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Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

A selmeci kálváriáról 1744-ben készült Mikoviny-rajz

Péch Antal Magyar Tudományos Akadémiai kitűntetései1
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.
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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. 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
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

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), 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
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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:
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:
A bányamívelés folytonos harc és küzdelem
az elemekkel, melyek fölött tudomány,
kitartás és pénz segélyével diadalmaskodni
lehet ugyan, de melyek a legfényesebb
győzelem után is azonnal felülkerekednek a
győzőn, mihelyt ennek erejét gyengülni
érezik.
A
tudomány
a
bányásznak
leghívebb szövetségese; a tudomány
színvonalán állva, képessé válik a pénz és
kitartás hiányából eredő nehézségeket is
sikeresen legyőzni, daczára annak, hogy
terményeinek értéke folytonosan csökken.
A bányász munkájának első
nehézségét a kőzet keménysége okozta; a
kemény kőzet megmívelésére nem volt
régebben más módja, mint a morzsánkénti
letördelés, mely rendkívül lassan haladó
munka sokba került. Olyan helyeken, hol
sok és olcsó fa volt, tűzzel égették az eleven
kőzetet, mely megtüzesedvén, lepattogott,
és így könnyebben volt megnyerhető:
Selmecen
csak
kis
mértékben
alkalmaztatott az ügynevezett sütés, és a
kemény
pászták
legnagyobb
része
elhagyatott addig, míg a repesztő-por
alkalmazásával ezeket is megmívelni
lehetett.
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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, 1855ben a budai állami főreáliskola, 1858-ban a pesti kereskedelmi
akadémia, 1862-től a pesti egyetem ásvány-földtan tanszékének
4

A repesztő-porral Montecuccoli
Jeromos gróf, a híres tábornoknak egyik
közeli rokona tétette Selmecen az első
kísérletet, mely 1627. febr. 8-án kitűnően
sikerült, és ezóta mostanig hű szolgája a
bányásznak a repesztő-por, csak kellő
óvatossággal kell vele bánni, hogy romboló
erejét kezelője ellen ne fordítsa.
Újabb időben igen sok új robbantó
anyag bocsáttatott az ipar rendelkezésére,
melyek közül leginkább elterjedt a dinamit
használata a bányákban is, mivel kevésbé
veszélyes, mint a repesztő-por, hatása pedig
sokkal nagyobb; s bizonyos, hogy ha ára
lejjebb száll, a bányászat ezen repesztő
szerben hosszú időre biztos szövetségest
talál.
Legújabb időben azon igyekszenek
a gépészek, hogy a bányász fáradságos és
lassú
előmenetelű
kézimunkáját
nélkülözhetővé tegyék, mert valószínűnek
látszott, hogy, ha a fúrás munkája gép által
végeztetik, az nemcsak gyorsabb, de
olcsóbb is leend.
A
sűrített
levegővel
hajtott
fúrógépek legelőször a Mont-Cènis
alagútnál alkalmaztattak, azóta pedig a
bányászatnál is gyakran használtatnak, és
hazánkban
is
a
fúrógépek
alkalmaztatásának köszönhetjük, hogy a
selmeci II. József-altárna, melynek
helyreállítása kézi munkával még 15 évig
tartott volna, З ½ év alatt bevégeztethetett.
— Azonban a fúrógép, mostani szerkezete
mellett még igen messzire van attól, hogy a
bányából a kézzel fúrást úgy kiszorítsa
végképen, amint kiszorította a repesztő-por
a véső munkát.
A bányászok munkájának egy
második főakadályát képezi a víz, mely
mindenütt bőven fakad épen ott, hol a
bányász fáradságának jutalmát aratni
remélheti.
A régi bányászok vedrekben vagy
bőrtömlőkben húzták ki a vizet kézi erővel,
а ХV. század elején már lóerővel, s
r. tanára. 1883-84-ben a pesti egyetem rektora. Tudományos
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. 162167. old.
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későbben
vízerővel
hajtott
ilyetén
vízemelőket találunk.
Selmec vidékén régebben, a tavak
építése előtt, nagyon csekély vízerő állott
rendelkezésre; itt tehát csak kézzel vagy
lovakkal húzták a vizet, és Bélabányán már
1385-ben voltak elfúlt bányák.
A XV-dik század vége felé, Mátyás
király idejében, bethlenfalvi Thurzó János
vállalkozott a vizek emelésére, de ő is csak
tömlőkkel emelte a vizet. A körmöci bányák
több vízerővel rendelkeztek, mint a
selmeciek, mindazonáltal Körmöcön is
sokszor megakadt a bányamívelés vízhiány
miatt, s azért a körmöciek már a XVI-ik
század elején megkezdették úgynevezett
„Mély-altárnájukat”. Midőn a körmöci és
úrvölgyi bányák nagy része kincstári
kezelés alá került, a felső-thuróczi
hegyekből, Körmöcig egy 10,285 öl hosszú
vízvezetéket, a prasivai havasokról pedig
Úrvölgyig egy 17,435 öl hosszú
vízvezetéket építettek, melyek a műveket
télen-nyáron elegendő vízerővel látták el, és
mind a két nagyszerű mű mai napig
tökéletesen teljesíti üdvös feladatát.
A vizet Selmecen is kötéllel húzták,
úgymint a törecset; a kézi szivattyúk
használata már 1535-ben megemlíttetik, de
csak 1619-ben épített először Knecktl
András kuttenbergi gépész benn a bányában
egy lóerejű járgányt, mely szivattyúkat
hajtott; 1626-ban pedig Legier Péter egy hat
öl átmérőjű vízkereket állított fel, melynek
ereje ezer ölnél hosszabb rudazat segélyével
vitetett hegyen-völgyön keresztül az
aknához,
hogy
ott
szivattyúzásra
használtassék.
De a vízemelés nehézségei folyvást
nagyobbodtak;
főképpen
a
kézi
munkaerőnek meg nem szerezhetése
okozta, hogy 1640-ben a bányatársulatok
között legtehetősebb Brenner-társulat
megbukott. Ettől kezdve 1648-ig a selmeci
bányamívelés majdnem végképen szünetelt.
1648-ban a kórház-teléren egy új és
igen gazdag érc-fészek fedeztetett fel;
elhagyattak tehát egyelőre a régi
vízveszélyes mély mívelések, és minden erő
az új érc-fészek lefejtésére fordíttatott;
lassankint azonban mélyebbre haladva,
ismét napirendre jött a vízzel való
küzdelem.

1695-ben már 8 gép használtatott,
mindegyik 12 pár lóval hajtva, melyek 8
óránként felváltattak, tehát 576 ló volt
alkalmazva vízhúzásra, és ezeken kívül még
800 ember hajtotta a kézi szivattyúkat.
1707-ben már oly nagy volt a
vízemelés költsége, hogy Bercsényi
tábornok, ki akkor a bányavárosokat
megszállva tartotta, elhatározta, hogy a
bányamívelés fölhagyassék, és a bányászati
épületek tűz által elpusztíttassanak.
A selmeci bányászatnak ez vala
egyik legválságosabb korszaka, és csak Hell
Mátyás Cornél akkori gépésztiszt tapintatos
föllépésének és Bercsényi tábornok
hazafiasságának köszönhetjük, hogy a
tönkretételt elkerülte.
1709-ben Hell kieszközölte I. József
királytól a mívelés folytatására szükséges
pénzt, mellyel 1711-ben egy vízemelő
vízkereket állított fel Hell a Magdolnaaknánál, mely oly jól működött, hogy rövid
idő alatt még hét ilyen vízkerék építtetett.
1722-ben egy angol mérnök Potter
Izsák Újbányán egy különös szerkezetű
gépet
épített,
melyben
tűz
által
elpárologtatta a vizet; az így képzett vízgőzt
pedig ismét vízzé sűrítette egy elzárt
csőben, melyben így a külső lég nyomása
következtében egy tolonynak alá s fel
járnia, és a hozzá akasztott szivattyúkat
emelnie kellett.
Potter vállalata azonban megbukott,
és ámbár báró Fischer József 1730-tól 1738ig még 4 ilyen úgynevezett „tűzgépet”
épített, és szerkezetét megjavította, még
sem nyerhettek azok átalányosabb
alkalmazást, a rendkívül nagy tüzelékfogyasztás
miatt,
és
mindinkább
megerősítették
gépészeinknek
azon
meggyőződését, hogy a bányavizek
emelésére csak vízerőt lehet előnyösen és
olcsón alkalmazni.
Ez okból Hell Károly József, ki
atyjának a gépészeti hivatalban méltó
utódja volt, nagyobbszerű vízgyűjtő tavak
építtetését eszközölte ki, és szünetlenül arra
törekedett, hogy a vízzel hajtott vízemelő
gépeket tökéletesítse.
1738-ban épített Siglisbergen egy
emeltyűs szekrénye/épet, mely csak 4 évig
járt.
1751-ben indította meg az általa
feltalált első vízoszlopgépet, melynek
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eredményével annyira meg voltak elégedve,
hogy néhány év alatt még 8 vízoszlopgép
építtetett az aknákban. 1753-ban Amália
aknában egy másnemű vízoszlop-gépet
állított fel, az úgynevezett lég-gépet. Ezen
gép is lebontatott néhány év múlva, és
azután csak az úgynevezett vízoszlopgépek
alkalmaztattak vízemelésre, és ezáltal
biztosítva lettek a bányák az elfúlás
veszélye ellen; annál inkább, mert
időközben az altárnák helyreállítása sem
szünetelt, és 1761-ben a Szent Háromság
altárna, 1765-ben pedig a Ferencz-altárna
lyukasztott a szélaknai mívelésekkel, és
ezután a vizet 100 öllel kisebb magasságra
kellett emelni.
A
bányamívelés
ekképpen
biztosíttatván a vízveszély ellen, a múlt
század második felében rendkívül jó
eredményekkel és nagy jövedelemmel
űzetett, de századunk elején ismét eléretett
amaz állapot, melyben a vízemelő gépek
ereje már nem volt elégséges a teljesítendő
munkára. 1828-ban elfúlt a felső-bibertárna
mélysége. Ez állapot bekövetkezését előre
látták már a múlt században, és 1782-ben 80
öllel a Ferencz-altárna alatt egy új altárnát
kezdettek a Garam völgyéből Selmec felé
II. József-altárna név alatt. Ez altárnának
befejezhetése végett már fel kellett
használni a tudomány mostani állásának
minden eszközét, 3 vízemelő gőzgép
működött az utolsó időszakban, mindegyik
100 lóerővel, és az alagút kivájása
fúrógépekkel eszközöltetett, s így sikerült
1878-ban a bányavizek lefolyásának újabb
utat nyitni, és a vízemelést egyelőre
megszüntetni.
Nagy nehézséget okoz gyakran az
élvezhető
jó
levegő
forgalmának
fenntartása a bányamívelés nagy terjedelmű
szűk
üregeiben,
melyek
különféle
szintekben feküsznek, különféle hőségi
állapottal bírnak, és egymással sokszorosan
közlekednek. — Selmecen általában kevés
gondot okoz a légvezetés, mert az aknák és
tárnák torkolatai közt levő 400-500
méternyi magassági különbség mellett
mindig élénk és erős a léghuzam.
Szembetűnő haladást tapasztalunk a
termények kiszállítása körül is, ha az erre
szolgáló régi eszközöket a mostaniakkal
összehasonlítjuk.

Szintes
szállításra
nagyobb
távolságokra már a XVI-dik században
használták a magyar csilléket, melyek
kisebb távolságokra és kisebb mennyiségek
szállítására máig is alkalmaztatnak.
Nagyobb mennyiségek szállítására már a
XVI-dik században is nagyobb szekerek
alkalmaztattak, melyek fapályákon futottak.
E tekintetben csak századunkban történt
jelentékeny
haladás
a
vasutak
alkalmazásával. Selmecen 1828-ban készült
el az első vasút a Sz. Háromság-altárnában,
és most a selmeci bányákban 40 kilométer
hosszúságú vasút van lerakva.
Függélyes szállításra Körmöcön
már a XV-dik században, Úrvölgyön a XVIdik században alkalmazták a váltó
vízkereket, Selmecen csak 1743-ban
építette Mikoviny Samu mérnök a
szállításra szolgáló első váltó vízkereket,
azelőtt általában csak lóerejű járgányokkal
szállítottak.
1846-ban terveztetett az első
vízoszlopos szállítógép, és 1861-ben épült
az első gőzerejű szállító gép.
Az érezek előkészítése — különösen
Selmecen — nagy változásokon ment át az
idők folytán.
Régibb időkben őrölték az érceket
malmokban. Körmöcön már 1331-ben
létezett több őrlő malom, 1591-ben már
nem őröltek Körmöcön, hanem zúztak.
A zúzóércek előkészítésére nézve
korszakot alkotott az 1848-at megelőző 6
évi időszak, melyben Rittinger Péter volt
Selmecen a zúzóművek felügyelője; ő
megalapította és rendszerbe hozta a
zúzóércek előkészítésének elveit, és elérte
törekvését, hogy az egész kezelést
folytonossá tegye.
A kohók üzeme is egészen más volt
régebben, mint most. Eleinte mindenki
maga olvasztotta föl érceit, és ha nem volt
saját kohója, csekély bér mellett, de egészen
saját költségén használta másnak a kohóját.
Az olvasztás 25-30  fémveszteséggel járt.
Az érezek mérték szerint vétettek át, és az
ezüst-tartalom
is
csak
nagyjából
határoztatott meg.
1611-ben kezdetett a kincstári
kohókban az idegen érezek beváltása, de
csak 1633-ban rendeltetett el, hogy minden
érc súly szerint vétessék át.
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Századunkban oda irányult a
törekvés, hogy a kohók üzeme a bányák
közelében
összepontosíttassék.
Most
Selmecen 1 olvasztó kemence felolvasztja
az egész termelést, és csak 1/7-részét
fogyasztja azon tűzeléknek, melyet a régi
olvasztók elégettek.
Arra irányul továbbá a törekvés,
hogy az ércekben levő minden értékesíthető
anyag megnyeressék.
A kezelő tisztek tudományos
ismeretei a régibb időkben igen korlátoltak
valának. 1548-ban Stenzel Hendschuli
selmeci bányamester, a bányáknak
technikai és jogügyi vezetője, nem tudott
írni!
Körmöcön 1545. óta, Űrvölgyön
1546. óta kincstári tisztek vezették a bányák
üzemét; Selmeczen 1587. óta voltak ugyan
kincstári tisztek, de működésük csak az
ellenőrzésre szorítkozott. 1640. után
azonban a kincstár, mint legtekintélyesebb
bányabirtokos, saját tisztjei által túlnyomó
befolyást gyakorolt a bányák üzemére.
A körmöci bányák első térképe
1625-ben, a selmecieké 1627-ben készült; a
térképek a legújabb időkig igen sok kívánni
valót hagytak; — 1877. óta a Péch-féle
térképezési mód szerint készíttetnek
térképeink, melyeken most mindent
megtalálhat a bányatiszt, a mire szüksége
van, hogy üzemét biztosan vezethesse.
A legnagyobb befolyással volt a
bányamívelés célszerű kezelésére a selmeci
bányaiskolának felállíttatása 1763-ban és
akadémiává kibővíttetése 1770-ben.
Áttekintve az előre bocsátottakat,
látjuk, hogy a bányamívelés minden ágánál
óriási különbség van a régi és mostani
kezelési mód között. Emellett azonban nem
kell szem elől tévesztenünk, hogy a reál
tudományok régi és mostani állása között
hasonló óriási a különbség, és igen
tévednénk, ha azt vélnők, hogy a bányák
régi primitív állapota az akkor elérhetett
tökéletességnek alacsony fokán állott, sőt
inkább bizonyságaink vannak arra, hogy
régi
bányászainkat
a
külföld
is
nagyrabecsülte.
Általában
teljes
megnyugvásunkra
szolgálhat
azon
tapasztalás, hogy bányamívelőinknek még

eddig mindig sikerült az eléjük torlódó
nehézségeket a tudomány vezérlete alatt
folytatott kitartó munkával legyőzni, és
ezért remélhetjük, hogy ha nem pihenünk,
hanem mindig ébren és a küzdelemre
készen leszünk, és a tudománnyal lépést
tartunk, ennek segítségével ezentúl is
győztesek fogunk maradni, mihez adjon
isten sok szerencsét!
5. Péch Antal könyvéről
Huszonkilencedik akadémiai ülés. A III.
osztály hetedik ülése.
1882. október 16-án. Sztосzek József rend.
tag osztályelnök elnöklése alatt. 7
Pech Antal lev. tag munkáját: „AlsóMagyarország 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
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
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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 AlsóMagyarország 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
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.
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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.
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 „AlsóMagyarország bányászatának története”
kiadására (а П1. 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.
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1883 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883.
140. old.
9 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883. 159.
old.
10 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 17. évf. 1883. 160.
old.

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
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
11

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 246.
old.
12 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 247.
old.
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organumai a bányászat történetéből
okuljanak. Az Akadémia rendelkezésére
bocsátana a pénzügyminisztériumnak
megfelelő példányszámot az egész
munkából.13
Események Péch Antal munkájáról 1891ben:
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. MTA 1895 évi Akadémiai Értesítő
bevezető részében 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

13

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 21. évf. 1887. 250251. old.
14 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 2. kötet 1891. 294295. old.
15 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 6. kötet 1895. 4. old.
16 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 6. kötet 1895. 667.
old.
17 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 8. kötet 1897. 191.
old.

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 emlékezete (1822—1895)
Előadta Kerpely Antal levelező tag az MTA
1896. március 29-i összes ülésen.18
Mindezek mellet megjegyzem, hogy
az általam elolvasott visszaemlékezések és
adatközlések közül Fekete Gézáné első
közlései19 voltak egyedül minden hibától
mentesek, 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, de ezt az
MTA saját jutalommal külön nem értékelte,
mert az akkor volt szabályozás szerint a
többszöri nekifutások után sem 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 oly módon, mint Péch
Antal. Mondhatnánk, hogy ebben a
műfajban első volt, és az akkori történetírók
nem is tudták hová tenni.

Káplánné Juhász Márta
okl. kohómérnök

18

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 8. kötet 1897. 469476. 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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1%
Kérjük, hogy Ön és családtagjai 2022-ben is
válasszák
adó
felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.

Az OMBKE adószáma: 19815912-2-41
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató

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:
10200830-3231011900000000).
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!

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek
ténylegesen
megrendezésre
kerülő
rendezvényeiről.
Kérjük
küldjenek
tájékoztatást az Egyesület Titkárságának.

A járványhelyzet alakulása változtathat az
ezévre tervezett programjainkon, de mindig
aktualizálva
fogjuk
a
Hírlevélben
megjelentetni a rendezvényeinket.

Jó szerencsét!

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor
érvényes
járványügyi
szabályok
betartásával
vegyenek
részt
rendezvényeinken!

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari
Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati
és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
LX. Bányamérő Konferencia
Péch Antal sírjának megkoszorúzása
Európai
Bányászati
Szövetségek
Szervezete találkozó
XI. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó
125 éves az OMBKE Borsodi Helyi
Szervezete Ünnepnap
27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai
Napok
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászati- és Kohászati Múzeumok
Találkozója
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés
Luca-napi Szakestély

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Eger

május 4-6.

Kézdivásárhely

május 12-15.

egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya
Szlovénia

május 21.
május 25-27.
június 14.
június 18.

Tatabánya
Miskolc

június 17-19.
június 24.

Dunakiliti
Diamant
Hotel
egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz
Kecskemét
Budapest

Státusz

2022. július 1-3.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
október
november
november
november 25.
december 9. vagy 10.
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani
Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

XVIII. BÁNYÁSZATI – KOHÁSZATI ÉS
FÖLDTANI KONFERENCIA
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15.
Tisztelt Tagtársak és érdeklődők!
Elindult a regisztráció a Kézdivásárhelyen
május 12-15. között az OMBKE és az
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság által megrendezésre kerülő

XVIII. Bányászati – Kohászati
Földtani Konferenciára.

és

A részletes tájékoztatást a programról itt
tölthetik le, regisztrálni itt lehet.
Jó szerencsét!
Szervező Bizottság

XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó
Tatabánya, 2022. június 17-19.
Ülésezett a Szervező Bizottság

Bársony László elnökletével ült
össze a Szervező Bizottság Tatabányán
2022.04.14-én.
Többen
„virtuálisan”
csatlakoztak.

Az aktuális kérdések átbeszélését
követően a jelenlévőket egy nagyon finom
ebédre invitálták meg erdész barátaink a
koldusszállási erdészházba.
12

A szervezők az alábbi felhívást
teszik közzé:

FELHÍVÁS
Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Pártoló Tagok!

A Szervező Bizottság április 14-i ülésén
kiválasztotta a Találkozó korsóját és
elfogadta az embléma-tervet.
Keressük azt a nagylelkű támogatót, aki
350db korsó elkészítésének a költségét (kb.
bruttó 700eFt) átvállalja, cserébe a
támogató cég emblémája felkerül a korsóra.
Az érdeklődők Zelei Gábort keressék.

Immáron hetedik esztendeje, hogy e három selmeci gyökerű szakma képviselői a „Hazaszeretet,
Szakmaszeretet, Barátság!” hármas jelszó szellemében Egerben összejöttek. Azóta - éppúgy,
mint azt megelőzően - majdnem minden év szeptember elején 4-500 fős magyar delegáció vesz
részt a Selmecbányai Szalamander Napok rendezvényein, így okkal reméljük, hogy a hazai
szervezésű találkozón legalább ugyanekkora kört megérint majd. Ez mérföldkő lehet, ez alapján
kell dönteni a jövőbeni találkozók szervezését illetően.
13

Tervezett programok:
Június 17. péntek:
Helyszín: Tatabánya, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
13 órától
Regisztráció Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
14 órától
Fakultatív programok:
Ismerkedés a Gyémánt Fürdővel
Tarokk-sarok
Városnézés helyi kísérővel (14-16-ig és 16-18-ig)
Korsóbörze
Térzene
16 óra:
Kultúrműsor a sportcsarnokban
18 óra:
Ünnepélyes megnyitó
20-24 óra:
Vacsora. Baráti találkozó, nosztalgia est retro-zenével, közben
rendhagyó cantus-vetélkedő és „Ki tud többet a társszakmákról?” c.
verseny a bányász – kohász – erdész hallgatóknak.
Június 18. szombat:
8-11 óra:
Regisztráció, Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
9-13 óra:
Ismerkedés a város és környéke kulturális és ipari értékeivel:
Választható programok: 1.Agostyáni Arborétum, 2.Nagyegyházi
bauxit bánya rekultivációja, 3. A Tatabányai Bányaút, 4. AGC
Autóüveggyár, 5. Bridgestone Autógumi gyár, 6. Vízbánya látogatás,
7.Tatabányai Fűtőerőmű Kft. (faaprítékos tüzelés), 8. P-Metál Kft., 9.
Scepter Tatabánya Kft., 10. Ottó Fuchs Hungary Kft. (Alufelnigyár), 11.
Golf Klub, Tata, 12. Miniverzum, Dorog, 13.Szabadulószoba,
Bányászati és Ipari Skanzen, 14. Sétarepülés Oroszlány-Tata-Tatabánya
légterében (külön díjas)
Megjegyzés: Az egyes programokat az előzetes jelentkezések alapján
szervezzük meg. Mindegyik programnak része a Bányászati és Ipari
Skanzen meglátogatása is. Egy-egy csoport maximális létszáma 30 fő,
ezért a részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Autóbuszok a
sportcsarnoktól indulnak!
10-14 óra:
Szakmai konferencia, Bányatiszti Kaszinó (Népház út 7.)
Cím: Az iparszerkezet váltás hatása szakmáinkra és településeinkre
Alcím: A bányavárosok továbbélése a mélyművelésű szénbányák
bezárása után
10-18 óra:
Ásványbörze a Május 1. parkban
11-14 óra:
Fúvószenekari fesztivál Május 1. park.
13-15 óra:
Ebéd a sportcsarnokban és a Május 1 parkban
16.00 óra:
Díszfelvonulás a Sportcsarnoktól a Május 1. Parkba
Ünnepélyes szalagfelkötés a zászlókra a Bányatiszti Kaszinónál
19 órától
Vacsora Földi Imre Városi Sportcsarnok (Szent Borbála út 19.)
20-24 óra:
Bányász – Kohász – Erdész Bál, közben 22 órakor Tűzijáték
Helyszín: Sportcsarnok
Június 19. vasárnap:
8.00-9.00 óra: Bányász reggeli a sportcsarnokban.
9.30 óra:
Faültetés a találkozó emlékére és emlékkő avatás (Május 1. park)
11.00 óra:
Ökumenikus Istentisztelet a Rendezvényi sátorban
12.00 óra:
A találkozó ünnepélyes zárása, Valétaelnökök búcsúbeszéde
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RÉSZVÉTELI DÍJ:
Normál díjbesorolás:
•
3 napra - 18.000 Ft + 27 % ÁFA (br.: 22 860 Ft)
•
1 napra - 10.000 Ft+ 27 % ÁFA (br.: 12 700 Ft)
65 év feletti nyugdíjasok:
•
3 napra - 12.000 Ft + 27 % (br.: 15 240 Ft)
•
1 napra - 6.000 Ft+ 27 % (br.: 7 620 Ft)
A részvételi díj a rendezvényekre történő belépési lehetőségen felül tartalmaz: 4 étkezést, 6
italjegyet (3 napos jegy esetében), illetve 2 étkezést és 3 italjegyet (1 napos jegy esetében), egy
kitűzőt és valamennyi programon az ingyenes részvételt.
Az OMBKE-hez beérkezett JELENTKEZÉSI LAP alapján számlát küldünk, amelynek
kiegyenlítését
2022. június 10-ig kérjük az
OMBKE KHB Banknál vezetett 10200830-32310119-00000000 sz. folyószámlára történő
utalással.
Ennél későbbi befizetés esetén kérjük, hogy a résztvevő a banki átutalás másolatát hozza
magával a találkozóra és azt a regisztrációnál mutassa be, vagy a helyszínen a regisztrációnál
fizesse be a részvételi díjat.

SZÁLLÁS:
A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik és közvetlenül a szállodáknak fizetnek!
Javasolt szállássok, tájékoztató árakkal:
Edutus kollégium
Tatabánya
Megtelt!
Hotel Árpád
Tatabánya
recepcio@arpadhotel.hu
9800 Ft/fő
Romantik Panzió
Tatabánya
Megtelt!
Top Hotel
Vértesszőlős hoteltop@hoteltop.hu
8500 Ft/fő
Old Lake Golf Hotel
Tata
hotel@oldlakegolf.com
15000 Ft/fő

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:
A fiatalok részvétele kiemelten fontos. Ezt elősegítendő az OMBKE Tatabányai helyi
Szervezete 80 egyetemi hallgató szállásköltségét magára vállalta. Aki komolyan szeretné a
fiatalok jelenlétét az egyénileg, vagy helyi szervezeti szinten, vagy cége útján tehet ezért.
Kérjük a jelentkezési lapon ezt jelezni és a befizetésnél a megjegyzés rovatba beírni: bányász,
kohász, erdész vagy földmérő, geoinformatikus hallgatók részvételének támogatása. A
ténylegesen befolyt összeg határáig tudjuk a hallgatók részvételét biztosítani. E célra az
OMBKE számlájára bárki befizethet függetlenül attól, hogy ő személyesen részt tud-e venni a
találkozón.
A jelentkezési lapok az OMBKE honlapról letölthetők vagy a helyi szervezetek elnökeitől,
titkáraitól kérhetők.
További információk a találkozó szervező bizottságának elnökétől, Bársony Lászlótól (T: 703659756, email: ibarsony.laszlo@gmail.com) kérhetőek.

Online regisztrálni itt lehet.
(Akik esetleg nem tudnak online regisztrálni, a regisztrációs lapot itt találják.)
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Tisztújítás
Bányászati Szakosztály

2022. április 9-én szombaton került
sor az OMBKE Bányászati Szakosztály
Tisztújító Küldöttgyűlésére a Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(SZTFH) Földtani Igazgatósága (Budapest,
XIV. Stefánia út 14., volt MÁFI Palota)
dísztermében. A Bányászati Szakosztály
1000 főt meghaladó tagságát képviselő 112
küldöttből megjelent 76 fő (67,86 %), így
határozat képesek voltunk.
Köszönettel tartozunk dr. Zoltay
Ákos ügyvezető főtitkárnak, Rabi Ferenc
elnök úrnak és dr. Hatala Pál egyesületi
elnökünknek,
hogy
meghívásunkat
elfogadták, és az elnökségben helyet
foglaltak. Mellettük tagtársaink, dr. Káldi
Zoltán,
az
SZTFH
Országos
Bányakapitánya, Németh László, a Magyar
Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati
Tagozat elnöke és rajtam kívül Bőhm
Balázs szakosztály titkár úr képviselte
szakosztályunkat.
A korábbi vezetés lemondását
követően a levezető elnöki tisztséget
Martényi Árpád tagtársunk látta el. A jelölő
bizottság elnöke Németh László, tagjai dr.
Kertész Botond, Szamek Zsolt, Nagy Zsolt,
Halmai György, Berta József, Tóth Zsolt,
Jankovics Bálint és Izing Ferenc voltak.
A szavazatok összeszámolását
Hajnáczky Tamás elnök mellett Raduka
Ferenc és Rátkai Norbert tagtársunk
végezte.

A tisztújítás végeredménye a
Bányászati Szakosztályban:
elnök: Törő György
alelnökök: dr. Dovrtel Gusztáv, Kárpáti
László, Kovacsics Árpád
titkár: Kissné Mészáros Tímea
titkárhelyettes: Csordás Ottó
egyesületi elnökségi tagok: Törő György
(illetve a mindenkori szakosztály elnök)
mellett dr. Dovrtel Gusztáv és Kárpáti
László
A Felügyelő Bizottságba (FB) javasolt
személy: Huszár László
A BKL Bányászat felelős szerkesztőjére tett
javaslat: dr. Vígh Tamás
A
Bányászati
Szakosztály
egyhangúlag kinyilvánította, hogy az FB
elnöki posztra az Egyetemi Szakosztály
képviseletében dr. Debreczeni Ákost
támogatja.
Ezúton szeretném megköszönni
Bőhm Balázs szakosztály titkár és Gyulai
Péter titkárhelyettes elmúlt 8 évben végzett
munkáját, valamint az összes helyi
szervezet vezetőségének és tagságának az
elmúlt 4 éves - pandémia mellett is kitartó tevékenységét!
Jó szerencsét!
Törő György elnök
OMBKE Bányászati Szakosztály
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Fémkohászati Szakosztály
2022.04.08

Elnök:
Alelnökök:

Titkár:
Titkárhelyettes:
Vezetőségi tagok:

Fémkohászati Szakosztály
küldöttei:

Csurgó Lajos
Balázs Tamás
Dánfy László
Németh Tamás
Sándor István
Paulusz Ferenc
Balázs László
Hajnal János
Horváth Csaba
Dr. Kóródi István
Sebestyén János
Balázs László
Balázs Tamás
Dánfy László
Hajnal János
Horváth Csaba
Dr. Kóródi István
Németh Tamás
Paulusz Ferenc
Simon László
Szűcs Zoltán
Dr. Tolnay Lajos
Csurgó Lajos
Sándor István

csurgo@t-online.hu
firstmetalkft@gmail.com
danfylaszlo@t-online.hu
nemetht@inotal.hu
qfp@t-email.hu
paulusz@gmail.com
daruhaz@t-online.hu
hajnal.janos@femszovetseg.hu
csaba.horvath@arconic.com
istvan.korodi@arconic.com
janos.sebestyen@hydro.com

laszlo.simon@kludi.hu
szucsz@martinmetals.eu
lajostolnay@gmail.com
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Egyetemi Szakosztály
Tisztelettel
tájékoztatom
a
kedves
Tagtársakat, hogy az OMBKE Egyetemi
Szakosztály 2022. április 7-ei Tisztújító
Közgyűlése rendben lezajlott és a
következő tagok kerültek megválasztásra:
Dr. Havasi István (MFK) - elnök
Dr. Mende Tamás (MAK) - alelnök
Mende-Tokár Monika (MAK) - titkár
Dr. Szabó Tibor (MFK) - titkár-helyettes,
Kőolaj-, Földgáz és Vízbányászati
Szakosztály összekötő
Dr. Vadászi Mariann (MFK) - titkárhelyettes
Morvai Tibor (MFK) - vezetőségi tag
Dr. Nagy Sándor Márton (MFK) –
Bányászati Szakosztály összekötője
Dr. Török Béla (MAK) - Vaskohászati
Szakosztály összekötője

Dr. Török Tamás (MAK) - Fémkohászati
Szakosztály összekötője
Dr. Molnár Dániel (MAK) - Öntészeti
Szakosztály összekötője
Dr.
Kuzsella
László
(GÉIK)
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
összekötője
Bedő Tibor Dániel (MFK) - Bányász
hallgatói csoport vezetője
Holló István (MAK) - Kohász hallgatói
csoport vezetője
Jó szerencsét!
Mende-Tokár Monika
titkár

BOK előadás
2022.04.28. 14:00
Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Érdeklődők!
A jövőben szeretnénk a Budapesti Olajosok
Köre programjait a Hírlevélen keresztül is
meghirdetni, elsőként a 2022. április 28-án
14 órakor kezdődő programmal.
Előadó: Dr. Takács Gábor, professzor
Előadás
címe:
„A
rudazatos
mélyszivattyúzás energiafelhasználásának
hatásfoka
és
az
elektromotor
kiválasztásának problémái”

Topic: BOK előadás
Time: Apr 28, 2022 02:00 PM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/7192388398?p
wd=c2lxTTlVdEdPSnphZWU3U2Jpa2FN
QT09
Meeting ID: 719 238 8398
Passcode: 2022

Jó szerencsét!
Minden érdeklődőt akár jelenléttel, akár
online szívesen várunk!

Solti Károlyné
programszervező

A Zoom meeting elérhetőség:
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85 évvel ezelőtt kezdődött…
Az Oroszlányi szénbányászat rövid története
(1937. dec.4. – 2014. dec. 23. – 2022.)

Oroszlányt a szénre épült városnak
is szokták nevezni. Az elnevezés –
visszatekintve a város történetére – nagyon
találó, és nincs is létjogosultsága annak a
vitának, hogy a „tyúk volt előbb, vagy a
tojás?”. A szén, mint tudjuk –
keletkezésének évmilliós léptékű időigénye
miatt – már akkor is itt volt a település alatt,
mikor az ősember tüzet rakott e vidéken és
talán fel is figyelt arra, hogy a néhol
előbukkanó fekete kő milyen jól ég, milyen
jól táplálja a tüzét.
Ezt látszik igazolni az a tény, hogy a
régészeti feltátások szerint már az őskorban
és az ókorban is lakott volt a város és
környéke. A csiszolt kőkorszak emlékein és
a bronzkor emberének feltárt telephelyén
kívül római korból származó feliratos
kövek, útmaradványok kerültek elő.
A
település
környéki
szénelőfordulásnak egészen az 1920-as
évekig un. néma történelme volt. Ekkor
kezdett körvonalazódni, hogy a település
jövőjét
alapvetően a
szén
fogja
meghatározni. Az egykori dokumentumok
tanúsága szerint a község területén már
1915-től folyt szénkutatás, kezdetben az
Esztergom-Szászváros Rt., azután a
Salgótarjáni Rt., majd pedig 1926-tól a
Magyar Általános Kőszénbánya Rt.
megbízásából. Érdekes tény, hogy az első
nyolc fúrást értékelő jelentés szerint a
területet improduktívnak minősítették.
Szerencsére a bányászat kialakulása nem
csúszott el ezen a „banánhéjon”. A MÁK
Rt. tovább folytatta a kutatást, annak
ellenére, hogy helyzetét abban az
időszakban már az I. Világháború határozta
meg. Zavarok támadtak a Társaság
üzemeiben a dolgozók jelentős részének
bevonultatása és az üzemi anyagok
folyamatosan drágulása miatt. Aztán
később hiába voltak a kutatásoknak biztató
eredményei, az első kutatófúrások és a
kitermelés megkezdése között több, mint 20
évnek kellett eltelni. Pedig a település
fejlődése szempontjából létfontosságú lett
volna a struktúraváltás, hisz a gyenge

minőségű föld alig 3-4 aranykorona értékű
jövedelmet biztosított. A népességi adatok
szerint a férfiak jelentős része, nem bízva a
bányászat megindulásában, megélhetést
máshol keresve 1910. és 1930. között
elvándorolt a környékről és efelett még
megtizedelte a férfi lakosságot az I.
Világháború is.
Pedig már a kutatások is, de később
a fellendülőben levő bányászkodás is
munkaerőt követelt. Ekkor kezdődött meg a
település benépesedése. Kezdetben a
környező településekről jöttek ide családok,
majd pedig erdélyi bányászok települtek
ide, akik nemcsak nagy szakmai tudással
rendelkező munkásemberek voltak, hanem
szervezettségük,
munkásmozgalmi
tapasztalatuk jelentősen meghaladta a
helyiekét.
Az 1920-as évek végén az
eredményes kutatások már biztosan
előrevetítették annak a lehetőségét, hogy a
község
környezetében
bányanyitásra
kerülhessen sor.
1930. és 1932. között 20 db fúrás
mélyült,
melyek
a
reménybeli
várakozásoknak
megfelelően
pozitív
eredményt mutattak. Ezt követően már nem
volt kérdéses, a továbbfejlődés iránya. Az
oroszlányi szénbányászat szempontjából
talán
ez
tekinthető
a
fogantatás
pillanatának. Bár 1930-ban a biztató
eredmények alapján három bányaüzem
telepítését határozták el a világgazdasági
válság beköszönte a szénbányászat
fejlődésének komoly gátat szabott. A
válságból
adódó
piaci
pangás
vámszedőjeként megjelent a Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. és azzal az ígérettel
kecsegtette Oroszlányt, hogy a bányászati
jog megszerzése esetén 1938. január 16-tól
számítva 2 éven belül szénbányát nyit a
térségben.
Ehhez azonban aláírásoknak kellett
kerülni az ún. szénjogi szerződésre.
Oroszlányban az 1929. év Karácsonyát
nemcsak az ünnep meghitt hangulata tette
emlékezetessé, hanem az az esemény, hogy
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dec. 24-én a község földtulajdonosai
ellátták kézjegyükkel a bányanyitásról
szóló dokumentumot. A szerződés ekkor
még nem volt teljes, hiányzott róla egy
aláírás a Magyar Állami Kőszénbánya Rt.
részéről. Az elkövetkező várakozással teli
három hét aztán meghozta a község számára
várva-várt eredményt. 1930. január 16-án
Vida Jenő, a MÁK Rt. akkori igazgatójának
aláírása is a szerződésre került. A
dokumentum szerint, ha 1 év próbaidő és 7
év előkészületi idő után nem kezdődne meg
a bányanyitás, úgy a földtulajdonosok
jogosulttá válnak a szerződést felmondani.
A szénjogi szerződés 50 évre szólt és egy
később
keltezett
pótszerződésben
rögzítették további 30 évre történő
meghosszabbíthatóságát.
A kutatások során bizonyossá vált,
hogy a széntelepek nemcsak Oroszlány,
hanem a szomszédos Bokod község
területei alatt is megtalálhatók. A község
képviseletében Szűcs János bíró írta alá azt
a szénjogi szerződést, aminek többszöri
hosszabbítás után a végső határidejét 1964
év végében állapították meg.
Mérföldkő
volt
Oroszlány
bányászattörténetében, hogy 1936. február
18-án, Seyfried Ernő magyar királyi
bányafőtanácsos, a Magyar Királyi
Bányakapitányság képviseletében, részt
vett Oroszlány község határában, az 1134/2
kat. hrsz. telken, a XXII. sz. fúrólyuknál
(átszámozás után 451. sz.) a széntelep
átfúrásánál, mint szakértő ellenőr. Ezen
ellenőrzés alkalmával a fúrási naplóban a
több, mint 6 m-es szenes összletben egy
2,15 m vastag főtelep és két vékonyabb
kísérő telep átfúrását dokumentálták.
Később, ettől a nevezetes fúrástól 70 m-re
került kijelölésre az első oroszlányi akna
nyitópontja.
A
bányatelek
adományozási
bányajárása 1935. december 14-én volt,
ahol még a konkurencia, a Budapestvidéki
Kőszénbánya is képviseltette magát. A
feljegyzések szerint nem ok nélkül, hisz a
bejárás alkalmával kérték a bányatelek
számukra való adományozását.
1936. szeptember 4-én a Magyar
Királyi Bányakapitány által megtörtént a
360.931,2 m2 nagyságú "Konrád" védnevű
bányatelek, és a hozzá tartozó 66.663,5 m2
területű határköz adományozása.

A bányatelek akkori becsült értéke
63 ezer pengő volt.
A bányanyitás az infrastruktúra
fejlesztését követelte. 1936. második
félévben, a MÁK Rt. Tatabányai
Bányaigazgatósága megkezdte, a leendő
bányák részére a 12,8 km hosszú, 20 kV
üzemfeszültségű
villamos
távvezeték
kiépítését, miután a Magyar Királyi
Iparügyi minisztertől erre engedélyt kapott.
1937. március 30-án jelentették a
Magyar Királyi Bányakapitányságnak,
hogy az Oroszlányi I. sz. akna mélyítésének
és feltárásának vezetésével, Fritz Károly
okleveles bányamérnök, bányafőfelügyelőt
bízták meg.
Oroszlány
község
bányászattörténetének egyik legfontosabb,
és a krónikákban legtöbbször megemlített
eseménye az első akna létesítése volt. Az
ígéretes kutatások után majd két évtized
kellett ahhoz, hogy 1937. június 1-én
megkezdődhessen az 1621/1937 szám alatt
engedélyezett Oroszlányi I. sz. akna
mélyítése. A munkálatok első fázisában 2,5
m mélységben az előaknát kibetonozták,
majd a végleges, 10 m magas
acélszerkezetű aknatornyot felállították. Az
aknának két, 2000x1400 mm belméretű
szállítóosztálya és egy 2000x900 mm
belméretű járó és műosztálya volt. Az aknát
200x200 mm-es, bárdolt keményfából
készült koszorúkkal biztosították. Az I. sz.
akna (később XVIII. sz.) mélyítése során
1937. július 23-án 55,88 m mélységben
érték el a széntelepet.
Aztán
egyre-másra
követték
egymást az események úgy a község, mint a
bányászkodás történetében. Így lett például
egy jeles nap 1937. december 4-e. Két
fontos eseményt is feljegyeztek erre a napra
az egykori krónikák. Ezen a napon
kapcsolták
be
Oroszlányon
a
villanyvilágítást és szintén ezen a napon ért
a külszínre az Oroszlányi I. sz. aknával
feltárt bánya szellőztetését szolgáló, 2 m
széles, 1 m magas keretácsolattal biztosított
45° emelkedésű, 78 m hosszú légfeltörés.
Sok történeti forrás ezt a napot tekinti az
oroszlányi bányászkodás megindulásának.
Az
aknába
a
szellőztetés
biztosítására egy 250 m3/perc teljesítményű
ventillátort építettek be. A bánya
víztelenítését
pedig
egy
0,5
m3
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teljesítményű szivattyú végezte. A
függőleges akna 57 m mély volt és 60 vagon
teljesítőképességű
szállítóberendezéssel
szerelték fel. Még ez évben 385 m vágatot
hajtottak ki, amiből 2900 t szenet termeltek.
Az oroszlányi bányaépítéssel kapcsolatos
1937. évi beruházási költség 242 ezer pengő
volt.
Minden kezdet nehéz – igazolódott
a mondás, – hisz 1938. április 1-től három
hónapra le kellett állítani a bányát, mert a
dűlő úton történő lófogatú szállítás
rendkívüli problémákat jelentett. Ennek
megoldására aztán mintegy 75 ezer pengő

beruházási költséggel, a bányászok
foglalkoztatásával
megépítették
az
Oroszlány községtől az aknáig vezető 3 km
hosszú makadám utat.
1939. év elejére a bányában már 60
fő oroszlányi lakost foglalkoztattak. A többi
bányász Tatabányáról járt ide. Kezdetben öt
elővájási
munkahelyen
egyszakos
munkarendben dolgoztak. A szénkereslet
megélénkülése után, 1939. október 1-től
azonban már áttértek a bányában a 3x8 órás
munkarendre.
A
szén
elszállítását
elősegítendő, két teherautót állítottak
üzembe.

1. kép - Egykori oroszlányi aknák (üzemi épületek, aknatornyok)

Az 1940-es éves elején sorra
mélyültek az aknák és nyíltak a bányák
Oroszlányon.
A XVI. akna krónikája talán azzal
kezdődhetett, hogy 1940 január 8-án
Rehling Konrád, tatabányai bányaigazgató,
az 1939-es üzletévről szóló jelentésében a
következőket vetette papírra: "...A
főszállító lejtősakna /XVI. sz./ és velük
kapcsolatosan a légakna előmunkálatai
kezdetüket vették, a mélyítési munkálatok
rövidesen folyamatba vétetnek..."

Aztán alig egy hét múlva, 1940.
január 15-én Rehling bányaigazgató már az
alábbi jelentést írta: "...Tisztelettel
jelentjük, hogy Oroszlányban - a csatolt
vázrajz szerinti elrendezésben - a tervezett
szállító lejtősakna mélyítését megkezdtük...
…A lejtősakna mélyítését Fritz Károly
helyettes bányaigazgató úr vezeti, a
közvetlen felügyeletet az oroszlányi vezető
főaknász látja el.”
A munkák jól haladtak, ezért a
bányaigazgató május végi jelentése már a
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május 27-én megkezdett függőleges akna
mélyítéséről szólt.
1941. január 17-én Tassonyi Ernő
miniszteri tanácsos, a Magyar Királyi
Bányakapitányság vezetője, az Oroszlányi
I. sz. lejtősakna (XVI. sz.) bányahatósági
ellenőrző füzetébe kézzel a következőt
jegyezte be: „...A lejtősakna és a légakna
közötti lyukasztás 1940. december 6-án
megtörtént…”
A 365 m hosszú lejtősaknát 11,6 mes, keményfa trapézácsolattal biztosították.
A tégla falazattal biztosított légakna 3,8 m
átmérőjű és 123 m mélységű volt. A
lejtősakna folytatásában kihajtott rakodó és
alapközle 250 m, a légakna rakodó és
harántvágat 32 m hosszú volt, amit a
lyukasztáshoz még ki kellett hajtani.
1942. január 31-én "Jelentés az
1941-es üzletévről" című beszámolóban
Rehling az alábbiakat írta: "…Feltárásban
140 m hosszú kettősvágányú alapközlét,
valamint a széntelepülés megállapítása
céljából déli, keleti és nyugati irányban
különböző vágatokat hajtottunk ki. Fejtésre
előkészítettük a déli ereszke és a bokodi
községhatár között feltárt teleprészt,
egymástól 500 m távolságra kihajtott
párhuzamos folyosókkal. A lejtősakna
mezőjét a déli párhuzamos ereszkéken
történt lyukasztás útján összekötöttük a
segédaknával. Ezen ereszkét 500 m hosszú
kettősvágányú siklóvá alakítottuk át. Fejtési
műveleteket kezdtünk a tatabányai kézi
fejtések mintájára, a déli ereszkétől
nyugatra előkészített szénmezőben az 50
cm vastag feküpala és 40 cm vastag
palabeágyazással együtt 3,2 m vastag
telepben."
Az 1941 évről szóló üzletévről szóló
statisztikai jelentésben pedig már azt
lehetett olvasni, hogy „A XVI. sz.
oroszlányi akna feltárása és berendezéssé
tervszerűen haladt. Az OroszlányTatabánya közötti drótkötélpálya elkészült
és 1941. november 12-től az oroszlányi
szén már drótkötélpályán jött be a
tatabányai szénosztályozóba.”
Az említett függőkötélpálya 11,8
km hosszban futott az oroszlányi
középállomástól a tatabányai XII. akna
előtti középállomásig.

A II. Világháború jelentősen
visszavetette az éppen felívelő bányászati
tevékenységeket.
A XVII. akna mélyítéséhez
szükséges előkészítő földmunka az egykori
dokumentumok tanúsága szerint 1942.
szept. 10-én kezdődött meg. A kezdeti
lelkesedés hamar derékba tört, hisz 100 m
kihajtása után 1943. év tavaszán a mélyítési
munkák abbamaradtak.
Ennek több oka volt. A katonai
behívások miatt, a létszám erősen csökkent
és így a munkahelyet nem lehetett
megfelelően telepíteni. De volt egy másik
ok is. A háborús konjunktúrával fellendült
szénkereslet kielégítését a MÁK Rt. úgy
igyekezett megoldani, hogy az - 1937-ben
feltárt - Oroszlányi I. sz. aknát önálló
üzemmé fejlesztette. Ehhez a munkához
szükséges munkaerőt a XVII. lejtősakna
mélyítésétől vonták el.
1944. év nyarán Magyarország még
nem volt hadműveleti terület, de a háború
előszele már itt fújdogált. A polgári
tevékenységekre, így a bányászatra is sötét
árnyak vetültek. Ebben a félelmekkel és
bizonytalanságokkal teli időszakban kellett
a
bányászati
szakembereknek
felülemelkedni
a
nehézségeken
és
megtalálni a termeléshez szükséges
műszaki és gyakorlati megoldásokat. A
XVI. sz. aknán júliustól Húsz Nándor
okleveles
bányamérnök,
üzemvezető
irányításával, fabiztosítású frontfejtési
kísérlet kezdődött. A feltárt mezőben 60 m
homlokszélesség és 150 m kifutási
lehetőség
volt.
Eredetileg
persze
GERLACH típusú acéltámokat és acélsingerendákat terveztek a homlokkal
párhuzamos biztosításhoz. Hiába volt a
tervezés, a háborús események miatt a
megvalósítás meghiúsult. Az acéltámok a
Németországból történő szállítás közben (csak 16 db érkezett meg) - elvesztek. A
fejtés ezért fabiztosítással indult. Aztán alig
70 m előrehaladás után - a háborús
események miatt – a fejtés leállt.
A II. Világháború nemcsak a
kitermelést vetette vissza, de a helyi
események
a
bányák
külszíni
létesítményeiben sok kárt tettek. Az 1944.
december 22-én és
23-án orosz
bombatámadás érte a XVI-os akna
külszínét. Az ősszel megépített munkás
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zuhanyzó és fürdő erősen megrongálódott,
a lámpakamrai berendezésekkel együtt.
A háború befejezését követően az
országban az új politikai rend elkezdi az
újjáépítést és a 3 éves tervvel megindul a
szocialista tervgazdálkodás. Az állami
felügyelet
alá
vont
bányákban
megkezdődnek a széncsaták. A termelés
felfuttatásához a már meglévő bányákban
nagyarányú feltárási, szénelőkészítési és
fokozódó fejtési tevékenység indult meg.
A XIX. aknaüzemről egy 1949.
június 10-éről keltezett jegyzőkönyvben
történik először írásos említés. A
bányaüzemet eredetileg Tatabányán – a
későbbi XV/a akna helyén – akarták
megépíteni. Az Országos Tervhivatal
azonban – a befektetés várható hamarabb
való megtérülése miatt – az eredeti tervet
megváltoztatta és Oroszlányban építtette
meg a bányaüzemet.
1949. októberben indították a
beruházási munkákat. A beruházási terv a
bányaüzem termelési kapacitását 255.000
t/évben határozta meg. A termelésbe lépést
1953. januárra, a kivitelezés befejezését
1960. decemberre tervezték. Az aknamező
eredetileg 2,98 km nagyságú volt, 8,15
millió t szénvagyonnal.
A nyitó bányatérségek mélyítési
munkáit a Heinrich-Fröhlich-Klüpfel cég
kezdte, majd a Dorog-Tatai Aknamélyítő
vállalat fejezte be. A lejtősakna 11,6 m
szelvényű, keményfa trapézácsolattal volt
biztosítva. Hossza 538 m, dőlése 20° volt.
60 m kihajtása után úszóhomokba értek és
csak igen nagy nehézségek közepette tudtak
áthaladni. A függőleges légakna 3,8 m
átmérőjű, téglafalazatú,136,6 m – az
aknazsomppal együtt141,0 m – mély volt.
A
fokozódó
bányászati
tevékenységgel párhuzamosan fellendült a
helyi
infrastruktúra
kialakítása,
megkezdődött a település fejlődése. 1946ban elkészült az orvosi rendelő, megépült a
felső telepen az első művelődési ház,
melyből később filmszínház lett. Aztán
megépülnek az első emeletes házak a mai
Rosenberg utca közelében és megtörténik
az első csatornázás. 1951-ben már
tömbházak magasodnak a település fölé és
kiépül Oroszlányig a MÁV vasúti
szárnyvonala is.

A bányamunkákhoz egyre több
munkáskézre volt szükség. Központi
intézkedés nyomán az Igazságügyi
Minisztérium
Közérdekű
Munkák
Igazgatósága (KÖMI) elítélt és internált
munkavállalóit magába foglaló rabtábort
telepített a XVIII. sz. akna területére. Hogy
a munkaerő milyen sokrétű volt, mi sem
példázza jobban, mint az, hogy a rabtábor
lakói és kivezényelt sorkatonákon kívül
dolgoztak még itt Erdélyből menekültek,
Brennbergbányáról áthelyezettek, valamint
Salgótarjánból és környékéről érkezők.
Szervezetileg az 1951. év volt az
egyik legjelentősebb az oroszlányi
bányászkodás
történetében.
Czottner
Sándor akkori bánya- és energiaügyi
miniszter
aláírásával
megszületett
285/14/1951. sz. határozatban az oroszlányi
bányákat – igaz, akkoriban még
„Tatabányai XVIII. akna vállalat” néven –
1951. jan. 1-ével önálló vállalattá
szervezték.
1951-ben vette kezdetét a művelés
alá venni kívánt területen a XX. sz. aknai
beruházási program megvalósítása. Az
aknamezőt két függőleges aknával nyitották
meg. A munkákat a Dorog-Tatai Bányászati
Aknamélyítő Vállalat végezte. Októberben
kezdték a szállítóakna mélyítését és 1953.
márciusban fejezték be. Az akna 245 m
mély, 4,8 m átmérőjű, téglafal biztosítású
volt.
A
légakna
mélyítése
1952.
márciusban kezdődött meg és egészen
áprilisig tartott. Ez az akna 230 mély, 4,1 m
átmérőjű, téglafal biztosítású volt. A
mélyítési munkákhoz felhasználták a
brennbergbányai
Hermész
akna
átfalazásánál alkalmazott fatornyot. A két
aknát egymástól 70 m távolságra építették.
1953
májusában
a
XVII.
bányaüzemtől D-re, III. sz. akna néven,
külfejtést nyitottak, amelyben a két
kifejlődött telep 6-10 m mélységben volt.
Később az ettől mélyebben fekvő
teleprészek leművelése, külfejtéssel már
nem volt gazdaságos. Ezért a külfejtési
gödörből, a levetett teleprészek megnyitása
céljából 175 m hosszban 11o-os dőléssel
egy lejtősaknát mélyítettek.
Az
előkészítő
műveletek
befejeztével 1954-ben termelésbe léptek a
XIX. és XX. sz. aknák is.
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2. kép - Termékszállításra várakozó vagonok, háttérben a Szénosztályzó (MTI fotó)

1954-ben így már öt bányaüzem és
egy külfejtés ontotta a szenet. Működött a
Szénosztályzó, üzemelt a Fatelep. A
szénszállítás a tatabányai függőkötélpályán
és a Tatabánya-alsó és Oroszlány közötti
MÁV
szárnyvonalon
történt.
A
településnek ekkor már több, mint 10.000 fő
feletti lakosa volt.
1954. febr. 1-i hatállyal Oroszlány –
Tata,
Kazincbarcika
és
Keszthely
társaságában – városi rangra emelkedett.
1955-ben
egy
tollvonással
megszüntették a helyi bányászkodás
önállóságát és az akkori politikai-gazdasági
környezetben igencsak távolinak tűnt annak
a lehetősége, hogy ez megváltozzon. Aztán
az 1956-os politikai események kedvezően
hatottak a – gazdasági szuverenitás amúgy
is minden feltételét bíró – oroszlányi
széntermelésre. Ennek eredményeként
1957. jan. 1-től megalakult az Oroszlányi
Szénbányák Vállalat.
1954-ben készült el a Bányászati
Tervező Intézet /BTI/ által tervezett

tervdokumentáció a XXI. bányaüzemi
építéséről. Első lépésként megépült az
üzemhez vezető bekötőút, majd 1957.
márciusban megkezdődött az aknapár
mélyítése. A szállítóakna 4,8 m, a légakna
4,1 m átmérőjű, betonfalazatú volt.
Egyenként 135 m (+10 m zsomp)
mélységűek voltak.
Az aknapárral feltárt aknamező
kitermelhető szénvagyonát megközelítően
9,5 millió tonnára becsülték. A bányaüzem
tervezett kapacitása 1200 t/d volt.
1957. III. negyedévben állították fel
a szállítóakna végleges aknatornyát. A
légaknát továbbra is az ideiglenes toronnyal
mélyítették. Aztán 1958. január 1-én a
Nehézipari Minisztérium (NIM) pénzügyi
nehézségek miatt a mélyítést leállította. A
munkálatok csak közel fél éves
kényszerpihenő után folytatódhattak és így
egy év múlva, 1959. júliusban fejeződött be
a két akna mélyítése.
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3. kép - Nyitóárok földmunkái a Márkushegyi lejtősaknánál

A XXI-es akna 1961. április 1-től
lett önálló üzem, ezután kezdődtek meg a
vágathajtások. Október 1-én indult az első
frontfejtés,
homlokra
merőleges
fabiztosítással, fúró-robbantó jövesztéssel.
A XXI-es aknával közel egyidőben,
1953-55. között születtek meg a XXII. sz.
akna, és 1953-58 között a XXIII. sz. aknák
létesítésének a tervei. A tervek elfogadása
és a megvalósításuk között azonban hosszú
évek teltek el.
A XXIII. sz. aknán 1961. júniusban
kezdődtek meg a tényleges kivitelezési
munkák. 1961. augusztus végén a
lejtősakna 17,4 méterében úszóhomok jött
be. A 25 m úszóhomokban való áthaladást
teljes
kitakarással
majd
vákumszivattyúzással oldották meg. A
lejtősakna végleges hossza 244 m volt. A
függőleges akna pedig 94 m mély és 3,8 m
átmérőjű lett.
A XXIII. sz. aknán 1966. jan. 1-én
indult a termelés üzemi létszámmal.
Eközben 1963-ban a Bányászati
Építőipari Vállalat (BÉV) megkezdte a
XXII. sz. akna mélyépítési munkáit. A 4
km2-es területet – amelyen 9,09 millió
tonna szénvagyont tartottak nyilván – egy
3,5 átmérőjű, 300 m hosszú, 14o dőlésű,
betonidomkővel falazott lejtősaknával, egy
4,2 m átmérőjű, szintén betonidomkővel
falazott légaknával és egy 5,0 m átmérőjű

szállító teheraknával nyitották meg. Ezen
beruházási munkánál alkalmazták – az
országban elsőként – a PERT-CPM
módszer szerinti hálótervezést és ennek
alapján a negyedévenkénti, készültségi fok
vizsgálatot. Így az elhúzódó tervezési
időszak ellenére, a beruházási munka idejét
sikerült egy évvel lerövidíteni.
1969. év májusában a magasszinti
bányamezőben beszerelték – Oroszlányban
elsőként – a magyar gyártmányú OBV
típusú, hidraulikus páncélpajzsot, KS-1KG
típusú kombájnnal, mely jún. 10-től
megkezdte a működését.
Az 1970. év szervezeti változást
hozott a XXII. sz. akna életébe. Január 1-től
a bányaüzemhez csatolták a Pusztavámi
Ikeraknát.
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat
kezdeményezésére, már az 1960-as évek
végén a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem vizsgálta annak a lehetőségét,
hogy
a
márkushegyi
területet,
mezőkapcsolással a Pusztavámi Ikeraknához csatolva tárják fel, vagy önálló
bányaként kerüljön megnyitásra. Az Állami
Terv Bizottság 1967-ben határozatban
fogadta el a Márkushegyi Bányaüzem
tervjavaslatát és hivatalosan állami
nagyberuházásként engedélyezte a bánya
létrehozását.
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4. kép - Márkushegyi lejtősakna építése

Az első „kapavágások” 1976. elején
kezdődtek. Február 9-én megkezdődött a

Beszálló aknai üzem-udvar, majd április 15én a lejtősaknai üzemudvar tereprendezése.

5. kép - Épülő Márkushegy

A
Márkushegyi
bányanyitás
kezdetét 1976. október 1-től számítjuk,
amikor a Vegyépszer Vállalat a lejtősakna
kivitelezési munkáit megkezdte. A

lejtősakna nyitó szakaszát a Mátraaljai
Szénbányák
teljes
kitakarásos
technológiájával készítették el, majd az első
30 m-ének monolit-betonnal való elkészülte
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után, dec. 21-én megkezdődött az 1626 m
hosszú lejtősakna bányászati kihajtása.
Közben a medence bányáiban sorra
fejeződött be a termelés. Az aknák sorában
legutolsóként, 2000-ben a majki XX-as
aknaüzem zárt be. Ettől kezdve az
oroszlányi szénmedencében – a külfejtéses

technológiával üzemelő Dobai külfejtésen
kívül – már csak egyedüliként a
Márkushegyi Bányaüzem ontotta a szenet.
A Márkushegyi Bányaüzem 1976ban történt első kapavágása és a termelés
megkezdése között közel 5 év telt el.

6. kép - Márkushegyi beszálló akna

Az öt év eseményei között volt
természetesen a pusztavámi beszállóakna és
a peremi légaknák mélyítése, valamint a
távolsági
szalagpálya
kivitelezési
munkálatai. 1978. év december 28-án – a
tervezett határidő előtt –a lejtősakna felől
hajtott kisegítővágat összelyukasztott a
beszálló akna felől haladóval.
A gépesítés folyamatosan változott.
A termelési hatékonyság miatt a művelési
technológiát a széntelep kifejlődési,
települési viszonyaihoz kellett alakítani. A
kezdetben alkalmazott PK-9 típusú
jövesztőgépek helyett 1979. június
közepétől a nagyobb teljesítmény miatt
4PF-2 típusú jövesztőgépeket alkalmaztak.

1980. április közepén került
beemelésre a pusztavámi beszállóakna
aknatornya, majd december 28-tól
megkezdődtek a beszállóaknai kasok
próbajáratásai.
1981. márciusban szinte minden
napra jutott egy-egy olyan esemény, amely
már közvetlenül az üzemszerű kitermelés
megkezdésének az előfeltétele volt.
Március 1-én a Vegyépszer Vállalat
üzembe helyezett egy 540 fős fürdőt a
felvonulási
telep
konténerkazánjáról
táplálva és beindították a külszíni,
TURMAG típusú főszellőztetőt. Még
ugyanebben a hónapban üzembe helyezték
a
külszíni
távolsági
szalagpálya
meddőhányóig vezető szakaszát is.
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7a. kép - Márkushegy (földalatti bányatérség) (Fotó - Kárai S.)

7b. kép - Márkushegy (Kőhalom) frontfejtés (Fotó - Kárai S.)

Szintén 1981. márciusban készült el
a Várpalotai Szénbányák által gyártott
hangosbeszélő és vezérlőközpont (ma
diszpécser központ), továbbá a Beloiannisz
Híradástechnikai Gyár által gyártott
telefonközpont felszerelése is.
Mindeközben a föld alatt elkészült
az első frontfejtés beszerelése. A fejtésbe
Glinik típusú hidraulikus pajzsbiztosítás
került, KWB-típusú jövesztő-géppel.
1981. április 1-én történt az
ünnepélyes üzembehelyezés. Ezzel az
eocén program első bányája – fél évvel a
határidő előtt – termelni kezdett. Az
üzembehelyezést
ünnepélyes
aktus
keretében Havasi Ferenc, az MSzMP
Központi Bizottság titkára és Méhes Lajos
ipari miniszter végezte.
2011-ig
a
Márkushegyi
Bányaüzemből 42 millió tonna szén került
kitermelésre. A bányászati műveletek a 90-

es évek végéig 2-300 méter mélységben
folytak, aztán 2000-ben a Kőhalmi
bányamező termelésbe vonásával a fejtések
már 500-550 m-t meghaladó mélységbe
kerültek. Kezdetben a lakosság számára is
történt szénértékesítés, de később már csak
az erőmű kazánjaiba jutott a termelvény. A
termelési csúcsot az 1989-os év jelentette
1812 tonnával.
A Márkushegyi Bányában a
műszaki újdonságokra mindig nyitott,
alkotószellemű
oroszlányi
bányász-,
gépész- és villamos szakemberek révén,
korszerűen gépesített bányászkodás és
magas szintű szakmakultúra alakult ki.
Az 1983-as év fekete betűkkel
íródott be az üzem krónikájába. Jún. 22-én,
hajnali 4 óra után néhány perccel a
bányában 37 bányász – köztük két lengyel –
halálát okozó sújtólégrobbanás történt.
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8. kép - Az 1983. jún. 22-i márkushegyi sújtólégrobbanás oroszlányi áldozatainak temetése (MTI fotó)

A munkájuk közben elhunyt
áldozatok emlékét őrzi a beszállóaknai
üzemudvaron felállított emlékmű, melynél

minden évben elhelyezésre kerülnek az
emlékezés és a kegyelet virágai.

9. kép - A márkushegyi sújtólégrobbanás emlékműve

1989-től a termelés mennyisége
fokozatosan csökkent. A bánya a szervezeti
átalakítások egész sorát élte meg és
Oroszlányi Szénbányák Vállalatból 1994.
óta a Vértesi Erőmű ZRt. erőmű-bánya
integrációban
működő
nyersanyag
kitermelő helye lett.
Akkoriban már nemcsak a medence
széntermelését bemutató grafikon volt
lehanyatlóban, hanem az egész hazai

szénbányászat. A tatabányai medence
utolsó zászlóshajója is elesett: 2004.
március 15-én befejeződött a termelés a
Mány I./A. jelű Bányaüzemben. Mivel a
VÉRt. Bányászati Igazgatósága ezzel
elveszítette kétpólusosságát, a Vállalati
Központ szervezetileg és létszámát tekintve
is
a
Márkushegyi
Bányaüzembe
integrálódott.
A Márkushegyi Bányaüzemben a
termelési
mutatók
csúcsidőszakában
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egyidejűleg 3 fejtés is üzemelt. A
szénkitermelés a felfutás időszakát
követően – tehát 1985-től – évi 1,6 millió
tonna körül mozgott, egészen a hanyatlást
fémjelző
2002-ig.
A
Márkushegyi
Bányaüzem termelési csúcspontja az 1989.
évhez köthető (1.812 kt.). Átlagosan napi
7.442 tonna szén került ki a bányából. A
háromfrontos
termelést,
2004.
év
decemberében a kétfrontos, majd 2009. év
júliusától az egyfrontos váltotta fel.
A 2008-2009-es gazdasági válság
hatása a Vértesi Erőmű Rt.-hez is
begyűrűzött. Ebben az időszakban a
szabadpiaci villamosenergia ár csaknem
felére esett vissza. Talpon maradása
érdekében a Társaság egyoldalúan
kénytelen volt felmondani villamos energia
kereskedelmi szerződéseit. Ennek hatására
persze bírósági perek egész sora indult,
melyekben a VÉRt. rendre alul maradt. A
fizetésképtelenség rémével fenyegetett
Társaság ellen 2010. augusztus 26-án
hivatalosan is megindult a csődeljárás. A
Társaság vergődésének és bukdácsolásának
az vetett véget, hogy néhány hónap múlva,
az ún. csődegyezség során, sikerült a
hitelezőkkel megegyezni és a tartozásokat,
a pénzügyi kifizetéseket 2011. év augusztus
végéig rendezni.
Mindeközben az Európai Unió
komoly pénzügyi támogatást helyezett
kilátásba azoknak a tagállamoknak, akik
„az elégetése során légszennyezést okozó”
barnakőszén kitermelőhelyeit, tehát a
barnakőszénbányáit
bezárja.
Ennek
hatására az MVM ZRt. részéről a
tulajdonosi
döntés
a
Márkushegyi
Bányaüzem termelésének 2014. év végi
befejezéséről már 2010-ben megszületett…
Aki csak egy kicsit is ismerte a
történéseket, látta az út végét. De senki nem
akarta elhinni. Akkor, 2010-ben, a 2014.
dec. 31-re rögzített termelés-befejezési
időpont még olyan távolinak és
hihetetlennek
tűnt.
Mindenki
berendezkedett a csodavárásra!
Márkushegyen az utolsó fejtés, a
633/F2. jelű 2014. november 5-én indult. A
kifutása az eredeti tervek szerint 475 m
lehetett volna, de csak 244 m hosszban lett
előkészítve. Az előkészített fejtésből a
tervszámok szerint 197.000 tonna szenet
lehetett volna kitermelni. Az, már az

indulásakor is tudott volt, hogy az év végéig
a fejtés nem fog befejeződni, de mindenki
azt remélte, hogy a józanész diadala elviszi
ezt a frontot 2015. év márciusáig, a fűtési
szezon végéig. De nem így lett! A
tulajdonosi döntés megmásíthatatlanul a
2014. dec. 23-i dátumhoz kötött
termelésleállásról
rendelkezett.
Az
előkészített terület leművelése ekkor még
félúton sem volt…
A Márkushegyi Bányaüzemben
mindösszesen
44,1
millió
tonna
barnakőszén került kitermelésre. Szám
szerint 164 db fejtés volt, melyek közül a
legmélyebben – 570-580 m mélységben, –
a Kőhalmi Bányamezőben üzemeltetett
636/F. számú termelt. A bányászati
műveletek során 285,261 km vágat került
kihajtásra, ami több, mint Budapest – Bécs
fővárosok
távolsága.
A
termelés
befejezésének időpontjában még 33,1 km
nyitott vágat volt.
A termelés befejezését követően, de
már a bányabezárási tevékenység részeként
2015. febr. 6-án kiszerelésre kerültek az
utolsó fejtés berendezései. 2015-2016.
években a földalatti bányatérségek
környezetvédelmi kármentesítésére és
anyagmentésre került sor. 2016. év végéig
megtörtént a földalatti bányatérségek
szakszerű lezárása.
A Beszállóakna 2016. dec. 7-én
kezdődő tömedékelése azt jelentette, hogy a
földalatti bányatérségbe ember többet nem
léphet. A felszínre nyíló főfeltáró
bányatérségek (Beszálló akna, Déli akna és
Lejtősakna) végleges lezárása 2017. I.
negyedévében befejeződött. Ezt követően
külszíni rekultivációs és tájrendezési
munkálatok elvégzésére került sor.
A 2014. év végi termelésleállással és
a 2018-19-ben a végéhez közeledő
rekultivációval az oroszlányi szénbányászat
sorsa megpecsételődött, krónikájának
végére akár pont kerülhetett volna. De
ténylegesen nem került. Kellett néhány év a
bányabezáráshoz kapcsolódó sokkoló
történések
feldolgozásához,
de
a
közelmúltbéli, most már a szénbányászati
emlékekhez és hagyományokhoz kötődő
események a továbbélést szimbolizálják.
Oroszlányban bányászati emlékhelyek
létesültek, a Borbála városrészben Szent
Borbála szobor került felállításra.
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11. kép - Oroszlányi Bányászati Múzeum (Majk)
Felhasznált irodalom:
[1] Vörös Géza: A Vértesi bányászkodás
mérföldkövei
[2] Oroszlány és vidéke bányászatának és
Oroszlány
városának
eseménynaptára
(Összeállította: Kőbányai Ferenc)
[3]
Bemutatjuk
az
Oroszlányi
Szénbányákat (Szerk.: Kovács
János és Szili József)
[4] Mura József: 50 éves az oroszlányi
szénbányászat
[5] Székely József: Márkushegyi Bányaüzem
1976-1981.
[6]
Kardics István: Oroszlány, a 60
éves bányaváros és az oroszlányi
szénbányászat rövid története
(2014.)
[7] Bariczáné Szabó Szilvia: 80 év életmeséje
1937-2017.

10. kép - Szent Borbála szobor Oroszlányban

A városhoz közeli Majkon 600 M
Ft-os beruházás keretében a Bányászati
Múzeum területének rendezése, korszerű
fogadóépület építése, új kiállítási területek
kialakítása, a meglévő tárlat új attrakciók
kifejlesztésével történő interaktívvá tétele
valósult meg.
Az oroszlányi szénbányászat a múlt
emlékei által él tovább…
Összeállította:
Bariczáné Szabó Szilvia

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
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Pecsét István megérkezett Kínába

Pecsét István
Április 14., 15:43
! ! Kínából jelentkezem ! !
Sikerült!
A
Kínába
történő
utazásaimat háromszor is törölték, majd
negyedjére sikerült immáron kijutnom.
Miután a harmadik járatomat is
törölték, egy másik úton is közelítettem
meg a lehetőségeket, mégpedig levelet
írtam a Külügyminisztériumnak, amely emailben számot vetettem a kálváriámról, és
csakhamar rövid időn belül felvették velem
a kapcsolatot.
Az utazásom a pekingi Magyar
Nagykövetség, és a kantoni Főkonzulátus
iránymutatása szerint történt, akiknek
minduntalan őszintén Hálás vagyok,
ugyanis jelenleg is segítenek nekem,
továbbá pedig megmentették az életemet,
hiszen az orvosom elmondása alapján az
utolsó pillanatban érkeztem meg.
Mindezen
kiutazásomhoz
elengedhetetlen segítséget nyújtott a

budapesti Kínai Konzulátus is, akiknek
szintén köszönöm szépen támogatásukat.
Mindaz, amin keresztülmentem az
elmúlt időszakban a kijutásomat illetően,
szavakon túli, mert egy Isteni csoda, ami
történt.
Jelenleg a karanténomat töltöm, (a
szoba tiszta, rendezett, és tágas, ahogyan a
fürdőszoba is, valamint napi háromszori
étkezést
biztosítanak,
és
korlátlan
ásványvizet) és a felén már túl vagyok, ezért
is egyre közelebb a nap, amikor hamarosan
megkapom az első immunoterápiai
infúziómat.
Az állapotom jelenleg nem
kielégítő, ugyanis a májkapunál lévő áttétes
nyirokcsomó már 90%-ban szűkíti az ott
található vénát, ezért a transzplantált máj
értékei, több mint a százszorosára ugrottak
fel a pangás következtében, ezért az áttétek
mellett a máj leállása ellen is folyik a harc!
Mindezzel párhuzamosan pedig a
két tüdőlebenyem közötti áttét is szűkíti már
a légfolyosót, aminek következtében
nehezebben kapok levegőt, és előfordul a
légszomj is, hogy levegőért kapkodok.
Ezért az utolsó pillanat a Kínába
való megérkezésem, de nem adom fel,
legyőzöm
a
második
daganatos
betegségemet is, és meggyógyulok!
Hitem vezeti az utamat!
Az elkövetkező napok, hetek
vészterhesek lesznek, ezért is helyezem
Istent az első helyre, amit csinálok.
Minden, amit úgy gondoltál, hogy
bennem látsz, mindazt, amit valaha elértem,
mindazt, amin van, mindenem - amim van Isten kegyelméből van!
Ez egy ajándék, ahogyan a
gyógyulásom is az lesz!
Korinthusbeliekhez írt I. levél 15:57
De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja
nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
(M.T.)
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FÖCIK Hírek

Változó klímánk - békében és háborúban
online vitaest

A 2017-ben alakult TEKH a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
keretében működő Természeti Erőforrások
Kutatása és Hasznosítása Szakkollégium –
elsőrendű célja a tehetséggondozás.
A
szakkollégium
2021/22
tanévi
rendezvényei a Változó Klimánk jelszó
jegyében zajlanak. Ennek során 2022 április
11. hétfőn került sor a vitaestre, melyen 32
fő vett részt. Társrendezői a Magyar
Tudományos
Akadémia
Miskolci
Akadémiai Bizottsága és a Magyarhoni
Földtani Társulat Észak-Magyarországi
Területi Szervezete voltak.
A vitában fő szerepet vállaló szakértői panel
tagjai dr. Hartai Éva geológus, c. egyetemi
tanár (Miskolci Egyetem), dr. Szarka
László geofizikus mérnök, az MTA rendes
tagja, és dr. Kaderják Péter közgazdász, a
BME Zéró Karbon Központ igazgatója
voltak Az est moderátora: Földessy János
geológus, professzor emeritusz, a TEKH
elnöke volt. Hartai professzor asszony az
Európai Unió INTRAW projektjének
koordinátoraként foglalkozott a kontinens
nyersanyag ellátásának jövőképével. Szarka

akadémikus úr a klímaváltozás természetes
okainak tanulmányozója, és a természetes
okok mellett érvelő tudós. Kaderják
igazgató úr a Corvinus Regionális
Energiagazdálkodási Kutató Központ
vezetője volt, ezt követően államtitkárként
igazgatta az energia ágazatot, jelenleg a
BME keretében létrehozott Zéró Karbon
Központ igazgatója, az üvegház hatású
gázok kibocsátás csökkentésének elhívatott
szakértője.
A vitafórum lezárul majd, de a vita nem, az
összes felvetett kérdéssel kapcsolatban
folytatódik a Szakkollégium honlapján és
közösségi oldalain.
Az est résztvevői már a regisztráció során
feltehették kérdéseiket, ezekből állt össze a
vitaest fő váza, amelyet néhány további
helyi kérdés egészített ki. A vitaest
visszanézhető itt.
Jó szerencsét!

Földessy János
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Miskolci Egyetem Hírei

A Miskolci Egyetem Területi Innovációs
Platformja elindít egy új programsorozatot,
a TIP Klubot.

A
TIP
Klub
keretében
havi
rendszerességgel tematikus workshopok
kerülnek megrendezésre.
A TIP Klubba várjuk azon cégeket, akik
fogékonyak az innovációhoz és szeretnék
megismerni a nemzetközi és hazai
innovációs
trendeket,
valamint
a
klubtagokkal közvetlen ismerkedés révén
nyitottak új innovatív ötletek és projektek
megvalósítására. A Miskolci Egyetem
megnyitja kutatási eredményeit az ipari
szereplők részére, ahol a klubtagok
megismerkedhetnek a kutatókkal és a
laborokkal is.
A TIP Klub nyitónapja 2022. május 5-én
lesz, a tematikus workshop első programja
az energetikához kötődik. A TIP Klub
keretében a további workshopok keretében
megismerhetik
majd
a
hulladékgazdálkodás, az anyagtudomány,
vegyipar, logisztika és az ipari digitalizációt
is.
Várunk minden érdeklődőt a Miskolci
Egyetem TIP Klubjába.

KÖNYVISMERTETÉS
Szakáll Sándor, Hollósy Ferenc: A hazai szervezett ásványgyűjtés 50 éve /1970 - 2020/
Minerofill kiskönyvtár VI.
Magyar Minerofill Társaság, Miskolc, 2022
Méret: B5, 230 oldal. Színes borító.
A magyarországi ásványgyűjtésnek igen
nagy hagyománya van. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy Európában a legnagyobb
ércbányászattal a Történelmi Magyarország
rendelkezett.
Több
külföldi
ásványgyűjtemény,
pl.
a
Bécsi
Természettudományi
Múzeum
ásványtárának leggazdagabb részét a
magyarországi ásványok képezik, ugyanis a

szabályok szerint lelőhelyként a gyűjtés
idején aktuális országnevet tüntetik fel.
A magyarországi ásvány- és
kőzetgyűjtemények alapításának virágkora
a kiegyezés és a II. világháború közötti
időre esik. A legértékesebb kollekciókat a
természettudományok iránt érdeklődő
birtokosok, orvosok, bányatisztek hozták
létre, gyakorlatilag ezek képezték a nagy
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állami gyűjtemények alapját. Az ásványok
rendszertanát az egyetemek, akadémiák
gyűjteményeivel alapozták meg. A
Selmecbányán 1843-ban alapított és önálló
épületben elhelyezett, több ezer darabos
gyűjtemény
nemcsak
tudományos
szempontból, de látványában is egyedülálló
volt és példaként szolgált. Csaknem minden
egyetem vagy főiskola létrehozta a saját
gyűjteményét. A Nemzeti Múzeum 1000
m2-en elhelyezett Ásvány- és Őslénytára
1870-ben alakult meg és világhírre tett
szert. Az 1869-ben alapított Magyar Királyi
Földtani Intézet a hazai ásvány- és
kőzetmintákat
mutatta
be
kiváló
elrendezésben. Kár, hogy ez ma már nem
látható. Sokat jelentett, hogy a középiskolai
oktatásban tantárgy volt 1950-ig az
ásványtan is. Híres iskolai gyűjtemények
jöttek létre. Ezeknek a fejlesztése a
selmecbányai akadémia egyik programja
volt, amiről közleményt is adtak ki.

A magán és iskolai gyűjtemények
nagyobb része az 1944-45-ös háborús
események során elpusztult. A Nemzeti
Múzeum világhírű kollekciójának 80 %-a
1956-ban semmisült meg. A vidéki
múzeumok ásványgyűjteményeit 1950-ben
gyakorlatilag teljesen felszámolták. 1960-

tól
Magyarországon
nemcsak
a
szénbányászat, hanem az érc- és
ásványbányászat intenzív fejlesztése is
megindult. Ezzel együtt megnőtt a szakmán
kívüliek érdeklődése is az ásványok iránt. A
szervezett ásványgyűjtés az 1960-as
években kezdődött. Elsők között a
Magyarhoni Földtani Társulat indít
ásványgyűjtő szakkört, ezt követi a TTIT
budapesti szervezete, majd a Fővárosi
Művelődési Ház. Az 1960-as évek közepén
már több mint 3000 különböző rangú
ásványgyűjtő
szervezet
működik,
amelyekről e kötet részletesen beszámol.
Elkezdődik az ásványbörzék szervezése. Az
első és legnagyobb Börze és Ásványbarát
találkozó 1978-ban Tatán volt kiemelkedő
szakmai
és
politikai
személyek
részvételével.
Külföldön a Magyarországinál
korábban indult meg az ásványgyűjtés és
kereskedelem,
megelőzve
a
hazai
mozgalmat. Az ásványkereskedők olcsón
felvásároltak számos ipartörténeti jellegű,
muzeális értékű magyar ásványt. A börzék
megindulása idején a Magyar Nemzeti
Múzeum és más intézmények a vásárlásra
annyi anyagi alappal sem rendelkeztek,
mint egy magángyűjtő, így csak a
magángyűjtők önkéntes adakozásából
tudták gyarapítani az állományukat.
Szerencsére
néhány
vállalatvezető
felismerte az ásványok muzeális értékét és
saját gyűjteményt hoztak létre, amelyek
később megalapozták néhány múzeum,
mint pl. a rudabányai Érc- és
Ásványbányászati Múzeum gyűjteményét.
Ezekről az 1994-ben megjelent „Földünk
hazai kincsesházai” (Kecskeméti-Papp)
című kiadvány számol be.
Hiánypótló ez a könyv és amint a
szerzők írják, a 24. órában készült el. Bár az
ezredfordulón
visszafejlődött
ez
a
mozgalom, de - szerencsére - még él a
kezdeményezők nagyobb része, akik
számos adattal tudták kiegészíteni az
ásványgyűjtés történetét.
Benke István
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
III.
Petróleum- és gázlámpák

Donalda (Alberta, Kanada)
Donalda rendelkezik a világ legnagyobb
petróleumlámpa gyűjteményével, a több
mint 1000 különböző lámpa található a
Lámpamúzeumban. A városka főutcája
végén van a 42 m magas „Világ legnagyobb

petróleumlámpája”, amely minden este és
éjszaka világít. Dél-Albertában 1936-ban a
Royalites No.1 kútból indult el az első
kőolajtermelés. Erre is emlékeztet ez
petróleumlámpa.

Gorlice (Lengyelország)
A Jan Józef Ignacy Łukasiewicz által
kifejlesztett
petróleumlámpát
utcai
világításra 1854-ben használták először

Gorliceben. Az eredeti alakjában restaurált
lámpa mögötti ház falán a lámpa
meggyújtásának mozzanatát is ábrázolják.
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Lviv (Galícia, Ukrajna)
A világításra használt petróleumlámpa a
kőolaj egyik lepárlási termékével, a
petróleummal
működik.
Modernizált
változatát Jan Józef Ignacy Łukasiewicz
örmény származású lengyel gyógyszerész
fejlesztette ki és szabadalmaztatta 1853-ban
Lembergben. Lemberg (ma Lviv) akkor
Lengyelországhoz tartozott (Galícia), ma
Ukrajnához tartozik. Ezért az ukránok is
maguknak tudják a feltalálót és több
emléket állítottak neki Lvivben. Emlékére
és tiszteletére a „Petróleum lámpa” nevű
étterem bejáratánál egy 3 méter magas
petróleumlámpát állítottak fel.

Tbiliszi (Grúzia)
Tbiliszi Grúzia fővárosa és egyben
legnagyobb városa, az ország kulturális,
gazdasági és közlekedési központja, KeletGrúziában, a Tbiliszi-medencében, a Kurafolyó mindkét partján fekszik. Grúziában itt
vezették be elsőként közvilágításra a
gázlámpákat, amelyeket ma már korszerű
elektromosok váltották le. A gázlámpás
világításra emlékezik a „Gázlámpát gyújtó
férfi” szobor.

Baltimore (Maryland, USA)
A Gas Light Company of Baltimore 1817.
február 7- én gyújtotta meg az első utcai,
városi gázzal világító lámpáját Baltimoreban. Az Amerikai Egyesült Államokban ez
volt az első ilyen gázlámpa. Az eredeti
hasonmás lámpát 1997-ben állították fel és
látták el felirattal.
Mülheim (Észak-Rajna-Vesztfália,
Németország)
A településen és környékén valószínűleg
már a 12. század előtt is folyt
szénbányászat, s mivel a Ruhr- folyó
Mülheimig mindig is hajózható volt, itt
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élénk szénkereskedelem is kialakult. Majd a
19. század elejétől létrejött a vaskohászat is,
amely hamarosan jelentősebb lett a
szénbányászatnál és szénkereskedelemnél
is. Mülheim nagyvárossá és ipari
centrummá 1908 körül vált, melyben nagy
szerepe volt a Hugo Stinnes által alapított
nagy nehézipari konszernnek, melynek
székhelye is itt van. A városnak van
könnyűipara, vegyipara és meteorológiai
állomása, valamint itt működik a MaxPlanck-Institut szénkutató részlege is.
Sokáig a szénből készített városi gázzal
világítottak, főztek és fűtöttek. Miután a
városi gázt felváltotta a földgáz, emlékül
állították az „Utolsó lámpagyújtó” szobrot.

gázzal működtek a lámpák, majd áttértek a
földgázra. Az óvárosban felállított
„Lámpagyújtó” emlékmű emlékeztet arra
az időkre és arra a családra, akiknél a
lámpagyújtás mestersége apáról fiúra szállt.
Minden este meggyújtják a lámpát,
amelynek kékesfehér lángja nagyon
hangulatos.

(Folytatjuk)
Poznań (Lengyelország)
Az 1860-as években vezették be a
gázvilágítást a városban, először városi

id. Ősz Árpád
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A „karbonmentesség” darázsfészke
Amit manapság értenek a karbon (és a
sok zavaros karbon- előtag) alatt, az távol
áll a magyar nyelvben használt jelentésétől.
A karbon ugyanis – így, k betűvel – a 359
millió évvel ezelőtt kezdődött és 299 millió
évvel ezelőtt véget ért földtörténeti
időszakot jelenti. Esztelen angolosodás
következménye, hogy ma a szenet értik
alatta (angolul: carbon, latinul: carbo, a
nyelvújításkor: széneny). A szén az elemek
periódusos táblázatában a 6. elem, a
Naprendszer negyedik leggyakoribb eleme
(a hidrogén, a hélium és az oxigén után). A
szén tiszta állapotban lehet grafit, gyémánt,
fullerén, nanocső, amorf szén és grafén. A
fullerén egyik változata (a C60) focilabda
alakú (Az egyik felfedező Richard R.
Smalley volt: az ő nevéhez fűződik az
energiaellátás elsőrendű jelentőségének
felismerése.) A szén a kőszénben,
faszénben és koromban amorf formában
fordul elő. A grafén egyetlen atomnyi
vastagságú szén-réteg. E felsorolásból
láthatjuk, hogy 1. a természet fantáziadús,
2.
dekarbonizációt
(decarbonization)
hirdetni még angol nyelven is butaság.
A szénvegyületek szinte mindegyikét (a
karbidok, a cianidok, a karbonátok, a szénmonoxid és persze főbűnös a szén-dioxid
kivételével) szerves vegyületnek nevezik.
Manapság a vegyészeknek már közel húsz
millió különböző szerves vegyületről van
tudomásuk: a kémia elképesztő, a földi
élethez nélkülözhetetlen gazdagsága a
szénnek köszönhető. A szén-dioxid
„szervetlen”, de a fotoszintézis során a
napfény
energiáját
felhasználva
széndioxidból és vízből szerves anyag
(glükóz, C6H12O6) keletkezik.
A Föld ún. szenes (C típusú) kondrit.
Azaz olyan meteoritokhoz hasonlít,
amelyek viszonylag nagy mennyiségű vizet
és szerves vegyületeket is tartalmaznak. A
légkör, a földi ökoszisztémák, a talaj és az
óceán széntartalma eltörpül a földkéreg
teljes karbonátos kőzetek formájában tárolt
szénmennyisége (kb. 75 millió gigatonna)
mellett. Kevéssé ismert, hogy a
földköpenyben
tízezer
gigatonnányi
gyémánt (tiszta szén) található, több mint

egy nagyságrenddel nagyobb mennyiség,
mint amennyi szén (CO2-ként) a légkörben
található. Amennyi szenet pedig a Föld még
nagyobb mélységében (a külső magban)
valószínűsítenek, az minden képzeletet
felülmúl. A teljes Föld széntartalma közel
járhat az 1 százalékhoz (egy 2021-es
külföldi tanulmány becslése alapján 6006000 ppm, azaz 0,06-0,6%; a debreceni
Futó Péter szerint könnyen lehet 0,8-1%
súlyszázalék). Amennyiben a Föld belseje
és a légkör nincs egymástól elszigetelve
(márpedig
nincs,
hiszen
még
a
gyémántbányák is a mélyből kerültek a
felszín közelébe), nehéz ellenállni egy
álnaiv kérdés feltételének: mi a bajunk a
0,042% (420 ppm) légköri CO2koncentrációval?
A
légköri
CO2-koncentráció
növekedésére alapozott klímamodellek
állításainak a fele sem igaz. A modellek
ugyanis a valóságban megfigyelhető
melegedés legalább kétszeresét mutatják.
Egyáltalán nem biztos, hogy az
éghajlatváltozás legjelentősebb okozója a
légköri
széndioxid-koncentráció
növekedése. Sőt, még a légköri széndioxidkoncentráció emelkedése is csak részben
tulajdonítható az embernek. A Nobel-díjra
jelölt Fodor József 1880-ban térben és
időben dinamikusan változó légköri CO2koncentrációeloszlásról számolt be, és erre
logikus magyarázatot adott. A mai
elvárásoknak megfelelő 19. századégi
(<300 ppm) értékről csak a hűvös (sok CO2t beszippantani képes) Balti-tenger mellől
számolt be. Budapesten csaknem 400 ppm,
Madridban pedig 505 ppm volt a jellemző
koncentráció-érték.
Manapság a karbonmentesség nem csak
a mélyzöld imádat tárgya (póznára tűzött –
ünnepelendő – kalapja), hanem elvárás is.
Bizonyíték nélkül, csupán – úgymond -–
„elővigyázatosságból”. Nem csupán az
energiának,
hanem
termékek,
szolgáltatások, rendezvények végtelen
sorának is illő karbonmentesnek, de
legalábbis karbonsemlegesnek lennie. Az
egyetlen karbonmentes étel (carbon free
food) a víz, ugyanis minden ételnek
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alkalmas szerves anyagban van szén. A víz
is csak akkor, ha desztillálják, és utána
lélegzetvisszafojtva azonnal megisszák.
(Tudniillik, a levegővel érintkező víz
azonnal feloldja a CO2 molekulákat, és
szén-dioxid-tartalmú lesz.) Egy cég vagy
egy
intézmény
akkor
számít
karbonsemlegesnek,
ha
az
éves
kibocsátásával
megegyező
mértékű
kibocsátás-csökkentést
(vagy
semlegesítést) ér el. Karbon-negatív akkor,
ha a kibocsátás csökkentésével, valamint a
természeti alapú megoldásokba (pl.
erdősítésbe) és széndioxid-technológiákba
való befektetéssel több szén-dioxidot távolít
el és ellensúlyoz, mint amennyit évente
kibocsát. Láthatjuk, hogy e skálán karbonnegatívnak lenni: pozitív cselekedetnek
számít, karbon-pozitívnak lenni pedig
negatívnak. Nettó zérónak nevezik azt a
pontot, ha egy szervezet eléri az 1,5° C-os
klímacélt.
Mindezt
persze
klímamodellezéssel
számolják.
A
karbonsemlegesség eszközei: a CO2kibocsátás csökkentése érdekében a
széntartalmú energiaforrások (kőszén,
kőolaj, földgáz) visszafogása, valamint a
szél- és napenergia támogatása; a
metánkibocsátás mérséklése érdekében
hulladékgazdálkodási
technológiaváltás
szorgalmazása,
a
dinitrogén-oxid
kibocsátás csökkentése érdekében a
műtrágya-használat
visszafogása.
Karbonsemlegességet elősegítő eszköznek
számít a fogamzásgátlási lehetőségek
megteremtése.
Az
ugyanis
a
népességrobbanás
megfékezésével
„szolgálja” az emberiség szénlábnyomának
mérséklését.
Maradjunk a széndioxidnál. Sajnos,
kevesen tudják, hogy amikor a növények a
levegő szén-dioxidját a fotoszintézis
folyamán megkötik, akkor az CO2-ből
kivont szenet – minden ismert élet alapját –
a szervezetükbe beépítik, asszimilálják. És
„minden, ami körülöttünk él vagy élt,
javarészben szén-dioxidból lett – mi
magunk is –, és idő múltán minden szerves
anyag bomlással, égéssel ismét CO2 lesz”
(Mőcsényi: CO2 – H2O – Táj, 2008).
Mőcsényi Mihály (aki egy szakmai
világszervezet – Tájépítészek Nemzetközi
Szövetsége – elnöke is volt) ekként folytatja
írását: „…az erdei fenyő fájának több mint

ötven százaléka szén, közel negyvennégy
százaléka oxigén, mintegy hat százaléka
vízből származó hidrogén és fél százaléka
sincs – a talajból felvett – nitrogén, illetve
ásványi anyag. Döbbenetesnek tűnhet, fából
készült
eszközeink,
bútoraink,
de
ruházatunk, élelmiszerünk elemi anyagának
döntő többsége közvetlenül, közvetve a
levegőből származik.”
Egy 2021-es tudományos publikáció
arról szólt, hogy egy 175 éves, kb. 25 méter
magas tölgyfát éveken át szén-dioxidban
„fürdettek” (Gardner et al., Tree
Physiology, 2021). Kísérleti eredményük
összhangban áll az elméletükkel, miszerint
az érett lombhullató erdei fák – amennyiben
a talajban megfelelő tápanyag áll
rendelkezésükre – a CO2-koncentráció
megemelkedésére tartós szénfelvételnövekedéssel válaszolnak. A CO2koncentráció jelentőségét az erdészek és a
mezőgazdászok is jól ismerik, különösképp
az üvegházi termesztők. Műholdas mérések
alapján az is nyilvánvaló, hogy a
levélfelület globális mennyisége a legutóbbi
évtizedek során elég jelentős mértékben
nőtt (30 év alatt kb. 14 %-kal, ld. Zhang et
al, Nature Climate Change, 2016), de
ekkora méretű és ilyen koros fán több éves
kísérletsorozatot őelőttük senki sem
végzett.
A
Birmingham-i
kutatók
eredményéről a helyi egyetem A légköri
szén-dioxid-szint megemelkedése a koros
tölgyfákat új trükkökre tanítja (Increasing
carbon dioxide in the atmosphere teaches
old oaks new tricks) címmel, 2021. október
4-én adott hírt, ami megjelent a
ScienceDaily-ben, és másnapra sok nyelvre
lefordították. Egyharmaddal fogják növelni
fotoszintézisük mértékét az idős tölgyfák,
válaszul a légköri szén-dioxid 2050-re
várható átlagos növekedésére – állt az MTIközleményben.
Az MTI-híren alapuló magyar nyelvű
sajtóhírek
többsége
érdekesen
és
közérthetően, a nagyközönség számára
befogadhatóan mutatta be az új tudományos
eredményt. Íme néhány példa, a teljesség
igénye nélkül: Az idősebb fák képesek
megtanulni, hogyan növeljék a CO2felvételüket (greendex.hu, október 5.),
Meglepően reagáltak a tölgyfák a légköri
szén-dioxid
növekedésére
(origo.hu,
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Magyar Nemzet, október 6.), A növekvő
légköri
szén-dioxidra
fotoszintézisük
növelésével válaszolnak az idős tölgyfák
(forestpress.hu, október 6.), Az idős tölgyfák
fotoszintézisük fokozásával reagálnak a
növekvő
szén-dioxidra
(Magyar
Mezőgazdaság, október 6., elobolygonk.hu,
október 7.), Növelik fotoszintézisüket az
idős tölgyfák (bumm.sk, október 6.), Koros
tölgyek gyorsuló növekedése (fataj.hu,
október 8.), A többlet szén-dioxidra
fotoszintézisük növelésével válaszolnak az
idős tölgyfák (baon.hu, október 10.),
Döbbenetes dolog derült ki a tölgyfákról:
ezt
sokan
nem
gondolták
volna
(agrarszektor.hu, október 10.)
Az újságcikkek címe – a figyelemfelhívás,
azaz a jó értelemben vett hatásvadászat
érdekében – néha túlzó, de ennyi még
belefér
a
tisztességes
tudománykommunikáció kereteibe. Félrevezetés, sőt
megtévesztés
azonban
a
fákat
környezetvédelmi aktivistaként láttatni.
Pedig a magyar sajtó nem kis része ezt tette.
Íme néhány példa: Mérések igazolják, hogy
az idős tölgyfák felveszik a harcot a légköri
szén-dioxid növekedésével (nemzeti.net,
október
5.),
Alkalmazkodnak
a
klímaváltozáshoz az idős tölgyfák (24.hu,
október 6.), Az embereknek még nincs, a
tölgyeknek már van megoldásuk a
klímaváltozásra! (agroinform.hu, október
6.), Kiderült: mindent megtesznek az öreg
tölgyfák, hogy ellensúlyozzák az ember
károkozását (hvg.hu, hir3k.hu, október 10.),
A tölgyfák is harcolnak a levegő
szennyezése ellen (msn.hu, index.hu,
október 10.), Az idős tölgyfák növelik
fotoszintézisük mértékét a klímaváltozás
miatt
(koponyeg.hu,
október
17.),
Harcolnak a növekvő légköri szén-dioxid

ellen az idős tölgyfák (Gyógyhír magazin,
november).
A növények nem „felveszik a harcot” a
légköri szén-dioxid ellen, hanem abból
élnek. A CO2 messze nem szennyezés,
hanem az élet molekulája, a növények
tápláléka, „légtrágya”. A fák számára a CO2
nem méreg, hanem inkább elixír (különösen
az ilyen korosaknak). Az eredeti cikk végső
soron arra mutat rá, hogy ha a fotoszintézis
legszűkösebben elérhető összetevője a CO2.
Ezért van az, hogy ha több lesz belőle, a
növények jobban nőnek.
A tudománykommunikáció effajta
torzulása
számomra
elfogadhatatlan.
Faragó Tibor (a Magyar Hírlap december
21-ei számában ismertetett könyv szerzője)
a célirányos torzítás elméleti alapját így írja
le: „A tudomány és a politika közötti
hatékony
kapcsolat
fontosságának
felismerése magával hozta a tudományos
kommunikáció újszerű módjait, eszközeit,
formáit is: a sokoldalú kutatási eredmények
„szintézisének” közreadását, a tudományos
bizonyosság
adott
szintjén
elért
megállapítások, következtetések lényegének
kiemelését
a
teendőket
érintő
döntéshozatal,
a
„politika-alkotás”
szempontjaira is tekintettel.”
Ideje volna már észrevenni, hogy CO2kibocsátás negatív éghajlati hatása
kétséges, pozitív biológiai (mezőgazdaságikertészeti) hatása viszont bizonyos. Az
éghajlattal bármikor bármi történhet, de
annak oka nem a CO2 lesz. Nekünk,
embereknek a CO2 áldás, és nem átok.

Sopron, 2022. január 8.
Szarka László Csaba

Fluidumok meghatározó szerepe az Európai Unió
energiaellátásában
Absztrakt. Annak ellenére, hogy a Világ
nyugati harmadának gazdasági fellendülése
Angliából indulva gyorsan meghódította
Európát,
sikere
már
akkor
sem
kontinensünk ásványi nyersanyag és primér

energia hordozó vagyonán múlott. A kiváló
lehetőséget,
a
jól
felépített
gyarmatbirodalmak sorát, ahol e gazdagság
-a gyarmatosítók számára- tudott és részben
már ismert volt, a világháborúkban való
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segítség fejében az USA mintegy ajándékba
kapta. Mára érdekévé vált a függés
fokozása, melyet geopolitikai nehézségek
keltése árán is fenntartani igyekszik. Az EU
számára a kérdés az, hogy az energia
hordozókért és a kritikus nyersanyagokért
folyó versenyben egyáltalán részt vehet-e
azzal, hogy most technológiai és technikai
fölényét
adja
cserébe
korábbi
szövetségesének?
Az előadás a messziről érkező energia
hordozók majdani szerepét kutatja a jövő
Európájában.
Kulcsszavak: Európai Unió, fluidumok,
energia
A nyugati világban a XXI. század embere
számára
elengedhetetlen,
hogy
a
létfenntartáshoz szükséges energiát naponta
megkapja és elfogyassza. A városlakók
egészséges ivóvízzel való ellátása legyen az
vezetékes víz, vagy akár palackozott,
zacskózott „ásványvíz” villamos- és
közlekedési energiával történik. Ha pedig
az étkek kerülnek szóba, senki sem a
zsebkendőnyi erkélyén megtermelt „folyton
érő” gyümölcsökre gondol. Sokkal inkább a
távoli országokból repülő gépen vagy jobb
esetben hajón érkező, vegyszerekkel
gyorsan -utazás közben- érlelt, füstölgő
kamion haddal országúton széthordott
zöldségek, gyümölcsök, húsok jutnak
eszébe. Pedig mindenki tudja -ha lenne rá
idő és akarat- megfelelő mennyiségű munka
befektetésével maga is megtermelhetné
saját adagját, mely vidáman szárán érhetne,
az ólban röföghetne, miközben gondozója
boldogan
látná
saját
tevékenysége
eredményét, sikerét.
Ez az idilli világ azonban vélhetően
nehezen térhetne vissza. Hiszen a Világon
verseny van! Versenyben állunk az
energiáért. Manapság legfőképpen az
energiát
hordozó
fluidumokért.
A
Világtengereken külön hajóhad (USA
zászló alatt) [2] vigyázza a fluidumokat
Európába szállító hajók tízezreit, távol
tartva a tengerek kalózait. Kontinenseken
át, tengerek alatt futnak nagy átmérőjű
csővezetékek, melyekben az Európai Unió
országaiba érkezik a folyékony vagy
gáznemű energia hordozó. Ideig-óráig
ennek az sem szab határt, hogy az évszázad

kezdete óta a vezetékek indító pontjain - az
energia
hordozót
tulajdonló(?)
országokban- folyamatos agresszió vagy
polgárháború
okán
kiszámíthatatlan
geopolitikai helyzet uralkodik, mely
Európára zúdítja a jobban élni szándékozók
millióit. Az energetikai fluidumok valódi
gazdái és a kereskedők a saját hasznukon
kívül semmi mással, így az Európai Unió
tagállamainak energia biztonságával sem
törődnek. Ez a helyzet csak akkor változik
majd, ha a bevándorlók az „őslakossághoz”
mérhető számú már európai szinten
fogyasztó
energia
felhasználóval
szaporítják a kiváltságos kereskedelmi-,
üzleti körök hasznát.
A történet 1870-ben vette kezdetét,
amikor John Davison Rockefeller (18391937) megalapította a Standard Oil (S.O.)
nevű olajtársaságot. Ami hamarosan
összecsapott -a távol keleti petróleum
források birtoklása érdekében a Royal
Dutch Companyval, mely ezügyben először
az akkor már tankhajókat üzemeltető
Rothschild és Nobel családok tulajdonolta
Shell társaságot győzte le...
A Szuezi-csatorna ekkor -a rajta
szállított orosz olaj miatt- vált fontos
kereskedelmi útvonallá Kína, Bangkok,
Szingapúr felé. Rockefeller cégét (S.O.) az
első igazi olajár háború megnyerése után melyet javára a Texas államban felfedezett
gazdag olajmezők döntöttek el- az USA
legfelsőbb bírósága 1911-ben feloszlatta. A
döntéssel számos -az S.O.-tól kisebb méretű
a Rockefeller család tulajdonában álló pl.
Esso, Exxon, Mobil, S.O. of California stb.
nevű cégeket hozott létre. Közben a
gépkocsik sorozatgyártásának megindítása
(Ford) következtében a hadi gépezet is
olajra kezdett átállni, melyhez az új és újabb
olaj lelőhelyek (a Világ minden táján)
váltak szükségessé. Ne gondoljuk ám, hogy
mindez csupán „békés” üzleti eszközökkel
folyt. Mint ahogyan napjainkban sem így
zajlik. [1]
Haladjunk tovább, kiragadva néhány
érdekes fordulatot az olaj sztoriból, mely
jelentősen módosította, illetve módosítani
fogja a Világ történelmét benne az Európai
Unió pillanatait is.
Már a 19. század végén világméretű
geológiai kutatás kezdődött a fosszilis
energia kincs után, mely a meglévő
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gyarmatok
felértékelődését,
újabbak
szerzését indította el. Egyben kiélezte az
európai „székhelyű” gyarmatosítók közti
feszültségeket. Ezeket előbb tárgyalásos
úton, illetve szövetségi rendszerekkel, majd
helyi háborúkkal próbálták megoldani az
illetékesek...
A 20. évszázad két világméretű háborúja
is az ásványkincsek és az energia hordozók
birtoklásáért folyt. A szemben álló
szövetségeken belüli feszültségek a
technikai különbségek elhúzódóvá és
kiszámíthatatlanná tették a fegyveres
válságot. Ha energetikai szemszögből
nézzük, az I. világháború a mai napig nem
zárult le. Csupán a háttérben, változó
harctereken az USA vezényletével
folytatódik, az ásványi kincsekkel energia
hordozókkal bőven ellátott, illetve ebben

szűkölködő országok, ország csoportok
között.
A folyamatos szembenállás a technika
hihetetlen mértékű -de sajnálatos módon
egysíkú- fejlődését hozta, ami a
globalizációhoz vezetett, mely célul tűzte
ki, hogy az „egységes Világ” ásványkincsei
és energia hordozói kevesek irányítása
mellett osztassanak szét, az egyre több
felhasználó között. Természetesen az
irányítók
pénzügyi
hasznára.
A
számításokból csak a nemzeti sajátosságok
súlyának felmérése maradt ki. Az elképzelt
„rend” helyett a világméretű energetikai
káosz energia háborúvá erősödött fel,
melyben hovatovább mindenki mindenki
ellen küzd egyszerre az azonos és a
különböző frontokon. (1. sz. ábra)

1. ábra
Globalizációs elképzelés az államok, földrészek kívánatos export potenciáljáról

Századunk (XXI.) elejére az érdekek és
együttműködések sokasága és nem ritkán
kuszasága szinte átláthatatlanul sűrű, de
mégis sok helyen egyre lyukasabb hálót
alkot. A napi történésekről szóló hírek is
aktualitást adnak annak a gondolatnak,
mely folyamatosan vizsgálja hogyan s
miként tartható fenn egy térség, egy
önkormányzat, egy ország lakóinak
energiabiztonsága. A nehézséget és az
átgondolás sürgető szükségszerűségét az a
felismerés adja, hogy napjainkban járnak le
például az EU mai tagországainak anno
még részben a Szovjetúnióval kötött hosszú
távú földgáz szállítási szerződései is. Az
eltelt 25-30 esztendő során nemcsak
Európában változott meg a „geopolitikai”

helyzet. A technika és a technológia
fejlődése ezekben az évtizedekben főként a
nemzetek
feletti
tőke
irányította
globalizációs törekvések folytán egyre
nagyobb
tömegek
részére
teszi
elkerülhetetlenné a minden ésszerű határt
túlnövő személyi energia fogyasztást.
Korábban a két (és több) oldalú
megállapodások az energia hordozót
értékesíteni és felhasználni kívánók közt
igencsak egyszerűek és áttekinthetőek
voltak. Az energia hordozók szerencsés
birtokosai az exportból származó anyagi
bevételeik
felhasználásától
gyors
életszínvonal
fejlesztést
vártak
és
realizáltak is. Az energia hordozókban
szegényebb, de „technikai és fogyasztási
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kultúrában magasabb szinten állók”
kényszere az energia import volt, ami a
jövőben is fenn áll.
Mondhatjuk ez a gyümölcsöző, mindkét
fél
számára
hasznos,
látszólagos
„energiaszövetség” nem tartott -nem
tarthatott- sokáig. Kialakult az energia
hordozók kereskedelme után az energia
kereskedelem is. A tőzsdék, a világméretű
tőzsdekapcsolatok,
a
CO2
kvóta
kereskedelem és az EU-ban a „liberalizált”
villamos energia piac. A számos egymástól
igen távol lévő helyen megtermelt villamos
áram az EU és a balkáni államok, valamint
Észak-Afrika egyesített villamos energia
elosztó rendszerében a tőzsdei műveletek
hatására, illetve azokat követve áramlik.
Hihetetlen bonyolultságú feladatokat róva
az egyes részt vevő országok terhelés
irányító szervezetére.
Mindeközben a technikai színvonal
energia hordozó importőr és exportőr
országok közt kiegyenlítődött. Hiszen az
importőrök besegítettek a fejletlenebb
exportőrök
infrastruktúra
építésébe,
üzemeltetésébe is. Önös érdekeiket követve
segítették az energia hordozót értékesíteni
óhajtó fél anyagi vágyainak teljesülését.
Gyakorlatilag a legmodernebb termelési-,
szállítási technológiákra és technikákra
tanították
meg
üzletfelüket.
Az
energiaszövetségek tehát gyors technikaiés tudás színvonal kiegyenlítődéssel jártak.
A „beavatott” szövetségesek a könnyen
szerzett tudást gyorsan átadták újabb
reménybeli vevőiknek... E folyamatot
erősítette a globalizáció, melynek kapcsán
megszámlálhatatlan
új
fogyasztó
jelentkezett.
A
piac
kiszélesedett,
kínálatiból néha már úgy tűnt, keresletivé
vált. Persze gyorsan kiderült: a helyzet
egészen más. Az „építmény” 2008-ra
összeomlott...
Mesterséges módon ideig-óráig még ma
is lehet kínálati piacot, ár letörést kelteni.
Ezek
azonban
természet
ellenes,
geopolitikailag
keltett
háborús
viszályokkal,
polgárháborúkkal,
„menekült” áradattal okozott, hamvába holt
próbálkozások. Kétes eredménnyel járnak.
(ld. palagáz forradalom; Iszlám Állam;
Ukrán válság; migráns válság; stb.)
A XXI. század 2. évtizedére oda érkezett
a Világ,
hogy nagyobb részben

infrastruktúra
szegénység,
bizonyos
részben pedig a közművek túltengése
jellemzi. Ez a megbomlott egyensúly a 2.
ábrán is nyomon követhető. Olyannyira,
hogy napjainkban kb. 2,5 milliárd Fő lakó
nem képes megfizetni energia költségét. 1,5
milliárdan még a villamos áramot sem
ismerhetik...
A vágyott harmónia azonban nemcsak a
helyi és államközi infrastruktúrában, hanem
a sok országon átívelő távvezetékekben, a
világtengereken, utakon és vasutakon
szállított, légi útvonalakon úton lévő
energetikai és egyéb árucikkek tekintetében
is felborult.
Hogy ezt jobban érthessük, elegendő a
19. századba visszatekintenünk. 1865-ben
E.L. Drake ezredes Pithole mellett talált
kőolajat, majd csővezetéken egy közeli
farmra vezette. Oroszországban Baku
mellett (ma Azerbajdzsán) 1846-ban fúrták
a világ első olajkútját, de csupán a
petróleumot használták a kitermelt olajból.
A cár, majd a szovjet hatalom az olajjal nem
foglalkozott, miközben az USA egy időre a
Világ legnagyobb kőolaj szállítójává vált.
Olyannyira, hogy egészen 1941-ig Japán is
tőle kapta (85%-ban) a pl. hadiflottájához
használt
olajat.
Az
egyoldalúan
meghirdetett embargót (gyakorlatilag az
USA-Japán energiaszövetség felmondását)
Pearl-Harbor lerombolása követte. Ezután
Japán a Holland-Indonéz szigetvilágból
„importálta” hadi eszközei üzemanyagát.
Melyet energiabiztonsága kedvéért gyorsan
el is foglalt... Már az első világháború során
Oroszország is váltott, bimbózó önjáró hadi
gépmonstrumai finomított üzemanyaggal
jártak. Az olaj feldolgozás és az üzemanyag
igény odáig fejlődött, hogy az 1939-es
Molotov-Ribbentropp
paktum
(mely
energiaszövetség
is)
Lengyelország
felosztásáért cserébe Németország számára
havi közel 5 millió hordó üzemanyag
szállításáról szólt. Később, mikor még több
nafta kellett, a III. Birodalom egyszerűen
megtámadta a Szovjetúniót... A második
világháború addig tartott, míg az olajat és a
finomítókat
uraló
szövetségesek
a
frontokon tűzzel-vassal üzemanyag hiányt
nem teremtettek.
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2. ábra
A világ infrastruktúra térképe

Ami utána történt, napjainkban is folyik.
Ebben az USA és Szaúd-Arábia
megállapodása hosszan tartó, igazi energia
szövetség volt. Roosewelt elnök és Abd alAziz Szaúd király -az angol felfedezőket
háttérbe
szorítva1945-ben
aláírt
egyezménye
szerint
bizonyos
szolgáltatások fejében a szaudi olajkincset
az USA aknázhatja ki. Nem csoda hát, ha az
USA a második világháború után megszűnt
első olajszállító lenni. Az idők során huncut
módon egyre inkább őrizte hazai
olajkincsét, s vele a földgázt is. Miközben
tényként terjesztette a fosszilis energetikai
fluidumok közeli elfogyásának teóriáját... A
„vásárolt” olaj egy részét tartalékaiba tette.
Napjainkban azonban már ez a szövetség is
a múlté. Hiszen korábban minimálisra
szorított saját honi termelését az USA is
fokozni kényszerült Kuwait, Irak, Irán
fiaskói után. Sőt Kanadából olajvezetéket
épít, melyet nemcsak a homokból nyert olaj
szállítására használnak majd. Ez is
bizonyítja, hogy az „Arab probléma” sem
egykönnyen kezelhető.
A Szovjetúnió és az Eu története is
érdekes energia szövetségek sorozata, mely
szintén 1945 után két-és több oldalú
szerződésekként indul és számunkra,
Magyarország
számára
(is)
máig
meghatározó. A folytatás most alakul, de
szerződni az új -ma még részben a felek
előtt is ismeretlen- feltételek szerint ki tudja
kivel kell majd? Előbb az ukrán válságot és
az ellenőrizhetetlen bevándorlás kérdését is
megoldva...

1971-től datálódnak a Kelet-Nyugat
közti együttműködés keretében azok az USA jóváhagyásával létrejött- államközi
szerződések, melyek kapcsán a Szovjetúnió
atomenergetikai szolgáltatásokat nyújthat
Franciaországnak, Finnországnak, Iránnak,
Indiának. Németország pedig szovjet olajés földgáz mezők korszerűsítésében
vehetett részt. (Az Északi Áramlat eredete
visszanyúlik ide.) 1964 az az esztendő,
mely fordulópontot jelent Európa, s így
hazánk energetikájában is. Tévedés azt
hinnünk, hogy azok a földgáz vezetékek,
melyeket
1973-tól
Magyarország
segítségével -konkrét Szovjetúnió beli
munkavégzésselépültek,
energia
szövetség, vagy inkább egy szövetség
csokor keretében készültek. Az 1972-ben
aláírt SALT 1 szerződés (USA és SZU közt)
tette lehetővé, hogy a szovjet gazdasági
érdekek német acélcső gyártási technológia
szállítóra találjanak. A „jól megszolgált”
kényelmünk árát azóta is fizetjük. Oltárán
nemcsak szinte teljes szilárd ásvány
bányászatunkat, hanem olaj- és földgáz
bányászatunkat kohászatunkat, háttér
iparukat és a hazai geológiai kutatást is
feláldoztuk...
Az energia függőségnek azonban itt még
nincs vége számunkra sem. 1989
decemberében Bush és Gorbacsov
aláírásával Máltán született az az okmány,
mely nemcsak Magyarország energetikai
jövőjét határozza meg. Miközben mi a
„rendszerváltással” voltunk elfoglalva a
Világ energetikája is rendszert váltott.
Melyet politikusi eleganciával mi is „New
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World”-nek nevezhetünk. Az 1979 (SALT2) óta folyó világméretű energiaháború
eszkalációját a környezet védelmében és a
széndioxid káros voltában való amerikaiorosz egyetértés alapozta meg. Teljes
összhangban mondták ki, hogy az
emberiség túlélését az ökológiai problémák
veszélyeztetik, melyek megszüntetésén a
két
világhatalomnak
együtt
kell
munkálkodnia.
Ezután az események villámgyorsan
zajlottak. A világ energetikája is kezdett
átalakulni. Gyakorlatilag mára a régebbi
értelemben meg is szűnt. A folyamat a
Kyoto-i Egyezménnyel kezdődött, mely
megosztotta a Világ országait. Leginkább
Európa halad az élen, ahol a német- lengyelcseh- bányászatot még nem teljesen, de a

többi tagállam energiahordozó bányászatát
és ezzel energia függetlenségét végzetes
csapások érték a „félre értelmezett”
környezetvédelem
égisze
alatt.
Gyakorlatilag
hazánk
energetikai
kiszolgáltatottsága ezzel a legnagyobbá vált
Európában. Német tulajdonban hihetetlen
méretű szél- és napenergia kapacitások
jöttek létre villamos áram termelésre,
melynek megtermelt energiáját (pláne
napjainkban miután a beruházások tervezett
megtérülési ideje már lejárt) hatalmas extra
profittal lehetne eladni. Amit csupán az
hiúsít meg, hogy az Európai Unióban szinte
minden lakosnak egyidőben van-, illetve
nincs szüksége a villamos áramra... (E
látszólagos túlkínálat miatt Magyarország
sem korszerűsíti villamoserőmű parkját.)

3. ábra
Eurázsia létező és tervezett földgáz összefüggései

A 3. sz. ábrán a földgázzal kapcsolatos
tényeket és terveket mutatjuk be. Azok a
vezetékek, melyek élettartama lejárt, itt már
nem szerepelnek. Az ábrát szemlélve
láthatjuk azt a változást, melyért Európa
2009, az első Orosz-Ukrán gázvita óta
dolgozik. A szaggatott vonalak a terveket

mutatják, melyek közül már némelyek
meghiúsultak. Vélhetően sokuk a közeli
jövőben hasonló sorsra jut.
A lényeg itt az, hogy egyelőre csupán
Oroszországot Németországgal közvetlenül
összekötő Északi Áramlat valósult meg. Ez
a nyomvonal az, mely kellő kapacitás
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növeléssel Németországot Európa első
számú -akár kizárólagos- gázellátójává
teheti. Hiszen ide csatlakoztatható majd a
Norvég partok közelében nemrég talált
hatalmas új lelet is...
A „déli elképzelések” sorra kudarcot
vallanak. A nagy távolság, a betápláló
források
bizonytalansága,
a
nyomvonalakon
fekvő
sok
ország
résztvétele, nem kedvez egy átlátható, -és
jól
üzemeltethetőhosszú
távú
energiaszövetségnek.
Németországot kivéve az Eu többi
tagállama erőn felül költhet -vágyott
energiabiztonsága
érdekébenhatárkeresztező kapacitások és gáztárolók
építésére, amin még a tervezett közösségi
energia politika sem változtat...
A terv káoszban új fejlemények is
feltűnnek. Mintha az LNG már nem lenne
közkedvelt ellátási forma a tengeri
kapcsolattal nem rendelkező országok
számára sem...
Az újonnan felfedezett mérhetetlen
gázkincsek tulajdonosai közül Izrael
jelentkezik
először
a
Cipruson
Görögországon át Itáliába tartó vezeték
elképzeléssel. A nyomvonal nagyon is
érthető, hiszen a görög térségben és a
ciprusi felségvizeken nemrégiben szintén
komoly földgáz mezőket találtak. Ukrajna
viszont elveszítette a Krímben sejtett
készletét. Donyeck gazdagsága is inogni
látszik. A Norvég partoknál is találtak
mélytengeri gázmezőket. A felsoroltakkal
egyetlen probléma van csak. Mindegyiket
Rockefeller érdekeltségű cégek találták
meg, ami az USA kihagyhatatlanságát
jelenti.
Továbbra is
élnek elképzelések
Törökország gázgyűjtő, elosztó szerepére,
melyből egyedüli tény a Kék Áramlat
kapacitása.
Valóban,
ide
könnyen
csatornázható Azerbajdzsán és Irán
földgáza is, ha szükség lenne rá.
A legfőbb gond, hogy a lejáró
hosszútávú szerződések az importőr
országok bizonytalanságát fokozzák. S ezt
fenntartani az exportőrök érdeke. Sok
helyütt azonban van „alternatív” lehetőség.
A földgáz egy részének megújulókra való
kiváltásán túl a széntechnológiák mai

fejlettsége is segít akár a szintetikus metán
előállításban is melyet csupán „jogi
nehézségek”
nem
engednek
az
infrastruktúrába
ugyanúgy,
mint
a
biometánt sem...
A beruházási dilemma vélhetőleg
hosszasan fennmarad, hiszen a kereskedők
azonnali haszna jelentősebb beruházások
nélkül elérhető. A megszokott kényelemnek
köszönhetően Közép-Európa országai,
benne hazánk is, sötét energetikai
kilátásaikért korábbi energia stratégiájukat
okolhatják. Amin ma már nehéz fordítani.
Hiszen a fosszilis energiahordozó kincsünk
hiába lapul a talpunk alatt, ha a beruházások
szellemi, törvényi és elvi nehézségeit,
valamint az anyagi eszközök hiányát
nehezen sikerül feloldanunk, még ha
akarnánk is...
ÖSSZEFOGLALÁS
Európát múltja kötelezi. Jelene és inkább
jövője komoly veszélyben van. Az Európai
Unió minden szóbeli igyekezete ellenére
sem rendelkezik azokkal a természeti
kincsekkel melyek energia igényes
civilizációját
változatlan
irányban
fenntarthatnánk. S ehhez talán az USA
kiszámíthatatlan idejű és irányú segítsége is
[2] kevés lenne. Európa csupán a ma még
meg nem született energetikai kutatási
eredményeiben bízhat, melyekre az idő és a
pillanatnyi körülmények sürgetése okán
sokkalta többet kellene költenie a parttalan
politikai viták, érvek nélküli egyezkedések
helyett.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kutatómunka a Miskolci Egyetem
stratégiai kutatási területén működő
Fenntartható
Természeti
Erőforrás
Gazdálkodás Kiválósági Központ keretében
valósult meg.
IRODALOM
[1] SZERGÉNYI István: Energia, civilizáció,
szintézisigény. Tipotex. Budapest, 2015.
[2] GEORGE Friedman: A következő 100 év. New
Wave Média. Budapest, 2015.

Livo László (1996)

47

Felhívás táncra Selmecen: „Steingrubeni bál”
Az előző írásban gyászoltunk, kissé
keseregtünk. A kellemes időjárású tavasz
beköszöntével azonban itt az ideje annak is,
hogy egy ugyancsak 120 évvel ezelőtti
selmeci diákmulatságnak, a „steingrubeni
bálnak” legyünk képzeletben részesei.
Selmecen a steingrubei városrészben, az
Akadémia környéki „nakkösség” területén
főleg erdészakadémikusok sajátos, a
magyar falut utánzó, németes bursch-sal
szembeni
magyaros
jellegű
diákhagyományt teremtettek. Ennek során
maguk, vagyis a „pógárok” közül
tisztségviselőket (pl. bíró uram, főpenna,
kupaktanács) választottak. Egyedi („Ha
Steingrubeba óra vó’na” kezdetű) nótájuk
és eszközeik (pl. bíró uram botja, kürt)
voltak. Jellegzetes mulatságokat (pl.
disznótor, hivatalos cé-có) tartottak. A
steingrube-i diákhagyományok az 1880-as
évektől az 1900-as évek elejéig virágoztak.
Később, 1914-ben a főiskolások inkább a
dokumentálással megőrzés, és kevésbé a
megélés szándékával rögzítették az
évtizedes steingrube-i diákszokásokat, 20
melyek emlékét korabeli levelezőlapok is
őrzik.21 A steingrube-i akadémikusok
időnként bálozni kívántak, amihez
„steingubeni” stílusú felhívás, meghívó
illet. Most egy ilyet ismerjünk meg,
áthidalva a nyelvi nehézséget!
„Minekutánna már az verebek is
csiripelik, ho steingrube nakkösség báldja
emarad, jónak vélte az bölts kupaktanács,
ho hát megtarti jaz báldot, még peniglen
(május) ikrök havának 4-gyedik napján.
Sok embör aszondi, menjünk az gyöpre,
mer tavasz van, de hát mi tsak az
Winterstein lcig pajtájába származunk, oszt
ott olján mulatozást tsapunk, ho hát az
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Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2022. 50-55.
Sarkady Sándor: A selmeci-soproni diákélet a baleklapok,
képeslapok és fényképek tükrében 1899-2019. Sopron, 2020. 14. 26.

Barnum csepürágó menazsériája tsak balha
köhögés lészön hozzá képest. – Mer hát
jobb itt az célcón, mivel kiki jaz maga
párjával szígja aport, míg amoda le Barnum
komédiájába lovak táncolnak. Ezt szívlelje
mög mindön fehérnép, ember, oszt tsak
gyüjjék el, mer mán oljan régóta nem vőt
célcó jaz nakkösségbe, ho még efelejtünk
táncolni is. De ölég legyék ebbül is. Aki jól
akar múlatni, hátcsak ballagjék le ikrök
havának 4-gyedik napján az árendáshoz,
oszt a többivel ne törődjék, mer még
összetörődik, melyhöz hasolló lyokat kíván.
A kupaktanács.
Költ az úr 1901-gyedik esztendejében
Bolondok havának 26-dik napján.”22
Nincs hírlaptudósítás a reklámozott,
Winterstein Bernát üzemeltette vigadóbeli
steingrubeni bálról, így nem tudom, hogy
egyáltalán megtartották-e azt, és ha igen,
arra
„gyüttek-e
a
fehérnépek”?!
Mindenesetre a báli felhívás egy színes
adalék az amúgy is sokszínű selmeci, azon
belül is a sajátságos egykori steingrube-i
diákélethez (1. kép).

1. kép: Steingrube Nagyközség „pógárai” selmeci
levelezőlapon (1901 k.)

Dr. Fricz-Molnár Péter
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