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„Sikeres” pályázat
Értesítjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a
Civil
szervezetek
működésének
biztosítására vagy szakmai programjának
megvalósítására
és
működésének
biztosítására
fordítható
összevont
támogatás 2022. című pályázati kiírásra
beadott,
NEAO-KP-1-2022/1-000667
számú,
„Az
Egyesület
"virtuális"
kommunikációs képességének kialakítása”
című pályázaton Egyesületünk 150.000Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert. A
címben szereplő idézőjel arra utal, hogy

lényegesen nagyobb összeget igényeltünk,
de ennek is örülünk.
A videókonferencia rendszer kialakítását
megkezdtük,
erről
később
bővebb
tájékoztatást adunk.
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:
10200830-3231011900000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik, illetve
aki igényli a nyomtatott BKL-t, az tüntesse
fel, hogy „+BKL”.
Emlékeztetőül a fizetendő tagdíjak összege:
- teljes összegű tagdíj 12.000 Ft/év,
- házastársak, a 75 évnél fiatalabb
nyugdíjasok, továbbá a pályakezdő fiatalok
(30 éves korig) 6.000 Ft/év
- 75 évet betöltött tagok és a diákok, a
nappali
képzésben
részt
vevő
doktoranduszok, a munkanélküliek, a
GYES-en, illetve GYED-en lévők tagdíja
3.000 Ft/év.
Jó szerencsét!
Zelei Gábor
ügyvezető igazgató
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Az Egyesület 2022. évi rendezvényterve
Tisztelt Tagtársak!

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

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

Jó szerencsét!

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

Rendezvény
Péch Antal Emlékév 2022
BOK ülések
XIV. Kő- és Kavicsbányász Napok
2022
Dank Viktor emléknap
„Köfém 80” keretében Fémkohász
Szakmai Nap
Kuvaiti tűzoltás 30. évfordulójára –
Kőolaj, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály rendezvénye
XXXII. Nemzetközi Olaj- és
Gázipari Konferencia és Kiállítás
XXIII. Nemzetközi Bányászati,
Kohászati és Földtani Konferencia
113. Tisztújító Küldöttgyűlés
LX. Bányamérő Konferencia
Péch
Antal
sírjának
megkoszorúzása
Európai Bányászati Szövetségek
Szervezete találkozó
XI.
Bányász-Kohász-Erdész
Találkozó
Központi Bányásznap
Knappentag - Selmeci Szalamander
Bányászatiés
Kohászati
Múzeumok Találkozója
Fazola Napok
Országos Bányászati Konferencia
Bányamérő Fórum
Kunoss Endre síremlékének
megkoszorúzása
Szent Hubertus-Szent Borbála
Emlékülés

Zelei Gábor

Helyszín

Időpont

változó
OMBKE székház

folyamatos
minden hónap
utolsó csütörtök
március 9-11.

Siófok
OMBKE székház
Székesfehérvér

Státusz

március 17.
egyeztetés
alatt
egyeztetés
alatt

OMBKE székház

Eger

május 4-6.

Kézdivásárhely

május 12-15.

egyeztetés alatt
Balatongyörök
Selmecbánya

május 21.
május 25-27.
június 14.

Szlovénia

június 18.

Tatabánya

június 17-19.

egyeztetés alatt
Selmecbánya
Dorog
Miniverzum
Miskolc
Egerszalók
OMBKE székház
Káloz

egyeztetés alatt
szeptember 7-11.
szeptember
második fele
szeptember
október
november
november

Kecskemét

november 25.
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XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciára (BKF 2022), 2022.
Kézdivásárhely, 2022. május 12-15

Tisztelt Tagtársak!
Egyesületünk elkezdte szervezni
konferenciára a kiutazásunkat.

a

Sajnos
Kézdivásárhelyen
a
szálláslehetőségek
korlátozottak.
Egyesületünk lefoglalta az egyetlen hotelt,
az Atrium Hotelt, ahol az alábbi
szobalehetőségek állnak rendelkezésre:
-10 db 2 ágyas szoba - 225RON
-7 db franciaágyas - 2 fő részére: 225RON;
1 fő részére: 180RON
-14 db 1 ágyas - 165 RON
-4 apartman -320 RON (1db 2 ágyas szoba
és 1 db francia ágyas, közös
fürdőszobával).
Az árak tartalmazzák a reggelit.
Előzetesen lefoglaltunk egy 49 fős buszt is.
Ennek a várható költsége 25eFt/fő.
Kérjük az igényfelmérés érdekében az
előzetes
regisztrációjukat
az
ombke@ombkenet.hu
e-mail
címre
legyenek kedvesek elküldeni.
Nagyon
fontos,
hogy
legyenek
színvonalas előadások, ezért kérjük
tagtársainkat,
hogy
jelentkezzenek
előadásokkal mind a bányász, mind a
kohász szekcióba!
Jó szerencsét!
Titkárság
A következő oldalon olvashatják az EMT
felhívását:
„Terveink szerint 2022. május 12-15. között
személyes jelenléttel kerül sor a XXIII.
Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferenciára (BKF 2022),
Kézdivásárhelyen.
A konferencia meghirdetése megtekinthető
a konferencia honlapján: http://bkf.emt.ro

A konferencián bemutatott előadások
nemzetközi azonosítóval (ISSN számmal)
ellátott,
online
konferenciakötetben
jelennek meg. A tavaly megjelent kötet itt
tekinthető meg.
Jelentkezés:
Előadás bejelentő lap
Külföldi jelentkezési lap
Belföldi jelentkezési lap
Jelentkezési határidők:
Előadás/poszter bejelentése és anyagának
beküldése: 2022. április 1.
A bejelentett előadás elfogadásának
visszaigazolása vagy poszterre jelölése: 2022.
április 11.
Jelentkezési
határidő
(előadás/poszter
nélkül): 2022. április 15.
Tervezett program:
május 12., csütörtök: regisztráció
május 13., péntek: egész napos kirándulás
május 14., szombat: plenáris előadások,
szekció-előadások, poszter bemutatás
május 15., vasárnap: hazautazás
A konferencia titkársága:
RO-400604 Cluj (Kolozsvár), B-dul 21
Decembrie 1989 nr. 116.
Postacím: RO-400750 Cluj, O.P. 1, C.P.
140
Tel./fax: +40-264-590825, Mobil: +40-744783237
E-mail: emt@emt.ro
Kapcsolattartó személy:
Mészáros
Cyntia,
programszervező
(programszervezo@emt.ro)
Bízunk benne, hogy minél többen
résztvevői
lehetünk
egy
tartalmas
konferenciának!
Tisztelettel,
a konferencia szervezőbizottsága nevében
Kovács Alpár
a BKF konferencia elnöke”
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In Memoriam Horváth Gábor
(1942–2022)

Horváth Gábor 1942. május 5-én született
egy munkáscsalád ötödik gyermekeként
Budapesten. Mintakészítő szakmát tanult,
szakmai
gyakorlatát
a
Soroksári
Vasöntödében folytatta.
Itt is kezdett dolgozni, miután 1960-ban
megkapta szakmunkás bizonyítványát.
Kiváló mesterek mellett, munkájukat
figyelve, tanító szavaikat elraktározva itt
tanulta meg valójában a mintakészítő
szakmát. Rövid időn belül már önálló
munkákat
is
végzett,
szerszámgépöntvények mintáit javította,
készítette.
Az
itt
eltöltött
évek
meghatározóak voltak a szakmához való
viszonyában.
1966-tól
a
Budapesti
Vegyipari
Gépgyárban
mintakészítőként,
majd
technikusként dolgozott, miután öntőipari
technikusi tanulmányait munka mellett, esti
iskolában befejezte, és 1971-ben technikusi
oklevelet kapott.
1971 és 1984 között ismét a Soroksári
Vasöntödébe került, amely előbb az
Öntödei Vállalathoz, majd a GanzMÁVAG-hoz
tartozott.
Először
a
mintaüzem művezetője, majd 1980-tól az
üzemvezetője volt. A gyár az 1969-ben és
az
1979–81
között
megvalósult
rekonstrukciós beruházások eredményeként
az ország egyik meghatározó járműipari
(fékdobok, lendkerekek, tengelykapcsolóházak stb.) és szerszámgépöntvényeket
gyártó öntödéje lett.

a visszatérő rendelések gyártásához
szükséges fa- és fémminta-garnitúrákat.
Ez a feladat pályafutásának legnagyobb
kihívása és legmeghatározóbb időszaka
volt.
50–60
fős
mintakészítő
szakembergárda munkáját szervezte és
irányította, felelt a mintaüzem teljes
munkavégzéséért. Elmondása szerint itt
tanulta és tapasztalta a legtöbbet a
mintakészítői szakmából.
1984-től
1992-ig
Sülysápon
egy
mintakészítő
magánvállalkozásnál
dolgozott meósként és telepvezetőként, az
akkori
időszak
ún.
„bedolgozói”
rendszerében. 16 telephelyen mintegy 6065 mintakészítő szakember munkáját
felügyelte és irányította. Kis és közepes
méretű fa- és műanyag mintagarnitúrákat
készítettek
szerszámgépgyárak,
járműgyártók és önálló öntödék részére.
1993-ban a Kohászati Karbantartó
Szövetkezet
bedolgozójaként
öt
mintakészítő csapatot vezetett, miközben a
rendszerváltás
miatt
bekövetkezett
recesszió miatt jelentősen lecsökkentek a
vállalkozás megrendelései.
1994-től emiatt az Öntészeti Szolgáltató
Kft.-ben dolgozott tovább. A Kft.
privatizációja után létrejött Patina Öntöde
Kft.-nél megszűnt a bedolgozói rendszer,
így Gábor csak három kollégájával
dolgozhatott tovább fizikai állományban a
mintaműhelyben.

A mintaüzem egyik fontos feladata az új
rendelések gyártásához szükséges, kézi és
gépi formázástechnológiára alkalmas fa- és
fémminta-garnitúrák készítése volt.

Készítették az új rendelésekhez szükséges
mintagarnitúrákat, melyeknek technológiai
kialakítása és árképzése Gábor feladata
volt. Javították és gyártásra tették
alkalmassá a visszatérő rendelések
mintagarnitúráit is.

A mintaüzem másik fontos feladatát az
öntödei termelés szó szerinti kiszolgálása
jelentette. A havi termelési program szerint
és ütemben kellett javítani, szükség szerint
átszerelni
és
a
kézi,
ill.
gépi
formázóterületek rendelkezésére bocsátani

A Patina Öntöde Kft. által gyártott számos,
készre szerelt díszöntvények öntéséhez
komoly
szakmai
tudást
igénylő
mintagarnitúrákat is készítettek.
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A teljesség igénye nélkül ilyen volt a 2-es
villamos korlátsora, az 1-es metró feljáró
korlátsorának felújítása, a Budai Várban az
Ybl-korlátsor, a Váci utcai kandeláberek,
padok, bronz csatornafedelek, virágtartó
ládák, és az Esztergom–Párkány között
újjáépített és 2001-ben átadott Mária
Valéria-híd címereinek öntőmintái. Ezek a
munkák mintakészítői pályájának csúcsát
jelentették. Bennünket pedig, ha ezeken a
helyeken járunk, emlékeztetnek Gábor
barátunkra.
Közben 2002-ben nyugdíjba ment, de
tovább dolgozott. Úgy gondolta, amíg
egészsége engedi, és van munkalehetőség,
dolgozik.
Sajnos a 2008-ban kezdődő és több évig
elhúzódó gazdasági válság jelentős
mértékben
csökkentette
a
Kft.
rendelésállományát. 2014-re olyan helyzet
állt elő, hogy kénytelen volt végleg
nyugdíjba menni.
Ettől kezdődően szabadideje lehetővé tette,
hogy többet foglalkozzon családjával,
unokáival és dédunokáival. Hobbijának
élve eljárt horgászni. Rendszeresen
találkozott
barátaival,
mintakészítő
kollégáival. Ha mintakészítési problémával
bárki hozzáfordult, szívesen segített.
1997-ben lépett be az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületbe. Az
Öntészeti
Szakosztály
Mintakészítő
szakcsoport tagjaként tevékenykedett,
rendszeresen járt a szakcsoport szakmai
előadásaira, rendezvényeire.
A 2000-es évek elejétől részt vett az
OMBKE és az Öntészeti Szakosztály
rendezvényein, ha tehette, feleségével és
családjával együtt. Így a Magyar
Öntőnapokon, a Szigetközi Szakmai
Napokon, a diósgyőri Fazola Napokon, az
erdélyi
Bányász–Kohász–Földtani
Konferencián, a lillafüredi Palota Szállóban
rendezett
farsangi
Bányász–Kohász
Bálokon. A bálok éjféli tombolasorsolására
szinte minden alkalommal saját készítésű fa

dísztárgyakat ajánlott fel nyereményként.
Ezeken az eseményeken büszkén viselte
kohász egyenruháját! Megismert sok
fémkohász, vaskohász és bányász kollégát
és új barátokat szerzett!
Szakmai elismerésként 2009-ben megkapta
a Mintakészítő Szakcsoport által alapított
„Mintakészítésért
Ganz
Ábrahám
emlékérmet”.
A nyugdíjas évek gyorsan teltek. A 2019-es
évtől fáradékonyabb lett, nehezebben
közlekedett,
egészségi
állapota
folyamatosan romlott. Egyre ritkábban
tudta elhagyni lakását. 2021 augusztusában
villámcsapásként éri az orvosi vizsgálat
eredménye, szervezetében megtalálták
korunk gyilkos betegségét. Azonnali
operációt javasolnak, melynek elvégzése
után hazakerült, fekvő betegként, ágyhoz
kötötten élt. Családja végtelen türelemmel
és nagy szeretettel ápolta, azonban
egészségi állapota egyre rosszabbodott.
2022. január 30-án hajnalban hunyt el.
Horváth Gábor hároméves kora óta HeineMedin kórban szenvedett. Egész életében
méltósággal viselte betegsége terhét. Még
így is 54, nagy szakmai hozzáértéssel
ledolgozott, eredményes munkásév állt
mögötte.
Kiváló szakember volt! Kollégái becsülték.
Temetésén, 2022. február 10-én a Budapest,
XX. ker. Pesterzsébeti temetőben a szakma
és az OMBKE nevében Katkó Károly
szakosztályi alelnök búcsúztatta.
Kedves Gábor!
Búcsúzunk Tőled! Emlékedet megőrizzük!
Nyugodj békében!
Szakmai köszöntésünkkel mondok utolsó
Jó Szerencsét!
KK
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Csath Béla köszöntése
Számos könyv cikk és tanulmány szerzőjét
az OMBKE történetíróját, Zsigmondy
Vilmos munkásságának köztiszteletben álló
kutatóját, Rubin diplomás tiszteleti
tagunkat,
Csath
Bélát,
okleveles
bányamérnököt köszöntjük születésnapja
alkalmából, aki március 3-án lép 95.
életévébe. Isten éltesse sokáig!

Csath Béla
1927. március 3-án született
Székesfehérváron. 1951-ben Sopronban, a
Nehézipari Műszaki Egyetem jogelődjénél
szerzett bányamérnöki oklevelet.

Dolgozott az olajiparban, a szén- és az
uránérc bányászatban, végül a vízkutatás
lett a szakterülete. Részt vett a mongóliai, a
jugoszláviai és csehszlovákiai hévízkutatási
munkálatokban is. Tevékenyen részt vett a
vállalat vízbányászati alap- és középfokú
fúrómesteri, technikusi, valamint az iraki
továbbképző oktatásában, jegyzetek és
könyvek megírásával.
Meghatározó szerepe volt a
„Zsigmondy
Vilmos
Gyűjtemény”
továbbfejlesztésében, majd annak 1992-ben
a Magyar Olajipari Múzeum részére való
átadásában, 1993-2009 között pedig MOIM
szaktanácsadójaként gyűjteményi munka
irányításában.
Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztálya Vízfúrási Helyi
Szervezetének 37 éven át volt előbb titkára,
majd elnöke. 1981-1996 között az OMBKE
Történeti Bizottságának fáradhatatlan
vezetője volt.
Szakirodalmi munkásságát közel
700 db cikk jelzi. Több száz alkalommal
tartott előadást, víz- és olajbányászati és
ipartörténeti
témákban.
Értékes
pályaműveket készített az OMBKE- MOL
– MIOM ipartörténeti pályázataira
benyújtott pályaműveivel, több alkalommal
nyerte el a legmagasabb értékű „Papp
Simon Emlékdíj”-at.
Dallos Éva
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120 éve hunyt el Sváiczer Sándor bányatanácsos,
1848-49-es szabadságharcos

Sváiczer Sándor (aranyidkai)
bányafőmérnök, címzetes bányatanácsos - a
Nagybányán elhunyt Sváiczer Gábor
Miklós (1784-1845) fő-kamaragróf, cs. és
kir.
udvari
tanácsos,
valamint
Vásárosnaményi Eötvös Katalin (18061875) fia -, 1831. március 20-án született
Nagybányán. Iskolai éveit is Nagybányán
kezdte, utána a gimnáziumi tanulmányait a
bécsi Therésiánumban folytatta, ahol nemes
emberek gyerekei tanultak. Miután a bécsi
tanulmányait befejezte és elkezdődött az
1848-49-es magyar szabadságharc, így 17
évesen ő is beállt Katona Miklós (18131886) őrnagy tüzérségi egységébe. S fiatal
kora ellenére, mint tüzérfőhadnagy harcolt
a haza szabadságáért. Ugyanis idősebb
testvérei Gábor (1829-1907) és László
(1828-1889) is aktív szerepet vállaltak a
magyar szabadságharcban, ifj. Sváiczer
Gábor honvéd huszárszázados (később
ezredes), László honvéd huszárfőhadnagy
(majd kapitány) volt. Nővére, Sváiczer Ilka
(1826-1904) aki szintén a haza szeretetéről
volt híres, akit, mint a Nagybánya és vidéke
helyi lap 1904. október 9-én írta: „Pesten a
cs. kir. hadi-törvényszék 1853-ban, a
magyar forradalomra vonatkozó iratok
szerkesztése és birtoklása miatt, kéthavi

porkoláb fogságra ítélte”. Nagybátyjai
szintén részt vettek a szabadságharcban,
Eötvös Tamás (1800-1867) 1848-ban
nemzetőr-őrnagy, és 1849-ben Ung megye
kormánybiztosa volt, a Nagybányán élő
Sváiczer József (? –1859) pedig a
tüzérséghez
csatlakozott,
aki
ny.
alezredesként huny el.
Sváiczer
Gábor
Miklós
főkamaragróf Nagybányán született öt
gyermeke (egy lány és négy fiú) közül csak
a legfiatalabb, vagyis Sándor folytatta apja
bányászathoz kötődő tevékenységét. Aki az
1848/49-es szabadságharc utáni években a
kolozsvári bányaigazgatóságon fogalmazó
(concipist),
majd
beiratkozott
a
selmecbányai Berg- und Forstakademie-re
(bányászati és erdészeti akadémiára), ahol
1853-ban szerzett bányamérnöki oklevelet.
Selmecbányai
tanulmányai
után
Stájeroszágban a steiermarki kincstári
vasérc-bányaműnél
(Oberverwesamt
Neuberg) bányagyakornok (1857), ahol
vaspát (sziderit) bányászat folyt. Majd 1862
és 1867-ben az erdélyi Csertés (ma Certej),
arany- és ezüstbányáinál ideiglenes ellenőr
(Prov. kontrollirender amtsoffiziel zu
Csertes), és bányahivatali tiszt. S 1870-73ban újból a kolozsvári bányaigazgatóságnál
fogalmazó (Bergdirections-Concipist in
Klausenburg) volt. 1876-tól 1898-ig pedig amikor nyugalomba vonult -, Désaknán (ma
salina Ocna Dej) a sóbánya főmérnöke,
bányagondnoka, és a sóbánya-hivatal
főnöke volt. Mivel részt vett az 1848-49-es
magyar szabadságharcban, a bécsiek csak
1897. március 29-én, egy évvel
nyugalmazása előtt, adták meg neki a
bányatanácsos címet.
Sváiczer Sándor désaknai szolgálata
idején, 1879-ben nyitották meg a Károlyaknát, és kötötték össze az 1856-ban újból
művelés alá vett Ferdinánd-aknát a Lajostárnával (1.sz kép).
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1. sz. kép
A Lajos-tárna bejárata

Ekkor építették ki a Dés-Désakna
közti iparvasutat is. De a Szolnok-Doboka
vármegye életében is jelentős szerepet
vállalt.
Tagja
volt
a
vármegye
választmányának, és a számonkérőszéknek. S 1881-82-ben a Kolozsvár-DésBeszterce közti „Szamos-völgyi Vasút
Részvénytársaság” vasútvonal, valamint az

1872-ben engedélyezett Dés-Désakna
bányavonal
kiépítési
felügyelő
bizottságának a pénzügyminisztérium által
kinevezett tagja. Amely 1882-től már a
Károly- és Ferdinánd-aknákból kitermelt
sót nagyobb mennyiségben szállította az
ország különböző területeire, városaiba.

2. sz. kép
Az Erdély-akna Szent Borbála oltára
8

Az
1898-as
minisztertanácsi
jegyzőkönyv szerint, amikor nyugalomba
vonult kapta meg az „aranyidkai” nemesi
előnevet. S mivel nejét, Szögyény Emiliát –
magyarszögyényi II. Szögyény Lőrinc
kamarai tanácsos leányát - már évekkel
korábban, vagyis 1874-ben elvesztette, így
nyugalomba vonulása után visszaköltözött
szülővárosába Nagybányára. S ott,
mindenki által tiszteletnek örvendett és
városi képviselő volt. Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület
(OMBKE) Nagybányavidéki Osztályának
1901-es alakuló közgyűlésén pedig
alelnöknek választották. Sváiczer Sándor
nyugalmazott bányatanácsos 1902. március
1-én Nagybányán is hunyt el. Fia Sváiczer
István, aki árvaszéki ülnök volt SzolnokDoboka vármegyében, s leánya Sváiczer
Alexandrine, Mándy Zoltán (1867-1933)
szinérváraljai földbirtokos felesége, az
elhunytat, a nagybányai róm. kath. templom
alagsorában nyugvó szülei és elhunyt

testvérei László és Géza (1827-1883) mellé
helyezték öröknyugalomra. Így a szűkebb
rokonsága mellett, a testvérei közül már
csak Ilka és Gábor kísérhették el Sváiczer
Sándort utolsó útjára.
Irodalom:
1. A Bánya 5. évfolyam, 1912.
2. Magyar vasúti évkönyv 4. évf./1881, p. 179 és 5.
évf./1882, p. 183.
3.
Montan-handbuch
des
österreichischen
Kaiserthums: für...1857,1862, 1867.
4. Nagybánya és Vidéke, 1902. március 2-i száma
(gyászjelentés).
5. Réthy K.: 175 éve hunyt el Sváiczer Gábor
Miklós. BKL-B, 2015/4, p. 30-31.
6. Ifj. Sváiczer Gábor 1903. febr. 9-én kelt levele a
Luby családnak (kézirat).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár.
7. Szolnok-Doboka vármegye monográfiája
(Désakna). Dés, 1900-1901.
8. Tiszti cím és névtár 1876-1898.

RÉTHY KÁROLY

Miskolci Egyetem Hírei

Diplomaátadó ünnepségek
A 2022. február 3-ai délelőtti (GTK, BTK és ETK) és délutáni (MFK, MAK és ÁJK), valamint
a 2022. február 4-ei délelőtti (GÉIK) diplomaátadó ünnepségeken készült fotók és videók itt
érhetők el, illetve tölthetők le.
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Könyvismertetés
Megjelent Wanek Ferenc tiszteleti tagunk tudománytörténeti kötete!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
A Scientia kiadónál megjelent Wanek
Ferenc
tagtársunk
tudománytörténeti
kötete. A könyv megrendelhető a kiadónál
itt.
Jelen kötet néhány kiemelt időrendi
példán keresztül próbál képet alkotni a
mai
értelem
szerinti
Erdély
altalajkincseinek
megismerésés
bányászattörténetéről a címben jelzett
időpontig – tudományos igényességgel,
de
a
közérthetőséget
és
olvasmányosságot is szem előtt tartva.

Egy-egy része okiratilag ismert, de
földrajzilag
eddig
nem
pontosított
középkori nyersanyagbányászat helyét
tisztázza, vagy felhívja a figyelmet ma is
ismert
lelőhelyek
középkori–újkori
művelésére, azok adottságait jellemezve.
Végigvezeti
az
olvasót
néhány
energiahordozó nyersanyag (földgáz, szén)
kalandos földtani megismeréstörténetén.
Közben
rávilágít
olyan
itteni
tudománytörténeti
világelsőbbségekre,
mint a földgáz hasznosításának javaslata,
egysejtű állatmaradványok úttörő kutatása,
vagy az őslénytan eszköztárával vitás
regionális rétegtani kérdések korai pontos
tisztázása. De szóba kerülnek az említett
nyersanyagok – vagy nem mellékesen az
ásványvizek – feltárását és kitermelését
segítő és/vagy fékező tudományos ismereti,
gazdasági/társadalmi,
vagy
éppen
politikatörténeti hatások is.
Az erdélyi földtantörténet kimagasló
egyéniségei (többek közt: HERBICH
Ferenc, HALAVÁTS Gyula vagy PÁLFY
Mór) munkásságának a bemutatásával arra
is fény derül, hogy kis honunk örök
kiszolgáltatottsága ellenére, tudós fiai révén
– néha a kort megelőzve – tudott
beilleszkedni Európa vagy a Világ
tudományos haladásába. Esetenként arra is
sor került, hogy e tudósok földtanon túli
sokoldalúságára fény vetüljön.
A kiemelt kutatók Erdélyre vonatkozó
irodalmának összesítésével, valamint a
csatolt hivatkozási forrásokkal könyvünk a
további
földtudománytörténeti
kutakodásokhoz is segítséget próbál
nyújtani.
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ÉLETUTAK – Dr. Pataki Attila
(Dr. Pataki Attila 37 éven át geológusmérnökként a magyar alumíniumiparban dolgozott,
majd még 7 évig geológus szakértő volt különböző területeken.)
Budapesten születtél, ott is nőttél fel.
Hogyan lettél mégis miskolci egyetemista?
Budai srác voltam. 1949 nyár közepén
születtem elég szerencsétlenül, talán nem
kellett volna szüleimnek elsietniük a dolgot,
hiszen édesanyám születésemkor egyedül
volt. Édesapám akkor már börtönben, a
Gyorskocsi utca és Recsk között valahol a
semmiben. Ludovikát végzett honvédtiszt,
végigharcolta
a
világháborút,
sok
sebesüléssel hazaért, megnősült, és ’48
végén hosszabb jutalom útra vitték,
ahonnan ’53 közepén tért vissza. (A kor
követelményeinek megfelelően átélte a
Don-kanyart, a Szálasi-féle őrületet, az
orosz hadifogságot, Rákosi kempingjeit, és
Kádár legvidámabb barakkját is –
mindegyik említett urat egyébként szívből
utálta.)
Szegények voltunk. Egy körgangos házban
nőttem fel Budán, a lakás félkomfortos
udvari, apám segédmunkás, anyám
könyvelő, én meg tesó nélkül. Édesanyám
mesélte évekkel később, hogyan éltünk
sárgarépa főzeléken és kenyéren hónapról
hónapra, és ez a helyzet csak akkor javult,
mikor édesapám hazajött. Rossz gyerek
voltam, de melyik kis kölyök nem volt
„rossz” abban az időben? Télen mackóruha
és használt durábel bakancs, nyáron mellig
érő klottgatya, és irány a környéki grundok!
A lebombázott házak helyén néhol még
álltak az omladozó falak, bodzaerdő és
kórótenger közötti csatározások és a már
eltakarított részeken a foci – rongylabdával,
bőrfoci csak ritkán akadt. Otthon
szeretetben növekedtem, bár apámat a
betört ablakok és orrok, a szemtelen
viselkedés, a verekedések, a szomszédok
panaszáradata néha arra késztette, hogy
meg-megsuhintson.
Anyám
ilyenkor
mindig
védelmébe
vett
azzal
a
pillanatnyilag nehezen hihető indokkal,
hogy „a gyerek majd kinövi, és okos,
tisztességes ember válik belőle…”. Hát nem
tudom. Lehet, hogy igaza volt?
Édes szüleim reggeltől estig dolgoztak, az
általános iskoláig egyetlen öreganyám

nevelt (?...), utána meg a napközi. A Medve
utcai általános iskolába jártam. Ez az iskola
volt régebben a „Budai Polgári”. Kezdettől
fogva jól tanultam. Másodikban már én
olvastam fel hangosan a meséket a
„napejben”, én szavaltam az iskolai
ünnepségeken, szólót énekeltem az iskolai
kórusban, előbb szopránt, hetediktől
baritont,
őrsvezető
lettem
az
úttörőcsapatban, egyszóval „jógyerek”
lettem. A kis család anyagi helyzete is
javult,
nyaranként
SZOT
üdülőbe
mehettünk, én úttörőtáborba, eljártunk
horgászni
a
Soroksári
Duna-ágba.
Édesapám használt darabokból összerakott
nekem egy kerékpárt, ezzel megismertem
Budapestet.
Lassan megszelídültem.
Kitűnő bizonyítvánnyal egyenes volt az út a
Toldy Ferenc Gimnáziumba, a „Toldy
Reálba”. Már akkor is a legjobb
gimnáziumok között tartották számon. Nem
véletlenül. Pataky Gyula igazgatása alatt
(névrokon) a legjobb tanárok gyűltek itt
össze: itt volt tanár Antall József, és az ’56os múltjuk miatt „lefokozott” egyetemi
tanárok oktatták a matekot, kémiát,
biológiát, történelmet. A testnevelést a
Fradi edzői: Csanády és Csiszér tanár urak
tartották, Orosz Pali akkor járt a TF-re,
nálunk voltak a gyakorlati órái.
Természetesen minden Fradi meccsen kint
voltunk, és üvöltöttünk, mint a fába szorult
féreg, hiszen az érdemjegy részben ettől is
függött… A Tolcsvay fivérek felettem
jártak kettővel, a Zalatnay Cini eggyel, az
Illés-klub meg fölöttünk volt, a Várban.
Nálunk voltak a legjobb suli-bulik, nálunk
az Illés játszott és a Cini énekelt, lehetett
cigizni (félig tiltottan, és csak az udvaron),
és persze itt voltak a legcsinosabb lányok is!
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1.sz. kép
Mint a Beatles... 1965, Bem rakpart

2.sz. kép
1967. Ballagok a gimiből

Jól tanultam, többnyire jeleseim voltak.
Szerettem
a
gimnáziumot,
kiváló
osztálytársaim voltak, barátaim is itt lettek,
kik még élnek, ma is azok. Rengeteget
olvastam, apám megmaradt könyvtára
mellett a kerületi könyvtárból vittem
hetente 3-4 kötetet. Olvastam Zola-tól
Maupassan-ig, Jókaitól Krudy-ig, a
nyugatosoktól a népiesekig, Hemingwaytől Aragon-ig mindent, ami a kezembe
került, de ugyanígy Tolsztojt, Gorkijt, vagy
Gregory Corso-t és Salinger-t… Minden
hónapban megvehettem a Kortárs-t, az Új
Írást. Apám járatta az Élet és Irodalom c.
hetilapot. Hétvégenként kirándulás a
Pilisbe, a Börzsönybe, hatalmas barlangi
túrák, kerékpáros vadkempingezések.
A barlang vezetett el a Föld szeretetéhez, és
egyre gyakrabban gondoltam arra, hogy
geológus leszek. A budai, majd később az
Észak-borsodi Karszt barlangjai úgy
elvették az eszemet, hogy negyedik év
Karácsonya után a TTK-ra, geológus szakra
akartam jelentkezni. És akkor szeretett
tanáraim kupaktanácsot ültek, mi legyen a
Patakival? Az eredmény: ne a TTK-ra
menjek, hanem Miskolcra, ott is van
geológia, és ha ott végez, jobban megél,
mint ahogy a pesti diplomájából élne.
Miskolc??? Bányamérnöki Kar??? Volt egy
barátom, a Barsi Péter, az ő apja
bányamérnök volt. A bányamérnököket úgy
képzeltem el, mint amilyen ő volt: halk
szavúaknak, csendeseknek, nyugodtaknak,
kik még sört is ritkán isznak, szóval: a
bányamérnökök ilyenek. (Hát…ez nem jött
be!)
A családi tanács úgy döntött: a gyerek akkor
legyen bányamérnök!

A kitűnő érettségi után nem sokkal az
írásbeli felvételit matekból és fizikából a
saját gimimben írtam. Nem lett kitűnő, csak
négyes. Így a szerezhető 20 pontból már
csak max. 19 lehetett, ha a szóbeli jeles.
„A Tiszai pu.-nál szálljon fel az 1-es
villamosra. A villanyrendőrnél szálljon át a
12-es autóbuszra. Az Egyetemvárosban a
végállomáson szálljon le, és a főépület
földszintjén a Tanulmányi Osztályon
jelentkezzen a felvételiző lapjáért.” valahogy így szólt a szóbelire szóló
behívóm. A szóbeli vizsgabizottság elnöke
Törő Béla volt. (Itt egy zárójel: tanáraim
többségére tisztelettel, hálával és szeretettel
emlékezem több, mint fél évszázad
távlatából is, de van néhány, kik, ha
eszembe jutnak, elkönnyezem. Törő Béla
matematikus adjunktus ilyen. Két féléven át
volt gyakorlatvezetőm. Amit matekból
megtanultam, tőle, és majd analízisből
Hosszú Miklós proftól tanultam meg. De
Wallacher László geológusra, Szabó János
prof.
fizikusra,
Schmieder
Antal
hidrogeológusra, Takács Ernő prof.
geofizikusra, Földváry Aladár prof.
geológusra, Nagy Aladár filozófusra is
hálával gondolok a mai napig. Nem
oktattak, de diákéletem eminenciásai voltak
Gyulay Zoltán prof. olajos, Szilas A. Pál
prof. olajos és Tarján Iván prof.
bányagépész.)
Felvettek 19 ponttal. 1967 szeptember 4-én
a B-102-es tankör tagja lettem. Így lettem
diák a Nehézipari Műszaki Egyetem
Bányamérnöki Karán.
Messze kerültél otthonról. Hogyan élted
meg az egyetemi éveket? Nem bántad
meg, hogy Miskolcra mentél tanulni?
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Egy percig sem, soha nem bántam meg,
hogy Miskolcra mentem!
A diákéveimet rövidre fogom, hiszen erről
sokat, sok helyen írtam. (Másodévtől kapott
meg a selmeci hagyomány, és harmadéves
koromtól máig a Selmeci Szellem életem
egyik vezérmotívuma, de erről itt tényleg
nem írok többet.)
A 2. félévben nálam elszabadult a pokol.
Én, aki 18 éves koromig egy korty alkoholt
nem ittam, és hát férfiúi tapasztalataim is
hiányosak voltak, kiszabadulva az otthoni
szigorú védőernyő alól éjszakáztam,
piáltam, és tövig beletaposott az életembe a
másik nem. Ennek a vége: aláírást is alig
kaptam,
nemhogy
gyakjegyeket.
„Egészségügyi” okokból félévismétlés…
Ezután végig 4-es átlaggal jó tanuló voltam.
Társadalmi ösztöndíj szerződést kötött
velem a Bányászati Kutató Intézet,
tanulmányi ösztöndíjat is kaptam. Újságot
is írtam. (A Mi Egyetemünk akkoriban igazi
diáklap volt, mi írtuk, szerkesztettük, 6
„nagy”
oldalon
jelent
meg
kéthetente/havonta. Igaz, voltak felelős
szerkesztők a Marxizmus-Leninizmus
Tanszékről, de ők is valójában a mi „puha
ellenzéki” oldalunkon álltak. Nem volt a
lapban semmi smúzolás az egyetem
vezetése vagy a politika irányába. Néhány
„musz” cikk persze megjelent a forradalmi
ünnepek alkalmából, de a központban az
egyetemi oktatói és diákélet történései
álltak. Több, később neves újságíró itt
kezdett. Volt külön szerkesztőségi szobánk,
éjjel-nappal szabad ki-bejárásunk volt az
egyetemre.)
Versmondó tehetségemet az egyetemi
Irodalmi
Színpadon
kamatoztattam.
Hetenként volt egy hosszabb próbánk,
prózai és verses összeállításokat vittünk
színre. Félévente 2 bemutatónk volt az
Egyetemvárosban, de jártunk Egerbe,
Szegedre,
Sárospatakra,
sőt,
még
Veszprémbe is. A beszédtechnikát, a
színpadi mozgást a Miskolci Nemzeti
Színház vezető színészei alkalomszerűen
tanították: Vajda László, Némethy Ferenc,
és mások. Sikeresek voltunk, sok díjat is
nyertünk.
Na, és hát a sok egyéb program, amitől a
hallgatónak egy cseppnyi szabadideje
sincs… Itt van pl. a Jazz Klub. Volt egy ifjú
tanársegéd, Bobok Elemérnek hívták (ma a

MFK prof. emeritusa). Rajongott a jazz-ért
és híresen jelentős lemezgyűjteményéből,
melyben egészen ritka bakelitek is voltak,
hetente-kéthetente bemutatott egy-két
darabot, de mindig úgy, hogy sor kerüljön
az eredeti New Orleans- regtime-tól
egészen a Dizzy Gilespie, sőt, a Miles Davis
felvételekre is. Ezeken a felejthetetlen
estéken egy szűk tanteremben ültünk, 20-30
diák, és hallgattuk a tanár úr táskalemezjátszójáról a még soha nem hallott
felhangzó muzsikát – és persze a
hozzáfűzött szakszerű magyarázatokat. Én
Bobok tanár úrtól tanultam meg a jazz-t
szeretni, azóta is hálásan gondolok azokra
az estékre.
És a Silány Kínpad… Az I-es nagyelőadóban Árkossy Árpi (gépész hallgató
volt, majd végzés után már csak a
színházzal, a rendezéssel foglalkozott, nagy
sikerrel!) vezetésével micsoda teltházas
diák-kabarékat
produkáltak!
Halálra
röhögtük magunkat – saját magunkon…
Vastaps, ismétlés, vastaps, újrázás…
Hegybíró Béla bmh. verte a zongorát, és
énekelték, énekeltük: „Nem vagyunk profi
humoristák,
Csak
egyszerű
műegyetemisták…” Jobbak voltak, mint a
profik!
És mindemellett ott voltak a Selmeci
Diákhagyományok az Egyetemvárosban
firmáinkkal – Kiss Csaba a. Balhés Charlievel, Bács Péter a. Playboy-jal (’71-ben ő lett
a valéta elnök) és a többi igazi firmával,
meg hát a nagyszerű bAlekjainkkal,
ráadásul ’71-től nekünk már Sopronnal, az
ottani sok kedves baráttal, akikhez
rendszeresen „haza”-jártunk…

3.sz. kép
1972. Soproni barátaimmal a 3-as kolesz előtt
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Szabadok voltunk az egyetemünkön, sokkal
szabadabbak, mint az ország többi
egyetemén tanuló diákok! Minden
tekintetben, így politikailag is… Sopronból
jött professzoraink, tanáraink védőernyője
alatt lubickolhattunk. Ugyan, ki merte volna
akkoriban a magyar bányászat és kohászat
legelismertebb tudósait, legfőbb szakmai
irányítóit bármiféle kifogással is zaklatni?!
Ők meg vigyáztak ránk, és ha valami nagy
marhaságot is csináltunk, letoltak ugyan
bennünket, de „kifelé” kiálltak a diákjaik
mellett!
Ám a diákéletről itt csak ennyit, mert
egyébként nem visszaemlékezés lesz ebből,
hanem több kötetes könyv…
Minden rendjén ment tehát az én
diákéletemben, de mégis beköszöntött még
egy évvesztés: negyedik év első félévében
egy akkoriban még „külsős” tanáromtól
nem kaptam vizsgajegyet. Többször voltam
vizsgázni, de jegyet nem írt be.
Sikertelenségemért soha nem okoltam a
vizsgáztatót, de itt nem én voltam a ludas.
Teljesen felkészült voltam. Nem tudom,
miért tette. Soha nem tudom már meg…
Évkihagyás…
A diplomatervet a Bányászati Kutató
Intézetben, a Bányavízvédelmi Osztályon
készítettem. Konzulensem Szilágyi Gábor
volt, de Willems Tibor is sokat atyáskodott
a munkám felett. A bükkábrányi külfejtés
vízmentesítése volt a terv. Gábor e
projektnek a legfőbb ismerője, vezetője
volt, nyilván nem én találtam ki a „tutit”.
Rengeteget segített, sokat, nagyon sokat
tanulhattam tőle.
1974-ben védtem, jeles eredménnyel.
Elkezdődött életed „munkás” szakasza.
Hogyan lett a budapesti kötődésből
véglegesen vidék?
Középiskolás koromtól az egyetemi
végzésig minden nyáron dolgoztam, mert
voltak olyan dolgok, mit szüleim nem
tudtak megvenni. A farmerhez, a divatos
cuccokhoz csak így jutottam hozzá.
Szeptember első munkanapján szépen
felöltöztem, a nyári farmer-póló-papucs
mesterhármast vasalt nadrág, ing és bőrcipő
váltotta, és munkára jelentkeztem a
Bányászati Kutató Intézetben. Schmieder
Antal fogadott, és rögtön a tárgyra tért:
számomra egyelőre nincs státusza, de ne

búslakodjak, mert az intézet eltekint az
ösztöndíj visszafizetésétől, másrészt meg
beszélt az ügyemben jó barátjával, az
ALUTERV műszaki igazgatójával, Pohl
Károly bányamérnökkel, aki viszont éppen
geológusmérnököt keres a bauxitbányászati
fejlesztések munkálataihoz. Ha majd lesz
státusz, bármikor visszamehetek, de ő előre
tudja, hogy erre nem kerül sor, mert ahova
irányít, jobb hely.
Így kezdődött az én bauxitos karrierem,
mely közel 40 éven át tartott.
Az ALUTERV – Aluminiumipari Tervező
Vállalat – a MAT (Magyar Aluminiumipari
Tröszt) tagvállalata volt, a Duna bal partján,
a Pozsonyi út 56 alatt székelt – ma ez az
épület a NAV központja. Pohl Károly
azonnal fogadott. „Jó szerencsét!” - így
köszöntem, és ő ugyanígy köszönt vissza,
kezet
nyújtott,
majd
közvetlenül
lebalekozott. Én ettől kezdve pontosan
tudtam, hogy jó helyre érkeztem. Röviden
vázolta a tröszt felépítését, a folyamatban
lévő feladataikat, a felém irányuló
elvárásokat, elmondta, hogy bármilyen
problémámmal bármikor kereshetem, majd
lekísért a jövendő munkahelyemre.
Tervező mérnök lettem. Közvetlen
főnököm Solymos András bányamérnök
volt. Egy nagy szobában hárman voltunk –
irdatlan nagy íróasztalok mindannyiunk
előtt. Velem szemben nem akárki dolgozott:
Tolnay Kornél (a későbbi MAL-os Tolnay
Lajosnak névrokona), ki 1936-ban végzett
Sopronban, a legelső kőolajkutató fúrásokat
irányította, majd a Papp Simon féle
MAORT perben ő is „kompromittálódott”,
56-ban ő irányította a fúrásokat a Budapesti
Pártbizottság katakombáit kutatva, és most
itt, már nyugdíjasként a nyirádi aktív
víznívó-süllyesztés technikai-technológiai
munkálatait
tervezi,
egyébként
szaktanácsadó.
Az
ő
javaslatára
alkalmazták Nyirád térségében először a
főkarsztnívó
süllyesztését
szolgáló
nagyátmérőjű aknafúrást, és abban a fúrást
lehetővé tévő „mammut-szivattyú” elvét,
melyet sok-sok hidrogeológiai megfontolás
után sikeresen folytattak már a ’60-as évek
közepétől. Nos, itt kezdtem el foglalkozni
bányavízvédelmi tervezéssel, megtanultam
alkalmazni, mit elméletben Juhász Józseftől
és Schmieder Antaltól az egyetemen
tanultam, nem tagadva azt, hogy azért én az
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elején át-átjártam tanácsot kérni a
Bányászati Kutatóba is… Megtanultam
forgatni, értelmezni a több tízkilós földtani
zárójelentéseket, miket a Balatonalmádiban
székelő Bauxitkutató Vállalat készített, s
mely cég abban az időben évi 100-110 ezer
(!) folyóméter kutatófúrást mélyített.
„Milliónyi”
segéd-szelvényt
szerkesztettem, hogy térben pontosan
elképzelhessem a mélybeli helyzeteket.
Hatalmas segítséget kaptam a „szomszéd”
szobában
dolgozó
dr.
Mindszenty
Andreától (ma az ELTE prof. em.-a), dr.
Komlóssy Györgytől, dr. Vörös Istvántól és
dr. Alliquander Endrétől (az olajos
Alliquander Ödön, alias Öcsi-bácsi bátyja.).
ALUTERV-es időszakom alig másfél évig
tartott. Ez alatt az idő alatt a nyirádi
bauxitbányászat továbbfejlesztéséhez a
főkarsztnívó továbbsüllyesztését célzó
előtanulmányhoz
vízkiemelési
prognózisokat, majd a fenyőfői tervezett
bánya karsztvíz alatti feltárásakor várható
vízhozamot számoltam, és részt vettem a
nagyegyházi tervezési munkákban is.
Másfél év után családi körülményeim miatt,
de elsősorban azért, mert hiányzott a
közvetlen terepi munka és tapasztalat, Pohl
Károlytól arra kértem lehetőséget, hogy pár
hónapra bányához kerülhessek. A tapolcai
központú Bakonyi Bauxitbánya Vállalatot
jelöltem meg. Pohl erre elmosolyodott a
bajusza alatt, és azt mondta: - Ha te egyszer
odamész, többet nem jössz vissza…
Akárcsak Schmiedernek, neki is igaza lett.
Feleségemmel 46 éve most is Tapolcán
élünk.
1976. február 6-án beléptem a Bakonyi
Bauxitbánya Vállalathoz. A vállalati
központ Tapolcán volt. Két nagy
bányaüzem, a Halimbai és a Nyirádi – a
segédüzemek támogatásával – összesen évi
2 Mt bauxitot termelt. A cég akkor közel
3000 főt foglalkoztatott.
A Halimbai Üzem vízveszélyes volt, de a
védőréteg miatt passzív vízvédelmet
lehetett alkalmazni. 10-12 m3/perc vizet
emeltek, de minden fejtési munkahely
többé-kevésbé vizesedett. Nem volt könnyű
bánya.
A Nyirádi Üzemben az aknaüzemek kisebb
(50-300 kt-ás) telepeket egybekapcsoló
telepcsoportokból – koncentrációkból –
termeltek. Itt védőréteg hiányában

elengedhetetlen volt a feltárás előtti aktív
víznívó-süllyesztés. A 70-es évek végétől a
’80-as évek második közepéig a
nagyátmérőjű fúrt aknákból összesen 300
m3/perc vizet emeltünk, ezzel a karsztban
120-130 méter mély, kb. 6-7 km átmérőjű
depressziót hoztunk létre, így a
munkahelyek gyakorlatilag szárazak voltak.
Nem túlzás azt állítani, hogy a folyamatos
fejlesztések eredményeként a ’80-as
években már rendkívül magas technikaitechnológiai
szintű
bányákban
dolgozhattam.
Mint a mélyművelésekben általában, az
omlásveszély nálunk is mindenhol jelen
volt. Sújtólég nem volt. Általános veszélyt
jelentett a szénmonoxid, mivel a közvetlen
fedőben majdnem mindenütt szénzsinóros
vagy vékony széntelepes réteg volt.
Omlasztáskor a bauxit elvált ettől a rétegtől,
mely a pirittartalma miatt már csekély
nedvesség hatására is gyakran izzani
kezdett, majd begyulladt. Ahol az égés
tökéletlen volt, ott bizony megjelent az
alattomos monoxid is.
Néhány hetes helyismeret szerzés után a
Nyirádi Üzem Darvastói Aknájához
kerültem.
A bányászközösségek – a föld alatt dolgozó
csapatok csakúgy, mint a műszakiak –
többnyire meglehetősen zártak, gyanakodva
fogadnak új munkatársat. Különösen
érvényes ez a geológusra. Engem is
„kóstolgattak” fent is, és a föld alatt is. A
geológus a bányaművelő szerint egy
tökéletesen felesleges „állatfaj”. Pontosan
nem tudni, mit csinál, de egy tény:
akadályozza a termelést. Ha a kitermelt
bauxit minősége romlik, az biztosan a
geológus hibás prognózisa miatt történik,
mint ahogy az is, ha a vágat hamarabb
kiékel, vagy bejön egy vető… Ha viszont
jön a tonna, az a bányaművelő nagyszerű
teljesítményének tulajdonítható, és ez is
csak azért van, mert a geológus nem
avatkozott közbe…
Az egyetlen dolog, amit ilyenkor tehet a
geológus, hogy nem okoskodik, nem a
tudományával büszkélkedik az egyébként
jóindulatú, de laikus bányász kollégák
között, hanem kérdez. Azt az elvet
követtem, hogy – az aknavezetővel és a
bányamesterrel
megtett
pár
közös
bányajárás után – a reggeli rapportot
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követően szinte naponta beöltöztem, és
lementem a bányába. A föld alatt
mindenkinek előre köszöntem egy hatalmas
„Jó szerencsét!”. (Egyszer a kübli hordozók
ijedtükben majdnem kiborították az edény
tartalmát,
amikor
egy
vágatkereszteződésben találkoztunk.) A
csapatokra érve kézfogással mindenkinek
bemutatkoztam,
megmondtam
kiféle
vagyok, és ott is csak kérdeztem.
Néhány hét múltán fent is és lent is
befogadtak. Ez persze a fentiek esetében
nem volt egyszerű, mert a „tényleges”
belépésem a sümegi Öreg-hegyen, egy
borospincében történt. A belépésem végét
csak elmondásokból tudom. A tetthely
Orbán Tibor üzemvezetőnk – később
tanítómesterem és jó barátom – híres
borospincéje volt, hol többször „teamtraining”-eket is tartottunk, és ahonnan
ezeken a kellemes nyári délutánokonestéken-éjszakákon sűrűn hangzottak fel
selmeci-soproni diáknóták, meg hát a
magyar nótakincs míves remekművei is. (Itt
kell megjegyeznem, hogy a bányamentő
UAZ-a díszes társaságot darabáruként
gyakran csak éjfél után fuvarozta haza, de
reggel fél 6-kor mégis megcsörrent a telefon
az asztalunkon: - Itt Orbán. Rendben
minden? Termelés mennyi volt? Többünk a
Canis Merga-tól csak abban különbözött,
hogy sűrűn pislogott, de a műszakban ott
kellett lenni! Komoly fegyelem volt úgy
általában is. Ekkor tanultam meg Rózsa
Béla bácsitól, öreg főaknászunktól, hogy: Édes gyerekem, ilyenkor öltözz be, menj le
a kassal az alsó csatlóra, bauxitozd össze
magad, aztán sétálj ki a lejten, és az
aknaszáj közelében aludj egyet egy fa
árnyékában!
Befogadtak, de ami fontos volt: el is
fogadtak… A bányabeli kutatás korábbi
gyakorlatát, dokumentálását
nagyban
megreformáltam. Megtanulták a csapati
bányászok is, hogy a kutatás elővájások és
visszafejtések során is nagyon hasznos!

4.sz. kép
Ez a vájvég kiért...

Az irodában meg tucatszám készültek a
várható minőséget jelző szelvények,
különböző informatív térképek, mik
jelezték, hol kell kilépni oldalra, hol kell
kicsit visszafogni a termelést, mert az anyag
gyenge minőség, és hogy mekkora lesz az
alsó szelet, stb. Elfogadtak munkatársnak,
és így kiléptem abból az „elefáncsonttoronyból”, ahová a művelők addig a
geológusokat bekasztlizták… Igaz, kellett
hadakozni is, néha hangosabb szóváltásokra
is sor került, melyek során különböző
ajánlatokat is tettünk egymásnak, de
alapjában véve a hierarchiában az én
szakmám is helyére került.
Szakmai életem egyik legnagyobb élménye
az iharkúti-németbányai külfejtés teleptani
feltárása volt. Legeza Miklós, majd Lente
Miklós bányamérnök kollégáim, és Fodor
Géza főaknász barátom sokat segített a
terület
paleokarsztos
eredetének
megismerésében. (Erről egyik előző
Hírlevélben bőségesen beszámoltam.)
Béke volt, és egységes csapatszellem. Jó
volt bányánál dolgozni!
Mi késztetett arra, hogy doktorálj?
Munkahelyi elvárás volt?
Dehogy volt! Ám mindenben támogattak.
Mint ahogy előtte elküldtek egy féléves
intenzív
nyelvtanfolyamra
a
Külkereskedelmi Főiskolára. Igaz, angolra
jelentkeztem, de végül orosz lett belőle. Így
tanultam meg pl. felsőfokú szinten oroszul,
és ez is nagy hasznomra volt!
A ’70-es évek végén egyre gyakrabban
látogatott a bányáinkba dr. Bárdossy
György. 1978-ban ő lett ugyanis a MAT
főgeológusa. A bauxitot illetően rendkívül
nagy tapasztalatai voltak, „nagy”-doktor
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volt, bejárta a világ talán összes karszt és
laterit bauxitbányáját és előfordulását, négy
nyelven beszélt, a szakmában világszerte
ismerték
a
nevét.
A
magyar
bauxitkutatásban már az ’50-es évek
elejétől részt vett, kezdetben terepen, majd
később különböző laboratóriumokban
folytatott
mennyiségi
ásványtani
elemzéseket. Tudása, lexikális ismeretei,
földtani tapasztalatai tiszteletreméltóan
nagyok voltak, ám a bányászathoz
egyáltalán nem értett. Megismerkedésünk
után
valószínűleg
értékelte
az
érdeklődésemet, ezért alakulhatott úgy,
hogy ha bányánkhoz látogatott, többnyire
én kísértem. Végtelenül szorgalmas és
kíváncsi tudós volt. A közös bányajárások
során nagyon sokat tanultam tőle.
Érdeklődéssel hallgatta a bányabeli földtani
megfigyeléseimet,
fontosnak
tartotta
azokat, sőt, jegyzetelte is. Még vitáink is
voltak… Egy műszak utáni kávézgatás
közben megkérdezte, hogy miért nem írok
egy doktori értekezést? Elgondolkodtam.
Tényleg, miért nem? Rengeteg teleptani
megfigyelésem van, sok bányát ismerek,
már javában folyik az iharkúti külfejtés, ott
is én vagyok a geológus, és egészen
különleges dolgokat tapasztalok és
dokumentálok, akkor hát…? Elkészítettem
egy doktori tervet, és elmentem miskolci
Alma Materem-be azzal, hogy én doktor
szeretnék lenni. Az akkori dékán válasza
rövid volt: bukott diák itt ne doktoráljon!
Nagyon
elszomorodtam…
Komlóssy
Gyurka barátom bátorított: -Menj el a TTKra, és próbáld meg ott!
1984-ben Summa Cum Laude eredménnyel
fogadtak doktorrá az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen… Nem a saját
iskolámban… Senkit nem ismertem, engem
sem ismert senki. Aki abban az időben
egyetemi doktorit csinált, tudja, hogy ez mit
jelent… Szeretném itt megemlíteni Haas
János adjunktus úr nevét – ma már ő is prof.
em, és akadémikus: ő volt a konzulensem.
(Azt hiszem, bár ebben nem vagyok biztos,
hogy kevesen vagyunk Miskolcon végzett
geológusok, kik az ELTE-n lettek
doktorok.)
Még ebben az évben egy általam
szakmailag is nagyra becsült idősebb
kollégám mondta, hogy ugyan lépjek már
be a pártba, mert a vállalatnak tervei vannak

velem. - Na és, ezért miért kellene
belépnem? – kérdeztem. – Mert különben
ostobák határoznak feletted! – válaszolta.
Elgondolkodtam… Én és a párt… Jó vicc.
Apám múltja, az én ministráns ifjúkorom,
aztán most meg… Mindegy, beléptem.
Mondjuk, ez olyan sokat nem változtatott az
életem addigi folyásán. A Kádár-éra
addigra már nagyon felpuhult. A
bányászatban meg aztán már végképp nem
vették komolyan az un. pártutasításokat. A
lényeg, hogy meglegyen a tonna, oszt kész!
Amikor Kanizsai József igazgatónk 1984ben nyugdíjba vonult, Fazekas Jánosnak
adta át a stafétabotot. János bányagépész
volt, 1969-ben valéta elnök, nálam négy
évvel idősebb, őszintén mondhatom,
nagyon jó haverok voltunk. Vidám fickó,
szemfüles, gyors válaszú, jó taktikus.
(Szinte hihetetlen: már 14 éve, hogy
eltemettük…) Korábban gépészeti vezető
volt a Halimbai Üzemben, aztán Kanizsai
direktor behozta a központba maga mellé,
műszaki-gazdasági tanácsadónak. A váltás
módját előre tudtuk, a direktor ezt az
utódlási szándékát nem is rejtette véka alá.
János új igazgatóként megkérdezte, lennéke az ő utóda? Igent mondtam, és pár nap
múlva költöztem az ő korábbi szobájába.
Akkor hirtelen nagyot léptél a vállalati
ranglétrán…
Nem voltam jó tanácsadó. Rövidesen
rájöttem, hogy nem is szeretek afféle
nagyfőnök mellé kirendelt bizalmas lenni.
Mi a feladatom? Bányákhoz már nem
járhattam annyit, mint korábban, hiszen ha
én valahol „megjelentem”, annak mindig
valami „egyéb” okát látták. Szakmai
kérdésekben alig kérte a véleményem,
máskor meg túlságosan önálló voltam,
gyakran nem kellett volna. Több
alkalommal össze is zörrentünk Jancsival.
Vagy másfél év után keményen össze is
balhéztunk, már nem tudom, min, de tény,
hogy másnap bementem, és megmondtam,
hogy
inkább
visszamegyek
üzemi
geológusnak, vagy bárminek, de ezt így
tovább nem csinálom!
Láthatóan megkönnyebbült, de mégis ezt
mondta: – Ez így nem megy! Mit gondolnak
majd az emberek? Kitalálunk valamit…
Ennek az lett a vége, hogy 1985 őszén én
lettem a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat
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párttitkára. Nem volt sok választásom.
Vagy ez, vagy menni kell Tapolcáról. A
műszaki vonal követelte az elődöm
eltávolítását, és „normális” hozzáértő
valakit akartak. Kapóra jöttem. Nem
akartam elvállalni, de mindenki győzködött,
hogy csináljam. Hónapokig kellett várni a
„felsőbb szervek” jóváhagyására, hiszen
több lyuk is volt az életrajzomon. Családi
előzmények, apám ludovikás katonatiszt,
kitelepített. Aztán meg én az egyetemi évek
alatt… a lázadozások…a március 15-ök
nem hivatalos ünneplései… az irredenta
nótázások… a Budai Kör…mindenről
tudtak! - de aztán mégis jóváhagyták.
Ugyan, mit is tudtak volna csinálni?
Egyetlen dologban hajthatatlan maradtam:
nem leszek „függetlenített”. Műszaki
vonalon tovább dolgoztam, osztályvezetőhelyettes
geológus
lettem.
Jártam
szorgalmasan a bányákat, tartottam a
kapcsolatot kiváló geológus kollégáimmal,
Erdélyi Tibivel, Jankovics Bálinttal, Tiszay
Jancsival, a bányaművelőkkel, jártam a
bauxitkutatókhoz, jártam Budapestre, a
tröszthöz.
Itt sem tudtam, mit kell csinálnom, de nem
is nagyon érdekelt. Ezért aztán elég érdekes
pártitkár voltam. Első intézkedéseim közé
tartozott, hogy az üzemi pártitkárok
„függetlenítését”
megszüntettem:
szakmájukban kellett teljes műszakban
dolgozniuk. Jó érzéssel tapasztaltam, hogy
ezt többségük zokszó nélkül tudomásul
vette. Minden üzemi taggyűlésen ott
voltam, és megköveteltem, hogy lózungok
nélkül csak a termelésről folyhat a szó. Az
un. „vallásos” tevékenységekkel nem
foglalkoztam, eleinte jöttek jelenteni, hogy
XY templomba jár, a másikuk lánya
egyházi esküvőn tett a férjének szent
fogadalmat, no, ezeket a jelentőket egyenes
lábbal kirúgtam. Sok konfliktusom volt a
„várossal” meg a „megyével”, de ilyenkor
mindig azt mondtam, hogy elvtársak, ti
akartátok, hogy titkár legyek, váltsatok le!
’87-ben egy megyei pártbizottsági ülésen az
’56 utáni megtorlások véreskezű hóhérja,
későbbi belügyminiszter, majd megyei első
titkár Papp János ujjal mutogatott rám, hogy
„az ilyenek ütnek rést a szocializmus
bástyáján…” szó szerint így! Hát, ami azt
illeti, elég nagy rést ütöttem. Lehallgatták a
telefonjaimat, behívattak, és megkérdezték,

hogy otthonra miért a Magyar Nemzetet
járatom – - mert a pártbizottságra nem
hozzák! – volt a válasz… Amikor 1988
tavaszán az Országos Pártértekezletre
készültünk, Gyuricza László akkori megyei
első titkár, (kifejezetten kulturált és nagy
tudású vegyészmérnök, korábban a
Nitrokémia főmérnöke) a megye részéről
hozzászólónak engem jelölt ki. Ma már
talán bohózat: úgy egyeztettünk, hogy
telefonfülkékből hívtuk egymást (egykori
reklám-szlogen: „…mert a telefonfülkék
visszahívhatók!..”), mert őt is és engem is
lehallgattak. Ezután a hozzászólásom után –
Kongresszusi Központ, Kádár közvetlenül
mögöttem ült…- engem rögtön a
szállásunkra vittek, a szobámat nem
hagyhattam el, kvázi gyakorlatilag őrizetbe
vettek. Aztán éjfélkor jött Gyuricza, hogy
menjünk most már, igyunk egy fröccsöt…
Lázár György miniszterelnök volt a
képviselőcsoportunk tagja… Hallgatott,
mint a sír. Ekkor lett Grósz Károly MSZMP
főtitkár.
Már ’87-től ment a politikai herce-hurca a
nyirádi
bányászat
ügyében.
A
körvonalazódó ellenzék beszüntetését
követelte. A vállalat műszaki stábja bölcsen
rosszat sejtve a Nyirádi Üzem bányáiban
meggyorsította a feltárásokat. A Hévízi-tó
hűlt, hozama csökkent, és a Duna-kör és
holdudvara egyenes összefüggést vélt a
nyirádi víznívó süllyesztés és a tó
hőmérsékletének és hozamának csökkenése
között. Tiltakozások, tüntetések. 1989
tavaszán tüntetés Hévízen. Táblák a
felheccelt tömegben: „A bauxit is vörös,
ezért nem kell”, meg „Kilopják a
megélhetésünket, a tavat!”, meg „Azonnal
zárják be a bányákat!” – és ilyenek. A
Magyar Televízió szakembert kér, a
helyszínre Fazekas engem küld. A tó hátsó
parkolójánál a tömeg jön szembe, és én a
kamera előtt mondom, hogy „nem
egyértelmű az összefüggés, szakmai
tapasztalatok ezt nem bizonyítják…” Az
első sor odaér, lökdösnek, ütni akarnak, a
stáb kivonszol, mindent rögzítenek…
rendőr nincs.
Nyilvánvalóan az ijedtség volt az oka
annak, hogy április 20-án a Minisztertanács
a nyirádi bányászat azonnali leállítása
mellett döntött. Számunkra nyilvánvaló
volt, hogy ha ez így megtörténik, hetek alatt
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emberek százai kerülhetnek az utcára – nem
csak a bányától, hanem az alumíniumvertikumból is!
Következő nap délelőtt elmegyek a városi
ügyészhez és megkérdezem, milyen módon
lehet sztrájkot hirdetni? Elmondja. Lehet!
Azonnali teljes pártbizottsági ülést hívok
össze. Székely Jenőt, az SZB titkárt is
kérem, hogy ők is ülésezzenek. Egyhangú
döntés: Sztrájk! Délután 2 óra körül
kocsikba ülünk. Én megyek Grószhoz, ő
meg a bányász szakszervezet titkárához,
Schalkhammer Antalhoz. A hírt a döntésről
leadom a Szombathelyi TV Stúdiónak és a
Magyar Rádió Veszprémi Stúdiójának.
Leközlik!
Grósz lejön a portához. Vázolom a
helyzetet. Azt mondja, hogy az ő kezében
már nincs semmi lehetőség… Németh
Miklós és kormánya dönt… Ezt követően
beül a Kohl kancellártól kapott ajándék
BMW-be, és elhajt.
Schalkhammer erőteljesebben lépett. A
végeredmény
a
döntés
felpuhított
értelmezése: a döntés „azonnali” maradt, de
a bezárás nem! A minisztertanácsi döntés
változatlan, de a bezárás fokozatos. A
vízemelést kell 1989 végéig beszüntetni. A
már feltárt bauxittelepek azon részeit,
melyek a fokozatosan visszaemelkedő
karsztnívó felett vannak, kitermelhetjük.
Dolgozókat így nem kellett „az utcára”
küldenünk.
Halimba
feltárását
meggyorsítottuk, ott új munkahelyeket
alakítottunk ki, új külfejtéseket kerestünk.
A sztrájk elmaradt… A nyirádi bányászat
1994 végéig működött.
És mi lett a Hévízi-tóval?
Ugyan ez már nem tartozik az életutamhoz,
de azért elmondom a végét úgy, ahogy én
tudom. Nagy vonalakban ismerem a
szakmai vitákat, de nincs egyértelmű
véleményem. Két dolgot azonban rögzíteni
kell. Az egyik, hogy a Dunántúli
Középhegység főkarsztjából büntetlenül
nem lehet éveken át 550 m3/perc vizet
kiemelni (a szénbányák vízvédelmét is
beleértve, a Bakonyból „csak” 360-at…),
ugyanis kb. ennyi volt csúcsban az összes
vízemelés… A másik az, hogy a Hévizi tó
egy sajátos kvázi-zárt „túlfolyásos”
homokkő rezevoárban található. Hévizen a
’60-as és ’70-es években gomba módra

szaporodtak a kisebb nagyobb hotelek,
SZOT üdülők, és legtöbbjüknek saját kutat
is mélyítettek, melyből annyi vizet emeltek
ki, amennyit akartak, szabályozás nem volt.
Márpedig amit ezekből a kutakból
kiemeltek, az hiányzott a tóból, hiszen a
víztartó
természetes
utánpótlódása
változatlan maradt. „Érdekes” módon attól
kezdve, hogy keményen szabályozták a
kutak vízkivételét, fokozatosan nőtt a tóból
kiömlő (átfolyó) vízmennyiség, azaz
látszólag ezért „nőtt” a rezevoárt tápláló
források hozama… De hát ennek a vitának
is vége, ma már senkit nem érdekel.
A rendszerváltás után hogy alakult az
életed?
Politikai „karrierem” 1989 május közepén
véget ért. Láttam, hogy minden zizzen,
éreztem, hogy nagy változások lesznek,
helyzetben voltam, és úgy gondoltam,
dönteni kell, elsősorban azért, hogy
legalább magunk körül ne legyen
nyugtalanság. Összehívtam a teljes
párttagságot. A művelődési központunk
színházterme zsúfolásig megtelt. A
megjelent többszáz tagtól szavazást kértem:
megszűnjön-e a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalat pártszervezete? Erre az eseményre
is kihívtam a Magyar Televízió stábját és
Horváth Gyula bácsit, a Magyar Rádió
veszprémi tudósítóját. Megjelentek. A
feltett kérdésre a válasz teljesen egyhangú
volt: Igen! A politika nem a munkahelyekre
való! (A TV archivumban a felvétel
megvan.) A dolog nagy port vert… Aztán a
por leülepedett. Sziklák mozdultak…
Ettől kezdve megint „csak” geológusként
dolgoztam.
A régi kényelmes és kiszámítható jövőjű
bányász élet véget ért. Mindig jött valami új
történés, amihez nem szoktunk hozzá.
1990-ben összevonták a két szomszédvárat,
a Fejér megyeit és a Bakonyit. Új név:
Bakonyi Bauxitbánya Kft. Ezzel két
bányaüzemmel bővült a tapolcai központú
tevékenységi kör. Bitó II. bányaüzemmel
(mélyművelés, 1999-ig működött) és
Fenyőfő bányaüzemmel (2004-ig termelt),
ahol külfejtés és mélyművelés is volt. Nem
lehetett kis feladat, hiszen ezzel négy
mélyművelés és két külfejtés összehangolt
működését kellett megoldani. Szerencsére a
hozzánk csatolt vállalatnál is nagy
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tapasztalatú,
kiváló
szakemberek
dolgoztak.
Zsugorodott a magyar bauxitbányászat és
az aluipar. A bauxittermelés ’80-as évek 3
Mt-ájáról 2000-re 1 Mt-ra (majd később, 10
év múlva meg 200-300 kt-ra) csökkent.
Áttekintettem
a
„hozzánk”
került
bányaterületek
földtanát,
kutatási
zárójelentéseit,
igyekeztem
alaposan
megismerni az „új” bányákat. A
legnagyobb konkrét feladat az volt, hogy a
közelgő nyirádi bányabezárás miatt kieső
bauxitmennyiség pótlására megoldást
keressünk. Nem sokkal e fordulat után
nyugdíjba vonult addigi főnököm, Mérai
Károly, és én lettem a Földtani Osztály
vezetője. Ez a helyzet kb. olyan volt, mint
Horthy Miklósé, aki tenger és flotta nélküli
altengernagy volt, mert én meg osztály
nélküli osztályvezető lettem. Igaz, hogy a
bányaüzemek geológusai szervezetileg
hozzám tartoztak, de én kértem, hogy ezt a
lehetetlen helyzetet szüntessük meg! Ők az
üzemben dolgoznak, ott az irodájuk, én nem
akarok főnökösködni, jó szakemberek,
ráadásul mindegyikükkel kifejezetten
kiváló kollegiális viszonyban voltam.
Rendszeresen összedolgoztunk, az összvállallati földtani érdekeket rendszeresen
egyeztettük. Feladatom persze azért volt,
hiszen egységesítettük a bányabeli földtani
kutatások nyilvántartását, a kutatási
térképeket, a további kutatási irányokat, a
minőségi prognózisokat. Meg hát együtt
készítettük az éves készletmérlegeket. Na,
ez volt szakmai pályafutásom egyetlen
utálatos munkája. Annyira viszolyogtam
tőle, hogy az adminisztrációs részét soha
nem is tanultam meg. Azt én értettem, hogy
a készletek mennyiségét és minőségét
valamilyen formában nyilván kell tartani,
de a részletes „hogyan”-ját soha nem
fogadtam el. Komolytalannak tartottam
kiszámítani „kilóra” a mennyiségeket, és
két tizedesig a minőségeket. Éveken
keresztül a kedves jó cimbora, a rendkívül
nagy tudású (szomorú: most, február 8-án
temettük) dr. Fodor Béla segített ebben,
igaz, közben derekasan tűrnöm kellett az

elmebeli állapotomat illető nem titkolt
véleményét…
Ebben az időben a tröszt elkezdett a
hazainál esetleg olcsóbb bauxitimport
lehetőségének gondolatával foglalkozni.
Ennek kapcsán keveredtem én ki két
alkalommal is Guineába, ahol a világ
legkiterjedtebb
laterit-bauxit
telepei
találhatók. Ezek szinte felmérhetetlenül
nagyok, kiváló minőségűek, csak egy bajuk
van: ott vannak… A fővárostól, Conakrytól 10-15 km-re az Atlanti óceánból bújnak
ki a Kassa-szigetek, melyek egy régi
nefelin-szienites
vulkán
kalderájának
fennmaradt
darabjai,
és
ezek
kötelességszerűen bauxitosodtak. A ’60-as
években egy kis magyar kolónia már
végzett itt kutatásokat és kísérleteket az
ipari feltárásra. Itt kutatott éveken át Balkay
Bálint, a korán elhunyt kiváló bauxitos
geológus is. Az akkori eredmények alapján
folyt is kitermelés, ám a készlet korlátozott
méretei és a tengeri szállítás nehézsége
miatt
abbamaradt.
Az
alutröszt
megbízásából ezeken a nyomokon indultam
el. Megállapítottam, hogy 2-3 Mt kiváló
minőségű bauxit azonnal hozzáférhető, ám
a pár évvel későbbi második utam során
kollégáimmal azt a véleményt alakítottuk
ki, hogy a tengeri szállítás költségei és nem
utolsósorban a politikai bizonytalanság
miatt az afrikai bauxitról le kell mondani.
Mindazonáltal Afrika örök élmény marad,
hiszen módom nyílt a kontinens belsejébe is
ellátogatni, megismerkedni a milliárd
tonnás lelőhelyekkel, éjszakázni sok száz
kilométerre a parttól, a szavannán egy
csöppnyi faluban a szalmakunyhók között,
egy pislákoló gyertya és egy üveg
Ballantine’s társaságában, találkozni a
hazai
konferenciákról
ismert
iráni
barátommal, Hammatival egy oázisban,
fürödni a kristálytiszta óceánban, igazi
magyaros halászlevet főzni (kalocsai
paprikával!) frissen fogott rájából,
megtapasztalni az ott élő emberek őszinte
kedvességét, és persze látni a mérhetetlen
nyomort, a bádogvárosokat. Afrika nagy
kaland volt!
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5.sz. kép
Falu, ahol éjszakáztam

Itthon viszont jelentősen csökkentek a
bányászati lehetőségek…
Igen, ezért csökkent a kutatási igény is. Ezt
a balatonalmádi vállalatnál nehezen élték
meg. Sokat kellett küzdenem a Bauxitkutató
Vállalat
főgeológusával.
Akkoriban
Fenyőfőn és Bakonyoszlopon kutattak. Én
nem csak az ő „sarkos” kutatási
szisztémájával nem értettem egyet, de úgy
általában
sem
rokonszenveztünk
egymással, ő ugyanis nem szokta meg, hogy
ellentmondjanak neki. Így képtelenség volt
normálisan együtt dolgozni, pedig a szorult
helyzetben erre nagy szükség lett volna. (A
Bauxitkutató Vállalatnál egyébként kiváló
geológus és műszaki gárda dolgozott. A cég
évi 100 ezer méter kutatófúrást mélyített és
dolgozott fel egészen a kutatási
zárójelentésekig
bezárólag!
Mindezt
összesen alig 1100 fővel! Ez nem volt
„akármi”!). Egy példa:1991 nyarán
keressük a bauxit-pótlás lehetőségeit.
Átnézem az összes készletnyilvántartást, és
ami a bőséges időkben fel sem tűnt, most
észreveszem, hogy egyes, már évtizedekkel
korábban „leművelt” bányaterületeken 2040 kt-ás un. „maradvány” készletek vannak
nyilvántartva. Ugyan, mik ezek? Nincsenek
mélyen, de az elsárgult térképekről az derül
ki, hogy a világháború előtt, alatt, meg
közvetlenül után ezek mélyművelések
voltak. Kimegyek, megnézem először a
Szőc
melletti
Szár-hegyet.
Vagy
kéthektárnyi területen nagy beszakadások,

sok tucatnyi kicsi „horpa”, kisebb-nagyobb
dimbek-dombok. Ez meg mi lehet? Ennyire
nem tarka a fekümorfológia… Beszélek
néhány öreg bányásszal: - Ja, főnök, faterék
mondták, hogy ott még „malmoztak”…
Megkeresem a 80 éves Ladányi Bandi
bácsit, aki annak idején itt valamilyen
vezető volt, és ő megmutatja a régi
altárókat, és elmondja, hogy bizony
malmoztak, azaz hatalmas fejtési kamrákat
alakítottak ki, és hatalmas pilléreket
hagytak vissza. Szerinte a telepek fele bent
maradt. Azonnal elmegyek a kutató vállalat
főgeológusához, hogy itt kell fúrni, nézzük
meg a pilléreket! Mondja: ő bizony lefejtett
területre nem megy! Na, akkor felhívom a
Keresztes Pétert, akkor már ő volt a MAT
vezérigazgatója. Kéri, menjek fel, és
tájékoztassam. Másnap ott előttem
rendelkezett
a
kutatás
azonnali
megindításáról. Mintegy 400 kt kiváló,
külfejtéssel könnyen hozzáférhető bauxitot
adott a két nagyobb szárhegyi telep.
(Később
aztán
már
több
ilyen
maradványkészlet lefejtésére került sor,
többnyire a nyirádi területen.)
1995 nyár elején Fazekas titkos küldetéssel
bízott meg: mérjem fel, hogy az
elkövetkezendő
években
mekkora
volumenű kutatásra lesz szükségünk, és
ehhez mekkora legyen a kutató-stáb. Az ok:
egy hónapon belül megszűnik a
Bauxitkutató Vállalat, és az a része, amelyre
nekünk szükségünk lesz, átjön hozzánk,
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halimbai telephellyel. Valóban titkosan
megkerestem kutatós kollégáim közül
azokat, akikben megbíztam, hogy velük
tárgyaljak először. R. Szabó István, Tóth
Kálmán volt a két geológus – gyakorlati és
elméleti szakember –, valamint Kozári
István a műszaki, aki főfúrómester volt, és
akinél kevesen ismerték jobban a
kutatófúrás
csínját-bínját,
meg
az
embereket! A három abszolút megbízható
kollégával összeállítottuk a várható kutatási
igényhez igazodó műszaki feltételeket
(fúróberendezések, szerszámok, kiegészítő
berendezések, szállítógépek, autók) és a
létszámot. Így aztán Fazekas Jancsi elég
nagy meglepetést okozott, amikor pár hét
múlva, közvetlenül a tröszti döntés után
Balatonalmádiban megjelent egy pontos
listával, hogy kiket és miket viszünk el
Halimbára, hogy ottani központtal mi
folytassuk a földtani kutatást.
A halimbai aknatorony mellett kaptunk egy
nagy műhelycsarnokot, amibe minden
belefért, és még a fűtését is megoldották.
Mi, szellemiek előbb Tapolcán, az
irodaépület egyik nagy szárnyát kaptuk
meg. (Később átköltöztünk Halimba III-ba.)
Így alakult meg hát 1995 nyarán a Földtani
és Bauxitkutatási Üzem. Az átköltözött
kollégák (R. Szabó István, Böröczky
Tamás, Tóth Kálmán és Mátéfi Tibor
geológusok, Baranyi János és Köteles Géza
geológus technikusok) mellé még Varga
Gusztáv ifjú geológusmérnök, és én
sorakoztunk fel.
A több tonnányi zárójelentés és egyéb
fontos
dokumentáció,
valamint
a
fúrómagok
elhelyezése
okozta
a
legnagyobb
gondot.
Nehezen,
de
megoldottuk.
Nyár végén már duruzsolt a fúrógép. Kiváló
munkatársaim voltak, igazi profik. A
műszaki munkákat – gépek, szerszámok
előkészítését,
a
szükséges
fúrási
technológia
kiválasztását,
gépek
karbantartását, javítását, na, és persze a
fúrást – Kozári Pista barátom irányította –
nagy odaadással és sikerrel.
Folyamatos, 12 órás munkarendünk volt. A
fúrómagokat a technikusok a torony alatt
írták le. Tőlük is sokat tanultam. (Az a
legenda járta, hogy a Baranyi Pufi – János
volt a tisztességes neve, de mindenki így
ismerte a szakmában – 10 méterről

megállapította, hogy az eocén fedőből
kivett mag alveolinás-e vagy assilinás…) A
kutatási pontokat én jelöltem ki. Végre
megtehettem, hogy mindig az előző fúrások
adatai alapján tűztem ki a következő
fúrópontot, nem pedig csak térképen és
„hálóban”, így tudtam követni a réteg- és
telepviszonyokat. Az un. kamerális munkát
–
térképek,
szelvények,
készletek,
jelentések – átfogóan irányítottam, de
mindig a geológus kollégák szakmai
véleményét figyelembe véve döntöttem.
Sokat vitáztunk, melynek során az erősebb
szakmai érv győzött. Az ő sok évtizedes
terepi tapasztalataikkal, átfogó földtani
ismereteikkel
szemben
gyakran
alulmaradtam, ők meg megértették, hogy
egy nyersanyagkutatás során a bányászati
megfontolásokat is figyelembe kell venni,
hiszen a gazdaságos kitermelés a cél.
Mindenütt a már évtizedekkel korábban
megtalált
bauxit-előfordulásokat
pontosítottuk, kerestük a legjavát. Az
Északi Bakonyban Bakonyoszlopon és
Fenyőfőn, a déliben „otthon”, azaz Halimba
és Nyirád környékén, a Gerecsében pedig
Újbarokon folytattunk kutatásokat. Az új
fúrások eredményeivel a korábbi fúrásokat
újraértékelve készítettük az összefoglaló
földtani zárójelentéseket.
Időközben az aluiparban megváltoztak a
tulajdonviszonyok.
Ezeket
nem
részletezem, csak azt, ami bennünket
érintett:
1996-ban
a
Magyar
Alumíniumipari Tröszt helyett a Magyar
Alumínium Zrt. lett a tulajdonosunk, a
Bakonyi Bauxit Kft. érintetlen maradt.
Éreztem, hogy a felsőbb környezetemben
van bizonytalanság, néhányan nem látták a
bizonyos jövőt, ám mi meg úgy voltunk,
hogy amíg kutatni kell, kutatunk. Kutatni
pedig kellett!
Több
előadást
tartottál
boszniai
látogatásaidról. Az első útjaid merre
vezettek?
A kutatási üzem itthon dolgozott, de én
kiküldetésben többször megfordultam a
„volt Jugoszlávia” országaiban. 1995-ben a
horvát háború véget ért, így 1996 elején a
MAL tulajdonosi köre felvetette, hogy a
MAL-nak
talán
lenne
lehetősége
bauxitbeszerzésre a volt Jugoszlávia
bauxitlelőhelyeiről. Bárdossy akadémikus
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kérésünkre megkereste régi horvát barátját,
a Horvátországban szakmai berkekben igen
befolyásos Marusic professzort, hogy
hozzon össze egy találkozót, melyen a
lehetőségeket
áttekinthetnénk.
A
találkozóra a zágrábi Ipari Minisztériumban
került sor. Kérdésünk mindössze annyi volt,
hogy hol, miként lenne érdemes bauxitos
kapcsolatot
kezdeményezni.
Nagyon
szívélyesek voltak, de sok mindent nem
tudtak mondani. Egy tény volt, hogy
Horvátországban nincsenek ilyen területek.
Elmondták, hogy politikailag a háborús
helyzetből az akkor stabilizálódó BoszniaHercegovinában több ilyen terület van, de
egyelőre nagy a káosz. Konkrétumot
mondani nem tudtak, de több helyre
felhívták a figyelmünket, hangsúlyozottan
Bosanska Krupa-ra, valamint Jajce, Mostar
és Posusje-Siroki Brijeg térségére. Szóba
került még a montenegrói Niksic is.
Európa talán legtisztább vizű folyója az
Una, Bosznia ÉNy-i negyedében gyönyörű
karsztvidék vízgyűjtője. Az a szerencséje,
hogy csak néhány kisebb településen folyik
keresztül. Szlavónia felé talán 50 km-en át
képezi a határt, majd a Szávába ömlik.
Ennek a kristálytiszta folyónak a jobb
partján, a Grmeč hegység É-i lábánál van
Bosanska Krupa, az É-boszniai bauxit (és
mangán) bányászat egykori központja. A
történelem során sokat szenvedett ősi
kisvárost fele részben bosnyákok, fele
részben szerbek lakják. Sok-sok tanakodás
és előkészület után ide jöttem én 2001-ben
először „bauxitnézőbe”.
A Grmeč hegység kb. a mi Bakonyunkkal
azonos nagyságú, talán kicsit kerekebb, a
Dinári hegység három vonulata közül az Éi, és annak is a nyugati egysége. A
földtörténet során leghamarabb gyűrődött
fel, ezért is pusztult le a legjobban. Sok-sok
bauxit előfordulása van, de a takaróredős,
gyűrt, majd a fiatal töréses tektonizmus
miatt ezek nagyon tagoltan kerülnek felszín
közelbe. Jelentős hányaduk a különböző
mezozoós kőzetek karsztos mélyedéseiben
lepusztult, áthalmozódott, másodlagos és
harmadlagos telepeket alkot. (Csak
érdekesség, hogy van itt devon és triász
korú bauxit is, metamorfok, bazaltkemények.)
Mondhatom,
hogy
meglátogattam
valamennyi
jelentős
előfordulást. A MAL vezetősége is külön-

külön, több alkalommal szemlézte ezt a
vidéket – Tolnay Lajos elnök, Fazekas
János, Kovacsics Árpád – már bauxitvezérhelyettes korában –, de egyetértettünk
abban, hogy itt csak „pirgálni” lehet, de
gazdaságos termelőhelyeket létesíteni nem.
Hiába vonzó, hogy van vasúti feladóhely,
meg viszonylag közel is van, és hogy
borzasztóan sok a bauxit is, de alkalmatlan
gazdaságos kitermelésre.
A Grmeč viszont örökre belopta magát a
szívembe, mert karsztfennsíkon annyi aktív
víznyelőt, mint ott, sehol nem látni. Még az
Erdélyi Szigethegységben sem! Aztán meg
az Una folyó! Egy étterem közvetlenül a
partján van, ott fogják melletted a sebespisztrángot, hogy aztán natúran ropogósra
sütve, fokhagymás-zöldséges szósszal
nyakon öntve jól belakmározhass, és rá jó
nagy kupa bihać-i Preminger sört ihass…
Az itthoni kutatásnak milyen eredményei
voltak?
Elsősorban Halimbán, de azért máshol is
akadtak…Magyarországon a legnagyobb
bauxittelep Halimba mellett alakult ki.
Ez egy ÉÉNY felé 8-10 fokkal dőlő
hatalmas lepény, mely hol elvékonyodik,
hol kivastagodik, hol szélesebb, hol
keskenyebb. Vagy 5 km hosszan elnyúlik
Halimbától (ahol alig 60 méter mélyen
majdnem „kilóg” a napra) Ajka nyugati
határáig, ott már 350 méteres mélységben.
Ez így nem túlságosan szakszerű teleptani
leírás, de ezt a bauxittelepet az ’50-es évek
elejétől megszakításokkal fél évszázadon át
generációk kutatták és bányászták, így
könyvtárnyi szakirodalma van.
A ’60-as évek elején a nagy telep középső
szakaszát, Halimba II.-őt két függőaknával,
önálló feltárási rendszerrel kezdték
művelni, de a teleprész egy nagyobb
kiterjedésű, 100-120 méter mélyen elterülő
hányadát „ott hagyták”. A 100x100 méteres
hálóban lemélyített fúrások az átlagosnál
gyengébb
minőségű,
kalciummal
szennyezett bauxitot jeleztek itt, ráadásul itt
a telep egy része az akkori üzemi
létesítmények pillérébe is esett.
Bauxitkészleteink között évtizedeken át itt
is nyilvántartottunk pár százezer tonnát.
Egészen addig nem is foglalkoztunk ezzel a
gyenge kondíciójú anyaggal, amíg be nem
köszöntöttek a szűkös idők. Szorult
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helyzetben azonban minden kitörési
lehetőséget meg kell vizsgálni, így került az
asztalomra ez a „flekk” is, ami Halimba II.
Délnyugat
néven
volt
a
nyilvántartásunkban. Azt tudtam, hogy 40
évvel korábban még szimpla falú
magcsővel folyt itt a földtani kutatás, és
azzal is tisztában voltam, hogy nagyon
gyakran a rétegváltásra nem nagyon
ügyelve akár több méter hosszan is
„bedörgölték” a fedő anyagát a bauxitba,
majd lazán kivették a mintát, és így,
szennyezett állapotban küldték a laborba.
Akár itt is megtörténhetett… Amikor
javasoltam a terület újra kutatását, majd
bányászatát, 1999-ben, egy szép nyári
napon Fazekas kihívott a terepre,
körbenézett, és azt kérdezte: - Pataki, két évi
teljes jövedelmedet felteszed arra, hogy itt
bánya legyen? Határozott Igen! volt a
válaszom (ugyan nem túl sok pénzről volt
szó…). Néhány hét múlva lemélyültek az
ellenőrző fúrások, kiváló eredményt
hoztak! Még folyt a részletező kutatás – erre
a projektre a Bakonyi Bauxit Kft vásárolt
egy új korszerű nagyteherautóra szerelt
fúrógépet – de 2001-ben már indult a két
lejtakna. 2003-tól 10 éven át összesen 2 Mt
jó minőségű bauxit került innen a
timföldgyárba. (Valószínűleg bejött a két
évi teljes jövedelmem…)
Nagy váltás következett az életedben
2003-ban…
Igen, nagyon is! Cégtulajdonos és
ügyvezető lettem. Az általam vezetett
Földtani és Bauxitkutatási Üzemet – annak
berendezéseit, munkavállalóit – többségi
tulajdonosként
kiprivatizálhattam
a
Bakonyi Bauxitbányából, és egy Kft.-t
hoztunk létre. Ez a váltás nagyban múlt dr.
Tolnay
Lajos
MAL
elnök
és
tulajdonostársainak jóindulatán, de azért a
bánya sem járt rosszul. Olcsóbban
vállaltunk munkát, mint az előzőekben az
üzemi önköltségünk volt… Az új kis cég jól
működött, ebben tagadhatatlanul nagy
szerepe volt annak, hogy a bánya állandó
megbízónk volt, de kifelé is dolgoztunk,
vízkút fúrásokat és környezetvédelmi
fúrásokat is elvállaltunk. Továbbra is
folyamatosan jártuk és kutattuk a
Középhegység
bauxitos
területeit,
készítettük a prognózisokat, jelentéseket. A

szakmai kapcsolatrendszerünkben nem sok
minden változott, azonban magunkat kellett
adminisztrálnunk,
a
tevékenységi
feltételeket biztosítanunk, csak magunknál
tudtunk reklamálni. Bővíteni kellett a háttér
kiszolgálást, egy kisteherautót és három L200-ast vásároltunk. Hiteleket nem vettünk
fel. Jó volt a csapat. Összesen 18-an
voltunk.
Továbbra is itthon tevékenykedtél?
Természetesen itthon is, de számomra e
tekintetben azért sok változást hoztak a
következő esztendők. 2004-ben a MAL
vezetői megbíztak, hogy menjek ki egy
kisebb csapattal a boszniai Jajcébe, nézzük
meg együtt az ottani bauxitbányákat és
lelőhelyeket. Ez persze nem volt minden
előzmény nélküli, hiszen a MAL hosszú
egyeztetések után megvásárolta az ottani
bányákat, de az én működésem BoszniaHercegovinában
ezzel
kezdődött.
Kimentünk, ismerkedtem a környékkel. Én
ugyan már 25 évvel korábban többször
jártam ott, mivel a vállalatunknak
valamilyen szocialista szerződése volt az
ottaniakkal, biztosítószerkezeteket, és még
egy CAVO 310-es rakodógépet is küldtünk
ki, de ezek a kölcsönös látogatások
leginkább a slivovicára és a mi borainkra
voltak kihegyezve… Most azonban észnél
kellett lenni!
Jajce, a magas hegyek által övezett ősi város
a Dinári hegység középső vonulatában, a
sebes folyású Vrbas folyócska északi
szurdokának déli végén fekszik, ezért volt
évezredeken át fontos katonai stratégiai
hely. A szurdokvölgyet D-ről őrző
hegytetőn vár áll, még Mátyás építtette,
bejárata felett ott a Hunyadiak kőből vésett
hollós címere. A boszniai háború (1992-95)
Jajcét és térségét is nagyon megviselte, a
terület többször gazdát cserélt. A közelben
fut a Horvát-Bosnyák Föderáció és a
Boszniai Szerb Köztársaság határa, de Jajce
még a föderáció területén van. Kilenc évvel
a Daytoni Békeszerződés után még mindig
sok romos, lebombázott, gazdátlan épületet
láttunk. Ezekben többnyire az innen
elmenekült szerbek laktak. A római
katolikus templom is még romos volt, de
miséztek benne. A város lakossága muszlim
többségű, de az igazi irányító szerep a
horvátoké maradt. Az egész városban
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naponta többször – megafonokonból –
felhangzott a müezzin aktuális imára
buzdító sajátságos éneke, de ezzel senki
nem törődött. Amúgyis, érdekesek az itteni
muszlimok: úgy isszák a slivovicot, hogy
egy nyírségi parasztember is elcsodálkozna
rajta…
A látogatás után megbíztak, hogy az ismert
bauxitkészletek
növelése
céljából
dolgozzak ki egy külszínről végzendő
kutatási programot, és ugyanígy a bányabeli
kutatások fejlesztésére is tegyek javaslatot.
A dolog onnan indult, hogy a háború alatt
az addigi kutatási adatok, térképek,
elemzések, szelvények jelentős része vagy
megsemmisült, vagy az addigi szerb vezetés
elvitte, ellopta. Kutatási térkép nincs, egy
25.000-es
topográfiai
térképet
„nagyítottak” fel 2.000-esre, azon kellett
tájékozódni. Számomra ez nehéz időszak
volt. Itthon ment a kutatás, én meg két éven
át ingáztam a Zágrábi Egyetem – Jajce és
Tapolca között. Zágrábban próbáltam
anyagot gyűjteni, de hamarosan rájöttem,
hogy az az egyébként jóindulatú tudós
professzor, akitől tanácsot kérni jártam,
nem nyersanyag kutató, hanem rétegtanos,
és a karsztbauxit teleptanról kevés fogalma
van, neki annyi elég, hogy cenomán…
Ugyanakkor ő volt a jajcei kollégák

számára A GEOLÓGUS, aki nagy tudással
rendelkezik, és: horvát nemzetiségű…
Mindkét dolog kétségbevonhatatlan tény,
de ez rajtam nem segített. Sokkal többet
segített az a helybéli fiatal geológus kolléga,
aki ugyancsak horvát volt, egy környékbeli
faluból származott, de a háború elől
kimenekült Svédországba, és csak pár éve
tért haza, tehát sok gyakorlata nem volt.
Volt azonban helyismerete, és az rengeteget
jelentett! Meg jóindulata. Ez még többet!
Németül beszéltünk, igaz, csak a
konyhanyelvet ismerte, de Dr. Dudich
Endrétől kaptam egy horvát szótárt, amibe
ő kézzel beírta annak idején a geológiai
szakszavakat, és ez rengeteget segített.
Másokkal meg oroszul beszéltem, de úgy,
hogy én oroszul, ők horvátul, amit pár
hónap múltán egész jól megértettem.
2007 és 2008 nyarán kutatott a mi Kft.-nk
Jajce térségében. Addigra még egy
teherautóra szerelt B2-es hidraulikus
fúrógépünk lett. Úgy vonult ki a cégünk,
mint egy cigánykaraván: bérelt kamionokon
a traktorok, a lakókocsik, a „mindent-tudó”
nagyteljesítményű erdészeti gép, a
fúrócsövek, a szerszámok, két önjáró
fúrógép, négy terepjáró. Mindez két elég
macerás vámon keresztül…

6.sz. kép
14 évvel ezelőtt Boszniában
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A fúrógépek egyenesen pontra álltak,
melyeket előzetesen kijelöltem. (Amikor a
hidraulikus fúrótornyok felálltak, meg is
jelent két helikopter felettünk, ellenőrizni,
hogy nem sorozatvetők-e?...) A felújított
lakókocsik is a közelükben landoltak.
Mindez a hegyek között, 1300 méteren. A
társaságnak kibéreltem egy kifejezetten
komfortos, nagyon tiszta motelt egy közeli
tó partján, kétszemélyes fürdőszobás
szobákkal, ahol teljes ellátást kaptunk.
Az előző két évben megpróbáltam kitanulni
a környék földtanát. Nagyon sokat
barangoltam föld alatt és a külszínen. Az
itthoni tapasztalatokat csak a karsztformák
tekintetében kamatoztathattam, de az meg
az ottaniaknak jelentett újdonságot, ugyanis
ebben az összefüggésben soha nem
vizsgálták a saját bauxitvagyonukat. Rá
kellett
jönnöm
arra,
hogyan
különböztessem meg a fedőt a fekütől
(ránézésre szinte egyforma mészkövek
voltak, biztonsággal csak a binokuláris
mikroszkóppal tudtam igazságot tenni…).
Nem kellett meglepődnöm, ha felül volt a
fekü és alul a fedőkőzet, ha hosszában
fúrtam meg egy vékony bauxittelepet, ha a
fekü után jött meg a bauxit, és utána megint
a fekü, ha a terepen egyszer csak véget ért a
kontaktzóna, és 200 méterrel arrébb
eltolódva találtam rá újra. Fel kellett
ismernem
a
takaróredős
szerkezet
szélsőséges furcsaságait, pláne, ha töréses
tektonikával kombinálódtak. És akkor még
a kréta paleokarszt….
A fúrósok 12 órában, heti cserével
dolgoztak, hetente hazajártak. Én és Kozári
Pista barátom, akinek a technikai-műszaki
segítségét soha nem tudom eléggé
megköszönni, évi 100-110 ezer km-t
autóztunk,
ennek
nagy
részét
magashegységi tekervényes utakon.
A siker nem volt átütő… Találtunk ugyan
bauxitot, de nem annyit, amennyit reméltek
a megbízók. Ennek elsősorban a „majdnem
semmiből” indulás volt az oka. Aztán ha pl.
zágrábi kollégám a kutatás közös
előkészítése
során
nem
rétegtani
feltételezéseinek gyakorlati bizonyítását
szerette volna látni (amiknek végül pont az
ellenkezője derült ki), több ezer fm. kutatást
a helybéli bányászok tapasztalatai és/vagy a
saját
megfigyeléseink
alapján
hasznosabban tudtunk volna felhasználni. A

technikai
kivitelezésnek
az
ottani
szakemberek csodájára jártak. A bánya
minden vonatkozásban segítségünkre volt,
de ebből is kiemelném a geodéziát, ami egy
ilyen terepen nem volt egyszerű dolog.
A földtani kutatási igény itthon rendkívül
lecsökkent, a mi technikai és szellemi
felkészültségünk pedig csak erre volt
alkalmas. 2009-ben döntenem kellett. Vagy
túladunk a Kft.-n, vagy jelentős fejlesztésbe
kezdünk – és átállunk pl. vízkútfúrásra vagy
talaj- és kőzetmechanikai fúrásokra,
valamint az erre épülő szakvélemények
készítésére. Ez utóbbi azonban nem csak
komoly hitelfelvételt jelentett volna, hanem
a hozzáértő szakember gárda is hiányzott.
Az eladás mellett döntöttünk. Egy fiatalabb
tatabányai kollégám 2010-ben vásárolta
meg a vállalkozást, és ami nagyon fontos
volt, a dolgozóknak továbbra is
munkahelyet tudott biztosítani.
2007-ben a MAL megbízásából többször
mentem Montenegróba, mert a Niksic
környéki
bányák
érdekelték
a
tulajdonosokat. A működő mélyműveléses
bánya hol termelt, hol nem. Abban az
időben a piaca is tisztázatlan volt. Jó
minőségű külfejtései kimerültek. Az ottani
bányavállalatnak aránylag új és sikeres
kutatásai is voltak, azonban a belpolitikai
változékonyság, az állandó likviditási
gondok miatt ezek a kutatások félbe is
maradtak.
Jogos volt az igény: szeretnénk látni az új
kutatások teljes földtani dokumentációit,
hogy
a
későbbiekben
valamilyen
megállapodást előkészíthessünk. A bánya
szakemberei
azonban
csak
térképrészleteket, elemzéseket mutogattak,
semmi többet. A kérdéses, alig megkutatott
új és nagy telepet No name telepnek
hívtuk…
Egy forró júliusi délután az egyik ottani
kollégával kettesben iszogatni kezdtünk. A
némileg lepukkant kocsma kerthelységében
már a motenegrói népdalkincs legszebb
darabjainál tartottunk, én is bemutattam a
magyar kesergők közül néhányat, amikor
előjöttem a farbával: -Te Dusko, ne hagyjál
már itt engem a ….-ban, legalább egy fúrási
koordinátát árulj már el! Nem kell más,
csak egy pont! A hatalmas nagydarab
crnagorác rám nézett, aztán benyúlt a
zsebébe, és kivett egy papírdarabot, rajta a
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két
koordinátával.
Készült
rá!
Megköszöntem, majd utána még megittunk
egy-két üveg Vranac-ot, és valahogy
hazakecmeregtünk.
Másnap a GPS-t kalibrálni kellett, de azért
délfelé kimentem a terepre. Az akkori
technika megkívánta, hogy fönt a hegyen
ide-oda gyalogoljak, meg a fenyvesek
takarták a holdakat, de másfél órai kóborlás
után ráakadtam a fúrásra! És mellette a
furadék-por! Tehát nem maggal, hanem
teljes szelvényben, légöblítéssel fúrtak. A
furadék pedig majdnem tiszta bauxit, tehát
nincs mélyen! A környék a kivágott,
koordináta-háló
nélküli
topográfiai
térképpel egyezett. Jó helyen jártam! Mintát
vettem. Az itthoni elemzés ragyogó
minőséget jelzett!
2011-ig még rendszeresen kijártam Jajcébe,
ahol a bányabeli kutatásokat irányítottam.
Többször megfordultam Hercegovinában
is, a Siroki Brijeg-i és a Posusje környéki
bányákat tanulmányozhattam, szakértettem.
2011 után bauxitos pályám befejeződött. Ha
a szakma számomra nem is ért teljesen
véget, hiszen nyugdíjasként más területeken
még évekig szakértőként dolgoztam, ám ez
már csak arra volt alkalmas, hogy
tevékenykedjek és ne tétlenkedjek otthon.
Sajnos, két éve ennek is vége lett.
Az Egyesülettel a kapcsolatod folyamatos
volt, hiszen közismert tagja vagy a
bányász-kohász közösségnek.
Különleges egyesület a miénk. Nem csak
ezért, mert 130 éve Selmecen alakult,
hanem mert még mindig él és működik,
még akkor is, ha hazánkban a bányászatnak
és a kohászatnak már évtizedek óta az
égadta világon semmi köze nincs
egymáshoz. Különösen, hogy ma már nincs
felszín alatti bányászat, meg hát maga, a

bányászat
fogalma
is
jelentősen
megváltozott. De megváltozott a kohászat
fogalomtartalma is, ezt is jól tudjuk. És
mégis összetartunk! Azért tartunk össze,
mert Selmecet őrizzük a szívünkben. Azért
öleljük meg egymást találkozókon, mert
vannak közös emlékeink, és tiszteljük
őseinket. Szeretünk együtt lenni – még
akkor is, ha ez az utálatos járvány már két
éve sok szép és tartalmas közös együttlétet
lehetetlenné tett.
Ebből a kisvárosból, hol élek, már tíz éve
nem indulnak a járatok a bányákhoz, pedig
még harmincöt-negyven éve 10-12 faros
Ikarusz brummogott végig hajnali 5-kor a
városon… A nagy idők lejártak. Huszonkét
éve itt volt az első Bányász-Kohász-Erdész
találkozó több, mint ezer résztvevővel.
Többször rendeztük itt az egyesületi
közgyűléseket, más nagyrendezvényeket. A
tapolcaiak is kitettek magukért: dr. Fazekas
János, ki két cikluson át volt az egyesület
elnöke, vagy Kovacsics Árpád a főtitkára,
sokat tett az egyesületi élet érdekében. Az
aluipar pedig dr. Tolnay Lajost „adta”
ugyancsak két cikluson át elnökül az
egyesületnek, kit aztán – elismerve a nehéz
esztendőkben általa kapott áldozatos
tevékenységet – tiszteleti elnökünknek
választottunk.
A
Tapolcai
Helyi
Szervezetben tíz éve még 150 tagunk volt.
Több, mint százan vettünk rész a Szent
Borbála
szakestélyeken.
Ma
már
feleannyian sem vagyunk, sokan elmentek
örökre
közülünk.
Tapolcán
nincs
évszázados múltja a bányászatnak, mint
Tatabányán,
Dorogon
vagy
éppen
Salgótarjánban. Nem voltak bányász
generációk. Ma egy-egy összejövetelen 1012 kolléga összejön, eldödörgünk, aztán
hazamegyünk. Szomorú ez így.
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7.sz. kép
22 évvel ezelőtt megnyitom az I. BKE találkozót

Életem során több kitüntetést kaptam, volt
köztük állami, kormány, miniszteri, ám a
Szent Borbála Érmen kívül ezeket olyan
nagyon sokra nem becsültem. Igazán a
közösségtől kapott elismeréseknek örültem,
és ezek közül is kiemelkedik a Tiszteleti
Tag elismerő cím (mit dr. Nagy Lajos
elnökünktől vehettem át) és a z. Zorkóczy
Samu emlékérem. El is gondolkoztam azon,
hogy a Tiszteleti Tagok fénylő névsorába
egyáltalán én beleillek-e? Meg talán azzal is
elbüszkélkedhetek, hogy Gánton, ahol egy
Gyergyóban született, Selmecen végzett
bányamérnök, Balás Jenő a Trianon utáni
kicsi országban felfedezte a bauxitot, és
ahol
aztán
ipartörténelmet
írtak

bányászatból, nos, itt engem díszpolgárrá
választottak.
Nem egyesületi, de számomra mégis az
egyik legnagyobb elismerés az volt, amikor
két alkalommal a valétálók tiszteletbeli
évfolyamtársukul fogadtak. (A valéta elnök,
Benke Tamás, majd 13 évvel később Vigh
Tamás adta át a szalagot és az aranygyűrűt.)
És hát persze az is megtisztelő, hogy évek
óta felkérnek balekoktatásra, amit én
nagyon szívesen elvállalok – ezt is már két
éve csak online, de azt mondják a bAlekok,
hogy így is örömmel hallgatnak.
Van miről beszélnem…
Jó szerencsét!

Hetvenöt éve létesült a kísérleti kőolajbánya Bükkszéken
A recski – parádvidéki „Bergöl”-ről már
1799-ben megemlékezik Kitaibel Pál, és a
Magyarország növényvilágáról 1806-ban
kiadott munkájában növényi eredetűnek
mondja a kőolajat, amely többek között a
felhagyott parádi (recski) ércbánya falán
csepeg le. Recsk és Sirok között
emberemlékezet óta ismeretesek voltak a
besűrűsödött
kőolajnyomok,
kőolajszivárgások. 1893-tól megkezdődött
a térség kőolajkutatása, ahol először 34 – 40

méteres
aknák
mutattak
gazdag
kőolajnyomokat. A szénkutató fúrások is
aszfalttal
átitatott
homokrétegeket
harántoltak. A Bükk hegységnek és
környékének
részletes
földtani
feltérképezése 1932 – 1938 kőzött
megtörtént, amelyben kimutatták a
bükkszéki
felboltozódást.
Az
összetöredezett boltozat közepén 1936.
december 6-án indították meg az első
mélyfúrást. A Bükkszék-1. fúrásnál már
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135-138 méter mélységben jelentkeztek
kőolajnyomok. A fúrás folytatásakor 1937.
február 21-én 263 méter mélyben vízmentes
kőolajtartalmú szint jelentkezett, ebből
kanalazással pár nap alatt 150 liter kőolajat
lehetett kitermelni. Továbbfúrást követően
a fúrólyuk 326 és 388 méter közötti
szakaszából már 200-300 liter kőolaj volt
pár napon át kanalazható és helyenként
mélyebben is volt kőolajnyom. A
kutatófúrást 1937. szeptember 16-án
fejezték be 654,2 méter mélységben. 1937.
március 19-én indult meg a Bükkszék-2.
fúrás, amely 40 nap alatt 286,2 méter
mélységbe jutott le, viszonylag erős
kőolajszintig, és ebből indult meg a
felszálló kőolajtermelés 1937. április 28-án.
Az első két fúrás biztató eredménye
indokolta azt, hogy teljes erővel indítsák
meg a bükkszéki boltozat megkutatását. A
továbbiakban 1946-ig (zömmel 1940-ig)
összesen 69 kutató- és feltáró fúrást
mélyítettek le 24 425,3 méter összhosszban.

A fúrások 60%-a termelőkút lett. A fúrások
mélysége 71 – 1545 méter között, a termelő
kutak mélysége pedig 71 – 462 méter között
változott.
A
kőolaj
kitermelése
túlnyomórészt
dugattyúzással
és
kanalazással történt, azonban a kezdetben
három kút felszállva is termelt kőolajat. A
mező hozama 1938-ban sem haladta meg a
napi 25 tonnát. Az összegyűjtött kőolajat
egy 6000 liter űrtartalmú teherautó
szállította Parád vasúti állomására, ahol
vasúti tartályvagonokba töltötték és
szállították a finomítóba. A Bükkszékmezőből kitermelt kőolaj mennyisége 1943ban már csak 1 tonnára csökkent. A mező
1947-ben történő bezárásáig 11 727 tonna
kőolajat termeltek ki. Dr. Papp Simon úgy
becsülte, hogy az eredeti készletnek csak
27,8 %-át termelhették ki, így a
visszamaradt rész még 72,2 %, azaz
kereken 30 460 tonna.

Bükkszék-1. fúrás

A helyszíni munkálatokat irányító Kiss
István bányafőtanácsos javaslatára 1947ben mélyműveléses kőolajbányászatra
kísérleti kőolajbánya létesült abból a célból,
hogy a mélyfúrásokkal kapcsolatban
felmerült földtani kérdésekre választ

kapjanak,
a
kőolaj
előfordulási
körülményeit megismerjék, bányászati
szempontból pedig a kőolajbányászat
lehetőségeire megfigyeléseket gyűjtsenek.
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Bükkszéki kísérleti kőolajbánya

A kísérleti bányát 1947. január 28-tól május
14-ig hajtották. Az akna teljes mélysége 24
méter, a 184,07 m tengerszinti magasságú
felszín alatt. A 7,60—9,40 méter közötti
szintben az akna Ny-i oldalán 2,5 méter
mély vízgyűjtő zsompot vágtak. A 22,3
méter mélységben hajtották ki É-ÉNy
irányban a 3 méter mély rakodóteret és
annak végéből a 20 méter hosszú I.
alapvágatot. Az alapvágat 4. méterében KÉK irányban hajtották a II. vágatot 13,5
méter hosszúságban, ahonnan egy 5 méter
hosszú
ereszkét
süllyesztettek.
Az
alapvágat 10-ik méteréből hajtották ki NyDNy irányban a III. vágatot 7 méter
hosszúságban. Összesen 365 köbméter
anyagot termeltek ki.

A
bányában
gyakran
tártak
fel
kőolajnyomokat, valódi kőolajszivárgást
azonban csak az I. fővágat közepe táján,
valamint a II. vágat elején és végén találtak.
A hat kőolajgyűjtő szivárgóból, 1947.
április 8. és május 5. között összesen 318,8
liter
kőolajat
gyűjtöttek,
de
a
kőolajszivárgás még tovább folytatódott.
Fenti kőolajmennyiségből a bánya közepe
táján lévő szivárgó egyedül 184 liter
kőolajat termelt 15 nap alatt, egy 3 méter
hosszú és egy pár milliméter széles
hasadékból. Ez az egy szivárgó tehát az
össztermelés 2/3 részét szállította. Ezt a
hasadékot követte a III. vágat, de ahogy
kitűnt, az hamarosan elvakult. A
vágatokban átlagosan az agyag 1,6 %
térfogata volt kőolaj.
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Vágatok geometriája

A kőolaj előfordulási körülményeire
vonatkozólag a kőolajbánya legfontosabb
tanulsága az volt, hogy az agyagmárga
száraz, kőolajra meddő, a kőolaj a
kőzethasadékokhoz kötve fordul elő. A
közbetelepült
porózus
kőzetek,
homokkövek és andezittufák mindig
tartalmaznak kőolajat, de csak jelentéktelen
mennyiségben, úgyhogy a kapillaritást sem
tudják leküzdeni és kőolajukat nehezen
adják le. Kőolajgyűjtésre ezekből a

rétegekből nem került sor. Földgázt a
bányában csak jelentéktelen mennyiségben
lehetett megfigyelni, úgyhogy annak
közelebbi vizsgálatára nem kerülhetett sor,
csupán egy pár buborékolást láttak, ami
főleg szénsavgáztól (CO2) eredt. Az
kőolajtartó hasadékot megütve, a szivárgás
eleinte erős volt, egy-két nap után
rohamosan csökkent.

Kőolajgyűjtés a mélyben és a felszínen

Hegységszerkezeti szempontból a kísérleti
bánya legérdekesebb része a II. számú
vágat, ahol az elméletileg feltételezett
pikkelyes
szerkezet
közvetlenül
megfigyelhető
volt.
Kőolajtermelés
szempontjából ez azért nagyjelentőségű,
mert megmagyarázza azt, hogy a
fúrásokban a kőolajat miért csak egyes
szintekben kaptak,
másrészt pedig
felvilágosítást nyújt a rétegek belső
mechanikájáról és megmagyarázza a
kőzethasadékok keletkezését és térbeli

elrendeződését. A pikkelyes feltolódási
síkok szállítanak kőolajat, de a gyakori
elkenődés miatt számba jöhető mennyiség
itt nem gyűlhetett össze. A feltolódási síkok
alatt, nyomásmentes helyen keletkeztek
azok a kőzethasadékok, amelyek a legtöbb
kőolajat tárolják. Ezek a hasadékok a
feltolódásra merőlegesen kialakult nyomási
hasadékok, melyek mentén a rétegek nem,
vagy csak jelentéktelen mértékben
mozdultak el. A kőzethasadékok további
formája, a vetősíkok, a bányában csak
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kisebb jelentőségűek voltak, mozgásterük a
pár decimétert sem haladta meg. A
plasztikus agyagot a vetők rendszerint
elkenték,
környékükön
térdráncok
(flexúrák)
keletkeztek,
amelyek
kőolajszállítása
kisebb
jelentőségű.
Azonban Bükkszéken igazi nagy (100
méter) elmozdulású vetősíkok is vannak,
amelyek a kőolajmezőt körülhatárolják.
Egységes vélemény alakult ki arról, hogy a
bányába és a kutakba a kőolaj nagyobb
mélységből vándorolt (migrált) fel a számos
hegyszerkezeti hasadék mentén. Azt
meghatározták, amennyiben sor kerül
komolyabb
mélyművelésű
kőolajbányászatra,
akkor
legajánlatosabbnak látszik a Sósmező-dűlő
keleti részén, a Bükkszék-48. kút
környékén elhelyezni a főaknát, mely a
kutak
mélységének
középtáján
jó
kőolajtermelő rétegeknél fekszik. A tárók
120 – 150 méter és 250 – 300 méter
mélyszinten hajthatók.
Azonban erre nem került sor, a rendkívül
egészségtelen, tűz- és robbanásveszélyes
munkát – gazdasági megfontolások alapján
is – az alig egy hónapos kőolajgyűjtés után
megszüntették,
a
kísérleti
bányát
felszámolták, eltömedékelték, a felszínt
rekultiválták és helyén parkot létesítettek.
Ma már emlékét csak a Bükkszéki
Kőolajbányász Tanösvény 8-ik állomásán
felállított tábla őrzi.

Kísérleti bánya táblája

Mind a franciaországi (Pechelbronn), mind
pedig
a
németországi
(Wietze)
mélyművelésű kőolajbányában olajos
homokot termeltek. Olyan bányáról nem
tud a szakirodalom, amely hasadék-kőolajat
termelt volna. A bükkszéki viszonyokhoz
földtanilag hasonló példa nem ismeretes.
Forrás: Szentes Ferenc: A bükkszéki kísérleti bánya
földtani tulajdonságai. Magyar Állami Földtani
Intézet Évkönyve; Ősz Árpád: Hatvan éve találták
meg a bükkszéki kőolajmezőt. BKL Kőolaj és
Földgáz 30. (130.) évfolyam 10. szám, 1997.
október, 271 – 282. o.

id. Ősz Árpád

Életünk az energia 6.
Adottságunk a biomassza
Sorozatunk eddig közreadott írásaiban inkább összefoglaló adatokat és
lehetőségeket említettünk a hazai energetika tárházából. Részletesebben
csupán országunk szén kincsével foglalkoztunk. Jelen munkánkban egy másik
adottságunkat: termőföldünk adta lehetőségeinket vizsgáljuk. (2013.02.04-i
írás)
A megújuló energiaforrások közül a
legsokrétűbb melyet összefoglaló néven
„biomassza”-ként emlegetünk. Közben
kicsit igazságtalanul bánunk a Nap
energiával, hiszen a biomassza döntő része
Napunk energiáját fogyasztva „épül”.

Ráadásul
létfenntartásunkhoz
elengedhetetlen táplálékot is
nyújt
számunkra. A Kárpát-medencében a
Természet adta primér energetikai
lehetőségeink közül talán ez az egyik
legnagyobb volument képviselő: Nap
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energiánk többi formája, szeneink és
Geotermiánk után.
A biomassza definíciója egyszerű,
de bonyolult összefüggéseket rejt. Éltetőnk
a Természet bocsájtja rendelkezésünkre
termőföldünk
közvetítésével.
Ennek
megfelelően e gyűjtő fogalmunk az energiát
rejtő szerves alapú természeti- és tárgyiasult
társadalmi termékeink fosszíliákon kívüli
összességét takarja.
A
biomasszába
ugyanúgy
beletartozik a korábban erőműveinkben
villamos áram termelésre használt tűzifa,
mint az erdőgazdasági, mezőgazdasági
hulladékok, a szeméttelepeinken és
szennyvíztelepeinken képződő biogáz, vagy
az
(energia)
növényeink
olajából
előállítható
bio-üzemanyag.
Az
algatenyészeteink által termelt villamos
áram,
bio-műanyagaink,
különböző
hulladékaink, háztartási szemetünk és
számos más alkalmazás.
Érdekes kontrasztot említ a [6]. A
nagyvárosok kialakulását a biomassza, mint
szűkös energiaforrás késleltette mindaddig,
míg a fosszilis tüzelőanyagok elterjedése
(magas energia sűrűségük folytán) e
korlátot megszüntette. Majd iparosodott a
mezőgazdaság.
Ma a megalkotott nagy kapacitású
(erő)gépek lehetővé teszik a biomassza
nagyobb távolságról történő nagytömegű
szállítását. Egyben az urbanizálódott,
korábban vidéken élő és mezőgazdasággal
foglalkozó embertömegek természettől való
eltávolodását felgyorsítva újabb környezeti
problémák generálódását segítette elő. Így
hát az egekbe szökő energia igényünket
(többek között) újra biomasszával is
kielégíthetjük.
Nem szabad célul kitűznünk az
összes lehetőség vizsgálatát, hiszen kis
túlzással szinte naponta születnek a
Világban új próbálkozások. Az eljárások
közös jellemzőit követve az egységnyi (1
m2) termőföldbe betáplált és kinyerhető
energia
mennyiségének
segítségével
próbálunk eredményre jutni. Egyszerűen
kezelhető szám értékekhez, melyek
gazdasági és társadalmi vetületei már
könnyebben értelmezhetők.
A biomassza „előállítás” első
lépése, hogy a (nem mindig zöld) növény
hasznosítja a Nap energiáját. Európában és

így nálunk is a hasznosítás hatásfoka
viszonylag magas. Meghaladja az 1(egy)%ot. A gén módosított energia növények
esetében ma még kisebb 2%-nál.
Természetesen a tenyészidő nálunk ritkán
több 180 napnál. A napos időszakban a
napsugarak beesési szögét, a napsütéses
órák számát is figyelembe véve
kiszámíthatjuk a termőföld energia termelő
képességét. Ami Európában maximálisan
0,5
W/m2-re
adódik.
[1]
[5]
Meghatározhatjuk tehát azt az évente
kinyerhető energia mennyiséget (biomassza
potenciált) ami országunk területén
maximálisan
rendelkezésre
áll
termőföldünk szakszerű megművelését
(energia befektetés) feltételezve. (1. sz.
táblázat)
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy
az adott biomassza alkotó milyen energia
hatékonysággal
rendelkezik,
az
eredményből kivonva a befektetést
meghatározhatjuk a nyert energia hányadot.
Viszont azt minden esetben érdemes
figyelembe vennünk, hogy a különböző,
itthon a termőföld segítségével előállított
termékekben megtestesülő összes energia
mennyisége maximálisan a biomassza
potenciálunk és a „gyártásukba” fektetett
plusz energia különbsége lehet. Nem kell
meglepődnünk tehát azon sem, ha
esetenként a befektetés magasabb értéke
miatt az energia szaldó negatív!
A történelem azt tanítja, hogy a
korai virágzó társadalmak kipusztulásának
egyértelmű
oka
a
termőföld
termőképességének csökkenése volt. A
növekvő fogyasztói létszámot nem tudta
eltartani. Nézzük meg, hogy a hazai
lehetőségeink mit tartogatnak számunkra?
Magyarország
mezőgazdasági
termelésre alkalmas területe a mai határaink
által ölelt térség 86%-a, azaz mintegy 80000
négyzetkilométer, vagy másképpen 8 millió
hektár. Termő képessége átlagosan 0,45
W/m2. Ezzel az értékkel számolva a
termőföldünkben rejlő teljesítmény 36 GW.
Vagyis biomasszánkból eredeztethető
primér energia vagyonunk, jellemző
biomassza potenciálunk 568 PJ/év.
Összehasonlítva teljes éves energia
fogyasztásukkal (1040 PJ) jelentős érték.
Tőlünk függ mire használjuk fel, megfelelő
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technológia
és
energia
befektetés
birtokában!
Vannak természetes kényszerek.
Hiszen a közel 10 millió lakost élelemmel
kell ellátnunk. Ha átlagosan fejenként és
naponta 2600 kcal elfogyasztásával
számolunk, összesen évente 40 PJ energia
mennyiséget kapunk. (Ami Hazánk összes
területének 18 %-án megterem.) Persze ezt
elő
is
kell
állítanunk
növények
termesztésével, állatok tenyésztésével,
melybe az EU-s előírások energetikai
vonzatát is figyelembe véve ma mintegy
197 PJ/év energiát fordítunk!
Ha most megnézzük az egyenleget,
mintegy 331 PJ pluszt mutat. Ésszerűen

tervezve fontos céljaink megvalósítására
használhatjuk részben, vagy egészben. Más
szóval összes mezőgazdasági területünk
82%-a energetikai szempontból, akár
élelmiszer
termelésre,
akár
más
tevékenységre egyelőre szabad!
Ahhoz,
hogy
energiát
termelhessünk segítséget nyújt az 1. sz.
táblázat. Ahol néhány ismert és nálunk
termeszthető energia növény maximális és
minimális teljesítmény sűrűségét foglaltuk
össze. (Ez esetben teljesítmény sűrűség alatt
az egységnyi földterületen megtermő
növényben rejlő teljesítményt értjük.)

Néhány „energia növény” elérhető teljesítmény sűrűsége
1. sz. táblázat
teljesítmény sűrűsége
W/m2
növény
min.
max.
1
fa
0,10
0,25
2
repce
0,22
0,42
3
kukorica
0,08
0,1
4
cukorrépa
0,13
0,4
5
bozótok
0,50
0,58
6
energia növény
0,20
0,80
genetikailag módosítva
7
misconthus
0,15
0,30
8
gabona általában
0,03
0,05
09 búza
0,1
0,16
forrás [1]

Érdekességként
kiszámíthatjuk,
hogy élelmiszer termelés után maradó
területünket (mind a 6,33 millió hektárt) pl.
repcével bevetve, egy átlagos évben
mintegy 443 PJ energiát nyerhetnénk.
Természetesen itt is van arányos energia

1. sz. ábra
Repceföld

ráfordításunk. Viszont az eredmény (a
szabadon felhasználható energia) pozitív bár nem túl sok kb. 137 PJ/év. Azaz
mindössze 26%-a termőföldben rejlő
lehetőségnek.

2. sz. ábra
Energia erdő
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Talán könnyebben kezelhető a
szám, ha azt is megnézzük, ebből az
energiából mennyi marad járműveink
hajtására? Pl. biodízelt készítünk a learatott
repcéből. A [3] szerint évente és
hektáronként 870 liter biodízelt tudunk
előállítani a pillanatnyilag hozzáférhető
legjobb technológiával. Energia tartalma
literenként 9,8 kWh (a dízel olajé 11
kWh/l), tehát 1 liter biodízellel elvileg 0,8 l
dízel
üzemanyagot
helyettesíthetünk.
Azonban az alacsonyabb égéshő és a
jelentős vegyi összetételbeli különbség
miatt járművünk ezt másképp éli meg. Nem
említve a népegészségügyi vonzatokat!
Hazánkban 2011-ben összesen 1,59
milliárd
(109)
liter
dízel
olajat
fogyasztottunk el. Energia egyenértéken
ennek több mint háromszorosát állíthatnánk
elő, ha élelmezésünk után maradó
földterületünket teljes egészében erre
használnánk. Végezetül kiszámíthatjuk,
hogy földterületünkön 0,12 W/m2 energia
sűrűséget értünk el a biodízel - repce
párosításával. Ami mindössze 26%-os
hasznosítást jelent termőföld kincsünk
szempontjából. A felvetődő műszaki,
egészségügyi és egyéb kérdések megoldási
igénye mellett!
Gondolhatjuk, jobb választás a
nálunk tradicionális haszonnövénynek
számító cukorrépa. A bio-etanol fűtőértéke
a benzinéhez viszonyítva mintegy 62%.
Azonos területből termelt mennyisége a
biodízeléhez képest háromszoros. A
felhasználás során megoldandó műszaki és
egyéb feladatok azonban itt is jelentősek. A
termőföldben rejlő energia kihasználása
viszont csupán 12%-ra adódik.
Európában néhány éve új iparág
bontogatja szárnyait. [2] Mezőgazdasági
termékekből
haszonnövényeinkből
bioműanyagot készít. Különösen az
autóipar ösztönzésére fejlődik.

A bioműanyagok igen fontos
tulajdonsága a környezet kímélete a
lebomló képesség a kőolajból - és
földgázból- előállí-tott műanyagaink fizikai
és kémiai tulajdonságainak reprodukálása
mellett. Termőföld-foglaló hatása egyelőre
még nem jelentős, hiszen a Világ termőföld
készletéből 2009-ben mindössze 0,1%-ot
(3,3 millió hektárt) használtak erre a célra
évi 20%-os fejlődési ráta mellett.
Összehasonlításul: a bio-üzemanyagok
területfoglalása 2% volt.
Látjuk egyáltalán nem mindegy
termőföld kincsünket mire használjuk fel.
Tágítsuk a kört, vizsgáljunk további
lehetőségeket.

3. sz. ábra
Bioműanyag sikló csapágy

A biomasszától elvárhatjuk a
fosszíliák energetikai helyettesítését is. A
kérdés csupán az, hogy milyen szinten és
mértékben? A 2. sz. táblázat segít a válasz
keresésben. Ebben a különböző primér
energia hordozók energia sűrűségét adtuk
meg s viszonyítottuk a (fekete) szénhez.
Azért ehhez a fosszíliához, mert jelen
tudásunk szerint a Világ készletei ebből a
legnagyobbak s egyedül ez képes kiváltani
összes felhasználásában a többi elsődleges
energia hordozót.

35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Néhány fosszilis és biomassza alkotó energia sűrűsége
2. sz. táblázat
Energia forrás
energia fűtőérték
szénhez
sűrűség
viszonyítva
kWh/kg
kJ/kg
puhafa légszáraz
4,4
15840
0,6
puhafa szárítóból
5,5
19800
0,7
keményfa légszáraz
3,75
13500
0,5
keményfa szárítóból
5,0
18000
0,6
fehér papír
4,0
14400
0,5
fényes papír
4,1
14760
0,5
újságpapír
4,9
17640
0,6
karton
4,5
16200
0,6
szalma
4,2
15120
0,5
szárnyastrágya
2,4
8640
0,3
vegyes ipari hulladék
4,4
15840
0,6
kórházi hulladék
3,9
14040
0,5
lakossági szilárd hulladék
2,6
9360
0,3
lerakóból származó hulladék
5,1
18360
0,6
gumiabroncs
8,9
32040
1,1
biogáz
6,0
21460
0,75
kőolaj
12,8
46080
1,6
földgáz
14,8
53640
1,9
szén (fekete)
8,0
28800
1,0

Az adatokat értékelve megtudjuk: a
biomassza energia sűrűsége jelentősen
alacsonyabb
a
fosszíliákénál.
Felhasználásuk, szállításuk, tárolásuk stb.
során ez a tény bonyodalmakat,
megoldandó problémákat okoz. Ha a többi
fizikai jellemzőt is vizsgálat tárgyává
tesszük (sűrűség, vegyi összetétel,
tüzeléstechnikai tulajdonságok stb.) a
megoldandó gondok szaporodnak.
Szemléletünk
továbbra
is
energetikai. Megszámolhatjuk, hogy a
(fekete) szén kiváltásában a biomassza
jelentősége
csekély.
Az
energia
növényekkel való villamos áram termelés
tekintetében lehetőségünk pl. mindössze 0,2
W/m2. Hazánkban ez a maximális potenciál
229 PJ/év. Ha ugyanezt hő előállításra (távvagy intézmény fűtésre) használjuk fel,
nagyobb kapacitást kapunk: 379 PJ/év.
Nem utolsó sorban nézzük a
mezőgazdasági hulladékok helyettesítő
képességét. Itt a villamos energia előállítási
szándék megvalósulásának sajnos esélye
sincs. Ha elkészítjük az energia mérleget
(összegyűjtés, szállítás, előkészítés) akkor
sovány 0,02 W/m2 eredményre jutunk. [1]
Tehát ha összes mezőgazdasági területünket

használjuk, s a hulladékokat mind
begyűjtjük - hőenergia előállítására - ebből
mindössze kb. 20 PJ/év eredmény
származik.
Mégis helyileg nagy lehet a
jelentősége, hiszen a mezőgazdasági
hulladék, mint hagyományos fűtőanyag, a
kisebb közösségek hőigényének egy részét
biztonsággal elégítheti ki. Mint azt
évszázadokon át meg is tette, egyben
sokaknak munkát adva, kevés fosszilis
energia felhasználása mellett.
Vizsgáljuk meg a biogáz (depónia
gáz) kérdését. Ez főként hulladék lerakók,
szennyvíztelepek,
állattartó
telepek,
élelmiszer feldolgozó üzemek stb.
lehetősége. Gyakorlatilag e gázokkal
azokból az élelmiszerekből, szerves
anyagokból nyerhetünk vissza némi
energiát, melyeket nap mint nap kidobunk,
vagy
technológiai
és
kommunális
hulladékként tartunk számon. Sajnos a
biogáz metán tartalma mindössze 40-60%.
A jelentősebb nem éghető összetevőkön
(CO2, N2) kívül igencsak sok folyékony,
gáznemű és szilárd szennyeződést is
tartalmaz. Előkészítése tehát (földgáz
helyettesítésre) technológia és energia
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igényes folyamat. Mégis viszonylag magas
energia sűrűsége folytán megérheti az
alkalmazása. Nem feledjük, a metán 22-szer
veszélyesebb üvegház gáz, mint a CO2. (Bár
élethosszra számítva a szaldó csupán 17szeres) [4]
Egy millió tonna jól válogatott
hulladékból tíz éven át napi átlagban
160 000 m3 metán nyerhető, ami
Hazánkban évente 6,6 PJ lehetőséget rejt.
Áramtermelésre, hő előállításra egyaránt
használható.
A háztartási hulladék égetés - mely
alapanyag egyezés miatt jelentősen
csökkenti a biogáz előállítás lehetőségét- a
következő képpen jellemezhető: Magas
energia igényű folyamat, mely szigorú
technológiai fegyelem esetén is rejthet
meglepetéseket a hulladék összetevőinek
törvényszerűen kiszámíthatatlan változása
kapcsán.
Alkalmazása
mégis
megfontolandó a halmozódó hulladék
folyamatos és elkerülhetetlen képződése
okán. (Amit a bio-műanyagok elterjedése
majd
talán
idővel
szerencsésen
módosíthat!) Energetikai lehetőségünk e
tárgyban inkább hő előállításban tehető
gazdaságosság tekintetében elfogadhatóvá,
mintegy 30 PJ/év.
Gondolatainkat például a 3. sz. táblázat
szerint
összegezhetjük,
majd
összefoglalhatjuk ismereteinket. Eszerint a
hazai biomassza potenciál jelentős

lehetőségeket tartogat a helyi energia
szolgáltatásban amellett, hogy sok vidéki
munkahelyet is magában rejt.

4. sz. ábra
Biogáz üzem

Termőföldünk
80%-át
kellő
megfontolás után hasznosan fordíthatjuk
gazdaságunk fellendítésére. Figyelembe
kell vennünk azonban, hogy kapacitása
véges! Az energia növények termesztésénél
a mezőgazdasági, illetve erdészeti tudás,
szakképzettség
és
tapasztalat
nélkülözhetetlen.
Ugyanígy
a
bioüzemanyagot, műanyagot, illetve bioenergiát előállító üzemek és technológiák
elsősorban műszaki szakképzettséget, a
hazai viszonyokra adaptálást és hozzáértést,
tapasztalatot igényelnek a kívánt eredmény
elérése érdekében. A bio-műanyagok
újszerűségében és hasznosságában kutatva
a Világban élen járhatunk!

Biomassza alkotók jellemzése*
3. sz. táblázat
Energia forrás

repce
cukorrépa
fásszárú energia
növény
fásszárú energia
növény
mezőgazdasági
hulladék

b
Kinyerhető
energia

Termőföld
kihasználás
mértéke

[PJ/év **]

[%]

bio dízel előállítás
bio etanol előállítás
villamos áram
termelés

443
369

26
12

A termőföldünk
adta Fosszilis
energia hordozó
kiváltás (elvi)
lehetőségünk
[%]
217
134

449

44

141

229

70

hő termelés

449

72

45

379

70

hő termelés

20

-

2

-50

0,3

2,6

3

-5

a
Előállítás
energia
igénye
[PJ/év **]

Felhasználási cél

306
307
220

villamos áram és
6,6
hő termelés
villamos áram és
szemét égetés
35
30
hő termelés
* hazai kapacitásunk felső határa egyenként 6,33 millió ha területre vonatkoztatva
** 1 PJ = 1015 J
biogáz

4

Szaldó
b-a

[PJ/év **]
137
62
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A technológiák és a berendezések
bonyolultsága, újszerűsége megfontolt,
türelmes alkalmazást feltételez.
A számos műszaki és egészségügyi
gond, mely például az új összetételű,
molekula szerkezetű és (termőföld típus
specifikus) közlekedési hajtóanyagok
következménye
a
hagyományos
közlekedési eszközök és
erőgépek
motorjain az üzemanyag előállítási
technológián átalakításokat kíván. Mely
számos szakembert elgondolkodtathat
majd.
A különféle biomassza alkotók
termőföldi megoszlása (éves termelt
fűtőértéke)
célszerűen
nem
lehet
véletlenszerű. Az energetikai beruházások
hosszú élettartamuk miatt stabil alapanyag
ellátást kívánnak úgy fizikai és kémiai
tulajdonságokban, mint mennyiségben.
A biogáz és a szemét égetése
alternatívák. Alapanyag azonosság miatt
csupán egymás rovására terjeszkedhetnek.
Mennyiségük,
s
ezzel
energetikai

lehetőségeik országos méretekben nem
jelentősek. Mégis igen fontosak a hulladék
elhelyezés nagy helyigénye miatt. Akár úgy
is fogalmazhatnánk: egy megoldási
kényszert képeznek, mely hasznos műszaki
és gazdasági lehetőséget biztosít.
Hazánk biomassza potenciálja
jelentős, mely energetikai célokra is
kiaknázható alkalmazható lehetőség. A
fosszilis energia hordozókat és az
atomenergiát azonban csupán részben
helyettesítheti. Legnagyobb a jelentősége a
helyi hőenergia ellátásban, gyorsan növő
alacsony víztartalmú fásszárú energia
növény termesztésével és feldolgozásával.
Az elmondottak szemléltetésére a 4.
sz. táblázatban bemutatunk egy lehetséges
hazai bio-energia összeállítást. Mely az
összességében termőföldünkben rejlő
energia kapacitást közel 50%-ban használja
ki amellett, hogy az ország lakosságán kívül
plusz 10 millió főre termel élelmiszert.
Ezzel hozzájárulva (mintegy bónuszként) a
GDP növeléséhez.

Példa bio-energia mixre
Biomassza
felhasználás

élelem termelés
biodízel előállítás
fás szárú energia
növény
mezőgazdasági
hulladék
biogáz
szemét égetés
összesen

ellátási
cél

energia
szaldó

4. sz. táblázat
termőföld
termőföld
foglalás
kihasználás

20 m fő
erőgépek

[PJ/év]
-314
60

[ha]
2 880 000
3 520 000

[%]
100
26

fosszilis
energia
kiváltás
[PJ/év]
−
38

hő

95

1 600 000

45

211

hő

-50

teljes mg.
területről

−

20

2,6

−

−

3

-3

−

−

30

-209,4

8 000 000

48

302

villamos
áram+hő
villamos
áram+hő
−

Az összeállítás érdekessége a
törvényszerű munkahely szám növekedés
mellett, hogy a befektetett és a visszanyert
energia egyenlege gyakorlatilag zérus.
Ebben az esetben tehát a biomassza
potenciállal azonos értékű fosszilis energiát
(az elfogyasztott éves mennyiség több mint
1/4-ét) válthatjuk ki, ami az EU-ban
vállaltnál magasabb, majdcsak 30%

megújuló energia felhasználását valósítja
meg.
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