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H í r l e v é l 
 

2022/3 

2022.01.21. 

 

 

Választmányi ülés 
 

 

Idei év első ülését tartotta (on-line) a 

Választmány 2022. január 20-án.  

A Választmány minden előterjesztést 

megszavazott. Az emlékeztető hamarosan 

elérhető lesz a Honlapon. 

 

A Választmány tárgyalta és elfogadta a 

tisztújítás menetrendjét és Dr. Dúl Jenő 

tagtársunkat kérte fel a Jelölő Bizottság 

elnökének.  

 

A Kiadói Bizottság Székács Annamáriát, a 

Csepeli Helyi Szervezet elnökét jelölte a 

BKL Kohászat felelős szerkesztőjének, 

amit a Választmány jóváhagyott.  

 

Sok sikert kívánunk munkájukhoz! 

 

A Választmány egyúttal Balázs Tamás ex-

felelős szerkesztőnek megköszönte eddigi 

magas színvonalú áldozatos munkáját. 

 

Jó szerencsét! 

 

Zelei Gábor 

 

 

 

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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XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 
 

 

Tisztelt Tagtársak és érdeklődők! 

 

Elindult a regisztráció a Siófokon március 

9-11. között megrendezésre kerülő XIV. 

Kő- és Kavicsbányász Napokra. 

 

A jelentkezési lapot innen, az előadás 

bejelentő lapot pedig innen tölthetik le. 

 

Jó szerencsét! 

 

Szervező Bizottság 

 

 

 

LX. Bányamérő Konferencia 

 
  

 
   

 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányamérő Szakcsoportja, 

a Magyar Bányamérő Alapítvány  

tisztelettel meghívja Önt és munkatársait az 
 

LX. Bányamérő Konferencia rendezvényre. 

 

Kerettéma:  

Múltunk és a modern jövő 

A konferencia időpontja: 2022. május 25-26-27. 

Helyszín: MVM Hotel Panoráma 

8313 Balatongyörök, Petőfi u. 5. 

Részvételi díj: 55.000 Ft + 27% áfa 

 

Kedvezményes részvételi díj: 

-OMBKE tagok részére: 45.000 Ft + 27% áfa;  

-nyugdíjas és munkanélküli egyéni befizetők részére: 30.000 Ft + 27% áfa,  

-diákok részére: 15.000 Ft + 27% áfa 

-1 napos részvételi díj: 15.000 Ft + áfa 

A részvételi díjat magánszemélyek, intézmények átutalás útján fizethetik be az 

OMBKE bankszámlaszámára: K&H Bank 10200830 -32310119-00000000  

Az átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük a 

befizető nevét és a „Bányamérő Konferencia” szöveget feltüntetni! 

Jelentkezési határidő: 2022. 05.15. 

A részvételi díj tartalmazza: a konferencia, az előadások közötti büfék (kávé, üdítő), kettő ebédet, 

szakmai programok költségeit, a kiadványt és az emlék korsót. 

 

A nyugdíjon kívül más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas és diák kollégák a részvételi díjat a 
helyszínen is befizethetik, de jelentkezniük kell a megadott határidőig. 

Az OMBKE az átutalt részvételi díjról számlát állít ki a jelentkezők részére, mely tartalmazza a 

részvételi díjat a szállásdíj kivételével. 

 

Az érvényben lévő egészségvédelmi előírások betartása kötelező! 

https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgsF0CkwYWcYf-QPLJQ?e=OdcwrC
https://1drv.ms/w/s!Ar_ujpvQASOdgsF1Y2lq6N1AxJO5og?e=u1qdpy
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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. 

 

A szokásos lillafüredi OMBKE Bál idén 

a jelenlegi COVID helyzetre való 

tekintettel nem kerül megrendezésre. 

 

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 

 

XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok 

2022 

Siófok március 9-11.  

Dank Viktor emléknap OMBKE 

székház 

március 17.  

„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.  

LX. Bányamérő Konferencia Balatongyörök május 25-27.  

Péch Antal sírjának 

megkoszorúzása 

Selmecbánya június 14.  

Európai Bányászati Szövetségek 

Szervezete találkozó 

Szlovénia június 18.  

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

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.  
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In Memoriam Kovács László 

 
 

Kovács László okl. kohómérnök (1952) 

írói, lapszerkesztői munkásságával 

kapcsolatban indokoltnak tartom a műszaki 

szövegek helyesírása témában készített 

anyagának megosztását a listatársakkal. 

Csatoltan küldöm a BKL Kohászati Lapok 

1978. évi 2. szám Öntöde rovatában 

megjelent Öntészeti helyesírási 

szójegyzék bevezetőjét és a mellékletét. A 

hetvenes évek végén készített összeállítása 

ma is időszerű és a követése fontos a 

szakmai szövegek készítőinek. Aktív 

oktatói tevékenységem idején 

megosztottam a szakdolgozatot és 

diplomamunkát készítő hallgatóimmal és az 

utóbbi időben a BKL Kohászat 

szerkesztőség tagjaként a cikkírókkal. 

Ajánlom a listatársak figyelmébe. 

 

Kovács László 60 éves jubileumi oklevél 

kérvényéhez a csatolt életrajzot készítette. 

A lapszerkesztői munkáját nem említette. 

Hozzátettem a MATARKA adatbázisban 

található közleményeit. Olyan szerkesztő 

volt, aki kitöltötte a lapot a saját írásaival, a 

szakcikkek mellett az öntészeti 

szakirodalom értékes anyagaival, a hazai és 

külföldi öntészet fontos híreivel és a 

történetéről készített összeállításaival. 

 

Saját szakmai és oktatói munkámban - 

különösen a kezdetén a hetvenes években - 

sokat segített az általa összeállított és a BKL 

Öntöde lapban megjelent öntészeti 

szakirodalmi összefoglalók, melyek ma is 

használható értékes anyagok (a listában a 

cikk címe vastagon kiemelve). 

 

Ma, amikor a "Hogyan tovább OMBKE?" 

részét képezi a "Hogyan tovább BKL?", 

gondoljunk arra, hogy a múltból az maradt 

meg, amit elődeink a lapokban megírtak és 

a máról az marad meg, amit a kortársaink 

megírnak. 

 

Ennek jegyében tisztelettel emlékezünk 

Kovács László vasdiplomás kohómérnök 

elődünkre a kilencvenedik születésnapja 

után a BKL Kohászatban megjelent 

méltatással, emlékét nem csak az írásai, 

hanem a követői, tisztelői is megőrzik. 

Nyugodjék békében. 

Jó Szerencsét! 

 

Dúl Jenő 

 

 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

 

Kovács László 
vasdiplomás kohómérnök, 

 az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tiszteleti tagja 

 

2021. december hó 16-án, életének 93. évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 

2022. február 1-jén, 9.45-kor az Új Köztemető ravatalozójában lesz. 
 

 

Kovács Ágnes és Kovács Éva 

 

E-mail-cím: kvcsv@freestart.hu 

Táviratcím: 1149 Budapest, Egressy út 5. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZKr6eNf9GSxghFARsyXfWB-uPwJOkkqa/view
https://drive.google.com/file/d/1ZKr6eNf9GSxghFARsyXfWB-uPwJOkkqa/view
https://drive.google.com/file/d/1ll1jusr9yTnh67ijhjSUDzY9PCToPKOB/view
https://drive.google.com/file/d/1PAnAjAB82uCb4TLSWS4hnPGXmt6n8W3D/view
https://drive.google.com/file/d/1GGjOVwpfDcs6UK2FFiHUSFyJ5gfH5r9i/view
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In memoriam dr. Fodor Béla alias Apózer 
(1943-2022) 

 

 

Szeretett évfolyamtársunk, dr. Fodor Béla 

geológusmérnök kissé váratlan 

hirtelenséggel 2022. január 17-én 

otthonában elhunyt. 

 

Megint itt hagyott bennünket évfolyamunk 

egyik oszlopos tagja. Közel voltunk 

egymáshoz mind térben, itt lakott néhány 

utcával feljebb, mind szellemben, ő is 

szerette a gyengébbik nemet. Gyakran 

beszéltünk telefonon és szinte naponta 

váltottunk számítógépes levelet. Legutóbb 

Újév táján keserű iróniával ecsetelte egyre 

romló fizikai állapotát, de örömmel 

újságolta, hogy a vírusjárványt sikerült 

elkerülni, és hogy mindig van szakmai 

elfoglaltsága, szakértői munkája. Aztán 

január 17-én, hétfőn koradélután kaptam a 

mellbevágó hírt Évától, a feleségétől, hogy 

Béla pészmékerrel erősített szíve megállt 

dobogni. Nemsokkal később Wastagh 

mondta, hogy déltájban még beszéltek egy 

szakmai ügyben. Ilyen az élet! 

 

Pécsett a Nagy Lajos gimnáziumba járt, 

ahol édesapja is tanított. Ott került 

kapcsolatba a barlangok világával, amely a 

bányászathoz és a geológiához vezette. 

1961-ben együtt kezdtünk, már az egyetemi 

évek alatt kitűnt szorgalmával és jó 

közösségi szellemével, részese volt 

rendezvényeinknek, Évát is a VI-os 

Klubban találta meg. Végzés után 

Kincsesbányára, a bauxitbányászathoz 

került, ahol Ürgével segítették egymást az 

indulásban. Sikeres pályáját bizonyítja, 

hogy több mint 30 évet töltött az iparban, és 

főgeológusként élte meg a nagyvállalat 

átalakulását, felbomlását. A 

nyersanyagkutatáson túl különösen a 

készletek műszaki és gazdasági 

minősítésében mélyedt el. Így hívták meg a 

90-es években a KFH-hoz, ahol az 

ásványvagyon-nyilvántartási osztály 

vezetője lett. 

 

Szakmai karrierjét is ennek a speciális, 

általa is sok tekintetben fejlesztett 

tudásának köszönhette, szinte minden hazai 

bányászati fejlesztésnél és beruházásnál 

szakértett, tagja lett számtalan hazai és 

nemzetközi szakértői testületnek, és bejárta 

szinte az egész világot (USA, Kína, 

Vietnam stb.). Két alkalommal nekem is 

volt szerencsém vele utazni, amikor 

Németországban tartott angol nyelven 

nagyívű előadást a szénelőfordulások 

minősítéséről. Büszke voltam, hogy társa 

lehettem! Aktivitását szakértései, tervezési 

munkái és száznál több publikációja 

mutatták. Az utóbbi években a jövő 

geológusnemzedékének oktatásában is részt 

vett. 

 

Mindig jó társasági ember volt, hangulatot, 

tartalmat és vidámságot adott 

összejöveteleinknek. Tudásának birtokában 

bízott szakmánk felvirágozásában! 

Isten nyugosztalja, béke poraira! 

 

Hamvasztás utáni temetése 2022. február 8-

án déli 12 órakor lesz a budapesti Farkasréti 

temető központi ravatalozójából. 

 

Utolsó Jószerencsét! 

 

Martényi Árpád a. Liliom 

valétaelnök 
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In Memoriam Gaál (Kálmán) Ottó 
1938-2021 

 

 

Gaál Ottó okl. bányagépészmérnök 

2021. június 1-én délutáni pihenés közben 

váratlanul elszenderült tele tervekkel, 

egészségesen, minden előjel nélkül. 

1938. november 20-én született 

Balatonkeresztúron. Középiskolai 

tanulmányait követően Kaposváron a 

Táncsics Mihály gimnáziumban 

érettségizett. 1957-ben sikeres felvételit 

követően kezdte meg mérnöki tanulmányait 

Miskolcon a Nehézipari Műszaki Egyetem 

Bányamérnöki Karon, a bányagépész 

szakon, ahol 1962-ben oklevelet szerzett. 

Első munkahelye pályakezdőként a 

Mecseki Szénbányák vállalatnál volt 

Pécsen. Az itt töltött tíz év alatt, mint 

művezető, gépészeti vezető, tervezőmérnök 

és műszaki fejlesztési csoportvezető sok 

üzemi tapasztalatot és vezetői gyakorlatot 

szerzett, közben levelező tagozaton 

elvégezte  a bányaipari gazdasági mérnök 

szakot.  

1971-ben felismerve a földgáz egyre 

növekvő szerepét szakmát nem, de állást 

változtatott és a Dél-dunántúli 

Gázszolgáltató Rt.-nél lett főmérnök. A 

következő tíz évben, mielőtt a vállalat 

műszaki igazgatóhelyettesévé kinevezték 

tanult és tanított, oktatott is. 

1976-tól már részt vett a gázipari 

szakmérnök képzésben a Pécsi 

Tudományegyetem Pollák Mihály Műszaki 

és Informatikai Karán, mint tanársegéd, 

majd adjunktus 1984-től pedig már, mint 

főiskolai docens. Először műszaki-

szervezési ismereteket tanított, majd a 

posztgraduális gázipari szakmérnök képzés 

bevezetésében vett részt ill. folytatta oktatói 

munkáját. 

1987-ben kinevezték Dél-Dunántúli 

Gázszolgáltató Rt. vezérigazgatójának, 

majd 1996-98 között, a sikeres német 

privatizációt követően, mint elnök-

vezérigazgató vezette a vállalatot. 1997-

1999 között a Gázszolgáltatók 

Egyesülésének elnöke is volt.  

1998. december 1-től nyugdíjas, de 

nem vonult vissza, mert ezt követően a G-

Dipól Humánpolitikai Kft-nél még több, 

mint 10 évig volt ügyvezető igazgató, 

továbbá elvégezte Budapesten a 

Közgazdaságtudományi és 

Államigazgatási Egyetem Európai Uniós 

forrás- és programmenedzsment, valamint 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Európai Uniós szakértői Multiplikátori 

tanfolyamát. Így már a mérnöki 

menedzsment képzés keretein belül az 

Európai Uniós tervezési és pályázási 

feladatok megoldását, az elvárásokat és a 

szabványokat tanította a Pollák Mihály 

Műszaki Főiskolán. 

Legendás jó vezető és oktató volt. 

Fejlett oktatási rendszerek bevezetésével 

tette hatékonnyá a képzést és ezeket a 

vállalati gyakorlatban is alkalmazta. 

Munkája során több kitüntetésben és 

elismerésben részesült, többek között tagja 

volt az Országos Bányászati és Kohászati 

Egyesületnek.  

Gaál Ottó a feleségét, lányát 

rajongásig szerető és támogató, őszinte, 

segítőkész ember, kiváló kollega és barát 

volt. Kedves Ottó nyugodj békében! 

Emlékét megőrizve mondunk utolsó 

Jószerencsét! 

 

Beke Imre  
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FÖCIK Hírek 

 
 

 

Meghívó 
Öntözzünk, de miből…? 

A Magyar Természettudományi Társulat konferenciasorozata 

 

 

A részletes program itt érhető el. 

Helye: Online, Zoom 

Ideje: 2022. március 8. (kedd) és 22. (kedd) 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött. 

 

Az online regisztrációs felület erre a sorra 

kattintva érhető el. 

 

 

 

Ifjú Szakemberek Ankétja, 2022. március 25–26.  
Jelentkezés febr. 21.-ig! 

 
 

Tisztelt Tagtársaink! 

 

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 

Ifjúsági Bizottsága és a Magyarhoni 

Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága 2022. 

március 25-26-án, Orosháza-

Gyopárosfürdőn, az Alföld Gyöngye Hotel 

és Konferenciaközpontban rendezi meg 

hagyományos közös konferenciáját, az 

 

Ifjú Szakemberek Ankétját. 

 

A rendezvényre regisztrálni csak on-line, a 

http://www.isza.hu honlapon keresztül 

lehet, ahol a benyújtandó absztrakt formai 

követelménye is megtalálható. 

 

Ha bármilyen problémája adódik a 

jelentkezéssel, kérjük, keresse meg a 

szervezőket vagy a Magyar Geofizikusok 

Egyesülete Titkárságát (1145 Budapest, 

Columbus u. 17-23. 4/401, tel: (1) 201-

9815). 

 
 

 

Aktuális Földfizika 
 

 

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet 

(FI) online ismeretterjesztő beszélgetéseket 

indított útjára „Aktuális Földfizika” 

címmel. Az ismeretterjesztő beszélgetések 

célja aktuális és jelentős közérdeklődésre 

számot tartó földfizikai események 

hátterének bemutatása és értelmezése az 

intézet és vendég szakemberek 

közreműködésével. Az első alkalom 2022. 

január 19-én, szerdán, 20:00-tól került 

megrendezésre, témája a Hunga Tonga – 

Hunga Ha’apai vulkán kitörése volt. A 

rendezvény videófelvétele itt található a 

Youtube-on. 

Hír az intézet honlapján itt, Németh Károly 

vulkanológus írása e témában itt.  

A FI műszerei által észlelt hatásokról 

készült első összefoglaló pedig itt. 

 

Üdvözlettel: 

 

Szarka László 

 

* * * 

http://mtte.hu/sites/default/files/Ontozzunk_de_mibol_konf_Program.20220114.pdf
http://mtte.hu/?q=ontozzunk-de-mibol
http://mtte.hu/?q=ontozzunk-de-mibol
http://www.isza.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=8BsYA5EKZJE
https://epss.hu/aktualis-foldfizika-1-a-hunga-tonga-hunga-haapai-vulkan-kitorese-tobbfele-hazai-nezopontbol/
https://epss.hu/hunga-tonga-hunga-haapai-vulkan-katasztrofalis-kitorese/
https://epss.hu/a-tongai-vulkankitores-okozta-nyomasvaltozast-a-fi-muszerei-is-eszleltek/
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Miskolci Egyetem Hírei 
 

 
 

 

Jubileumi Oklevélátadó Ünnepség 2022 

 

 
 

A Műszaki Földtudományi Kar felhívását a 2022/1-ben találják. 

  

 

 

3515 Miskolc, Egyetemváros 
Telefon (36) 46 565-091, Fax (36) 46 565-408 

makdekani@uni-miskolc.hu 
  www.mak.uni-miskolc.hu 

MŰ S Z A K I  A N Y A G T U D O M Á N Y I  K A R  
 Iktatószám: MA/ 34 /2022 

F E L H Í V Á S 

RUBIN-, A VAS-, A GYÉMÁNT-, VAGY ARANYOKLEVÉL IGÉNYLÉSRE 

 
 A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felhívást intéz az Alma Mater 

egykori hallgatóihoz, akik 1952-ben, 1957-ben, 1962-ben, illetve 1972-ben (70, 65, 60, 50 éve) 

vették át diplomájukat a Kohómérnöki Karon Miskolcon, vagy a Sopronban.  

Várjuk jelentkezésüket, hogy részükre, jogosultságuk alapján, a rubin-, a vas-, a gyémánt-, vagy 

aranyoklevél kiállítása érdekében szükséges intézkedéseket meg tudjuk kezdeni. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. március 15. 

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

- kérelem nyomtatvány hiánytalanul kitöltve 

- oklevél fénymásolata 

- rövid szakmai önéletrajz (maximum egy A/4 oldal egyes szám harmadik személyben 

fogalmazva) 

- egy darab igazolványkép. 

A teljes lista és a kérelem nyomtatvány elérhető a kari honlapon: www.mak.uni-miskolc.hu. 

Kérjük, hogy a dokumentumokat elsősorban elektronikus formában, az írott szöveget 

formázatlan word dokumentumként, a fényképet önálló fájlként szíveskedjenek megküldeni. 

 

A jubileumi oklevélátadó ünnepség várható időpontja: 2022. június 25. (szombat) 

 

 

Miskolc, 2022. január 14. 

Dr. Palotás Árpád Bence 

   dékán 

 

Elérhetőségek: 

E-mail: stumpf.eva@uni-miskolc.hu 

Cím:  Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatal 

3515 Miskolc-Egyetemváros C/1. I. emelet 108. szoba      

Telefon: +36/46/565-091 
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Frank Arnott Award - ME MFK - UBB Kolozsvár - Zágrábi 

Egyetem hallgatóinak közös produkciója 
 

 

Egy hét múlva online előadják a hallgatók 

az ME MFK - UBB Kolozsvár - Zágrábi 

Egyetem hallgatóinak közös produkcióját 

Írország érces potenciáljának értékeléséről. 

A munka a PDAC által kiírt Frank Arnott 

Award versenyre készült. A földtan, 

geofizika, geokémia együttes értékelése 

készült el összehangolt csapatmunkában. 

Nem jutott a csapat a döntőbe, de 

meglátogatja a csapatot az egyik szponzor 

cég, és a diákok online belépőt kapnak a 

torontoi konvencióra majd márciusban. A 

csapat újra indul a 2022-es versenyben is. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

Regisztrálni itt lehet. 

 

Földessy János 

egy. tanár 

 
 

* * * 
 

Aktuális kérdések és kétségek az energetikában 
 

 

2022. január 18-án a Magyarhoni Földtani 

Társulat meghívására/felkérésére online-n 

került sor  

 

Holoda Attila „Aktuális kérdések és 

kétségek az energetikában” c. 

105 perces kiváló, nagy szakmai 

tartalommal, különleges ábrákkal tarkított 

előadására. 

Az előadás itt megtekinthető. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Németországi energetika 
 

A napokban jelent meg a „DIE 

ENERGIEWENDE IN 

DEUTSHLAND/STAND DER DINGE 

2021” c. kiadványa, melyből „szemezés”. 

2020-hoz viszonyítva a megújuló villamos-

energia fogyasztás 42,36 % volt az előző 

45,6 % helyett. 

A földgázára tizenegyszer nagyobb lett. 

 
 

Primer energiafelhasználás (TWh) 

év megújuló hagyományos összesen 

2019 529 2998 3527 

2020 545 2717 3262 

2021(előzetes) 545 2797 3343 

    

Földgáz és feketekőszén (TWh) 

év fosszilis-gáz feketekőszén  

1990 637 641  

1995 777 572  

2000 829 561  

2005 903 502  

2010 881 476  

2015 770 480  

2021(előzetes) 905 292  

 

Dr. Horn János  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjGJqwKBXAfuWNT2-4lKU1FBz5JBPxl7uH1oPzYEM0tW2rg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=UIgDSX4HYTI
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A világon egyedülálló különlegesség volt 
50 éve kezdődött az intenzív bauxitkutatás Iharkúton… 

…és a bányászata 15 éve véglegesen befejeződött 

 

 
 

 

Nem szakmai ismertetőt, pláne nem 

tanulmányt, tudományos értekezést olvas 

majd itt a kedves érdeklődő, de nem is 

történeti áttekintést. Az elmúlt öt 

évtizedben az iharkúti bauxit-előfordulásról 

soktucatnyi tudományos cikk jelent meg, 

melyekben elsősorban geológusok fejtették 

ki elképzeléseiket arról, hogy ugyan miből 

is keletkezett és hogy a fittyfenébe is került 

oda ez a kiváló minőségű ásványi 

nyersanyag, mely az egykori magyar ezüst 

alapanyaga volt. Magánvéleményem – és 

ezzel egyik kollégámat sem szeretném 

megbántani –, hogy konkrét bizonyossággal 

a mai napig nem tudjuk az „igazságot”. 

 

Magát az iharkúti lelőhelyet már jóval 

korábban ismerték. Ifj. Noszky Jenő, a 

kiváló geológus már az ’50-es évek elején 

földtani térképezése során egyértelműen 

bejelölte a felszíni indikációkat, sőt, még 

egy-két kutatófúrás is mélyült, melyek – 

ilyen a kutató pechje – meddő, illetve, 

vékony és gyenge minőségű anyagot 

jeleztek. Ha az egyik fúrást csak 10 méterrel 

arrébb telepítik, néhány méter fedő alatt 30-

40 méter kiváló bauxitot találtak volna…  

 

A bauxitképződés vegyi folyamatát egészen 

pontosan tudjuk, és a már létrejött telepek 

fekü- és fedőképződményeit is jól ismerjük. 

Magának a telepképződésnek a folyamatát 

azonban már jóval kevésbé tudjuk 

elméletben rekonstruálni. A lehetséges 

közvetlen előzményeket csak találgatjuk, de 

találgatjuk azt is, hogy miből képződhetett a 

bauxit, és többnyire nagyon bizonytalanok 

vagyunk a telepképződés befejeződését, a 

telepeknek a felhalmozódást követő 

közvetlen alakulását illetően is, hiszen vajmi 

kevés bizonyítható konkrétumot tudunk. 

Minden teóriában akad ellentmondás. 

Ráadásul még a hazai karsztbauxit 

előfordulások is – régiók szerint – jelentős 

mértékben eltérő megjelenésűek. Az 

egymáshoz közeliekben sok hasonlóság 

fedezhető fel, míg az egymástól viszonylag 

távol esőkben lényegesen kevesebb. 

 

Karsztbauxitok

és

bauxitkarsztok

https://1drv.ms/p/s!Ar_ujpvQASOdgsIDx4zFOAU8XALfgw?e=c6j6N1
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Majd’ négy évtizeden át „bauxitos 

kenyeret” ettem. Különböző területeken 

ugyan, de mindig bánya-közelben voltam, 

hol úgy, hogy a bányában dolgoztam, hol 

úgy, hogy kutattam. Számomra nem csak 

munkahelyet adott a bauxit, de egy életre 

szóló élményt, csodálatot, hiszen szinte 

folyamatosan újabb és újabb 

meglepetéseket tartogatott. Igaz, a teljes 

titkát nekem sem sikerült megfejtenem, 

pedig ismerkedtem Vele kívülről és 

belülről, felülről és alulról, és közben 

hányszor, de hányszor összekoszolt, 

megizzasztott, becsapott, 

elbizonytalanított! 

 

Az Iharkút-Németbánya-Pápavár 

előfordulásra 1976 tavaszán kerültem, és a 

terület bánya-geológusaként közel 10 éven 

át dolgoztam ott, de a bányaterület sorsát 

továbbra is figyelemmel kísértem. Itt 

kizárólag külfejtéses bányászat folyt. 1976-

ban az Iharkút I. telepet már javában 

fejtették, de már a II. sz. telep is részben 

letakarításra került. Itt kezdődött életem 

legnagyobb szakmai élménysorozata. Itt 

éreztem meg igazán a szakma zamatát, a 

kisebb-nagyobb felfedezések örömét, és 

talán-talán itt kerültem a legközelebb a 

telepképződés rejtelmeinek feloldásához. 

Szakemberként én láthattam először a 

bányászati feltárás során előbukkanó, 

korábban soha, sehol nem tapasztalt 

döbbenetes méretű paleokarsztos 

formakincs elemeit, ezek addig nem ismert 

törvényszerűségeit felismerve én 

vezethettem a bányabeli kutatásokat, 

melyeket én dokumentáltam először. Itt 

fedeztem fel azt, hogy a szélsőséges 

formakincs a bauxit telepképződés addig 

kevésbé ismert törvényszerűségeit tárja 

elénk, és ezek ismeretében a felszíni kutatás 

sokkal sikeresebb hipotézis alapján 

tervezhető. Később, amikor itthon és 

külföldön kutattam, az itt szerzett 

tapasztalataimnak, felismeréseimnek nagy 

hasznát vettem. 

 

A közelmúltban elhunyt Dank Viktor, a 

magyar gyakorlati földtan egyik ikonja 26 

esztendővel ezelőtti (!) 70. születésnapja 

alkalmából rendezett ünnepi ülésen a 

laudációkat megköszönve egyebek között – 

persze tréfásan – ezt mondta: - Amit egy 

geológuskalapáccsal és egy lupéval nem 

lehet megállapítani, az a földtanban nem is 

érdekes… 

 

Megmagyarázni nem tudom, hogy miért 

nem írtam szakmai cikkeket… Talán 

ezért… 

 

A fenti képre klikkelve nézzétek meg egy 

pár diámat! Rengeteget fényképeztem, 

dokumentáltam abban az időben, ennek egy 

töredékét tárom most elétek. Olyan 

félelmetes és egyedi paleo-karsztos világba 

nyertek betekintést, ami e külfejtések előtt 

és után sem volt látható sehol a világon! 

Hasonlóak persze voltak, sőt, még ma is 

láthatóak, de ilyen méretűek nem. A fotók 

bemutatásakor lényeges érdekességekre is 

felhívom a figyelmet, és vázolom az én 

telepképződési elképzelésemet. A 

bemutatót néhány föld alatti és távolabbi dia 

zárja. 

 

Ezekből a csodákból ma már semmi nem 

látható… A rekultiváció mindent 

eltemetett.  

 

Jó szerencsét! 

 

dr. Pataki Attila 
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Magyar Nap és Atom Szén nélkül? 
Livo László okl. bányamérnök, geotermikus szakmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető 

MARKETINFO Bt. 
 

Úgy tűnhet, minden ország önálóságának alapköve az energiabiztonság. Vannak, akik 
inkább az összekapcsoltságban hisznek. Az energia és egyéb infrastruktúrák 

országhatárokon átívelő összekötésében. S ez majd előbb-utóbb az államhatárokat is 
feleslegessé teszi, mondják. Dolgozatunk azt vizsgálja, hogy az energiabiztonságon belül a 

villamos energia mindenkori rendelkezésre állása nap- és atomenergia kizárólagosságával 

megoldható-e? 
 

 

Hazánk primer energiahordozó 

kincseinek rangsora a Nap által 

rendelkezésünkre bocsátott energiával 

kezdődik. A második helyen a 

szénvagyonunkat, a harmadikon a 

geotermikus energia vagyonunkat 

említhetjük meg. Mai energetikánkban 

érdemleges helyet egyikük sem foglal el... 

(1. sz. táblázat) 

 
 

Energiatermelési adatok 2015                                                                                1. sz. táblázat 

Ország Japán Németország Magyarország Mértékegység 

GDP 4462,32 3696,61 142,91 BUSD (2010) 

Népesség 126,98 81,69 9,84 millió fő 

Energia hordozó termelés 30,28 119,57 11,30 Mtoe/év1 

TPES2 429,79    307,79 25,21 Mtoe/év 

Energia hordozó import 409,09 198,31 13,58 Mtoe/év 

Saját villamos áram termelés 1041,34 646,89 30,34 TWh 

Villamos áram termelés szénből 343,22 293,71 5,91 

TWh/év 
atomenergiából 94,37 91,79 15,83 

napenergiából 35,86 38,73 0,12 

Villamos áram fogyasztás összesen 998,68 573,00 40,33 

Fajlagos villamos energia fogyasztás 7,86 7,01 4,1 MWh/fő/év 

CO2 kibocsátás 1141,58   729,77 42,48 Mt 

Forrás: IEA 20153 

 

 

Magyarország energia fogyasztása 

közel 950 PJ4/év. A szükséges kényelmi 

hűtés-fűtést, valamint az ipari és a 

mezőgazdasági hőenergiát többféle 

energiahordozóból és elenyésző 

mennyiségű villamos áramból, a 

közlekedési energiát leginkább 

fluidumokból, míg a széles körben használt 

villamos energiát a szén energetikai 

szerepének -csak Európában gyakorolt- fura 

értelmezése miatt, „szénmentes” primer 

energiahordozó körből állítjuk elő. 2018-

ban az arányok a három energia 

felhasználási csoport között közel 

azonosak. A villamos energiájú közlekedés 

gyors térnyerése ezt az arányt a villamos 

energia javára ⅓-ról ⅔ felé viszonylag rövid 

idő, akár 15-20 esztendő alatt eltolhatja. 

 

 

 

 

 
1 Mtoe = Millió tonna olaj egyenérték; 1 Mtoe = 44,769 PJ = 12,436 TWh 
2 TPES = összes elfogyasztott primer energia 
3 IEA= International Energy Agency 
4 1 PJ = 0,28 TWh 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zileg_elismert_f%C3%BCggetlen_orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
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1. ábra 

Erőmű kapacitásaink jogszabályi leépülése 
 

 

Az MVM5 adataiból kiindulva a mai 

helyzet az, hogy a hazai villamos rendszer 

szabályozásában közel 7780 MW 

összteljesítményű nagy- és kiserőmű vehet 

részt. Melyek nagyobb része (kb. 4000 

MW) folyamatosan termelhetne. Bár az 

összes kapacitás több mint 50%-a 

szénhidrogént égetne üzem közben, és 

csupán 11% lignit (szén) üzemű. Sajnos 

nem ezt a gyakorlatot folytatjuk. 

Az 1. sz. ábrán a várható hazai villamos 

energia fogyasztást és termelést látjuk. 

Fogyasztásunk jelentősen nem bővül. 

Ugyanis a lefelé épülő energiaigényes 

iparágak egyre kisebb, míg a szolgáltatás és 

a háztartások egyre nagyobb fogyasztóvá 

válnak. Ha erőműveink oldaláról nézzük a 

diagramot azt mondhatjuk, hogy e rövid idő 

alatt a közel 12000 MW-nyi kapacitással 

rendelkező villamos erőmű parkunk jóval 

6000 MW alá csökken. A gyors változás 

oka az erőművi szenes blokkok idő előtti 

bezárása és földgázzal üzemeltethető 

blokkjaink üzemszünete mellett döntő 

részben az országba érkező határtalan 

mennyiségű import villamos energia. Az 

egyesített európai villamos energia 

rendszerben mi vagyunk az egyik olyan 

 
5 MVM= Magyar Villamos Művek 

ország, aki az energia átvétellel be tudunk 

segíteni a rendszer stabilitásának 

fenntartásába. Pénzügyi szempontból 

csökkentve Németország Energiewende6 

okozta anyagi veszteségét (1. sz. táblázat). 

Az ábrát szemlélve, saját kapacitás oldalról 

folyamatos egy jogi nyomás is erőmű 

parkunkon, mely a leépülést gyorsíthatja. A 

környezethasználati engedélyek lejárata. 

Energia biztonságunkat nézve, rövid 

távú szempontok szerint az áram vásárlási 

lehetőségek kihasználása természetesen 

üdvözlendő! Azzal együtt már kevésbé 

örömteli, hogy ez és a Paksi blokkok 

együttesen jócskán elnyomják a hazai 

erőmű park napi termelési lehetőségét. 

„Nagyerőműveink” kihasználtsága a 

kapacitásaikat tekintve az MVM adatai 

szerint mindössze 23%-on áll! A jövő 

szempontjából egyáltalán nem szerencsés 

ezt a gyakorlatot hosszasan fenntartani az 

erőműves szakmák leépülése miatt sem. 

Nyugdíjba kerülnek azok a szakembereink, 

akik az atomon kívüli technológiákat 

ismerik. Nincs szükség utánképzésre, a 

megújulós technológiák megtanulására és 

gyakorlására. A valaha világhíres magyar 

erőmű építési tudás Erőterv, Erbe, Erőkar és 

6 Energiewende = energia politika 
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mások, már csak legendák szintjén léteznek 

villamos gépgyártásunkkal és a volt 

egyetemi- és szakmunkás képzéssel együtt. 

A villamos áram termelésben is hosszú 

távon érdemes tervezni. Amennyiben a 

koncepción nem változtatunk hazánk 

villamos áram termelő képessége a 

szükséges üzemelő kapacitás 50%-a alá 

esik. Ez azt jelenti, hogy hamarosan nem 

lesz olyan erőművünk, ami hazai energia 

hordozóból állíthatja elő az áramot! 

Villamos energia rendszerünk az atom 

túlsúly miatt rugalmatlanná válhat, ha nincs 

kéznél a pillanatnyilag szükséges import 

áram. Arra már szinte szót sem érdemes 

vesztegetni, mi történhet például egy 

majdani 1200 MW-os atomerőművi blokk 

kiesése esetén. Itthon ugyanis nincs mivel 

pótolni. A hiányzó energiáért pedig 

beláthatatlan kinek mikor és mennyit kell 

(lehet) majd fizetnünk. 

Feltűnő, hogy már 2006-tól kezdve 

mennyire nyílik a hazai villamos energia 

„olló” (2. sz. ábra). Amíg Magyarországra 

24%-nyi villamos áramot főként német 

forrásból hoztunk be, addig Németország 

termelésének 52%-át külföldön értékesíti. 

Az energia hordozókban valóban szegény 

szigetország Japán: szintén termel eladásra 

áramot. (1. sz. táblázat) Érdekesség vagy 

inkább következmény, míg a CO2 elleni 

harcot vezető Németország villamos 

energia termelése hazánkénak 12-szerese, 

addig ezt az energiát 17-szer nagyobb 

széndioxid kibocsátással termeli meg, mint 

mi a sajátunkat. Természetesen csak így 

teheti, hiszen a napfény és a szél 

szünetekben a szén erőművek termelik a 

villanyt, amihez alapterhelésen 

folyamatosan működniük kell. A 

legfrissebb német adat, hogy 2018 első 

félévében fejlesztett 265 TWh villamos 

energia 36%-át szénerőműben állították 

elő. Joggal látszik érthetetlennek tehát, 

hogy az az ország, aki meghirdette a teljes 

széntelenítést, szénből nyert energiával 

kívánja ezt a célt elérni?! 

 

 

 
2. sz. ábra 

Magyar „villamosenergia olló” 

 
 

Hazánkban úgy tűnik a napjainkban már 

viszonylag olcsó szilícium alapú 

fotovoltaikus napelemtáblák elterjedése 

várható. A Kárpát-medence „kecsegtetően 

jó” besugárzási tulajdonságai miatt 

hektáronként 2 MW/ha teljesítményt 

telepíthetünk. Ahhoz, hogy országos 

méretekben jelentős mennyiségű 

napenergiát használhassunk fel, a 15% 

hatásfok miatt legalább 7000 hektár 

feláldozásával kell számolnunk.  
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3. sz. ábra 4. ábra 

Hazai villamos energia fogyasztásunk egy jövőbeli 

lehetséges szerkezete nyáron 

Hazai villamos energia fogyasztásunk egy jövőbeli 

lehetséges szerkezete télen 

 

 

A 3. és 4. ábrán az MVM adatait bázisul 

választva megszerkesztettük Magyarország 

nap- és atomenergiára alapozott téli- és 

nyári napi villamos energia gyártás és 

felhasználás egy lehetséges változatát. A 

diagramon feltüntettük az 50%-nyi majdani 

villamos járműpark által megnövelt napi 

villamos teljesítmény igényt. Az ábrákon 1-

el jelölt mezők energia hiányt, a 2-vel jelölt 

mezők el nem fogyasztott energia többletet 

jeleznek. A görbék alatti terület ugyanis a 

fogyasztáshoz szükséges termelési 

kapacitások által előállított energia 

mennyiség értékét adja, hiszen a vízszintes 

tengelyen az időt szerepeltetjük.  

Például nyáron 21 óra környékén 

normál esetben 20%, villamosított közúti 

közlekedéssel együtt csaknem 40% a 

pótolandó kapacitás! Télen a hiány jóval 

korábban éri el a maximumot. Villamosított 

közút nélkül már 18 óra tájban mintegy 

35%, a kapacitás hiány, 20 óra környékén 

közel 60%-ra nő! Azonban a leginkább 

verőfényes téli napon délidőben is közel 

20% hiányunk lehet... 

Az ábra azt is bemutatja, hogy napi 

viszonylatban egy gazdaságilag nyáron 

„optimális méretű naperőmű” kapacitás 

télen energia hiányt generál. A villamos 

járművek energia igényének időbeli 

jelentkezéséből az is lemérhető, hogy a 

villamos rendszer szabályozásába ez a 

jelentős energia tároló kapacitás mikor és 

milyen mértékben vonható be... 

Ha követjük a német példát, 

problémánk megoldását segítheti egy 

fosszilis erőmű park, mely készen áll a 

hiányok (1-es mezők) pótlására. 

Magyarország sem rendelkezik villamos 

energia igényeit maradéktalanul 

megtermelni képes fluidumokkal. 

Szénféleségekkel azonban igen! 

A villamos rendszer a megfelelő 

kapacitású szén erőmű és gázturbina park 

segítségével jól szabályozható. Ezek a 

nagy- és kiserőművek a rendszer 

biztonságát szolgálják akkor is, mikor 

politikai vagy piaci anomália, netán 

havária, szabotázs miatt az egyesített 

európai rendszer nem tud energiát adni vagy 

felvenni. Hazai energia forrásaink 

rendelkezésre állása láthatóan nemcsak 

energia biztonságunkat, de 

szuverenitásunkat és nemzetbiztonságunkat 

is fokozhatja felhasználásuk esetén. 

Országunk és benne villamos elosztó 

hálózatunk olyan erőművi blokk nagyságot 

kíván, melynek mérete ésszerűen maximált. 

A méret mind műszakilag mind 

gazdaságilag igazodik a villamos elosztó 

rendszer folyamatos üzemben tartásának 

szükségességéhez.  

A jövő atomerőművi blokkjai 1200 

MW-os blokkmérettel elképzeltek. Állandó 

üzem és tervszerű karbantartási kiesés 

mellett. Evidens, hogy akár tervezett, akár 

havária az üzemszünet oka, a blokk 1200 

MW folyamatos termelésére képes 

fotovoltaikus naperőművel nem pótolható. 

Ekkora kapacitású fosszilis erőművi 

blok(ok)kal sem rendelkezünk. A 3. és 4. sz. 

ábrákból az is leolvasható, hogy ez az 1200 
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MW a maximális áram igényünk 15-20%-a. 

Ugyanez 500 MW-os blokk nagyságnál 

csupán 6-10% lenne, ami technikailag 

sokkal könnyebben pótolható.  

Hazai villamos energia elosztó 

rendszerünk központosított, ezért az 

elmondottak alapján úgy gondoljuk, hogy 

mind az atomenergiának, mind a 

napenergiának jelentős feladata lehet 

hazánk villamos energia ellátásában. A 3. és 

4. ábrák azonban jól mutatják, hogy 

szerepük nem lehet meghatározó. Az 

atomenergia alaperőművi feladatra 

alkalmas. A napenergia kiegészítő 

energiaforrás az alkalmazni kívánt 

technikával. Látható, hogy energia 

mixünkből a fosszíliák köztük saját szenünk 

továbbra is és még hosszú ideig 

kihagyhatatlanok. Csakúgy, mint 

Németországban és másutt. 

Végül megemlítjük, a villamos energia 

alapú közúti közlekedés az EU országaiban 

egyidőben terjed. A villamos energia 

rendszer terhelési képe országonként 

jelentéktelen idő eltéréssel gyakorlatilag 

analóg Magyarországéval. Vélhető tehát, 

hogy minden tagország naponta közel 

azonos időben a 3. és 4. ábra által felvetett 

problémákkal találja majd szemben magát, 

melynek kezelésére az egyesített európai 

villamos energia rendszer mai formájában 

képtelen. 

 

 

 

A mi évfordulóink 2022. évben 

II. 
(Folytatás) 

Kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, hévíz- és gőzkitörések I. 

 

 

Magyarország területén az elmúlt 85 év 

során 77 kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, 

hévíz- és gőzkitörés következett be, 

amelyek közül az 2022-ben a 

következőknek van kerek évfordulója. 

 

1942 (80 éve) 

• Erdőszentgyörgy-1. A Magyar 

Királyi Kincstár részére, a 

Kolozsvári Bányakutató 

Kirendeltség megbízásából a 

Magyar-Amerikai Olajipari 

Részvénytársaság (MAORT) 

gőzüzemű fúróberendezése végezte 

bérmunkában a fúrás mélyítését 

1942 nyarán. A fúrás közben már 

185 m-ben és 194 m-ben is 

gázosodás jelentkezett, de az 

öblítőiszap sűrűség növelésével 

sikerült megszüntetni. A 232 méter 

talpmélységnél 1941. december 31-

én beépítették a 243 mm-es 

béléscsövet 232 méterig és a 

cementezése után cementkötési 

szünetet tartottak. A szünet alatt 

1942. január 1-én 5 óra 15 perckor a 

360 mm – 243 mm-es 

béléscsőközből gázkitörés alakult 

ki. A gázzal együtt megkötetlen 

cement, homok és víz áramlott ki. 

Terelők védelmében kiépítették a 

243 mm-es béléscsövet a 

fúrólyukból és 4 ½” fúrócsövet 

építettek be, amelyre rázárták a 

kitörésgátlót. Majd 1,36 kg/l 

sűrűségű öblítőiszappal elfojtották a 

kitörést. A fúrás műszaki 

felszámolása érdekében alulról több 

cementdugót helyeztek el és ezzel 

véglegesen lezárták a fúrólyukat. 

• Tótkomlós-2. A Magyar – Német 

Ásványolaj Művek Kft. (MANÁT) 

mélyítette le a kutatófúrást a korábbi 

gázkitöréses Tótkomlós-1. 

fúrásponttól 330 m távolságra. A 

béléscsövezett kútban 

rétegvizsgálatokat végeztek, 

amelynek során 100 bar nyomáson a 

földgázzal együtt rengeteg 

finomszemű homok is jött a 

felszínre. Az erózió megelőzése 

érdekében megszakították a 
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rétegvizsgálatot. A fúrómester a 

karácsonyfa egyik tolózárát olyan 

hirtelen zárta le, hogy az ennek 

hatására létrejött dinamikus ütés a 

karácsonyfa alsó pereme és a 

termelőcsőfej pereme között 

tömítetlenséget idézett elő. A 

tömítetlenség miatt gáz- és homok 

kifúvás keletkezett, a homokerózió 

elvágta a peremcsavarokat, 

tönkretette a termelőcsőfejet és 

kilyukasztotta a lefúvató vezetéket. 

A kútfejszerelvény eldőlt és szabad 

gázkilépés alakult ki. A gázkitörés 

28 órán keresztül tartott, eközben 

nagyon sok finom homokot hozott 

magával. Feltételezhetően az előző 

évben kitört Tótkomlós-1. fúrás 

sérüléseiből származó gáz fejtődött 

át a 900 m körüli laza homokokba, 

majd a gázkitörés során kitermelt 

sok homok következtében létrejött 

rétegomlás megakadályozta a gáz 

további belépését a kútba. A kitörés 

saját magát szüntette meg. A kút 

termelésre nem volt kiképezhető, 

így műszakilag végleg felszámolták. 

 

1957 (65 éve) 

• Görgeteg-Babócsa-12. Az 

Ásványolajkutató és Mélyfúró 

Vállalat Dunántúli Kerület, majd 

névváltozás után Kőolajipari Tröszt 

Dunántúli Kőolajfúrási Üzem 

mélyítette a fúrást. A 8 5/8” szelvény 

fúrása során a fúrócserék utáni 

öblítéseknél gázosodást észleltek. 

1957. április 9-én hajnalban a 

lyuktalpon végzett öblítés során az 

öblítőiszap olyan gázossá vált, hogy 

be kellett volna zárni a fúrócsőre 

záró kitörésgátló betéteket. 

Azonban azokat sem hidraulikusan, 

sem pedig kézzel bezárni nem 

lehetett. A 4 ½” fúrócső és a 9 5/8” 

béléscső közötti gyűrűstérből, 

valamint a 6” kifolyó tolózáron 

keresztül a fúrólyukba belépett 

földgáz az öblítőiszapot kilökte és 

gázkitörés következett be. A 

fúrótornyon kívüli fúróberendezés 

egységeit leszerelték és 

elszállították. A fúrótorony 1957. 

április 17-én eldőlt. Több 

eredménytelen elfojtási kísérlet után 

1957. április 18-án a kitörő földgáz 

hangja lecsendesedett, a fúrólyuk 

körül egy 20 méter átmérőjű kráter 

keletkezett, benne 20-30 méter 

magas szökőkúttal. A gázos 

vízkitörés 1957. április 28-ig 

folytatódott és azon a napon a 

fedőrétegek beomlása miatt a 

kitörés önmagától megszűnt. A 

szénhidrogénmezőn sebhely 

keletkezett, a fúrás nem érte el a 

földtani célját és műszakilag 

felszámolták. 

 

 
Eldőlt fúrótorony 

 

• Tótkomlós-9. A Kőolajkutató és 

Feltáró Vállalat Alföldi Kerület 

gőzüzemű rotari fúróberendezése 

mélyítette a fúrást. Az 1450 méter 

talpmélységnél 1441,5 méterig 

beépítették a 9 5/8” béléscsövet és 

elcementezték. A cementkötési 

szünet után a béléscsőből kifúrták a 

cementet és a fúrólyukat 1450 

méterig kitisztították. A fúrókiépítés 
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közben 222,73 méterig húzták ki a 

fúrószerszámot, amikor szállítószék 

javítás miatt 1 órán keresztül öblítés 

nélkül állt a fúrólyuk. A javítás 

közben 1957. április 7-én 1 órakor 

lökésszerűen a fúrócső és a 

gyűrűstér tetején át 30 m3 

öblítőiszapot dobott ki a fúrólyuk és 

gázkitörés alakult ki. A kitörés során 

– fokozott biztonsági intézkedések 

mellett – sikerült a 4 ½” fúrócső 

tetejére rácsavarni a biztonsági 

tolózárat, bezárták a kitörésgátló 

fúrócsőre záró betéteit és lezárták a 

lefúvató vezeték tolózárait. A lezárt 

lyukfejen 125 bar nyomás 

jelentkezett. Cementező 

szivattyúkkal 60 m3 1,25 kg/l 

sűrűségű nyomtak be a fúrólyukba 

és ezzel 1957. április 9-én sikerült 

megszüntetni a kitörést. 

A fúrást sikerült 1491 méterig 

lemélyíteni, a 6 5/8” béléscsövet 

1484 méterig beépíteni és 

elcementezni. Majd hozzákezdtek 

az 1484-1491 méter közötti nyitott 

réteg vizsgálatához 2 7/8” 

fúrócsövön keresztül. Az 

öblítőiszap vízre történt kicserélése 

után a kút kitermelte a vizet és 10 

mm-es fúvókán földgázt termelt. 

Mivel a szél a levegőbe engedett 

földgázt a kazánok felé vitte, ezért a 

kutat 1957. április 28-án 18 óra 30 

perckor lezárták. A lezárt 

kútfejszerelvényből 19 órakor – 

hatalmas süvítő hanggal – 

gázkifúvás keletkezett, amely a 

kitörésgátló záró betéteinek 

tömítetlensége miatt gázkitöréssé 

fajult. 1957. május 2-án a 6” kifolyó 

hidraulikus tolózárhoz sikerült 

csatlakoztatni egy 3 db tolózárból 

álló zsiliprendszert, ezen keresztül 

10 alkalommal sajtoltak be textil-, 

gumi- és bőrtörmelékből álló 

tömítőanyagot, amely végül a 

földgáz kiáramlási útját lezárta és a 

gázkitörés ezzel megszűnt. A 

kútban 50 m3 1,7 kg/l sűrűségű 

öblítőiszappal helyreállították a kút 

nyomásegyensúlyát, cementdugót 

helyeztek el, amelynek védelmével 

kicserélték a meghibásodott 

kitörésgátlót. A kutat végül sikerült 

földgáztermelő kúttá kialakítani. 

 

1962 (60 éve) 

• Hajdúszoboszló-51. Az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt 

Nagyalföldi Kőolajfúrási Üzem 

fúróberendezése által mélyített 5 ½” 

fúrólyuk mélysége 1201 méter volt. 

A fúrólyukból kiépítették a 

fúrószárat, azonban az öt 

rakatonként előírt lyuktöltés - ez 

kilenc alkalom lett volna - helyett 

csak kettőt végeztek el. A fúró 

lecsavarása közben a fúrólyukból 

túlfolyás indult meg, amely nagy 

erővel dobta ki a fúrólyukban lévő 

öblítőiszapot. A fúrómester 

megkísérelte a kitörésgátló telezáró 

betéteit bezárni, azonban a 

működtető szivattyú 

üzemképtelensége miatt a két betét 

nem záródott össze. Az 

iszapkiáramlás gázkitöréssé 

fokozódott. A fúróberendezéshez 

riasztás során kiérkezett cementező 

szivattyúnak a gázkiáramlás 

kezdetétől számított 5 órán belül 

sikerült a kitörésgátlót bezárni, a 

gázkitörés a kitörésgátló 

bezárásával megszűnt. A kutat 

földgáztermelésre ki tudták képezni. 

• Hajdúszoboszló-55. Az Országos 

Kőolaj és Gázipari Tröszt 

Nagyalföldi Kőolajfúrási Üzem 

fúróberendezésének 1962. 

februárban a 966 méterig történt 5 

½” béléscsövezés után a 

béléscsőben lévő cementet vízzel 

957,5 méterig kellett volna kifúrni. 

Azonban a termelőcső hosszmérési 

hibájának következtében 967,5 

méterig fúrtak, és így belefúrtak a 

béléscsősarú alatti földgáztároló 

rétegbe. A rétegnyomást nem 

ellensúlyozta a kútban lévő víz 

hidrosztatikus nyomása, így a kúton 

egyre fokozódó túlfolyás 
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keletkezett, amelyet a fúróbrigád 

csak későn vett észre. Már nem volt 

lehetőség a termelőcsőről lecsavarni 

a forgatórudat, a termelőcső ültetőt 

felcsavarni, a termelőcső oszlopnak 

a termelőcsőfejbe történő 

leültetésére és a főtólózár 

bezárására. A beáramlott földgáz a 

kútban lévő összes vizet kidobta és 

kialakult a gázkitörés. 

Kényszermegoldásként 

traktorkötéllel eltörték a 3 1/3” 

forgatórúd alatti termelőcső 

karmantyúját és a termelőcső 

oszlopot – gázkitörés közben – a 

kútba ejtették. Ezután a 6” 

hidraulikus főtolózárat már be 

tudták zárni és ezzel a gázkiáramlást 

megszüntették. Hosszantartó 

mentési munkálatok után a kutat 

földgáztermelésre kiképezték. 

 

 
Víz- és gázkitörés közben a munkapadon 

 

 

• Ikervár-1. Az Országos Kőolaj és 

Gázipari Tröszt Dunántúli 

Kőolajfúrási Üzem Uralmas 5D 

fúróberendezése 5 ½” szelvénnyel 

1564 méterig fúrt, majd a 

fúrószerszám kiépítésére került sor. 

A kiépítést 1962. május 6-án csak 

97 méterig tudták folytatni, amikor 

iszapgázosodás és iszapkilökődés 

miatt a kitörésgátló 3 ½” betéteit be 

kellett zárni. A béléscsőtéren 80 bar 

nyomás alakult ki. Az átgázosodott 

fúrólyuk május 7-én és 8-án zárva 

volt. Ezalatt a gyűrűstérben 

felhalmozódott földgázt többször 

lefúvatták 20 bar-ig és a fúrócsövön 

keresztül összesen 30 m3 1,2 kg/l 

sűrűségű öblítőiszapot nyomtak a 

fúrólyukba 140-100 bar nyomással. 

1962. május 8-án a kifolyóvezetéket 

elzáró 2” tolózár fedelénél 

gázkifúvás keletkezett, a 210 bar 

üzemnyomású gumibetétes 

tolózáron 110 bar nyomásnál a 

vízszintes gumitömítés átszakadt és 

gázkitörés alakult ki a toronypince 

alatt vízszintes irányba. Kinyitották 

a fúrócső 3” biztonsági tolózárát és 

így kialakult egy függőleges kitörő 

gázsugár is. Május 9-én a 

földgázkitörés mellett kicserélték a 

meghibásodott 2” gumibetétes 

tolózárat és a kifolyóvezetéken 

keresztül május 11-én termelték és 
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elégették a földgázt. Ezen idő alatt 

felkészültek a kútmegölésre. A 

kútmegölésre 73 m3 1,4 kg/l 

öblítőiszapot nyomtak a fúrólyukba, 

amely után a fúrólyuk egyensúlya 

helyreállt. Ezt követően a fúrást 

szerencsésen lemélyítették. 

• Zalatárnok-1. Az Országos Kőolaj 

és Gázipari Tröszt Dunántúli 

Kőolajfúrási Üzem mélyítette a 

fúrást. A 8 ½” lyukszakasz fúrása 

közben 2539,5 méter mélységből 

történt fúrószár kiépítése közben – a 

fúrószár gyors kiépítésének hatására 

(dugattyúhatás) – víz- és gázkitörés 

keletkezett. A fúróbrigád gyors 

beavatkozásával – forgatórúd 

összecsavarása a fúrószárral, 

kitörésgátló működtető 

vezetékeiből fagytalanítás céljára 

kicsavart menetes dugók 

behelyezése, kitörésgátló bezárása – 

8 órán belül sikerült megfékezni a 

kitörést. 

 
Forrás: Buda Ernő: A magyarországi kőolaj-, 

földgáz-, széndioxid- hévíz- és gőzkitörések 

esetleírásai (1909-2000). Kézirat, 2001.,  

Buda Ernő – Götz Tibor – id. Ősz Árpád: A 

magyarországi kőolaj-, földgáz-, széndioxid-, gőz- és 

forróvíz kitörések elhárításának története 1909-

2000 között. BKL Kőolaj és Földgáz 37. (137.) 9-10. 

szám, 2004. szeptember-október, 113-126. o. 

 
(Folytatjuk) 

 

id. Ősz Árpád 

 

 

 

Masaryk csehszlovák köztársasági elnök Selmecen 
 

 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), a 

részben a történelmi Magyarország 

területén létrejött Csehszlovákia alapító 

államfője 1923. augusztus 25-én 

(szombaton) Selmecbányán pár órás 

hivatalos látogatást tett. A görbe hegyek 

közötti város utcáit az addigi évszázadok 

során sokféle hatalmasság koptatta. 

Ugyanakkor az új állam vezetőjének 

szimbolikus, a szerzett – „szlovenszkói” és 

benne a selmeci – területet bejárt látogatása 

nem mindennapi esemény volt az ősi 

bányavárosban, így felidézem a majdnem 

100 évvel ezelőtti elnöki vizitet (1. kép), 

mely során a főiskola és a főiskolások 

nélküli, az impériumváltás utáni selmeci 

kezdetekbe is bepillantást nyerhetünk.   

A Prágai Magyar Hírlap a „Se pénz, se hitel. 

A meg nem szavazott költségvetés. … 

Memorandum a köztársasági elnökhöz”7 

szalagcímekkel tudósított az elnökváró – és 

1922 októberétől nagyközséggé 

„lefokozott”8 – Selmecbányáról. A 

 
7  Prágai Magyar Hírlap, 2. (1923) 190. sz. 3. (aug. 23.)  
8  Prágai Magyar Hírlap, 1. (1922) 102. sz. 3. (okt. 4.)  
9  Bergfest Árpád: Hont vármegye történelmi földrajza, 
Selmecbánya, 1906. 
10  Valétáns tablófotóját lásd: http://leveltar.uni-
sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1913.jpg (letöltés: 2022.01.22.) 
11  A Bánya, 10. (1915) 16. sz. 2. (ápr. 18.); Magyarország tiszti 
cím- és névtára, 35. (1916) 246. 

beszámoló szerint a költségvetés deficites, 

de a tanács a – korábban a főiskolásoktól 

szedett bevételeit is nélkülöző – lakosság 

teherbíró-képessége hiányában elvetette a 

magas pótadót, így a költségvetést is. A 

tisztviselők-alkalmazottak 

illetményfizetése késett („négy hónap óta 

éheznek”) és a gázgyár a gázszolgáltatást 

megtagadta („a városra valóságos 

egyiptomi sötétség borul”). A hitelezők 

pereltek és emiatt a bankok nem adtak 

további kölcsönt. Mindezek alapján nem 

volt könnyű helyzetben az akkori 

polgármester, a sztaroszta: a német 

családnevű, de korábban magyar nyelvű 

könyvszerző,9 az 1913-ban valétált egykori 

bányászakadémikus,10 az 1915/16-ban 

kincstári néptanító és felsőbányai 

bányaiskolai tanár11 Bergfest Árpád (1883-

1964), aki egyben az utolsó selmeci magyar 

polgármesternek12 is tekinthető. A 

bányamérnök Bergfest selmeci 

polgármester-sztaroszta 1923-ban az 

12  Csapody Miklós: Ikervárosaim. In. Korunk, III. folyam 25. 
(2014) 9. sz. 57. A dualista kori magyar időkben Bergfest Árpád 
polgármester-elődje volt Goldbrunner Sándor, Ocsovszky Vilmos, Szitnyai 
József, Horváth Kálmán, valamint Réz Géza főiskolai tanár és rektor, aki 
1918-ban az őszirózsás forradalom idején a helyi nemzeti tanács elnöke is 
volt.  

http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1913.jpg
http://leveltar.uni-sopron.hu/images/tablo/bke/bke_tablo_1913.jpg
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OMBKE tagja is volt.13 Ugyanakkor egy 

(birtokomban lévő) magyar nyelvű 

bányászati összeállításában a „Ing. 

Bergfest” (mérnök) aláírást használta és a 

selmeci Kovács F. Lajos (1896-1992) a 

„Banská Štiavnica. Selmecbánya és 

környéke. Részletes vezetőkönyv nyaralók 

és turisták részére” című 1926-os 

kiadványában „A 13 éves adoptás apámnak, 

Bergfest Árpádnak, kedves bátyámnak 

tisztelő szeretettel” bejegyzést tette 

Selmecen (ahol mindketten nyugszanak). 

Mindezekből is látható, hogy egy 

többnemzetiségű területen bonyolult 

interetnikus életviszonyok jellemezték az 

akkori éveket.  

 

 
1. kép: Az Óvár előtt cilinderben lehajtott fejjel az 

államelnök, mellette (a kopasz és bajuszos) 

Bergfest Árpád polgármester-sztaroszta 

 

Az 1923-as nehéz selmeci helyzet 

rendezése kapcsán a városi vezetőség 

Masaryk köztársasági elnökben 

reménykedett, tőle várták, hogy „a város 

száz baján segíteni fog. A hivatalos város 

memorandumot szerkesztett, amelyben 

fölsorolják a város bajait, szívhez szólóan 

ecsetelik kétségbeesett helyzetét s az 

államfőtől kérnek segítséget. A 

memorandum a kölcsönügy megoldásán 

kívül kéri a selmeci vicinálisnak 

szélesvágányú vonallá való kiépítését (ez a 

magyar időkben is állandó igény volt), a 

dohánygyárnak cigarettaosztállyal leendő 

kibővítését, a gimnázium új épületének 

átépítését, erdészeti főiskola létesítését, a 

bányákban új kutatások elrendelését s a 

bányaüzem újból való megkezdését. A 

memorandumot a képviselőtestület élén a 

sztaroszta fogja átnyújtani a köztársasági 

elnöknek, akinek ünnepies fogadására 

máris nagyban folyik a készülődés. A 

hatóság fölhívta az összes 

háztulajdonosokat, hogy házaikat 

lobogózzák föl (2. kép), mert ennek 

elmulasztását államellenes cselekedetnek 

minősítik. … A város új sztarosztája 

(Bergfest Árpád) rendkívüli igyekezettel 

látott hozzá a munkához s első évi 

programjában szerepel a város 

pénzügyeinek rendezése, villamos világítás 

létesítése, az iparfejlesztés és a 

lakásszükség nehéz problémáinak 

megoldása. A város egész polgársága az új 

sztaroszta mögé sorakozik s így remélhető, 

hogy a város, ha régi aranykora nem is tér 

vissza, csakhamar kikerül a mai 

válságból.”14 

Az elnöki autókonvoj szombaton délelőtt 

fél tizenkettőkor érkezett Selmecre és 

Masaryk kíséretében volt a lánya és a fia is. 

A „fellobogózott és feldíszített … Kossuth 

Lajos téren a város sztarosztája, Bergfeszt 

Árpád üdvözölte az elnököt és ecsetelte az 

ősrégi bányaváros szomorú sorsát s a 

munkásság sanyarú helyzetét. Az elnök 

válaszában ama reményének adott 

kifejezést, hogy a gazdasági válság 

enyhültével a viszonyok javulni fognak. A 

városházán (3. kép) a sztaroszta átadta az 

elnöknek a város memorandumát. Délután 

két órakor az elnök kíséretével Bélabányán 

keresztül a Kecskési-völgybe rándult ki és 

egy ősrégi tölgyfa alatt, ahol valamikor 

Hollós Mátyás király táborozott, villás 

reggeli volt Masaryk tiszteletére. Délután 

három órakor az elnöki autók 

Besztercebánya felé vették útjukat.”15 

 

 

 
13  Bányászati és Kohászati Lapok, 56. (1923) 18. sz. 6. (szept. 
15.)  

14  Prágai Magyar Hírlap, 2. (1923) 190. sz. 3. (aug. 23.) 
15  Prágai Magyar Hírlap, 2. (1923) 194. sz. 3. (aug. 28.) 
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2. kép: Az államelnök lobogókkal tarkított fogadása az Óvár alatt, lentről és fentről nézve 

 

 
3. kép: A felvétel baloldalán a hölgykoszorú előtt cilinderben az elnök a városházánál, mellette Bergfest Árpád 

 

 

A köztársasági elnök az Óvár és a városháza 

mellett – szintén Bergfest kíséretében – az 

akadémiai/főiskolai palotákat (4. kép) és a 

Ferenc-aknát (Sachta Frantisek) is 

meglátogatta (mindez akár szimbolikus 

területfoglalásnak is tekinthető). 
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4. kép: Az akadémián az elnök (cilinderben) és jobbján a sztaroszta, utóbbi 10 évvel korábban itt volt 

bányászakadémikus 

 

 

A csehszlovák elnök látogatásakor, 1923-

ban még sokan értették a magyar szót 

Selmecen. Bergfest Árpád mellett az 

impériumváltás után „otthon marad” 

haláláig – többek között – Farbaky István 

(1837-1928) akadémiai tanár-igazgató, 

Händel Vilmos (1837-1925) evangélikus 

esperes, Dr. Tóth Imre (1844-1928) 

bányaorvos vagy a magyar időkben is 

vállalkozók közül Fizély Károly (1845-

1933) műlakatos, Kachelman Károly 

(1875-1938) gyáros, Joerges Ágost (1861-

1936) könyvkiadó vagy Bálint Nándor 

(1876-1962) áruházi üzletvezető. Neki 

akkoriban a Fő utcai Teraszon „Ferdinand 

Balinth” néven volt boltja és ő a közismert 

Anton Hykisch16 (sz. 1932) selmeci szlovák 

író anyai nagyapja volt.  

 

Mindeközben, az államhatár túloldalán az 

1920-as években Budapesten a menekült 

selmeciek a Selmecbányaiak Egyesülete 

keretében vágyakozva és különféle 

 
16  Anton Hykisch szlovák író a „Mesterek kora” című könyve 
magyarul is olvasható, míg az illusztrált selmeci családtörténeti írása, a 
„Moja Štiavnica” szlovákul érhető el. Szülei, „Bálint Margit és Hykisch 
Béla” 1929-ben kötöttek házasságot. Anton Hykisch anyai nagyanyja 
„Bálint Nándorné típusa volt az önfeláldozó magyar asszonyoknak. A 
háború alatt egyedül vezette a selmecbányai Konzum szövetkezetet és 
ebben a minőségben a selmecbányai szegény osztálynak önzetlen 
támasza volt. A jó szívéről ismert magyar úriasszonyt életének 55-ik 

ünnepeket tartva emlékeztek egykori 

lakóhelyükre.17 A szintén menekült selmeci 

író, Szitnyai Zoltán a Szeptemberi majális 

című írásában maróan lerántotta a leplet a 

hagyományápolók üres formaságairól, a 

címkórságról, az egymás protezsálásáról és 

a céltalan kesergésről. Mindemellett 

Szitnyai Zoltán (Szitnyai József egykori 

selmeci polgármester fia) 1920 után 

Magyarországról szinte állandóan 

szülővárosára gondolt és ez regényeiben 

vagy újságcikkeiben is megjelent.18 Ő így 

dolgozta fel (vagy próbálta feldolgozni) a 

megélt szülőföld-veszteséget.  

 

Hasonlóan tettek 1926-ban Miskolc-

Diósgyőrben Zsoldos István (Händel 

Vilmos selmeci esperes veje) gyárigazgató 

vezetésével is az egykori selmeciek: 

„Megalakult Selmecbánya szimbolikus 

város. Megható és érdekes alakulás 

színhelye volt vasárnap a Borsod vármegyei 

Diósgyőr-Majlát: lelkesen, ünnepi keretek 

között megalakult Selmecbánya 

évében ragadta el a halál” 1934-ben [Prágai Magyar Hírlap, 8. (1929) 147. 
sz. 13. (jún. 29.) és 13. (1934) 155. sz. 6. (júl. 11.); Selmecbányai Hírlap, 
24. (1914) 49. sz. 4. (dec. 6.)] 
17  Selmecbányaiak emlékkönyve. Budapest, 1936. 
18  Szitnyai Zoltán: Hodinai Hodinák (Budapest, 1934), 
Aranykarika (Budapest, 1931), Lángoló hegyek (Budapest, 1930); Szitnyai 
Zoltán: Selmec magyar marad In. Nemzeti Újság, 9. (1927) 184. sz. 26. 
(aug. 14.)  
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szimbolikus város teljes szervezetével. A 

szimbolikus város szép és nemes célokat 

tűzött maga elé. Rendületlenül ápolni akarja 

a régi selmeci hagyományokat és harcosa 

kíván lenni a magyar feltámadásnak. 

Közelebbi céljai pedig: tudományos 

feladatok előmozdítása, a magyar faji 

öntudat ápolása és a leventemozgalom 

támogatása. A szimbolikus 

Selmecbányának polgára lesz minden 

Csonkamagyarországon élő erdész, bányász 

és kohász, aki iskoláit a régi Selmecen 

végezte. Az alakulás első eredményeképpen 

megválasztották Selmecbánya szimbolikus 

város főispánjává Zsoldos István diósgyőri 

gyárigazgatót, főpolgármesterévé 

Osterlamm Ernő miniszteri tanácsos, 

erdőigazgatót, polgármesterévé Longauer 

Géza vasgyári főfelügyelőt, országgyűlési 

képviselőjévé Pfeiffer Gyula budapesti 

miniszteri tanácsost. Nem maradt 

betöltetlenül a városi főjegyzői, 

főkapitányi, főpénztárosi, erdőmesteri, 

főügyészi, bányakapitányi, tűzoltó-

főparancsnoki, tanfelügyelői és 

gyógyszerészi állás sem, sőt nem 

feledkeztek meg a kántorról, dobosról, 

bakterről és sörgyárosról sem. A 

szimbolikus Selmecbánya szervezetének 

nívóját biztosítja, hogy a főbakteri állást 

páldául Maróthy Emil főerdőmérnök tölti 

be.”19 Mindez hasonlított a selmeci-

steingrube-i diákhagyományokra.   

 

Térjünk vissza az 1920-as évekbeli 

Selmecre, ahol Masaryk államelnök 1923-

as villámlátogatása után a csehszlovák 

térfoglalás szimbolikusan is teljessé vált, 

ugyanis 1926-ban „a Kossuth-tér ma 

Masaryk-tér lett, a Honvéd-utca pedig 

Legionárska-utca, de van Masaryk-fa is.” 

Az akkori kirándulókat megnyugtatta és 

manapság minket is vigasztalhat, hogy el 

lehet jutni „Selmecbánya 

kirándulóhelyekben oly gazdag 

környékének minden nevezetes pontjára, 

ismét látjuk a bájos Hodrusi-tavakat, a 

Bacsófalvai-, Richnyavai- stb. tavakat, 

végigjárjuk a Szittnyára vezető összes 

utakat, gyönyörködünk a szittnyai 

nagyszerű kilátásban, meglátogatjuk a szép 

Kálváriahegyet, a Paradicsom-hegyet …”.20 

Ebben a pandémiás-karanténos időben, ha 

máshogy nem, legalább a képzeletünkben.      

 

Dr. Fricz-Molnár Péter 

 

 

Hírlevél 
 

 

Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is 

elérhetik:  

Hírlevél 

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel 

kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit 

ezen a fórumon szeretne megosztani 

tagtársainkkal, kérjük azt a 

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

 

A Hírlevelet összeállította:  

 

Zelei Gábor 

 

 

 
19  Nemzeti Újság, 8. (1926) 175. sz. 9. (aug. 5.) 20  Turisták Lapja, 38. (1926) 3-4. sz. 88.  
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