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H í r l e v é l 
 

2022/16 

2022.04.22. 

 

 

Szolgálati közlemény 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

Podányi Tibor, aki a BKL Bányászat felelős szerkesztője volt hosszú évekig, javasolta, hogy a 

könnyebb olvashatóság érdekében a Hírlevélben a kéthasábos módról térjünk át az 

egyhasábosra. 

 

Ez a Hírlevél javaslatának megfelelően egyhasábos módban készül. 

 

Kérem a tisztelt olvasókat, hogy a Hírlappal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, 

véleményüket küldjék el a hirlevel@ombke.hu e-mail címre. 

 

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

Faültetési akció a XI. Országos Bányász – Kohász – Erdész 

Találkozó tiszteletére 
 

Nagy volt a nyüzsgés április 20-án és 21-én Tatbányán a Bányász Kegyeleti Emlékmű mögötti 

területen, ahol a találkozó szervező bizottságának döntése alapján - a Föld napja előtt is 

tisztelegve – 30 fát ültettek el a szervezők és segítőik. Az eddigi találkozókon is szinte minden 

alkalommal emlékfát ültettek a résztvevők, amit emléktáblával is elláttak.  2001-ben Tatabánya 

önkormányzata épp a találkozó apropója kapcsán alakította a Csónakázó tó környezetében azt 

a parkot, ami akkor helyszínül szolgált és azóta is a város frekventált szabadidős parkja. Az 

akkor elültettet fák ma már kellemes árnyékkal szolgálnak a sétányon ballagóknak. Az idei 

találkozó helyszíneként az Óvárost választottuk. Azt a városrészt, ahol 1894-ben az első 

kutatófúrások elindultak és azok sikere után 1896-ban már felszínre is jött az első csille szén. E 

városrészben főleg a bányászok adományaiból és aktív közreműködésükkel készült el 1997-

ben, a város ötvenedik születésnapja tiszteletére, a Bányász Kegyeleti Emlékmű, amelyen több, 

mint 580 név szerepel. Azon társaink nevei, akik a 120 éves tatbányai bányászkodás során 

életüket vesztették munkájuk során. Ennél méltóbb helyszínt aligha találhattunk volna azoknak 

a fáknak, amelyek hitem szerint hirdetni fogják szakmáink dicsőségét még akkor is, amikor már 

mi nem leszünk. 

A XI. találkozóra készülünk és így 11 fa ültetése a stílszerű, de három érzelmileg nagyon 

közelálló szakma képviselőiről van szó, így 3x11 fa illik. Ebből most 30 már a helyén van, 

hármat pedig a találkozó helyszínén a Május 1. Parkban, a találkozó keretei között fogunk 

elültetni. Az ötletet a Vérteserdő Zrt. vezetése rögtön felkarolta és így elsősorban nekik 

köszönhető a siker is, hisz ők biztosították nemcsak a fákat és a szükséges egyéb kellékeket, 

hanem a szakértelmet és technikai segítséget is. Szerencsére fizikai munkaerőben nem volt 

hiány, hisz erdész barátainkon kívül helyi szervezetünk tagjai közül többen is ásót, lapátot 
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fogtak és rutinosan ásták a gödröket, ültették a fákat. A legnagyobb segítséget azonban mégis 

az idén 60 éves születésnapját ünneplő Benedek Elek Óvoda neveltjei adták, akik az első napon 

közel 50 fővel, a második napon meg 140 fővel kapcsolódtak be a munkába. Aktivitásukról a 

képek ékesen tanúskodnak, de a munkában való aktív részvételüknél nagyobb fontossággal bír 

az a tény, hogy megismerkedtek a Bányász Kegyeleti Emlékmű történetével és jelentésével, 

majd elhelyezték a magukkal hozott virágokat az emlékműnél.  

A találkozó első jelentősebb megmozdulása sikeres volt. Ahhoz, hogy a találkozó is igazi siker 

és emlékezetes élmény legyen, most már csak az szükséges, hogy minél többen akarjanak, 

akarjatok azon részt venni. A meghívó és a jelentkezési lap az OMBKE és az OEE honlapján 

megtalálható és on-line jelentkezés is lehetséges. Mi itt helyben erőnk szerint mindent 

megteszünk, hogy 7 év kihagyás után újra együtt lehessenek erdészek, kohászok és bányászok 

úgy, ahogy Selmecen majd Sopronban is együtt voltak elődeink. 

Hívunk és várunk minden kedves barátunkat, ismerősünket és azok barátait és ismerőseit. 

 

  

  

  
 

 

Jó szerencsét! 

 

 

 Bársony László 
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Péch Antal serleg Péch Antal emlékezetére, 1939 
 

A serleget az adományozási okmánnyal együtt 2019-ben az Egyesület termeiben tartott 

rendrakás közben megtalálták, és ennek emlékét és élményét „dr. Hatala Pál serlegbeszéde az 

OMBKE 2019. december 12-i választmányi ülésén” című írásában közzé tette.1  

Péch Antal halálát követően emlékbeszédet első alkalommal 1896. március 29-én 

Kerpely Antal mondott a Magyart Tudományos Akadémián és annak képviseletében.2 Az 

OMBKE részéről Sóltz Vilmos alelnök 1896. szeptember hó 24-én tartotta meg az 

emlékbeszédet Péch Antal felett.3 Később ugyan több alkalommal emlékezett kisebb és helyi 

összejöveteleken meg Péch Antalról az Egyesület tagsága, de az OMBKE 46. közgyűlését 

követően, a Szent István évi ünnepségekhez kapcsolódóan, Budapesten, 1938. december 19-én 

hangzott el nagyobb és ünnepi emlékbeszéd Péch Antalról, amelyet Róth Flóris bányaügyi 

főtanácsos, az OMBKE elnöke tartott meg, ekkor még serleg nélkül.4 Mindazonáltal 

megjegyzendő, hogy az emlékserleg ötletét eredetileg Tassonyi Ernő bányamérnök és 

bányajogász5 adta az akkor volt OMBKE vezetésének, Róth Flóris elnök ezt messzemenően 

támogatta. Az ötlet és a megvalósítás kezdete bizonyíthatóan már 1937-re tehető. 

 

 
Péch Antal serleg 

 

 
1 BKL 153. évf. 2020. év 1. szám 59-60. old. 
2 Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, 8. kötet 1897. 469-476. old. 
3 Emlékbeszéd Péch Antal felett az OMB és KE választmányának megbízásából tartotta Sóltz Vilmos k. főbányatanácsos, az egyesület ügyvivő 
alelnöke Budapesten, 1896. szeptember hó 24-én, megjelent BKL 1896. évi külön mellékletei 20. oldal (külön kötésben jelent meg 1896-ban 
négy témában).   
4 BKL1839. január 15. 28-34. old. 
5 Tassonyi Ernő (Taktaszada, 1881. jan. 13. – Bp., 1942. nov. 10.): bányamérnök, bányajogász. Budapesten végzett jogi tanulmányai után 
1910-ben Selmecbányán bányamérnöki oklevelet is szerzett. Működését a budapesti Bányakapitányságon kezdte. Az első világháború alatt 
a nagybátonyi bányaüzemet vezette. 1919-től ismét Budapesten dolgozott a pénzügyminisztériumban, illetve különböző bányahatósági 
beosztásokban, 1939-től a Bányakapitányság vezetője. A bányajogról és a bányamentő szolgálatról szakcikkeket írt a Bányászati és Kohászati 
Lapokba. Írt egy regényt: A bánya menyasszonya (Pécs, 1934). címmel. Jelentő munkája: Alliquander Ödön, Bán Imre és Tassonyi Ernő: Magyar 
bányajog, a bányászatra vonatkozó törvények, rendeletek, döntvények és elvi jelentőségű határozatok teljes gyűjteménye. (Budapest, Athenaeum 
Irodalmi és Nyomdai RT, 1931.) 
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Péch Antal emlékserleg tárgyleírás 

 

A négy lábacskán álló talpas, kehely formájú ízig-vérig bányászos-kohászos serleg, 

minden része bányász és kohász tárgyú dombormű, vagy rátét. Két részből – a kehelyből és a 

fedélből – készült 1937-1938-ban, a Magyar Királyi Állami Pénzverdében. Tervezője és 

alkotója Hodina Adolf Mihály (1902-1986 éremművész és ékszerész, szobrász), több helyen 

látható a HA mesterjegy6, a serlegfedél belsejében a művész teljes neve is olvasható. 

A serleg súlya: 900 g, teljes magassága: 385 mm. A talp átmérője 112 mm, 

domborműves hengeres rész átmérője 38 mm, kehely gömb átmérője 90 mm, kúpos kehely alsó 

átmérője 70 mm, felső átmérője 113 mm. Serleg fedél csatlakozó átmérője 115 mm, ablakdíszes 

fogó, átmérője 45 mm, csúcsdísz átmérője 16 mm, csúcsdísz magassága 24 mm. A serleg 

mindkét fele – kehely és a fedél –több részből szerelt. 

A gömbölyű talp négy kis lábon áll, a lábak elegánsan díszítése bányászos, kiépített táró 

bejáratot mutat. A gömbben végződő kúpos test hengeres résszel csatlakozik a talphoz, rajta 

bányász és kohász jelenetekkel és két félsoros felirat olvasható. 

 

  
A kehely dísze: az akkori OMBKE 

címerrel 

A fedél belülről, jól látható a belső körirata is 

 

A kúpos serlegrész külső részén középen a régi, az 1800-as évek végén – 1900-as évek 

elején használt OMBKE címer látható. Álló gömbölyű talpú címerpajzson, a mezőben a 

bányászat és kohászat eszközei és szimbólumai: bányász-kalapács, bányászék, öntőkanál, 

szúróvas, salaklehúzó, és mindezen szerszámok nyelei keresztezik egymást, alatta középen égő 

bányamécs. 

Ha a serlegről a fedelet levesszük, ott a peremen felirat olvasható: ADOMÁNYOZTA 

∘ ÉS ∘ AVATTA ∘ RÓTH–FLÓRIS ∘ EGYESÜLETI ∘ ELNÖK ∘ ESZTERGOM ∘ 1938 

∘  
A serlegnek pontosan illeszkedő fedele van, fedél külső peremén felirat olvasható: 

ORSZ ∘ MAGY∘ BÁNYÁSZATI ∘ ÉS ∘ KOHÁSZATI ∘ EGYESÜLET ∘ PÉCH ANTAL 

∘ EMLÉKSERLEGE ∘.  
A fedél belső körirata: TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE HODINA A. MIHÁLY ∘ 

BUDAPESTEN ∘.  
A fedél belsejében körirat, két nemesfémjel és mesterjegy található. A fémjel mellett 

HA mesterjegy7 van. Mivel a Magyar Királyi Állami Pénzverde (budapesti pénzverde) által 

 
6 Gasztonyi József, dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest 
2000) 61. old. 33. szám. 
7 Gasztonyi József, dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest 2000) 
61. old. 33. szám 
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jogosan használható fémjel van több (7-8) helyen jól látható, így csak ott készülhetett. Hodina 

Adolf 1920 és 1940 között vésnökként több-kevesebb időben volt a budapesti Pénzverde 

alkalmazottja, de volt saját művészi műhelye is. Ha és amennyiben a verde ezüstjelét használta, 

akkor azt annak dolgozójaként tehette, mivel a szerelt többrészes tárgyba a fémjel utólag, 

elkészültét követően már nem üthető be a tárgy felépítése és bonyolultsága miatt. A fémjel 

alapján a serleg 800 ‰ ezüst-tartalmú ötvözetből8 készült. 

A serleg fedelén, kívülről folytatólagosan látható egy három elemből készült kupakdísz, 

a csúcsán a bányász-szimbólummal (nyeleivel keresztezett kalapács és ék, azaz a ⚒), melyet 

egy lándzsa tart meg legfelül. 

 

  
A serleg hengeres fogórészének „bányász” oldala felirattal (a serleg lábán lévő dombormű táróbejárat) 

 

 Lenn a talapzatot a serleg középső részével összekötő hengeres test felülete két felirattal 

és négy domborművel díszített, ebből két bányász és két kohász vonatkozású, és saját felirattal. 

 A két bányász dombormű közül az elsőn egy táróban csillét toló bányászt, a második 

szenet vagy ércet csákánnyal fejtő bányász alakját, és e két dombormű felett a SZERENCSE 

FEL feliratot látjuk. A bal ábrán jól látható a serleg négy talpából az egyik, közelebbről a táró 

bejárat is jobban látható.  

 

 
8 Pallai Sándor: Nemesfémipari Zsebkönyv (Műszaki Könyvkiadó, 1975) 
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A serleg hengeres fogórészének „kohász” oldala felirattal 

 

Folytatólagosan látható az egyik (baloldali kép) kohász dombormű, amiről ma már 

nehezen dönthető el, hogy egy fémolvasztó kemence ajtaját, vagy egy – ami az olvasztásra váró 

és előkészített nemesfémérc trezor – ajtaját mutatja, de csak a díszmű kovácsmunkát – ami lehet 

egy rácsos ajtó is – mutathatja be. A következő (jobboldali) domborműn látható, amint az aknás 

fémolvasztó kemence előtt álló fémkohász salaklehúzó szerszámmal a kezében dolgozik. Ezen 

az oldalon a SZERENCSE LE felirat látható a két dombormű alatt. A baloldali képen a felirat 

alatti peremen jól látható a HA mesterjegy.  

Mivel a serleg több részből szerelt műalkotás, így minden szerelt szerkezeti elemen ott 

a van fémjel és mesterjegy.   

 Róth Flóris elnök 1939. január 15-én ajánlotta fel az Egyesületnek a Péch Antal 

emlékserleget azzal, hogy „…minden esztendőben ünnepi lakomát rendezve, egyesületünknek 

valamely illusztris tagja az egyesület érdekét előmozdító ünnepi beszéd kíséretében e serleggel 

a kezében emelje és ürítse ennek tartalmát a mi eszményképünk, a Bányászati és Kohászati 

Lapok megalapítójának, Péch Antalnak emlékezetére.” Ennek hatására és eredményeként a 

későbbiekben már számos Péch Antal emlékbeszéd hangzott el a különböző OMBKE 

emléküléseken, a Lapokban ezeket közli és őrzi az egyesület. Az egész Péch Antal életművet 

gyakorlatilag azok írták le pontosan, hitelesen, akik a kor- és szaktársai voltak, akik 

ugyanazokkal a gondokkal – de más szakmai részterületen – küzdöttek. Minden más beszéd 

csak ezek valamilyen szintű ismétlése, vagy azok mellett egy-egy témakör alaposabb 

áttekintése volt. Gyakorlatilag a három nagy és átfogó emlékbeszéd Kerpely Antal, Sóltz 

Vilmos és Róth Flóris bányamérnököktől – mindegyikük a saját és egyedi megvilágításában 

hangzott el, a többi szinte csak ismétlés, ezért fontos ez a három beszéd, hiszen a többiben már 

talán az átírás miatt fordulnak elő adatvesztések és elírások. 

 

 

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök  
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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: 10200830-32310119-00000000).  

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

valamint azt, hogy befizetése mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve aki igényli a nyomtatott 

BKL-t, az tüntesse fel, hogy „+BKL”. 

Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege: 

- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év, 

- házastársak, a 75 évnél fiatalabb nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok (30 éves korig) 

6.000 Ft/év  

- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a nappali képzésben részt vevő doktoranduszok, a 

munkanélküliek, a GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja 3.000 Ft/év. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve 
 

Tisztelt Tagtársak! 

 

A járványhelyzet alakulása változtathat az ezévre tervezett programjainkon, de mindig 

aktualizálva fogjuk a Hírlevélben megjelentetni a rendezvényeinket. 

 

Kérjük, hogy a tagtársak a mindenkor érvényes járványügyi szabályok betartásával vegyenek 

részt rendezvényeinken! 

Örömmel adunk hírt a helyi szervezetek ténylegesen megrendezésre kerülő rendezvényeiről. 

Kérjük küldjenek tájékoztatást az Egyesület Titkárságának. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

Rendezvény Helyszín Időpont Státusz 
Péch Antal Emlékév 2022 változó folyamatos  

BOK ülések OMBKE székház minden hónap utolsó 

csütörtök 

 

„Köfém 80” keretében Fémkohász 

Szakmai Nap 

Székesfehérvér  egyeztetés 

alatt 

Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára – 

Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati 

Szakosztály rendezvénye 

OMBKE székház  egyeztetés 

alatt 

XXXII. Nemzetközi Olaj- és Gázipari 

Konferencia és Kiállítás 

Eger május 4-6.  

XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 

és Földtani Konferencia 

Kézdivásárhely május 12-15.  

113. Tisztújító Küldöttgyűlés egyeztetés alatt május 21.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának megkoszorúzása Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

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

125 éves az OMBKE Borsodi Helyi 

Szervezete Ünnepnap 

Miskolc június 24.  

27. Pivarcsi László Szigetközi Szakmai 

Napok 

Dunakiliti Diamant 

Hotel 

2022. július 1-3. 

 

 

Központi Bányásznap egyeztetés alatt egyeztetés alatt  

Knappentag - Selmeci Szalamander Selmecbánya szeptember 7-11.  

Bányászati- és Kohászati Múzeumok 

Találkozója 

Dorog 

Miniverzum 

szeptember második 

fele 

 

Fazola Napok Miskolc szeptember  

Országos Bányászati Konferencia Egerszalók október  

Bányamérő Fórum OMBKE székház november  

Kunoss Endre síremlékének 

megkoszorúzása 

Káloz november  

Szent Hubertus-Szent Borbála Emlékülés Kecskemét november 25.  

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

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

 

 
 

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 és Földtani Konferenciára. 

 

A részletes tájékoztatást a programról itt tölthetik le, regisztrálni itt lehet. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szervező Bizottság 

  

https://ombkenet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_ombkenet_onmicrosoft_com/EUNPioh65IJBjSs5vlAb7u0BgR11diIA_QGfwMf_tMLT_Q
https://docs.google.com/forms/d/1_CneEg2NNQIrnsxrp7zEFMJ7sE1Ho6JVoF11XF8jzmI/edit
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó 
Tatabánya, 2022. június 17-19. 

 

F E L H Í V Á S 
 

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. 

 

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 
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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: 70-

3659756, email: ibarsony.laszlo@gmail.com) kérhetőek. 

 

Online regisztrálni itt lehet. 
 

(Akik esetleg nem tudnak online regisztrálni, a regisztrációs lapot itt találják.) 

  

mailto:recepcio@arpadhotel.hu
mailto:hoteltop@hoteltop.hu
mailto:hotel@oldlakegolf.com
mailto:ibarsony.laszlo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7g-mOmtArbrEMD_01J7-R8yUBd4-2TlKAEo-h4592v_VMw/viewform
https://ombkenet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_ombkenet_onmicrosoft_com/EbrP50hxMHZMvDp9gtTkaaQBINWhf7Zz_Q35moxQP9NXwg
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54. konferenciánk lesz idén! 
 

A napokban ülésezett a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítványunk Kuratóriuma. 

A hírhez tartozik az előzmény, hogy tavalyi (2021) sikeres alapítványi évünket sem 

hagyományos keretek közt zárhattuk be. Biztonsági okokból 2022. április 6-ra halasztottuk a 

konzekvenciák levonását. Pedig jó évet zártunk, sikerült egészségügyi veszély nélkül végre 

megtartanunk a 2020-ban elhalasztott 53. konferenciát Balatongyörökön. Rekord részvétellel 

zajlott a rendezvény, s az akkor hallott energetikai előrejelzések -sajnos- beigazolódtak. Viszont 

már csak ezért is, érdemes a megkezdett utat folytatnunk. Idei konferenciánk címe 

elhatározásunk szerint „A bányászat szerepe az energiabiztonságban” lesz. 

 

  
 

Visszatérve az előzményekre, a Kuratórium elfogadta ezévi munkatervét. Várva várt 

rendezvényünk eszerint 2022. szeptember 29-30-án Balatongyörökön lesz. Sok a dolgunk majd 

itt, hiszen nemcsak a 2021-es év gazdálkodásáról kell számot adni az Alapítók gyűlésén, hanem 

új Kuratóriumot is választanunk kell. Ezért, a Kovács László Emlékérem és apróbb változások 

miatt is meg kell majd újítanunk Alapító Okiratunkat. 

Van tehát teendőnk bőven. Év közben részt veszünk és támogatjuk is az Országos Bányász 

Kohász Erdész találkozó tatabányai rendezvényét. Ahová két fő ezzel jutalmazott egyetemi 

hallgatót is magunkkal viszünk majd. Meghirdetjük 2022-ben is „Diplomaterv” Pályázatunkat. 

A konferenciára pedig neves előadókat hívunk meg. 

 

Részletek a www.banyagepeszalapitvany.hu honlapunkon. 

 

 

 Livo László 
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Dunaferr Magazin 2022. áprilisi száma 

Magyar Papírmúzeum 20220401 
Egyedi tervezésű oklevelek, emléklapok és meghívók 

 

A Dunaferr szomszédságában található a Magyar Papírmúzeum, amelynek állandó kiállítása, a 

„Kalandos papírtörténet” kultúrtörténeti kalandozásokkal szolgál a hozzájuk betérőknek. Amint 

arról már korábban beszámoltunk, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

Vaskohászati Szakosztály Dunaújvárosi Helyi Szervezetének tagjai egyik klubnapi programjuk 

keretében megtekintették a nem mindennapinak számító múzeumot.  

Egymást váltó időszaki kiállításokkal várják mindazokat, akiket érdekel a közeli és távoli múlt, 

vagy éppen a jelen. Legújabb rendezéseiknek köszönhetően április 1-én mutatkozott be Szalai 

Katalin XXI. századi kódexíró és oklevélgrafikus, akinek egyedi készítésű munkái 

ajándékötletekül szolgálhatnak cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Nem kevésbé 

érdekes dr. Zombori Lajosnak a „Lexikonok a tudás őrzői” gyűjteménye, valamint a magyar 

felvilágosodás 250. évfordulójához kapcsolódó tudástár. Mindezt szeptember 1-éig – előzetes 

bejelentkezéssel - a Papírgyári út 42-46. szám alatt szemlézhetjük. 

Nem mellesleg, annak hírét is megosztjuk, hogy a szeptembertől útjára indított újabb időszaki 

kiállítás egyike lenne a Dunaferr hét évtizedének papír dokumentumai, kiadványai és tárgyi 

emlékei témájú tárlat – Pelbárt Jenő múzeumigazgató éves ütemterve szerint. Az 

anyaggyűjtésben részt vállalók e sorok írójánál a 30/396226-os telefonszámon érdeklődhetnek. 

 

 
Szalai Katalin kódexíró-oklevélgrafikus kiállítását is láthatjuk a Magyar Papírmúzeumban 

 

 
Részlet a Magyar Papírmúzeum legújabb időszaki kiállításából: a legrégebbi íróeszközök a nád- és lúdtollak 

 

 

Szente Tünde  
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FÖCIK Hírek 

 
 

Megjelent a Földtani Közlöny 152/1 füzete 

Olvassa online a Földtani Közlöny 152/1 számát! 

Tisztelt Olvasóink! 

152. évfolyamba lépve megemlékezünk Császár Gézáról, aki 17 esztendőn át volt a Földtani Közlöny 
főszerkesztője, évtizedeken át a honi földtani-rétegtani kutatás meghatározó alakja. 

Szakcikkeink változatos témákat, területeket ölelnek fel: egy különleges bakonyi pörgekarú 
lelőhelytől egészen Borneóig jutunk el. Utóbbira a kivételes tehetségű, regénybe illő életű Posewitz 
Tivadar munkásságára emlékezve. Lesz szó egy a szerkezeti földtanban csak néhány éve kutatott 
jelenségről, a deformációs szalagokról, a mecseki szénhez kötött metánról és a geotermikus energia 
vagyont meghatározó modell számításokról. 

Jó szerencsét! 

Sztanó Orsolya, főszerkesztő 

 

In memoriam Dr. Császár Géza - Haas János 
https://bit.ly/3OqORWi 

Monospecific mass occurrence of a new species of the Early Jurassic genus Arzonellina 
(Brachiopoda) at Fenyveskút (Bakony Mountains, Hungary) - Vörös Attila 
https://bit.ly/3v1pwL7 

Amikor a kompasz nem segít, avagy miről mesél egy fúrómagban megjelenő deformációs szalag? 
- Schubert Félix, Varga Andrea, Apró Mihály, Csiszér Andrea 
https://bit.ly/3EC37r2 

Egy új elképzelés a Mecseki-szénmedencében lévő metánnal kapcsolatban - Koncz István 
https://bit.ly/3JWlibX 

Battonya–Pusztaföldvári-hát térségének nagy entalpiájú geotermikusenergia-vagyona (I. rész): 
hidrodinamikai és hőtranszportmodell - Kun Éva, Zilahi-Sebess László, Szanyi János 
https://bit.ly/3rDmGtK 

Posewitz Tivadar és a Borneo - Kázmér Miklós 
https://bit.ly/390aLiV 

Események, rendezvények, személyi hírek, könyvismertetések - Cserny T. 
https://bit.ly/38UAvx9 

Szerkesztőségi platformunkon várjuk a Kárpát–Pannon térség földtani felépítésével foglalkozó, vagy 
ahhoz kapcsolódó tárgyú, eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó közlemények kéziratát. 
A beküldési felület itt érhető el: http://bit.ly/keziratbekuldes 

  

https://bit.ly/3OqORWi
https://bit.ly/3v1pwL7
https://bit.ly/3EC37r2
https://bit.ly/3JWlibX
https://bit.ly/3rDmGtK
https://bit.ly/390aLiV
https://bit.ly/38UAvx9
http://bit.ly/keziratbekuldes
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In Memoriam Horváth Ferenc 

 

 
 

Fred a tankörtársam volt. Ő segített minden ügyes bajos dolgunkban, mert kari titkárként 

beleszólhatott, ha valakit valamilyen okból támadás ért. Ő volt az egyik fő támaszom az 

egyetemi egyenruháért folytatott harcban. Vezetésével szerveztük meg a nagy sikerű 

Nemzetközi Bányászati Tudományos Diákköri Konferenciát 

 

6 nemzet diákjainak részvételével. Nagy szerepe volt a Miskolci és a Soproni egyetemek új kori 

kapcsolatának létrehozásában. 

 

Nagyon jó barát és tankörtárs volt. Az 5 évenként megrendezett találkozókon mindig részt vett. 

A 25 éves évfolyam találkozó egyik fő szervezője volt. 

 

2008-ban együtt szerveztük a Sebesvízi találkozót. 

 

"Ha majd Rád hant borul 

 

Mi hű utódodul 

 

Véssük sírkövedre fel 

 

Mit itt borít a rög 

 

Barátság szent, s örök" 

 

Nyugodjék békében! 

 

Mándy Bandi a.Xanadu 

  

A Miskolci Egyetem Szenátusa valamint

a Bolyai Kollégium munkatársai

mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy

DR. HORVÁTH FERENC

egyetemi adjunktus, ny. kollégiumigazgató

életének 74. évében, 2022. április 14-én elhunyt.

Dr. Horváth Ferenc 1973-1994 Bányamérnöki Kar Geodéziai és Bányaméréstani tanszék munkatársa

1985-1996 között Kollégiumigazgató helyettes

1996-2012 között volt a Bolyai Kollégium igazgatója.

Temetéséről kérésének megfelelően a család szűk körben gondoskodik Budapesten.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Miskolci Egyetem Szenátusa, a Bolyai Kollégium munkatársai
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In Memoriam Nagy Gyula 
 

 
 

Mélységes fájdalommal értesültem régi jó cimboránk, Nagy Gyula alias Vedelde 

elhunytáról. 

Még kezdő mérnökként ismertem meg Gyuszit, akkoriban az Egri Bányászati Üzem 

Termelési vezetője volt, ő mutatta be nekem a már akkor is öregnek számító demjéni mezőket, 

s olyan szeretettel és hittel beszélt a régi mezőben rejlő örökös potenciálról, mint senki más. 

Sokat tanultam tőle, büszke vagyok rá, hogy engem is olyan szeretettel, az olajbányászat iránti 

mélységes elköteleződéssel és szakmai alázattal vezetett be az olajos szakma rejtelmeibe, ahogy 

az csak rá volt jellemző. Később csábított volna magához, mikor ő lett az Egri Bányászati Üzem 

vezetője, hogy dolgozzunk együtt az andornaktályai lankák közt meghúzódó olajmező 

megfiatalításán, de végül is nem sikerült, hogy akkoriban együtt olajbányászkodhassunk. 

Az egri üzem önálló üzemként történő megszűntetését követően kapta a feladatot a 

zsanai, legnagyobb és talán legkülönlegesebb földgáztároló létrehozására, így Kiskunhalasra 

került, ott futottunk össze sokszor, mikor átvettem a hazai olajtermelés irányítását 99 végén. 

Persze számos szakestélyen múlattuk együtt az időt, jókat ittunk, lefolyt a torkunkon jó 

pár létra sör és bor, rengeteget beszélgettünk. Volt, hogy egy-egy egri szakest előtt a 

Szépasszony-völgyi pincéjében „melegítettünk be” 

Így aztán nem véletlen, hogy 2001-ben megkerestem, legyen termelési főmérnökként 

helyettesem a hazai kőolaj-, és földgáztermelés irányításában. 

2004-ig dolgoztunk így együtt, bölcsességével, szakmai tapasztalatával és emberségével 

állta a sarat az akkoriban legnagyobb kihívást jelentő termelési működés átalakításában, mely 

lehetővé tette a hazai olajbányászat megmentését, a 15 dollár alatti olajárral sújtott időszakban, 

segítő, támogató és erősítő vezetőtársamként. 

A projekt befejeztével, saját kérésére inkább visszatért a számára mindig is prioritást 

élvező üzemi élethez a szakma közelséghez, így az Észak-Kelet magyarországi termelési 

egység irányítását vette át Hajdúszoboszlón. 
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Később én magam kértem fel a szőregi stratégiai földgáztároló projektjének vezetésére 

2007-ben, hiszen nála jobban kevesen értettek ahhoz, hogy szinte nulláról létrehozzanak egy 

földalatti gáztárolót. 

Ezt a feladatot is rá jellemzően kiválóan teljesítette, nemzetközi színvonalú tároló 

alakult ki a keze alatt, mindössze másfél év alatt. 

Később is dolgoztunk együtt, immár MOL-on kívüli külsősként több közös projekten 

is, így a szakesteken mindig régi jó barátként öleltük meg egymást. 

 

Tudtuk egy ideje, hogy nagyon beteg, de mindannyian reméltük, hogy örökös 

optimistaként felül tud majd kerekedni a gonosz betegsége feletti szenvedésen. 

Ám ezúttal a betegsége erősebb volt, legyőzte a testét, de emléke, hatalmas nevetései, 

mindig vidám, közösségszerető jó kedve és bölcs szakmai tanításai itt maradnak velünk, amíg 

élünk, amíg dolgozunk. 

Emlékét, személyiségét és barátságát örökre megőrizzük! 

 

Utolsó Jó szerencsét, Gyuszi! 

 

„S ha az, ki elment közülünk, 

Eszedbe jut megint, 

Köszönts reá "jó szerencsét" 

Bányász szokás szerint, 

Bányász szokás szerint.” 

 

Jó szerencsét! 

 

Holoda Attila alias Homokos 

 

 
  

„ Tiéd a csend a nyugalom, 
Mienk a könny a fájdalom. 
Akartunk mi annyi jót és szépet,  
De a sors életünkben,  
Mindent összetépett. „ 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy                                             

Nagy Gyula 
okl. olajmérnök  

Életének 65. évében 2022. április 20-án elhunyt. 
                                            

           2022 április 29-én 13:30 órakor  Egerben a Hatvani temető 
kápolnájában tartandó gyászmise után 14:00 órakor helyezzük  Őt örök 
nyugalomra. Kérnénk, hogy részvétüket egy szál fehér rózsával fejezzék ki. 
                   
                                             Gyászoló család  és barátai        
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In Memoriam Nagy Lajos 

 
Sajnos megint rossz hírről kell tájékoztatást adnom. Nagy Lajos okleveles bányamérnök 2022. 

04. 18-án 83 éves korában elhunyt. Tokajhegyalja Bányászatának egy kiemelt bányamérnöke 

volt. Közel 50 évig volt felelős műszaki vezető, volt olyan időszak, hogy hét bányának volt a 

felelős műszaki vezetője. 83 éves korában, a mai napig Ő volt az Erdőbényei Kovaföld 

Bányában a felelős műszaki vezető. 

 

Nagy veszteség érte a Hegyaljai Ásványbányászatot. Az OMBKE Hegyaljai Szervezet 

legidősebb tagja volt. 

 

Pálháza, 2022. április 21. 

 

Dr. Farkas Géza 

 

Perlit-92 Kft. ügyvezető igazgató 

 

OMBKE Hegyaljai Szervezet Elnöke 

 

 

In Memoriam Sasgáti János 
1942 - 2022 

 

 
 

Sasgáti János_ az Öntészeti szakosztály soproni helyi szervezetének volt a vezetője az 1970-es, 

80-as években, amikor a Soproni vasöntödében tevékenykedett. 

Elvesztése felett érzett fájdalmukban családjával együtt érzünk, a távolból kíséri utolsó Jó 

szerencsét! köszöntésünk. 

 

Lengyelné Kiss Katalin  
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek, 

emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban 
(Folytatás) 

IV. 

Egy történet – három szobor 

 

Rufford és Duke’s Wood (Anglia, Egyesült Királyság), Ardmore (Oklahoma, USA) 

 

Texas és Oklahoma államból 1943. márciusában egy 42 fős amerikai olajbányász különítmény 

szigorúan titkos küldetésben érkezett Angliába, hogy segítse az ott lévő háborús gépek 

üzemanyaggal történő ellátását. Egy év alatt az amerikai szakemberek 106 kutat fúrtak le és 

képeztek ki termelésre, s ennek eredményeképp az angol kőolajtermelés a 300 hordó/nap (47,7 

m3/nap ~ 40,5 tonna/nap) mennyiségről több mint 300 000 hordó/nap (~ 47 700 m3/nap ~ 

40 500 tonna/nap) mennyiségre nőtt. A munkálatok befejeztével 1944. márciusában tért haza 

41 amerikai olajbányász, mert a műveletek alatt egy ember, Herman Douthit texasi kapcsoló 

(toronymunkás) üzemi balesetben meghalt. Ő az egyetlen civil, aki az Amerikai Katonai 

Temetőben nyugszik Cambridge-ben. Emléküket az angliai Ruffordban és Duke’s Woodban, 

valamint az oklahomai Ardmoreban felállított 7 láb (2,1 méter) magas, olajmunkást ábrázoló 

bronz szobor, az „Olajmezők katonája” (Oil Patch Warrior) őrzi. 

 

  
Ruffordi szobor Duke’s Woodi szobor 
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Ardmorei szobor 

 

(Folytatjuk)     id. Ősz Árpád 

 

 

Svédcsavar a klímatudományban 
 

A klímapolitika jelenlegi fejleményeit érdemes évente legalább egyszer történelmi 

összefüggéseiben is áttekinteni. A történelmet persze mindenki másképpen ismeri. Számos 

újdonságot találtam a CLINTEL (a nemzetközi Klímaintelligencia-csoport) évzáró-évnyitó 

körlevelében. Noha Nils Axel Mörner (1938-2020) svéd geofizikus klímatudományi 

munkásságát jól ismertem, a 2018 szeptemberében közzétett publikációjára a megjelenéskor 

nem figyeltem fel. De az általa feltárt svéd szálat most a CLINTEL is megosztotta és 

megerősítette. A történet számos eleme másutt (pl. az ausztrál John McLean és Lóránt Károly 

cikkeiben) is megtalálható.  

1973 októberében a jóm kippúri háborúban küzdő arab államok iránti szolidaritásból a 

Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete (OPEC) lecsökkentette az olajkitermelést, 

és embargót hirdetett az Izraelt támogató nagyhatalmak ellen. A nyugati világ megrémült: 

veszélybe került a jólét. Olof Palme, akkori svéd miniszterelnök – helyesen – az 

atomenergiában látta a megoldást. 1990-ig legalább 24 atomerőművet kívánt hazájában 

építtetni. („Ha 1990-ben nem rendelkezünk legalább 24 atomerőművel, akkor nem leszünk 

képesek ipari nemzetként fennmaradni.”) Az atomerőművek építése mellett új, mágikus hatású 

érvet vetettek be: azt, hogy egy légköri nyomgáz (a CO2) koncentrációjának növekedése 

globális felmelegedést, ezáltal gleccserolvadást és tengerszint-emelkedést okoz. Az ötlet Bert 

Bolin meteorológustól, Olof Palme barátjától és sporttársától származik. 1973-ban az 

antropogén CO2-kibocsátás és a felmelegedés, mint probléma nemzetközi szinten egyáltalán 

nem létezett (hiszen az 1972-es stockholmi környezeti ENSZ-világkonferencia 

dokumentumaiban egyikre sincs utalás), sőt a globális átlaghőmérséklet a negyvenes évek óta 

egyfolytában csökkenőben volt. 
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Olaf Palme-nak kapóra jött Bolin elmélete. A Bolinnak tulajdonított levél szerint „az 

emberek túlnyomó többsége nem ért sem a fizikához, sem a termodinamikához, sem a 

meteorológiához, sem az éghajlathoz. A politikusok túlnyomó többsége még az átlagnál is 

kevesebbet. Úgyhogy a szén-dioxid rendkívül csekély és marginális éghajlat-befolyásoló 

szerepéből kialakítunk egy globális felmelegedési teóriát, ami – amennyiben nem teszünk ellene 

– fenyegetést jelent az emberekre és a természetre.” Amennyiben a levél tényleg létezik, ez 

olyan perdöntő bizonyítékot jelent, aminek a súlya alatt a CO2-teória azonnal összeomlik. Ezt 

még nem lehet biztosan tudni. Az viszont tény, hogy a svéd kormány 1975-ös nyilatkozatában 

már szerepelt (és kormányszinten először szerepelt) a légkör CO2-tartalmának jövőbeni 

növekedésétől való félelem. (A légkör CO2-koncentrációja most 0,042 %, a vízgőzé átlagosan 

1-2 %. A vízgőz utánpótlása a folyékony víz párolgása révén bőséges: Földünk egyediségét 

éppen a vízzel borítottság jelenti; ezért nevezik „kék bolygónak”.) 

Bolin már jó ideje (1959-ben bizonyosan) hirdette a „légköri üvegházhatás” 

növekedését. A „légköri üvegház” kifejezés nem őtőle, hanem a szintén svéd Gustaf Ekholm-

tól (Arrhenius barátjától), 1901-ből ered. Az üvegház (greenhouse) hasonlat pontatlan, mert az 

eredeti – mezőgazdasági-kertészeti – üvegház (melegház, növényház) egy üveglapokkal fedett 

zárt teret jelent, ami a napsugarakat beengedi, de gátolja a kifelé irányuló hősugárzást, valamint 

nem engedi a felmelegedett levegő kiáramlását. A „légköri üvegházhatás” – vagy „planetáris 

üvegházhatás” – kifejezetten a kifelé irányuló hősugárzásról szól, a hőterjedés másik két 

formája (a hőáramlás és a hővezetés) itt lényegtelen és érdektelen. De az eredeti üvegházban (a 

növényházban) a hősugárzás csak az egyik tényező. És amikor azt halljuk, hogy 

„üvegházhatás”, alapvetően a növényházra asszociálunk, ahol az üvegtetejű (üvegfalú) zárt 

térben nem csak a hőkisugárzás, hanem a hőkiáramlás korlátozásának is fontos szerepe van. Az 

utóbbi jelentőségét mindenki megtapasztalhatta, aki már ült be olyan autóba, ami előtte 

felhúzott ablakkal állt a nyári napon. Az utastér a hőáramlás megakadályozása miatt forrósodik 

fel. 

A Föld esetében a légköri üvegházhatás azt jelenti, hogy a földfelszínen a hőmérséklet 

magasabb (kb. 33 Celsius fokkal), mint egy ugyanakkora napsugárzásban részesülő, de légkör 

nélküli bolygó felszínén lenne. A légkör egyes gázai (mindenekelőtt a H2O, de bizonyos 

nyomgázok is, csakúgy, mint a növényházban a vízpára és a CO2-légtrágya) elnyelik és 

visszasugározzák a felszínről kiáradó hősugárzás jelentős részét. További lényeges különbség, 

hogy nincs fölöttünk „üveglap”, azaz ezek az ún. „üvegházhatású” gázok a légkörben nem csak 

lefelé sugároznak, hanem minden irányban, így felfelé is. (Az Ekholm- és a Bolin-féle üvegház-

képlet az üvegház mindkét hatását egyetlen tényezőnek tulajdonítja.) A planetáris üvegházhatás 

különféle definícióiról legalaposabban egy 2021 decemberében a Püski Kiadónál megjelent 

könyvből (Miskolczi Ferenc: Az éghajlat önszabályozása) lehet tájékozódni. 

1987-ben már egy ENSZ-felkérésre készített jelentésbe is belekerült, hogy „a, fosszilis 

tüzelőanyagok elégetése szén-dioxidot juttat a légkörbe, ami fokozatos globális felmelegedést 

okoz”. A jelentést készítő bizottság elnöke Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnök volt. 

A jelentés megszületése előtti év, 1986 az atomenergia szempontjából sorsfordítónak bizonyult: 

februárban Olof Palme mindmáig tisztázatlan utcai merénylet áldozata lett, májusban pedig 

bekövetkezett a csernobili atomerőmű-baleset. Úgyhogy a Brundtland-jelentés már a nukleáris 

energia iránt is kétségeket ébresztett.  (A Brundtland-bizottság tagjai között megtalálható Láng 

István akadémikus neve, és a stábhoz tartozott Magyarországról Pásztor János magyar-svájci 

állampolgár, aki Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár idején klímaügyi főtitkárhelyettes is volt, jelenleg 

pedig a Carnegie Council vezető munkatársa és a Carnegie Climate Governance Initiative, azaz 

a C2G ügyvezető igazgatója.) 

A Brundtland-jelentés a klímaváltozás kérdéskörében a tudomány koordinálására új 

testület felállítását javasolta az ENSZ-en belül. Az 1988-ban létrehozott IPCC (Kormányközi 

Klímaváltozási Testület) fő feladata az antropogén CO2 globális felmelegedésben betöltött 

szerepére való összpontosítás lett. Az IPCC vezérelve, hogy „átfogó, objektív, nyílt és átlátható 

alapon értékelje az ember által előidézett éghajlatváltozási kockázat tudományos alapjainak, 

lehetséges hatásainak, valamint az alkalmazkodás és a mérséklés lehetőségeire vonatkozó 

tudományos, műszaki és társadalmi-gazdasági információkat.” Talán nem meglepő, hogy az 
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IPCC első elnökévé Bert Bolin professzort tették meg. A svéd klímaügyi befolyás a világban 

ma is jelentős. Megemlítendő a stockholmi Rugalmas Alkalmazkodási (Reziliencia, Resilience) 

Központ véleményformáló szerepe. De még a potsdami klímaintézet egyik igazgatója is svéd. 

Olof Palme és Bert Bolin ravasz érvelése ily módon hódította meg szinte az egész 

világot. Központi szervezés – az 1972-ben Maurice Strong vezetésével létrehozott UNEP 

(ENSZ Környezeti Program) – nélkül mindez nemigen sikerülhetett volna. „Mindenki szem 

volt” a „láncban”: a nyolcvanas években a CO2-fegyvert Nagy-Britannia gazdasági 

szerkezetváltása érdekében a konzervatív Margaret Thatcher is bevetette. Arra persze álmukban 

sem gondoltak, hogy a megbízható atomenergia helyett a nyugati világ egyszer majd 

szélkerekeknek és napelemeknek lesz kiszolgáltatva. Eleinte sem a Római Klub, sem a 

Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) nem aggódott a hetvenes évek közepén 

tényleg globális felmelegedésbe fordult éghajlat miatt. Aggodalmakra csak a népesség 

emelkedő számával együtt növekvő ökológiai lábnyom, valamint az élelmiszer- és 

nyersanyaghiány adott okot. A vezérmotívum bolygónk „jó gondozása” (stewardship, azaz 

sáfárkodás) volt, az érdekelt üzleti felek együttműködése révén. Ez az új megközelítés az 

antropogén globális felmelegedéstől függetlenül is figyelemre méltó. De, akik észrevették a 

CO2-őrületben rejlő üzleti lehetőségeket, a 2000-es évek közepén totális letámadásba kezdtek. 

A színrelépést Al Gore: Kellemetlen igazság című filmje jelentette. (Most, utólag olyasféle 

jelképnek tűnik, mint az Auróra cirkáló sortüze.) A filmbeli éghajlati előrejelzésekből az 

égvilágon semmi sem igazolódott be. Egyetlenegy elképzelés vált valóra: Al Gore hihetetlenül 

meggazdagodott. 

Azóta tekintélyes tudományos szervezetek (akadémiák, egyetemek, egyesületek) váltak 

az üvegházgáz-elmélet híveivé. A 2007. évi Nobel-békedíj egyszerre mondható 

következménynek és további láncreakciók kiváltójának. A klímamodellekkel sajnos már régóta 

nem az igazságot keresik, hanem politikai törekvéseket legitimizálnak. Az extravagáns gazdag 

elit tökéletesen tisztában van azzal, hogy a CO2-riogatásnak nincs valóságalapja, de a 

félelemkeltés mindennél hatásosabban segíti elő hatalmuk kiterjesztését. E cikk írásakor egy új 

kazah történelmi filmet láttam az M5-ön. II. Kurus, az Óperzsa Birodalom uralkodója (Cyrus 

the Great, a világ akkor legnagyobb birodalmának feje) már több mint két és félezer évvel 

ezelőtt kifejtette a mindenkori világhódító elit törekvését: „Mi értelme kevéssel beérni, amikor 

az egész világ a miénk lehetne?” A sztyeppe népei - a masszageták vagy másképp ászik vagy 

jászok (!) királynője, Tamüris (Thamyris) vezetésével - mégis legyőzték őt.  

Év végi jelentésében a CLINTEL elnöke beszámolt a szervezet által 2021-ben írt 

levelekről is. Az IPCC elnökének címzett nyílt levél, valamint a politikusoknak, a fiataloknak 

és a kutatóknak szóló COP26-trilógia 2022-ben talán még időszerűbb, mint akár 1-2 hónappal 

ezelőtt volt. A Magyar Hírlap olvasói számára újdonságot csak a világ vezetőnek írt karácsonyi 

levél jelenthet. Lényege: (1) A CO2-kibocsátás teljes visszafogása félelemkeltésen alapszik; 

korlátozza az emberi jogokat, szélsőséges nézeteket gerjeszt, valamint fizikai, lelki és pénzügyi 

válságba taszítja az embereket; (2) Ahelyett, hogy az energiát és a pénzt egy nem létező 

problémára pazarolják, foglalkozzanak inkább a szegénység felszámolásával, a globális 

egészségüggyel stb. Ezen felül a CLINTEL elnöke felkérte Svájc elnökét, hogy gondolja át: 

vajon a davosi Világgazdasági Fórum állami befogadói státusza összhangban van-e Svájc „Egy 

mindenkiért, mindenki egyért” (Unus pro omnibus, omnes pro uno) jelmondatával. 

 

Sopron, 2022. január 1.                                                                        Szarka László Csaba 

 
Ekholm, Nils: ON THE VARIATIONS OF THE CLIMATE OF THE GEOLOGICAL AND HISTORICAL PAST 

AND THEIR CAUSES. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.49702711702 

 

McLean, John: We Have Been Conned - an Independent review of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change, http://mclean.ch/climate/docs/We_have_been_conned_rev2.pdf 

  

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.49702711702
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Balassi Bálint selmeci kalandjai: „vígan laktunk, nem tagadjuk” 
 

Háborúskodás, udvarlás, verselés, pereskedés: Balassi Bálint (1554-1594) reneszánsz költő 

életének tömör jellemzői e szavak. A Balassa család ifjú tagja hevesen űzte mindegyiket és 

karakteressége a selmeci és zólyomi városvezetéshez írt ironikus leveleiből is kitűnik.9 Ezekből 

megtudhatjuk, hogy a magyar irodalom első klasszikusa a selmeci bányászokról, 

bányapolgárokról igen sarkos véleményt mondott és a középkorias nyelvezet ellenére 

manapság is jól érthetőek – minimum érdekesek, de inkább szórakoztatóak – az indulatszavai, 

melyek mögött tragikomikus élethelyzetek álltak.  

 

Fürdőzés, sértődés, kötekedés-gúnyolódás és pofozkodás – összességében botrány – volt 1578. 

január 21-én a szklenói fürdőben.10 A fürdőző Balassi zokon vette a mellé telepedő selmeci 

bányapolgár Rubigall Pál unokaöccsének jelenlétét, aki emiatt kigúnyolta Balassit, ő pedig az 

„ok nélkül kifigurázó gyerkőcöt jól megverte”.11 Ezt a környékbeli földesúr és – nem selmeci, 

hanem – zólyomi háztulajdonos, ott „csapláló” (=bormérő) Balassival amúgy is haragos, 

magukat az ügyben a Rubigallokkal azonosító selmeci tanács nem hagyta annyiban és 1587. 

január 27-én tollat ragadtak: „Üdvözletünket és ajánlásunkat, Nagyságos Balassa úr! Irántunk 

tanúsított nagy megvetéssel hallottuk, hogy Nagyságod nem csupán, minden ok nélkül, ő 

császári és királyi felsége bányabírájának szolgáját néhai Rubigall Pál örököseinek fürdőjében 

kegyetlenül elverte és nagy megvetést tartalmazó szavakat mondott ellenünk (tisztesség ne essék 

szólván, hogy te reánk szarni akarsz), hanem ama fürdőnek szabadságát, mint az örökösök 

jószágigazgatója a dologról panaszkodik, megsértetted.”12 

 

  
1. kép: a Rubigall-ház az 1900-as évek elején és a kapu feletti családi címer a selmeci Szentháromságtéren 

 

Nyomban, másnap jött is a válasz Selmecre, de Balassi nem ijedt meg a befolyásos bányaváros 

tanácsától, ahogy a szentháromságtéri Rubigall-ház (1. kép) nemes13 bányapolgár lakóitól sem. 

„Bevallom, hogy az engemet ok nélkül csúfoló fickót emberül meghánytam. Ezzel azonban sem 

 
9  Balassi Bálint életéről és (Balassa családnevű rokonainak is) a selmeciekkel történő levelezéséről számos történeti feldolgozás készült. Ezeket lásd – 
többek között – Richter Ede: Két episod Balassa Bálint életéből. In. Századok, 36. (1902) 912-917.; Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest, 
1943.; Eckhardt Sándor: Új fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Budapest, 1957.; Ján Kloc: Adalékok Balassi Bálint életrajzához. In. Irodalomtörténeti 

közlemények, 69. (1965) 4. sz. 487-497.; Virovecz Nándor: A bányák, a főurak és a Leányvári Boszorkány. Levelek Selmecbánya és a Balassa család 
kapcsolatához (1533-1549). In. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, (2021) 199-257.  
Szépirodalmi jellegű írások – többek között – a következők: Richter Ede: Balassa Bálint és a selmecziek. In. Magyar Nemzet, 21. (1902) 156. sz. 1-4. (júl. 2.); 
Budapesti Hírlap, 27. (1907) 135. sz. 21. (jún. 7.); Szitnyai Zoltán: Balassi Bálint és a selmeciek. In. Budapesti Hírlap, 54. (1934) 187. sz. 13. (aug. 19.); Szitnyai 
Zoltán: Balassi Bálint és a selmeciek. In. Hadak Útján, 15. (1963) 169. sz. 13-15. 
10  Ján Kloc: i. m. 487. 
11  Budapesti Hírlap, 27. (1907) 135. sz. 21. (jún. 7.) 
12  Eckhardt S.: Új fejezetek i. m. 18. 
13  Nagy Iván: Magyarország családai. Címerekkel és nemzékrendi táblákkal. 9. kötet. Pest, 1862. 792. 
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a fürdő szabadságának nem ártottam, sem a ti autoritásotokat nem kisebbítettem. Hogy pedig 

benneteket illetlen szóval, szitokkal gyaláztalak volna: nem tudom, ki hitette el veletek. Bizony 

arcátlanul hazudott. Tudjátok, hogy nem holmi alávaló nemzetségből származom, gyermek sem 

vagyok s valami tanultságom is csak vagyon; hozzátehetem, hogy sok országokban és 

udvaroknál forgottam, mégis elhittétek, hogy olyasmit mondtam volna, mit csak mosdatlan 

szájjal ismételhetnék. Avagy eleim példáját, kik az ilyenektől mindenkor távol állottak, ne 

tartanám követésre méltónak? Vagy ha volna is némi vadság és durvaság természetemben (a 

selmeciek ezt is szemére hányták leveleikben), a múzsákkal való társalkodás, a tisztes tanulás, 

hosszú vándorlásaim s az udvari élet szokása meg ne szelídítettek volna? Nyilván azt hiszitek, 

nem tudom, hogy kocódni (=veszekedni), versenyt szitkozódni, gyerkőcök és asszonyok dolga, 

nem pedig nemes férfiakhoz illő dolog. De ha oly paraszt volnék is, hogy afféle trágárságokat 

kibeszélni nem pirulna orcám, nem vagyok oly gyáva, hogy valamit egyszer mondtam, azt hazug 

szájjal eltagadjam. Higgyétek meg, az én ereimben is vér buzog és nemes indulat lakozik az én 

szívemben. Annak okáért akár az én levelemnek, akár az engem gonoszul rágalmazók 

beszédének adjatok hitelt, nem törődöm vele. Arra sem szükség intenetek, hogy efféle 

tragédiáktól ennek utána megtartózkodnám, mert sem tragédia- sem komédia-játszó nem 

vagyok. Kérlek is, hogy engem tragédiás vagy komédiás nevezettel ezentúl ne illessetek, mert 

én sem szűkölködöm ám a szó bősége nélkül s oly nevet találok ragasztani reátok, hogy bizony 

megperzsel benneteket. Még ezzel a kopott közmondással éltek írásotokban: Erőt erővel. Ízetlen 

szó, üres beszéd. Mert ugyan – kérdem – ki félne tőletek? Istenemre! Nem is tartalak magamra 

nézve félelmeseknek; nyomorult nép vagytok, kiket Isten a bányák örök szolgaságára 

kárhoztatott, amiből ugyan nem nagy dicsőség sugárzik reátok, hiszen alig terjed túl házatok 

küszöbén híretek. Ezt adom nektek válaszul most; értsétek tetszésetek szerint. Isten veletek!”14 

Ezt követően a selmeciek elégtételt kérő szándéka megcsappant, végül márciusban a város és 

annak alsó részén majorsággal (2. kép) is rendelkezett Rubigall-család egyaránt elállt a 

királynál emelt panasz – becsületsértési jellegű pereskedés – további tárgyalásától. 

 

 
2. kép: az egykori Rubigall-major 1869-ben a város alsó részén, a későbbi dohánygyár épülete környékéről 

 

1583 pünkösd környékén ugyancsak bajba jutott Balassi. A végvári vitéz költő egy Zólyom 

közeli országúton a selmeci illetőségű, csinos és özvegy Szommernét udvarló szavakkal 

köszöntötte lováról. Ezt követően – bajosan tudjuk ma a teljes igazságot, meg hogy miként esett 

a dolog többi része, de – az „országúti kaland” végeztével a még mindig haragos selmeci és a 

zólyomi városvezetők újabb panaszt tettek a főispánnál és a királynál is, miszerint 

polgártársnőjükkel Balassi erőszakoskodni próbált.15 Balassi erre magyar nyelvű levélben 

válaszolt, melyben erélyesen tagadta az ellene felhozott inzultációs vádakat. „Írták azt én 

 
14  Richter E.: Két episod i. m. 913-914.  
15  Ján Kloc: i. m. 489-491.; Két episod i. m. 914-915.; Más hasonló eset feldolgozását lásd Zolnay László: Hajniki kantilénák. Költők és vértanúk egy 
kicsiny felföldi faluban. In. Kortárs, 26. (1982) 2. sz. 303-307. 
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magam felől, hogy én asszonyállatot szabad utában nemcsak megfertéztettem, hanem még 

ugyan megfosztottam volna. Erre azt felelem, hogy hazudnak tisztességemben praktikáló áruló 

kurvájok és beste (=hitvány) kurva fiai; sem szándékom, sem dolgom ilyen nem volt, amint az 

ideig sem rapina (=rablás) sem violentum adulterium (=erőszakos házasságtörés) rám soha nem 

bizonyosodott; hiszem Istent, hogy soha ezután sem bizonyosodik.” Ezt követően Balassi 

nehezményezte, hogy miért – egyből – a királynál pereskedtek ellene a zólyomiak, akik „sem 

oly szegínyek, hogy arra való költségek nem volna, sem oly bolondok, hogy perleni nem 

tudnának. … Őfelségének igaz helyett hamisat és bizon(ság) gyanánt hazugságot írtak volt. 

Írták azt is, hogy én éjjel-nappal iszom, és hogy én mind szolgáimmal eszve sybarita (=elzüllött, 

élvhajhász) életet viselek. Ebben is hazudtak mind tisztességemnek … híres kurvájok, mert mi 

soha természet ellen16 nem éltünk, sőt az sybaritica élet minemű legyen, Isten abban 

bizonyságom, hogy soha nem tudom. Hogy vígan laktunk, nem tagadjuk; de mi azzal sem bírót, 

sem más polgárt meg nem bántottunk; abban pedig az én italomban mi ellenek lehetett nekiek, 

soha nem tudom, holott sem az kurwa annyok … borát, sem az kurwa bestia attyok keresményét 

nem ittuk, hanem az mi magunkét költöttük. … Írták azt is, hogy feleségek, sem gyermekek 

tőlünk békével nem maradhatnak, de az eb orcák, bár ne többet nevezzenek, hanem csak egyet, 

mely asszonyembert avagy leányt igyekeztem én itt megszégyeníteni. Ha feleségek jámbor, mért 

féltik, ha tugyák, hogy aranyat rosda nem fog. Ha pedig nem az, mért őrzik, holott tugyák, hogy 

az Filelphus gyűrűje (=a feleség szeméremtestén a férj gyűrűs ujja) nélkül meg nem 

oltalmazhatják. De rövideden szólóan, valamit én reám és az én szolgáimra írtak, hazuttak 

tökéletlen árulóival benne. Ez legyen én tőlem válasz”.17 A levél Sybarita és a Filelphus gyűrűje 

része a reneszánsz kor (részben) antik műveltségű emberére utal, ugyanakkor a szalonképtelen 

kifejezéseket a végvári katonaélet – és talán némi „az mi magunké”, azaz saját bor – 

elfogyasztása is ihlette. Végül ez a peres ügy is a felek közötti egyezséggel – valójában inkább 

Balassi Bálint (3. kép18) sikerével – zárult 1584 májusára.  

A selmeci érintettségű fürdős- és országúti kalandok, majd perek mellett nem lepődhetünk meg 

azon sem, hogy egy ismeretlen személy akkoriban név nélküli – Baker Béla (1883-1941) 

egykori selmeci levéltáros és múzeumi őr szerint akár Balassi által írt – gyalázkodó jellegű 

verssorokat függesztett ki a selmeci főtéri Szent Katalin templom kapujára. „Ту Selmecbányai 

polgárok kyk vattok / Mert ty igen hazugok vattok / Ott is arattok, ahol nem szántottatok / Mert 

az nereségből részt kívántok / Kire nem váltok méltók, / Mert értünk ország kapitánnak írtatok 

/ Kire röviden lőtt válaszotok. / Azért ne haragudjatok / Mert ezúton nem hiszik el szótok. / Jobb 

nektek az bőrt foltozni / És az varga sulafát övetek mögé nyomni. / Ez való ty nektek németek, / 

Mert ebben születtetek / Azért igazat mondjatok / És minden álnokságot elhagyjatok, / Mert ez 

nem fogják szótokat hinni / Ha gyakran hazugságtok fogtok költeni. / Azért hála Istennek, 

megjött kapitányunk, / Ki itten Tirannusok ellen leszen oltalmunk.” A helyi születési író, 

Szitnyai Zoltán (1893-1978) szerint a selmeciek Balassira, a magyar költőre és végvári vitézre 

büszkék lehettek „akkor is, ha valóban ő volt az őseinket megszégyenítő vers soha ki nem 

derített szerzője.”19   

 

 
16  A „természet ellen” szövegrész az antik görög világot ismerő Balassinál a „fiúszerelmet, görög módra” (erasztész és erómenosz kapcsolatát), azaz a 
homoszexualitást jelenthette. Balassi némi iróniával és igazságként írhatta, hogy „soha természet ellen” nem élt, amit erősített az országúti kaland is a selmeci 
özvegyasszonnyal.  
17  Richter E.: Két episod i. m. 916.; Ján Kloc: i. m. 497. 
18  Balassi Bálintról készült festményt az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi: 
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=223&page=0&vt= (letöltés: 2022.03.30.) 
19  Szitnyai Z.: Balassi i. m. (1963) 13. 15. 

https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wid=223&page=0&vt
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3. kép: Balassiról készült festmény (Keresztény Múzeum, Ltsz. 59.1059) 

 

 
4. kép: Részlet Balassi 1593-as saját kezű verskéziratából („Az erdélyi asszony kezéről”, Magyar Nemzeti 

Levéltár OL 1313. 268. cs. 326. sz.) 

 

Balassi Bálint – „Valen’ Balassa de gyarmath” néven – latinul írt udvarias és a hivatalos 

érintkezésben formalizált levelet is a bányaváros vezetőinek. Ebben a „Nemes Selmec város 

bölcs és előkelő urainak, bírójának (polgármesterének) és esküdt tanácsurainak, tekintetes 

barátainknak és szomszédjainknak” megszólítást használta. E levelében mindvégig 

barátságosan kért, bár a „mert ha netalán nem tennének eleget kérésünknek, tudják meg, hogy 

mi más módot választunk” szövegrész 1580-ban,20 a „fürdőbeli kaland” után két évvel sajátos 

keserű ízt adhatott Balassi kézírásos sorainak (4. kép) a selmeci levélolvasó városatyák szűk 

körében. 

 

Dr. Fricz-Molnár Péter   

  
 

20  Eckhardt Sándor: Balassi Bálint ismeretlen levele. In. Irodalomtörténet, (1949) 1. sz. 148-149.  
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