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Bányajárás
2022. május 10-én Hatala Pál, Mednyánszky Miklós és Zelei Gábor Fekete István és a X.
Kerületi önkormányzat segítségével megszemlélte az Ó-hegy alatti bányateret.
Egyesületünk örömmel nyújtana szakmai támogatást egy kőbányászati múzeum, egy
szabadulószoba, valamint egy 150 fő befogadására alkalmas közösségi tér kialakításában.
Természetesen ez egy hosszútávú projekt, sok előfeltételnek kell ezen célok megvalósításához
teljesülnie.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Megújult a székházunk homlokzata
A héten elkészült a székházunk külsejének felújítása és a korábbi tulajdonos logója helyett
Egyesületünk jelképei kerültek fel a homlokzatra.
Hamarosan az elektromos kapu is elkészül, védve udvarunkat.

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

2

A 200 ÉVE SZÜLETETT SZABÓ JÓZSEF SÍRJÁNAK
MEGKOSZORÚZÁSÁRA
Születése bicentenáriumának évében nézzük meg, hogyan lett Szabó József (Kalocsa, 1822.
március 14. – Budapest, 1894. április 10.) – akit legalább száz éve a legnagyobb magyar
geológusként tisztelünk – joghallgatóból bányatisztté.
Az ismert életrajzokból a Selmecbányán töltött idejéről csak nagyon röviden kaptunk eddig
tájékoztatást, ezért az alábbiakban megkísérlem bemutatni azt az ott töltött négy évet, melyben
ő bányatisztté vált.
Szabó József az alsóbb fokú és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, majd Pestre
kerülve a Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti és Jogi Karán hallgatott két évig
filozófiát és két évig jogot, melyeket 1841 őszén befejezve a következő éveket joggyakorlati
ismeretek szerzésére fordítva Selmecbányára ment, Hanrich Ferenc királyi főkamaragrófi
hivatali ügynök és a kincstári uradalom főügyvédje mellé, megkezdve így joggyakornoki
tevékenységét. Itt, a magyar bányászat központjában fejlődött magas fokra benne az élettelen
természet iránti szeretet. A gruben-t és walden-t viselő bányász- és erdész-akadémikusokkal
naponta találkozva, megismerve, megkedvelve a bányászéletet, beiratkozott az 1842/43-as
tanévre (mint bányász-akadémikus) az „Academia Montanistica”, azaz a K. K. Bergakademie,
későbbi nevén a Bányászati és Kohászati Akadémia hallgatóinak sorába, újrakezdve a tanulást.
A korabeli Bernhardt-féle festményen is megörökített Svaiczer Gábornak (1. sz. kép) – aki
főkamaragrófként igazgató volt Selmecen, s kinek Sváiczer, Svajczer, Schweitzer, sőt háčekkal, Švajczer néven írták sokszor, pedig most is megvan (2. sz. kép), az 1839-ben Svaiczerként
aláírt levele, mit itt lehet a világhálón megtalálni (Széchenyi István digitalizált hagyatékában)
– az irányítása alatt alakult ki az a selmeci oktatási rendszer, melyben a tanítási idő
tulajdonképpen három évig tartott, és ezt magyarországi bánya- és kohóüzemekben
lefolytatandó egyesztendős gyakorlat követte. A tanítás nyelve német volt. Tekintettel arra,
hogy az akadémiának nem voltak saját épületei, az oktatást Selmec különböző lakóházaiban
tartották. Ilyenek voltak a Fritz-ház (3. sz. kép) – itt volt a géptani tanszék és a szertár – s a
Belházy-ház (4. sz. kép), melyben a kohászati kémia tanítása folyt. A város központjában lévő
Bányatörvényszék épülete adott helyet az ásványtani tanszéknek. Így ezek között az épületek
között kellett a diákságnak „ingázni”.
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1.sz. kép
Svaiczer Gábor

2.sz. kép
Svaiczerként aláírt levél

3.sz. kép
Fritz-ház

4.sz. kép
Belházy-ház

Az 1842-43-as tanév
Az október 1-én kezdődő első évfolyam két szemeszterből állt, és a következő év augusztusáig
tartott. Az alapozó tantárgyak: a mennyiségtan napi két órában, ehhez járult a délután tartott
rajzóra. Hetente egy alkalommal bánya- illetve kohóüzemek bejárása. Az első szemeszter végén
vizsgát kellett tenniük a hallgatóknak.
A tanév kezdetétől a hallgatók az ún. balekoktatáson vettek részt, és hallgatták a kinevezett
balekcsősz (5. sz. kép) ismertetését az Akadémiáról, az egykori híres professzorokról,
ismerkedtek a selmeci hagyományokkal, a diákélettel, megtanulták a legfontosabb diáknótákat
is. Ezek alapján fel kellett készülni a balekvizsgára. Sikeres vizsga után kerülhetett csak sor a
balekkeresztelőre (6. sz. kép), mikor a jelölt megkapta a vulgo-ját, azaz „diáknevét”, és így lett
a jelöltből balek.
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5.sz. kép
Balekcsősz

6.sz. kép
Balekkeresztelő

Az 1843-44-es tanév
A második évben oktatott tantárgyak: bányászati vegytan, ásványtan – mit Pettkó János
geológus (7. sz. kép) tanított, helyettes tanárként – és kémlészet. Heti 4-5 napon a
kémlőműhelyben és a laboratóriumokban elemzések végzése, ábrázoló geometria és építészeti
rajz. Megismerte Szabó József a tanulással kapcsolatos környékbeli helyeket is, mint például
Bélabányát, Hodrusbányát, Szélaknát, a Nádor-aknát és Zselicbányát.

7.sz. kép
Pettkó János

Szabó József a második év végére megtanulta a selmeci diákhagyományokat is, a diákélettel
együtt járó vidám és szomorú szokásokat, a bányajárást (8. sz. kép), a szakestélyeket (9. sz.
kép), a nótákat, a balek- és a valeta-bálokon való részvétel rendjét (10. sz. kép), és persze a
szerenádok adását (11. sz. kép) is.
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8.sz. kép
Bányajárás

9.sz. kép
Szakestély

10.sz. kép
Valeta-bál

11.sz. kép
Szerenád

Az 1844-45-ös tanév
Ebben az évben már szaktárgyak oktatására került sor, úgy, mint bányaméréstanra (12. sz. kép),
bányaműveléstanra, bányagépészetre, polgári bányajogi ismeretekre. Az ásványtan, a geológia
és a paleontológia tantárgyakat változatlanul Pettkó Jánostól hallgatta. Ezeken kívül hetente
egy délután műszaki létesítmények tervezése és rajzolása következett. Havonta egy üzembejárás volt előírva.
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12.sz. kép
Bányaméréstan

Ugyanebben az 1845-ös évben, augusztus közepe táján tartotta Szabó József első előadását a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. Vándorgyűlésén, Pécsett, „Némely általános
nézetek a bányászatról” címmel.

Az 1845-46-os tanév
A negyedik évfolyam egyéves gyakorlat volt az elméleti tanulmányok befejezése után, mely a
bányászati és kohászati képesítéshez és kincstári szolgálatban való véglegesítéshez volt
kötelező.
Négy esztendő alatt tehát a következő tantárgyakból kellett nyilvános vizsgát tennie –
akadémiai kollégáihoz hasonlóan – Szabó Józsefnek. Mennyiségtan és természettudományok:
fizika, mechanika, kémia, ásványtan; bányászattudományok: bányaműveléstan, bányagéptan,
bányaméréstan, kohászat és kémlészettan, bányajog és bányaszámvitel. Az alábbi gyakorlati
tantárgyakból külön vizsgát kellett tenni: bányaművelés, bányajárás, ércelőkészítés, gépészet,
kémlészet, ezüst-, réz- és ólomkohászat, vaskohászat. Ezt követte a ballagás, a diákéletet záró
szalamander (13. sz. kép), a hozzá tartozóan megtartott (búcsúzó) valéta-bállal.

7

13.sz. kép
Szalamander

1846-ban befejezte Szabó József négyéves bányászakadémiai tanulmányait, és október 4-én
kézhez is kapta a bányatiszti végbizonyítványát. A bányászati tanulmányok mellett fölkészült
az ügyvédi vizsgára – és 1846. december 19-én megszerezte az ügyvédi diplomát is. (A jogot
azért tanulta, mert első honpolgári kötelességének tartotta hazájának törvényeit megismerni.)
Sokoldalú műveltségéhez tartozott a gyakorlati és elméleti zeneismeret. Vezetője volt az
akadémia ének- és zenekarának, de állítólag maga is szerzett táncdalokat. Mint kitűnő táncos,
ő vezette be a társaséletbe a Selmecen azokban az években divatba jött magyar táncokat. Kitűnő
társalgó lévén a társasági életnek kedvelt alakja volt. Nagy súlyt fektetett és sikerrel az idegen
nyelvek tanulására.
Szabó József még akadémiai hallgató korában, 1846-ban, a Selmeci Iparegylet felszólítására
társaival összeállított egy Svaiczer halála után kéziratban maradt „Természettudományi és
Technikai Műszótár” című szógyűjteményt a német bányászati-kohászati szakkifejezéseknek
magyar szakszavakkal, magyar szakkifejezésekkel való pótlására. Ezzel a később, javítva
„Bányaműszótár” címen kiadott munkával a magyar bányászati szaknyelv egyik megalapozója
lett (14. kép).
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14.sz. kép
Selmeci Akadémiai Olvasó Társaság

Az 1846-ban végzett Szabó József az Akadémián szerzett ismereteinek a gyakorlati életben
való alkalmazását 24 évesen kezdte meg (15. kép, 16. kép). Előbb a zsarnovicai ezüstkohónál,
majd Felsőbányán az érckémlelési hivatalban magyar fogalmazóként alkalmazták.

15.sz. kép
Búcsúzás

16.sz. kép
Selmecbánya

Befejezve az iparban töltött kötelező idejét 1847-ben tért vissza Pestre, mint dr. Szabó József
(17. sz. kép). Előrelátó, komoly megfontoltsággal végezte akadémiai tanulmányait, hogy bátran
indulhasson neki az élet akkoriban is rögös útjának. Magával vitte a selmeci évek
hagyományait, mint alapot, melyben az összetartás, a barátság, a szakma- és hazaszeretet meg
az áldozatkészség voltak a legfontosabbak; és magával vitte a sírig tartó barátságokat is,
Zsigmondy Vilmosét és Hantken Miksáét (17. sz. kép).
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Szabó József

17.sz. kép
Hantken Miksa

Zsigmondy Vilmos

Az elmondottakon keresztül így igyekeztem megismertetni tisztelt hallgatóimmal magát a
folyamatot: hogy miként vált bányatisztté az utókortól a „legnagyobb magyar geológus” nevet
kiérdemelt Szabó József.
Csath Béla
rubindiplomás bányamérnök
Függelék
Nézzük, mit írtak Szabó József selmeci akadémiai idejéről:
1895: Inkey B.
„Jogi gyakorlatra Selmecbányára, a kamaragrófi hivatalba került, itt, a magyar bányászat ezen
ősrégi központján, a bányászati főiskola székhelyén fejlődött ki benne a természetkutatás iránt
való hajlam. Az 1843 – 44. tanévben már a bányászakadémia tanítványai sorában látjuk őt, de
a mellett jogi tanulmányait is folytatván, 1846-ban az ügyvédi diplomát elnyeri.”
(Akadémiai Értesítő VI. kötet, 1895., 8-ik füzet, in: Szabó József emlékezete – pp.449-451)
1895, Koch Antal:
Szabó József . . . joggyakornokoskodása alatt megismerte és megkedvelte a bányászéletet, és
miután a természettudományok iránt is kiváló vonzatot érzett, az 1842/43-as tanévben mint
bányászakadémikus újrakezdte a tanulást. 1846-ban befejezte a 4 éves cursust és október 4-én
az absolutoriumot megkapta.
(Földtani Közlöny, XXV. kötet, 9-10. füzet, 1895. szeptember-október, p. 278)
1969: Székely L.
„Dr. Szabó József 1841-ben Selmecbányán joggyakornok. Itt megismerte a bányászéletet.
1842-ben beiratkozott a Bányászati és Erdészeti Akadémia bányászati szakára, 1846-ban
végzett.”
(BKL. Bányászat, 102. évf.,1969 / 1. pp.55-56)

10

1970: Vadász E.
„Egy évi joggyakorlatra Selmecbányára került, Hanrich Ferenc királyi főkamarai grófi ülnök,
a kincstári uradalmak főügyészének hivatalába. . . . A természet iránti szeretetét, a hegyvidék
kőzeteinek megismerését, természettudományos szemléletét ösztönös hivatásul véve az 184243-as tanévben a Bányászati Akadémiára iratkozott be; azt elvégezve bánya- és kohómérnöki
oklevelet szerzett. Ezzel egyidejűleg 1846-ban az ügyvédi diplomát is megkapta. . . . 1846-ban,
24 éves korában kezdte meg gyakorlati küldetését. . . .”
(in: A múlt magyar tudósai V.E.: Szabó József, Akadémiai Kiadó, Bp, 1970, pp.150)
1972: dr. Schmidt E. R.:
Az 1842-43-as tanévben Selmecbányán mint bányászakadémikus újrakezdte főiskolai
tanulmányait ösztöndíjat nyerve. 1846-ban abszolutóriumot kapott. Ez év végén elnyerte az
ügyvédi diplomát is.
(BKL. Bányászat, 105. évf., pp.73-74)

Irodalom:
Sik (Schmidt) L. (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... (Selmec – Sopron –
Miskolc – 1735 – 1985), Pécs, 1989.
Tar S. – Zsámboki L.: Selmectől Miskolcig, 1735 – 1985. Miskolc, 1985.
Zsámboki L. (szerk.): Vivat Academia. Budapest,1995. pp.121-138.

Energetikai hírek
Az európai szélenergia - kapacitások bővülése 2021-ben
2021-ben 17,4 GW szélenergia – kapacitás kiépítése valósult meg Európában a WindEurope
iparágai testület adatai szerint, ami rekordmértékű, 18 %-os növekedés 2020-hoz képest. A
brüsszeli székhelyű szervezet szerint azonban ez nem elég az energia-, és klímacélok
eléréséhez. A 27 országból álló Európai Unió 2021-ben 11 GW-ot telepített, ami messze
elmarad attól, amit a WindEurope szükségesnek tart. Ahhoz, hogy eléjük a 2030-ra kitűzött
40%-os megújuló-energia célkitűzést, évente legalább 30 GW új szélenergiát kell építeni. Az
EU tavaly csak 11 GW-ot épített, és a következő öt évben csak 18 GW. WindEurope 2021.
február 22-én levelet írt Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének, - ezt több
nagy társaság vezetői is aláírták - amelyben kifejtik, hogy a hatóságok által a szélenergia
projektek engedélyezésre használt szabályok és eljárások túl hosszadalmasak és összetettek.
„Az EU egyszerűen fogalmazva nem enged meg semmit, ami az új szélerőmű-parkok
mennyiségével összefüggésben, amelyeket Önök és a nemzeti kormányok építeni akarnak” áll
a levélben.
Tavaly az európai szárazföldi létesítmények bővülése 14 GW, az offshore szektor pedig 3,4
GW volt. Az európai szélerőmű-parkok 437TWh villamos - energiát termeltek, az az EU és az
Egyesült Királyság villamos energia igényének 15 % - át jelentette.
A tengeri létesítmények legnagyobb bővülése az Egyesült Királyságban volt, ahol 2,3 GW-ot
telepítettek és Svédországban valósult meg a szárazföldi szélenergia legnagyobb mértékű
bővülése, 2,1 GW.
Forrás: WindEurope

Dr. Horn János
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Szakmai írások az ENERGIAgazdálkodás 63. évfolyam 2022. 1-2-számából
Kaderják Péter, a BME Zéró KARBON Központ vezetője és Szolnok Pálma a
Központ főmunkatársa
Lehetséges szakpolitikai eszközök a privát hosszú távú áramvásárlási szerződéses
konstrukciók magyarországi elterjedésnek támogatására. p: 3 - 7
Fejes Lilián (ELTE) és Molnár Szabolcs (MVM Zrt.)
A magyarországi napenergia-termelés éghajlati feltételei és kapcsolódó technológiai
kérdései.
p: 24 -28
Wiegand Győző (ELTE)
A nyersanyag bőségből a nyersanyag hiányos világba.
p. 41 – 43
Dr. Horn János
Energiarekordok
Néhány csúcsadat a magyar villamos-energia rendszer 2021. évi és 2022. év első két
honapjának csúcs eredményeiről.
2021. évben
7361 MW
A MAVIR Zrt. mérései szerint 2021. december 9-én 16 óra 45 perctől új abszolút rekordot ért
el a magyarországi áramfogyasztás átlagértéke. Ez 14 százalékkal meghaladja a 2021. évi
csúcsértéket.
4338,5 GWh
A második legnagyobb havi energiafelhasználás 2021. év decemberében, ez alig kisebb, mint
2020 januári 4345,2 Gwh csúcsérték.
10313, 8 MW
Történelmi rekord a magyar erőművek kapacitása 2021. évvégére, főként a napelemes
rendszerek bővülése következtében.
46,923 TWh
A teljes éves bruttó energiafelhasználás soha nem volt még ilyen magas, mint 2021. évben, az
előző éves fogyasztást 3,96 %-al múlta felül.
1485 MW
Az ipari naperőművek együttes teljesítménye 2021, május 9-én új csúcsot ért el.
2022 évben
1553,8 MW
Az idei év első két hónapjában a nem háztartási méretű naperőművek teljesítménye történelmi
csúcsot döntött, 4,5 %-kal meghaladta 2021. évi csúcsértéket.
34,8 %
A csúcsidőszakban megújulók több, mint egy harmada részben biztosították az ország villamosenergia ellátását, ennek a harmadnak jelentős részét, 28,52 %-át a napenergia termelés hozta.
Ez az érték éppen meghaladta az adott időszak 28,12%-os nukleáris forrás részarányát.
Forrás: ww.mavir.hu
Dr. Horn János
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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: 19815912-2-42
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: 1170500820041982-00000000; 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
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
„Dunántúl 200+”
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
LX. Bányamérő Konferencia
Péch Antal sírjának megkoszorúzása
Péch Antal kiskamara kiállítás megnyitója
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
Központi Szt. Borbála-napi ünnepség
Luca-napi Szakestély

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap utolsó
csütörtök

Székesfehérvér

egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Gellénháza
egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya
OMBKE székház
Szlovénia

május 20.
május 21.
május 25-27.
június 14.
június 16.
június 18.

Tatabánya
Miskolc

június 17-19.
június 24.

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

Státusz

2022. július 1-3.
egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember második
fele
szeptember
október
november
november
november 25.
egyeztetés
alatt

Budapest

december 9. vagy 10.
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15.

Kézdivásárhelyen május 12-15. között az OMBKE és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság által közös szervezésében került sor a XVIII. Bányászati – Kohászati és Földtani
Konferenciára.
Budapestről a Székházunktól indultak tagtársaink közös busszal a konferenciára, míg
Miskolcról kisbusszal.
A korai indulás nem szegte kedvét tagtársainknak, bár hosszú út állt előttünk.

Hálás köszönettel tartozunk Bihari György tagtársunknak, aki rengeteget segített az utazás
megszervezésében.
Déván álltunk meg ebédelni. Ebéd után folytattuk utunkat Kézdivásárhely felé.
Gyönyörű látványt nyújtott a még mindig hófedte Fogarasok.

15

Kicsit fáradtan érkeztünk meg a hosszú út után, de végre találkoztunk a Miskolcról érkezőkkel
is.
Pénteken került sor a hagyományos Bányász-kohász kirándulásra, ami idén főleg kulturális
élményt okozott. Első álláspontunk Gelence volt, amely Erdély egyik legismertebb fazsindely
készítő falva, számos magyarországi zsindely kapcsolódik e helyhez: a leégése után újjáépített
miskolci deszkatemplom teteje, a Túristvándi vízimalom és Vízimalom Panzió teteje, és
sorolhatnánk még. Gelencén szintén található egy erődtemplom, katolikus, amely a
világörökség része, szépen felújítva, fára festett kazettás mennyezetével és oltárával várja
látogatóit. E templom legértékesebb és leghíresebb része azonban a falakon belül és még kívül
is látható, restaurált, gazdag Szent László legenda freskó együttese.
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Ezt követően Zabolára érkeztünk, ahol a Csángó néprajzi múzeumot tekintettük meg.

A szomszédos helyiség Zágon, ahol megtekintettük a Mikes Kelemen emlékházat a szép
parkkal, a nem rég felállított életfával. Az emlékházban található az igen jó hangulatú és
igényesen berendezett, Kis Manyi színésznő emlékének adózó szoba.

17

18

A közeli Mikes-kertben megtekintettük a Mikes Kelemen születésekor ültetett két tölgyet.
Sajnos az egyiket korábban ismeretlenek felgyújtották, később szép faragásokkal díszítették a
megmaradt csonkot.

A következő helységben, Dálnokon, Dózsa György szülőfalujában megtekintettük a híres
parasztvezér emlékművét.

Következő állomásunk a csernátoni Haszmann Pál múzeum volt, ahol a környékről
számtalan ipari és népművészeti emléket gyűjtött össze az elmúlt évtizedekben a
Haszmann család. Érdekes meglepetésre is bukkantunk...

19

Miután visszaérkeztünk Kézdivásárhelyre, a történelmi belvárosában már csak kellemes
sétát tettünk, ahol láthattunk egy eredeti Gábor Áron által öntött rézágyút is...

Szombaton kezdődött a konferencia. Délelőtt a plenáris előadásokra került sor, délután
pedig két szekcióban a földtani és a bányász/kohász előadásokra.

20

21

A gálavacsorán Kovács Alpár köszöntötte a konferencia résztvevőit. Egy spontán alakult
„dalárda” bursch dalokkal emelte a színvonalat.

Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak, hogy egy színvonalas konferenciát és
élményekkel teli kirándulást tudhatunk magunk mögött.
Jövőre előreláthatólag Resicabánya ad otthont a XXIV. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferenciának, remélem, hogy minél többen ott tudunk lenni.

Jó szerencsét!
Kép és szöveg:

Zelei Gábor
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XI. Országos Bányász - Kohász - Erdész Találkozó
Tatabánya, 2022. június 17-19.

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.
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:
18 óra:
20-24 óra:

Kultúrműsor a sportcsarnokban
Ünnepélyes megnyitó
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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Selmeci Lelkesítők
I.
Tisztelt Olvasó!
Néha-néha versikéket írok. Így történt ez 2019-ben is, a legutolsó Selmeci Szalamander előtti
öt héten is, amikor lelkesítő versikékkel próbáltam fokozni - bár nem szorultak rá - a Szent
Borbála Akadémiai Kör tagságának várakozási adrenalin szintjét.
Most, hogy ismét lesz Szalamander, folytatásban megosztom ezt a kedves tagtársainkkal.
Jó szerencsét!
Berta József
a. Rímbeszedett Lélek
Első lelkesítés:
Már nem kell aludnotok a Napig túl sokat,
poroljátok le veséteket, májatokat!
Hív a klopacska,
a Kachelmannban a Steiger habja,
bolond, ki ezeket nem akarja.
Fel filiszterek, fel Selmecre megint!
Én is izzítom a Renault Megane-t.

Fotó: Zelei Gábor
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Kiegészítés
A 2022/17. Hírlevélben számoltunk be arról, hogy „Megújult a Péch Antal festmény kerete”.
A Péch Antalról készült festmény OMBKE általi adományozását – prof. Dr. Kosáry Judit volt
tulajdonos mellett – köszönjük dr. Fricz-Molnár Péter tagtársunknak is, aki miután értesült a
tulajdonostól a festmény létéről, azt az idei Péch Antal-emlékév okán is szerencsésen elkérte
az OMBKE részére. Ezúton is köszönjük tagtársunknak a festményszerző és egyesületi
vagyongyarapító segítő közreműködését.”
Jó szerencsét!
Zelei Gábor

Selmeci írások

Tagtársunk, Fricz-Molnár Péter Selmeci írások című könyve korlátozott számban
beszerezhető. A könyv B/5 méretű, keményborítós, kötött, 357 oldalas és illusztrált.
A szerző további részletek e-mailen ad, akit érdekel a lehetőség, kérjük ide írjon:
friczmolnarpeter@gmail.com
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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Szoboravatás
Az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. (Székesfehérvár) anyagi támogatásával a cég
idén 80 éves Hengermű öntödéje kezdeményezésére Pintér Balázs szobrászművész „A
KOHÁSZ” nevű alkotását avatták 2022. május 11-én Székesfehérváron az Arconic-Köfém Kft.
telephelye előtt, a Köfém Oktatási és Közművelődési Központ mellett.
A megjelent Miskolcon végzett, többségében ma is cégben dolgozó, Egyesületünk
Fémkohászati Szakosztályának kohász tagjai alkalmi énekkart alkotva elénekelték az ünnepi
beszédek előtt a Vendégköszöntő nótát, majd az avatást követően a Kohász himnuszt.
Gratulálunk a szoborhoz!
Köszönet a társaság vezetésének az ötlet felkarolásáért, megvalósításáért!

HP

Hirdetés
Mintegy 10 db Női kosztümre/Férfi öltönyre elég a kiváló minőségű, fekete, 60% pamut, 40%
műszál, kevert anyagú, nem gyűrődő 140 cm széles anyag.
Az anyag átvételének feltétele: Egyesületi egyenruhát kell belőle 3 hónapon belül készítenie
annak, aki az anyagot megkapta. Kisméretű egyenruha gombjaink is vannak.
***
A család térítés nélkül felajánlja Fodor Béla egyenruháját. Kb. 178cm magas, 80kg-os
személyben lehetne kényelmes.
Titkárság
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FÖCIK Hírek

Megjelent az április havi GeoNews
Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
Megjelent az EFG márciusi hírlevele, benne az European Geologist Journal felhívása
geotermiával foglalkozó cikkek beküldésére!
Itt olvasható:
Magyarhoni Földtani Társulat Titkársága

Meghívó a Naszályi terepgyakorlatra
2022.06.04. 9:00
A tavalyi bükki terepbejáráshoz hasonlóan a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
idén Naszály-hegyre várja a tisztelt érdeklődőket.
A Budapesthez közeli, Vác fölötti 652 m magas Naszály-hegy földtani felépítését tekintve
rendkívül változatos és látványos. A kirándulás során felkeressük a triász időszaki (200 millió
éves) Dachsteini Mészkövet (ezt fejtik ott a cementgyártáshoz), a hasonló korú fődolomitot, az
eocén korú (40 millió éves) Szépvölgyi Mészkövet, az oligocén korú Hárshegyi Homokkövet
és Kiscelli Agyagot, amit ma is fejtenek (kb. 25 millió évesek). Meglátogatjuk a tágas Násznépbarlangot és felkeressük a Sárkánylyuk-víznyelőbarlang bejáratát (kiránduló ruhában
látogatható, világítás szükséges), és a Duna-kanyarra és a Budai-hegységre, részben a
Gerecsére, a Börzsönyre, Cserhátra, és szép időben a Mátráig elláthatunk.
Találkozó 9,00 órakor lesz a váci vasútállomás előtt. 4 emberenként autó szükséges! Kérjük,
aki kocsival tud jönni, jelezze előre!
A részvétel ingyenes!
Üdvözlettel!
Leél-Őssy Szabolcs
leel-ossy.szabolcs@ttk.elte.hu
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In Memoriam Sasgáti János
1942–2022

Sasgáti János aranydiplomás kohómérnök 2022. április 10-én, életének 80. évében elhunyt.
1942. december 11-én született Szombathelyen, általános és középiskoláit
Szentgotthárdon végezte. Tanulmányait a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki
Karán folytatta, ahol 1966 júniusában technológus szakos kohómérnöki oklevelet szerzett.
A diploma megszerzése után, néhai dr. Nándori Gyula professzor javaslatára és
ajánlásával a Soproni Vasöntödében helyezkedett el. Az öntöde az Öntödei Vállalat
gyáregysége volt, amelyben nagy technológiai rekonstrukció zajlott. Az 1960-as évek elején a
hazai temperöntvények utáni igény növekedése szükségessé tette a termelési kapacitás
növelését, melyre két lehetőség között kellett a felügyeleti szerveknek dönteni, vagy új öntödét
építenek, de nem Sopronban, hanem Salgótarjánban, vagy rekonstrukciót végeznek Sopronban,
elismerve az 50 éves gyártási tapasztalatot. A döntés Sopronra nézve kedvező lett, jóváhagyták
a soproni fejlesztést.
A fejlesztési terv megvalósításában vett részt Sasgáti János is, melynek során új, három
tonnás ívfényes olvasztókemencét, elektromos fűtésű lágyító kemencét, rázó-préselő gépekkel
működő konvejoros formázósorokat, automatizált homokművet és nagyobb méretű magkészítő
gépeket állítottak termelésbe. Az 1965 és 1969 közötti, 300 MFt-os rekonstrukció
termeléskiesés nélkül valósult meg. Szakmaszeretetből ebben az időszakban nagyon sokan
vizsgáztak kitűnőre.
Sasgáti János a teljes rekonstrukció befejezése után, a próbaüzem idején a Vasipari
Kutató Intézet Öntödei Osztályával együttműködve az új olvasztási és öntési technológiák
kidolgozásában vett részt. Az üzemi tapasztalatok során osztályvezetői, majd főtechnológusi
beosztásba került. Társadalmi megbízatása is volt, ő volt az OMBKE Öntészeti szakosztálya
soproni helyi csoportjának az elnöke. 1968–76 között évente megrendezték a Soproni
Mintakészítő és Temperöntészeti napokat.
Rövid ideig a Sopron Vas- és Járműipari Szövetkezet elnöke lett, majd 1978-ban
visszatért a Vasöntödébe, ahol 1988-ig főmérnök, majd 1990-ig igazgató volt. Nyugdíjasként a
Soproni Szociális Foglalkoztatóban, majd a Családsegítő Intézetben dolgozott.
2016-ban vette át a Miskolci Egyetemen Aranydiplomáját.
1965-ben megnősült, Osztie Terézt vette feleségül, akivel közel 50 évig élt boldog
házasságban. Felesége 2013-ban halt meg. Három lányuk született: Judit, Rita, Zsófi, akikre
nagyon büszke volt. Hat unokája és egy dédunokája sok örömet jelentett nyugdíjas éveiben.
Sajnos daganatos betegségét túl későn diagnosztizálták, rövid szenvedés után elhunyt.
Utolsó útjára, a soproni régi Szent Mihály temetőben április 25-én kísértük el, ahol most már
feleségével együtt pihen. Szomorú, megtört szívvel búcsúzott Tőle szeretett Családja, volt
munkatársai, barátai, ismerősei.
Emléked, akik ismertünk és az élet különböző területein együtt dolgoztunk Veled,
sokáig élni fog. Nyugodjál békében. Jó szerencsét!
Mühl Nándor
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In Memoriam Dr. Sasváry Zoltán

In Memoriam Molnár István
Tájékoztatom tagtársainkat, hogy elhunyt Molnár István „Csicsa Bácsi”.
A 2009. októberi Akadémisták Selmecen rendezvényen készült képpel búcsúzom, mely a
Deklarációhoz csatlakozás aláírási ceremónián készültek. Az akkori Dunaújvárosi Főiskola
képviseletében Molnár István volt az aláíró (a kép bal szélén látható).
Nyugodjék békében.
Jó Szerencsét!
Dúl Jenő
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Köztéri kőolaj- és földgázipari szobrok, emlékművek,
emlékoszlopok, falfestmények és egyéb műalkotások a világban
(Folytatás)
VII.
Fúrómunkások II.
Almetyevszk (Tatárföld, Oroszország)
1948 nyarán Ramaskino és Tyimjasevo települések mellett fedezték fel a világ tíz legnagyobb
óriás kőolajmezőinek egyikét. Ma már hiába keressük ezeknek a településeknek a helyét,
ugyanis jelenleg az óriás kőolajmező közepén a gyorsan nagyra növekedett Almetyevszk város
van. Almetyevszktől indul a Barátság-kőolajvezeték Közép-Európába. A város főterén van a
béléscsövet beépítő fúrómunkások szobra.

Nyagan (Hanti-Manysiföld, Oroszország)
A terület legfontosabb ásványkincse a kőolaj és a földgáz, a kettő gyakran együtt fordul elő, itt
vannak Oroszország legnagyobb feltárt kőolajmezői. A környéken az első földgáz- és
kőolajmezőket az 1950-es években fedezték fel, a kitermelésük 1964-ben kezdődött. Ezeken a
mezőkön dolgozó fúrómunkások tiszteletére emelték az emlékművet.

32

Szuhodol (Perm, Oroszország)
A Szuhodol folyó térségében található szénhidrogénmezőkön dolgozó fúrómunkások emlékére
állított emlékmű.
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Frolovo (Volgográd, Oroszország)
A Volgográdtól északra megtalálható szénhidrogénmezők, elsősorban a földgázmezők
központja a város, itt emlékeznek meg ezzel az emlékművel a környék szénhidrogén bányász
fúrómunkásokról.

Otradnoje (Szamara, Oroszország)
Szamara térségben 1935-ben fedezték fel a kőolajat. Ezt követően egymás után tárták fel a
kisebb-nagyobb szénhidrogénmezőket a térségben. A szénhidrogén termelés központja
Otradnoje lett. A Barátság kőolajvezeték Szamaránál kezdődik, ahol a Nyugat-Szibériából, az
Urálból és a Kaszpi-tengerről érkező kőolajat táplálják bele. A vezetéket 1964-ben helyezték
üzembe, üzemeltetője ma az orosz állami tulajdonú Transznyefty cég. Otradnoje város egyik
parkjában van a „Dicsőség a munkának” (Glory to Labor) szoboregyüttes, amelyen a kőolajés földgázipari fúrómunkások is megtalálhatók.
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Nyeftyejuganszk (Hanti-Manysiföld, Oroszország)
A térség legfontosabb ásványkincse a kőolaj és a földgáz, a kettő gyakran együtt fordul elő, itt
vannak Oroszország legnagyobb feltárt kőolajmezői. Az első földgáz- és kőolajmezőket az
1950-es években fedezték fel a körzet északnyugati, nyugati vidékein. A következő évtizedben
már jóval nagyobb Közép-Ob menti szénhidrogénmezőket találtak a folyó északi partján, majd
a déli parton Nyeftyejuganszk körzetében. A 3,5 méter átmérőjű fúrómunkásokat ábrázoló
szobrot a helyi Szénhidrogén-kutató Intézet előtt állították fel.

id. Ősz Árpád

(Folytatjuk)

Rossz diagnózis, rossz terápia
Éghajlatváltozás 2022: hatások, alkalmazkodás és sérülékenység címmel 2022. február 28-án
jelent meg az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) II. munkacsoportjának
értékelése, részeként az IPCC hatodik (AR6) jelentésciklusának. Amint ismeretes, a fizikai
alapokkal foglalkozó (I.) munkacsoport 2021. augusztus 9-én tette közzé a jelentésrészét; a III.
(hatásenyhítési, „mitigációs”) munkacsoport hozzájárulása áprilisban jelenik meg. Az AR6
keretében számíthatunk még egy összesítő jelentésre, valamint három különjelentésre, továbbá
a legutóbbi módszertani jelentésük finomítására. És megannyi médiakampányra.
Amint ismeretes, az I. munkacsoport az éghajlatváltozás legfőbb okozójaként az antropogén
CO2-kibocsátást nevezte meg. Ez tehát az IPCC-diagnózis alapja. A II. munkacsoport az
ökoszisztémák, a biológiai sokféleség és az emberi közösségek helyzetét vizsgálja globális és
regionális szinten, valamint áttekinti a természeti világ és a társadalmak „éghajlatváltozáshoz
35

való alkalmazkodásának sebezhetőségeit, képességeit és korlátait”. A III. munkacsoport
jelentésrésze a diagnózisból adódó terápiára: „az éghajlatváltozás mérséklésére, az
üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló módszerek értékelésére és az
üvegházhatású gázok légkörből történő eltávolítására” összpontosít. Tervük szerint 2023-ban
az országok felülvizsgálják a Párizsi Megállapodás céljai felé tett előrehaladást, beleértve azt a
célt is, hogy a globális felmelegedést jóval 2 °C alatt tartsák, miközben erőfeszítéseket tesznek
annak 1,5 °C-ra való korlátozására.
A diagnózis alfáját és ómegáját illetően az IPCC alapvető tévedésben van, hiszen nem hajlandó
tudomásul venni, hogy a természeti erők ma is ugyanolyan törvények szerint változnak, mint
ahogyan az ember és az iparosodás előtt is tették. A Föld története felfogható örökös
éghajlatváltozások történetének. De az IPCC – és a nyugati világ tudományos
intézményrendszere – ma, 2022-ben még mérlegelni sem hajlandó uralkodó hipotézistől eltérő
lehetőséget. Pedig a napnál is világosabb tény, hogy a jelenlegi éghajlatváltozás nem példátlan.
Elegendő beleolvasni a tudományos folyóirat friss cikkébe (Rousseau et al., Climate of the Past,
2022, 18, 249–271) amiből kiderül, hogy a természet miféle – a mainál sokkal nagyobb –
éghajlatváltozásokat produkált, nem is olyan régen. Az innen-onnan eddig egymástól
függetlenül ismert nagy térbeli kiterjedésű éghajlatváltozások (az Atlanti-óceánban hatalmas
törmelékfelhalmozódásokkal járó ún. Bond-események, a tengerfenéki domborzati térképen
talált jégtábla-nyomokból kikövetkeztetett Heinrich-események, valamint grönlandi jégfúrások
rétegeiben megfigyelt Dansgaard-Oschger események (rétegek, ciklusok) ugyanannak az
éghajlatváltozási jelenségkörnek a különféle megnyilvánulásait jelentik: az „elefánt” lábát,
lábnyomát és ormányát. A nagyjából ezerötszáz éves eseménysorok jól láthatóan hatezer éves
ciklusokba rendeződnek. És az IPCC szószólói még ezek után is képesek lehazudni a csillagot
az égről. Ezt a szó szoros értelmében mondom, hiszen az efféle drasztikus változásoknak
ugyanis nagy valószínűséggel külső (kozmikus, csillagászati, szoláris), esetleg belső
(geodinamikai) okai vannak. Ezekkel együtt kell élni; a Föld „veszélyes üzem”.
Minden egyes érv, amivel a jelenkori éghajlatváltozás „példátlanságát” igyekeznek igazolni,
kizárólag klímamodellekre támaszkodik. A modellek pedig nem illeszkednek a természeti
megfigyelésekhez, tehát irreálisak. A mostani (II.) jelentésrész is sajnos az eddigi tévúton megy
tovább. A felvonultatott félelemkeltési eszköztárból a tengerszint-emelkedés és a szélsőséges
időjárási események tartoznak a földtudomány körébe. A jelenlegi tengerszint-változásról
mindenekelőtt tudni illik, hogy alapvetően egy húszezer éve tartó, ez idáig százhúsz méteres
emelkedés természetes (utó)folyamatáról van szó. Az ezzel kapcsolatos állítások közül
egyetlenegy marad vitathatatlan. Az, hogy minden kis szigetet teljesen körülvesz a tenger.
Az észlelt és elővetített hatások és kockázatok első (SPM.B.1.) pontja szerint „az ember által
előidézett éghajlatváltozás – beleértve a gyakoribb és intenzívebb szélsőséges eseményeket is
– a természetes éghajlati változékonyságon túlmenő sokféle káros hatást és kapcsolódó
veszteségeket, károkat okozott a természetnek és az embereknek egyaránt.” Nos, ennek is éppen
annyi alapja van, mint a többi félelemkeltő állításnak. Egy ugyancsak friss – ábrákban és
adattáblázatokban gazdag – tudományos publikáció fényében úgy tűnik, hogy az a
szélsőségekről szóló rész nem is a Földről, hanem valami egy exobolygóról szólnának. De
lássuk a tanulmány (Alimonti et al., The European Physical Journal Plus, 2022, 137, 112)
néhány részletét. (A teljes cikk magyar fordítása elolvasható az Energiapolitika 2000 Társulat
honlapján.)
Előre kell bocsátani, hogy nem egyértelmű, mi tekinthető megbízható és reprezentatív globális
idősornak. Gyakran kell ugyanis olyan lokálisabb jellegű megfigyelésekre szorítkozni,
amelyeket történelmileg alaposabban megfigyelt területeken végeztek, és az adatok is
megőrződtek. Amint a cikk megállapítja, a hőhullámok gyakorisága és időtartama az Atlantióceán északi részén nő. Ez könnyen magyarázható az emelkedő globális hőmérséklettel, de
következménye annak is, hogy a jelentések (mindenekelőtt az amerikai Nemzeti Óceán- és
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Légkörkutató Hivatal, a NOAA jelentései) idővel egyre több részletre terjedtek ki. A bolygó
más területein a hőhullámokban csökkenés figyelhető meg, és van, ahol nem vehető ki
semmiféle tendencia, ami a globálisan nagy mértékű időbeli állandóságra utal.
A globális megfigyelések mindmáig nem mutatnak szignifikáns trendeket sem a hurrikánok (a
trópusi óceánokról kiinduló, gyorsan forgó viharok) számában, sem az általuk felhalmozott
energiában. Az atlanti-óceáni trópusi viharok számának emelkedő tendenciája szinte teljes
mértékben a rövid ideig (kevesebb, mint 2 napig) tartó viharok számának növekedésének
tudható be. A megfigyelés korai szakaszában a rövid ideig tartó viharok száma nyilván azért
volt kevés, mert ilyenekkel az akkori hajóforgalom csak ritkán találkozott.
A globális csapadék mennyisége az adatok szerint nő. Ennek ellenére a szélsőséges csapadék
mennyiségében nincs érdemi tendencia. Egy összesítő munka arra a következtetésre jutott, hogy
1900 és 2009 között 8326 kiválónak minősített mérőállomás 90%-ában változatlanság
tapasztalható. Mintegy 2%-nyi esetben csökkenést, 8% esetében növekedést mutattak ki. A
szélsőséges esőzésekről és áradásokról többek között megállapították, hogy kevésbé gyakoriak
és kevésbé szélsőségesek manapság, mint a kis jégkorszakban voltak. (A középkori meleg
időszakban az árvizek ritkán fordultak elő, a kis jégkorszakban azonban gyakrabban és
intenzívebben.) A szerzők hangsúlyozzák az aszály által érintett területek százalékosan
csökkenő tendenciáját.
Az elmúlt évtizedekben műholdas mérések arra hívták fel a figyelmet, hogy a mezőgazdasági
és a természetes ökoszisztémák termőképessége jelentősen megnőtt. Ennek a globális
jelenségnek az elsődleges oka a légköri CO 2-koncentráció emelkedése, ez ugyanis fokozza a
fotoszintézist. A globális zöldülés jelensége arra késztet bennünket, hogy vegyük figyelembe a
légköri CO2-szint növekedésének pozitív hatásait is. Gondoljunk bele: a kukorica, a rizs, a búza
és a szójabab mezőgazdasági termelése 18%-kal csökkenne abban az esetben, ha a CO2-szint
300 ppm alá esne vissza. A világélelmezésben legfontosabb szerepet játszó négy növény
globális termésátlaga 1961–2019 között pozitív lineáris trendet mutatott (3,3%, 2,4%, 2,6% és
3,8%), és a növekedés nagyrészt a CO2-trágyázás hatása. A lineáris trendtől való eltérés mértéke
az utóbbi években nem emelkedett, ami kizárja a szélsőséges események következményeinek
növekedését.
Foglalkozik a tanulmány a természeti katasztrófák időbeli alakulásával is. A huszadik század
második felében a katasztrófák számában jelentős növekedés következett be, de ennek fő oka
az országok növekvő jelentési képessége volt. Amióta a megfigyelési és jelentéstételi kapacitás
megbízható szinten stabilizálódott, a katasztrófák száma állandósult, illetve némileg még
csökkent is. Ezt támasztja alá, hogy ugyanilyen (gyorsan növekvő, majd beálló) tendencia
látszik az észlelt földrengésszámok időbeli alakulásában is. És a földrengések nem a
felmelegedés miatt pattannak ki…
Maximálisan egyetértek az olasz kollégák által írt tanulmány következtetéseivel: „ha úgy adjuk
át gyermekeinknek a stafétabotot, hogy nem terheljük őket az éghajlati vészhelyzet miatti
szorongással, lehetővé tehetnénk számukra, hogy objektívebb és konstruktívabb lélekkel
nézzenek szembe a csakugyan létező problémákkal, mint például energia, élelmiszer,
egészségügy. Célunk, hogy sokoldalúan mérlegeljünk, és ne hozzunk olyan intézkedéseket,
amelyekkel a rendelkezésünkre álló korlátozott erőforrásokat költséges és nem hatékony
megoldásokra pazaroljuk. Az, hogy a huszonegyedik század éghajlata hogyan alakul, mélyen
bizonytalan. Növelnünk kell az ellenálló képességünket, bármit is hozzon a jövő éghajlata.”
Legvégül: „az éghajlatváltozás kezelése nem öncél, és nem az éghajlatváltozás az egyetlen
probléma, amellyel a világnak szembe kell néznie. A cél az emberi jólét javítása a
huszonegyedik században, a környezet védelme, amennyire csak lehet. Értelmetlenség lenne
nem ekként cselekedni, mert ez olyan lenne, mintha nem vigyáznánk a házra, ahol születettünk
és nevelkedtünk.”
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Aki keres, számos ehhez hasonló tudományos tanulmányt talál, de azokat a média nem
reklámozza. Ha ezek mégis eljutnak az embereknek, egyre többen belátják, hogy az uralkodó
globalista ideológia rossz diagnózist állított fel, és rossz terápiát erőltet.
Sopron, 2022. március 3.
Szarka László Csaba
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