

 
 

A CROWDTHERMAL projekt első konferenciája április 7. - online 

Még lehet jelentkezni! 

 

 

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők! 

A CROWDTHERMAL projekt első 

konferenciáját április 7-én online tartja. A 

konferencia címe: Introducing our 

services for community-funded 

geothermal projects 

További információk és jelentkezés, április 

5-ig itt!  

 

Magyarhoni Földtani Társulat titkársága 

 

 

 

Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

Megújult a kollégium 
 

 

 
 

A csütörtökön átadott kollégium az 

első a sorban, a tervek szerint a többit is 

felújítják majd. Az elkészült diákotthont 

ünnepélyes keretek között Varga Judit 

igazságügyi miniszter, mint az Universitas 

Miskolcinensis Alapítvány elnöke és prof. 

dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem 

rektora adta át. 

Az igazságügyi miniszter Goethe 

gondolatát idézte: „A legtöbb, amit 

gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és 

szárnyak.” Amit ő úgy fogalmazott át, hogy 

a Miskolci Egyetemen hagyományt és 

megújulást kínálnak a hallgatóknak. „Mi 

sem példázza ezt a szlogenünket jobban, 

mint ez a megújult, újragondolt kollégiumi 

épület. A kollégium az 1950-es években 

épült, most pedig egy több mint egymilliárd 

forintos keretből tudtuk modernizálni és új 

bútorokkal berendezni. A homlokzat 

továbbra is hordozza a hagyományos, 

eredeti architektúrát, de a belső térben 

szemmel láthatóan, kézzel foghatóan 

érezhetjük és élvezhetjük is az innovációt” 

– mondta. 

Kitért az intézmény alapítványi 

struktúrába szervezésének előnyeire is: „A 

modellváltó egyetemek körében a Miskolci 

Egyetem is azok közé az intézmények közé 

tartozik, amelyek érdekeltek a folyamatos 

megújulásban, abban, hogy minél 

sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést 

kiváltó eredményeket mutassanak fel. Az 

egyetem versenyképességének erősítésével 

is nő a magyar fiatalok képzésének 

színvonala és Magyarország innovációs 

teljesítménye. A modellváltással és a 

megújulással a magyar fiatalok a jövő 

nyertesei lehetnek. Éppen ezért szemünk 

folyamatosan az újítás, a megújulás 

pályáján van. Bízzunk benne, hogy ez csak 

https://www.crowdthermalproject.eu/2022/02/14/crowdthermal-first-international-conference-introducing-the-crowdthermal-core-services/
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a kezdet, amit most ez a látványos 

beruházás és megújulás jelent. Állnak még 

feladatok előttünk” – ismertette az 

alapítvány elnöke. 

Prof. dr. Horváth Zita rektor 

kiemelte: „A Miskolci Egyetem építkezik 

szellemileg és fizikailag is. A múlt héten az 

MVM Zrt.-vel írtunk alá egy komoly 

együttműködési szerződést, előtte egy 

nanotechnológiai céggel konzorciumi 

megállapodást, és az a cél, hogy minden 

olyan kutató- és kompetencia-központ, 

amely a mai kor kihívásaira leginkább 

választ tud adni, jelen legyen az 

egyetemen.” A rektor is reményét fejezte ki, 

hogy ez még csak az út eleje, amelyet a 

Smart Campus program jegyében 

elkezdtek, és lesz finanszírozás a további 

fejlesztésekhez. 

Az elsőként elkészült E/1- es 

épületben világszínvonalú körülmények 

között kétszázharminc hallgató 

elszállásolására van lehetőség. A beruházás 

mintegy 1,1 milliárd forintba került. 

Az átadási ünnepségen részt vett dr. 

Kiss János miniszterelnöki biztos, Bárdosné 

dr. Soós Viktória, a Miskolci Egyetem 

gazdasági vezetője, Hornyák Lóránd, a 

Területi Innovációs Platform igazgatója, dr. 

Szilágyi Roland oktatási rektorhelyettes, a 

tervezőiroda és a kivitelező cégek vezetői, 

valamint az egyetemi diákságot képviselő 

Hallgatói Önkormányzat elnöke. 
Forrás: boon.hu

 

 

In Memoriam Tóth Árpád 
 

 
  

https://www.boon.hu/helyi-kozelet/2022/04/megujult-a-kollegium
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In Memoriam Somosvári Zsolt 
 

 

 
 

2022. március 27-én elhunyt Prof. Dr. 

Somosvári Zsolt Karunk korábbi dékánja, 

amely megrendítő esemény kapcsán a 

Műszaki Földtudományi Kar vezetése, 

professzorai, oktatói, minden munkatársa és 

egykori tanítványa nevében kifejezzük 

részvétünket a gyászoló Családnak.  

Szakmai életútja során a Professzor Úr 

több, mint fél évszázadon át segítette a 

Műszaki Földtudományi Kart áldozatkész 

és magas színvonalú munkájával, amellyel 

hozzájárult a Kar szakmai, tudományos és 

oktatási tevékenységéhez, hazai és 

nemzetközi kapcsolataihoz, sikereihez. 

Fontos kiemelni, hogy 1987-1994 között 

volt a Bányamérnöki Kar dékánja, amely 

idő alatt irányította az oktatási profil 

megújítását, ezzel jelentős szerepet vállalt a 

kar fejlődésében. 

 

Emlékét megőrizzük! 

 

Jó szerencsét! 

 

Prof. Dr. Mucsi Gábor 

dékán 
 

 

 
 

A Miskolci Egyetem Szenátusa, a Műszaki Földtudományi Kar Tanácsa, a Bányászati és 

Geotechnikai Intézet és a Gyászoló Család 

mély megrendüléssel és fájdalommal tudatja, hogy 
 

DR. SOMOSVÁRI ZSOLT 
aranyokleveles bányamérnök, nyugalmazott egyetemi tanár, a műszaki tudomány doktora 

 

a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karának egykori dékánja, a Geotechnológiai és Térinformatikai 

Intézet igazgatója, a Bányaműveléstani Tanszéknek oktatója, a kőzetmechanika iskolateremtő 

professzora, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tiszteleti tagja 

 

2022. március 27-én, életének 81. évében elhunyt. 

 

Temetése Miskolcon, a Mindszenti temetőben 2022. április 8-án (pénteken) 12:00 órakor lesz. 
 

Gyászolják: Családja, kollégái, barátai és tanítványai. 
 

A Miskolci Egyetem kiváló professzorát saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi. 

 

A Gyászoló Család kéri a részvétnyilvánítás mellőzését. 
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
 

 

Előzmények 

1986-ban a Világbank által a magyar 

szénhidrogéniparnak nyújtott kölcsön 

keretén belül közel 3 hónapos 

tanulmányúton vehettem részt az Amerikai 

Egyesült Államokban. A tanulmányutat az 

Occidental Petroleum Corporation Cities 

Service Company (Houston, Texas) 

szervezte, amelynek programja 

vizsgaköteles tanfolyamok elvégzése, cég- 

és üzemlátogatások, mélyfúrások és 

termelő szénhidrogénmezők felkeresése, 

valamint konferenciákon és kiállításokon 

való részvétel volt. Louisiana, Texas, 

Oklahoma és Kalifornia államokban 

megvalósult program közben feltűnt, hogy 

városokban, szénhidrogénmezőkön, 

útszélén vagy épp a tengerparton különböző 

kőolaj- és földgázipari szobrok, 

emlékművek, emlékoszlopok, 

falfestmények és egyéb műalkotások 

vannak. Elhatároztam, hogy megpróbálom 

összegyűjteni ezeket. A gyűjtés közben 

rájöttem, hogy sokkal érdekesebb és 

teljesebb lehet a gyűjtemény, ha 

kiterjesztem az egész világra. Így 1986 és 

2021 között, 35 év alatt, 61 országból 

összesen 653 alkotást tudtam összegyűjteni 

Albániától Venezueláig, amelyek válogatott 

bemutatására elindítok egy sorozatot. 

 

I. 

Különleges szobrok 

Tulsa (Oklahoma, USA) 

Tulsaban, a volt Nemzetközi Olajipari 

Kiállítás és Vásár bejárata előtt 1953-ban 

állították fel a 76 láb (23,2 m) magas 

„Arany fúrós” (Golden Driller) szobrot. 

Azóta ez az alkotás Oklahoma állam 

szimbólumává vált.  

 

 
 

Saint Paul (Minnesota, USA) 

Minnesota állam területén nincs kőolaj- és 

földgáztermelés, így az egyetemen sincs 

ilyen irányú képzés. Azonban 

képzőművészeti oktatás folyik és híres a 

különböző művészeti irányokat bemutató, 

évenként megrendezésre kerülő kiállítás is. 

Itt mutatta be Monira Al Qudiri kuvaiti 

képzőművész a szénhidrogén kutak 

fúrásánál használt - főleg az Amerikai 

Egyesült Államokban gyártott – 

keményfém fogazású görgős fúró alkotását, 

az „Idegen Technológia II” (Alien 

Technology II) szobrot. A szobor 

véglegesen itt is maradt a kiállítás bezárása 

után. 
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Houston (Texas, USA) 

Houstont sokan „A világ energia fővárosa” 

néven emlegetik, mert a városban több mint 

5 000 energiával kapcsolatos vállalkozás 

van. A város a kőolaj- és földgázipar 

gyakorlatilag minden szegmensének – 

kutatás, fúrás, termelés, finomítás, szállítás, 

forgalmazás, szolgáltatás, ellátás, tengeri 

fúrás, fejlesztés, gyártás és technológia, stb. 

– vezető hazai és nemzetközi központja. 

Houston az éves Tengeri Technológiai 

Konferenciának (OTC) is otthont ad, amely 

a világ legnagyobb energiával kapcsolatos 

szakkiállítása. Ezért is van az, hogy úton-

útfélen találkozhatunk a szénhidrogén 

iparágat jelképező szobrokkal, többek 

között ezzel a használt görgős fúrókból 

összeállítottal is. 

 

 

 
 

Lubbock (Texas, USA) 

A Texas Technology University állami 

egyetemet 1923. február 10-én alapították. 

2020 őszétől 40 332 hallgató iratkozott be, 

az egyetemnek 13 kara és 150 tanszéke van. 

1927 óta több mint 200 000 diplomát adott 

ki, köztük több mint 40 000 olajmérnökit. 

Itt van az Amerikai Egyesült Államok tíz 

legjobbja közé sorolt nyilvános, szabadtéri 

kortárs művészeti gyűjteménye. A 

szénhidrogénipart két alkotás képviseli az 

Olajmérnöki Intézet előtt. 

 

 
A távvezeték 
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A kőolajforrás 

 

Dubai (Egyesült Arab Emírségek) 

Az Egyesült Arab Emírségek hivatalos 

adatok szerint a kőolajkészlete 98,63 

milliárd hordó (~15,681 x 109 m3 ~13,3 

milliárd tonna). Az emírségek közül Abu 

Dhabiban van a kőolaj legnagyobb része 92 

milliárd hordóval (~14,6 x 109 m3 ~12,4 

milliárd tonna), míg Dubaiban 4 milliárd 

hordó (~640 x 106 m3 ~544 millió tonna), 

Sharjahban pedig 1,5 milliárd hordó (~240 

x 106 m3 ~204 millió tonna). Összes 

termelésük naponta 2,9 millió hordó (~460 

x 103 m3 ~391 ezer tonna). 2011-ben a 

kőolajexport az Egyesült Arab Emírségek 

állami költségvetésének 77%-át tette ki. Ez 

az óriási kőolajvagyon ihlette meg Monira 

Al Qudiri kuvaiti képzőművészt a 

szénhidrogén kutak fúrásánál használt - 

főleg az Amerikai Egyesült Államokban 

gyártott - martfogazású görgős fúró 

megalkotását, az „Idegen Technológia I” 

(Alien Technology I) szobrot. Több 

kiállításon történt bemutatása után került 

végleges helyére a Dubaiban lévő Al 

Shindaghal Heritage Village-be (Al 

Shindaghal Örökség Falu). 

 

 
 

 

 

 

Rotterdam (Hollandia) 

Az olajcsúcs vagy kőolaj-hozamcsúcs az az 

elméletileg meghatározott időpont, amikor 

elérik a kőolaj kitermelésének maximumát, 

amely után végleges termeléscsökkenés 

következik be. A kőolaj és az emberiség 

kapcsolatát szimbolizálja a 2010-ben 

felállított „Kilátás az olajcsúcson” 

(Peeking at Peak Oil) szobor. 

 

 
 

Karamay (Hszincsiang-Ujgur, Kína) 

A város neve az ujgur nyelvből származik 

és „fekete olajat” jelent, a város közelében 

lévő kőolajmezőkre utalva. 1955-ben itt 

fedezték fel Kína egyik legnagyobb 

kőolajmezőjét, azóta a város kőolajtermelő- 

és finomító központtá nőtte ki magát. 1955. 

júniusában az 1219 számú ifjúsági 

fúróbrigád kezdte mélyíteni a fúrást és 

október 29-én már meg is kezdték a kőolaj 

kitermelését. A „Nagy olajbuborék” 

(Dayoupao) a Karamay 1. számú kútja felett 

helyezkedik el. A 2013-ban elkészült 

emlékmű a Karamay környéki 

kőolajmezőkből származó olajbuborékokat 

reprezentálja. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Uyghur_language&usg=ALkJrhiRVkixXBbuGY3JozhFGhjUoLeqIg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oil_field&usg=ALkJrhguHVauWTuj5KdVbm00f3MDJ_JUHQ
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Uszinszk (Komiföld, Oroszország) 

Hosszan tartó geofizikai és geológiai 

kutatómunka után a mai Uszinszk vidékén, 

a Kolva-folyó alsó folyásánál, lemélyített 

fúrásból 1962 őszén kőolaj tört fel. További 

részletes feltáró munka után 1969-ben 

döntés született a tyumeny–pecsorai 

hatalmas kőolajkészletek kiaknázásáról. A 

települést 1966-ban alapították, egyike az 

szénhidrogén-bányászatra alapított 

jelentősebb városoknak. Eredetileg az 

Usza-folyó partján készültek felépíteni, de 

végül a parttól néhány km-re fekvő, az 

áradástól biztonságosabbnak tartott, nyáron 

mocsárral borított területet választották. A 

hosszú, sötét tél idején nem ritka a mínusz 

50, nyáron a plusz 30 Celsius-fok, és nyáron 

óriás méretű szúnyogok is nehezítik az 

emberek életét. A szénhidrogén-bányászok, 

a mélyszivattyús kőolajtermelés és a 

szúnyogok együttélése ihlette meg egy 

helyi szobrászt, aki ezt a hármat ötvözte az 

alkotásában, s amelynek az „Olajmunkás 

szúnyog” nevet adta.  

 

 
 

(Folytatjuk)  id. Ősz Árpád 

 

 

 

És mi marad nekünk? 
 

 

A jól átgondolt Európai Uniós elv szerint 

az energiaellátás fizikai megvalósítása 

nemzeti ügy. Ezért minden tagállam saját 

maga gondoskodik energiaigénye 

kielégítéséről (1. sz. ábra). Viszont abban, 

hogy miből és hogyan nyerje a napi 

létszükségletet jelentő energiát, főként 

Németország óhajára, mintegy a háttérből, 

folyamatosan szigorít Brüsszel. Mígnem a 

műszakilag irreális energetikai célt erőltető, 

egyre fokozódó politikai és a pénzügyi 

nyomás tönkretette a jól megalapozott, 

biztonságos villamos energia rendszeren 

kívül az európai közlekedési eszközök 

üzemanyagainak minőségét, műszaki 

színvonalát, a fűtőkészülékek minőségét és 

több más fontos eszközparkunkat is. 

A sokak által csak „zöld őrület”-ként 

aposztrofált rendelkezések (Green Deal) 

kiagyalása közben, bár látványosan 

szaporodtak a műszaki gondok és 

problémák, homályba veszett a 

legfontosabb: az energiabiztonság. Mintha 

az EU kollektíven megfeledkezett volna 

arról, hogy saját primer energia- és 

ásványkincse a modern technikához nem 

elegendő. Meghatározó mértékben függ 

külső -unión kívüli- beszállítóktól. A 

holland és a norvég földgázmezők jelentős 

termelés csökkenése után (2019) import 

függősége átlagosan 60%-ra emelkedett. 

Bár a „modern technológiák” igényelte 

összetételben és mennyiségben kritikusnak 

nevezett ásványok ugyan vannak a földrajzi 

Európában, de a lényegesebb források az 

Unió saját területén kívül találhatók. S 

ezekre bizony más is igényt tart (3. sz. ábra). 

No persze a feledékenységre minden 

alap megvolt, hiszen a „globális ellátási 

láncok”, „értékláncok” és „országokat 

összekapcsoló infrastruktúrák” ontották a 

szükséges energiát és feldolgozott 

alapanyagokat. A piacon ugyanis minden 

megvásárolható. Már ha kapni lehet és van 

elég pénzünk rá. „Brüsszel egyes országai” 

ennél többet is tettek. Az USA mintájára az 

energiaigényes hazai gyártást megszüntetve 

messzi földre kihelyezték átadva modern 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolva_(Usza)
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ipari technológiáikat. Mindezt a pillanatnyi 

pénzügyi eredmény növelése érdekében. 

Azután egyre hangosabban szidták külföldi 

beszállítóikat, hogy termékeikkel az EU 

határain belül „szénszivárgást” okoznak. S 

ezért nem tudnak kellően haladni a 

széndioxid kibocsátás csökkentésével… 

Közben a világjárvány, majd a COP2620 

államfői nyilatkozatai sugallták ugyan, 

hogy az alapanyag és az energiaellátásban 

gyors változás lesz. Ám időközben az EU és 

benne Németország pénze nélkül megépült 

az Északi Áramlat2 földgázvezeték. 

Befejezésén, tulajdonjogán majd üzembe 

helyezésén vitatkozva, fel sem merült a 

kérdés, honnan lesz beletöltve az 

energiahordozó? Logikusnak látszott, hogy 

orosz gáz lesz, hiszen Kína és Törökország 

igénye után is marad… 

 

  
Forrás: Nefeli Tzanetakou: Energy brings Russia and Slovakia 

closer – What it means for Europe (2018) 

Forrás: International Energy Agency, Investor.hu 

1. sz. ábra 2. sz. ábra 
LNG terminálok Európában Nem hagyományos földgázkincs reménybeli 

lelőhelyei Európában 
 

A pillanatnyi rózsás helyzet elfeledtette, 

hogy az energia birtoklása manapság 

elsőszámú világhatalmi kérdés. Amit 

érdemes hosszú távon biztosítani. Bár 

korábban úgy tűnt, Németország ezt a tudást 

nagyon is alkalmazza, hiszen „saját” 

földgáz vezetéket építtetett, hogy 

biztonságba helyezze uniós elsőségét. 

Azonban a részletek másként alakultak. 

Az energiahordozók és ásványkincsek 

világméretű felkutatásában az USGS21 élen 

jár. Nevéhez fűződik az Európában (is) 

felfedezett palaolaj, olajhomok, palagáz, 

hagyományos tenger alatti kőolaj és 

földgáz, szénhez kötött metán készletek 

sokasága is (2. sz. ábra). A nemzetközi jogi 

kérdések ismeretében kevésbé jártas 

befolyásos Uniós bürokrácia megnyugodva 

könyvelte el, hogy a közlekedési-, fűtési-, 

villamosáramtermelési energiahordozók 

nem fognak gyorsan elfogyni. Bár azt is 

gyakran hallhattuk, hogy már nem is lesz 

soká szükség rájuk. Hiszen 2030-ra, 2050-

re már fosszíliák nélkül élhet jól Európa. 

Közben nem tűnt fel, hogy az energiáért, 

energia hordozókért, ritka földfémekért, 

fontos ásványokért, ércekért és ivóvíz 

kincsért is világméretű hatalmi harc folyik, 

amiben az Európai Unió nem vesz részt. A 

Brexit hosszú vitája is csupán piaci és 

pénzügyi kérdésekről szólt. Közben ez az 

esemény -mint ma már látjuk- az Unió 

energia szűkösségét jelentősen fokozta. 

Ráadásul az ellátás érdekében az USA is 

versenybe szállt, egy ideig szeretett volna a 

világ legnagyobb energia exportőre lenni 

(1. sz. ábra). Ehhez meg is volt minden 

alapja, de 2021 januárjában az olajárak 

emelése érdekében feltűnő gyorsasággal 

letett erről a szándékáról. Elindítva először 

egy -őt magát is érintő- hirtelen olajsokkot, 

majd LNG hiányt, amivel egy esztendő alatt 

világméretű inflációt és energiahordozó 

szűkösséget generált. Kína is beszállt, az 

LNG szállító eszközök hiányát okozva.  

 

 

 
20 COP26 = ENSZ 26. éghajlatváltozási konferenciája 
(Glasgow 2021. november) 

21 USGS = United States Geological Survey (Egyesült 
Államok Geológiai Szolgálata) 
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 Forrás: www.vg.hu 

3. sz. ábra 4. sz. ábra 
Donyeck és környéke ásványkincseire alapozott ipar Háború előtti földgáz helyzet az EU-ban 

 

 

Azonban a háttérben Európa és Ázsia 

határán tovább folyt az európai gázháború 

második ütközete, ami a 2014-ben 

felfedezett és akkor a Royal Duth/Shell 

(+Chevron) csoport által pánikszerűen 

otthagyott hatalmas méretű palagáz és 

palaolaj kincs és nem utolsó sorban az EU 

és mások számára „kritikus” ásványkincsek 

kiaknázási jogáért kezdődött (2. sz. és 3. sz. 

ábrák). 

Végül megérkezett Magyarországra a 

Török áramlat Bulgárián és Szerbián 

áthaladó déli ága, ami Németország vágyott 

energiahatalmi szerepe számára újabb 

kihívást jelent. Ugyanis ez a vezeték 

hozhatja el azt a műszaki lehetőséget, hogy 

Azerbajdzsánból, Kazahsztánból is 

egyszercsak földgáz érkezzen hozzánk. 

Igaz, szállítási kapacitása egyelőre kevés. 

A Donyeckben ma már fegyverekkel is 

folyó küzdelem végső soron azt döntheti el, 

hogy legalább egy számottevő részben 

Amerika adhatja-e a földgázt és egyéb 

kincseket Európának, vagy marad minden a 

régiben. A földrajz nyomán a történelem azt 

valószínűsíti, hogy a kétfajta ellátás nem fér 

meg egymás társaságában. 

Hosszú küzdelem után sikerült elérni, 

hogy Brüsszel kicsit finomítsa 

„klímavédelmi” nézeteit Németország 

bánatára. Ezzel egy időre elismerte a 

földgáz és az atomenergia 

nélkülözhetetlenségét a villamos- és 

hőenergia termelés és hálózat szabályozás 

technikai megvalósulásában. A merkeli 

tekintély már nem akadályozza a józan, 

tényszerű gondolkodást az 

energiabiztonságról és a megújulók 

energiaellátásban betölthető szerepéről. Bár 

a Világbank erre még nem adott 

„engedélyt”. A megkésett intézkedés 

azonban nem hozza vissza az időben való 

cselekvés előnyeit. Az európai energia 

hatalom bizonnyal megosztott régi- és új 

kezekbe kerül. Viszont a világ 

energetikájára Európának továbbra sem 

lehet döntő befolyása. Mint ahogyan eddig 

sem volt. Csupán saját lehetőségeit fogta 

vissza hosszú távon… Örülnünk kell annak 

is, ha az EU országainak különböző súlyú 

energia kitettsége megnyugtató módon 

egyensúlyba kerül az együttműködési 

lehetőségekkel. Ennek kulcsa azonban 

Ázsiában lelhető fel. 

Térjünk most vissza a címben feltett 

kérdéshez. Mi marad nekünk itt 

Magyarországon? 

A német nyomásra elfogadott uniós 

kötelezettségek igyekeznek kiiktatni a 

szénféleségeket hazánk energetikájából is. 

Helyette kényszerből a napenergiára 

fókuszál energia stratégiánk (2019). 

Alaperőmű parkunk modernizálására 

hosszú idő után más reális lehetőségünk 

egyelőre nem lévén a paksi fejlesztésben, 

pótlásban gondolkodik az ország. A 

pillanatnyi hézagokat 25-30%-nyi promt 

import villamos energiával tömködjük be. 
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Egyetlen biztos pont a hosszú távú földgáz 

vásárlási szerződés, ami alapján napi 7-8 

millió köbméter földgázt erőművi 

blokkjainkban (kb. 1500 MW) égethetünk 

el. Az atomerőmű megújítása -igaz sokára 

készülhet el- ma már egy logikus 

kényszernek látszik. Viszont kérdéses, hogy 

elegendő-e a tartós villamos energia 

válságunk elkerülésére? Azonban itt az 

1200 MW-os blokkméret, ami -ebben a kis 

alapterületű országban- napi technikai 

gondot okozhat. Blokk kiesés esetén több 

erőművi egység együttes indítása lehet 

szükséges a pótlásra. No de melyek is 

lehetnek majd ezek? Egyelőre nem 

tudhatjuk. Az erőmű építési/leállítási 

elgondolásainkat érdemes sürgősséggel 

felülvizsgálni. Ha még nem kezdtük, 

elkéshetünk, hiszen Európában már sokan 

ezt teszik. Hamar beindítják a blokkvásárt. 

Nekünk vajon jut-e még? 

 

 

  
5. sz. ábra 6. sz. ábra 

Energia fogyasztásunk és összetétele (2019) Ami nekünk biztosan megmarad Dr. Stróbl A. után 
 

 

Kész szerencse, jó döntés volt a hazai 

földgáz és kőolaj kutatás újraindítása 

(2014), még ha külföldi koncesszorok 

segítségével is. A kutatás eredményei 2019 

óta egyre jelentősebb termelésbe fordulnak. 

A megújulókra, köztük a PV napelem 

parkok meglévő 3000 MW, majd végül 

6000 MW-ra fejlesztendő beépített 

teljesítményét időjárás függősége és energia 

tárolási lehetőség hiánya miatt nem 

érdemes biztos alapként tekintenünk. Pár 10 

MW-os szenes blokkjainkra biztonsággal 

számíthatunk ugyan, de összes teljesítő 

képességük nem jelentős. Olaj erőművi 

blokkjaink mai technikája miatt a 

menetrendtartásban a hosszabb idejű 

stabilitást segítheti is. 

No de ott az európai mértékben is 

számottevő lignitkincsünk! Azonban a 

Mátra idő előtti bezárásra ítélt blokkjai 

idősek. Viszont 36% körüli hatásfokuk 

átlagosnak mondható és szűkös (de még 

meglévő) automatikus villamosrendszer 

szabályozási képességük elengedhetetlen 

holnap is! Bükkábrányban és Visontán 

jelentősen nagyobb lignit termelés is 

bizonyított már. Két 500 MW-os modern 

lignit blokk megépítése mindössze 3-4 év 

alatt megoldható a bányák termelés 

felfuttatásával és a villamos hálózat 

szükséges fejlesztésével együtt. Célul 

tűzhetjük tehát a villamos energia 

biztonságunk hazai megalapozását, saját 

primer energia hordozókkal. A mai 25% 

helyett a 4-5 év múlva elérhető 60%-ra. 

2030-ra már akár 70%-on tarthatunk (5. sz. 

ábra). 

Tehát mi marad nekünk? Az EU egy főre 

vetített átlagánál jóval nagyobb saját 

energia- és ásványkincsünk (6. sz. ábra). A 

Természet ajándéka, amit ha a szükség úgy 

hozza: „gyorsan” hasznosíthatunk. 
(Részletek a www.energiaakademia.lapunk.hu 

honlapon.) 

 

Livo László 
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Erzsébet királyné (Sissi) emlékfái Selmecen 
 

 

Ferenc József magyar király felesége, 

Erzsébet királyné (1837-1898) – 

közismertebb nevén Sissi – 1898. 

szeptember 10-én merénylet áldozata lett. A 

magyarok által kedvelt királyné elhunytáról 

gyászkeretes kiadásban emlékezett meg a 

selmeci hetilap (1. kép). „Sissi” férje 

többször is, 1852-ben és 1878-ban, míg 

menye, Stefánia trónörökösné 1888-ban járt 

Selmecen, ugyanakkor arról nincs 

tudomásom, hogy Erzsébet királyné valaha 

is megfordult volna az ősi bányavárosban.  
 

 
1. kép: A gyászkeretes selmeci hetilap (1898) 

 

1898-ban a földművelésügyi miniszter, 

Darányi Ignác felhívást tett közzé, melyben 

arra kérte az ország lakosságát, hogy a 

természetszerető királyné tiszteletére 

ültessenek emlékfákat és létesítsenek 

parkokat-ligeteket. Ezt Selmecbányán 

egyedi – országosan is különleges és 

páratlan – módon teljesítették, 

köszönhetően a helyi akadémiának. 1899. 

április 27-én (csütörtökön) „csöndes, 

kegyeletes ünnepnek volt színhelye az 

akadémia kisiblyei erdeje. Ugyanis 

akadémiánk tanácsa elhatározta, hogy 

boldogult királynénk ő Felsége emlékét, 

emlékfák ültetésével fogja megörökíteni. 

Ezt a határozatot az erdőműveléstan tanára, 

Vadas Jenő kir. erdőtanácsos22 úgy hajtotta 

végre, hogy a kisiblyei erdőrésznek egyik 

kimagasló, a Szécsi-tótól, a Bethlen-

magaslatig terjedő s városunkkal szemközt 

levő meredek hegy oldalán 115 méter 

hosszú E betű alakjában ültetett 

fenyőcsemetéket (2. kép). Boldogult 

Nagyasszonyunk dicső nevének 

kezdőbetűje már most is impozáns módon 

ötlik szembe városunk magasabb pontjairól, 

a szélaknai, györgytárói utakról, 

Leányvárról, Kálváriáról (Paradicsom-

hegyről, Tanádról, Szitnyáról). Az ültetést 

Vadas tanár vezetése alatt az erdészeti 

akadémia II. éves hallgatói fejezték be, 

kiknek az erdőműveléstan terén ez volt első 

gyakorlati ténykedésük s akikhez nevezett 

tanár, a kegyeletes megemlékezés e 

tényének jelentőségéhez méltó beszédet 

intézett, meggyőződését fejezvén ki, hogy a 

beültetett E betű hozzá fog járulni ahhoz, 

hogy városunkban s környékén nagy 

királynénk dicső emléke örökké éljen. Az 

akadémia ez idei igazgatója, dr. Schwartz 

Ottó kir. főbányatanácsos23 indítványára 

Erzsébet-liget létesül Kisiblyén, melynek 

központja a nagy kort elérő honi s külföldi 

fákkal már körülültetett Erzsébet-forrás 

lesz.”24 Feltételezem, hogy az egykori Alsó 

piac tér Erzsébet királyné után kapta az 

Erzsébet tér nevet, ahol 1899-től a 

Honvédszobor is helyett kapott. 

 

 
22  Homor Péter főlevéltáros honlapja: 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=223 (letöltés: 2022.02.20.) 

23  Homor Péter főlevéltáros honlapja: 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=186 (letöltés: 2022.02.20.) 
24  Selmeczbányai Híradó, 10. (1899) 18. sz. 2. (máj. 4.)  

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=223
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=186
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2. kép: A híres E betű egy 1899-es fényképfelvételen [Erdészeti Lapok, 38. (1899) 6. sz. 592. (jún. 28.)] 

 

 

Az egykoron a fővárosi sajtóban25 is 

csodájára járt „E” betű munkálatairól-

méreteiről a kortárs Tomasovszky Imre 

erdőakadémiai tanársegéd26 részleten 

beszámolt az Erdészeti Lapokban. „A 

munkálat a betű határainak kitűzésével 

vette kezdetét, amire a belső 

szegélypontoknak megjelölése következett. 

… az E betű szabályos alakja is megkívánta 

volna, a betű szárai derékszög alatt 

kapcsoltassanak a főszárhoz. Minthogy 

azonban az így kitűzött alak az említett 

hegyoldal terepviszonyai miatt a környékről 

ferdének látszott volna, ezért, hogy a betű 

ily módon való eltorzítása kikerülve legyen, 

a fentebbi tervtől eltérően a mellékszárak 

99° szöggel tűzettek ki a főszárra. Az így 

nyert alak a környék bármely pontjáról 

szabályos E-t tár elénk. … A kitűzött alak 

által elfoglalt helyen levő satnya növésű 

lomblevelű fák kivágatása s azok kihordása 

után az ültetéssel nyert befejezést a 

munkálat. Az ültetés április hó második 

felében 2-3 éves, 2/3-részben lucfenyő és 

1/3-részben vörösfenyő-csemetékkel 

történt. A vörösfenyő és részben a lucfenyő 

is jelenleg átmeneti fafaj gyanánt, 

védőállabként szerepel, mely alá 

jegenyefenyő és tiszafa fog telepíttetni. 

Később, amikor e csemeték megerősödnek 

s kellő nagyságot érnek el, a vörösfenyő 

egészben, a lucfenyő pedig részben 

kivágatik s a dicsőült nagy Királyné 

nevének kezdőbetűje, a hosszú életű 

jegenyefenyő és tiszafa sötét koronájú 

törzseivel, a világos-zöld szinű lomberdő 

közöl mindig élesen fog kiválni. … Az E 

betű hossza – a lejt irányában mérve – 115 

m, legfelső és alsó szárai 55 m és középső 

szára 25 m hosszúságú. A betű minden 

bordája 15 m széles. Boldogult 

Nagyasszonyunk dicső nevének 

kezdőbetűje már most is megkapó módon 

köti le a Garam-Berzenczéről 

Selmeczbányára (az Ancsa nevű 

kisvonaton) utazók figyelmét.”27 (3. kép) 

 

 
25  Budapesti Napló, 4. (1899) 180. sz. 2. (júl. 9.): „Egy 
hegyoldalon oda látszik egy óriási E betű, melyet a betű vonalai szerint 
kivágott fák helyének színjátéka idéz elő. A most üresen fehérlő helyet az 
E betű vonalain belül mind csupa fenyővel fogják beültetni, mely 
zöldebb, mint az erdőség többi fája. S ha ezek a fenyők meg fognak nőni, 
akkor az E betű örök friss zöld színével ott fog pompázni télen-nyáron. 

Nyáron kizöldülve a világosabb erdős lombok közül, télen pedig, mikor a 
többi lombok lehullanak, még zöldebben a hótakart fehér hegyoldalon.” 
26  Homor Péter főlevéltáros honlapja: 
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=214 (letöltés: 2022.02.20.) 
27  Erdészeti Lapok, 38. (1899) 6. sz. 592. (jún. 28.) 

http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=214
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3. kép: Korabeli kisiblyei képeslapon az E betű 

 

 

Manapság nehezen lehet csak felfedezni az 

egykori „E” betű maradványait,28 de 

Csontváry Kosztka Tivadar Selmecbánya 

látképe című festménye (4. kép) – számos 

korabeli kisiblyei képeslap mellett – máig 

ható, Selmecen túlmutató emléket állított 

Erzsébet magyar királynénak, „Sissi”-nek. 

 
 

 

 
4. kép: Részlet Csontváry festményéből – többek között – az E betűvel és az akadémiai palotákkal (1902) 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

Hírlevél 
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kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 
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hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.  

 

A Hírlevelet összeállította:  
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28  Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Ha Selmec hív. Budapest, 2009. 
117. 
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