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A 2022.december 15-ei Szent Borbála központi ünnepség kitüntetettjei 

 

Szt. Borbála érem (bányász): 

Bella Zoltán MOL Nyrt. Somogy Régió MOL Vezető 

Bereczki Lászó főosztályvezető, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Ásványi 

Nyersanyagkutatási és Geofizikai Főosztály 

Biró Attila tárolóvezető, Magyar Földgáztároló Zrt., Hajdúszoboszló Földalatti Gáztároló 

Boros Dénes ügyvezető igazgató DUSZÉN Kft. 

Chován Péter Távvezetékdiagnosztikai szakértő, FGSZ Földgázszállító Zrt., Hálózat és 

Rendszerirányítás, Karbantartás Irányítás és Technológia Fejlesztés osztály 

Csábrádi Attila Vezető elektrikus MVM MátraEnergia Zrt. Bükkábrányi Bánya 

Dr. Máthé Zoltán tudományos főmunkatárs, Mecsekérc Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság, 

Vizsgálólaboratórium 

Dr. Milota Katalin Kutatási geológus-specialista, MOL Nyrt. KTD Kutatási Technológiák és 

Szolgálat 

Nagy Levente Attila bányafelügyeleti ügyintéző SZTFH Országos Bányakapitányság 

Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály 

Németh László Ferenc ügyvezető, Geo-Triplán Mérnöki Stúdió Kft. 

Rédei Róbert kiemelt szakértő MVM Mátra Energia Zrt. Visontai Karbantartás-Előkészítő 

Osztály 



 
Szabó Monika ügyvezető TDE Services Kft 

Tompa Richárd Minőségellenőrzési vezető COLAS Északkő Kft., központi Labor 

Vargha Viktor ügyvezető, ARGON-KER Kft. Hejőpapi X. kavicsbánya 

Dr. Zajzon Norbert intézeti tanszékvezető, habilitált egyetemi docens Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kar 

 

Szt. Borbála érem (kohász): 

Bolla Sándor szakoktató, Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és 

Kollégium 

Kondás Béla Üzletági minőségirányítási vezető, Thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. 

Szücs Zoltán műszaki vezető, Martin Metals Kft. 

 

Miniszteri Elismerő Oklevél: 

Beőthy-Fehér Szabolcs tanácsos, nemzetközi titkár BDSZ 

Bertaldó Imre bányavezető KÖKA Kft. komlói andezitbánya 

Dósa István aknász, MVM Mátra Energia Zrt. Bükkábrányi Termelési Osztály 

Gacsályi Márta központi referens BVH Szilárdásvány-bányászati üzletág 

Hegedűs Attila Imre eszköz és készletgazdálkodási vezető MFGT 

Dr. Hegedüs Péter kiemelt projektmérnök Nitrokémia Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság 

Herczeg Zsuzsa portfólió és marketing menedzser O&GD Central Kft. 

Mizsák Sándor műszaki igazgató-helyettes Perlit 92’Kft. 

Nagy László operátor MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. Csövezőkulcs-kezelő Részleg 

Pap Tibor műszakfelelős HEXUM Földgáz Zrt. Algyő 

Parti János Senior Beszerzési Specialista, Rotary Fúrási Zrt., Beszerzési szervezet 

Dr. Selmeczi Ildikó Sarolta földtudományi szakreferens SZTFH Földtani Igazgatóság, 

Földtani Főosztály, Földtani és Laboratóriumi Osztály 

Sütő Róbert Operatív Támogatás és Karbantartás Vezető GEOINFORM Kft. 

Szabó Nándor kontrolling business partner MOL Nyrt. 

Szegediné Szabó Katalin környezetügyi vezető szakértő Vértesi Erőmű Zrt. 

 

A 2022 évi Bányásznap alkalmából adományozott „Kiváló Bányász kitüntető cím”: 

(utólag történő átadása) 

Elek Sándor HEXUM Földgáztároló Zrt. termelőmester 

Madarasi László KÖKA Kft. Miskolc Mexikóvölgyi Kőbánya bányamester 

 

„Bányász Szolgálati Oklevél” 60 éves szolgálatért 

Nagy László MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. Csövezőkulcs-kezelő Részleg operátor 

 

Szívből gratulálunk minden kitüntetettnek! 

 

Az ünnepségről a Hírlevél következő számában jelenik meg részletes tájékoztatás. 

 

Dr. Horn János 

 

  



 

Meghitt ünnepség Annavölgyön 
 

Annavölgyön egy igen meghitt, családias légkörű rendezvényt szerveztek a helyiek Bánhidi 

József polgármester irányításával. 

Fáklyás felvonulással mentünk le a Zsigmondy forráshoz, ahol többek között Mohos Gábor 

Szent István bazilikai atya, budapesti püspök áldotta, szentelte meg a kialakított Zsigmondy 

forrást, melyet a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány kiemelten támogatta, de a 

helyiek is igen sok, értékes munkát végeztek a kialakításánál! Szepesi Zsuzsanna költő szavalta 

el erre az ünnepre írt versét, mely csodálatosan megható volt! 

Utána a polgármester urat meglepetésére a dolgozók kollektívája tüntette ki, mely egy igen 

megható pillanat volt! 

Ezután a gyönyörű környezetben, fáklyafények mellett, megható vallási zenére vendégül láttak 

a megjelenteket pogácsával, forró teával és forralt borral! 

 

  

  

  
 

Az ünnepség ezután a meghívott vendégek részére a polgármesteri irodában folytatódott. 

A pohárköszöntőt Glevitzky István mondta, aki beszédében kiemelte, hogy merni kell álmodni, 

ha álmodunk lesz célunk, ha összefogunk akkor a cél megvalósul és valósággá válik az álom! 

Ez történt Annavölgyön, ahol az álom valósággá vált és a bányász közösség javát is szolgálja! 

Ezt követően finom hideg és meleg ételekkel nagyszerű módon vendégül látták a 

meghívottakat! 

 



 
Szép, kellemes, családias, meghitt estet töltöttünk együtt el Annavölgyön! 

 

Jó szerencsét! 

 

Glevitzky István 

 

 

Borbála nap Kesztölcön 
 

 
 

Szép napsütéses napon került sor a kesztölci Borbála napi ünnepség megtartására. Sajnos az 

ünnepség szellemét a második Advent várakozása, vágyakozása mellet áthatotta az 1988 

december 4-i szabálytalan robbantás miatt bekövetkezett szénporrobbanás miatti tragikus 

szerencsétlenség! Az ünnepi beszédet Glevitzky István mondta. Beszédében kiemelte, hogy 

ünnepelni és visszaemlékezni mindig kell, és mivel már lassan 20 éve nincs működő szénbánya 

a medencében, ezért feladatunk és egyben kötelességünk a hagyományok felszínen tartása és a 

fiatalok felé történő átadása! 

 

A szép számú résztvevő mellett kis műsorral is kedveskedtek a helyiek! 

 

A rendezvény végét követően baráti beszélgetésre került sor a község közösségi helységében. 

 

Glevitzky István 

  



 

Borbála napi koszorúzás Pécsett 
 

 
 

Szent Borbálának, a bányászok védelmezőjének napja alkalmából december 3-án 10 órakor 

megemlékezést és koszorúzást tartottak Pécsett a Budai Vámnál lévő Borbála-szobornál. A 

hagyományőrző ünnepséget a Bányász Érdekvédelmi Kulturális Egyesület (BÉKE) szervezte.  

A Himnusz hangjait követően a város polgármestere, Péterffy Attila mondott ünnepi 

köszöntőt, melyben hangsúlyozta, hogy kötelességünk emlékezni a bányászokra, akik sokat 

tettek a pécsi közösségért, nélkülük ugyanis nem alakult volna ki az a város, amit ma ismerünk. 

Ezt követően Hoppál Péter kulturális államtitkár is beszédet mondott, melyben kiemelte a 

bányászat újbóli felértékelődését és a mecseki ásványkincsek távlatos felhasználási lehetőségét. 

Majd a szobor előterében sor került a koszorúk ünnepélyes elhelyezésére, melyben aktívan részt 

vettek katonai egyenruhába öltözött hagyományőrző fiatalok. Az ünnepség háromszoros 

díszsortűzzel és a bányász himnusz eléneklésével ért véget.  

 

  
 

Pali Sándor 

  



 
Szent Borbála napi szakestély Komlón 

 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Mecseki Szervezete 2022. 

december 2-án 18 órai kezdettel a komlói Vízmű nagytermében rendezte meg a 

hagyományosnak számító Szent Borbála napi szakestélyt. A járványügyi helyzet miatt kimaradt 

2020-ban és 2021-ben két szakestély is, így nagy várakozás előzte meg a rendezvényt. A pécsi 

kollégák többségét különbusz szállította a helyszínre, összesen 93 fő volt a résztvevők száma. 

A szakestélyen részt vett Hoppál Péter, a térség országgyűlési képviselője és Polics József, 

Komló város polgármestere. 

A dicső firmák elnököt választottak Rátkai Norbert (alias Diósgyőri Sólyom) személyében, 

aki kijelölte segítőit a szakestély tisztségviselőit. A háznagy Kovács László (alias Egerbe 

Mentem) felolvasta a cizellált betűkkel írt házirendet, melynek 7. regulája szerint a szakestély 

megszólítása a következő egyszerű mondat:  

"Covid Utáni Szent Borbála Szakestély In Situ, Magas Praesidium, Legmagasabb Praeses" 

Cantus Praesesnek Tímár József (alias Csávó) és Dr. Riedl István (alias Ormányos 

Kormányos) firmák kerültek kinevezésre. Az elnök hangjának a terem legrejtettebb zugaiba 

való közvetítésre Contrapunkként Vass Dénes (alias Hittérítő) és Priebl Vencel (alias 

Ugribugri) vette át a tisztséget jelölő szalagot. Sütő Róbert (alias Tökbetli) pedig a Balekcsősz 

megtisztelő feladatát kapta.  

Az elnök utasítására a szakestély elénekelte a szakmai himnuszokat, majd Berta József (alias 

Rímbeszedett Lélek) a tőle megszokott magas színvonalon, természetesen verses formában 

korsó köszöntő beszédet tartott. Ezt követően Hideg József, az OMBKE Mecseki Szervezetének 

elnöke beszámolt az elmúlt 3 évben történt eseményekről, a jövőben várható változásokról és 

felsorolta az előző szakestély óta elhunyt tagtársak nevét. Az elhunytakról egy perces néma 

felállással emlékeztek meg a firmatársak.  

A jó hangulatot emelte a hagyományos nóták lelkes éneklése és a pécsi sörök elnök által 

vezényelt kulturált fogyasztása, valamint Grünwald Mátyás (alias Öreg) komoly pohár 

felszólalása, aki Komló településről, ill. annak a bányászat általi fejlődésről tartott igen 

érdekfeszítő előadást.  

A színvonal emelése folytatódott Bogdán László volt vájáriskolai szakoktató 

megemlékezésével, aki felidézte néhány élményét a „nem is olyan rég múltból”. 

A szakestély csúcspontján Mihalecz József (alias Golyó) firmatársunk vidám pohár 

keretében nóta elemzést adott elő, mely olyan felemelő volt, hogy külön írást igényel 

gondolatainak megközelítőleg pontos közvetítése. Én méltatlannak is érzem magam eme 

fennkölt gondolatok közvetítésre.  

A Balekcsősz áldásos tevékenységének köszönhetően egy sötét pogány megkeresztelésére 

is sor kerülhetett. Klósz Ferenc megválaszolva a firmák furfangos kérdéseit és átugorva a 

kifeszített farbőrt, bebocsátást nyert az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firmák Fényes 

Koszorújának előszobájába, keresztapja által adott Fater vulgoval. Vivát!! 

Az elnök utasítására intonált hagyományos diáknóták eléneklésével ért véget a komlói covid 

utáni in situ Szent Borbála szakestély, melyet itt a Mecsekben minden tagtársunk már nagyon 

várt! 

 



 

  
 

  
 

Jó szerencsét! 

 

Pali Sándor 

 

 

Az OMBKE Oroszlányi Szervezetének évvégi Szakestje 
 

November 25-én került megrendezésre az OMBKE Oroszlányi Szervezetének 

hagyományos Szakestje. Az esemény helyszínéül szolgáló majki Bányászati Múzeumnak a 

2021-22. évi fejlesztések eredményeként kialakított látogatói központja esztétikus 

kialakításával ideális teret nyújtott a rendezvénynek. 

A résztvevők a Szakest elnökévé Csermák Hugót, háznagyává Tóth Zsoltot választották. 

Az est szabályait rögzítő házirend kihirdetését követően a résztvevők a klopacska kopogó-

elhaló hangja mellett, néma főhajtással emlékeztek meg az utóbbi időszakban elhunyt 

tagtársaikról. 

A rendezvénynek különleges nívót adott az egyedi kialakítású korsó, melynek kupakja 

egyúttal az üdvözlő pálinka elfogyasztására is alkalmas volt. 

A Szakesten kiváló cantusok, Győrfi S. Géza és Gál Domonkos hangadása mellett folyt 

az éneklés. Baráti tagszervezeteket és baráti szakmákat képviselő vendégek köszöntötték az 

oroszlányiakat, majd a „firciklik” felavatása emelte a tovább a hangulatot. 

Néhány vidám közösen elénekelt dal és Gál Domonkos cantus remek szólója után az est 

megkoronázásaként krampampuli került a poharakba.  

 



 

  
Szakest korsója Fircikli felavatása 

 

A Szakest hivatalos részének lezárásaként a 35 fős társaság a teremben bányabeli 

sötétséget imitálva gyönyörűen és tiszteletteljesen elénekelte az erdész, kohász és bányász 

szakmák himnuszait. 

 

  
Házirend hitelesítése Házirend felolvasása 

 

Jó szerencsét! 

 

Bariczáné Sz. Szilvia 

 

 

Borbála-nap a MVM Mátra Energia Zrt.-nél 
 

Az MVM Mátra Energia Zrt. 2022.12.02-án péntek délután a bükkábrányi bányaüzemben 

tartotta meg a Borbála-napi megemlékezését.  

Mata Tibor bükkábrányi bányaigazgató először köszöntötte az ünnepségen megjelent minden 

meghívott vendéget, majd megtartotta ünnepi beszédét.  

Beszédében kiemelte, hogy Szent Borbálát ünnepeljük, a bányászok, kohászok, harangöntők, 

tüzérek, tűzoltók védőszentjét. Borbála tisztelete keleten és nyugaton is egyaránt elterjedt, 

Magyarországon is nagy tekintélynek örvend. Borbála története példaértékű mindazoknak, 

akiknél lételem a kitartás, az egymásra utaltság, elengedhetetlen a segítőkészség. Szent Borbála 

üzenete, hogy a legreménytelenebb pillanatokban is maradjon meg a hitünk. Ehhez merítsünk 

lelki támaszt Szent Borbálára emlékezve.  

A legenda felelevenítése után Mata Tibor elmondta, hogy visszatekintve a 2022-es évre, 

bonyolult időszak van mögöttünk. Az elmúlt két évben a világjárvány átírta az életünket, majd 



 
azt követően a gazdaság fellendülésekor már energiahiány jelei mutatkoztak Európában. Az 

elmúlt félév eseményei pedig odavezettek, hogy a világpiacon rendkívül megdrágultak az 

energiahordozók és hiány is kialakult, melyek energiavészhelyzethez vezettek. Az 

energiaszuverenitás kérdése fókuszba került, a saját előállítású és termelésű energiahányad 

növelésén dolgozik minden európai ország. Magyarországon hétpontos intézkedési terv került 

elfogadásra, melyben társaságunk is kiemelt szerepet kapott, így októbertől már az emelt 

villamosenergia termelés időszakába léptünk. 

Elmondta, hogy a Mátra nagyon fontos alaperőműve az országnak, tevékenységünkre ebben a 

nehéz energetikai helyzetben fokozott felelősség hárul. 

Köszönetet mondott minden munkatársának az egész éves kitartó munkájáért és gratulált 

azoknak a kollégáknak, akik kiemelkedő munkájukért elismerésben részesültek. 

Az ünnepi beszéd után a társaság vezetése, a szakszervezetek, a leányvállalatok a térség 

polgármesterei koszorúkat helyeztek el a bányász hősök emléktáblájánál. 

Az ünnepség 17 órai kezdettel folytatódott a bükkábrányi római katolikus templomban, ahol 

Pálfi János plébános celebrálta a szentmisét. Az ünnepi szentmise a zászló behozatalával 

kezdődött, majd Dr. Dovrtel Gusztáv, az OMBKE Mátraaljai szervezet titkára mondott ünnepi 

köszöntőt. 

A titkár úr először megemlékezett azokról a kollégákról, akik tavaly még velünk ünnepelhettek, 

de idén már nincsenek velünk. Felsorolta azok nevét, akik az elmúlt egy évben mentek el. 

Beszélt Szent Borbála életéről, aki megkeresztelkedett apja tiltásának ellenére. Aki hitét 

nemcsak lelkében hordozta, hanem tettekkel is kifejezte azt. Hisz a toronyba, amibe apja 

záratta, a két ablak mellé vágatatott egy harmadikat is, így tisztelegve a Szentháromság előtt. 

Mindezektől apja kegyetlen haragra gyulladt és saját kardjával vetett véget lánya életének, őt 

pedig rövidesen villám sújtotta agyon. Ezek az események krisztus után 306-ban, december 4.-

én történtek, ezért ünnepeljük december 4-én Borbála napját.  

Borbála, aki a hirtelen halál veszélyével fenyegető szakmák, így a bányászoknak is a 

védőszentje, hitünk szerint oltalmaz minket a munkavégzésünk során. Azért hitünk szerint, 

mert nekünk, akik hosszabb-rövidebb ideje műveljük a szakmánkat, van hitünk a munkában, 

annak eredményében. Hivatástudattal végezzük mindennapos munkánkat, mert másként nem is 

lehet. Ha időnként fel is merül bennünk a kétség, a hitünk, az elhivatottságunk és a kitartásunk 

iránt, akkor a titkár úr szerint jusson eszünkbe Babits Mihály gondolata: 

 

„minden vágyad az Isten szava benned,  

mutatva, hogy merre rendelte menned”. 

 

A beszéde végén ő is elmondta, hogy a leköszönő idei évben sok feladtunk volt, a korábbi 

évekhez hasonlítva talán még nagyobb szüksége volt az országnak a villamos energiára, benne 

az általunk kitermelt szénből előállított hazai villamos energiára. Minden kollégánk teszi a 

dolgát a széntermelésben és a villamos áram előállításában. Titkár úr ehhez kérte a Szent 

Borbála segítségét és a jó Isten áldást.  

A szentmisét nemzeti Himnuszunk és a Bányászhimnusz közös eléneklése zárta. 

A mise után az ünneplők átvonultak a bükkábrányi Jószerencse Háza külön termébe, ahol 18 

órakor kezdetét vette a már hagyományos Borbála-napi szakestély.  

A szakestély Halmai György elnök vezetésével zajlott le. A felszólalók vidám hozzászólásai 

gondoskodtak a jó hangulatról. A szakestély az Erdész-, Kohász, Bányászhimnusz 

eléneklésével fejeződött be.  

Cégünk egész napi ünnepségeiből kitűnik, hogy a selmeci hagyományokat ápolók ezen a napon 

nem fáradnak, hogy tisztelegjenek védőszentjüknek, Szent Borbála hősi életének. 

 

Visonta, 2022.12.13. 

 

 

 Tisztelettel: Papp Tímea 

  



 

Kriptovaluta-bányászat II. 
 

A Bányászati Szakosztály budapesti csoportja az új egyesületi székház emeleti előadójában 

december 6-án tartotta ez évi utolsó, egyben évzáró klubnapját. A kitüntetett érdeklődésre való 

tekintettel ismét a „bányászatnak” ez a speciális területe került újra napirendre. Mint a címből 

is látszik, ez a második előadás ebben a témában. Az áprilisi előadásban Bihari István 

környezetmérnök, aki egy informatikus társával együtt létrehozta a bányát, elmondta, hogy ez 

a folyamat egy jelentős számítógépes háttérrel, célirányos algoritmusokkal kialakított 

adathalászat, amely aztán az adatok értékesítésével érhet el eredményt a kriptovaluta tőzsdén. 

A műszaki háttér biztosítása sem olcsó, de üzemeltetése - főleg a nagy áramfogyasztás miatt – 

kimondottan drága. Az energiapiac utóbbi időben bekövetkezett változásai miatt a rendszer 

összeomlóban van, mint ahogy erről sajtóhírek is beszámoltak. Bihari István megerősítette a 

híreket, ugyanakkor elmondta, hogy a kényszer több technológiai változtatást eredményezett, 

ami ad némi reményt a túlélésre. Mint minden piramisjátéknál, itt is a kivárás lehet eredményes. 

 

  
 

Az előadás után a tagság áttekintette az éves munkát, és köszönetet mondott Szamek Zsolt 

elnöknek és Hollósi László titkárnak az eredményes szervező munkáért. Keresve a jövőévi 

témákat felmerült, hogy a hazai energiahelyzet elemzésébe Egyesületünknek is be kell 

kapcsolódnia, ezért jó lenne, ha mihamarabb egy nyilvános vitanapot szervezne nagymúltú 

szakmai szervezetünk. Az energia mellett a Dunai Vasmű válsághelyzete is napirendre 

kerülhetne.  

 

Addig, amíg nem késő! 

 

Jó szerencsét! 

 

 

Martényi Árpád 

 

 

  



 

Fémszövetségi évzáró - Bányászati Szakmai Nap Tatabányán 
 

Néhány éves hagyomány a Fémszövetségnél, hogy az őszi taggyűlésünk programját két naposra 

tervezzük, egy szakmai üzemlátogatás és egy helyi nevezetesség vagy kulturális program között 

lehetőséget adunk a tagságnak egy esti – akár éjszakába nyúló, összetartó szakmai 

beszélgetésre, ami persze anekdotázással zárul. Az idei évre a tatabányai Otto Fuchs alumínium 

felni gyár meglátogatása lett volna a fő program. A látogatáshoz azonban nem járult hozzá a 

gyárvezetés, annak ellenére, hogy kérésünkre a helyi OMBKE szervezet is bevetette 

kapcsolatait. És ekkor Bársony László, a Bányászati Szakosztály Tatabányai Helyi 

Szervezetének elnöke állt elő az ötlettel, hogy üzemlátogatás helyett szervezzünk egy bányász 

szakmai napot! A szervezés élére állva intézte el, hogy a már téli időszámítás szerint zárva tartó 

Bányászati és Ipari Skanzent megnyissák számunkra. Majd, hogy igazi bányajárást is 

megéljünk, elintézte, hogy a turisztikailag ugyan nem látogatható tatabányai XIV/A aknából 

elérhető karsztvízbányában is fogadjanak bennünket. 

December 1-én a skanzennél Bársony László, a múzeum igazgatója Kiss Vendel, és az OMBKE 

helyi szervezeti titkár Izing Ferenc fogadta a közel 20 fős csapatunkat. A skanzen közösségi 

termében a kölcsönös bemutatkozásokat követően indult a közel kétórás skanzenjárás, 

tematikától függően felváltva Bársony László, illetve Kiss Vendel idegenvezetésével. A bánya 

szervezeti működése mellett megismerhettük a technológiákat és gépi technikákat, majd a 

bányász magánélet hétköznapjait (lakások, iskolák stb.) is. A programot meglepetésünkre egy 

csodálatos szarvaspörkölt ebéd követte Izing Ferenc kedves közreműködésével. Ekkor értettük 

meg, hogy ez a jelenlévő két erdész kolléga, Encsi Csaba és Boglári Zoltán ajándéka, az 

Országos Erdészeti Egyesületet, illetve a Vértes Erdő nevében. Utólag is nagyon köszönjük, 

már csak azért is, mert a szarvaspörkölt nemcsak jól esett, de csodálatos is volt. Ebédzáró baráti 

beszélgetést követően a szervezők átkísértek és átadtak minket a vízbányászoknak, ahol ismét 

igen baráti fogadtatásban részesültünk. Varga Sándor igazgatóhelyettes átfogó tájékoztatását és 

biztonsági oktatását követően, biztonsági ruházatot magunkra öltve szálltunk le 250 m 

mélységbe, a XIV/A aknán át, ahol szén helyett már több évtizede karsztvíz bányászat folyik. 

A környék kb. 250 ezer lakosát látják el minőségi kristályvízzel! A Kollégák hatalmas 

élménnyel értek fel a felszínre! Miután láthatóan készültek a másnapi Szent Borbála 

ünnepségükre, maximális köszönetünket fejeztük ki a lehetőségért. 

Ezt követően a tatai Gottwald Hotelben tartottuk éves záró (beszélgetős) taggyűlésünket. 

 

Ismételt köszönet az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének, élén Bársony Lászlónak és 

Izing Ferencnek!  

 

  



 

  

  

  

  
Fotók: Zelei Gábor 

 

Jó Szerencsét! 

 

Hajnal János 

  



 

Ganz Ábrahámra emlékeztünk 
 

 
Fotó: Kövesdiné Darabos Katalin 

 

Az 1867. december 15-én tragikusan elhunyt Ganz Ábrahámra emlékezve az Üllői út 

303.sz. alatti Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Technikum a koszorúzási megemlékezést tartott 

december 14-én a Fiumei temetőben a Ganz Mauzóleum előtt.  

A diákok szavalattal, kohász himnusz éneklésével rövid ünnepséget tartottak. Az iskola 

részéről Kövesdiné Darabos Katalin tanárnő szervezte a koszorúzást. 

Egyesületünk képviseletében Lengyelné Kiss Katalin, a Magyar Öntészeti Szövetség 

nevében Zelei Gábor helyezte el az emlékezés koszorúját. 

 

  

 
Fotó: Kövesdiné Darabos Katalin 

 

  
Fotó: Zelei Gábor 

 
Fotó: Hatala Pál 

 

Zelei Gábor  

http://303.sz/


 

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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Még nem találta meg a karácsonyi ajándékot? 
 

Az Egyesület székházában megtalálhatók és akciós áron megvásárolhatók a Caster Kft. szobrai. 

 

 
 

  

  
 

 

További szobrokat itt kereshet. 

 

Perczel-Fifek Gabriella 

+36 30 378-1130 

  

http://www.caster.hu/index.php?action=webstore
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Év ásványa, Év ősmaradványa rajzpályázat 

 
Kedves Pályázók! 

 

Az Év ásványa és Év ősmaradványa program digitális rajzpályázatot hirdet általános 

iskolások és óvodások számára 

„Kezedben a múlt 2022” 

címmel, a 2022-es év nyerteseiről, akik 2023-ban is velünk maradnak. 

 

A pályázatra a MAGNETIT és az ÓRIÁSSZARVAS rajzos megjelenítését várjuk, külön-

külön, vagy akár egyben. 

Beadási határidő: 2023. január 10. 

A pályázat fővédnöke: Dr. Juhász Árpád geológus 

A pályázat korcsoportjai: 

• Óvodás 

• 1-2. osztály 

• 3-4. osztály 

• 5-6. osztály 

• 7-8. osztály 

Megvalósítás: bármilyen technikával 

Jelentkezés: A jelentkezési lapot elektronikusan kérjük kitölteni 

a https://evasvanya.hu/ oldalon. 

Egyéb fontos információk: A rajzokat a jelentkezési lap kitöltésekor kérjük feltölteni kép 

formátumban. (pl.: JPG, PNG, TIF…). Ezek a képek fognak felkerülni a digitális kiállításba, 

így jó minőségű képeket várunk, ha lehet szkennelve. A fájl nevében kérjük feltüntetni a 

gyerek nevét, korosztályát és városát ékezetek nélkül (pl.: kiss_pista_bela_7-8_bekescsaba). 

A képhez néhány soros/mondatos leírást várunk, amelyből kiderül, hogy mit ábrázol az 

alkotás. 

A pályaművek elbírálásának szempontjai: 

• Művészi érték/technikai kivitelezés 

• Témaválasztás/ötlet 

• Háttérismeret megjelenítése az alkotásban 

A magnetitről és a óriásszarvasról információkért keresd fel a megadott honlapot!!! 

Pályázati feltételek: A pályázó és törvényes képviselője a pályázat benyújtásával hozzájárul a 

pályázó személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti 

kezeléséhez, továbbá neve pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. Ezen felül 

engedélyezi, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat a beérkezett pályamunkát a pályázat idején 

a pályázattal kapcsolatos felületeken, köztük a http://evosmaradvanya.hu/ weboldalon, az Év 

ásványa, Év ősmaradványa facebook oldalakon közzétegye; archívumában időbeli korlát 

nélkül tárolhassa; a program népszerűsítésére időbeli korlát nélkül felhasználhassa. 

A díjazottakat e-mail-ben értesítjük. 

 

További információk: www.evasvanya.hu 

 

Élményteli rajzolást kívánunk! 

Az Év ásványa és Év ősmaradványa csapata  

https://evasvanya.hu/
http://evosmaradvanya.hu/
http://www.evasvanya.hu/
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K Ö N Y V A J Á N L Ó 
 

ZELENAI ISTVÁN 

A PILISI – MEDENCE BÁNYÁSZATÁNAK TÖRTÉNETE 

1890 - 1990 

 

 
 

A közelmúltban jelent meg Zelenai István okleveles bányamérnök „A Pilisi-medence 

bányászatának története” című 384 oldalas + 2 térkép c. könyve. 

A könyv hiánypótló, hiszen a pilisi medence történetéről még átfogó, mindenre kiterjedő könyv 

nem jelent meg. 

Pilisvörösváron és környékén a különböző ásványi anyagok kitermelésének már több 

évszázados hagyománya van. A kezdeti időszakban homokot, kavicshordalékot és puha 

szerkezetű dolomitot a környékbeli hegyoldalakban vagy azok vízmosásos területén termeltek. 

A XIX. század második felében Pilisszentiván, majd Solymár és Nagykovácsi határában 

barnakőszén telepekre leltek, a század végén pedig mélyfúrásokkal a pilisvörösvári 

barnakőszéntelepeket is megtalálták. Több kedvező körülmény hatására (a korabeli hazai ipar 

egyre több kőszenet igényelt, Budapest-Esztergom Kenyérmező vasútvonal 1895. évi üzembe-

helyezése) a nagyüzemű bányászat megkezdődött. Mostanra csak a külfejtéses dolomitbánya 

működik. 

A könyv az újabb levéltári kutatásokkal kiegészített adatok, valamint a helyi bányásztársadalom 

körében ma már alig fellehető értékes és pótolhatatlan fényképek, íratok, egyéb dokumentumok 

felhasználásával mutatja be a Pilisi – medence bányászatának múltját. A könyvben 

megismerhetjük a bányászok életét, munkáját, küzdelmeit és a megszűnt kőszénbányászatot. 
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A könyv fejezetei: 

 

Előszó 

A szerző előszava 

A Pilisi medence szénbányászata a kezdettől Lipót akna bezárásáig (1850-1941)(13 alfejezet) 

A vándorbot (1941 – 1990) (6 alfejezet) 

A Pilisi- medence ásványbányászata (2 alfejezet) 

Bányászsorsok (6 alfejezet) 

Szakemberképzés (2 alfejezet) 

Bányászhagyományok, bányászati emlékek (7 alfejezet) 

A könyvben több mint száz kiváló minőségű – döntően színesek- fénykép stb, dokumentumokat 

adományozók névsora (szintén több, mint száz) forrásmunka (kilencven) található. 

 

A kiváló nyomdatechnikával és kiváló minőségű papíron megjelent könyv a veszprémi 

OOKPRESS dolgozóit dicséri. 

A könyv kiadója a Pilisvörösvári Város Önkormányzat. 

Megvásárolható a Pilisvörösvári Könyvesboltban (2085 Pilisvörösvár, Fő u 82, telefon: +36 26 

330 308) 5800.-Ft –ért, illetve postai úton történő szállításnál + a postai költség. 

 

Dr. Horn János 

 

 

Energetikai hírek 
 

NEMZETKÖZI HIREK A NAGYVILÁGBÓL 

 

Bulgária és Románia bejelentette, hogy újra kezdik a Duna mindkét országgal határos 

szakaszán a Turnu Magurele (Kisnikápoly), illetve Nikopol között egy 840 MW-os vízerőmű 

közös megépítésről szóló tárgyalásokat Az elképzelés szerint a két ország fele – fele arányban 

részesedne a villamosenergiából. A projektből 1975-ben kötöttek egy államközi egyezményt, 

1978-ban bizonyos munkák megkezdődtek, de még abban az évben leállították a beruházást. 
 

* * * 

 

Az USA Exim Bankja hárommilliárd USD nagyságú hitelre vonatokozó szándéklevelet adott 

ki Románia részére a Cernavod atomerőmű 3 – 4 blokkjának megvalósítására. 
 

* * * 

 

A német kormány Wilheimshaven mellett felavatta az ország első LNG termináljának kikötőjét. 

Az évi 7,5 Mrd köbméter tárolási és visszagázosítási kapacitással rendelkező úszó létesítmény 

decemberben érkezik a kikötőbe, és 2023-tól fogad szállításokat. A létesítmény megvalósítója 

és üzemeltetője az UNIPER. 
 

* * * 

 

A CEZ Csoport felhívására beérkeztek az ajánlatok a Dukovány II atomerőmű megvalósítására. 

A tender felhívásra, amely egy 1000 - 1200 MW-os reaktorblokk kulcsrakész megvalósításra 

vonatkozik, három ajánlat érkezett a Westinghouse, az EDF és a dél-koreai KHNP cégektől. 

Eredményhirdetés kb. egy év múlva. 

 

Dr. Horn János 
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A Wintershall Dea 805 millió dolláros tervet nyújt be Norvégia legnagyobb gáztalálatára 

2021-ben 

 

A német Wintershall Dea és partnerei, a Petoro és a Sval Energi vállalták, hogy mintegy 8 

milliárd norvég koronát (804 millió dollárt) fektetnek be a norvégiai Dvalin North gázmező 

fejlesztésébe - jelentették be a vállalatok és a norvég energiaügyi minisztérium december 13-

án. 

A Haltenbanken térségében történt felfedezés a tavalyi év legnagyobb felfedezése volt a norvég 

kontinentális talapzaton (NCS), amely mintegy 84 millió hordó kőolaj-egyenértéket (boe) 

tartalmaz, amelynek nagy része földgáz. A Wintershall Dea és partnerei benyújtották a projekt 

fejlesztési és üzemeltetési tervét, a német vállalat megjegyezte, hogy a felfedezés után ilyen 

hamar zöld utat adni egy projektnek "nagyon ritka". 

A Dvalin North a meglévő Dvalin mezőn keresztül a Heidrun platformhoz való visszakötésként 

2026 végén kerül fejlesztésre.  

"A projekt jelentősen hozzájárul majd az értékteremtéshez és a foglalkoztatáshoz, valamint a 

mező termelésbe lépésével a nagyon keresett gázt biztosítja Európának" - mondta Terje Aasland 

norvég energiaügyi miniszter egy nyilatkozatban. 

Dawn Summers, a Wintershall Dea COO-ja hozzátette: "A fejlesztés melletti elköteleződés 

csak a felfedezést követő évben nagyon ritka, de mutatja, hogy eltökéltek vagyunk Európa 

földgázzal való ellátása mellett egy jelentős norvégiai beruházás révén". 

A norvég termelők igyekeznek benyújtani a fejlesztési projektekre vonatkozó terveket az év 

végi határidő előtt, amikor lejár a koronavírus (COVID-19) járvány idején bevezetett 

adóösztönző program. Az üzemeltetőket a gáz európai árának ugrásszerű növekedése is 

motiválja. Ezek az árak várhatóan még néhány évig historikusan magasak maradnak. 

A Wintershall Dea 55%-os részesedéssel üzemelteti a Dvalin North-ot, míg a Petoro 35%-kal, 

a Sval Energi pedig 10%-kal rendelkezik.  

A Dvalin fő mezőt tavaly kellett volna üzembe helyezni, de a Wintershall 2023-ig elhalasztotta 

az indítást, miután kiderült, hogy túl sok higany van a gázban. A higany korrodálhatja a 

csővezetékeket és a berendezéseket, és a termelési tesztek során túl magas szintet találtak 

benne, mint a Dvalin feltáró szakaszában egy évtizeddel ezelőtt. A Wintershall Dea megoldást 

készít a higany eltávolítására.  

Newsbase, 2022.12.16. 

 

Ukrajna belép az EU földalatti gáztárolási piacára 

 

Ukrajna belép az Európai Unió földalatti gáztárolóinak (UGS) piacára - jelentette december 15-

én az Ukraine Business News. 

Két határozat végrehajtását és a 8158. számú uniós törvénytervezet elfogadását követően az 

Ukrtransgaz, Ukrajna gázszállító rendszerüzemeltetője tanúsítványt kap az EU-ban való 

működésre, és hivatalosan elismerik, hogy megfelel az uniós előírásoknak. A Nemzeti 

Energiaszabályozó Bizottság is támogatta az Ukrtransgaz tanúsítását. 

Így Ukrajna képes lesz arra, hogy a hatalmas UGS-létesítményeit, amelyek a legnagyobbak 

Európában, az európai vállalatok kereskedelmi gázkészleteinek, valamint a korábban állami 

szinten összegyűjtött stratégiai tartalékok tárolására használja. 

Ukrajna szerint a saját energiabiztonságának megerősítése mellett a létesítményei Európának is 

hasznára válhatnak. A háború sújtotta ország az energiaválság kezdete óta lelkesen ajánlotta fel 

létesítményeit az EU-nak, és készségét fejezte ki, hogy részt vegyen a blokk számára egy 

gázbiztosítási tartalék létrehozásában és fenntartásában. 

Az ukrán gázszállító rendszer (GTS) megjegyezte, hogy Ukrajna UGS létesítményei több mint 

10 milliárd köbméter uniós gázt tudnak tárolni. A GTS üzemeltetője és a földalatti 

tárolórendszer üzemeltetője azt is elmondta, hogy együtt fognak működni a nemzetközi 

gázkereskedők bevonása érdekében. 
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Októberben Ukrajnában nőtt az európai gáz mennyisége. Herman Haluscsenko ukrán 

energiaügyi miniszter arra biztatta az európai nemzeteket, hogy használják ki az akkori olcsó 

gázárakat, és használják ki az ukrán UGS létesítményeket. 

"A gázárak több hónapja a legalacsonyabbak. Nagyszerű lehetőség Európa legnagyobb, 15 

milliárd köbméter szabad kapacitással rendelkező földalatti gáztárolóinak kihasználására. Ezen 

a télen további gázmennyiségekre lesz szükség" - írta Haluscsenko a közösségi médiában. 

A nyáron jelentették be, hogy Ukrajna 500 millió dollárt fektet be a gáztároló létesítmények 

fejlesztésébe. A 2022-2031 közötti időszakra vonatkozó gáztárolás-fejlesztési tervet az ukrán 

energiaágazat állami szabályozásáért felelős nemzeti bizottság hagyta jóvá. A tervben 277 

millió dollárt különítenek el földalatti gáztároló létesítmények (UGS) építésére, 168 millió 

dollárt pedig infrastrukturális létesítmények fejlesztésére és UGS technológiai berendezések 

rekonstrukciójára fordítanak.  

Newsbase, 2022.12.16. 

 

Elemző szerint az akár 150 éves Kaszpi-tengeri megállapodások meghiúsíthatják a 

türkmén gáz Európába vezetését célzó transzkaszpi-tengeri terveket 

 

A Kaszpi-tengerről másfél évszázad alatt kötött különböző nemzetközi megállapodások 

meghiúsíthatják egy olyan transzkaszpi-tengeri gázvezeték építésére irányuló terveket, amely 

Azerbajdzsánon, Grúzián és Törökországon keresztül szállíthatna türkmén gázt Európába. 

Erre figyelmeztetett december 14-én a Twitteren Ali Arif Akturk törökországi energetikai 

szakértő, aki azt írta: "Még a Szovjetunió és Irán között aláírt Kaszpi-tengeri megállapodások 

is léteznek. (A múltban öt megállapodás volt a Szovjetunió és Irán között.) Röviden, nagyon 

nehéz csővezetéket építeni Oroszország és Irán beleegyezése nélkül". 

A Kaszpi-tengerrel határos államok - nevezetesen Oroszország, Irán, Azerbajdzsán, 

Türkmeisztán és Kazahsztán - által 2018-ban aláírt többoldalú megállapodás, amely a Kaszpi-

tenger elhatárolási kérdéseit hivatott megoldani, kifejezetten a környezetvédelmi szabályokra 

és a korábbi nemzetközi megállapodásokra hivatkozik, mint kötelező érvényűekre.  

Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki nagyon szeretné, ha az Európa és Ázsia 

kereszteződésében fekvő Törökország olyan gázcsomóponttá válna, amely végül az 

Oroszországból, Azerbajdzsánból, Türkmenisztánból és Iránból származó gázexportot 

továbbíthatná európai és más fogyasztóknak, a türkmenisztáni Türkmenbasiban tett látogatásán 

az őt kísérő helyi sajtónak azt mondta, hogy Törökország akár egy olyan vezetéket is építhet, 

amely lehetővé tenné a türkmén gáz átjutását a Kaszpi-tengeren. 

Elmondta, hogy Törökország, Türkmenisztán és Azerbajdzsán csúcstalálkozót tervez a 

gázvezeték kérdésének megvitatására. 

Newsbase, 2022.12.16. 

 

Magyarország aláírta a katari gázvásárlások útját megnyitó megállapodást 

 

Magyarország aláírta azt a politikai megállapodást, amely megnyitja az utat az MVM és a 

QatarEnergy energetikai csoport közötti tárgyalások megkezdéséhez a katari gázvásárlásról - 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter december 14-én Dohában. 

Katar a világ második legnagyobb LNG-exportőre, és fejleszti termelési és szállítási 

kapacitásait - mondta Szijjártó, hozzátéve, hogy Magyarország "reálisan" három éven belül 

megkezdheti a katari gáz szállítását, ha Horvátország növeli az Adria partján lévő LNG-

terminál kapacitását. 

Kiemelte az Európai Unió szerepét is, mondván, infrastrukturális fejlesztésekre lesz szükség 

ahhoz, hogy a dél- és délkelet-európai LNG-terminálokon keresztül nagy mennyiségű földgáz 

érkezzen Magyarországra. 
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Ha Horvátország ígéretéhez híven bővíti a krki LNG-terminál kapacitását, akkor a magyar 

vezető diplomata szerint reális lehetőség lesz arra, hogy Magyarország mintegy három éven 

belül kapjon gázt Katarból. 

A világjárvány előtt Budapest nyilvánosságra hozta érdeklődését, hogy 25 százalékos 

részesedést szerezzen az állami tulajdonú LNG Croatia, az LNG-terminál projekt 

fejlesztőjében. Magyarország továbbra is kisebbségi tulajdonszerzésre törekszik, de úgy tűnik, 

ez nem élvez politikai támogatást Horvátországban. 

A magyar állami tulajdonú MVM csoport 2020-ban a következő hét évre évi 1 milliárd 

köbméter kapacitást foglalt le a krki terminálon, így Magyarország a terminál legnagyobb 

ügyfele. Az 1 milliárd m3 kapacitás nagyjából az ország éves fogyasztásának tizede. 

A Gazprommal tavaly aláírt 15 éves szerződés értelmében Magyarország jelenleg Bulgárián és 

Szerbián keresztül évi 4,5 milliárd m3 gázt kap. 

Newsbase, 2022. 12.15. 

 

Az OMV Petrom megerősítette a Neptun mélytengeri mező fejlesztésének kezdetét 

 

Az OMV Petrom olaj- és gázipari vállalat december 13-án megerősítette a Neptun Deep tengeri 

mezővel kapcsolatos kereskedelmi felfedezésről szóló nyilatkozat benyújtását a NAMR 

ásványkincs-ügynökséghez - jelentette a G4media.ro a vállalat sajtóközleményét idézve. 

Az OMV Petrom azt is közölte, hogy a termelési szakasz eléréséhez szükséges beruházásokat 

4 milliárd euróra becsüli. 

"A nyilatkozat egy köztes lépést jelent a végső beruházási döntés meghozatalának és a fejlesztés 

megkezdésének folyamatában" - magyarázta a vállalat. 

"Az összes eljárási lépés teljesítésével összefüggésben a végleges beruházási döntést 2023 

közepére, az első gázkitermelést pedig 2027 elejére becsülik" - tette hozzá. 

Razvan Nicolescu, az állam képviselője a vállalat igazgatótanácsában azonban nemrég a Ziarul 

Financiar napilapnak azt nyilatkozta, hogy a beruházási döntés inkább az OMV Petrom belső 

döntése, amelynek semmi köze a beruházási naptárhoz, amelyet a kereskedelmi felfedezés 

bejelentése indít el. 

A Romgazzal kötött 50:50 arányú megállapodás értelmében az OMV Petromnak, mint a Neptun 

deep fő üzemeltetőjének az év végéig meg kellett volna erősítenie a projekt folytatását, vagy el 

kellett volna hagynia azt.  

Newsbase, 2022. 12.14. 

 

A jelek szerint az olajszállító tartályhajók "forgalmi dugója" a török tengerszorosokban 

kezd megszűnni 

 

Úgy tűnik, hogy december 12-re feloldódott a Törökország alapvető fontosságú hajózási 

tengerszorosain való áthaladásra váró olajszállító tartályhajók "dugója". 

A török hatóságok feltartóztatták a többnyire kazah, de orosz olajat is szállító tartályhajókat a 

biztosítási kételyek miatt, amelyek Ankara szerint az Oroszország ellen bevezetett ukrajnai 

háborús szankciókkal kapcsolatban merültek fel. A Bloomberg által összeállított tartályhajók 

nyomon követési adatai szerint azonban december 10-e óta több mint 15 millió hordó nyersolaj 

szállítására alkalmas tankhajók közlekedtek a Boszporuszon vagy a Dardanelláknál. Sőt, a 

török tengerészeti hatóságok december 11-én tweeteltek arról, hogy másnap négy tankhajó fog 

áthajózni a Boszporuszon.  

A Hetek Csoportjának (G7) Oroszországgal szembeni szankciói némi zavart keltettek azzal 

kapcsolatban, hogy a török vizeken keresztül a Földközi-tenger keleti részébe tartó olajszállító 

tartályhajók biztosítva vannak-e az olyan kockázatok ellen, mint az ütközések és a szivárgás. 

Ankara leveleket kért minden egyes tankertől, hogy igazolja, hogy az olajszállítmányaikra van 

biztosítási fedezet. A biztosítók kezdetben ellenálltak az ilyen levelek benyújtásának, de 

december 10-én Törökország egy, a Bloomberg által megszólaltatott hajózási tisztviselő és egy 
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kikötői ügynök jelentése szerint Törökország elküldött egy levélmintát a biztosítóknak, amely 

állítása szerint elfogadható bizonyítéknak minősül a biztosítási fedezetre vonatkozóan. 

A tengerészeti hatóság tweetje szerint 12 olyan tankhajó várakozott áthaladásra, amely még 

mindig nem nyújtotta be a megfelelő levelet. 

Oroszország december 5. óta szembesült azzal, hogy a G7-ek 60 dolláros hordónkénti árkorlátot 

szabtak a nyersolajára. Aki 60 dollár fölött fizet, azt kizárják az iparági szabványnak megfelelő 

olajtranzitbiztosítás megkötéséből. Törökország azzal érvelt, hogy nem tudta 

megkülönböztetni, hogy mely szállítmányokat vásárolták meg a felső határ alatt, és így 

feloldották az ipari szabvány szerinti biztosítást, és melyeket nem. 

Newsbase, 2022. 12.13. 

 

Németország és Lengyelország állítólag közel áll a megállapodáshoz a schwedti finomító 

ellátásáról 

 

Németország és Lengyelország várhatóan még ezen a héten megállapodásra jut a schwedti 

finomító olajellátásáról - jelentette a Reuters december 9-én. 

Mindkét ország azon dolgozik, hogy szabaddá váljon a jelenleg kötelező érvényű, a Druzsba 

kőolajvezetéken keresztül történő orosz nyersolajszállításokat biztosító szerződésektől.  

Az orosz csővezetékek továbbra is mentesülnek az EU szélesebb körű energetikai szankciói 

alól, amelyeket az ukrajnai invázió nyomán Oroszország ellen vezetett be, mivel az EU aggódik 

az orosz olaj rövid időn belüli pótlásának módja miatt. 

Lengyelország korábban felajánlotta, hogy nem orosz olajszállítással beszáll Schwedtbe, amint 

a németek kiszorítják az oroszokat a finomító tulajdonosi struktúrájából. 

A schwedti finomító hivatalosan továbbra is a Rosznyeft orosz olajipari óriáscég ellenőrzése 

alatt áll. A német kormány szeptemberben állami vagyonkezelés alá helyezte a Rosznyeft 

finomítói érdekeltségeit az országban, azzal érvelve, hogy a lépés az energiabiztonság 

megerősítése érdekében szükséges.  

"A tárgyalások nagyon jól alakultak" - mondta a német gazdasági minisztérium szóvivője a 

Reutersnek a német-lengyel tárgyalásokról. 

"Most a szövetségi kormányon belül értékeljük a tárgyalásokat, és jelenleg a jövő hét végére 

várjuk a szövetségi kormány döntését" - tette hozzá a szóvivő. 

Schwedt csak a negyedik legnagyobb finomító Németországban, de stratégiai szempontból 

értékesnek tekintik, mivel a német főváros, Berlin üzemanyagszükségletének mintegy 90 

százalékát fedezi. 

A lengyel állami ellenőrzésű PKN Orlen finomító érdekelt a németországi Schwedt 

finomítóban való ellenőrző részesedés megvásárlásában, amint az ellátási problémák 

megoldódnak - jelentette a média szeptemberben. 

Newsbase, 2022. 12.13. 

 

 

Zelei Gábor 
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Péch Antal serleg Péch Antal emlékezetére, 1939 
 

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

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

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

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

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

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

emlékbeszédét Péch Antal felett.3 Később ugyan több alkalommal emlékezett meg kisebb és 

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

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

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

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

megjegyzendő, hogy az emlékserleg ötletét eredetileg Tassonyi Ernő bányamérnök és 

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

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

Péch Antal emlékserleg tárgyleírás 
 

 
 

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

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

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

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

alkotója Hodina Adolf Mihály (1902-1986) éremművész és ékszerész, szobrász. A serlegen 

több helyen látható a HA mesterjegy6, a serlegfedél belsejében a művész teljes neve is 

olvasható. 

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

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

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

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

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

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

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

bányász és kohász jelenetekkel és két félsoros felirat olvasható. 
 

  
A kehely dísze: az akkori OMBKE 

címerrel A fedél belülről, jól látható a belső körirata is 

 

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

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

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

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

bányamécs. 

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

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

∘ A serlegnek pontosan illeszkedő fedele van, fedél külső peremén felirat olvasható: ORSZ ∘ 
MAGY∘ BÁNYÁSZATI ∘ ÉS ∘ KOHÁSZATI ∘ EGYESÜLET ∘ PÉCH ANTAL ∘ 
EMLÉKSERLEGE ∘. A fedél belső körirata: TERVEZTE ÉS KÉSZÍTETTE HODINA A. 

MIHÁLY ∘ BUDAPESTEN ∘. A fedél belsejében körirat, két nemesfémjel és mesterjegy 

található. A fémjel mellett HA mesterjegy7 van. Mivel a Magyar Királyi Állami Pénzverde 

(budapesti pénzverde) által jogosan használható fémjel van a serlegen, s több (7-8) helyen jól 

látható, így csak ott készülhetett. Hodina Adolf 1920 és 1940 között vésnökként több-kevesebb 

 
6 Gasztonyi József, dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (Magyar Éremgyűjtők 
Egyesülete, Budapest 2000) 61. old. 33. szám. 
7 Gasztonyi József, dr. Mészáros István: Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei (Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, Budapest 2000) 
61. old. 33. szám 
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időben volt a budapesti Pénzverde alkalmazottja, de volt saját művészi műhelye is. Ha és 

amennyiben a verde ezüstjelét használta, akkor azt annak dolgozójaként tehette, mivel a szerelt 

többrészes tárgyba a fémjel utólag, elkészültét követően már nem üthető be a tárgy felépítése 

és bonyolultsága miatt. A fémjel alapján a serleg 800 ‰ ezüst-tartalmú ötvözetből8 készült. 

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

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

egy lándzsa tart meg legfelül. 

 

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

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

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

saját felirattal. 

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

ércet csákánnyal fejtő bányász alakját, és e két dombormű felett a SZERENCSE FEL feliratot 

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

jobban látható.  
 

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

 

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

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

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

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

az aknás fémolvasztó kemence előtt álló fémkohász amint a salaklehúzó szerszámmal a kezében 

éppen dolgozik. Ezen az oldalon a SZERENCSE LE felirat látható a két dombormű alatt. A 

baloldali képen a felirat alatti peremen jól látható a HA mesterjegy.  

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

a van fémjel és mesterjegy. 

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

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

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

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

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

későbbiekben már számos Péch Antal emlékbeszéd hangzott el a különböző OMBKE helyi 

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

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

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

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

áttekintése volt. Gyakorlatilag a három nagy és átfogó emlékbeszéd készült Péch Antal 

emlékére. 

Ezek: Kerpely Antal, Sóltz Vilmos és Róth Flóris bányamérnököktől – mindegyikük a 

saját és egyedi megvilágításában – hangzott el, a többi szinte csak ismétlés, ezért fontos ez a 

három beszéd, hiszen a többiben már talán az átírás miatt fordultak elő adatvesztések és 

elírások. 

 

Káplánné Juhász Márta okl. kohómérnök  
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DR. FRICZ-MOLNÁR PÉTER 

A selmeci akadémia hírlapi megjelenése két évszázaddal ezelőtt 
 

A címbeli két évszázadot tágan kell értelmezni a mából nézve, mert a következő sorokban nem 

1822-be, hanem az 1820-30-as évekbe tekintek vissza. Ennek során ismertetem a korabeli 

magyar nyelvű sajtóban megjelent selmeci akadémiai – az intézményről és a diákéletről szóló 

– újsághíreket. Az akadémiatörténet az 1870/80-as évektől jól dokumentált és feldolgozott.9 A 

XIX. század első feléből, vagyis az 1800 és 1850 közötti fél évszázadból azonban a diákélet 

egyes mozzanatai, különösen az eredeti tárgyi emlékek – egyenruhák10 vagy valétaívek és 

valétaportrék11 vagy bursch daloskönyvek12 – szinte alig ismertek. E hiányok pótlásához jó 

adalékok a kétszáz évvel ezelőtti reformkori – és akkor még német tannyelvű – „selmetzi 

academiai” magyar sajtóhírek, tudván azt is, hogy akkoriban nem volt széles újságolvasó 

közönség és a még meg nem született fényképészet helyett metszetek-rajzok szolgálták a képi 

ábrázolást. 

 

A selmeci „különös erdei intézet” alapítása és az „erdős gazdálkodás tudományát előadó” 

Wilkens kinevezése az 1808. évi sajtóban elérte a tudósítási ingerküszöböt, így erről érdekes 

sorokat olvashatunk (1. kép).13  

 

 
1. kép: Korabeli, 1808-as újsághír a selmeci „különös erdei intézetről” és Wilkensről 

 

Az erdészet után a bányászatra térve és két évtizedet ugorva az időben, 1828-ban címlapon 

közölt akadémiai tanári fizetésemelésről olvashatunk, ugyanis a bányatanácsos Schitkó 

Józsefnek – a „Selmeczi Bányász Akadémiában Fizikát, és Mathésist tanító Professornak” – a 

vízemelő-oszlopos erőműve felfedezéséért 400 ezüst (mai értéken közel 1,9 millió) forinttal 

megemelték az éves fizetését.14 Schitkó Bélabányán a gyakorlatban használta is a felfedezését, 

a „vízoszlopi zúzó-erőművet”, melynek „Bernhárd Vilmos selmeczi harangöntő dicséretes 

ügyességgel” készített „alkatrészei nem kevés műszaki csínnyel” voltak összekötve.15 Az 

erőmű további sorsa előttem nem ismert, az ugyanakkor tudható, hogy Selmecen 1833. 

november végén „takaríttattak el Schitko József kir. bányászati tanácsnok s az itteni 

akadémiában a methematikai tudományok páratlan tanítójának elhidegült tetemei.” A felfedező 

és akadémiai tanár Schitkó – a századvégi akadémiai temetéshez hasonló16 – fényes 

búcsúztatást kapott, ugyanis „a szomorú népseregen kívül 300 bányászi növendék 

bányászruhában s égő méccsel” kísérte koporsóját. Emellett további adalékot kapunk az akkori 

 
9  Faller Gusztáv: A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akademia évszázados fennállásának emlékkönyve 1770–1870. Selmecz, 1871.; Pauer János: A 
selmecbányai magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia története alapításától, vagyis 1770-től kezdve az 1895-96. tanév végéig. Selmecbánya, 1896.; 
Vadas Jenő: A selmeczbányai M. Kir. Erdőakadémia története és ismertetője. Budapest, 1896. 
10  Szemán Attila: A magyarországi bányászegyenruhák történeti rétegei. In. Bányászattörténeti közlemények, 3. (2008) 5. sz. 3-42. 
[https://epa.oszk.hu/01400/01466/00005/pdf/02.pdf (letöltés: 2022.10.16.)] 
11  Bartha Dénes – Bende Attila: A M. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia és jogutód intézményeinek tablógalériája 1868-tól napjainkig. In. Fons, 28. 
(2021) 4. sz. 477-525. [https://www.fonsfolyoirat.hu/szamok/documents/FONS_2021_4.pdf (letöltés: 2022.10.16.)] 
12  Szemerey Tamás: A selmeci nótákról. In. Erdészeti Lapok, 139. (2004) 6. sz. 197-198. [http://erdeszetilapok.oszk.hu/00300/pdf/18szemerey.pdf 
(letöltés: 2022.10.16.)] 
13  Hazai és Külföldi Tudósítások, 1808. 2. félév 2. sz. 10. (júl. 6.) 
14  Hazai és Külföldi Tudósítások, 1828. 2. félév 42. sz. 329. (nov. 22.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-
tol/; Schitkó József akadémiai vonatkozású életútját lásd Homor Péter levéltáros honlapján: http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=178 (letöltések: 2022.10.16.) 
15  Társalkodó, 2. (1833) 11. sz. 42-43. (febr. 6.) 
16  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 115-118.; Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a selmeci múltban. Budapest, 2022. 37-39. 

https://epa.oszk.hu/01400/01466/00005/pdf/02.pdf
https://www.fonsfolyoirat.hu/szamok/documents/FONS_2021_4.pdf
http://erdeszetilapok.oszk.hu/00300/pdf/18szemerey.pdf
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
http://hmmpr.hu/adatlap.php?id=178
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tanár-diák viszonyról is. A gyászhíradás szerint a „bányász ifjúság pedig közszeretetű atyját, 

védőjét s felejthetetlen tanítóját” veszítette el. Az akadémikus fiatalság a tanáruk „beteglétekor 

veszélyt sejtvén, azonnal minden közmulatságról kedv vesztve lemondott” és a következő év 

elejéig gyászidőszakot tartott, végül „a tisztelt hamvadó iránt annak mellképét kőmetszésben 

(=kőszoborban) megörökíteni” elhatározta.17 Ekkoriban a selmeci születésű evangélikus 

ősapám, Fritz Pál Károly (1811-1878) a pesti jogi tanulmányai után 1833-ban a szülővárosában 

megnősült. Városi pénztárnoki hivatali teendői mellett római katolikus feleségével, 

Fleischackker Otíliával (1810-1869) időnként a Siceli-féle kohóüzemét (a későbbi központi 

fémkohót) és a 32,5 hektáros, kálváriai mögötti bélabányai majorságát-földbirtokát (2. kép) is 

meglátogatta. Az ugyancsak selmeci születésű édesanyja, özvegy Fritz Lipótné Scharff 

Karolina (1768-1837) 1825-ben – jóval a híres Joerges nyomdász és könyvkereskedő család 

előtt – selmeci könyvárus volt, így a már akkor is könyvszerető családtagok első kézből 

olvashatták a legfrissebb korabeli kiadványokat.18  

 

 
2. kép: A kálvária mögötti Fritz-földbirtok Selmecbánya és Bélabánya között [Magyar Királyság (1819-1869), 

Második katonai felmérés] 

 

Az akadémiai akkoriban nemzetközi intézetnek számított, ugyanis a „növendékei közt nemcsak 

magyar, erdélyi, stájerországi, tiroli, galíciai ’s más ausztriai alattvalókat találhatni, de gyakran 

ezenkívül szászokat is, továbbá dán, svéd, orosz, spanyol, sőt még amerikaiakat is Mexicóbul, 

Peruból ’s Chiléből.”19 Ezen túlmenően volt olyan kortárs vélemény, mely hiányolta a korabeli 

szakkiadványokat. 1829-ből Jankovics Miklóstól olvashatunk némi kritikát is, mely szerint 

alig-alig jelenik meg nemzetközi szinten is jegyzett akadémiai szakkönyv. „A Selmeczi 

Academia ugyan hirtelen nevezetessé lett külföldön Delius és Born nyomtatott munkái, Hellnek 

vizet szívó gépe áltál, de ezeknek halálokkal nem csak külföldön enyészett dicsősége, hanem 

hazánk tudósai előtt is mostani foglalatossága annyira ismeretlen, hogy már inkább 

gazdaságbeli Cameralis, mint tudományos közintézetnek tarttatik.”20 Schitkó kapcsán említett 

 
17  Erdélyi Híradó, 1833. 2. félév 48. sz. 377. (dec. 14.) 
18  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 129., 202., 263. 
19  Társalkodó, 3. (1834) 38. sz. 149. (máj. 10.) 
20  Felső Magyar-Országi Minerva, 5. (1829) 1. kötet 1. füzet 1-2. (jan.)  
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dicséretek valamelyest tompítják a kortárs (és a mindenkori hazai felsőoktatás gyakori) 

kritikáját.  

 

Nem érhette azonban kritika az akadémikus ifjúságot, ők ugyanis kitettek magukért. 1829-ben 

júliusi nyárestén Rudnay Sándor esztergomi hercegprímás-bíboros selmeci látogatásakor a 

plébánián a „Bányász Akadémiai Ifjúság török-muzsikával, énekkel, s egy bányát ábrázoló 

kivilágított képpel mulatta Ő Eminenciáját.”21 Mindez – előkelőségek selmeci tartózkodásakor 

–úgy látszik kedvelt, már-már szokásszerű testületi cselekedete volt az akadémiai ifjúságnak. 

Három évvel később, 1832. július közepén a Selmechez közeli Vihnyefürdőn Reviczky Ádám 

kancellár és a társaságában volt „koszorús honfi”, Széchenyi István részesült hasonló 

megtiszteltetésben. „Végre a selmeci magyar és erdélyi bányász ifjak is hódoltak bányászi 

módon Őexcellenciájának (=kancellárnak). Bányász köntöseikben és lámpáikkal éjjel 

megjelenvén, katonai renddel az ünnepelt név első betűit ügyesen formálták és bányász 

(=bursch) dalokat énekelve a betűket lámpáik felemeltével világították.”22 A magyar(országi) 

és erdélyi bányász ifjak említése egyben azt is jelzi, hogy az ifjak köreiben már akkoriban is 

létezett az 1800-as évek utolsó harmadából jobban ismert (pl. dunántúli, bánáti) származási 

területi elkülönülés.23 Ekkoriban, 1827 és 1830 között volt bányászakadémikus – többek között 

– Goldbrunner Sándor is, aki később selmeci polgármester, országgyűlési követ és főispán is 

volt.24 A lelkes selmeci akadémiai ifjúság részére 1837-ben a Belházy-házban (ma 

Sládkovičova 1), vagyis a „híres bánya s erdész academia” épületében „egy szép chemiai 

műhely, gazdag ásvány s geognosticai (=földtani) gyűjtemény és tanulságos mintaszoba 

(Modellenkabinet)” állt a rendelkezésére.25 Ekkoriban, 1839-től volt bányászakadémikus Péch 

Antal vagy Zsigmondy Vilmos.26 A későbbi neves bányászok akkori tanrendje – többek között 

– laptudósításból is megismerhető. Eszerint „Nem taníttatik a selmeczi academiában logica, 

metaphysica, ércztudomány (Metallurgie) és hydraulica, hanem taníttatik első évben mathesis, 

physica, erőműtudomány és polgári építészet; másodikban az ásvány tudomány, chemia és 

hutatudomány; 3ik évben földismerettud. (geognosia), bányaméréstud. (Markscheidekunst), 

bányásztudomány (Bergbaukunde), gyakorlati gépelytudomány (Maschinenlehre) és bányász 

törvény.”27 Emellett 1834-ben a Selmeczi bányász-akadémia” című írásban erdész-

növendékekről, prakticansokról (gyakornokokról) és 200 ezüst – mai értéken közel 1,1 millió 

– forint stipendiumról (ösztöndíjról) is olvashatunk.28 Szentpétery Imre 1816-ben beiratkozott 

erdészhallgató az akadémiai képzések – a fent közöltekkel összecsengő – részletezése mellett 

1824-ben megemlíti Wilkenst is, a magyar erdészeti szakoktatás megalapítóját, aki által 

1808/09-ben „a bányász tudományokat az erdeiekkel összekapcsolták” (1. kép).29    

 

 
21  Hazai ’s Külföldi Tudósítások, 1829. 2. félév 9. sz. 65-66. (júl. 29.) 
22  Jelenkor, 1. (1832) 59. sz. 466. (júl. 25.) 
23  Fricz-Molnár Péter: Kalandozások a selmeci múltban. Budapest, 2022. 12-13. 
24  Fricz-Molnár Péter: Selmeci írások. Budapest, 2021. 227-228. 
25  Athenaeum, 1. (1837) 31. sz. 487. (okt. 15.) 
26  Fricz-Molnár Péter: Péch Antal selmecbányai országgyűlési képviselősége 1889 és 1892 között. In. Péch Antal (1822-1895) emlékezete. (szerk. 
Lengyelné Kiss Katalin) Budapest, 2022. 54.; Faller Gusztáv: Gedenkbuch zur hundertjähringen Gründung der Königl. Ungarischen Berg- und Forst-adademie in 
Schemnitz 1770–1870. Selmecbánya, 1871. 179., 181. 
27  Figyelmező, 3. (1839) 23. sz. 374. (jún. 11.) 
28  Társalkodó, 3. (1834) 38. sz. 149. (máj. 10.); https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/ (letöltés: 2022.10.22.)   
29  Szent-Pétery Imre: A Selymetzi Királyi Bánya Académiáról egy két szó. In. Tudományos Gyűjtemény (szerk. Thaisz András), 8. (1824) 1. sz. 50-58.; 
Vadas J.: A selmeczbányai i. m. 330. 

https://artortenet.hu/magyar-penzertekindex-arak-es-devizak-alapjan-1754-tol/
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3. kép: Selmecbánya reformkori látképe (1825, Osztrák Nemzeti Könyvtár) 

 

Péch és Zsigmondy akadémiai beiratkozási évében, 1839-ben – egy mára is érvényes – tájleírás 

(3. kép, illusztráció) jelent meg az ősi bányavárosról: „Egy a maga nemében Selmecz városa, 

szétdaraboltsága miatt. Csupa dombokon s ezek közt kanyaruló örvényeken állnak a házak, s 

nehéz volna az egész városban csak 10 négyszög lábnyi helyet is találni, mely tökéletes 

vízirányos lapály volna. Bármily irány felé induljon az ember, mindenütt hegynek és völgynek 

kell menni. Az itteni lakosok ezt már megszokták s nem lelik terhesnek, de az idegenre nézve 

mindenkép nagy alkalmatlanság. Minthogy ilyképpen a várost egy pontról sem láthatni a maga 

teljességében, s azonkívül sokkal több kis és rossz házakból áll, mint nagyokból és szépekből, 

nem a legvonzóbb képet nyújtja.” Nem kell azonban megijedni, főleg nem a hallgatóktól, mert 

a város „azonban az itteni bányaművelés és bányászati academia által igen élénk. Az utóbbi 

jelenleg 200-nál több academistát számlál, kik itt minden földtájakról összesereglenek. Dicsérik 

erkölcsös jó magok viseletét, mit az idegen azonnal észre is vesz. Mert bár sokan még kissé a 

deákot játsszák is, módjuk mégis illedelmes és csendes.”30 Az akkori diákélet is megjelent a 

hírlapokban. „A városban víg, pezsgő élet mutatkozik. Szép kék szemű szőke leánykák 

tolakodnak át a tájlakók csoportjain, kik terményeiket hangosan árulgatják. Nyalka bányász 

öltözetű egyetemiek mozognak fel s alá tréfálódva s enyelegve, s virág bokrétával kalapjaik 

mellet, s életvidor arcaikkal úgy tűnnek föl a munkás komoly emberek közt, mint napsugár az 

élet prózájában. Jertek, barátim – szólt egy közölök – amott megy a szép Mari, emlény-bokrétát 

(=nefelejcs virágot) ígért, s most kalapom mellé kell tűznie. A szép Németországból jő kegyed? 

Kérdék tőlem. Légy üdvözöve mi köztünk, légy a mi kedves vendégünk. S este az egyetemi 

kávéházban barátságosan ültünk egymás közt. Kedvesen lepett meg, midőn mind azok iránt, 

melyek Németországban történnek, oly mély érdeket tanúsítanak. Szemeikben minden nemes 

s magasztos iránt lángoló szabad szellem tükröződött. Az academia szelleme sokat hasonlít a 

német egyetemiekéhez. A felolvasások is német nyelven történnek. Az academiai gyakornokok 

egymás közti viszonyaik felette barátságosak, társalgásaikban eleven ép élet s finom simaság 

 
30  Századunk, 2. (1839) 9. sz. 70-71. (jan. 31.) 
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mutatkozik, mely a városka műveltebb társas köreiben is tónt ad. Külsejükön szilárd 

határozottság s nemes önbizalom tűnik elő.”31  

 

 
4. kép: Selmeci (bursch) akadémikusok az „Arany bányamécs” kávéházuk – a későbbi szentháromságtéri 

Szitnyai-ház – előtt  

 

Az említett „egyetemi kávéház”, a bursch törzshely a Kaffeehaus zum goldenen Grubenlicht 

nevet viselte. Az épület később, a XIX. végétől Szitnyai-házként vált ismerté, mert benne lakott 

Szitnyai József (1844-1906) volt polgármester. Ezt megelőzően azonban a kávéház a bursch 

diákélet fontos XIX. század eleji színtere volt, ahol fél évszázadig Steltz Flórián (Flóri, Flóris) 

volt a kocsmáros. Ekkoriban (is) „A selmeci akadémikusok csak oly híresek voltak, mint a 

maguk idejében a pesti juratusok (joghallgatók). Éppen úgy, vagy még jobban kitűntek az 

ivásban, verekedésben s minden más efféle fiatalkori hőstettekben. … De még a legvadabb 

időkben is, híresek voltak arról, hogy szorgalmas tanulók, összetartó, áldozatkész pajtások s a 

világtól elszigetelt bányászatuk mellett is a világot mozgató eszmékért lelkesülni tudó, erőteljes 

fiatal nép voltak. Elevenség, friss, habzó életkedv volt fő jellemvonásuk, s a különféle 

nemzetiségek itt mindig szép harmóniává egyesültek. … Külön termekben ott üléseznek az u. 

n. magyar, német, cseh vagy lengyel társulatok, hol a falakon e külön nemzetek legjelesebb 

férfijainak arcképei s zászlói díszlenek; amott a legszebb összhangban rákezdik a külön 

nemzetiségek tagjai nemzetük legkedvesebb dalait, miket lelkesedett tűzzel énekelnek végig. 

… hol magyar és német, lengyel és tót egymással baráti kezet szorítanak s a sötét éjbe dörgik 

ki megrázó harmóniában ama régi, szívhez szóló bányadalokat.” A reformkori selmeci diákélet 

sem nélkülözte a humort. „Egy csoport bányászakadémikussal találkoztam”, írta egy Selmecre 

tévedt újságíró, „kik közül az egyik egy szalagokkal díszített malacot cipelt a hátán, míg a 

 
31  Athenaeum, 6. (1842) 77. sz. 1223-1224. (jún. 28.)  
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többiek dalolva s nevetve lépdeltek utána. Egy távol eső korcsmába tartottak, hol a korcsmáros 

szép leánya, Fanny szakácsművészetét akarták próbára tenni a süldővel, melyet egy újonnan 

érkezett süldő-akadémikusnak, vagy mint itt nevezik, „tevének” (Kameel) akasztottak a 

nyakába, ez levén az első szolgálat, mellyel későbbi „róka” (Fuchs) nevére képesíti magát. … 

A legmeghatóbb látvány azonban egy selmeczi bányász-akadémikus temetése. Ha egy ily ifjút 

kiszólít a halál társai vidám köréből, akkor tűnik ki leginkább a baráti összetartás szép példája, 

s a bányászélet egész regényessége, örömével, bánatával. Az ily temetés mindig este megy 

véghez. … A harangok méla kongása beszól a sötét hegyekbe … Az ősi bányaváros szűk utcáin 

nagy tolongásban kíséri a nép a halotti menetet, s a házakat a kísérők nagyszámú fáklyái s 

bányamécsei világítják meg. … Legelől a bányász-zenekar lépdel s egy csoport akadémikus, 

szabályosan sorakozva, hegyi botokkal (=bányászfokossal) s égő mécsekkel. … A koporsón az 

akadémiai bányászöltöny s a bányászati jelvények láthatók; a holttestet (=koporsót) 

akadémikusok viszik vállaikon, kik mellett szép bányászöltönyeikben ismét más, fehér szalagos 

akadémikusok lépdelnek, fehér viaszfáklyákkal kezeikben. A koporsó után következnek a 

tanárok … s ezekhez csatlakozik azután végtelen hosszú sorban az akadémikusok zöme, kiknek 

kezében száz meg száz bányamécs lobog, mely kísérteties fényt áraszt az egész menetre. … Igy 

vonul a menet lassan előre a gyász-zene ünnepélyes hangjai mellett; a menet éléről 

időközönként kihallik a fekete posztóval bevont dobok tompa panaszhangja; s az akadémikusok 

komor alakjai lassú, kimért léptekkel haladnak előre … Végre a temetőbe érkeznek! A koporsót 

a sír szélére teszik le, a pap elmondja imáit … beszentelés megtörtént, a koporsót lebocsátják a 

sírba s komor, felséges akkordokban rákezdi az akadémikusok énekkara ama régi német 

bányászi sírdalt: „Glück auf! Glück auf in der ewigen Nacht! Glück auf in dem furchtbaren 

Schlunde!” (Áldás, áldás rád az örök éjben! Áldás rád a szörnyű mélységben!) … Még egyszer 

mély csend lepi el a tért! Azután háromszoros, hatalmas kiáltásban tör ki a bányászok 

üdvözlete: „Glück auf!” még háromszor fel-felemelik bányamécseiket s az elköltözött 

bajtársnak elkészült végső nyugágya … A temetőből kiérve újra sorakozik az akadémikusok 

csapatja. Híven (=hűséggel) teljesítették meghalt társuk iránt a barátság kötelességeit: ápolták 

betegsége alatt, virrasztottak halotti ágyánál, s az ő karjaikban álmodta utolsó szép álmát 

hazájáról, szeretteiről. Eltették örök pihenőre s most újra az élet áll elő követeléseivel! A 

zene(kar) ismét a csapat élére áll, egy vidám induló hangjai zendülnek meg s gyors tempóban 

történik a bevonulás a városba, a közös gyülhelybe, az akadémiai kávéházba. Az ünnepélynek 

vége van s a vidám bányásznövendékek különböző irányokban szélednek haza.”32 

 

A XIX. századi közepi tudósító azt is írta még, hogy „mint eddig, úgy ezentúl is Selmecz lesz 

a hazai bányászok és erdőszök előkészítő iskolája”. A ma is létező diákéletben és a 

diákhagyományokban mindenképpen, de ezt már én teszem hozzá a XXI. században. 

 

* * * 
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