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2009. január elején a gázválság � az orosz-
ukrán gázvita következtében elzárták az
Európába vezetõ gázvezetékek csapját �
nyomatékosan rávilágított arra, hogy Euró-
pában az energiahordozók kereskedelme
szempontjából Magyarország az egyik leg-
inkább behozatalfüggõ ország, és hogy ez-
által mennyire kiszolgáltatott. Magyaror-
szág széntermelésének visszafejlesztése és
az energiaimport növekedése között ösz-
szefüggés van. Arról beszélgetek

okl. bányamérnökkel, bá-
nyaipari gazdasági mérnökkel, lehet-e a
szénbányászatnak jövõje Magyarországon?

� Fél évszázada romlik bányászatunk
hírneve. Az 1950-es években még kevesen
gondolták volna, hogy a szénbányászat
nemzet- vagy népgazdasági szerepe hama-
rosan jelentõsen megváltozik. Akkor a szén
volt az alapvetõ energiahordozó, és terme-

lése � miután 1949-ben elérte a háborús
évek 13 millió tonnás termelési csúcsát � ,
a korszak túlfeszített gazdasági növeke-
déséhez igazodóan 1949-tõl 1955-ig csak-
nem megkétszerezõdött. A növekedés
1958-60 között a korábbi évi 11%-ról visz-
szaesett évi 4,6%-ra, de 1964-ben már
31,5 millió tonna szenet termeltünk. Az
energiahordozók értéke 1950-55 között
meghaladta a nemzeti jövedelem 10%-át,
elõállításuk nagyon megterhelte a költség-
vetést és felemésztette a beruházások
20%-át. A fejlesztés elhatározásában a ter-
melési költség sokszor nem játszott döntõ
szerepet, mindenáron termelni kellett még
a rossz adottságú telepek bevonásával is. A
növekedés korlátaira rámutató szakembe-
reket félreállították.

� Közben a költségek csökkentése érde-
kében folyt a növekedés elfogadhatóbb
megoldásának keresése. Már 1955-ben
iparfejlesztési koncepció készült, amely a
bányászat gépesítését, a geológiai kutatá-
sok kiterjesztését, jó hatásfokú erõmûvek,

közöttük atomerõmûvek felépítésének elõ-
készítését tûzte ki célul. A �magyar kor-
mány kérésére� 1955-ben szovjet szakér-
tõk bevonásával elkészültek a mecseki
uránérc-elõfordulás földtani térképei, és
kijelöltéka késõbbmegépültüzemekhelyét.

1961-ben az állami vezetés elfogadta,
hogy az import alapú nyersanyag- és ener-
giaellátás gazdaságosabb, ha a nyers-
anyagimportot jó cserearányú termékek
exportjával ellentételezzük. Elkezdõdött a
bányászat, ezen belül is elsõsorban a szén-
bányászat leértékelése. A �vas, acél és gé-
pek országának� mítosza helyébe a nyers-
anyagok és energiahordozók korlátlan és
olcsó rendelkezésre állásának � szakmailag
már az 1960-as években is bírált � illúziója
lépett. A kormányzat � elvetve a szakmai
figyelmeztetést � nem tekintette kockáza-
tosnak a termelés�import arány egyensúlyt
bontó jelentõs módosulását.

Erõsödtek azok a célzatos állítások,mely
szerint nyersanyagokban szegény ország
vagyunk, a szén minõsége, költséges bá-
nyászata, a felhasználó berendezések mû-
szaki elavultsága és környezetszennyezése
miatt elõnyösebb az igényeket importból,
más energiahordozókkal kielégíteni.

Bányászat nélkül nincs esély a fejlõdésre
és a felzárkózásra
LADÁNYI ANDRÁS INTERJÚJA DR. VOJUCZKI PÉTERREL*

* Az interjút az érintettek szíves engedélyével közöljük a http://www.tilos-az-a.hu honlapról
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� Nemzetközi mércével tekintve szén-
elõfordulásaink földtani adottságai való-
ban nem tartoznak a jók közé. Ez nem je-
lenti azonban azt, hogy a földrajzi és geo-
politikai adottságok figyelembevételével
ne lenne érdemes egy részüket kiaknázni.
Például, a hazai szénbõl és a behozott
energiahordozókból elõállított villamos
energia között nincs minõségi különbség.
A hazai és az import termék ráfordításait,
piaci kockázatait összevetve kiderül, hogy
a hazai szénbõl elõállított áram önköltsége
kedvezõbb. Ezért a teljes ásványvagyon el-
vetése általánosítás, amely ráadásul a saját
erõforrásunk kiaknázásának hasznosságá-
ba, a munkába vetett hitet rombolja. Ezek
az állítások segítettek elfogadtatni azt a
képtelen feltételezést, hogy az aggályos
szakosítás sikerre vihetõ, és a hazai ás-
ványvagyon versenyképesen kitermelhetõ
részérõl érdemes lemondani.

� A hipotézis átfogó koncepcióvá vált.
Ennek következtében a széntermelés 1965-
tõl 10 év alatt közel 18%-kal csökkent,
1975-85 között stagnált, az ezredfordulóra
a recessziót követve az 1965. évi szint
47%-ára, 2006-ra közel 30%-ára esett
vissza, s gyakorlatilag a visontai Mátrai
Erõmû Zrt. külfejtésbõl, a bükkábrányi lig-
nitbányából, ill. a Vértesi Erõmû Zrt. köte-
lékébe tartozó Oroszlányi Hõerõmû föld-
alatti bányából, a Márkushegyi Bánya-
üzembõl történõ kiszolgálására korlátozó-
dott. Az ország primer energiahordozó fel-
használásában a szén részesedése 1960-
ban még 60% volt.

Ugyanakkor 1957-hez képest 1961-re
megduplázódott, majd 1965-tõl évi 1,7-
1,8 millió tonna értéken állandósult a kõ-
olajtermelés, s 1963-tól nõtt a földgázter-
melés is. 1959-tõl az új magyar�román ve-
zetéken bõvült a földgázimport, amelynek
további növelésére vezeték építését irá-
nyozták elõ a Szovjetunióból. Az új lehetõ-
ségek és az integrációs beruházást ösztö-
nözõ szovjet kõolaj-, földgáz- és villamos-
energia-árak az energiafelhasználás szer-
kezeti módosításának mérlegeléséhez ve-
zettek. 1958-ban a Magyar Tudományos

Akadémia vezetésével irányelvek, majd
1960-tól és 1962-tõl állami hivatalok veze-
tésével tanulmányok készültek energiaigé-
nyeink gazdaságosabb ellátásának vizsgá-
latára.

A tanulmányok szerint a kõolajszárma-
zékokat és a földgázt a kisfogyasztók, az
energetikai szenet a nagy erõmûvek hasz-
nálják jobb hatásfokkal, a cementipar a mi-
nõségi feketeszenet és a kõolajszármazé-
kokat hasonló hatékonysággal tudta fel-
használni. A kõolaj termelésének és be-
szerzésének fokozása a gyenge minõségû
energiahordozók rovására szerepelt ugyan
a javaslatok között, de olyan tervet, amely-
bõl kitûnt volna, hogy milyen mértékig
gazdaságos a hazai termelés és az import
fokozása, nem sikerült összeállítani, mert a
növekményönköltségek nem voltak megál-
lapíthatók. A szakemberek jelentõs része
óvatosságra is intett, mivelhogy a beszer-
zés lehetõségeit korlátozottnak vélték, s
úgy gondolták, hogy az energiagazdaság
fejlesztése nagy távlatokra veszi igénybe az
ország erõforrásait, továbbá hat a gazda-
ság késõbbi hatékonyságára is. Elõrelátha-
tó volt, hogy az importot egyre kedvezõtle-
nebb devizahozamú árukkal kell majd kifi-
zetni, és ha �a tõkés piacra kell átállnunk�,
akkor az �az import energiahordozók ön-
költségében ugrásszerû emelkedést jelent
majd�, ezért az ásványi nyersanyag adott-
ságainkat tudomásul véve a gazdaságfej-
lesztést döntõen a hazai adottságokra ja-
vasolták alapozni.

� Amikor a politika a gazdaság nyitását,
az integrációt �választotta�, az arányokat
tévesztõ fejlesztés, a kiszolgáltatottság
mellett döntött. A nyitás igazolására a ter-
vezés belsõ erõforrásokkal gazdaságosan
nem megvalósítható feladatokat tûzött ki.
A nagyravágyó tervekben évi 55 millió ton-
na széntermelést feltételezõ változat sze-
repelt � amelybõl 35-40 millió tonna kiter-
melése az 1970-es évek optimális változa-
tának is része volt �, versenyben a 16 ru-
bel/t (jelenleg � az interjú készítésekor, a
szerk. megjegyzése � 110, akkor 2-3 dol-
lár/hordó) kõolajárra alapozott petrolké-
miával és energetikával.

A szénbányászat ilyen feltételeket nem
tudott teljesíteni. Ebbõl adódott, hogy ak-
kor inkább érdemes a szén helyett az olajfi-
nomítás melléktermékeit felhasználó, az
energiahordozók és a villamos energia be-
hozatalára épülõ energetikát fejleszteni és
költséges szerkezetváltást végrehajtani.

1970-ben megkezdõdött a Földgáz-fel-
használási Központi Fejlesztési Program,
1975-ben a szovjet vezetékes földgázim-
port. Évi 7 milliárd m3 földgáz, a vegyi
anyagok szállítására pedig évi 1,5 millió
tonna kapacitású termékvezeték létesült.
1962-ben üzembe helyezték az évi 1,5 mil-
lió tonna kapacitású, magyar�csehszlovák
érdekeltségû Barátság-kõolajvezetéket,
amely 1979-tõl az Adria-vezeték része volt
évi 10 millió tonna elvi szállítási kapacitás-
sal a magyar szakaszon, és évi 5 millió ton-
namagyar érdekeltséggel. A villamos ener-
gia importjának lehetõvé tételére a Szov-
jetunió felé két 220 kV-os, egy 400 kV-os és
egy 750 kV-os, Csehszlovákia felé két 400
kV-os, Románia felé egy, 1981 óta kikap-
csolt, 220 kV-os, Ausztria felé egy 220 kV-
os, Jugoszlávia felé egy 400 kV-os és egy
110 kV-os távvezeték épült.

� Nincs kellõ indoklás arra, hogy miért
lett az ötvenes évek gazdaságpolitikájával
való szakítás vesztese a szénbányászat, és
miért nem tudott a jelentõségének megfe-
lelõ helyen maradni. Az elmúlt 40 évben a
villamosenergia-termelés évi legnagyobb
tüzelõanyag-igénye közel annyi volt, mint
1965-ben a szénbányászat által kitermelt
szén hõegyenértéke. 1970-ben a szén rész-
aránya a gazdaság energiafelhasználásá-
banmég közel 42% volt. A korábban túlter-
helt szénbányászat mûszaki fejlesztése a
60-as évek második felében felgyorsult, a
fontosabb mûszaki mutatók javulásának
üteme 1972-re megegyezett az akkor élen-
járó, a bányaösszetételt hozzánk hasonló-
an átalakító nyugatnémet bányászatéval.
Terjedt a földalattinál hatékonyabb külfej-
téses mûvelés, a villamosenergia-termelés
energiahordozó-bázisa hazai forrásból
gazdaságosan biztosítható volt. 1970-hez
képest 2005-re az energiafelhasználás
19%-kal nõtt. A gazdasági szerkezet korsze-
rûsítésének hatékony módja lehetett volna
a korszerûbb széntermelés kapacitásának
kihasználása a villamosenergia-termelésre.
A legalkalmasabb szénfogyasztók azonban
1970 után már nem szénre, hanem a kõ-
olajra és földgázra települtek, majd a tartó-
san magas szénhidrogénárak elkerülésére
drágán atomerõmû épült. A szénbányászat
fokozatosan kiszorult a gazdaságból.

� Hazánkban az elmúlt 35 év alatt, az
atomerõmû kivételével, kizárólag szénhid-
rogén bázisú erõmû épült. Ilyen jelenleg a
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beépített 8 900 MW teljesítmény több mint
a fele. A szénbázisú energetikához képest
ez a szerkezetátalakítás nagyobb tõkebe-
fektetéssel, új energiatermelõ kapacitások
és szállítási infrastruktúra létrehozásával
járt. Késõbb, az energiahordozók importjá-
nak drágulásával ezek a kapacitások rossz
kihasználással üzemeltek, részben felesle-
gesnek bizonyultak, és nemzetgazdasági
szinten évtizedek óta ismétlõdõen ráfizeté-
sesek. Villamosenergia-termelésre 1965-
2006 közöttmintegy 45millió tonna kõola-
jat, 90 milliárd m3 földgázt és hõegyenér-
tékben ugyanennyi földgáznak megfelelõ
nukleáris tüzelõanyagot használtunk fel.
Szénbõl közel annyi áramot termeltünk
mint szénhidrogénbõl, és 38%-kal többet,
mint nukleáris energiából.

Az olajár emelkedése következtében
már 1973-78 között közel ötszörösére nõtt
az ország adósságállománya, s noha csök-
kent a kõolaj behozatala, elkezdõdött a
külföldi eladósodás. A 1980-as években ve-
zetõ magyar gazdaságpolitikusok elismer-
ték, az 1990-es években pedig angol szak-
értõk is megerõsítették, hogy a hazai szén-
vagyon jelentõs részének kitermelése gaz-
daságilag elõnyösebb, mint a nyersanyag-
import. A valós értékviszonyok megterem-
tése azonban nem történt meg, és a támo-
gatott importenergia, különösen a szén-
hidrogének térhódítása ott is folytatódott,
ahol nem volt indokolt.

� A növekedést döntõen külföldi nyers-
anyagokra, tõkére, technológiára és piaci
hozzáférésre alapozó közgazdasági modell
csõdöt mondott. Megfeledkezett ugyanis
arról, hogy a világ kettészakadása fejlett és
fejlõdõ országokra a bányászattal függ ösz-
sze. A fenntartható fejlõdés egész világot
átszövõ eredeti, évszázados koncepciója
feltehetõen a jövõben is érvényesül, de a
termelõk és felhasználók közötti � a koráb-
bi hatalmi erõviszonyok következtében a
felhasználók elõnyére torzult � viszony
módosul. A korábbiakban fõként nyers-
anyagot értékesítõ országok fejlett nyers-
anyagtermelõ és fogyasztó országokká vál-
tak, részesedésük a világgazdaságban
meghaladta a hagyományos ipari országo-
két, és nyersanyagexportõrként a kiterme-
lés ráfordításait nem csupánmegtérítõ, ha-
nem azt lényegesen meghaladó árak kiala-
kulásában érdekeltek. A változásra jellem-
zõ például, hogy 2007 elejétõl az orosz kõ-

olaj kiviteli vámja közel 334 USD/t, miköz-
ben bányászati költsége 10 USD/t alatti
volt. A kõolajár döntõ része vám- és szállí-
tási költség. A feldolgozóipari export lehe-
tõsége eközben szûkül, az árakban nem ér-
vényesíthetõ a nyersanyagárak növekedé-
se, az importdrágulás belpiaci tompításá-
val pedig kilátástalanná vált a cserearány
romlásának, a költségvetési hiány növeke-
désének és a külföldi eladósodás mértéké-
nek a megállítása. A 2006. évi magyar kül-
kereskedelmi termékforgalom522milliárdFt
hiányának kialakulásában meghatározó
volt az energiahordozók árufõcsoportjában
keletkezett 1 395 milliárd Ft hiány.

� Amáig követett közgazdasági modell-
ben nem lehet megfogalmazni, milyen erõ-
források hasznosítása mentén tudunk kike-
rülni az eladósodási spirálból, ráadásul a
40 évvel ezelõtti hibák megismétlésével fe-
nyeget a �forradalmi� gazdaságfejlõdés
fenntartása. A bányászat és az energetika
is válságban van, a bányáink után fogyó-
ban vannak a gazdaságos erõmûveink is.
Nem hallgatható el tovább, hogy a paksi
atomerõmû közel felének megfelelõ kapa-
citással � fizetési mérleget nem terhelve,
külföldi államadósságot nem növelve, ezek
helyett adót, járadékot fizetve és munkaal-
kalmat teremtve � a legolcsóbb áramot
2006-ban hazai szénbõl az Oroszlányi Erõ-
mû (10,91 Ft/kWh) és a Mátrai Erõmû
(11,98 Ft/kWh) termelte. Az atomerõmû
által termelt áram önköltsége (8,69
Ft/kWh) látszólag alacsonyabb, mert nem
tartalmazza az erõmûpótlás amortizációs
költségét. A hazai uránbányák bezárásával
a fûtõelemek importára is kiszámíthatatla-
nul drágul, a korábban Oroszországba visz-
szaszállított, ott minimális díjért tárolt ki-
égett fûtõelemek elhelyezése megoldatlan.
Újabban a kiszállításuk ára 2 000 dollár/kg
körüli lenne. A szénhidrogén-erõmûvek-
ben az önköltség a magas tüzelõanyagárak
következtében 22 Ft/kWh volt, a megújuló
energiát használó erõmûveké pedig még
ezt az értéket is meghaladta.

A hazai szénvagyon kihasználását azon-
ban � most az ökológiai problémák felna-
gyításával �, nehezítik az ellenérdekelt
lobbik, és a szénhidrogénimport további
növelését, az atomerõmû bõvítését szor-
galmazzák, miközben a világ a rövid idõ
alatt megsokszorozódott energiahordozó
árak további növekedésével, az energia-
hordozókhoz való hozzáférés gondjával

küszködik, miközben mûszaki okokból leg-
fõbb beszállítónk földgáz- és uránmérlege
tartósan hiányos. Világpolitikusok napja-
ink legfontosabb kockázatának tekintik,
hogy a nyersanyag- és energetikai bázis
nem lesz képes egyidejûleg kielégíteni a
gazdaság stabil növekedését, az emberek
energetikai szolgáltatások iránti igényét és
a természetvédelmet.

� Kormányzati felelõsség újra elemez-
ni/elemeztetni a külsõ és belsõ körülmé-
nyek alakulását és felülvizsgálni a hazai
erõforrások, a szén nyújtotta lehetõsége-
ket. A szénen � és a mai árak alapján indo-
kolatlanul bezárt bányák hiányában nem
hasznosítható uránon valamint vízenergi-
án � kívül hosszú távlatra nincs más rendel-
kezésre álló primer energiahordozónk.
Szénben sem tartozunk a gazdag országok
sorába, mégis viszonylag szénben a leg-
jobb az ellátottságunk. Szénbõl viszont
megbízhatóan, másoktól függetlenül, ki-
számítható áron � a földgázfelhasználás
arányának fenntartásához vagy növelésé-
hez az ellátásbiztonság jegyében követelt
tároló- és vezetéképítési beruházások és
hatalmas szállítási költségek megtakarítá-
sával � az energiaigények jelentõs része ki-
elégíthetõ.

A mai gazdasági feltételek között legin-
kább a nagy és teljesen gépesített külfejté-
sek telepítésére alkalmas lignitvagyon ad
esélyt a szénbányászat fennmaradására
gazdaságos erõmûvek építése esetén.
Bükkábrányban 2 000 MW, Toronyban
1 500 MW, Kápolnán 2 500 MW, Nagyréde-
Erdõtarcsán 1 500 MW kapacitású erõmû
építése lehetséges. Nem kizárható, hogy az
oroszlányi, a borsodi és a mecseki szénme-
dencében a bányák lehetséges fejlesztése
újra bankképessé válik a kohászat és a ce-
mentipar érdekében.

� A világban 2005-ben a villamosener-
gia-termelés költsége a szénerõmûvekben
a szén-dioxid-kibocsátást csökkentõ pótló-
lagos beruházással együtt 10-20%-kal volt
kisebb, mint a gázerõmûvekben. Adatokkal
cáfolhatóak azok a tényszerûnek hangoz-
tatott vélemények, miszerint a szénerõmû-
vek beruházási költsége meghaladja a gáz-
erõmûvekét. Világátlagban a szén eseté-
ben ez az érték 1 200-1 300 USD/kW, a tö-
megesen beruházó Kínában csak 600-700
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USD/kW. A világban a legkorszerûbb szén-
erõmûvek beruházási költsége az elmúlt 7
évben 15%-kal csökkent, 2020-ra további
25%-os áresés várható. A fajlagos beruhá-
zási költségek és a tüzelõanyag-árak
együttes hatásának eredõjeként 2015-
2020-ban a zöldmezõs létesítésû szénerõ-
mûvek termelése 1,0-1,5 cent/kWh elõnyt
fog élvezni a gázerõmûvekéhez képest. A
kedvezõbb költségek mellett, jelentõs
földtani készlete révén, a szén nyújtja az
energiaellátás legjobb biztonságát.

� A bõs-nagymarosi vízlépcsõrendszer
megépítése fontos lenne, de nem szolgál-
na kizárólag energetikai célokat, és nem
pótolna egy alaperõmûvet. Az atomerõmû
bõvítése lényegesen drágább lenne, mint
egy új szénerõmû építése. A jelenleg kor-
szerûnek számító blokk 1 200-1 750 MW
kapacitása a közel 8 900 MW-os magyar
rendszer rugalmasságát, tartaléktartási
kötelezettségét túlzottan igénybe venné.

� A világ széntermelése 1976 óta folya-
matosan, összesen 30%-kal, a feketeszéné
46%-kal nõtt. A primer energiatermelés
23%-a, a villamosenergia-termelés 40%-a
szénbõl történt. A villamosenergia-terme-
lésben az Egyesült Államokban 56%, a Dél-
Afrikai Unióban 90%, Ausztráliában 86%,
Kínában 79%, Indiában 81%, Lengyelor-
szágban 96%, Csehországban 63%, Né-
metországban 51%, Romániában 48% a
szén részaránya. Ezek az országok is fon-
tosnak tekintik a környezetet és sokat köl-
tenek a védelmére, de nem feszítik túl gaz-
daságuk teherbíró képességét. Magyaror-
szágon 24% a szén részaránya, és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése címén erõs
a szénfelhasználás megszüntetésének kö-
vetelése. Vajon nekünkmiért kell másoknál
többet áldoznunk a környezetvédelem ol-
tárán? Megvalósítható, gazdaságos, a költ-
ségvetést kímélõ konkrét célok nélkül mi-
ért kell lemondanunk az egyetlen potenci-
ális energiahordozónkról, miközben a fel-
használásunk aránya és abszolútértéke
alapján erõmûveink hatása a globális szén-
dioxid-kibocsátásra alig érzékelhetõ? És
ami a legfontosabb: a tudomány mai állása

szerint villamos energiát legolcsóbban
szénbõl állíthatunk elõ.

� Az ellátásbiztonság és a fizetõképes-
ség fenntartása megköveteli a szénvagyon
hasznosításának objektív, az új geopoliti-
kai feltételekre kitekintõ újraértékelését.
Komoly az orosz elnök figyelmeztetése,
hogy �a nemzetközi kapcsolatoknak civili-
zált mederben kell fejlõdniük, elismerve az
ország természeti erõforrásait és nemmeg-
sértve a természetes energetikai egyen-
súlyt�. Eltúlzott nálunk a nyersanyagter-
melés és -felhasználás környezeti hatásai-
nak a civilizációt veszélyeztetõ tényezõk-
höz sorolása, a bányászat és a tiszta kör-
nyezethez való jog ütköztetése, mert az a
jelenlegi energiafelhasználás drágításával
a szegénység növeléséhez, a nyersanyag-
piacok megváltozott kínálati, ár- és hozzá-
férési viszonyai között energiahiányhoz
vezet. Tekervényes logikára utal a jövõ ge-
nerációk életminõségére való összpontosí-
tás a jelenlegi helyzet gyökeres javítása he-
lyett, miközben mi használjuk ki legkevés-
bé erõforrásainkat. Nem látni, hol lépi túl
bányászatunk és szénenergetikánk az erõ-
források korlátját és az ökológiai rendszer
teherbíró képességét. Nálunk a kérdés in-
kább az, hogy nem fektetünk be itthon a
jövõbe, és rosszul mérlegelünk, amikor el-
várjuk, hogy az általunk felhasznált ener-
giahordozók termelésének környezetter-
helését mások viseljék.

Nem vitás, hogy a természethasznosítás
legkíméletesebb módjának keresése min-
den szakma elsõrendû feladata, és ebben a
tekintetben a kritika elõrevivõ. A hazai és
EU-s szélsõséges környezetpolitika azon-
ban a globális problémákat szigorúbban
kéri számon, mint ahogy azt a világgazda-
ság vezetõ hatalmai a saját gazdaságukban
teszik. Sérelmes, hogy nem kiforrott elmé-
leti feltételezések � például a CO2 kibocsá-
tásának hatása � alapján a törekvések a
mûszaki fejlesztés helyett a hazai szénfel-
használás felszámolását sürgetik, és ezzel
az importot részesítik elõnyben. Energiael-
látás terén Magyarország ezért egyike a
legjobban függõ államoknak.

� A bányászat mindig a technikai fejlõ-
dés ösztönzõje. A természeti akadályok le-
küzdésében a lelemény hajtja a kínlódást
kiváltó technológiai fejlesztést. A politika
viharában a szénbányászat fennmaradását
tette lehetõvé a külfejtéses termelési tech-
nológia, a gyenge minõségû lignit felhasz-
nálására alkalmas tüzeléstechnika és a víz-
bázist kímélõ hûtési eljárás közös fejlõdé-
se, amelyek nem csak nálunk, de világszer-
te életképes bánya-erõmû rendszerbe öt-
vözõdtek. A bánya-erõmû rendszer fejlesz-
tésében a Heller-Forgó-féle hûtõtorony
szabadalommal, az alacsony fûtõértékû
széntüzelés technikájával, a külfejtési víz-
gazdálkodással és a felhagyott külfejtések
rekultivációjával a magyar szaktudás élen-
járó volt. A földalatti bányászatban a
vágathajtógépek, a páncélpajzsok, a külön-
féle geofizikai és szeizmikai eljárások alkal-
mazásában elért magyar eredményeket kül-
földön ma is alkalmazzák, továbbfejleszté-
sük a hazai igény hiányában akadt el.

A szénhasznosítás az egész világon tár-
gya az alapkutatásoknak. Több ilyen téma
(a fluidágyas tüzelés, a plazmatechnológi-
ák, a pirolízis, a mágneses leválasztás, a
kéntelenítés, a földalatti elgázosítás, a
hidraulikus jövesztés) szerepelt a hazai
akadémiai és ágazati kutatások palettáján,
de a szén elutasításával háttérbe szorultak.
Legújabban ezeket a témákat az ökológiai-
lag tiszta tüzelõanyagokat elõállító tech-
nológiák kutatásának körébe sorolják. Ezek
között említhetõk a kén- és nitrogénmen-
tesítõ rendszerek, a fluidágyas tüzelés és
szénelgázosítás, a szuperkritikus gõzpara-
méterek alkalmazása stb.

A szénfeldolgozás sok technológiája is-
mert, ipari alkalmazásba vételük nem túl-
zottan idõigényes és bevezetésük gyors le-
het. A szénenergetikáról, szén�víz szusz-
penziók használatáról, a szénalapú vegyi
anyagok, fenolok, benzolok, hajtóanya-
gok, szénhidrogének, széngrafit anyagok,
korom, kokszgáz és egyebek világszerte el-
terjedt elõállításáról nálunk az az uralkodó
nézet, hogy drága és nemmegtérülõ. Ezzel
szemben Dél-Afrika 240 fajta terméket
gyárt a szénbõl, többek között exportra
benzint. Az Egyesült Államokban 2012-
2015 között abszolút tiszta, szennyezõ
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anyagot egyáltalán nem kibocsátó széntü-
zelési technológiával tervezik egy erõmû
üzembe helyezését, amely szénelõkészítési
technológiájának fejlesztését 43 kísérleti
üzem segíti. A bányászatnak vannak olyan
szakmai javaslatai, amelyek alkalmasak
együttesen kielégíteni a �csökkenteni kell
a függõséget�, a �legfontosabb a gazda-
ság�, a �korlátozott a költségvetés�, a
�megvalósítható célok kellenek�, a �nem
utánzó, hanem élenjáró gazdaság kell� fej-
lesztéspolitikai irányelveket. A hazai és
nemzetközi tapasztalat jobban segítheti a
belátható jövõ lehetõségeinek józan meg-
ítélését, mint a gyakorlat által nem igazolt,
a �szénfelhasználást ki kell váltani más
energiahordozókkal� koncepció.

� A megújuló erõforrások felhasználá-
sának fejlõdése feltétlenül figyelmet érde-
mel. Magyarországon 2007-ben a megúju-
ló energia részesedése a primer energiafel-
használásban csupán 4,7%, a villamos-
energia-termelésben mintegy 5% volt. A
nagyobb részesedést felmutató országok-
ban általában nagyobb a vízenergia villa-
mosenergia-forrásként való felhasználása,
nálunk azonban az állam ezt ellenzi. A töb-
bi megújuló energiahordozó (a napener-
gia, a geotermális energia) nagy teljesít-
ménykoncentrált elérésre mûszaki és gaz-
dasági szempontból kevésbé alkalmas. A
primer energiafelhasználásunkhoz ezért
csak ilyen szerény a megújuló erõforrások
hozzájárulása.

A tudomány mai állása szerint a szél, a
nap, a depónia- és biogáz, a biomassza
ipari mértékben egyelõre nem, vagy alig jö-
het számításba. Miután a támogatott föld-
gázhasználat mellett a tûzifa, az erdészeti
és mezõgazdasági hulladékok lakossági
felhasználása ár és kényelmi okokból vidé-
ken sem vonzó, nyakatekert logikával a
szélerõ és a biomassza hasznosítása mégis
leginkább a villamosenergia-termelésben,
ill. a bioüzemanyagok révén a közlekedés-
ben kapott lendületet. Így a szén számára a
megújulók további térnyerése különösen
az áramszektorban, mint a szén legna-
gyobb felvevõjében jelenthet konkurenci-
át, de döntõen nemmûszaki vagy gazdasá-
gi, hanem politikai okokból.

� Politikai követelmény, hogy az EU ha-
tározata nyomán a megújuló forrásokból
származó energia részarányát 2020-ra
20%-ra kell növelni. Amennyiben e cél egy-
általán teljesülhet, akkor csak igen nagy
becsvággyal és többletköltséggel. A része-
sedés számszerûsítése ugyanis keveset szól
a várható nehézségekrõl. Nem beszél pél-
dául arról, hogy miután a nagy erõmûvek
(atomerõmû) alaperõmûként, a megújuló
forrásokból történõ áramtermelés pedig
döntõen nem alaperõmûként üzemel, elto-
lódás keletkezhet a villamosenergia-ter-
melés terhelési szerkezetében. Mint ahogy
arról sem szól, hogy a klíma- és környezet-
védelmi EU-s célok az energiaellátásra, a
nemzetgazdasági költségek csökkentésé-
re, a külsõ (externális, a közvetlenül nem
kimutatott) költséghatásokra, a takarékos
erõforrás-gazdálkodásra és a technológiai
követelményekre túlzott, a tudomány és a
gyakorlat által sem külföldön, sem itthon
nem igazolt hatást fejtenek ki. Egy 2008.
július 23-i parlamenti megkérdezés tanú-
sága szerint a német kormány nézete pél-
dául az, hogy �a tudományban módszerta-
ni kérdésekben nincs megfelelõ egyetértés
az externális költségek nemzetgazdasági
szerepérõl�. Az áramtermelés költségei
ugyanis tartalmaznak többek között foglal-
koztatási hatásokat, vagy egyéb, pl. CO2-
csökkentõ stratégiákkal kapcsolatos költ-
ségértékeléseket.

A megújuló energiák széleskörû elterje-
dése esetében egyébként az externális
költségek számbavétele a környezetvédel-
mi szempontok között sem problémamen-
tes, mert a megújuló forrásokból származó
egységnyi energia elõállítása lényegesen
nagyobb terület- és mûtrágya- (földgáz-
alapú ammónia, foszfor, kálisó: mindhá-
rom bányatermék) felhasználással jár,
mint a �konvencionális� energiaforrások
használata esetén. Vagyis a biomassza, a
biogáz, a biodízel energetikai használata
messze nem CO2-semleges. Mindezek konf-
liktusokhoz vezettek a természetvédelem-
mel és a mezõgazdasággal is, amint az a
nagyszámú szél- és vízerõmû esetében már
sokszor megmutatkozott.

Politikai eredetû a villamosenergia-ipa-
ri CO2 kibocsátási kvóta meghatározása is,
mert megállapításánál nem a megújuló
energiahordozók bevonásának szándéka
vezérelte a törvényalkotót, hanem a klíma-
politika által megszabott, az emisszió-ke-
reskedelmi jogban meghatározott CO2 ki-

bocsátási határértékek alapján határozták
meg, attól függetlenül, hogymilyenmérté-
kû lesz vagy nem lesz a megújuló energia-
hasznosítás a villamosenergia termelésé-
ben.

Más közgazdasági szempontból is lé-
nyeges különbségek vannak a megújuló
energiák között. Nemzetközi költségbecs-
lés alapján a napelemes készülékek hasz-
nálatához jelenleg 47 cent/kWh (30 kW-os
új berendezésekre) támogatás szükséges.
A kedvezõnek mutatkozó szélenergiából a
kedvezõ adottságú tengeri szélerõmû par-
kokban (Németországban) termelt villa-
mos energia jelenleg 9 cent/kWh körüli tá-
mogatást kap. Az üzemeltetés elsõ tizenkét
évének tapasztalata az, hogy 3-5 MW-os
teljesítõképességet és 20-30 m vízmélysé-
get feltételezõ sávban az áramelõállítás
költsége 12,67-14,09 cent/kWh. Összeha-
sonlításul a konvencionális áram becsült
költsége 2008-ban 5,5 cent/kWh. Ráadásul
az még nem ismert, hogyan alakulnak az
eddig csupán kísérleti tengeri szélerõmû-
vek költségei nagyüzemi igénybevétel ese-
tén, miként alkalmazkodik a fluktuáló szél-
áramtermelés a hálózathoz és annak stabi-
litásához, mekkorák a megújuló energiák
nem konvencionális és szabályozási ener-
giákban megjelenõ többletköltségei. A
nap- és a széláram erõs függése miatt az
idõjárás és a napszakok változásaitól a
megújulók áramának elvezetése, a teljesít-
ménytöbblet vagy -hiány kiegyenlítése
konvencionális szén és/vagy gázerõmûvek
rendelkezésre állását feltételezi. Mindent
összevetve, a megújulókból termelt áram
megtérülése évek óta több tízmilliárdos
összeggel a konvencionális energiahordo-
zókból elõállított áram rovására történik.

� Egy, az üvegházhatású gázok csök-
kentésének potenciáljáról és költségeirõl
készült tanulmány szerint (2007-ben a BDI
megrendelésére) Németországban a meg-
újuló forrásokból 2020-ig történõ áram-
elõállítás CO2-megtakarítási költsége 43
euró/tonna. A vizsgálat a privát döntésho-
zók támogatását is számításba vette, ezek
nélkül a csökkentési költség 80 euró/t CO2
körüli lenne. A költség szárazföldi szél ese-
tében támogatással 34, nélküle 55 euró/ton-
na CO2. Összehasonlításul, a kibocsátás
csökkentés költsége barnaszén szén-dioxid
leválasztása és tárolása (CCS) esetén 30,



1. Bevezetés

A reneszánsz hozta el � a humanista esz-
mékkel együtt, de azok többségével éles
kontrasztot alkotva � az ágyúk megjelené-

sét Európa csataterein. Ezek az egykor oly
félelmetes eszközök eredeti rendeltetésü-
ket mára elfeledve múzeumok, várudvarok
díszeként gyönyörködtetik a látogatót. Kü-
lönösen kedves a szemnek a bronzból ké-

szült ágyúk nyugalmas patinája, ami gyak-
ran gyönyörû, mûvészi dombormûveket ta-
kar, inkább kiemelve, semmint elfedve a
láthatóan nagy gonddal kidolgozott for-
mákat.

Ha a díszítményektõl eltekintünk, észre-
vesszük a hasonlóságot az egyes ágyúk kö-
zött: formájuk a célszerûség terméke, a le-
tûnt korokmesterei az elérhetõ legnagyobb
hatékonyságot igyekeztek elérni megalko-
tásukkal. Nyilvánvalóan jól körülírható sza-
bályok vezették a készítõk kezét, mikor eze-
ket a mai szemmel is nagyméretû és jól ki-
dolgozott öntvényeket létrehozták. A sza-
bályok egy részét a mesterek leírták, to-
vábbörökítették. Más részét azonban � ne-
vezzük ezt a kor emberével fortélynak � tit-
kolták, hiszen különleges tudásuktól füg-
gött megélhetésük, jólétük, uraik kegye.

Szándékom szerint az alábbi sorok kö-
zelebb juttatják a ma emberét ezeknek a
fortélyoknak a megfejtéséhez.

6 Bányászati és Kohászati Lapok

BÁN ATTILA

Középkori és kora újkori bronzágyúk
öntéstechnológiájának vizsgálata*

kõszén esetén 50 euró/t CO2. Az erõmû-
technika fejlõdésével is számolva, a jelen-
legi helyzethez képest a költség kõszén
esetében 50 euró/t CO2 alattira, a villamos
� hõ � áttét 20 euró/t CO2 értékre becsült.
Ezzel a régi barna- és kõszénerõmûvek kor-
szerûsítése (retrofit) is gazdaságos és költ-
ségmegtakarító, azaz negatív kibocsátási
költségû, és gazdaságilag sokkal kedve-
zõbb a lehetõségea klímavédelemnek,mint
ahogy az a nyilvános vitákban elhangzik.

Évtizedek óta az a kérdés, hogy milyen
erõmûvet építsünk, a szakmából makacsul
a politikába sodródik. A politikában viszont
az egyéb szempontok elfedik a hazai erõ-
források igénybevételének és a kulcsfon-
tosságú termelés�import arányok megha-
tározásának a feltételeit; az energetika, a
környezetvédelem, a költségvetés és a szo-
ciális kérdések rendszerkapcsolatait. En-
nek következtében a mûszaki és gazdasági
szempontból reális választási lehetõségek

átfogó ismertetése elmarad, csupán �mes-
terséges vita� folyik a nukleáris, a szénhid-
rogén, vagy most éppen a megújuló ener-
giahordozó bázist támogatók között. A va-
lóságban több mint 25 éve Magyarorszá-
gon csak szénhidrogén-erõmû létesült, a
megújuló energia felhasználásának ter-
jesztése pedig jószerivel kimerült néhány
régi szénerõmû döntõen rönkfatüzelésre
történõ gazdaságtalan átállításával!

Az igény a megújuló energiahordozók, a
hulladékok használatára sem új találmány,
mindig aktuális és az energiastratégia fon-
tos része volt. A nagyságrendi különbségek
miatt azonban ezek nem pótolhatják a kor-
szerû, gazdaságos és a technika mai szint-
jén környezetbarát szénerõmûveket.

� Az elmúlt évtizedek tapasztalata,

hogy gazdaságunk az energiahordozók
magas árához nem volt képes alkalmazkod-
ni, a szerkezetváltás túllépte lehetõsége-
ink korlátját. Alternatív forrásokra kevés a
reményünk, az újabb földgázvezetékek épí-
tése nem csökkenti fizetési gondjainkat és
kiszolgáltatottságunkat. A földgáz egyes
államok eszköze politikai céljaik elérésé-
hez. Egyedül a hozzáférhetõ szén nyújthat
olcsóbb megoldást.

A modern szemléletû társadalomnak
nem lehet elfogadható koncepciója saját
természeti erõforrásainak lebecsülése,
hasznosításuk ellenzése. Nálunk e terüle-
ten régóta elmarad a szakmai érveket üt-
köztetõ, kiegyensúlyozott és nyilvános
párbeszéd. Sõt, immár eretnekség a lehe-
tõségeink puszta felsorolása is, holott nem
bõvelkedik az ország a gyakorlattal igazolt,
a jövõt megalapozó, elõrevivõ, bankképes
mûszaki elképzelésekben.

*2008 júniusában a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén jeles eredménnyel védett diplomamunka rövidített változata
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2. Ágyúk készítése a kezdetektõl a 19. szá-
zadig

A 14. század elejére már rendelkezésre
állt a katonai célokra alkalmazható puska-
por. Ez a tûzfegyverek � történelmi lép-
tékkel mérve � azonnali megjelenését
vonta maga után. A források szûkös volta
miatt az ágyú megjelenésének még az év-
tizedét is lehetetlen meghatározni, ám
tudjuk, hogy 1345-ben a Tower szertárá-
nak õre már megbízást kapott hajóágyúk
javítására és munícióval való ellátására
[1]. Mivel az elsõ ágyúk a kontinensrõl ke-
rültek a szigetországba � valószínûleg fla-
mand és német mûhelyekbõl �, az új fegy-
ver megjelenése a 14. század elsõ harma-
dára tehetõ. Az ágyú elsõ ábrázolása egy
1326-ban kiadott krónikában látható [2].

A legelõször megjelent mozsárszerû
ágyúk anyaga valószínûleg bronz volt [3],
de az acélból kovácsolással készült ágyúk
gyorsan túlsúlyba kerültek. A legkorábbi
fennmaradt ágyúk is ezek közül valók. (Az
anyagminõség neve hagyományosan,
szinte napjainkig kovácsvas, ezért a to-
vábbiakban ezt a megnevezést haszná-
lom.) Kovácsolt ágyúk a 14. századi kez-
detektõl a 16. század végéig készültek, a
bronzágyúk újbóli elterjedése a 15. szá-
zadra tehetõ. Valószínûnek látszik, hogy
az elsõ bronzágyúkat a harangokhoz ha-
sonlóan, torkolattal lefelé öntötték � ez
különösen a hasonló arányokkal bíró mo-
zsárágyúknál magától értetõdõ �, így a
bronzból való ágyúöntés átmeneti meg-
torpanását a hosszabb csövû lövegekre
már nem alkalmazható harangöntõ metó-
dus támasztotta nehézségek okozták.

Nagyobb méretû ágyúknál igen gyor-
san visszatértek a bronzöntés alkalmazá-
sára. A 14. század végérõl már ismerünk
leírásokat, valamivel késõbbrõl pedig pél-
dákat [4]. A 15. század közepére már álta-
lánosan elterjedt az ágyú torkolattal fel-
felé való öntése, a forma alulról való meg-
töltése és nagyméretû tápfej alkalmazása

a csõtorkolaton [5]. Ettõl kezdve a bronz-
ból készült ágyúk uralták a csatatereket.

A 15. század végétõl inkább csak a ki-
sebb méretû ágyúkat (pl. a folyami hajó-
kon alkalmazott �sajkás� ágyúkat) és a ké-
zifegyverek csöveit készítették �ková-
csoltvas�-ból.

Érdekes, hogy a legkorábbi ismert,
nagy méretû bronzágyúk török mûhelyek-
bõl kerültek ki. Ilyen a bizánci
történetíró által leírt, vagy
nevû magyar renegát által 1453-ban
Konstantinápoly ostromához öntött óriás
ágyú, amely azonban nem maradt fenn.
Máig a Towerban õrzik viszont azt az
1464-ben öntött �Dardanella-ágyút�,
mely korát messze megelõzve két, menet-
tel kapcsolódó félbõl áll, lehetõvé téve az
ágyúkamra megtöltését, majd a csõvel va-
ló újbóli egyesítését [4].

A kiforrott technikával öntött bronz-
ágyúk a 16. század végére általánosan el-
érték azt a színvonalat a megbízhatóság,
a biztonság és az üreg méretpontossága
terén, melyet gyakorlatilag a 19. századig
nem sikerült túlszárnyalni. Az egyetlen
problémát az alapanyag viszonylag drága
volta jelentette.

A 16. század közepén jelentek meg Ang-
liában és Svédországban az elsõ öntöttvas-
ból készült ágyúk. Ezek bekerülési költsége
körülbelül harmada volt a bronzból készült
ágyúkénak [6], bár a nagyobb öntési hõ-
mérséklet és az alapanyaggal szemben tá-
masztott követelmények miatt ilyenek ön-
tésére kevesebb mûhelyben vállalkozhat-
tak. Fontos tény, hogy míg a hadfelszere-
lésben, haditechnikában Nyugaton megje-
lenõ újítások a tárgyalt idõszakban késede-
lem nélkül megjelentekMagyarországon is,
az ágyúk öntése terén fentebb leírt fejlõdés
nem lelhetõ fel a korabeli forrásokban. Kü-
lön dolgozat témáját jelenthetné az okok
feltárása, most elfogadván az ilyen témá-
ban végzett kutatásokat [7], feltételezhe-
tõ, hogy a modern, huzagolt, hátultöltõ lö-
vegek megjelenéséig a történelmi Magyar-

ország területén az ágyúk túlnyomó több-
ségét bronzból öntötték.

A bronzágyúk csataterekrõl való eltûné-
se a 19. század végére, a 20. század elejére
tehetõ, ekkor az acélágyúk megjelenése
egy csapásra elavulttá tette ezt a fegyver-
fajtát.

3. Ágyúk formázása és öntése a 16-17. szá-
zadban

Mint azt az elõzõ fejezetben említettem, a
bronzágyúk öntése a 15. századra már ki-
forrott technikával folyik. Ami mégis indo-
kolja a korszak külön tárgyalását, az az
ágyúk mennyiségének növekedése és olyan
szerzõk megidézése, akik egész Európára
kiterjedõ tapasztalataikat írott formában
foglalják össze. Ebben a korban válik az
ágyúk öntése mûvészetbõl iparszerû tevé-
kenységgé.

talán a témában
leggyakrabban idézett korabeli szerzõ, aki
�Pirotechnia� [8] címû munkájában össze-
foglalja kora fémtani és fémmegmunkálási
ismereteit. Könyve 1540-ben, egy évvel ha-
lála után jelentmeg, jó egy évtizeddelmeg-
elõzve �De Re Metallica� [9] címû
munkáját. Nem ez az elsõbbség az, amiért
mûvét a fejezet alapjául választottam:
Biringuccio rendkívül világosan és már-már
kézikönyvszerûen tárgyalja a különbözõ fé-
mek és tárgyfajták öntési metódusait, így a
bronzágyúk öntését is [10].

A bronzágyúk öntõformáját agyagból készí-
tették. A felhasznált agyag tekintetében a
szerzõ leszögezi, hogy kísérletekkel kell az
adott fajta tulajdonságait meghatározni,
mert sem annak színe, sem más látható tu-
lajdonsága nem ad biztos támpontot arra
nézve, hogy megfelel-e öntészeti célokra.
Hosszan taglalja a kiválasztás szempontja-
it, leírja, hogy a sovány agyag porózus és
tartás nélküli, a kövér, zsíros viszont erõsen
zsugorodik, majd a tûzben dagad. Ezért, ha

1. ábra. A minta magjának készítése [11] 2. ábra. A minta készítése [11] 3. ábra. A forma kiégetése [11]
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a természetben nem találni megfelelõ
agyagot, a különféle talajok keverékét kell
alkalmazni, hogy elõnyös tulajdonságaik
egyesüljenek. Ha még keveréssel sem lehet
elérni a megfelelõ tulajdonságokat, akkor a
rendelkezésre álló agyagot ki kell égetni,
összetörni, szitálni, majd ezzel kell agyag-
pépet (hagyományos nevén sarat) készíteni
a formázáshoz. Az agyagpépbe gyapjú
rongydarabokat kevertek, és vasrúddal ütö-
getve homogén masszává gyúrták. A szerzõ
egyéb növényi vagy állati rostokat is alkal-
masnak tart az agyag erõsítésére, szükség
szerint trágyával finomítva a sarat, de leg-
jobbnak az említett módszert tartja. Leírja,
hogy amagok készítésénél a sárba nem sza-
bad rongydarabokat keverni, mert ezeknek
öntés után bizonyos fokig törékenynek kell
lenniük [10].

Biringuccio szerint a minta legyen kemé-
nyebb,mint a formázóanyag, és ne duzzad-
jon vagy essen szét nedvesség hatására. Az
ideális anyag kiválasztása a munkadarab
méretének és bonyolultságának függvénye.
A lejárórészekkel készült vagy több darab-
ból álló minták alkalmazását lehetõleg ke-
rülni kell. A szerzõ véleménye, hogymaggal
ellátott, bonyolult formák mintái is készül-
hetnek bármilyen rendelkezésre álló anyag-
ból, ha az utánuk maradó üreg pontos és
tiszta.

Ágyúk készítésénél a mintát fából vagy
agyagból készítették. Legjobbnak a száraz,
szilárd, csomómentes fenyõpóznát tartot-
ták, ezt az ágyúnál hosszabbra hagyták,
hogy a két végén feltámasztva forgatható
legyen. Pontosan kör keresztmetszetûre
munkálták, majd bordásra, félbordásra
vagy spirálbordásra faragták, az ágyú alak-
jának megfelelõen. A szájrésznél kiképez-
ték a tápfej csatlakozását. Amintát a két vé-
gén bakkal támasztották meg úgy, hogy el-
forgatható legyen a tengelye körül. Ekkor
ráillesztették agyûrûket, a delfineket (kötél
átfûzésére szolgáló fülek a csõcsapok fölött
� ld. lejjebb) amelyek késõbb a formában
maradtak, ha a faragott póznát (a további-
akban: orsó) kihúzták , [11].) Ez-
után a csõfar formájának csatlakozása ké-
szült el fából vagy agyagból, egy némiképp
kúpos palástfelület, alaposan bekenve
faggyúval vagy viasszal. A csõszájnál elké-
szítették a nagy, gömbszerû tápfejet. E fö-
lött alakítottak ki egy újabb kúpos felületet,
de a lábnál levõvel ellentétes irányút és ki-
sebbet. Ide került késõbb a magot rögzítõ

tárcsa. Ezeket a részeket is jól be kellett
kenni hamuval vagy faggyúval, hogy visz-
szamaradjanak, ha az orsót kihúzzák. A csõ-
csapokat (ezeknél fogva rögzül majd az
ágyú fel-le billenthetõen a talpazatába)
kellett még két nagy szöggel úgy rögzíteni,
hogy a forma készítésekor a szögek kihúz-
hatóak legyenek.

A mintát nem volt szükséges a fentiek
szerint teljes egészében fából készíteni. Ha
nem állt rendelkezésre megfelelõen vastag
fatörzs, vagy az ágyút kör keresztmetszetû-
re (nem bordázottra) szánták � vélhetõen a
költségcsökkentés okán, esetleg a nagyobb
mûvészi szabadság miatt � lehetséges volt
ezt is agyagból készíteni. Ekkor is szükség
volt egy póznára, amit nagyjából ki kellett
faragni és bakokra állítani, két végén�csap-
ágyazva�. Ezt szorosan betekerték kötéllel,
felhordtak rá egy sárköpenyt, majd annak
száradása után még kettõt vagy hármat,
amíg amintaelég vastag nem lett. Ezt olyan
sablonnal, ami egyben a gyûrûket is kialakí-
totta, le kellett simítani, majd szükség sze-
rint belevájni a bordákat vagy hornyokat

[11]). Ezt a fajta mintát nem lehe-
tett a formából kihúzni, ezért a teljes vas-
tagság elérése elõtt lesimították, hamuval
bevonták, majd folytatták a rétegek felhor-
dását és a készremunkálást a fentiek sze-
rint. A famintához hasonlóan alakították ki
a tápfejet és a fenékforma csatlakozását.
Végül a díszítményeket rakták fel. A forma
kiégetése után ( , [11]) az orsótmeg-
ütve a minta a hamuréteg mentén szétvált,
így az orsót a rajta lévõ agyaggal kihúzhat-
ták, a forma belsõ felületére tapadt agyagot
pedig egy lándzsaszerû szerszámmal az
egyik oldalon bevágták, így az leesett és el-
távolíthatóvá vált [10].

A mintát finom mosott hamuval, faggyúval
vagy más zsírral alaposan bevonták. A for-
ma készítéséhez az elsõ finom sárköpenyt
ecseteléssel kellett fölvinni. Ha ez alatt
nem volt viasz, faggyú vagy egyéb olvadé-
kony anyag, tûz fölött szárították, ellenke-
zõ esetben ezt a napra és a szélre kellett
bízni. Ezután több rétegben, rétegenként
szárítva vitték föl a formázóanyagot a kí-
vánt vastagságig, az utolsó elõtti rétegre
vékony vasdrótokat tekerve. Az utolsó réteg
sárezeket egybena helyükön is tartotta. Er-
re került hosszában hat vagy hét vasrúd,
majd az egészet vasgyûrûkkel (pántokkal)
fogták össze. Ezek fölé célszerû volt még
egy réteg agyagot húzni, hogy biztosan a

helyükön maradjanak. A formát ezután ki-
szárították, majd tûz fölött kiégették (

[11]). Ezután el kellett távolítani a lejá-
rórészeket tartó szögeket és csapokat, a
formátmegemelni, ésmint egy faltörõ kost,
az orsóval a falhoz ütni. Azorsót kihúzták, a
lejáró formarészeket eltávolították, az eset-
leges sérüléseket finom agyaggal kijavítot-
ták. A fenékrész formáját külön kellett elké-
szíteni az akár fából, akár sárból készült
mintáról. Rendkívül gondosan kellett szárí-
tani, megerõsíteni drótokkal, és kalitkasze-
rûenbefoglalniavasgyûrûkésrudakközé[10].

A mag tengelye és egyben hordozója egy
vasrúd volt, mert csak ez volt képes a kívánt
hosszúság és átmérõ mellett azt biztosíta-
ni, hogy amagnegörbüljönmeg a tûz felett
vagy mozgatásakor. Ennek pontosan kör
keresztmetszetûnek kellett lenni, egyenes-
nek és kissé kúposnak. Mindkét végén volt
horony, hogy vasból készült villákra állítva
forgatható legyen. Egyik végére egy perfo-
rált kerék került a forgatáshoz, a másik vé-
gére furatok a magtámasz rögzítéséhez.

A maghoz használt sárba kevesebb
rongydarabot, de több átszûrt lótrágyát ke-
vertek. Semmiképp nem lehettek benne ka-
vicsok, de tettek bele mosóhamut, hogy
omlós szerkezetû legyen a késõbbi eltávo-
líthatóság miatt.

A vasrudat elõször be kellett vonni ha-
muval, aztán körbetekerni kötéllel, erre
vinni fel az elsõ sárréteget. Ezt hagyták tel-
jesenmegszáradni, majd a kívánt vastagság
eléréséig több rétegben, rétegenként szá-
rítva felvitték rá a többi agyagot. Sablonnal
adták meg a végsõ formáját, majd híg sárral
lesimították. Ezután az állványról levéve
kellett a torkolatnál és a lõporkamránál hi-
ányzó részeket finom agyaggal kipótolni,
kiszárítani, nedves mosóhamuval bekenni
majd kiégetni. A magot a torkolatnál egy
tárcsa vezette meg, alul, a lõporkamránál
egy vagy több darabból álló csillag vagy ke-
rék alakú vas magtámasz biztosította [10].

Az ágyút torkolattal felfelé, álló helyzetben
öntötték, egyetlen nagyméretû tápfejjel a
csõtorkolaton.

A formát az öntõgödörben kellett ösz-
szeállítani, gondosan illesztve és erõsen
összekapcsolva horgokkal és drótokkal.
Rendkívül fontos volt a mag biztonságos
rögzítése, hogy a folyékony fém felhajtó
ereje meg ne emelje. A formát földdel réte-



genként körbedöngölték, és kialakították a
folyékony fémet vezetõ csatornákat.

Igen fontos volt nyílásokat készíteni a
forma tetején a levegõ eltávozásának bizto-
sítására. A bronzot olyan helyen kellett a
formába vezetni, ahonnan minden irányba
folyhatott. Ha egyes bonyolultabb részek
kitöltését bizonytalannak találták, külön
csatornát készítettek oda a folyékony fém
közvetlen bevezetésére.

Ezután a fémet vezetõ csatornákat elõ-
melegítették. Gesztenyefa pálcával kever-
ték az olvadt fémet, az esetlegesen meg
nem olvadt részeket ezzel ki lehetett tapin-
tani. Vasrudat merítettek a fémbe, és ha ar-
ról a bronz lefutott, a fémet elég melegnek
tartották. Ekkor kellett próbát venni az öt-
vözetbõl, és ha az óntartalmát kevésnek ta-
lálták, pótolták. Ezután a formát az elõme-
legített csatornákon keresztül a folyékony
bronzzal megtöltötték és hosszú ideig hûlni
hagyták [10].

Látható, hogy itt egy jól kidolgozott tech-
nológiával állunk szemben. A minta fából
vagy fa-agyag �kompozitból� készül. A for-
ma �szálerõsítésû�, magvasakkal szilárdí-
tott agyagforma, a mag magvasra épített
agyag. A mag helyben tartását alul magtá-

masz, felül erõs befogás szolgálja. A levegõ
távozását a formából légzõkkel biztosítják.
A fémet agyagtéglákkal kirakott, elõmele-
gített csatornákon és agyagcsöveken ke-
resztül vezetik a formába, a jó formakitöltés
érdekében szükség szerint több helyen. Bár
a szerzõ ezt nem írja le, a formatöltés való-
színûleg alulról történt több rávágással
vagy bekötõcsatornával.

Az elosztó- és bekötõcsatornák elhelye-
zése kulcsfontosságú. Talán ennél is fonto-
sabb a tápfej: a nagy méretû, gömb alakú
tápfej teljesen megfelelõnek tûnik, ám fi-
gyelembe véve, hogy az ágyú legkisebb fal-
vastagságú részéhez csatlakozik, a helyes
kitápláláshoz még valamilyen le nem írt
technológiai lépésre szükség van.

4. A Hadtörténeti Múzeummûtárgyain vég-
zett vizsgálatok leírása, eredménye

Mivel a vizsgálandó egyedek egyben mûtár-
gyak is, a mintavétel kérdése etikai problé-
mákat vet fel, a mintavételezés módja és
mennyisége erõsen behatárolt. Csiszolatok
készítéséhez alkalmas nagyságú minta ki-
emelése csak rendkívül indokolt esetben ki-
vitelezhetõ.

A vizsgált tárgyak között 8 db elöltöltõ,
a 17-18. században öntött ágyú, 1 db 19.
századi hátultöltõ ágyú és két darab 15.
századi ágyúkamra (a korai hátultöltõ
ágyúk hátsó, a töltést befogadó, eltávolít-
ható része) szerepel. A vizsgált tárgyak jól
képviselik a bronzból öntött ágyúk történe-
ti fejlõdését [12].

A mûtárgyak szemrevételezése egységes
képet mutatott: az oxidációs behatásoktól
eltekintve homogén, zárt felületeket és
pontos, mûvészien kivitelezett alakadást
találtunk. Kivételt ez alól két kínai ágyú és
egy törött ágyúkamra vizsgálata hozott:
mindhárommûtárgy erõs porozitást, lunke-

rességet mutatott. Kisebb, a felülettel
érintkezõ gázhólyagok találhatók a többi
ágyú némelyikén is, de ha vannak is ilye-
nek, elhelyezkedésük egyértelmû irányult-
ságot mutat: a torkolat közelében még jól
láthatóak, az ágyú közepe táján alig-alig
észrevehetõek, a lõporkamra és a csõfar
környékén pedig nincsenek láthatóméretû,
a felületen is megjelenõ gázhólyagok. A
gázhólyagoknak ez az elhelyezkedése az
ágyúk függõleges, torkolattal felfelé való
öntésére utal.

Némelyik ágyún (ilyen például egy 17
cm-es török csõ [13]) a csõfar közelében,
nagyjából a gyújtólyuk csõfartól való távol-
ságának megfelelõen vas-oxid látható a fe-
lületen. Ez a Biringuccio által javasolt vas
magtámaszok meglétének bizonyítéka.

A viszonylag kis behatással járó kemény-
ségmérést mindegyik vizsgálatba bevont
tárgyon elvégeztem. Az értékek jóval na-
gyobbak az ötvözet összetétele alapján várt
keménységeknél: a mai szabvány 60 HB ke-
ménységet ír elõ a vizsgált mintákhoz ha-
sonló összetételû, 10% ónt tartalmazó
öCuSn10 öntészeti bronzötvözetre, míg a
kapott eredmények többsége 110-130 HB
közötti. Ennek oka a rendkívül lassú lehû-
lés, ami lehetõvé teszi az egyensúlyi álla-
potdiagramot inkább megközelítõ szövet-
szerkezet kialakulását, vagyis a vegyületfá-
zisok megjelenését a kristályhatárokon. A
csiszolatok visszaszórt elektronnal készült
elektronmikroszkópos felvételein látható,
hogy a kristályhatárokon nagyobb rendszá-
mú atomokból álló részek vannak

További vizsgálat céljára kiválasztottam
egy jellemzõ mûtárgyat , egy
1726-ban öntött 24 fontos osztrák ágyút
[14], amibõl a szakrestaurátorral folytatott
konzultáció alapján, javítható károsodást
okozva, több mintát vettem csigafúróval. A
mintákat elektronmikroszkóppal vizsgál-
tam, és megkíséreltem energiadiszperzív

6. ábra. Az ágyú anyaga. N=100x

5. ábra. 24 fontos osztrák elöltöltõ ágyúcsõ [14]4. ábra. Az ágyúkamra anyaga. N=200x
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röntgenanalízis segítségével képet kapni az
összetételrõl és annak változásáról a minta-
vétel helyének függvényében. A kapott
eredmények alapján (inkább a forgács ké-
pét, semmint az ólomrögök felületre kenõ-
dése okán pontatlannak bizonyult mért
összetételt figyelembe véve) választottamki
egy nagyobb minta kiemelésére alkalmas, a
megszokott kiállítási körülmények között
nem látható területet az említett ágyún.

A 24 fontos osztrák ágyú anyagából ké-
szült csiszolatról elektronmikroszkóppal
készültek felvételek. A szabadabban vizs-
gálható törött ágyúkamra anyagáról [15]
mind fény-, mind elektronmikroszkópos
felvételek állnak rendelkezésre.

A pontos összetétel meghatározása
atomabszorpciós spektrometria segítségé-
vel történt. Ebbe a vizsgálatba belevontuk
az átlagostól eltérõ, kisebb keménységet
mutató 24 fontos magyar ágyút [16] is.

A vizsgálatok aMiskolci Egyetemanyagvizs-
gáló laboratóriumában AMRAY 18301 típu-
sú pásztázó elektronmikroszkóppal készül-
tek, az osztrák 24 fontos ágyú, illetve a tö-
rött ágyúkamra anyagából készült csiszola-
tokról.

A felvételeken látható az ágyú anyagá-
nak egyenletes porozitása és az anyagban
jól eloszlott ólomzárványok Kiug-
róan nagy méretû pórusok vagy egy helyre
csoportosuló zárványok nem láthatók: az
anyag szilárdsága megfelelõ. A szövetszer-
kezet nem dendrites, hanemglobulitos, en-
nek oka a rendkívül lassú (3�5 nap) lehû-
lésben keresendõ [17,18].

Az ágyúkamra anyaga gyökeresen más
képet mutat: nagy méretû zárványok, erõs
pórusosság tapasztalható .
Ólomból láthatóan kevesebbet tartalmaz ez
a minta. Külön felhívom a figyelmet az el-
szenesedett szerves szálakat tartalmazó
zárványra, ami a formázóanyagból sodród-
hatott be a fémbe, és így közvetlen bizonyí-
ték a formázásra használt agyag állati ere-
detû szálakkal történõ keverésére. A lunke-
reket valószínûleg gáz tölthette ki, a pórus
felületén levõ szemcsék egyenletes elhe-
lyezkedésébõl és gömbszerû alakjából kö-
vetkeztethetünk erre .

A vizsgálatok aMiskolci Egyetemanyagvizs-
gáló laboratóriumában Philips PYE UNICAM
PU 9100 típusú berendezéssel készültek. A

mintákat a 24 fontos osztrák, és az ugyan-
csak 24 fontos magyar ágyúból csigafúróval
vettem. A mérés nedves kémiai elõkészítés
után lángatomabszorpciós módszerrel tör-
tént, a Cu és a Pb esetében sztöchio-
metrikus levegõ-acetilén lángban, Sn ese-
tén redukáló levegõ-acetilén lángban, az
adott elem ajánlott mérõvonalain.

Az elvégzett anyagvizsgálati eredmé-
nyek szerint a vizsgált ágyúk anyaga 8-9%
ónt és 0,5�0,8% ólmot tartalmaz. Ezt az
összetételt hasonlítva a mai szabványos
öntészeti és képlékenyalakítási anyagminõ-
ségekhez látszik, hogy az óntartalom az ön-
tött minõségek alsó és a hidegalakításra al-
kalmas minõségek felsõ határa között van.
Az öCuSn10 minõség erõsen igénybevett
gépalkatrészekhez ajánlott, szívós önté-
szeti bronzot takar, míg a CuSn8 hidegala-
kításra alkalmas rugóanyag. A mért ke-
ménységi értékek inkább a CuSn8 anyagmi-
nõség szabvány szerinti 135 HB keménysé-
géhez, semmint az öCuSn10 jelû anyag 60
HB értékéhez állnak közel.

A kapott eredmények fényében amagyar
ágyú [16] eltérõ keménységéért nem az
összetételben tapasztalható eltérés a fele-
lõs, hanem nagy valószínûséggel az önt-
vény gyorsabb lehûlése, ami megakadá-
lyozta a vegyületfázisok megjelenését.

5. Agyagformába öntött bronz próbatest
lehûlésének vizsgálata

Mivel napjainkban égetett agyagformába
bronzot csak harangkészítõk öntenek, az õ
mesterségük pedig nagyban a hagyomá-
nyokra és csak kevésbé az elméleti számítá-
sokra épül, a szakirodalomban nem lehet
adatokat találni ilyen öntvények dermedési
számításaihoz. A továbblépés érdekében kí-
sérletre volt szükség a dermedési állandó
meghatározására.

A kísérletet harangöntõ
mester mûhelyében, a harangokhoz hason-
lóan, szárított, földbe ágyazott agyagfor-
mába öntve, a hõmérséklet regisztrálásával
végeztük öCuSn20 összetételû
�harangbronz� ötvözettel. Digitális beren-
dezés regisztrálta három csatornán a hõ-
mérsékletet az öntvény közepére, a belsõ
formafalhoz és 4 cm mélységben a forma-
falba beépített hõelemmel, 30 másodper-
cenkénti mintavétellel.

A próbatest dermedési idejének (td) meg-
határozása:

A megrajzolt lehûlési görbébõl
kitûnik, hogy a fém megszilárdulása 14

óra 01 perc 30másodpercnél fejezõdött be.
Ha az öntés kezdetének 13 óra 46 perc 0
másodpercet tekintjük, ez 15 perc 30 má-
sodperces dermedési idõt jelent, tehát td =
15,5 min.

A próbatest redukált falvastagságának
meghatározása

A próbatest redukált falvastagsága:

ahol a próbatest térfogata, a próbatest
felülete [19]. A próbatest átmérõje
D = 12 cm, magassága h = 20 cm, így

A dermedési állandó (m) meghatározása

A szakirodalom [18] szerint a leöntött
ágyút 3-5 napig hagyták hûlni,mielõtt kiás-
ták a formázógödörbõl. A keménység várt-
nál nagyobb értékeire ez magyarázatul
szolgálhat (ld. 4.1. fejezet).

A vizsgálat céljára ismét a 24 fontos
osztrák ágyút választottam. Az ágyút a tor-
kolattól 168 cm-re, a tengelyvonalára me-
rõleges síkkal két részre osztottam.

A torkolati rész redukált falvastagsága
így Rtorkolat=8,75 cm,míg a csõfarhoz köze-
li részé Rcsõfar = 11,25 cm. A dermedési idõ
számításához a nagyobb értéket választot-
tam, tehát a következõ számításban Rágyú =
Rcsõfar = 11,25 cm

td =
2.R

2

td, ágyú=
2 .11,252= 290,55min

» 4 h 51min.
A kiválasztott ágyú tehát 4 óra 51 perc

alatt szilárdult meg.
Ez a dermedési idõ igen hosszúnak tû-

nik, bár a korabeli leírásoknak megfelel. A
rendkívül lassú dermedés okozza az össze-
tétel által nem indokolt keménységet.
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A hõdiffúziós tényezõ (a) meghatározása
A lehûlés sebességére nézve jó támpontot
ad a forma hõdiffúziós tényezõje. A

szerint

,

ahol a hõmérséklet térbeli és idõbeli válto-
zása között kapcsolatot teremtõ tag a hõ-
diffúziós tényezõ:

A képletben a forma hõmérséklete; az
eltelt idõ; x a formafaltól való távolság; a
hõvezetési tényezõ; a forma anyagának
fajhõje és a forma anyagának sûrûsége.

A hõdiffúziós tényezõ a próbatest lehû-
lésekor felvett adatok alapján a Gauss-féle
hibaintegrál segítségével határozható meg
a következõ összefüggés alapján [20]

ahol az eltelt idõ; a (belsõ) formafaltól
való távolság, a fém dermedési hõmér-
séklete; a pillanatnyi hõmérséklet;

a formahõmérséklet, G*

pedig az a szám, amelynek hibaintegrálja

.

A hõdiffúziós tényezõ a próbatest le-
hûlésekor felvett adatok alapján a = 0,
000625 m2/h. Ez egy nagyságrenddel ki-
sebb, mint a homokformára a szakiroda-
lomban megadott hasonló adat: a homok =
0,00137 m2/h, tehát a megszokottnál jó-
val lassabb dermedés reális.

Következtetés
Megállapítható, hogy a szárított (égetett)
agyagformába öntött ónbronz rendkívül
lassan dermed. Éppen ez az oka, hogy a ha-
rangöntõk amai napig ezt a rendkívül mun-
kaigényes és kényes formázási eljárást al-
kalmazzák az egyensúlyi lehûlést a lehetõ
legjobban közelítõ öntvényhûlés elérésére.

Az ágyúcsövet mint öntvényt vizsgálva
szembetûnik, hogy a tápfej a legkisebb fal-
vastagságú öntvényrészhez, a csõtorkolat-
hoz csatlakozik. Ahhoz, hogy létrejöhessen
a csõfar kitáplálása, a torkolati rész nem
dermedhet meg elõbb, mint a csõfari rész,
tehát . A redukált falvas-
tagságok számított értékei:

Feltételezem, hogy nem csak azolvadt fémet
vezetõ csatornákat melegítették elõ, hanem
a tápfej és a torkolati rész formáját is*.

A dermedési idõ számításának
[21] által megadott képletét felhasználva a
dermedési idõ:

ahol a jelölések megegyeznek az elõbb már
ismertetett paraméterekkel, és Tfal : a (bel-
sõ) formafal legnagyobb hõmérséklete; TO:
a forma hõmérséklete az öntés megkezdé-
sekor; Ls pedig a dermedés látens hõje.
A lehûlési diagramból leolvasható adatok:

Felhasználva még a nem változó meny-
nyiségek adta egyszerûsítéseket:

td csõfar = td torkolat

ahol
C1=P1/2·rfém ·(Ls + cfém·DT);
C2 = (l·c·r )1/2 és C3 = C1 /C2

x = 1076 = 2.(759�TO)
TO= 221

Tehát a vizsgált nagyságú ágyú öntésénél a
forma torkolati részét legalább 221 °C-ra
elõ kellett melegíteni.

Ez a hõmérséklet, illetve az általa bizto-
sított td csõfar = td torkolat egyenlõség azonban
nem jelent biztonságot a kitáplálásra néz-
ve: ha úgy tetszik, ez az az alsó határérték,
ahol egyáltalán elképzelhetõ a megfelelõ
kitáplálás létrejötte.

Megfelelõ biztonságot a [22] ál-
tal bevezetett szabály ad,mely szerint a biz-
tos kitáplálás feltétele, hogy a tápláló rész
redukált falvastagsága (R') legyen legalább
20%-kal nagyobb, mint a kitáplált rész ha-
sonló jellemzõje (R), tehát: R' 1,2 R.

Mivel itt a redukált falvastagság adott, a
szabály hatását vizsgálva:

td1= 1,4.td2
Tehát a redukált falvastagság 1,2-szeres

növelése a dermedési idõ 1,4-szeres növe-
kedését eredményezi.
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7. ábra. Az ágyúkamra anyaga. N=40x 8. ábra. A kísérlet elvégzésére szolgáló forma 9. ábra. A mérésre kész forma

*Dr. Tóth Levente egyetemi docens szíves javaslata alapján. A feltételezés egybevág a Gombos Miklós mûhelyében tapasztaltakkal, ahol öntés elõtt a
beömlõcsatornán kívül a tápfej formáját is elõmelegítik.
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Hasonló a hatása a dermedési állandót
tartalmazó tag növelésének is. Ennek értel-
mében, felhasználva az elõzõ egyszerûsíté-
seket és adatokat:

x = 897 = 2.(759� )
= 310

Tehát a forma torkolati részét a Nicolas sze-
rinti biztos kitápláláshoz legalább 310 °C-ra
kell elõmelegíteni.

6. Összefoglalás

Az irodalmi források alapján nyilvánvaló,
hogy az ónbronzot igen régóta, széles kör-
ben alkalmazta az emberiség*. A felgyü-
lemlett tapasztalatok vezettek az ágyúk ön-
téséhez leginkább megfelelõ alapanyag al-
kalmazásához.

Az elvégzett anyagvizsgálatok megmu-
tatták, hogy a vizsgált korszakban hasz-
nált bronz 8-9% ónt és 0,5-0,8% ólmot
tartalmazott. Ezt az összetételt összeha-
sonlítva a mai szabványos anyagminõsé-
gekkel az látszik, hogy az óntartalom az
öntött minõségek alsó és a hidegalakítás-
ra alkalmas minõségek felsõ határa között
van. Az öCuSn10minõség erõsen igénybe-
vett gépalkatrészekhez ajánlott szívós

öntészeti bronzot takar, míg a
CuSn8 hidegalakításra alkal-
mas rugóanyag. A mért ke-
ménységek inkább a CuSn8
anyagminõség szabvány sze-
rinti 135 HB keménységéhez,
semmint az öCuSn10 60 HB-s
értékéhez állnak közel. A mik-
roszkópos vizsgálatok alapján
az ötvözet szövetszerkezete
globulitos. Kijelenthetjük,
hogy a felhasznált alapanyag
szívós, kemény ónbronz.

A bronzágyúk öntése során
� ide nem értve a cikk keretein
túlmutató, a 19. század végén
használt kokillaöntést � ége-
tett agyagformát használtak,
a máig a harangöntéshez al-
kalmazott metódussal nagy-
mértékben megegyezõen. Az
ágyú sajátos geometriája
azonban eltéréseket kívánt a

harangöntéshez képest. Az ágyút állítva,
torkolattal felfelé, több rávágással, daga-
dó öntéssel öntötték. A rávágásokat mai
tudásunk szerint enyhe emelkedéssel,
érintõ irányban vezetnénk a formaüregbe
� nincs okunk feltételezni, hogy a rendkí-
vül tapasztalt korabeli öntõmesterek más-
képp tettek volna.

Az öntvény kitáplálása az alkalmazott
tápfejjel kétséges. A fentiekben egy hipoté-
zist vázoltam fel ennek megoldására. Kifej-
tettem, hogy a forma torkolati részének
elõmelegítése nagy biztonsággal lehetõvé
teszi az öntvény kitáplálását, és az elõmele-
gítés szükséges mértékét egy adott ágyúra
meghatároztam.
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professzor korszakot
alkotott azzal, hogy a világ bányászainak
szolidaritása jegyében 1958-ban Varsóban
a világot megosztó és szembenálló két
blokk politikai viszonyai között megszer-
vezte az elsõ Bányászati Világkongresz-
szust. Azóta Moszkva, London, Lima, Belg-
rád, Madrid, Stockholm, Delhi és mások fo-
gadták a rendszerint 1 000 fõt meghaladó
létszámú tanácskozásokat, amelyeken a
szakemberek értékelték a bányászat ered-
ményeit és törekedtek elõre jelezni fejlõdé-
sének fõ irányait.

50 év elteltével �Új változások és víziók
a bányászatban� címmel 2008. szeptember
7-12. között ismét a nagy múltú és most is
jelentõs bányászattal rendelkezõ Lengyel-
ország rendezett kongresszust. Krakkóban
a Jagelló Egyetem, Wieliczkán a világörök-
ség sóbánya, Katowicében az Expo Kiállí-
tás, Belchatowban a külfejtés és Lublinban
a rézbányászat központja nyújtott kiváló
lehetõséget a földalatti és a külfejtéses bá-
nyászat elméleti és gyakorlati kérdéseinek
áttekintésére, a növekvõ mûvelési mély-
séggel járó bányaveszélyek felismerésére,
elõrejelzésére és megelõzésére irányuló új
eljárások, a mûszaki fejlõdéssel megnyíló
új lehetõségek megismerésére.

Az évforduló alkalmat adott a visszate-
kintésre, a 20. század második felében ér-
vényesült trendek értékelésére és annak
bemutatására, hogyan alakult a korábban
elsõdlegesen gazdaságorientált bányaipar
a világ sok országában egészség- és biz-
tonságtudatos, szociális és jogi felelõsségû
iparrá. Hangsúlyt kapott az államok fele-
lõssége a bányászat jelentõségének, társa-
dalmi fogadtatásának, tulajdonosi szerke-

zetének alakulásában, a világ biztonságos
nyersanyagellátásában. A magyar bányá-
szat értékelése és lehetõségei szempontjá-
ból ez a témakör különösen érdekes, mert
rávilágít olyan trendek, politikai törekvé-
sek, rivalizáló nemzetközi üzleti érdekek
kuszaságára, amilyenek nálunk is érvénye-
sülnek, érvényesülhetnek.

Globális trendek a bányászatban

A II. világháborút követõen az energiahor-
dozók és ásványi nyersanyagok iránti nö-
vekvõ igény kielégítése gyorsította a bá-
nyászati technológiák és berendezések fej-
lesztését. A földtani kutatás, az aknamélyí-
tés, a vágathajtás, a fejtésbiztosítás, a
szállítás gépesítésének, villamosításának,
automatizálásának, elektronizálásának fej-
lõdése, az irányítástechnika térhódítása
minden képzeletet felülmúlt, és folyamato-
san korszerûsítette, biztonságosabbá tette
a bányászatot. A világ bányászatának stra-
tégiai fejlõdését azonban elsõsorban nem
a mûszaki változások határozzák meg, ha-
nem a közvéleményre nagy hatást kifejteni
képes egészségi és biztonsági, környezeti
és szociális, jogi és vagyonegyesítési té-
nyezõk.

A termelésnövekedést, az új technológi-
ák és berendezések térhódítását nem min-
dig követte (követhette) azonnal a bizton-
ságtechnika fejlõdése. A nyugati országok-
ban elõször az egészség- és munkabizton-
ság ügye került elõtérbe, mivel a termelés-
koncentráció növekedésével nõtt a bánya-
szerencsétlenségek száma.1

A balesetek számának csökkentésére
mûszaki és szervezési erõfeszítések irá-

nyultak világszerte, amelyek eredményei a
megkülönböztetett figyelem következté-
ben gyorsan terjedtek. A Nagy-Britanniá-
ban 1954-ben megalkotott Bányászati és
Szénbányászati Szabályzatot például kis
idõ elteltével átvette több ország bányá-
szata. Az intézkedések nyomán fokozato-
san jelentõs javulás mutatkozott. Jóllehet
bányászati balesetek a továbbiakban is tör-
téntek, a bányavállalatoknál bevezetett
munkavédelem hatására a balesetek zöme
a véletlenek közé lett sorolható.

Az 1950-1970 között bekövetkezett bal-
eseteknek más hatása is volt, mint a közvé-
lemény sokkolása. A bányaszerencsétlen-
ségek megszüntetésére irányuló követelé-
sek ugyanis lehetõvé tették gazdaságpoli-
tikai törekvések napirendre tûzését.2

Az 1970-es évektõl a bányászatban fel-
gyorsult a külfejtéses mûvelés terjedése. A
szénhidrogén-kutatás és -termelés, a csõ-
vezetékes szállítás, a tengeri fuvarozás fej-
lõdése lehetõvé tette, a közlekedés, a gép-
kocsigyártás, a vegyipar és a társadalmi fo-
gyasztás növekedése sürgette a termelési
szerkezet módosítását.

Az európai országok, gazdasági elõnye-
ik fenntarthatóságát és nyersanyagigényük
politikai integráció keretében történõ ki-
elégíthetõségét feltételezve, az alacsony
megtakarítás melletti magas fogyasztás
növekedési modelljének alkalmazása mel-
lett döntöttek. Már az 1973-ban bekövet-
kezett kõolajválság megmutatta, hogy bá-
nyászatuk háttérbe szorításával az orszá-
gok súlyosbodó problémákkal kerültek
szembe. A politikusok egyrészt nem tudnak
kielégítõ magyarázatot adni arra, hogy mi-
ért elõnyösebb vállalni az élezõdõ küzdel-
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Lehetõségek és teendõk a XXI. Bányászati
Világkongresszus tükrében

1 Balesetektõl vált ismertté a Spring Hill, Coal Brook, Aberfan, Mufulira, Buffalo Creek, Sunshine and Wankie bányák neve. 1958-ban Kanadában a Spring Hill
szénbányában a kõzetomlás 75 ember életét követelte és a bánya bezárásához vezetett. Az USA Coal Brook Colliery földalatti üzemében, 1960-ban a kõzet-
rengés 437 ember halálát okozta. Angliában 1966-ban az Aberfan bánya hányójának megcsúszása lerombolt egy iskolát és 11 épületet, legalább 144 férfi, nõ
és gyermek vesztette életét. Zambiában 1970-ben a Mufulira rézbányában a külszíni tározóból meddõiszap tört be a bányába, életét vesztette 89 fõ, és a ter-
melés a bánya leggazdagabb részében hónapokig szünetelt. Az USA-beli Buffalo Creek Valley városát 1972-ben gátszakadást követõen széniszap árasztotta
el, meghalt 118 és eltûnt 7 ember, az erõs áradatban tönkrement több mint 500 otthon. A Sunshine ezüstbányában (USA) 1972-ben tûz ütött ki, szén-
monoxid-mérgezésben életét vesztette 91 fõ. Zimbabwében 1972-ben szénporrobbanás sújtotta a Wankie szénbányát, 472 fõ vesztette életét.
2 Lord Robens 1972-ben �Munkabiztonság és egészség� címmel beszámolót készített és javaslatot tett a biztonság szabályozására, nyilvántartására a tech-
nológia fejlesztésében és egyebekben. A beszámoló nyomán 1974-ben megalkották az Egészség- és Munkabiztonsági törvényt, amely általános szolgáltatási,
bányászati munkáltatói felelõsséget írt elõ és a Szabályzathoz, a gyakorlati irányításhoz a tevékenységet engedélyezõ kódokkal meghatározott intézkedéseket
rendelt. Kialakult a XX. század bányászatának történetében fordulatokat hozó állami beavatkozás mintája.
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met a járadékot ígérõ külföldi erõforráso-
kért, a kitermelõ országokkal a jövedelem-
bõl való részesedésért, és az ellátás bizton-
ságának kockázatát a hazai erõforrások ki-
aknázásával szemben. Másrészt az így ki-
alakított közgazdasági modell hibája, hogy
az államok saját bányászatuk sorvasztásá-
val megfosztják gazdaságukat a fejlõdés
hajtóerejétõl, a nyersanyagok kitermelésé-
nek és feldolgozásának megkönnyítésére
irányuló törekvéstõl. Az európai gazdasá-
gok jelenlegi lemaradásának egyik oka,
hogy bányászatuk csökkenõ részesedése a
világ termelésében együtt jár a
versenyképesség romlásával.

Kevés európai makrogazdasági elem-
zést találunk, amely az európai bányászat
nem piaci szabályozása és a gazdaság visz-
szaesése közötti összefüggés számszerûsí-
tésére vállalkozik. Noha ismert a nemzeti
jövedelem és a nyersanyagok trendjének
hasonlósága a közgazdasági
doktrína változatlan, és a bányászatra ki-
fejtett politikai nyomás fokozódik.

Az 1980-1990-es években az ásványi
nyersanyag- és energiapiac fölötti rendelke-
zés céljának elérését tovább segíti a termé-
szeti környezettel való törõdés évszázados
múltra visszatekintõ gondolatának kiegészí-
tése azzal, hogy a természeti erõforrások

iránti igény és kielégítése fenntartható mó-
don alakuljon.A kérdés ilyen felvetéseelõre-
vetítette, hogy a bányászat, a természetébõl
adódó környezeti beavatkozások következ-
tében, összeütközik a környezetvédõkkel. A
Bruntland Bizottság 1987-ben megjelent
�Közös jövõnk� címû zárójelentése már csí-
rája és általánosító biankó forgatmánya lett
a környezeti és a humán fejlõdés �fenntart-
hatósági� koncepciójának, amely nyomán a
bányászati körzetekben élõk környezetvé-
delmérõl kibontakozott mozgalom hatására
a nyersanyagtermelés és -felhasználás kör-
nyezeti hatásai a civilizációt veszélyeztetõ
tényezõkhöz sorolódtak. A bányászat és a
tiszta környezethez való jog ütköztetése va-
lóságos dilemma lett a nyersanyagtermelõ
országokban, amelyet törvényi beavatkozá-
sok sem tudnak feloldani.3 Abeavatkozások-
kal azonban a bányászat hosszadalmas
egyeztetésekre kényszerül különbözõ állami
és nem kormányzati szervezetekkel, közöt-
tük hozzá nem értõ civil csoportokkal.

Az igazgatási fölényt tovább erõsíti a
sokrétû regionális szociális szempontokkör-
nyezetvédelemmel való kapcsolása. Az
egyeztetési kötelezettségekkel a bányászat-
ra hárulnak olyan nem bányászati, regioná-
lis feladatok, mint a közúti megközelítés, a
vízgazdálkodás és az infrastruktúra fejlesz-

tése. A szociális nyomást növeli, hogy az
ENSZ is erõsíti � a lakosság tájékozottsága
és értelmes döntési mechanizmusa esetén
egyébként helyesen � a szabad és nyilvános
egyetértés, a fejlesztés eredményébõl való
részesedés, a kedvezõtlen hatások mérsék-
léseésellentételezéseelvét. A lakosság nem
kellõ tájékozottsága, felkészültsége miatt
azonban a bányászat, a központi kormány-
zat és a helyi közösségek képviselõi között
viták, összetûzések vannak függetlenül at-
tól, hogymilyen fejlettek az országok.4

A bányászat visszaszorításának víziója �
a bányászat környezet- és vízszennyezése,
valamint egyebek miatt �, alkalmas politikai
feszültség keltésére a helyi lakosság köré-
ben. A bányászatot érintõ törvényi, állami
és bírósági eseti határozatok gyakran nem
csupán egy adott bányára vonatkoznak, ha-
nem megalapozatlanul kivetítik azokat az
egész bányászatra. Ennek következménye-
ként a bányászat jelentõs kompenzációt fi-
zet a közösségeknek és/vagy ellehetetle-
nül. Nem ritkán államközi konfliktusok ke-
letkeznek, mert nehéz megállapodni ab-
ban, hogy kinek a rovására történjen a bá-
nyászat, illetve a felhasználás korlátozása
és a klímavédelem. Gyakori, hogy a bánya-
bezárások és a bányanyitás leállítása kor-
mányzati döntések következménye.5

1. ábra. A világ bányászati termelésének megoszlása, mt 2. ábra. A fémtermelés és a gazdaság növekedése

3 Ausztráliában a bányászatra kedvezõtlen változások elfogadtatására 1996-ban a Környezeti Irányítás Gyakorlatához Bányászati Önkéntes Szabályzatot
fogadtak el. A törvény a közösségi tanácskozás, a folyamatos fejlesztés és a nyilvános jelentés kötelezettségét, valamint környezetvédelmi bemutatók
tartását, a fejlõdés mérését írja elõ a bányászat számára.
4 Szociális és környezetvédelmi viták keletkeztek például a fejlett Ausztráliában és Kanadában, a fejlõdõ Pápua Új-Guineában és Indonéziában. Kimenetelüket
tekintve a bányászat és a közösségek viszonyának befolyásolásában fordulópontot jelentettek például a Bougainville, az Ok Ted és a Grasberg bányák esetei.
Bougainvilleben a bányajáradék körüli vita robbantott ki összetûzést. A földtulajdonosok szerint nem részesültek kellõ mértékben a szigetükön lévõ rézbánya
eredményébõl. Felkelés tört ki, amely átcsapott a bánya határain, és 1990-ben a bánya bezárásához vezetett. A bezárást követõ gerillaháború 20 ezer életet
követelt, katonai zárlat bénította meg a sziget gazdaságát és infrastruktúráját. Az Ok Ted-i bánya esetében a földtulajdonosok kártérítést követeltek a Fly River
folyóban napi 100 ezer tonna hulladék kibocsátásával keletkezõ környezeti károkért. A BHP állítása szerint a bánya kibocsátása megfelelt a kormány
környezeti monitoring programjának. 1990-ben szociális elégedetlenség volt a Grasberg réz- és aranybányában Irjan Jyaban. Az elégedetlenséget a helyi
lakosság körében a bányamûveléstõl várt helyi közösségi elõnyök elmaradása, a vélt szociális és környezeti hátrányok váltották ki.
5 Ausztráliában leállították a Shoalwater Bay és a Coronation Hall új uránbányák tervezését. A Munkáspárt által 1994-ben elfogadtatott törvény szerint
Ausztráliában új uránbányák nem épülhetnek. Kormányzati döntés volt a mi uránbányászatunk megszüntetése és a lignitre épülõ erõmû bõvítésének
megakadályozása is.
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A globális bányászatra veszélyes követ-
kezményeket hordozó bírósági és hatósági
határozatok nyomán sok országban nagy
területeken lehetetlenné válik a bányászat
(Natura 2000), vagy költséges és hossza-
dalmas eljárásoknak vetik alá a használat-
bavételt.

Az európai bányászati akadémiák és hi-
vatalok közremûködésével 2003-ban ta-
nulmány készült a nem energiahordozó
nyersanyagok körében tapasztalt politiká-
ról és ellátásról. A tanulmány kimutatta,
hogy sok európai ország politikájában az
ásványi nyersanyagellátás ügye alacso-
nyabb szintû, mint például a környezet-, a
természet- vagy a vízvédelem kérdései. A
saját bányászatuk jövõjét tagadó, a fenn-
tartható fejlõdést negatívan értelmezõ or-
szágok bányászati termelésének megtor-
panása, visszaesése következtében növek-
szik a termelésben a politikailag bizonyta-
lan országok részesedése és �
ahogy azt a szakma régen elõrevetítette �,
csökken a felhasználó országok nyers-
anyagellátásának biztonsága.

Az aránytalan természetvédelem a bá-
nyászat fejlõdését fékezõ országokban kor-
látozza a hozzáférést a bányászati és föld-
tani statisztikai adatokhoz és ismeretek-
hez, hátráltatja és drágítja az ásványva-
gyon hasznosítását. A regionális problé-
máktól való félelmében a nyersanyag-poli-
tika például az építõipari anyagok, az ércek
bányászatát is hátrányos helyzetbe hozza a
természethasznosítási döntésekben.

A bányászatban is trend a hosszú távú

globális konszolidáció, az összevonási és
felvásárlási (M&A) hullám, amely több éve
részvényjövedelmezõségi forrás. Ez zavart
kelt, mert szûkül az emberi tõke, gyorsan
növekszenek a költségek és a beruházási
tõkeigények. Az összevonásokat azzal in-
dokolják, hogy a méretnövekedés, az ala-
csonyabb fajlagos költség, a tömegterme-
lés és a hosszú távú értékesítés, amunka és
az eszközök szakosítása növeli a hatékony-
ságot, a marketingre és kutatásra fordított
erõforrások az állandó költségeket megha-
ladó áron értékesíthetõk. Ezzel szemben a
konszolidáció alapvetõ oka valószínûleg
az, hogy egyszerûsíti a befektetés-kuta-
tást, és a nagyobb társaságok kedvezõbbek
az intézményi befektetõk számára.6 2006-
ban az összevonások értéke elérte a 145
milliárd dollárt, 2007 rekordév volt a 903
bányászati összevonási ügylettel .

Ezzel a 10 legnagyobb társaság érték-
ben a világ ásványi nyersanyagpiacának
34%-ával rendelkezett. A konszolidáció
aránya a bányászatban várhatóan tovább
fog nõni, ezért valószínû, hogy a közeli jö-
võben néhány megavállalat fogja uralni a
termelést és diktálni az árakat.

A közelmúltban tartósan érvényesült
változásokat összefoglalva: szaporodnak a
bányászatot nehezítõ tényezõk a stratégiai
tervezésben, a foglalkoztatásban és a bá-
nyászati jogban. Sok ország bányajogában
a késõi 70-es években megjelent környe-
zetvédelmi tényezõkre vonatkozó elõírások
idõvel meghatározókká váltak.

Az 1980-as évektõl a bányászat helyze-

te határozottan romlott. Erõsödött sok he-
lyi közösség tiltakozása a bányászati mûve-
letekkel járó közösségi hátrányok és kör-
nyezeti károsodások miatt, az 1990-es
években jogivá és politikaivá váltak a bá-
nyászati vezetést befolyásoló ügyek, és
szaporodtak a bányászatot sújtó bírósági,
kormányzati és szabályozási hátrányok.

A századfordulón Európában a bányá-
szat nélküli megerõsödés szemlélete vált
vonzóvá. Míg az 1950-70-es években a vál-
tozások még a bányászati gyakorlatra kor-
látozódtak, a bányászat megújulását a gaz-
dasági és technikai tényezõk mozgatták,
mára a helyi és nemzetközi közösségi kifo-
gások következtében sokasodik a vállalko-
zások elakadása. A részvények jövedelme-
zõségének maximalizálása vált a törekvé-
sek lényegévé, és nyilvánvaló az általános
törekvés a szociális és konszolidációs té-
nyezõk érvényesítésére a szabályozásban.
Az utóbbi 50 évben trendszerûen érvénye-
sülõ egészségi és biztonsági, környezeti és
szociális, jogi és vagyonegyesítési ténye-
zõk a globalizáció korában a bányászati
stratégiai tervezés tényezõivé váltak.

Az ásványvagyon igénybevételérõl

Az ásványvagyonok kimerülésérõl és hosz-
szú távon rendelkezésre állásáról a vita az
1970-es években élezõdött ki és jelenleg is
tart. Ennek okai a következõk: az ásványva-
gyon és a nyersanyagkereslet jövõbeni ala-
kulásának bizonytalansága, valamint az
ásványtermékek termeléséhez és használa-

3. ábra. A bányászat termelése az országok politikai stabilitása szerint 4. ábra. Összevonások 1995�2007 között

6 Az összevonási mûveletek száma és értéke már az ezredforduló elején folyamatosan nõtt. 2000-2002 között összeolvadt a BHP a Billitonnal 25 milliárd dol-
lár tõkeértékû társaságot alkotva. A Barrick Gold és a Homestake Mining összevonásával létrejött a második legnagyobb aranytermelõ 8,8 milliárd dollár
tõkével, a Goldfields Ltd. a Delta Gold Ltd.-vel egyesült, az Anglo Gold a Normandy Mining Ltd.-t, a Rio Tinto az Ashton Miningot, a North Ltd. a Colmaco-t, az
X-Strata a Mount Isa Minest vásárolta meg. 2003-ban a Norilsk bekebelezte a Stillwatert. 2004-ben az Anglo Gold egyesült az Ashantival, és 2005-ben a BHP
Billiton bekebelezte a WMC Resourcest. 2006-ban a CVRD megszerezte a Canico Resorcest és az Inco Ltd.-t, a Gold Corp. bekebelezte a Glamis Goldot. 2007-
ben az X-Strata megvette a Falconbridget, a CVRD Incot, a Freeport McMoRan Coppert és 26 milliárd dollárért a Goldé lett a Phelps-Dodge, míg a Norilsk 4 mil-
liárd dollárért bekebelezte a LionOret. A Rio Tinto kötötte a bányászat legnagyobb üzletét, 38,1 milliárd dollárért megvette az Alcant. Ezzel a Rio lett a világ
második legnagyobb alumínium-termelõje. 2008-ban a Rusal 25%-ot szerzett a Norilsk Nickelbõl.
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A bányászati össze-
vonások tõkeértéke

A bányászati összevonások tõkeértékének részaránya az
összes ipari tõkeösszevonásból
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tához kapcsolódó teljes társadalmi költség
számítására szolgáló, általánosan elfoga-
dott módszer hiánya. Az elsõ probléma
megoldására van eljárás, az ásványvagyon
minõségét és elhelyezkedését jellemzõ em-
pirikus adatok hiányában azonban lehetet-
len pontosan megjósolni az árak hosszú tá-
vú tendenciáit. A kereslet és a teljes árak
jövõbeni alakulásának bizonytalanságami-
att nehéz a megbízható, hosszú távú prog-
nózisok kidolgozása.

Az elõrejelzést a teljes ár képzésével
kapcsolatos bizonytalanságok is nehezítik.
Széleskörû az egyetértés abban, hogy a
nyersanyagok ára tükrözze a teljes társa-
dalmi ráfordítást. Arról azonban vitáznak,
hogy mekkorák a külsõ (externális) költsé-
gek, és hogyan kell azokat becsülni. Ha
nem tudjuk õket számolni, a közérdekben
nem jelenhetnek meg a valós külsõ költsé-
gek, másrészt a termelõk nem fizetik a bá-
nyatermékekhez fûzõdõ környezeti és
egyéb társadalmi költségeket. Így a terme-
lõk kevésbé lesznek érdekeltek az ezeket
csökkentõ új technológiák fejlesztésében.
A valós költségek ismerete nélkül a társa-
dalom nem tudja a vagyon kimerülésével
járó áremelkedést szabályozni. Az
externális költségek megbízható számítási
módszere nélkül nem zárható ki olyan szél-
sõséges vélemények érvényesülése, ame-
lyek eltúlzott külsõ költségeken alapuló
magas árakkal végeredményben ellehetet-
lenítik az ásványi nyersanyagok jövõbeni
használatát.

A társadalomnak képesnek kell lennie
az externális költségek ésszerû pontosságú
mérésére. Különben nem tudható,mennyit
köteles a termelõ megfizetni. A környezeti
javak esetében az értékelés rendkívül bo-
nyolult probléma. A kormányok sok eset-
ben számolnának a teljes társadalmi költ-
séggel, de problémát jelent, hogy az
externális költségek � például a globális

felmelegedés esetében is � a globális kör-
nyezetben jelentkeznek. Ilyenkor a kormá-
nyok elõnyben részesítik azt, hamás orszá-
gok vállalatai fizetik az externális költsége-
ket. A fejlõdõ országok is vonakodnak at-
tól, hogy a kicsi és kézimunkával mûködõ
bányáikat a teljes társadalmi költség meg-
fizetésére kötelezzék. Ezért a vita folyta-
tódni fog. Ugyanis senkinek sincs a birto-
kában olyan információ, amely alapján az
elkövetkezõ évszázadokra meg lehetne
mondani (jósolni) az ásványi nyersanyagok
rendelkezésre állását, és állítani vagy ta-
gadni azt, hogy az új technológiák a távoli
jövõben képesek lesznek-e vagy sem ellen-
súlyozni az ásványvagyon kimerülésével já-
ró áremelkedések hatását.

Az elmúlt évtizedekre vonatkozóan az
ásványvagyon kimerülésének társadalmi
veszélyeit illetõen a szakértõk általában
egyetértenek abban, hogy ha a jövõben
megjelenik a nyersanyaghiány, akkor an-
nak (a magasabb költség és ár megfizethe-
tetlensége miatt) gazdasági és nem fizikai
eredetû okai lesznek. Ebbõl következik,
hogy a hiány csak fokozatosan következhet
be, mert a valós árak, évtizedekben szá-
molva, folyamatosan emelkednek.

A bányászat szakmai álláspontja a
nyersanyagok kimerülésérõl ellentétes a
fenntartható fejlõdést, a környezettuda-
tosságot, az újrahasznosítást, a megújuló
energiaforrások használatát és megõrzé-
sét a bányászattal szemben hangoztató
nézetekkel. A szakma meggyõzõdése az,
hogy a világ átmeneti állapotban van, és a
jelenlegi állapota nem fenntartható. Egy
évszázaddal ezelõtt a társadalom még
döntõen a széntõl és a fától függött, ezek-
kel fûtöttek, és ezek voltak a gazdaság
mozgatórugói. Manapság erõs az olajtól,
a földgáztól, a nukleáris energiától való
függés. Egy évszázad múlva ez az összeté-
tel újra változni fog. Nem tudni, hogy

mely ásványi nyersanyagok fognak kevés-
bé vagy jobban rendelkezésre állni a jövõ-
ben, de a nyersanyaghiány nem elkerül-
hetetlen. Az új mûszaki megoldások ki-
küszöbölhetik a felélést. A múlt század
példái is azt bizonyítják, hogy az aktuális
vagyon hosszú idõre biztosítható. A né-
pesség és gazdasági növekedés eddigi
alakulása alapján sajátos azok-
nak a gondolkodása, akik a nyersanyagok
rendelkezésre állásának meghosszabbítá-
sát a lakosság növekedésének mérséklé-
sével és a nyersanyagfogyasztás csökken-
tésével kívánják elérni.

Ugyanakkor egyet lehet érteni azokkal,
akik azt állítják, hogy a hagyományos
nyersanyagoktól való függésünknek vala-
mikor csökkennie kell. Az emberiség jóléte
szempontjából azonban ennek önmagában
kevés a jelentõsége. Igazán az számít,
hogy a társadalom képes lesz-e a jelenlegi-
ekhez hasonló vagy olcsóbb árakon a jelen-
legi jó minõségû ásványi nyersanyagokkal
fedezett szükségleteket más nyersanya-
gokból kielégíteni. A nem megújuló ener-
giaforrások használata rávilágít arra, hogy
lehetetlen egy változás nélküli világ. A je-
lenlegi bányászat biztosítja a távlati ellátás
és az olyan új technológiák fejlesztésének
a lehetõségét, amelyekkel a jövõben más
nyersanyagokból is kielégíthetjük � a kör-
nyezetet és az egyéb közvagyont nem
szennyezõ vagy romboló módon � a szük-
ségleteket. Annak azonban, hogy vajon az
emberiség képes lesz-e sikeresenmegolda-
ni ezt a problémát, csak a jövõ (az idõ) a
megmondhatója.

Hazai bányászati lehetõségek a világ bá-
nyászatának tükrében

A fokozódó társadalmi feszültségek ellené-
re az elmúlt 50 évben a társadalmi-gazda-
sági és tudományos-mûszaki haladás az ás-

5. ábra. A népesség és a gazdasági növekedés alakulása 6. ábra. A világ bányászati termelése nyersanyagcsoportok szerint
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ványi nyersanyag erõforrások felhasználá-
sának növekedésével valósult meg.

A korszerû állam gazdaságának állapo-
tát, lakosságának életszínvonalát és tartós
fejlõdésének kilátásait meghatározza az
energetikai, fém, építési és egyéb nyers-
anyagok felhasználásának mennyisége és
hatásfoka. Ez abban is kifejezésre jut, hogy
a fejlett ipari országok részesedése a világ
ásványi nyersanyag felhasználásából meg-
haladja az 50%-ot a lakosság 16-17%-os
aránya mellett.

A bányászat építõanyagok nélküli ter-
melésébõl 85-90% az energiahordozó

. Az ásványi energiahordozók kö-
zül az olaj, a gáz, a szén és az urán adja a vi-
lág energiatermelésének 97-98%-át, amely
éves növekedési üteme 1950-1985 között
évi 3,5-3,9% volt, 1985 óta 1,6-1,7%.

1980-2004 között a szén részesedése a
villamosenergia-termelésben 38,4-40,2%-
os szinten stabilizálódott (a földgáz
19,6%-ot ért el). Az olaj-, a víz- és a nukle-
áris energia részesedése a villamosener-
gia-termelésben enyhén csökkent, mert vi-
szonylag magas szintrõl indulva nõtt a
megújuló források részesedése.

A szén alapvetõ ipari nyersanyagként is
megõrizte szerepét, és az olaj után a máso-
dik primer energiahordozó. 1980-2006 kö-
zött a világ szénfelhasználása 71%-kal, át-
lagosan évi 2,1%-kal nõtt, és 2006-ra elér-
te a 4,4 milliárd egyezményes tonnát. A
szénfelhasználás (hõ és koksz egyaránt)
növekedése kiugróan nagy volt Kínában
(290%) és Indiában (316%), ami szorosan
összefügg gazdasági és demográfiai poten-
ciáljuk növekedésével, és a szénvagyon ki-
aknázása erõsen kihat a világgazdaságra a
fenntartható fejlõdés tekintetében. A világ
összes másodlagos energiatermelésében
2004-ben az olaj részesedése 34,3%, a szé-
né 25,1%, a földgázé 20,9%, az éghetõ
megújulóké és hulladékoké 10,6%, a nuk-
leáris energiáé 10,6%, a vízenergiáé 2,2%
és az egyebeké 0,4% volt.

A kongresszuson elhangzottakból a
szénre vonatkozóan az a következtetés
vonható le, hogy a rendelkezésre álló ás-
ványvagyon és a termelési kondíciók alap-
ján a szén szerepe még sokáig fontos és
stabil marad. Az ásványvagyon földrajzi
megoszlása is erõsíti a szén jelentõségét,
mert felhasználása csökkenti a kereskedel-
mi egyeduralomból eredõ kockázatot.

Az urán felhasználása a villamosener-
gia-termelésben a 20. század végéig nö-
vekvõ tendenciát mutatott, és az ezredfor-

dulóra elérte a 64
ezer tonnát. Ugyan-
akkor az uránbá-
nyászat termelése
évi 32-35 ezer ton-
nával gyakorlatilag
azonos szinten ma-
radt. Így évente
mintegy 27-30 ezer
tonna hiány kelet-
kezett, amelyet az
1990-es években
Oroszország fede-
zett az urán döm-
pingáras értékesítésével. Ezzel átmeneti-
leg nagyon leszorította a piaci árakat, mi-
közben saját termelése közel 50%-ban nem
fedezi a saját atomerõmûvei mintegy évi
4 000 tonna fogyasztását. Az USA ugyanak-
kor törvénnyel tiltja az urán kivitelét. A fej-
lett országok részesedése az urántermelés-
ben 1997-ben 60%, a felhasználásban 82%
volt.

A hazai nyersanyag-energetikai ipar fej-
lesztésében is a világtendenciákra való ala-
pozás volna a kedvezõ. Ismét aktuális az
1970-es években megfogalmazott mûszaki
kérdés: milyen arány legyen a három leg-
fontosabb energiahordozó, a szén, a szén-
hidrogének és a nukleáris energia között?
A kérdés elsõ megfogalmazásától eltelt kö-
zel 40 év alatt (drágán) megtapasztalhat-
tuk a szénhidrogének irányában bekövet-
kezett eltolódás gazdasági és ellátásbiz-
tonsági hátrányait, az uránbányászatunk
elhamarkodott felszámolásának a követ-
kezményeit. Látjuk, hogy a megújuló ener-
giából a szükséges áramtermelés tizede
sem képzelhetõ el még a Duna vízierõ-po-
tenciáljának hasznosítása esetén sem. A
biomasszából termelõdõ energiatartalom
kisebb a társadalom által igényeltnél, ezért
ezen a bázison a fejlõdés sem fenntartható

Az 1980-88 között még stagnáló bányá-
szatunk által 50,2-52,6%-ban hazai ener-
giaforrásokból kielégített belföldi energia-
felhasználásunk 2007-ben már 90,1%-ban
importból származott. Ásványvagyonunk
és mûszaki adottságaink alapján csak a
szén és a lignit nyújthat ésszerû, gazdasá-
gos és megbízható megoldást ennek a ked-
vezõtlen aránynak a csökkentésére. Ener-
giaellátásunk fejlesztésérõl az eddigieknél
sokkal jobban kell saját erõnkre támasz-
kodni, mert illúzió, hogy helyettünk mások
fognak a jólétünkrõl gondoskodni.

A világ gyakorlata azt mutatja, hogy a

globális hatalmi viszonyok és döntési me-
chanizmusok nem követelik meg az elmúlt
évek �fenntarthatatlan növekedési mo-
delljének� kritikátlan alkalmazását. A vi-
lággazdaság vezetõ országai fejlesztik bá-
nyászatukat. Nálunk az állam az elmúlt
évtizedekben nem hasznosította kellõen a
tulajdonában lévõ szén- és lignit-, bauxit-,
uránérc és egyéb ércvagyont, a világvi-
szonylatban jelentõs réz- és komplex érc-
elõfordulást, pedig elkerülhetetlen a ha-
zai nyersanyag- és energetikai ipar fej-
lesztése geológiai eredetû nyersanyagok
bázisán.

A jelenlegi hazai válság kiváltó okainak
és a reményünk szerint bekövetkezõ stabi-
lizációs idõszak feladatainak felmérésében
hagyni kellene a szakmai kompetencia ér-
vényesülését a gátlástalan állami beavat-
kozás helyett, és számításba venni, milyen
lehetõségeket ajánlhat fel a hazai bányá-
szat a tisztes megélhetés érdekében.

Egyszer majd a bölcselõk igyekeznek
feltárni, hogy a 20. század végének és a 21.
század hajnalának változásai milyen nyo-
mot hagytak az országban, a lakosság túl-
nyomó részének megélhetésében, és azt
mennyiben befolyásolta a természeti
adottságaink és a gazdaságunk fejlõdése
közötti összhang, vagy annak hiánya.

A magyar gazdaság jelenlegi állapotá-
ban sürgõssé vált bányászatunk lehetõsé-
geinek a helyzet jobbítására irányuló feltá-
rása. Igaz ugyan, hogy az utóbbi két évti-
zedben nyersanyag- és energetikai iparunk
termelési és mûszaki-tudományos potenci-
áljának jelentõs része odaveszett, az or-
szág külsõ és belsõ feltételei között a gaz-
daságos és biztonságos nyersanyagellátás-
ban a hazai bázist mégis lényegesen na-
gyobb szerephez kell juttatni.

Magad uram, ha szolgád nincs!

7. ábra. A szén fontos marad az energiakínálatban
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Mi, a 21. Bányászati Világkongresszuson és Kiállításon résztvevõ 40 ország képviselõi, akik Lengyelországban, Krakkóban találkoz-
tunk, támogatjuk a �Krakkói nyilatkozatban� kifejtett állításokat és kötelezzük magunkat, hogy kezdeményezzük azok megvalósulá-
sát.

1. A bányászat változatlanul a gazdasági és társadalmi fejlõdés kulcsa a világ régióiban. Fontos feladat marad az országok együtt-
mûködési formáinak kialakítása olyan kiegyensúlyozott fejlõdés érdekében, amelyben a nyersanyagok nem válnak a politika tár-
gyává. A nyersanyagellátás biztonsága egyre életbevágóbb az egyesült, globális világban. Ez fontos érv a bányászat fejlesztése
mellett.

2. A 21. század bányászatának nagy kihívása a nem megújuló és kimerülõ ásványi nyersanyag-elõfordulások ésszerû hasznosítása,
ami a bányászat számára azt jelenti, hogy a holnap sohasem lesz olyan, mint a ma. Ez megköveteli új elõfordulások feltárását a
Föld különbözõ részein és környezetében (óceánok alatt és más bolygókon), ami egyben rámutat az új kutatási eszközök és eljá-
rások fejlõdésének korlátjára. Ugyancsak elkerülhetetlen az ásványvagyon védelme és eljövendõ kiaknázásának elõrejelzése a
használatba vételre tervezett területek terveiben.

3. Elmúlt az olcsó energia korszaka. Sok jel mutat arra, hogy a világ olyan korszakba lép, amelyben az energia ritkább és drágább
áruvá válik, és ez a bányászatnak új kihívást jelent az energiatermelés hatékonyabb technikáinak és technológiáinak megkeresé-
sében.

4. Kihívás az egyetemes bányászat számára a földalatti és a külfejtéses mûvelés mélységének növekedése, amely a bányaveszélyek
növekedésével kihat a munkabiztonsági körülményekre. Szükséges megalkotni eme veszélyek felismerésének, elõrejelzésének és
megelõzésének új módszereit.

5. A jelenkor bányászata jelentõsen függ a környezeti viszonyoktól. Ki kell alakítani olyan ésszerû feltételeket, amelyek a környeze-
ti követelmények szem elõtt tartásával és betartásuk ésszerû költsége mellett teszik lehetõvé az ásványi nyersanyagok termelé-
sét.

6. A világ bányászattal foglalkozó országainak többségében az egyik legfontosabb ásványi nyersanyag a szén, a fekete- és barna-
szén egyaránt. Elkerülhetetlenek az erõfeszítések a tiszta szénfelhasználási technológiák megvalósítására az ipari, különösen az
energetikai fejlesztésekben, a szénhasznosítás egyéb módjainak kutatásában, valamint a szén-dioxid geológiai képzõdmények-
ben való földalatti tárolására.

7. Úgy gondoljuk, hogy a többek között a széntüzelés következtében fellépõ üvegházhatás korlátozása közös és ésszerû tetteket kö-
vetel. Csak minden ország együttes kibocsátásával lehet korlátozni ezt a veszélyt.

8. A nem energiahordozó nyersanyagok termelésének fontos területe a kõbányászat. A társadalom ismeretei a kõbányászat gazda-
sági jelentõségérõl korlátozottak. Az ágazat további fejlõdéséhez a bányászati technika és technológia innovációja szükséges.

9. A bányászat a mûszaki fejlõdési feladatainak, a tudásalapú gazdaság követelményeinek teljesítéséhez köteles együttmûködni a
tudománnyal. A sokoldalúan képzett szakemberek oktatása feltétele a 21. század bányászata elõtt álló feladatok teljesítésének.
Fontos, hogy az oktatás nemzetközi jellegû legyen, és fogadja meg professzornak, a Bányászati Világkong-
resszusok alapítójának, a világ bányászainak szolidaritását hirdetõ elvét.

10. Felhívjuk az országok kormányainak és politikusainak figyelmét a nyersanyagellátásért, az ásványi nyersanyagbányászat straté-
giájának hosszú távú fejlesztéséért való felelõsségükre.

A Google Inc., az internetes keresés és
reklámozás vezetõ cége egyre nagyobb
érdeklõdést mutat az energiaszektor mint
potenciális üzleti lehetõség iránt � adta
hírül a The New York Times.

A Google azt reméli, hogy hamarosan
olyan eszközökkel állhat elõ, amelyek se-
gítenek a felhasználóknak jobb döntést
hozni az energiafelhasználást illetõen. E
célból új embereket toborzott, köztük
mérnököket, akik a megújuló energiák te-
rületén végeznek kutatásokat, valamint

kormányzati energiaipari szakembereket,
kutatókat, akik jelentõs tapasztalatokkal
rendelkeznek az elektronikus berendezé-
sek terén. A cég Google.org nevû részlege
hatalmas beruházásokat tervez, amelyek
célja a megújuló forrásokon alapuló áram-
termelés. �Pénzt akarunk keresni és azt is
akarjuk, hogy hatásuk legyen� nyilatkozta
Dan Reicher, a Google.org klímaváltozási
és energiai kezdeményezéseit irányító
igazgató.

A Google üzleti lehetõségeket keres az energiaszektorban

Krakkói nyilatkozat

Hasznos tudnivalók

A BDSZ honlapján

(www.banyasz.hu/hasznos tudnivalók)

olvasható a

2009. január 1-jétõl érvényes

fixösszegû ellátásokról, az adó- és a

társadalombiztosítási törvények

fontosabb változásairól szóló

tájékoztató anyag.
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Szén-dioxid-kereskedelem
Lapunkban korábban több országgyûlési
anyagról (pl.: Dudar, Recsk) beszámol-
tunk, most kivonatosan közöljük az Or-
szággyûlés 2008. november 24-i ülésén el-
hangzott interpellációt és az arra adott vá-
laszt.

az MDF képviselõje in-
terpellációt nyújtott be a miniszterelnök-
höz: �Új kultúra a szén-dioxid-kereskede-
lemben?� címmel. Az interpellációra a mi-
niszterelnök megbízásából a téma szerint
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ Szabó
Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
válaszolt.

interpellációjából: ��
egy olyan sajátos, szupertitkos új kultúrát
vezetett be a szén-dioxid kvóta értékesíté-
sével kapcsolatban � Az eddigi tranzakci-
ókat versenyeztetés nélkül, a nyilvánosság
teljes kizárásával bonyolították, annyira
titkosan, hogy a kedvezményezett vevõt ki-
véve a többi potenciális vevõ sem tudha-
tott a lehetõségrõl, nehogy összebeszélje-
nek és felverjék az árat, ezzel komoly káro-
kat okozva a kiszemelt vevõnek. Az átlátha-
tóságot biztosító nemzetközi könyvvizsgá-
ló cég neve és kiválasztásának módja a
múlt heti interpellációm ellenére sem is-
mert. 'Az árat Belgium esetében nem hoz-
hatjuk nyilvánosságra, mert ezt a belga fél
kikötötte a magasabb ár elérése érdeké-
ben' � idézem Szabó miniszter urat.

� a szén-dioxid kvóta a nemzeti vagyon
része, ezzel pedig jól kell gazdálkodni, s
túlkínálat esetén nem kell kapkodni, mert a
szén-dioxid kvóta nem romlik meg. Az álla-
mi vagyon értékesítésének vannak formai
követelményei, amelyek mellõzése a rend-
szerváltás óta nem szokás, egyetlen mi-
niszter sem tekintett el ezektõl. Gondolok
itt az átláthatóságra, az értékesítés szabá-
lyaira, a tanácsadói pályázat nyilvánossá-
gára, annak a pályáztatására és az ered-
mény nyilvánosságra hozására. A Szabó

miniszter úr által alkalmazott új kultúra ki-
váló alkalmat teremt arra, hogy az eladó
összejátsszon a vevõvel, és ezzel megrövi-
dítse a közvagyont.

� Elfogadható, hogy az eladó magyar
állam ne éljen a versenyeztetés lehetõsé-
gével az árfelhajtás érdekében? � a 60
millió egységnyi kvóta értékesítése verseny
nélkül kiválasztott, névtelen tanácsadó
irányításával bonyolódjon, ismeretlen
áron? � a parlament és a közvélemény
még a pénz elköltésének prioritásairól sem
tudhat semmit, csak majd egy éves jelen-
tésben értesül azokról.�

Szabó Imre válaszából: �� semmiféle
szupertitkosság nincs, a prioritásokat az
Országgyûlés szabályozta. � a nemzeti ég-
hajlat-változási program és egy rendelet
szabályozza a felhasználás kereteit.

� A többi piactól eltérõen a kiotói kvó-
ták piacán az államok a szereplõk. Tehát
nem az európai uniós kvótákhoz � ahol ha-
zai kiosztásról beszélünk � hasonló verse-
nyeztetés zajlik, hanemanemzetköziegyez-
ményekhez hasonló módon nemzetközi pi-
acról, állam és állam kereskedelmérõl be-
szélünk. Itt a kínálati piac a jellemzõ, korlá-
tozott számú vevõvel. A szakértõk egybe-
hangzó véleménye szerint az árverés ezen a
piacon az árat csökkentené, azaz nem árfel-
hajtás, hanem az ellenkezõje következne
be. Eddig még egyik versenytárs eladó or-
szág � Lengyelország, Csehország, Szlová-
kia, a balti országok, Románia, Ukrajna és
Oroszország � sem próbálkozott árveréssel.

Az általános kereskedelmi tapasztalat
és a piac eddigi történései is arra utalnak,
hogy egy ilyen kis számú vételi joggal ren-
delkezõ rendszerben nem szabad árverést
tartani. A kiotói egységek piacán a kvóta-
kereskedelem az államok között zajlik, az
állami vagyonról szóló törvény 35. § (2)
bekezdés j) és k) pontjai pedig a követke-
zõt mondják: nem kötelezõ a versenyezte-

tés nemzetközi szerzõdés végrehajtása ér-
dekében, illetve � hangsúlyozom � külföldi
állam részére történõ értékesítés esetén
sem.

Hazánk az eladó államok között az elsõ
helyen szerzett lehetõséget a kereskedés-
re, úgy, hogy a világon az elsõk között épí-
tette ki nemzetközi szinten is átlátható
módon egy, a kiotói kvóták eladásából
származó bevételek kizárólagos éghajlat-
politikai célra történõ felhasználását ga-
rantáló szabályozást. Tehát elsõként a vilá-
gon. Olyan nemzetközi tapasztalatokkal
rendelkezõ céggel kellett ezért szerzõdést
kötni, amelynek jelentõs nemzetközi repu-
tációja van, és tapasztalattal rendelkezik a
szén-dioxid-kereskedelemhez leginkább
hasonlítható energetikai piacon. Ezen kri-
tériumoknak a KPMG felelt meg leginkább.

Az eladási árat egyrészt nem hoztuk
nyilvánosságra, mivel a szerzõdõ partner,
maga a szerzõdõ állam ezt a szerzõdésben
kikötötte. Másrészt azt gondoljuk, hogy ez
indokolt volt, jó döntés volt, mert megõriz-
zük kedvezõ pozícióinkat a további tárgya-
lások során.

A bevételeket tehát transzparens mó-
don, a zöldberuházási rendszeren keresz-
tül, olyan támogatási rendszermûködésére
fordítjuk, amely pályázati úton, mérhetõ
módon segíti elõ többek között a lakossági
és a közszféra kibocsátás csökkentését. Az
Országgyûlés által elfogadott nemzeti ég-
hajlat-változási stratégiában rögzített pri-
oritások szerint tehát legfõbb célunk, hogy
a leghatékonyabb kibocsátási csökkentést
érjük el az adott bevételekbõl, ezzel mint
egy visszatöltõdõ alapból, akár újra elad-
hatóvá válnak az egységek.�

Katona Kálmán nem fogadta el a vá-
laszt, szavazás után 185 igen szavazattal,
177 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett
az Országgyûlés nem fogadta el a választ.

Lapzárta után érkezett! 2009. március 15-én kitüntetett tagtársaink:

Széchenyi-díj: okl. olajmérnök, az MTA rendes tagja, a ME MFK egyetemi tanára;

Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat): okl. bányamérnök, az MTA rendes tagja, a ME
MFK egyetemi tanára, állami díjas, az OMBKE tiszteleti tagja;

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat): okl. gépészmérnök, a Mátraaljai Erõmû Zrt.
igazgatóságának elnöke, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke;

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat): okl. bányamérnök, az MBFH elnökhelyettese.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk!
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Elsõéves egyetemista korom (1943/44) óta
érdekel, hogy mióta létezik magyar nyelvû
kohászati irodalom. Ez az érdeklõdésem az-
óta már az öntészetre korlátozódott. Amikor
a németek orvul lerohanták Lengyelorszá-
got, pár százezer lengyel hazánkba mene-
kült. Közülük negyvenen a szülõfalumba ke-
rültek parancsnoksága
alatt. Õmûszaki ember volt, akivel Édesapám
tolmácsolásával társalogtam. Megkérdezett,
hogyan lehet az, hogy Magyarországnak van
vas- és alumíniumkohászata, de nincs keres-
kedelmi forgalomban egyetlen ilyen szak-
könyve sem. Elmondtam, hogy az egyetem
kiadta Nyersvasgyártás (1933),
Martin-acélgyártás (1937) és Hengerlés, va-
lamint Metallográfia c. könyvét
(II. kiadásban, 1944.), de ezek nem kerültek
kereskedelmi forgalomba.

Nyugalomba vonulásom után pár évig a
Mûszaki Kiadóban a kohászati és bányásza-
ti könyvek szerkesztõje voltam. Egyszer
kaptam olyan feladatot is, hogy állítsam
össze az 1945 ótamegjelent vas-, fémkohá-
szati és öntészeti könyvek listáját. Az 1948
és 1990 közötti öntészeti témájú könyvek-
bõl 52-t számoltammeg, de ez a szám való-
színûleg nem teljes. E könyvmennyiség az
öntészet teljes spektrumát átölelte, de köz-
ben 20 olyan év is volt, amikor egy önté-
szeti könyv sem jelentmeg. (Ilyen a jelenle-
gi helyzet is.) A fenti szám nem tartalmazta
a technikumi, fõiskolai és egyetemi tan-
könyveket, jegyzeteket.

A II. világháború utáni erõltetett nehéz-
ipari fejlesztés, amit a hidegháború iniciált,
elindította az öntészeti irodalom virágzását
is, de vajonmilyenek voltak a régi kezdetek,
csírák?

A munkamódszerem

Elõször a �Bányászati Kohászati Lapok név-
és tárgymutatója 1868-1950� c. kötetbõl
kiírtam az összes öntészeti témájú címet a
II. világháború végéig. (A BKL-nek 1945-
ben a háborús események miatt egyetlen
száma sem jelent meg.) Ezután az Öntödei
Múzeum, majd az OMBKE könyvtárából ki-
kerestem az öntészeti cikkeket és rövid
anyagokat. Az egyes BKL évfolyamok tanul-
mányozásakor kiderült, hogy az elõbb idé-
zett tárgymutató hivatkozásai teljesnek te-
kinthetõk, de a referátumok, rövid anyagok
nem. Ezért kénytelen voltam az említett
idõszak köteteinek tartalomjegyzékét is át-
nézni, amivel jó néhány hiányosságot pó-
tolni tudtam. Mindezt követte a közlések
átfutása vagy elolvasása.

Az elsõ könyvek

Mint közismert, hazánkban a hivatali nyelv
és a selmeci Akadémián az oktatás nyelve is
a kiegyezésig német volt. Az 1848-49-es
szabadságharc alatti magyarítási törekvé-
sek elbuktak. Csak az 1867-es kiegyezés
után indult el � lassan � a magyar nyelv
használata. 1868-ban az Akadémia magyar
lett, mert akkortól Bécs helyett a magyar
Pénzügyminisztériumhoz tartozott. Az Aka-
démia átfogó reformja 1872-ben valósult
meg. Ennek jegyében 12 bányász-kohász
tanszék létesült, köztük �

vezetésével � a rövid életû
�Fémkohászati enciklopédia, vasöntészet�
nevû tanszék. Furcsa párosítás volt! Vajon
miért került egy tanszékre a vasöntészet és
a fémkohászat? Ez idõ tájt jelentõsebb fém-

PILISSY LAJOS

Érdekességek a régi magyar öntészeti irodalomról

1. ábra. Kerpely Antal díszmagyarban

2. ábra. Kerpely Antal: A vaskohászat gyakor-
lati és elméleti kézikönyvének címlapja, 1874.

3. ábra. Kerpely professzor könyvének vasön-
tészettel foglalkozó fejezete
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öntödék még nem léteztek, csak vas- és
acélöntödék. Kubaska feltehetõen fémko-
hász volt, kissé késõbb a fémkohászati mû-
szavak alkotásában vett részt

professzorral együtt. Kubaska személye
után sokat kutattam, de nem sikerült meg-
állapítanom semmit.

1868-ban lett az új vas- és fémkohásza-
ti tanszék vezetõje. A Pénzügyminisztérium
1870-es megbízása és finanszírozása alap-
ján, 1873-ban az Akadémia kiadásában
megjelentette a Vaskohászat gyakorlati és
elméleti kézikönyvének I. kötetét: az Álta-
lános részt és 1874-ben ennek II. kötetét: a
Különleges részt Ez utóbbi kötet
az öntõk számára azért nagy jelentõségû,
mert ennek a �harmadik szakaszában� Ker-
pely megírta az elsõ magyar nyelvû vasön-
tészetet az 522-571. oldalakon, azaz 49 ol-
dalon Érdemes idézni e rész fõbb
fejezeteit:
� A vasnak másodolvasztása és mintákba
való öntése

� Anyagok a másodolvasztásra
� A kupolókemencék üzemvezetése
� Lánggal fûtõ másodolvasztók (Láng-
pestek)

� Mintászat
� Eszközök és szerszámok a mintázásra
� A mintázás különbözõ módszerei
� Lágyított (kovácsolható) öntvények
gyártása
A két kötethez tartozó rajzok (Meissen-

ben nyomva) a 3. kötetben jelentek meg, az

ún. �táblákon�. Az öntészeti fejezethez 78
illusztráció tartozik 5 táblán Fan-
tasztikus iramú munka és Kerpely zseniali-
tása kellett ahhoz, hogy e három kötet ily
gyorsan megjelenhessen, és ehhez még
nyelvújítónak is kellett lennie. E mûve évti-
zedekig az egyetlen magyar tankönyv volt.
A szöveg végén, a könnyebb megértés ked-
véért szótárt is közölt. (Kerpely Antal rész-
letes életrajzát és méltatását a halálának
100. évfordulója alkalmából lapunk 2007.
évi 1. számában közöltük.)

Mint az elõzõekbõl kitûnt, a �vasgyárak-
hoz� sok helyütt vasöntöde is tartozott,
amelyet kohászok vezettek. Sok gépgyár-
nak is volt vasöntödéje, ezeket viszont fõ-
leg gépészek irányították. Azöntészet okta-
tását a József Nádor Mûegyetem gépész-
hallgatóinak csak jóval késõbb, az 1800-as
évek végén iktatták be a tanrendjükbe. Az
öntészet oktatása a �Mechanikai technoló-
gia� c. tantárgy kereteiben folyt és folyik
évtizedeken át. gépészmér-
nök, a tanszék vezetõje oktatta itt elõször
az öntészetet. Világviszonylatban is õ dol-
gozta ki sok elméleti munkával, valamint
méréssel-kutatással a mechanikai techno-
lógia, mint új diszciplína elméleti alapjait: a
belsõ és külsõ erõk hatását kutatta a szilárd
anyagok, így a fémek mechanikai tulajdon-
ságaira. Azokat az alakításokat is kutatta,
tárgyalta, �amelyek a halmazállapot meg-
változásával járnak, amelyeknél a meleg-
ségnek (hõnek) és az oldásnak van fontos

4. ábra. Kerpely könyvének kupoló- és lángkemencéket ábrázoló oldala

5. ábra. Rejtõ Sándor kéziratos jegyzetének
címlapja, 1908.

6. ábra. Oldal Rejtõ Sándor könyvébõl

7. ábra. Rejtõ Sándor 1918-ban megjelent
könyvének címlapja
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szerepe�. Tehát az öntészettel is foglalko-
zott és oktatta azt.Megírta �Azelméletime-
chanikai technológia alapelvei és a fémek
technológiája� c. hatalmas, öt kötetre ter-
vezett mûvének 1. kötetében a 38 oldalas
vas- és fémöntészetet. E mû kéziratos, sok-

szorosított változata 1896-ban jelent meg,
a nyomtatott változat 1. kiadása 1915-ben,
a 2. kiadása 1919-ben látott napvilágot.
(Röviden még a harangöntést is tárgyalta.)
A témához hozzátartozott a metallográfia
részletes tárgyalása is, fõleg a vasé. Az Ön-
tödei Múzeum õriz egy 1908-as kézírásos,
sokszorosított jegyzetét: �Fémek öntése és
nyújtása� . Rejtõ 1853 és 1928
között élt. 1903-ban lett az MTA levelezõ
tagja, de a Szt. István Akadémiának is tagja
volt. Külföldi körökben is nagy elismerés-
nek örvendett.

A II. világháború vége elõttmég az aláb-
bi könyvek egy-két fejezete foglalkozott
enciklopedikusan öntészettel:

Gépipari zsebkönyv
két kötetben. Egyetemi Nyomda, 1937. En-
nek I. kötetében írta a Fémek
c. fejezetet (638-669. old.) és a II. kötet-
ben a Fémek öntése c. fejezetet (614-632.
old.). A vas- és acélöntészeti fejezetet

vaskohómérnök írta.
(szerk.): Alumínium ké-

zikönyv. 1942-ben a Weiss Manfréd Rt. adta
ki. Az alumíniumöntészettel 21 oldalon fog-
lalkozik 37 ábra és szabványok kíséretében.

Folyóiratok

A legtöbb öntészeti anyagot a kezdetben a
Bányászati és Kohászati Irodalompártoló
Egyesület égisze alatt megjelentetett Bá-
nyászati és Kohászati Lapok hozta le

Ennek 1. évfolyamában (1868)
mindössze két pársoros híranyag jelent
meg az öntészetrõl. Az elsõ cím: �Krupp
Friedrich aczélöntvénygyára Essenben�, a
másik: �Az öntött aczél gyártása közvetlen
gázkeverdékben� (ld. a Korai öntészeti
publikációk, a továbbiakban K.ö.p. 1-2. té-
telét a mellékletben). Mindkét híranyag cí-
me �mai szemmel nézve � fölöttébbmegté-
vesztõ, mert nem öntészetrõl, hanem acél-
gyártásról szól. Kezdetben az �aczélönt-
vény� és �öntött vas� kifejezéseket még na-
gyon általánosan használták.

A következõ, kissé hosszabb közlés Ker-
pelytõl származik: �Jelentése tapasztalati
útjáról, II. A vaspályakocsikerekekgyártása�
címmel. E közlemény teljes szövegét, az elsõ
oldala másolatával együtt a BKL Kohászat
2008. évi 3. száma tartalmazza. Részletesen
leírja a budai Ganz-öntöde technológiáját.
Utal arra, hogy a resiczai állami vasgyár drá-

8. ábra. A Bányászati és Kohászati Lapok 1.
évfolyambeli címlapja

10. ábra. Sóltz ábrája a brezovai üllõalj formájáról
9. ábra. Sóltz Vilmos cikke 1883-ból a BKL-ben: A brezovai 150.000

kilogrammot nyomó üllõalj öntésének leírása
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ga pénzen megvette Ganz licencét, de a vas-
úti kerekeket így is igen nagy (több mint
28-30%) selejttel gyártják, szemben a Ganz-
öntödével. A Ganz-eljárást sikertelenül ki-
próbálták Libetbányán és Dernõn is. Az erõ-
sen titkolt kérgesítõ fekecs borszesszel pé-
pessé kevert antimonpor, amelynek a hatá-
sában Kerpely nem hisz. Szerinte, ha ezt a
fekecset a Ganz-öntödében egyáltalán hasz-
nálják, azt szinte csak alibibõl teszik. Mindez
igen kemény kritika Kerpely részérõl, aki ek-
kor kezdõ akadémiai tanár volt (K.ö.p. 3.).

A BKL 1871-es évfolyamában a Különfé-
lék c. rovatbanmeglepõen sok öntészeti vo-
natkozást lehet találni: Mintaföveny az ön-
tödékben (15. o.), Finom vasöntvények
(152. o.), Nagy vasöntvények (168. o.), Fö-
venyminták az öntödékben (176. o.),
(K.ö.p. 4-8.). Ezek általában ábra nélküliek
és csak néhány sorosak. A �Finomvasöntvé-

nyek� szerint a �méreny� teszi a vasat jó
formakitöltõvé. Ha a szemlézõ nem írja ki a
�méreny� után az �Arsenik� szót, soha nem
jövök rá, hogy mirõl van szó.

�A Kriger-féle másodolvasztó (Cupolo-
kemence)� c. szemlézett anyaghoz (K.ö.p.
10.) már kísérõ ábra is tartozik.

Az ismerteti a felsorolásban
szereplõ közlemények megoszlását.

Látjuk, hogy a vas- és acélöntészeti anya-
gok dominálnak. A fémöntészettel és a ho-
mokokkal foglalkozó cikkek száma csak a
vizsgált idõszak végén ugrott meg. Ez elsõ-
sorban a tiszavirág életû Öntõdének volt
köszönhetõ.

A közlemények idõszakok szerinti szá-
mát a foglalja össze.

11. ábra. Sóltz Vilmos arcképe

12. ábra. Katona Lajos kohómérnök, korának
kiemelkedõ szakírója 14. ábra. Katona cikkének rajzokkal túlzsúfolt ábrás oldala, a kor szokásának megfelelõen

13. ábra. Katona Lajos a Modern vasöntészetrõl írt cikkének címlapja, 1898-ból

Fém- Minta- Formázás, Kemence Egyéb**
Vas- Acél- Temper- öntészet készítés homok

Szakdolgozat, cikk 27 24 1 15 2 13 12 5
Rövid közlemény 35 22 - 3 1 5 18 5
Összesen 62 46 1 18 3 18 30 10

1. táblázat. A magyar nyelvû öntészeti publikációk témakörök szerinti megoszlása*

(1868-1944)

Ö n t é s z e t

* Egy-egy közlemény, fõleg cikk egyszerre több témakörrel is foglalkozik

** Itt szerepel: hõkezelés, elemzés, korrózió, oktatás, bér és gazdaság
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Az öntészeti dolgozatok és híranyagok
megjelenése eléggé rapszodikus volt, mert
pl. 1876 és 1879, 1899 és 1902, valamint
1913 és 1920 között semmi öntészeti anyag
nem jelent meg a BKL-ben. Itt csak az utób-
bi nemmeglepõ,mert ha �dörögnek a fegy-
verek, alszanak a múzsák�. A szakembere-
ink zöme a fronton volt, nem az üzemben.
Ugyanez vonatkozik 1944-45-re is.

A BKL-ban a vizsgált 77 év alatt 43
öntészeti dolgozat és 52 rövid anyag jelent
meg, ami éves átlagban még egy cikket sem
jelent. Egyrészt a technika fejlõdése, más-
részt a II. világháború, illetve ennek köze-
ledése miatt az önálló szakdolgozatok szá-
ma erõsen megugrott, 28 volt, ugyanakkor
a rövid anyagok száma drasztikusan csök-
kent. A vizsgált idõszak alatt megjelent 42
cikket 21 szerzõ írta, rendszerint egymagá-
ban. Kerpely mindössze egy önálló dolgo-
zatot publikált, az 1880-ban megjelent
Mintakészítés a sárgaréz és bronceöntésnél

címût. Lapunkban ez volt az elsõ cikk a min-
takészítésrõl, de a fémöntészetrõl is, Verõ
és Jakóby megjelenéséig (K.ö.p. 14.).

A rövid anyagok általában névtelenek.
Olykor megjelenik a monogram, ami
mögött biztosan Katona Lajos neve húzó-
dik. szemlézõ bizonyára a fiatal Cotel
Ernõ, a késõbbi vaskohászati professzor.

Érdekes, hogy nem öntész, hanem vas-
kohász szakember, professzor
publikálta 1883-ban a BKL-ben az elsõ
olyan cikket, amely hazai tapasztalatok
alapján íródott: �A brezovai 150.000 kilo-
grammot nyomó üllõalj öntésének� leírása
(K.ö.p. 21.) , több ábra kísére-
tében. Ezt a 150 tonnás, tehát hatalmas
üllõaljat öntõgödörben összeállított szek-
rényben formázták be. A formaszekrény

mérete 5780x4340 mm volt. A szekrényt
fagerendákra helyezték, nehogy az eset-
leges talajvíz öntéskor robbanást okozzon.
Az öntvényt a beépítés helyéhez közel kel-
lett leönteni úgy, hogy a lehûlt öntvény a
megfordítása után lehetõleg a felhasználás
helyén álljon. A szükséges vasmennyiséget
három kupoló folyamatos üzeme biztosítot-
ta. Sóltz korábban Brezován is dolgozott,
tehát helyi ismerete volt. Az öntéskor azon-
ban Kerpely utódjaként már akadémiai pro-
fesszor volt, és eme munkálatokhoz a hall-
gatóit is elvitte. .

Sóltz Vilmos 1833 és 1903
között élt. Az Akadémián vaskohász
ösztöndíjasként 1853-58 között tanult. Sok
munkahelyen, nagy gyakorlatot szerzett.
1881-ben meghívták az Akadémia vasko-

15. ábra. Jakóby László fémkohómérnök
arcképe

16. ábra. A Jakóby által szerkesztett elsõ ma-
gyar öntészeti folyóirat, az Öntõde 1. számának
címlapja

17. ábra. A fémöntödei homokokról és vizs-
gálatukról szóló elsõ hazai dolgozatot Jakóby
írta 1926-ban a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönyében

Bányászati és Kohászati Lapok Egyéb magyar folyóirat* Összesen
Szakdolgozat Híranyag Összesen Szakdolgozat Híranyag Összesen Szakdolgozat Híranyag Összesen

1868-1879 - 12 12 - - - - 12 12
1880-1889 4 12 16 - - - 4 12 16
1890-1899 3 5 8 1 - 1 4 5 9
1900-1909 9 15 24 - - - 9 15 24
1910-1919 3 5 8 - - - 3 5 8
1920-1929 7 1 8 4 1 5 11 2 13
1930-1944 17 2 19 15 2 17 32 4 36
Összesen 43 52 95 20 3 23 63 55 118

2. táblázat. Az önálló szakdolgozatok és híranyagok száma tízévenként

* Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, Technika, Öntõde (a MÕSZE lapja)



142. évfolyam, 1. szám � 2009 25

hász professzorának, ami Kerpely után ne-
héz feladat volt. 1882-ben kinevezték az
Akadémia igazgatójának a korábbi válasz-
tási gyakorlat helyett, ami súlyos konfliktu-
sokat váltott ki a tanári karban. A tekintélye
akkor állt helyre, amikor 1894-ben sikerült
kivívnia a mérnöki cím megadását a három
szaknak. Ekkor lett az okl. kohászból okl.
kohómérnök stb. Sikerült pénzt kiharcolnia
új épület és berendezéseinek létesítésére. A
megvalósítást már nem érte meg, mert 67
évesen, betegen nyugdíjba vonult. Egyesü-
letünk is sokat köszönhet neki. Az 1885-ös
kezdeményezés az egyesület megalapításá-
ra elbukott a széthúzás miatt. Azonban a fi-
atalok (tanárok és hallgatók) létrehozták az
irodalompártoló egyesületet, amelynek
Sóltz lett az elnöke. 1892-ben ebbõl alakult
meg az OMBKE, amelynek kilenc éven át
volt az ügyvezetõ alelnöke, valójában az
egyesület vezetõje. Gyakorlati ember volt,
ésmindössze hét cikket publikált [2]. Emlé-
kének a Sóltz Vilmos emlékéremmel és bu-
dapesti sírja koszorúzásával áldozunk.

A BKL hasábjain a legtöbb dolgozatot �
a vizsgált idõszakban hatot �

adta közre, az elektroke-
mencék és az acélöntvénygyártás terüle-
térõl. Róla életrajzot, nekrológot nem si-
került fellelnem. Zólyombrézón is dolgo-
zott és OMBKE tag volt.

E korszak legaktívabb szakírója Katona
Lajos volt . Dolgozatai közül csak
kilenc volt öntészeti témájú, de közülük
kettõ könyvvel ért fel. 1898-ban Modern
vasöntészet c. dolgozatában (K.ö.p. 36.) e
témát 50 oldalon 14 folytatásban taglalja,

nyolc táblán, kereken 100 ábra kíséretében
. A másik alapvetõmûve aMa-

gyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyé-
ben (MMÉEK) jelent meg 1899-ben,
Acélöntészetrõl címen, 20 oldalon, számos
ábrával (K.ö.p. 96.).

Katona Lajos szintén vaskohómérnök
volt, aki 1866 és 1933 között élt. Oklevelét
1895-ben szerezte meg. Zólyombrézón és
Vajdahunyadon ismerte meg a vas- és
acélöntészetet. Sokat utazott külföldre; az
USA-ba, Ausztráliába, Nyugat-Európába,
olykor saját pénzén. A munkahelyeit gyak-
ran változtatta a kor szokása szerint
(Kudzsir, Kabolapolyána, Zólyombrézó,
Resica, Nyustya, Budapest Lipták-gyár, il-
letve Ganz Rt.). 1906-tól � megszakítások-
kal � magánmérnök volt. Óriási volt az iro-
dalmi munkássága: összesen 113 cikke és
kb. 450 recenziója jelent meg. 1931-tõl so-
kat betegeskedett, 1933-ban elhunyt. Ha-
talmas életmûvét elõsegítette angol, német
és francia nyelvtudása. Életérõl, munkássá-
gáról Kovács László írt kitûnõ összefoglalót
[3]. Kiemelkedõ tevékenységét a szakma az
Öntödei Múzeum panteonjában felállított
mellszobrával méltányolta.

Az elõzõkben említettem a múlt homá-
lyába süllyedt MMÉEK-t, azaz az Ybl Miklós
által szervezett Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet (MMÉE) kitûnõen szerkesztett lapját,
amely a teljes magyar mérnöktársadalom
céljait szolgálta. Késõbb szakosztályai ala-
kultak, így volt bányászati-kohászati szak-
osztálya is. Ennek élén szakmánk nagyjai

váltották egymást (köztük pl. Farbaky Ist-
ván, Hermann Miksa selmeci professzorok).
Közlönyükben olykor a kohászat jelesei is
publikáltak (pl. Kerpely, Katona, Jakóby
stb.). Könyvkiadással is foglalkoztak. Fõ tö-
rekvésük volt a magyar mûszaki múzeum és
a mérnökkamara megalapítása.

Jakóby László okl. fémkohómérnök
� ekkor már mint tervezõ és ta-

nácsadó magánmérnök � 1933 elején saját
kiadású folyóiratot alapított, az Öntõdét
(akkor így írták, ld. . A gazdasági
válság idõszakában ez merész vállalkozás
volt, a lapban hirdetõknek és egy meg nem
nevezett nagyvállalat anyagi támogatásá-
nak volt köszönhetõ. Mindössze két száma
jelent megmagánkiadásban,majd Jakóby a
lapot eladta aMagyar Öntödei Szakemberek
Egyesületének, a MÖSZÉ-nek, de õ változat-
lanul megmaradt a lap szerkesztõjének. A
harmadik számként megjelenõ, összevont
4-5. szám már a MÖSZE hivatalos lapjaként
jelent meg. Ekkor Jakóby volt egyben a
MÖSZE titkára is. Az egyesület a lapot hirde-
tésekbõl, valamint az egyesületi tagdíjak-
ból tartotta fenn. A tagok száma csekély
volt, mindössze 100 fõ, ebbõl jogi tag (vál-
lalat) 24. Mivel sem a tervezett taglétszám-
emelés, sem a nagyvállalatok felhívása nem
járt sikerrel, az elsõ Öntõde nyolcadiknak
megjelent számával � két év és egy hónapos
lét után � 1935 júliusábanmegszûnt, de rö-
vid létével is megelõzött több nagy ipari or-
szágot. A mi korszakunk � ma már ugyan-
csak megszûnt � Öntödéje jogutódjának te-
kintette magát. A MÖSZE a II. világháború
végéig élt.

18. ábra. Dr. Verõ József professzor 19. ábra. Verõ professzor is foglalkozott
öntészeti problémákkal, õ adta elõ a fémön-
tészetet a Fémtechnológia c. tárgy keretében

20. ábra. Dr. Diószeghy Dániel professzor
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A négy állandó rovat mellett az Öntõde
nyolc számában 14 cikk jelentmeg. Közülük
kettõt kell kiemelnem.
okl. vaskohómérnök: �Az ötvözetlen acél-
és vasféleségek öntési kérgének struktúrá-
ja� c. dolgozatát (K.ö.p. 109.) elõadta né-
metül az 1933. évi prágai Nemzetközi Öntõ
Kongresszuson. Ugyanis ebben az idõben a
MÖSZE volt a tagja a Nemzetközi Öntõ Szö-
vetségnek, nem az OMBKE. A másik cikkre,
(dr. Verõ József: �A formázóhomokok
gázátbocsátóképessége") még visszatérek.
A lap cikkhiánnyal küzdött, mint késõbbi
utódja, a BKL Öntöde is, 14 cikkébõl ötöt a
szerkesztõ maga írt.

Jakóby Lászlóról (1897-1957) mint
öntészeti lapalapítóról és jeles szakíróról
meg kell emlékezni, annál is inkább, mert a
közelmúltban volt halálának 50. évforduló-
ja, amelynek alkalmából az Öntödei Múze-
um udvarán lévõ szobrát megkoszorúztuk.
Végigharcolta az I. világháborút. Fõiskolai
tanulmányait már Sopronban végezte. Itt
nyerte el oklevelét 1924-ben. Több kis ön-
tödében volt üzemvezetõ, majd hat évig
(1931-ig) a Weiss Manfréd Acél- és Fémmû-
vek Rt. nehézfém- és alumíniumöntödéjé-
nek volt a vezetõje. A WM megvásárolta a
francia Gnome et Rhone cégtõl a kilenchen-
geres, léghûtéses Jupiter repülõgép-csil-
lagmotorok licencét. (Jakóby is a delegáció
tagja volt.) A motoröntést 1928-ban kezd-
ték el, mert a WM Repülõgép- és Motorgyár
Rt.-ben meg kellett kezdeni a Jupiter-mo-
torok megmunkálását és szerelését. Ha-
zánkban õ ismerte fel elsõként a nyomásos
öntés jelentõségét. Megvásárolta a cseh
Polák-cég elsõ sorozatából az elsõ két hi-
degkamrás gépet, így õ volt a hazai nyomá-

sos öntészet megteremtõje is. 1931-ben
magánmérnöki irodát nyitott több kohó- és
gépészmérnök alkalmazásával. Miután le-
tette a pallérvizsgát, kemencék, kazánok és
kémények építésére építõvállalatot hozott
létre. 1949-ben meghívták az akkor alaku-
ló Alumínium és Könnyûfémipari Kutató In-
tézet kohászati osztályának vezetõjévé. Ez
az osztály részben fémöntészeti (alumíni-
um, magnézium és alumíniumbronz), rész-
ben fémkohászati (magnézium, ólom,
cink) kutatásokkal foglalkozott. Kiterjedt
tudományos munkássága alapján 1952-
ben elnyerte a mûszaki tudományok kandi-
dátusa címet. Több akadémiai bizottság
tagja, illetve alelnöke volt 1935-44 között,
majd a háború után ismét az OMBKE szer-
kesztõ-titkára. A BKL-t anyagilag önhordó-
vá tette, és az OMBKE fenntartásához is
hozzájárult. Szeretve tisztelt fõnököm és
aspiránsvezetõm volt [4].

A szakmai köztudatban az él, hogy ön-
tödei homokok témájával elõször

vaskohómérnök foglalkozott ha-
zánkban. Kétségtelen, hogy üzemi viszo-
nyok között neki volt elõször Georg
Fischer-féle homoklaboratóriuma a diós-
gyõri acélöntödében. 1944 nyarán biztatá-
sára, mint gyakornok, magam is dolgoz-
gattam ezeken az eszközökön. Kétségte-
len, hogy neki a hazai öntészeti homokok
felkutatásában elévülhetetlen érdemei
vannak. Elsõ publikációja ebben a témában
1944-ben jelent meg (BKL 1944. 165-175.
p.). Magam is õt tartottam az öntödei ho-
mokvizsgálat és kutatás hazai úttörõjének,
de az irodalom tanulmányozásakor kide-
rült, hogy korántsem õ volt az elsõ.

Tudományosan (és az irodalomban pub-

likálva) Jakóby László volt az elsõ hazánk-
ban, aki itthoni (fõleg fémöntészeti) homo-
kokat vizsgált, elemzett: két bicskei, hat
solymári és két-két váci, illetve fehérvári
homokot. A solymári középerõs homok szi-
taelemzését is elvégezte; leírta vizsgálati
módszereit is. Eredményeit összehasonlí-
totta ismert külföldi homokokéval. Elsõ
publikációja e témáról 1926-ban, aMMÉEK-
ben jelent meg, talán ezért nem volt a szak-
mában közismert. (K.ö.p. 97.).
Saját laboratóriuma is volt. Munkája to-
vábbfejlesztett változatát a BKL-ben, 1933-
ban publikálta három részben (K.ö.p. 81.).
Kitért az adalékanyagok (pl. a lenolaj) ha-
tására, valamint a homoktárolás és -feldol-
gozás kérdéseire is.

Hajdani, nem-öntész professzorok önté-
szeti munkássága

Itt két soproni, majd miskolci professzor,
dr. Verõ József és dr. Diószeghy Dániel te-
vékenységét kell ismertetnem.

Verõ professzor (1904-1985)
egyetemi pályafutását a vaskohászati tan-
széken kezdte tanársegédként 1926-ban.
1928-banmegbízták aMetallográfia és a Fé-
mek technológiája c. tantárgyak elõadásá-
val. 1943-ban rendkívüli tanárrá nevezték ki
az új Fémtechnológia tanszékre. A vaskohá-
szati tanszékhez csak a vas- és acélöntészet
elõadása tartozott. Verõ professzor fiatal
éveiben fémöntészeti problémákkal is fog-
lalkozott [5]. AMÖSZE-féle Öntõde hasábja-
in 1934-ben �A formázóhomokok gázátbo-
csátó képessége� címen publikált dolgoza-
tot (K.ö.p. 114.), . Ebben megha-
tározza a homok ellenállását a gázok hala-
dásával szemben, amely az átlagos szemcse-
átmérõvel fordítva arányos. Megállapítja,
hogy azonos nagyságú szemcsékbõl álló ho-
mok ellenállása a térfogategységnyi homok
felületének négyzetével arányos. Iszapolt,
agyagmentes homokokat vizsgált. A víztar-
talom csökkenti a homok felületét, hatása
innen ered. A MÖSZE Öntõdében még két
cikket publikált az öntészet területérõl: az
egyik �Az öntõmû problémái� (K.ö.p. 103.).
Ebben is különös súlyt fektet a homokminõ-
ségére. A másik a �Foszfor szerepe a bronz-
olvasztásnál� (K.ö.p. 98.). 1936-ban a BKL
hasábjain az alumíniumötvözetek repedé-
kenységével foglalkozik kokillaöntéskor
(K.ö.p. 85.). Verõ �gyûrûs próbája� az alu-
mínium-kokillaöntödékben ma is használa-
tos. Az öntött tuskókban végbemenõ külön-
válások elméletével, okaival és megakadá-

21. ábra. Diószeghy 1935-ben elsõk között vizsgálta a hazai öntészeti homokok tulajdonságait
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lyozásukkal foglalkozó dolgozatában alap-
vetõ munkát publikált (K.ö.p. 89.), különös
tekintettel a gázoknak ebbéli fontos szere-
pére (K.ö.p. 102.).

Másik, nem-öntész professzorunk dr.
(1900-1969) volt

, aki 1925-ben szerezte meg a vaskohó-
mérnöki diplomáját. Az egyéves kötelezõ
üzemi gyakorlatot Ganz híres budai öntö-
déjében (ma Öntödei Múzeum) töltötte. A
diplomatervét is a vasúti kéregöntésû kere-
kekrõl írta, amely a soproni bombázások
során sajnos megsemmisült. Diószeghy
szeretett volna mérnökként visszamenni
dolgozni az öntödébe, de nevetségesen kis
fizetést kínáltak neki. Így inkább a fõiskolát
választotta. A matematika tanszékrõl
1928-ban került a neves Cotel professzor
mellé tanársegédnek. Talán a korábbi öntö-
dei emlékei, vagy inkább a tanszék igen
mostoha laboratóriumi felszereltsége miatt

kezdett foglalkozni az egyszerûbb appara-
túrát igénylõ homokvizsgálatokkal, ame-
lyeket nemcsak magyarul, de németül is
publikált. Cikke a BKL-ben, 1935-ben jelent
meg a �Homokvizsgálati módszerek megvá-
lasztása� címen (K.ö.p. 83.), 18
oldalon. 16 hazai öntészeti homokfajta
agyagtartalmát, szemnagyságát, �gázáten-
gedõ képességét�, nyomószilárdságát és
tûzállóságát vizsgálta. A szükséges beren-
dezéseket a társtanszékek bocsátották ren-
delkezésére.

A régi öntészeti irodalmunk nyelvezete

Az öntészeti magyar nyelvezet közel 1900-
ig archaikusnak mondható. Ezen nem cso-
dálkozhatunk,mert német volt az oktatás és
a szakmai irodalom nyelve. Az egyesmûsza-
vakat meg kellett alkotni. Ebbõl következik,
hogy a nevezéktan nem volt egységes. Pl. a

�magot� Kerpely rendszeresen �bélye�-nek
nevezi, mígmások �velõ�-nek. Pár évtizedig
a mintát formának, a formát mintának ne-
vezték, tehát éppen egy század óta fordítva.
A ritkábban használt kémiai elemeknekmég
a nyelvújítás korabeli elnevezését használ-
ták. Az antimon akkori neve �dárdany� volt
(tû alakú kristályai miatt), míg az oxigéné
az �éleny� (éltetõ), az arzéné �méreny�. A
kemencéket még évtizedek múltán is
�pest�-nek nevezték, a kupolót hol �cupo-
la�-nak, hol �cupolo�-nak írták. A régi szö-
vegek olvasása során akadt olyan mondat
nem egyszer, aminek az értelmét képtelen
voltam megfejteni, pedig értelmezõ szótá-
rakat, lexikonokat is igénybe vettem. A régi
helyesírás is más volt mint a mai: pl.
�aczél�, �megnemnevezett� stb. A korabeli
mûszavak egy részét a mai megfelelõivel a

mutatom be, a teljesség igé-
nye nélkül.

Álmodel hamis minta
Ázalékföld kovaföld, diatómaföld
Kemence alagy kemencefenék
Aszaló kamra szárítókamra, kemence
Bemintáz beformáz
Bronce bronz
Csepû kenderkóc
Cupola, cupolo kupolókemence
Csésze, mintaszelence kokilla
Dárdany antimon
Daru kajmó daruhorog
Dömöcsköl döngöl
Föveny homok
Föveny mintázás homokformázás
Fövenyminta homokforma
Felöntecs felöntés
Gálma, galmei (egyes) cinkérc(ek)

Gázújító gázregenerátor
Gomoly rög
Idmász sablon
Idomöntés alakos öntés
Kapcsolódó lap minta osztósíkja
Kopogtató rúd mintalazítórúd
Körbélû kör alakú, kör

keresztmetszetû
Képelhetõ alakítható
Kocsiszelence kocsikerék
Kavarda kavarókemence
Minta forma
Mintázógép formázógép
Mintaföveny formahomok
Mintaszekrény formaszekrény
Mintázás, mintászat formázás
Öntõcsap beömlõrendszer

Öntõszáj beömlõ
Öntõlyuk beömlõszár
Ömlesztõ olvasztó, általában

kupolókemence
Öntvény-takarító öntvénytisztító
Péczelés pácolás
Rudacs rúd
Szelelõ lyuk gázelvezetõ-nyílás
Térem térfogat
Térem-rész térfogatrész
Tömött tömör
Tûzveszték (fém)leégés
Választólap osztósík
Velõ, velõzet,
olykor bély(e) mag
Velõzettartó magtámasz
Velõzetnyom, velõjelzék magjel

3. táblázat
A régi öntészeti kifejezések és a mai megfelelõik (válogatás)

1. 1868. Részlet Kerpely Antal külföldi
tapasztalati útjából 3.: Krupp
Frigyes aczélöntvénygyára Essen-
ben, 58. p.

2. 1868. Különfélék: Öntöttaczél
gyártás közvetlen vasérczekbõl
gázkavardában, 193-194. p.

3. 1870. Kerpely Antal jelentése az állami
költségen tett tapasztalati uta-
zásáról, II.: A vaspályakocsikere-
kek gyártása, 113-116. p.

4. 1871. Különfélék: Mintaföveny
az öntödékben �.. 15. p.

5. 1871. Különfélék: Az öntött és
Bessemer aczél�. 119. p.

6. 1871. Különfélék: Finom vasönt-
vények, 152. p.

7. 1871. Különfélék: sz.n.: Nagy
vasöntvények, 168. p.

8. 1871. Különfélék: A fövenymin-
ták az öntödékben, 176. p.

9. 1872. Különfélék: A legnagyobb

öntvény, 39. p.
10. 1872. Különfélék: A Kriger-féle

másodolvasztó (Cupola kemen-
ce), 152-154. p.

11. 1873. Különfélék: Dudorodások a
vasöntvényeken, 29-30. p.

12. 1875. Különfélék: Kerpely Antal külföldi
beszámolója: Öntészet és mintá-
szat, 115. p.

13. 1880. Különfélék: Az öntöttvas
egyik�. 24. p.

Korai öntészeti publikációk (K.ö.p.) 1868-1944
Bányászati Kohászati Lapok
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14. 1880. Mintakészítés
sárgaréz és bronceöntésnél, 52-
54. p.

15. 1880. Különfélék: Az öntött aczél
forrasztása. Öntött vasedények,
70-72. p.

16. 1880. Különféle: Amangán értéke
az öntöttvasban, 84-85. p.

17. 1880. sz.n.: Mintázógép, 94-95. p.
18. 1881. Különféle: Kovácsvas kép-

zõdésvasöntvényekben, 27-28.p.
19. 1881. Különféle: Alakos aczélön-

tés, 157-159. p.
20. 1882. Különféle: .: Tömött

aczélöntvények öntésérõl, 145-
149. p.

21. 1883. A brezovai 150.000
kilogrammot nyomó üllõalj önté-
sének leírása, 53-55., 62-63., 75-
78. p. (12 ábra, 2 táblázat)

22. 1883. Különféle: A tüzes aczéltus-
kók kettévágásához szükséges
erõ, 89-90. p.

23. 1884. Különféle: Gmelin Ottó szabadal-
mazott másodolvasztójának víz-
hûtése, 177-180., 193-194. p.

24. 1887. Különféle: Az öntött aczél
hevítésénél észlelhetõ tünemé-
nyek, 40-41. p.

25. 1887. Különféle: Lyukacsok kép-
zõdésérõl aczélöntvényekben,
37-38., 45-48. p.

26. 1887. Drótgyártásra való
rudacsok és bugák öntése Kurz-
wernhardt-féle eljárás szerint,
161-163. p.

27. 1887. �Mitis� öntvények
lágyvasból vagy aczélból, 169-
170., 177-178. p.

28. 1889. Különféle: Az öntöttvas
elemzésérõl, 3-4. p.

29. 1890. Különféle: Az alumínium
hatása az öntöttvasra, 9-10., 17-
18., 25-27. p. (8 ábra)

30. 1891. Különféle: Vasátolvasztó
pestek hajtásához szükséges lég-
mennyiség kiszámítása, 143-
145. p.

31. 1891. Különféle: Aczél idomön-
tésérõl, 150-153. p.

32. 1893. Különféle: Olymer az öntõ
nyersvas osztályozásáról, 305-
306. p.

33. 1894.
Eljárás és készülék

öntvények bemintázására,
295-298. p.

34. 1894. : Újabb berendezés

a kéregöntésû vasúti kerekek
készítéséhez, 367-370. p.
(1 táblázat)

35. 1895. Különféle: Öntvények tö-
meges gyártásaGálócsy szabadal-
maztatott mintaszekrényeivel,
228-229. p. (8 táblázat)

36. 1898. : Modern vasön-
tészetrõl, 5-7., 14-18., 30-34.,
78-80., 99-100., 120-123., 141-
144., 161-165., 187-191., 208-
210., 226-227., 247-249., 266-
269., 280-281. p. (8 táblán kb.
100 ábra + 1 diagram)

37. 1903. Rövid közlemények: Az
öntvényfelület keménnyé téte-
lére, I. köt. 29. p.

38. 1903. Néhány szó az
aczélöntvényekrõl I. köt. 413-
419. p. (12 ábra)

39. 1903. Ingotöntés, I. köt.
719-726. p. (12. ábra)

40. 1903. Rövid közlemények: Vana-
din-adalék befolyása fémöntvé-
nyekre, II. köt.

41. 1903. Rövid közlemények: Üreg
nélküli tuskóöntés Sauveur mód-
szere szerint, II. köt. 422-425. p.
(6 ábra)

42. 1903. Rövid közlemények: Hólyag
és lyukacsmentes vas- és aczél-
öntvények elõállítása thermit
segélyével, II. köt. 826-827. p.

43. 1904. Rövid közlemények:
Modellkészítés és öntöde, I. köt.
715-732. p. (95 ábra)

44. 1904. Rövid közlemények: Az
öntöttvas átalakítása izzitás
következtében, I. köt. 35-36. p.

45. 1904. : Olvasztó és öntöde-üze-
mekhez szükséges koksz, II. köt.
604-607. p.

46. 1904. Rövid közlemények: Ková-
csolható öntvények, I. köt. 404-
405. p.

47. 1905. Kemény kérgû hen-
gerekrõl, II. kötet. 95-106. p.
(7 ábra)

48. 1905. Üreges hengerek
öntése, II. köt. 202-218. p.
(2 ábra, 8 táblázat)

49. 1905. Rövid közlemények: Öntött
csövek legújabb mintázása,
II. köt. 238-239. p.

50. 1905. Aczélhengerek öntése,
II. kötet. 633-635. p. (7 ábra)

51. 1906. Rövid közlemények: A
kovácsolható öntöttvas szilárdsá-

ga, I. kötet, 116-117. p.
52. 1906. Jegyzetek a vasön-

tészetrõl, I. köt. 667-680. p.
(2 táblázat)

53. 1906. Rövid közlemények:
Elektromos tégelypest, I. kötet,
565-566. p.

54. 1906. Rövid közlemények: A tér-
fogat és hõmérséklet változásá-
nak összefüggése az öntöttvas
hûlése közben, II. köt. 184-187.
p. (7 ábra, 2 táblázat)

55. 1906. Az elektromos vas-
olvasztás jelenlegi állása, II. köt.
285-294. p. (4 ábra, 1. táblázat)

56. 1907. Acélöntvények lágyítása,
I. köt. 177-180. p. (5 ábra)

57. 1908. Szemle: Olajtüzelésre be-
rendezett kupolókemencék,
I. köt. 86-91. p. (11 ábra)

58. 1908. Szemle: Folyamatos üzemû
csõöntés vasöntödében, (;),
I. köt. 230-233. p. (6 ábra)

59. 1908. Szemle: A kovácsolható
vasöntvény, (C. E.), I. köt. 736-
739. p. (9 ábra)

60. 1908. Szemle: A csapágyfémrõl,
II. köt. 300-302. p.

61. 1908. Szemle: A korszerû kupo-
lókemence, II. köt. 480-484. p.

62. 1908. Szemle: Az aknás kemencék
berendezése és azok koksz szük-
séglete, II. köt. 779-782. p.

63. 1910. Szemle: Kupolókemencék
méretezése, I. köt. 25-40. p.
(6 ábra, 4 táblázat)

64. 1910. Rövid közlemények: Javí-
tott, magot szárító kemence,
I. köt. 494. p.

65. 1910. Szemle: Az öntödei koksz
minõségi követelményei (.), I.
köt. 40-42. p.

66. 1910. Rövid közlemények: Csö-
vek öntésére szolgáló vasmin-
ták, I. köt. 304-305. p.

67. 1910. Elektroacélgyártás
a Röchling-, Rodenhauser- és
Stassano-féle pestekben, II. kö-
tet. 129-144. p. (18 ábra)

68. 1911. Elektropest és
tégelykemence, I. köt. 300-304.
p. (3 ábra)

69. 1912. Berendezés és eljárás kis
acélöntecs tömeges ter-
melésére. (Szabadalom tulaj-
donos Marton György), II. köt.
691-699. p. (9 ábra)
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Egyesületi vezetõk a Honvéd-szobornál

Dr. Gagyi Pálffy András megemlékezése az Akadémia elõtt

A polgármester fogadásán Csoportkép az Akadémia elõtt

Koszorúzás a temetõben

Diák tisztségviselõk a menetben

Selmecbányai Szalamander
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Benke István és dr. Tolnay Lajos Boldog Új Évet!

Összeszokott csapat A résztvevõk egy csoportja

Tiszteleti tagok és szeniorok tanácsának évzárója

Akasztói szakestély

Az évzáró résztvevõinek egy csoportja Huszár László titkár köszönti a helyi szervezet megjelent tagjait

A Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi Szervezetének évzárója
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Tasnádi Tamás köszöntõje A szentmisét bemutató P. Hesz Attila pálos rendi perjel
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2008. szeptember 10-én ünnepelte a NYME
Erdõmérnöki Kara az önálló magyar erdé-
szeti felsõoktatás 200 éves évfordulóját. Az
ünnepi ülést megelõzõ napon hõsi halotta-
ink emléktábláját koszorúzták meg a világ
minden tájáról összesereglett erdõmérnö-
kök. dékán rövid, méltóság-
teljes beszédében nemcsak a múltról, ha-
nem arról is beszélt, hogy nem szabad felej-
tenünk. Hõseinket, szakmai múltunkat
õrizzük emlékezetünkben, és ne hagyjuk
magunkat gyengíteni, szétforgácsolni.

Délután az ünnepi megnyitón
narrátor köszöntötte a Kari Ta-

nács nyilvános tanévnyitó ülésén megje-
lenteket: �az Erdõmérnöki Kar Tanácsának
tagjait, a szakmai szervezetek vezetõit és
képviselõit, karunk, valamint a társkarok
megjelent tiszteletbeli doktorait, emeritus
professzorait, oktatóit, dolgozóit, hallgató-
it, és nem utolsósorban a tiszteletdiploma
átvételére jelen lévõ okleveles erdõmérnök
urakat és hölgyeket, kedves családtagjai-
kat, illetve az Erdõmérnöki Kar egyetemi
polgárává fogadásra megjelent elsõ évfo-
lyamos hallgatókat.�

A hagyományos kitüntetések átadása
után került sor a vas-, gyémánt- és arany-
diplomában részesülõ erdõmérnökök ok-
leveleinek átadására, melyen szép szám-
mal voltak jelen a kanadai divízió erdõ-
mérnökei is.

Az elsõévesek eskütétele után
erdõmérnök hallgató rendhagyó mó-

don, énekelve (közismert dallamra) kö-
szöntötte a balekokat. (Ez bizony új színfolt
volt a hagyományos ünnepségen.)

A 200 éves jubileumi díszünnepség

Az ünnepélyes zászlós bevonulás
után a narrátor köszöntötte a megjelente-
ket, a hazai egyetemi és kívülálló notabili-
tásokat és a huszonegy külföldi egyetem
vezetõit. Dr. Náhlik András dékán beszédé-
bõl idézünk:

�Rendkívül megtisztelõ számomra, hogy
egy kétszáz éves intézmény vezetõjeként e
felemelõ pillanatban itt állhatok Önök elõtt.
Rendkívül megtisztelõ az intézmény, az Er-
dõmérnöki Kar számára, hogy Önök szemé-

lyes jelenlétükkel adtak súlyt e jeles ese-
ménynek. Az eseménynek, mely két évszá-
zad hazai erdészeti felsõoktatását hivatott
méltatni, annak emléket állítani, azt a kö-
vetkezõ erdõmérnök-generációk elé példa-
képként állítani. Az erdészeti felsõoktatás
két évszázad történelmi viharai között állt
helyt, õrizte meg integritását a szó minden
értelmében: ép és egészmaradt, tisztesség-
ben és feddhetetlenül érte meg napjainkat.

E jeles évfordulón tisztelgek tudós taná-
raink emléke elõtt. Tisztemnek tartom né-
hányuk munkásságát méltatni, de szeret-
ném leszögezni: választásom nyilvánvalóan
szubjektív és igazságtalan. Nem említem
közelmúltban elhunyt tudósainkat, életmû-
vüket az utókor sokkal objektívebben lesz
képesmegítélni, mintmagam, aki ismertem
Õket. Másrészt, távol álljon tõlem, hogy
egyeseket kisajátítsak az erdészeti felsõok-
tatás múltjának fényesítésére, hiszen tud-
juk, hogy az alap- és mûszaki tudományo-
kat mûvelõk közül sokan az akadémián bá-
nyászoktatók voltak.

És itt hadd ragadjam meg az alkalmat,
hogy arról szóljak: az erdõmérnökképzés ki-
váló mûszaki színvonalát alapozta meg a
bányászok és erdészek párhuzamos, sok-
szor együttképzése. Itt említem meg

és mindazokat, akik a magyar erdészettu-

dományt az európai tudományosság fõ sod-
rában tartották, kiváló, távlatosan gondol-
kodó elmék, és nem utolsósorban az erdé-
szeti felsõoktatás meghatározó alakjai,
nagyhírû tanárai voltak.

Másodikként a hazafiságról, hazafiúi
magatartásról szólok.

Köztudott, hogy bár Magyarország terü-
letén volt, a Tanintézet, majd Akadémia a
bécsi udvari kamara irányítása alatt mûkö-
dött, és mint ilyen, német tannyelvû, sok-
nemzetiségû intézmény volt. Az 1848-as
pest-budai márciusi forradalom hatására a
selmeci magyar diákok és a magyar, vagy
magyar érzelmû lakosok is csatlakoztak a
szabadságért vívott mozgalomhoz. A diák-
ság jó része hazafias érzülettõl fûtve hon-
védnak állt, és fõként mûszaki és tüzérségi
beosztásban harcolt a szabadságharc végé-
ig, a világosi fegyverletételig.

Az 1949-es szabadságharc utáni meg-
torlás és abszolutizmus légkörében megle-
põ volt, hogy 1851-ben a Magyarországon
élõ erdészeti szakemberek megalapították
az Ungarischer Forstvereint, azaz a Magyar
Erdészegyletet, igaz, hogy a szervezet
1852-ben a birodalmi erdészeti egyesület-
hez csatlakozott. Ebbõl alakult ki 1866-ban
az Országos Erdészeti Egyesület, amely az-
óta is ezen a néven mûködik.

A hazafiúi érzés vezérelte az akadémia
hallgatóit akkor is, amikor az 1918-as bu-

34 Bányászati és Kohászati Lapok

Az Erdõmérnöki Kar 200 éves jubileumi díszünnepsége*

* A tudósítás szövege megjelent az Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 10. szám (2008. október) 306-308. oldalán

1. ábra. Az OEE és az OMBKE által adományozott emlékzászló behozatala



142. évfolyam, 1. szám � 2009 35

dapesti polgári forradalom hírére a fõiskola
hallgatósága hûséget esküdött a Nemzeti
Tanácsnak és polgárõrséget szervezett. No-
vember 10-én az ifjúság elhatározta, hogy
tíz tagú katonai tanácsot választ, s arra ru-
házza az intézkedések minden jogát. No-
vember 2-tõl december 14-ig tehát a fel-
fegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatal-
mat Selmecbányán.Nagy szerepevolt az ok-
tatóknak, hallgatóknak egyaránt a selmeci
oktatási berendezések, eszközök Budapest-
re, Sopronba menekítésében.

Itt kell megemlékeznünk azon fõiskolá-
sokról, akik 1921-ben részt vettek a gyõztes
ágfalvi csatában, mely gyõzelem végül is a
Sopron hovatartozásáról szóló népszavazás
kiírásához vezetett.

És mi volt, ha nem hazafiúi cselekedet a
hallgatók 1956-os szerepvállalása, amikor
bátran kiálltak a forradalom oldalán, átvet-
ték a város irányítását anélkül, hogy vér
folyt volna Sopron utcáin, és tették mindezt
úgy, hogy vállalták ezzel a késõbbi hátrá-
nyos megkülönböztetést, sõt az emigrációt.

Hogy törekvéseink sikeresek legyenek,
szakmánk elvárásainak megfelelhessünk, a
közeljövõben mindentmeg kell tennünk an-
nak érdekében, hogy visszaállítsuk az osz-
tatlan ötéves képzést. Ez, és csak ez lehet
biztosítéka annak, hogy végzettjeink meg
tudnak felelni mindazon kihívásoknak,
amelyeket a társadalom támaszt velük
szemben. Hogy ökológiai szemlélettel ke-
zeljék hazánk erdeit, hogy megfelelõ mû-
szaki felkészültséggel legyenek képesek er-
dei mûtárgyakat tervezni és kiviteleztetni,
és hogy emellett magas szintû ökonómiai
felkészültséggel tudják teljesíteni a társa-
dalmilag elvárt gazdálkodási feladatokat.

Az erdészszakma, és ebbõl következõen

az erdészeti felsõoktatás mai legfontosabb
kérése, mi több, igénye a hatalom, a dön-
téshozók felé a prioritások, az elvárások
nyílt és egyértelmûmegfogalmazása. És az,
hogyhaezen elvárásoknak a szakmamegfe-
lel, ne neki kelljen a konfliktusokat felvál-
lalni a hivatalos (felkiáltójellel) és civil ter-
mészetvédelemmel vagy zöld szervezetek-
kel szemben.

Legfontosabb törekvéseinkrõl szóltam,
engedjék meg végezetül, hogy néhány kí-
vánságot is megemlítsek. Az elsõ kívánság,
hogy 200 év múlva méltóképpen ünnepelje
400 éves fennállását az Erdõmérnöki Kar.

Ezzel összefüggésben másodikként azt
kívánom, hogy túlélje a felsõoktatás évek
óta tartó átalakításának folyamatát, hogy
megmaradjon a selmeci hagyományok alap-
ján egyetlen erdészeti felsõoktatási intéz-
ményként hazánkban úgy, ahogy ez 200
éves történelme során mindig is volt. Hogy
az erdészeti felsõoktatás ne devalválódjon
más intézmények belépésével az oktatásba,
ahogy ezt más agrárszakjaink esetében ta-
pasztaltuk.

Végül harmadikként azt kívánnám, hogy
végzett erdõmérnökeink megtalálják helyü-
ket a hatalmi és társadalmi elvárások néha
kaotikus rendszerében, hogy felkészültsé-
güknek és az általuk kezelt vagyonnak, ter-
mõterületnek megfelelõ súllyal szerepel-
hessenek hazánk közéletében, döntéshoza-
tali rendszerében. Ez nem csak az erdészeti
felsõoktatás és a szakma, hanem egyben a
társadalom egészének érdeke is.�

Ezután rektor köszön-
tötte az ünnepséget:

� � elsõ erdészpro-
fesszorunk � profetikus szavai beteljesültek. A
200 éve talajba hullott makk terebélyes és te-
kintélyes tölggyé fejlõdött az évek során, sma
büszkén tekinthet rá a Nyugat-magyarországi
Egyetem,Sopronvárosa,az erdészszakegésze
és nemzetünk minden polgára. Mert

mi is valljuk:��nincsannyigon-
dom tudni, �valaha mik voltunk�, de inkább
átnézni �idõvel mik lehetünk, s mik leen-
dünk�. A Múlt elesett hatalmunkbul, a Jöven-
dõnek urai vagyunk.�

Ahogy az erdõket is gondos erdészkezek
formálják, ápolják, mûvelik, védik, hasonmód
telt el a felsõfokú erdészképzés történelmi fo-
lyamában a kétszáz esztendõ. Kiváló profesz-
szorok, tudós, távlatosan gondolkodó elmék,
elkötelezett tanári kar, magasan képzett szak-
és segédszemélyzet biztosítottamindenkor az
európai szintû oktató-kutató tevékenységet,
formálta önmagát és a szakmai közösséget.

Az erdõmérnöki szak évszázadai során �
ahogy az erdõ védelmében a sokszínû aljnö-
vényzet, köztük a magoncokból álló újulat a
gazdag televényben �, életre keltek az
újabbnál újabb szakok, majd karok. A 150
éves jubileumkor még egykarú Erdõmérnöki
Fõiskola sokszínûen gazdag és erõs szellemi
bázisán jött létre a faiparimérnök-képzés,
majd a FaipariMérnöki Kar, késõbb a geodé-
taképzés, azaz a korábbi Földmérõ és Föld-
rendezõ, ma Geoinformatikai Kar, végül a
közgazdasági képzés és a Közgazdaságtu-
dományi Kar. Az �újulat� mára ugyancsak
terebélyes fákként égre törõ tagjai büszkék
az Erdõmérnöki Karra, amely valódi Alma
Materként, tápláló anyaként, óvva kísérte
elsõ lépteiket, miközben szilárdan megala-
pozta jövõjüket, s büszkén engedte el fel-
nõtté váló gyermekei kezét.

Az a hagyományainkban testet öltõ er-
kölcsiség, amit mi � mindannyian, akik kö-
tõdünk ehhez az intézményhez � selmeci-
soproni szellemnek nevezünk. Jelenti ez a
barátságon alapuló egymás iránti felelõs-
ségérzetet, az Alma Mater iránti elkötele-
zettséget, továbbá a haza és a nemzet irán-
ti feltétlen ragaszkodást.

A wilckensi terebélyes tölgyek ugyanis
ezer évet is megérhetnek, s közben makkok
milliárdjait hullajtják a talajra. Magasztos
juss és áldásos sors ez az utóbbi, hiszen a
tanítványokban felcsillantja a végtelen jö-
võ, a halhatatlanság iránti gyarló vágy be-
teljesülésének lehetõségét. Nekünk, s a
mindenkori tanári karnak ez a lehetõség, ez
a szolgálat a legnagyobb ajándék.�

- Pápai Gábor

Az ünnep alkalmából zászlót adományo-
zott a karnak az Országos Erdészeti Egyesü-
let és az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület.

A zászlóanya szerepét házel-
nök asszony vállalta, akinek megbízottja,

személyi titkára jelenlétében dr.
Náhlik András dékán vette át a zászlót

OEE és OMBKE
elnököktõl. Az érintettek emlékszalagot kö-
töttek a díszes zászlóra

A zászló I. oldalán 200 ÉVES AZ ERDÉSZE-
TI FELSÕOKTATÁS és AZ ERDÕMÉRNÖKI KAR-
NAK felirat, valamint az OMBKE, az OEE és a
NYME EMK logó látható. A II. oldalon Selmec
város régi és Sopron város új címerét talál-
juk. A zászló mérete 90x150 cm, fehér ala-
pon arany hímzésû, körben nemzeti párta,
arany rojt, kétrészes zöld zászlórúd, réz
díszcsúccsal.

2.ábra. Dr. Tolnay Lajos szalagot köt a zászlóra
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2008. december 4-én zsúfolásig megtelt
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium (KHEM) Margit körúti szék-
házának földszinti tanácsterme a 15.
Szent Borbála-napi központi ünnepségre

. Meghívást kaptak a tárca azon
korábbi miniszterei, akik tevékeny része-
sei voltak a Szent Borbála-emlékérem
alapításának. Az ünnepségrõl

, korábbi köztársasági elnök kimenté-
sét kérte.

A Himnusz eléneklése után
a KHEM napokban kinevezett mi-

nisztere tartott ünnepi beszédet. Az ün-
nepi beszédet � rendhagyó módon � tel-
jes terjedelemben közöljük:

�Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Bányászok, Kohászok, Szakszervezeti
vezetõk! Tisztelt Miniszter Urak!

Vannak olyan szakmák, vannak olyan
munkák, amik � gondolom � soha nem
veszítenek a varázsukból. Valami külö-
nös miliõ veszi körül õket, valami már-
már misztikus dolog van mindig körülöt-
tük. Azt gondolom, hogy nagyon sokan
vannak az országban, akik úgy érzik,
hogy a bányászat és a kohászat ezek kö-
zé a szakmák közé tartozik. Én is ezekkel
a többekkel érzek együtt. Kitartás, szí-
vósság, emberi tartás jellemzi ennek a
szakmának a képviselõit. Azt hiszem,
hogy ez a 21. század hajnalán lassan rit-
kaságszámba kezd menni Magyarorszá-
gon és Európában is. A bányász és a ko-
hász tevékenységében � hisszük vala-
mennyien � benne van minden, amit az
emberi jó fogalma alá szoktunk vonni,
benne van a kitartás, benne van az erõ,
benne van a régi emberi vágy, hogy pró-
báljuk meghódítani a természetet. S
benne vannak olyan apró történetek is �
már ha aprónak lehet nevezni! �, hogy
energiával kell ellátni közös mindennap-
jainkat.

Azt gondolom, hogy a bányászok és
kohászok szakmájában rejlik valamilyen
titok. Egy olyan titok, amit a kívülállók,
még a magamfajta kívülállók, még a ko-
rábbi miniszter urak sem tudnak. Ez az
Önök titka, de ebbõl, amit Önök nem
árulnak el nekünk, utak épülnek. Ebbõl
új bányák tudnak mûködni, ebbõl ener-
giával tudjuk ellátni a mindennapjain-
kat, ebbõl lesznek vasutak és hidak.

Azt mondom, ne árulják el nekünk, ho-
gyan csinálják, csak továbbra is tegyék a
dolgukat, osszák meg ezeket a javakat va-
lamennyiünkkel, a Magyar Köztársaság
polgáraival. Sokan gondolják � talán iga-
zuk is van �, hogy az õ munkájuk a legfon-
tosabb, a legveszélyesebb, leginkább em-
beri, férfias kitartást követelõ. Ez teljesen
jogos, mindenki szeresse a munkáját és
legyen rá büszke! De ha ezt bányászok és
kohászok mondják, akkor azt gondolom,
hogy nincs ember Magyarországon, aki
ezzel ne értene egyet. Az Önök példamu-
tatása, az Önök felelõsségérzete nem csak
mára, hanem a jövõre, a gyermekeink
iránt is, kiemelkedõvé teszi az Önök szak-
máját.

Emlékszünk arra � miniszter urak talán
jobban is, mint én, de Önök leginkább, hi-
szen évek vagy évtizedek óta dolgoznak a
területen �, hogy a rendszerváltás idején
nagyon rossz hírek érkeztek a szektor kör-
nyékérõl. Ez volt az az idõszak, amikor
rossz huhogó bagoly hangján hallottuk:
�ezt az ágazatot el kell temetni, ennek
most már nincs jövõje, sem Önöknek, sem
azoknak, akik korábban itt dolgoztak�.
Aztán nagyon gyorsan rá kellett jönni,
hogy ez nincs így, hogy bár történtek
szerkezetátalakítások, történtek fájdal-
mas dolgok, de fel kellett ismernünk � és
a korábbi vezetõk is felismerték �, hogy a
hazai energiaforrások, energiahordozók

nélkül nem tud mûködni Magyarország.
Vagyis a rossz hírrõl, ami a rendszerváltás
környékén ért minket, néhány év alatt ki-
derült, hogy nem állja meg a helyét, mert
más formában ugyan, de mûködnie kell,
talpon kell maradnia az ágazatnak.

Szükség van Önökre! Biztos vagyok
benne, hogy szükség van Önökre. Mert
Önök nélkül a magyar energetika nem tud
létezni, fejlõdni, mûködni. Bármely prob-
léma volt is az elmúlt évtizedben, évtize-
dekben, bármennyire is át kellett alakíta-
ni a gazdaság szerkezetét, s � õszintén �
bármennyire kevesebben is vannak Önök,
mint korábban � húsz-harminc éve �, de
biztos, hogy maga a bányászat Magyaror-
szágon és Európában is stabil. Az alapza-
ta nem homok, a felépítménye nem viasz-
ból van. Kõkemény dolgokra, vasra és
szénre lehet építeni ezt a rendszert. S eb-
ben Önöknek a jövõben igen nagy felada-
tuk van.

Vannak jogos elvárásaik, és ezt a poli-
tika irányítóinak fel kell ismerniük. Ilyen
jogos elvárás, hogy el kell ismerni azt a
másoktól talán el nem várható erõfeszí-
tést, amit Önök képviselnek. El kell is-
merni azt, hogy az Önök munkája nélkül
nem tudunk egyrõl a kettõre lépni. El kell
ismerni, hogy Önök és az Önök munka-
társai talán veszélyesebb munkakörül-
mények között dolgoznak, mint mások.
Bár jó hír, hogy az elmúlt öt évben jelen-

Központi Borbála-napi ünnepség

1. kép. Az ünnepség elnöksége
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tõsen csökkent a munkaterületen a bal-
esetek száma, évente húsz-huszonöt szá-
zalékkal. Azt gondolom, hogy ezt tovább
kell vinni, s az irányítás feladata, hogy
megpróbáljon Önöknek kiszámítható

életpályát, biztonságos munkakörülmé-
nyeket biztosítani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bányászok
és Kohászok!

Önök jobban tudják a receptet, mint

én, vagy az engem a tárcánál megelõzõ
miniszterek. Ez pedig valami olyasmi: kö-
zösségnek maradni akkor, amikor egyre
inkább széthullnak a közösségek és a tár-
saságok. Önfeláldozónak lenni akkor,
amikor egyre többen elszaladnak a kihívá-
sok elõl. És ami a legfontosabb: emlékez-
ni és hagyományokat tisztelni akkor, ami-
kor � sajnos � egy emlékezet nélküli korba
léptünk.

Köszönöm, hogy meghallgattak. Jó
szerencsét, jó munkát!�

Ezt követõen kitüntetések átadására
került sor . A �Szent Borbála-
érem� miniszteri kitüntetés alapításának
15 éves jubileuma alkalmából � a szakma
köszönetének kifejezéseként � a Magyar
Bányászati Szövetség emléklappal kö-
szöntötte azokat az ágazat irányítását,
felügyeletét ellátó minisztereket, akik az
évek során a kitüntetést adományozták.

Az ünnepség utáni állófogadáson
a Magyar Bányászati és

Földtani Hivatal elnöke mondott pohárkö-
szöntõt.

-

2. kép. Katkó Károly, az Öntészeti Szakosztály alelnöke átveszi a Szent Borbála-érem kitün-
tetést dr. Molnár Csaba minisztertõl

Pénztárzárás

2008. december 18-án a Bánya- és Energiaipari Dolgozók székházában tartotta záró közgyûlését a BDSZ Önsegélyezõ Pénztár (továb-
biakban Pénztár). 1995-ben, illetve 1998-ban a Kormány és két szakszervezet (BDSZ és VDSZSZ) megállapodást írtak alá és létrehoz-
tak egy foglalkoztatási alapot, amelybõl a munkahelyüket elvesztõ bánya- és energiaipari dolgozók támogatást kaphattak. Erre jöt-
tek létre az Önsegélyezõ Pénztárak.

A Pénztár záró közgyûlésén Kerekes István végelszámoló adott részletes tájékoztatást és értékelte a Pénztár 1998�2008 közötti
munkáját. A Pénztár 1999�2007 között 9387 bányásztársunknak fizetett ki átlagosan 550.000, összesen mintegy 5,2 Mrd forintot. A
VDDSZ is hasonló összeget fizetett ki.

A Kormány által biztosított összegek kifizetését ellenõrzõ Koordináló Tárcaközi Bizottság 2008. december 4-i ülésén megállapí-
totta, hogy a megkötött megállapodásokban foglaltak maradéktalanul teljesültek és a kifizetések jogszerûen történtek.

Új elnök a GTTSZ élén

Nagy érdeklõdés mellett tartotta meg 2008. december 3-án a Fortuna Mátyás rendezvénytermében a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetsége (GTTSZ) a �Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban� c. elõadás- és vitasorozat 40. és 41. konferen-
ciáját és évzáró Közgyûlését.

A 40. konferencián Kóthay László, a KvVM vízügyi szakállamtitkára �Európai uniói belvízi hajózás céljai és lehetõségei Magyaror-
szágon�, a 41. konferencián dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke �Hogyan tovább közpénzügyi rendszer� címen tartott elõ-
adást. Mindkét elõadáshoz számtalan hozzászólás hangzott el, a teljes anyagot a résztvevõknek a GTTSZ megküldi.

A Közgyûlésen dr. Tóth János, a GTTSZ fõtitkára tartott beszámolót, amit egyhangúlag elfogadtak. Dr. Kovács Árpád, a GTTSZ el-
nöke kérte, hogy megnövekedett feladatai miatt mentsék fel elnöki tisztségébõl, és a jövõben � amennyiben a Közgyûlés elfogadja
�, társelnökként szeretné a GTTSZ-ben munkáját folytatni. Dr. Tóth János javaslatára dr. Kaposvári Bertalant, a Legfelsõbb Bíróság
elnökhelyettesét a Közgyûlés a GTTSZ elnökének megválasztotta.

HAZAI HÍREK
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A 2008. évi Borbála-nap alkalmából, az
OMBKE választmányának elõterjesztésére,
lelkiismeretes bányászati tevékenységé-
ért �Szent Borbála-érem� miniszteri ki-
tüntetésben részesült

okl. bányamérnök, a Sáros-
patak Bánya nyugdíjas mûszaki csoportve-
zetõje, a Salgótarjáni Helyi Szervezet alel-
nöke;

okl. bányamérnök, az OMBKE
tiszteleti tagja, az Országos Érc- és Ásvány-
bányák nyugdíjas termelési fõmérnöke;

okl. gépészmérnök, a Ma-
gyar Olajipari Múzeum igazgatója, az
OMBKE Történeti Bizottságának elnöke.

Lelkiismeretes kohászati tevékenysé-
géért �Szent Borbála-érem� miniszteri ki-
tüntetést kapott

okl. kohómérnök, a Közgép
Zrt. minõségellenõrzési osztályvezetõje, az
OMBKE Vaskohászati Szakosztály titkára;

okl. kohómérnök, a Mis-
kolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti
Tanszék tanszékvezetõ egyetemi docense,
az OMBKE Egyetemi Osztály volt elnöke;

okl. kohómérnök, a K+K.-

Vas Kft. ügyvezetõ igazgatója, az OMBKE
Öntészeti Szakosztály alelnöke;

okl. kohómérnök, a MEGA-
PACK Kft. nyugdíjas ügyvezetõ igazgatója.

�Miniszteri Elismerés� kitüntetést kapott
bányaipari technikus,

nyugdíjas szakértõ.

A Magyar Bányászati Szövetség elõter-
jesztésére a bányászattal kapcsolatos lel-
kiismeretes tevékenységükért �Szent Bor-
bála-érem�-mel kitüntetett tagtársaink:

, a Vértesi Erõ-
mû Zrt. geológus mérnöke;

, a MAL Zrt. Bauxitbányá-
szati Divízió, Halimba bányaüzemgeológusa;

a Veszprémi Bányakapi-
tányság helyettes bányakapitánya;

aNógrádiSzénbányák nyug-
díjas osztályvezetõ-helyettese, SZB titkára.

�Miniszteri Elismerés� kitüntetésben
részesült

az Omya Hungária Kft. bá-
nyaüzem vezetõje;

, a Miskolci Egyetem

Bányászati és Geotechnikai Intézet tudo-
mányos fõmunkatársa.

A Magyar Bányászati Szövetség által
alapított �Magyar Bányászatért� szakmai
érdemérem kitüntetésben részesült

a Nógrádi Szénbányák nyu-
galmazott területi fõmérnöke, a mélymûve-
léses barnaszénbányászat korabeli fejlesz-
tésében végzett kiemelkedõ tevékenysége,
szakmai életútja elismeréseként.

a Mecseki Szénbányák nyu-
galmazott vezérigazgatója, a mélymûve-
léses feketeszén-bányászat mûködtetésé-
ben, korabeli fejlesztésében, majd a kom-
lói bányászhagyományok és emlékek
megõrzése érdekében kifejtett munkássá-
ga elismeréseként.

a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal elnöke, a mélymûvelé-
ses barnaszénbányászatban, majd a Bá-
nyafelügyeletnél végzett kiemelkedõ
szakmai életútja elismeréseként.

Boross Péter Dr. Dúl Jenõ Katkó Károly Puza Ferenc

Sankovics LászlóTóth JánosSzûcs ImreCzene Géza

Gratulálunk kitüntetettjeinknek
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Egyesületünk budapesti szervezetei a Bor-
bála-napi szentmiséjüket hagyományos
helyszínen, a Gellért-hegyi Sziklatemp-
lomban tartották. Az asszisztencia oltár-
hoz vonulása után okl. bá-
nyamérnök, a Bányászati Szakosztály bu-
dapesti helyi szervezetének titkára kö-
szöntötte az egybegyûlteket, a szentmisét
bemutató pálos rendi per-
jelt, az igehirdetésre érkezett nagytiszte-
letû nyugalmazott evangé-
likus esperest, valamint az oltárszolgála-
tot ellátó bányász és kohász tagtársakat.

Az ünnep alapja, hogy Borbála az élet-
áldozata révén a készületlen halált el-

szenvedõknek, így a bányászoknak és a
kohászoknak lett a védõszentje.

Az idei Szent Borbála adoráció egybe-
esett a pálos rend ünnepével, azzal, hogy

pápa 700 éve engedélyezte a
rend mûködését.

Az igehirdetés szónoka beszédében
Szent Borbála tiszteletérõl szólt, aki 1 700
évvel ezelõtt a keresztényüldözés végén
megtalálta és vállalta a kereszténységet,
amiért elszenvedte a mártírhalált. Ki-
hangsúlyozta a szent mának szóló üzene-
teként a jézusi szeretet megõrzését. Az
advent kapcsán reményét fejezte ki, hogy
megszületik és eljön közénk a szeretet.

Beszédét �Csendes cso-
dák� címû versének felidézésével és azzal
a tanítással zárta, hogy számunkra nem a
nagy dolgok, hanem a kis hópehelynyi
szeretet az igazán gyümölcsözõ.

A bemutatott szentmise végén a perjel
úr megemlékezett arról, hogy a Szikla-
templom kialakítását és az 50-es években
elszenvedett tönkretétele utáni helyreál-
lítását a bányász szakma képviselõi végez-
ték el, amiért köszönetét fejezte ki.

A szentmise a záró áldás után a magyar
és a bányászhimnusz eléneklésével ért vé-
get.

-

Szent Borbála-szentmise a Sziklatemplomban

Ahogy korábban a Bányásznapot, úgy a
Borbála-napot is minden évbenmegünnep-
lik Dorogon és a környezõ községekben.
Örömmel állapítható meg, az emberek nem
felejtették el, hogy volt bányászok és utó-
daik között élnek. Az OMBKE Dorogi Helyi
Szervezetének tagjai jelen voltak az esemé-
nyeken és elhelyezték a tiszteletadás ko-
szorúit. Az ünnepségeken részt vettek a Do-
rogon baráti látogatáson tartózkodó
petrozsényi bányász delegáció tagjai is. A
delegáció vezetõje, bányamér-
nök felvételét kérte egyesületünkbe.

A megemlékezések sorozata december
3-án Csolnokon kezdõdött. A Szent Borbá-
la-templomi mise után a Bányász Mûvelõ-
dési Házban koszorúzásokra került sor.

polgármesterméltatta amúlt hõs
bányászait és a jelen hagyományõrzõit. A
nagyteremben gyermekrajz-kiállítás nyílt
�Mit tudsz a bányászatról?� címmel. A raj-
zoló gyerekek ajándékot, egy bányászemb-
lémás sapkát kaptak nyugal-
mazott bányamester tagtársunktól.

A Dorogi Helyi Szervezet
-emlékplakettel és oklevéllel tüntette ki

Bérces Józsefet a bányász hagyományõrzés
terén végzett eredményes munkájáért.

Petrozsényi vendégeink, akik a Petro-
zsényi Bányász Bélyeggyûjtõ Kör tagjai vol-
tak, bemutatták bányászmotívumú bélyeg-,
érme- és jelvénygyûjteményüket. A kiállítás
folyamatos érdeklõdés mellett három napig
volt nyitva. A vendégeket a polgármester úr
az Önkormányzati Hivatal alatti szépen

rendbe hozott, hangulatos pincében ven-
dégül látta.

Dorogon a Borbála-napi ünnepségsoro-
zat emléktábla-avatással kezdõdött. A Szent
Borbála Kórházra került az építtetõkre, ter-
vezõkre emlékeztetõ márványtábla, jelezve
az utókornak, hogy ennek az építménynek a
létrejötte is a szénbányászathoz kötõdik.
December 7-én került sor a Borbála-napi ko-
szorúzásraa frissen felújított Szent Borbála-
templomban. A 10 órakor kezdõdõ mise
elõtt egy órával gyülekeztek tagtársaink a
templom elõtt, mert az újonnan elkészült
dorogi egyesületi bányász zászló rúdjára
zászlószegeket szegeltünk. Az esemé-
nyekrõl díszes albumot állítunk össze.

A bányászok képviselõi díszegyenruhá-
ban, nemzeti színû és városi zászlókkal vo-
nultak be a templomba. es-
peres-plébános a szentmise folyamán meg-
emlékezett a bányászok nehéz,ma is példa-
értékû munkájáról, a hagyományok õrzõi-
rõl, a Zsil völgyében nemrég elhunyt bányá-
szokról. Az egyesület koszorúját a felújított
Szent Borbála oltárnál helyeztük el. A
szentmisén közremûködött a Dorogi Bá-
nyász Zenekar. A mise utáni fogadást a plé-
bános úr és szervezetünk közösen adta.

Sárisáponabányász emlékmûkoszorúzása
után a rendezvény résztvevõit a Mûvelõdési
Házban látták vendégül baráti beszélgetésre.

Kesztölcön a hagyományoknak megfele-
lõen a Borbála-napi koszorúzás a temetõben
levõ bányász emlékhelynél volt. Az egybe-
gyûlteket baráti beszélgetésre meghívta és

vendégül látta az önkormányzat. Örömteli
hír, hogy a község polgármestere,
felvételét kérte a OMBKE-be. A Lencsehegyi
Bányaüzem volt központi épületénél a szo-
kásoknak megfelelõen a Borbála-napi meg-
emlékezést tagtársunk szervezte.
A koszorúkat a lencsehegyi mártírok emlék-
helyénél helyezték el. A baráti beszélgetés
egy közeli kesztölci pincében folytatódott.

Pilisszentivánon a község közepén álló
bányász emlékmû koszorúzására került sor.
Az ünnepséget polgármes-
ter nyitotta meg, a múltra való emlékezést a
jelen valóságába vezette át, felvillantva a
község elõtt álló fejlõdési lehetõségeket.

ünnepi beszédében ki-
emelte az egyén, a család és a civil szerveze-
tek szerepét a hagyományok ápolásában, ér-
tékeink megõrzésében. A bányász emlékmû-
nél annyimécsestgyújtottakmeg, ahány bá-
nyász mártír neve van a márványtáblán. Az
ünnepség lebonyolításában a község cser-
készcsapata segített, közremûködött a pilis-
szentiváni fúvószenekar. A koszorúzás és a
szentmise után a vendégek a Csali csárdában
folytatták beszélgetéseiket a helybeliekkel.

A számos program mutatja, hogy napja-
inkban is milyen nagy és jótékony védõ-
szentünk, Szent Borbála hõsi életének ha-
tása. A jelenlegi és a volt bányász települé-
seken az egész ország területén összejöttek
az emberek, fejet hajtottak a bányászatért
életüket adók elõtt, s elbeszélgettek a szak-
máról, a múlt szépségeirõl, a régi és jelen-
kori barátságokról. -

Borbála-napok Dorog térségében
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A Dorogi Helyi Szervezet vezetõsége az év
elején bányászzászló készítését határozta
el, amit aztán az év végére meg is valósí-
tott. A feladat azzal kezdõdött, hogy a
zászlót meg kellett tervezni.

és jómagam álltunk neki a
tervezésnek, meghallgatva a tagság ész-
revételeit is. A zászló középméretû,
150x90 cm, keresztrúdra merevített for-
májú, és a zászlótartó rúdra merõlegesen
van elhelyezve. Úgy gondoltuk, hogy az
egyik oldal az egyetemes bányászatot, a
bányász-kohász összetartozást jelképez-
ze, s erre a legmegfelelõbbnek az OMBKE
1998-ban elfogadott zászlójának fûzöld
alapú oldala tûnt (lásd a BKL 133. évf. 3.
számának hátsó belsõ borítóját) Dorog
felirattal kiegészítve. A másik oldalra Do-
rog város zászlójának megfelelõ fekete-
piros színû alapra Szent Borbálát képzel-
tük el, alatta a jellegzetes dorogi fogaske-
rékkel. A zászló hosszanti oldalaira átvet-
tük a nemzeti jelleget tükrözõ piros-fe-
hér-zöld farkasfog díszítést.

Az elképzelés semmit nem ért volna, ha
barátunk segítségével meg

nem találjuk a budapesti Mûhímzõ és
Zászlókészítõ Ipari Szövetkezet volt elnö-
két, Katalint. Az õ segítsé-
gével a szövetkezet profi csapata csodála-

tos munkát
végzett. A
zászlókoronát
(32 cm hosszú)

tagtársunk kör-
tefából álmod-
ta meg s farag-
ta ki. A kúp ala-
kú esztergált
rész a bányák-
ban elõforduló
tektonikai re-
dõzeteket ké-
pezi le, s alkal-
mas a zászló-
szalagok elhe-
lyezésére (a
hagyományok
szerint minden
zászlóelõvételi
eseményt sza-
lag elhelyezé-
sével kell doku-
mentálni). Fe-
lette a koszorú-
ban elhelyezett
bányászkala-
pács uralja a
teret.

A zászlórúdra a hagyományoknak meg-
felelõen zászlószegeket kalapáltunk. A
zászlószeg 2x2,5 cm nagyságú ezüst la-
pocska � ötvösmû-
vész munkája �, melyre az igénylõ neve
kerül, aki egyén és cég egyaránt lehet.

Az elkészült bányászzászlónk szentelé-
sére december 4-én került sor a dorogi
Szent Borbála-templomban.

bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek tartott ünnepi misét és áldotta meg
zászlónkat . A bányászzászló
szentelése során a bíboros úr Szent Bor-
bála hõsi életét tekintette át és áldozat-
vállalását tette példává a ma embere szá-
mára. Az eseményt dokumentáló zászló-
szalagot a zászlóanya, Solymár Judit kö-
tötte fel.

Vasárnap, december 7-én már a meg-
szentelt zászlónkkal vonultunk be a temp-
lomba, s koszorúztuk meg a felújított
Szent Borbála-oltárt .

-

Bányászzászló-szentelés Dorogon

1. kép. Zászlószentelés

2. kép. A Szent Borbála-oltár
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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, immár hagyományosan, Szent Bor-
bála-napi ünnepi közgyûlést tartott 2008.
december 4-én a Közmûvelõdés Házában.
A színpadon jobbra Szent Borbála szobra,
hátul Tatabánya város címere és zászlója
volt látható. Az ünnepi közgyûlés kezde-
tén, az elsötétített nézõtér két oldalán,
lámpákkal vonultak be az egyenruhába öl-
tözött bányászok, közöttük a Rozmarin-
gos Bányász Egylet tagjai. A Himnusz el-
éneklése után ország-
gyûlési képviselõ állt a pulpitusra és tar-
totta meg ünnepi beszédét. Szónoklatá-
ban történeti összefoglalást adott a tata-
bányai Szent Borbála hagyományokról és
szokásokról, és méltatta az önkormányzat
és a helyi bányász szervezetek hagyo-
mányõrzõ tevékenységét.
Aalen � Tatabánya német testvérvárosa �
fõpolgármestere városának üdvözletét
tolmácsolta.

Az ünnepi beszédeket a Tatabányai
Fesztivál Zenekar színvonalas mûsora kö-
vette, majd polgármester
adta át a város legmagasabb kitüntetése-
it. A kitüntettetek között van

nyugdíjas fõaknász, aki Ezüst Tu-
rul-díjban részesült. Horváth Miklós ízig-
vérig bányász ember, több mint harminc-
öt évig föld alatti munkakört töltött be a
tatabányai bányászkodás egyik legnehe-
zebb és legmozgalmasabb idõszakában, s
mindig tisztességgel megfelelt a nehéz ki-
hívásoknak. Nyugdíjasként is az OMBKE
tevékeny tagja, a bányászhagyományok
elkötelezett ápolója és népszerûsítõje.

A kitüntetések átadását a bányászhim-
nusz eléneklése követte. Ezt követõen a
Mûvelõdési Ház elõterében rendezett fo-
gadáson alpolgármester
mondott pohárköszöntõt, méltatva a ki-
tüntetetteket.

A közgyûlés résztvevõi ezután csatla-
koztak a Tatabányai Bányász Fúvószene-

kar gyülekezõ zenéjére már a Szent Bor-
bála-szobornál csoportosuló bányászok-
hoz. A bányászhimnusz közös eléneklése
után a jelenlévõk zuhogó esõben kísérel-
ték meg égõ gyertyáikat elhelyezni a szo-
bornál.

18 órakor a zsúfolásig megtelt Tatabá-
nya-óvárosi Szt. István-templomban (a
volt bányatemplomban) a hagyományos
Borbála-napi misét je-
zsuita házfõnök, a Hittudományi Fõiskola
tanára celebrálta tatabányai
plébánossal. Az egyenruhás bányászok az
egyesület helyi szervezetének Szent Bor-
bálát ábrázoló zászlóját követve vonultak
be a templomba. Patsch Ferenc szentbe-
szédében megemlítette családi kötõdését
a bányász szakmához. A család bányász
relikviái által sugárzott hagyományokra
szívesen gondol vissza ma is. A gyermek-
fejjel megtanult bányászhimnusz sorait
felemlítve elmélkedett a halálról és a be-
teljesülésrõl. A szentmise végén hagyo-
mányosan meggyúltak a gyertyák a jelen-
lévõk kezében, és elénekelték a magyar,
valamint a bányászhimnuszt.

A nap � szintén hagyományosan �, a
West Étteremben tartott baráti találkozó-
val folytatódott. A Rozmaringos Bányász
Egylet rövid mûsora hangolta rá a részve-
võket a bányász ünnepre, majd a West Ét-
terem is egy Szent Borbála-szoborral �

tatabányai fafaragó alkotásával
� gazdagodott.

Az immár tizenkilencedik alkalommal
megrendezett Szent Borbála-napi ünnep-
ségek sora az bizonyítja, hogy Tatabányán
a bányászat szinte visszanyerte régi rang-
ját. Ugyan most nem a gazdasági teljesít-
mények, hanem a bányász hagyományok
és a bányász kultúra ápolása emelkedett a
város közéletének szerves részévé. E fo-
lyamat kiemelkedõ személyiségeinek
mond köszönetet évrõl évre a Tatabányai
Bányász Hagyományokért Alapítvány egy-

egy Szent Borbála-szobor adományozásá-
val. Ez ideig 25 szobor került méltó gazdá-
jához.

Ebben az évben köszönetben részesült
fõmérnök, aki a hosszú,

termelésirányításban eltöltött munkás
évek után szervezési képességére, a bá-
nyász hagyományok elmélyült ismereté-
re, nem utolsósorban tekintélyére tá-
maszkodva megszervezte a tatabányai
hagyományõrzés egyik legfontosabb le-
téteményesét, a Rozmaringos Bányász
Egyletet. A csapat tevékenysége kiterjed
a bányász dalkincs kutatására, népszerû-
sítésére, múzeumi tárlatvezetésre és a
bányászat fiatalokkal történõ sokoldalú
megismertetésére. Az Adományozott szá-
mos közéleti rendezvény szereplõje Tata-
bányán és másutt is, többek között orszá-
gos és nemzetközi múzeumi eseménye-
ken, amelyeken megalapozza azok pozitív
légkörét. Szent Borbála-szobrot kapott

is, aki nyugdíjasként autodi-
dakta módon képezte magát, és vált Tata-
bánya történetének, életének kutatójává
és közzétevõjévé.

A Szent Borbála-napi ünnepségekhez
sorolandó a karnagy ve-
zette Tatabányai Bányász Fúvószenekar
december 6-án tartott Szent Borbála-
napi hangversenye is, melyen bemutat-
ták a múlt évi koncertrõl készült felvé-
telrõl készített DVD-lemezt. A Puskin
Mûvelõdési Házban zsúfolt nézõtér elõtt
tartott bemutató és hangverseny kirob-
banó sikert aratott, amit fokozott a Bá-
nyász Mazsorett Csoport közremûködé-
se. A hangversenyen
és évtizedeken átnyúló
áldozatos munkáját köszönte meg a bá-
nyásztársadalom nevében az Alapítvány
a Szent Borbála-szobor adományozásá-
val.

-

Borbála-nap Tatabányán

Mikoviny Sámuel virtuális emlékkiállítás

Az Országos Széchényi Könyvtár a Magyar Országos Levéltárral együttmûködve új, virtuális kiállítást készített
(1698-1750) mérnökrõl, térképészrõl, a selmecbányai Bányatisztképzõ Iskola elsõ tanáráról. A kiállítás honlapcíme:
http://mek.oszk.hu/06400/06422/html/
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December 4-e Szent Borbálának, a bányá-
szok védõszentjének a napja. Az OMBKE
oroszlányi szervezete idén is aMárkushegyi
Bányaüzem felolvasójába invitálta tagjait a
közös megemlékezésre.

a helyi szervezet titkára megnyitó-
jában köszöntötte a megjelenteket az im-
már harmadik alkalommal meghirdetett
Borbála-napi gyertyagyújtáson.

A bensõséges összejövetel ünnepi han-
gulatát a Himnusz közös eléneklése te-
remtette meg. Ezt követõen
pusztavámi lelkész emlékezett Szent Bor-
bálára , méltatta a bányászok ál-
dozatos munkáját, és mesélt a bányászat-
hoz való személyes kötõdéseirõl. �Még az
önök szakmájától messze álló számára is,
mint amilyen én vagyok, szembetûnõ a
bányászok hõsiessége, áldozatkészsége

és bajtársiassága.� � mondta. �Ezért nem
elég egy-egy kiemelt napon megemlékez-
ni róluk és elismerni tetteiket, hanem fo-
lyamatos áldozattal kell köszönni min-
dennapos munkájukat.�

A megemlékezés � a �Tisztelet a Bá-
nyász szaknak� c. dalunk eléneklése köz-
ben � gyertyagyújtással folytatódott. A
gyertyagyújtás és a láng átadása � gyer-
tyáról-gyertyára, kézrõl-kézre �, a bá-
nyász összetartás és az egymásra utaltság
egy apró kinyilvánítása, mely sokáig lo-
bog majd közöttünk. A bensõséges össze-
jövetel a bányászhimnusz eléneklésével
zárult, annak reményében, hogy még so-
káig lesz alkalmunk összejönni kollégá-
ink, tagtársaink körében Borbála-napi
megemlékezésre Márkushegyen.

-

Borbála-napi megemlékezés Márkushegyen

1. kép. Kapi Zoltán pusztavámi lelkész

2008-ban a bauxitbányászok több hely-
színen is tartottak Borbála-napi megem-
lékezéseket. December 5-én elõször Ta-
polcán, a volt bauxitos mûvelõdési köz-
pont elõtti Szent Borbála-szobornál gyúj-
tottak mécsest és helyeztek el virágot.

vezérigazgató-helyettes,
a helyi csoport elnöke beszédében meg-
emlékezett a Bako-
nyi Bauxitbánya volt vezérigazgatójáról,
tagtársunkról, a szobor felállításának kez-
deményezõjérõl, valamint alkotójáról,

szobrászról, akik ma már
sajnos nem lehetnek velünk. Sajnálatát
fejezte ki amiatt, hogy Tapolca vezetõi el-
zárkóznak a bauxitbányászoktól és ün-
nepségeiktõl.

A megjelentek a bányászhimnusz el-
éneklése után autóbuszokkal Nyirádra
utaztak, ahol az egykori bauxitos munkás-
szálló, ill. bányamentõ állomás � ma idõ-
sek klubja � falán emléktáblát avattak a
nyirádi bauxitbányászat 75 éve elõtt tisz-
telegve. ünnepi beszédé-
ben visszatekintett az elmúlt évtizedekre,
melyek eredményeket és fejlõdést hoztak
a bauxitbányászat és a település számára
egyaránt . Kihangsúlyozta azt is,
hogy a bauxit kitermelése a térségben
még folytatódik. Az emléktáblát

polgármester és
a nyirádi bányaüzem egykori vezetõje,
volt vállalati fõmérnök leplezte le.

Az emléktábla megkoszorúzása után
bányászlámpákkal és fáklyákkal, szala-
mander-menetben vonult a mintegy 100
résztvevõ a kultúrházhoz, ahol a bõséges
vacsora és a nyirádi Kán-kán Tánccsoport
fergeteges mûsora után hagyományos
Borbála-napi szakestélyt tartottak.

A szakestélyen részt vettek az ajkai ko-
hász csoport tagjai, a selmecbányai bá-
nyászati egyesület
küldöttei � az
örökifjú

tiszteleti ta-
gunk kíséretében
�, Nyirád, Halim-
ba és Szõc polgár-
mesterei, továbbá
a környezetvédel-
mi és bányaható-
ságok, valamint a
Balatonfelvidéki
Nemzeti Park kép-
viselõi. A szakes-
télyen Orbán Tibor
elnökölt, Kova-
csics Árpád pedig
a komoly pohár

keretében, immár hagyományosan, átad-
ta a �Bauxitbányászatért� kitüntetéseket.

December 7-én, vasárnap a tapolcai
katolikus templomban tartott szentmisén

kanonok megemlékezett
Szent Borbáláról, a bányászok és tüzérek
védõszentjérõl, akik hitét és helytállását
példásnak tartotta. A misén helyi szerve-
zetünk képviselõi a Szent Borbálát ábrá-
zoló bauxitbányász-zászlóval vettek részt.

-

1. kép. Dr. Pataki Attila ünnepi beszédét tartja

Borbála-nap a tapolcai helyi szervezetnél



Pécsett 2008-ban is megemlékeztek a bá-
nyászok védõszentjének napja alkalmából
az egykor jelentõs bányászatról és a szak-
ma áldozatos mûvelõirõl.

2008. december 4-én a két évvel ez-
elõtt átadott Szt. Borbála-szobornál a
pécsi városvezetõk, az érintett Pécs-Kelet
térség szakszervezeti csoportjai, a Bá-
nyász Emlékekért Egyesület, a Bányász
Kulturális Szövetség és a Pécsi Bányász-
történeti Alapítvány, valamint szép szá-
mú ünneplõ közönség gyûlt össze. Az ün-
nepség fõ eseménye a pécsi szénbányá-
szat újhegyi üzemeit megörökítõ emlék-
táblák avatása, leleplezése volt. Az ava-
tóbeszédet okl. bánya-
mérnök, az egykori Gépkocsi Üzem veze-
tõje mondta, aki meleg szavakkal emlé-
kezett meg az itteni, elsõsorban kiszolgá-
ló és feldolgozó üzemek alapításáról, tör-
ténetérõl és sajnálatos megszûnésérõl.
Kiemelte, hogy a táblák elkészítését a Pé-
csi Bányásztörténeti Alapítvány mellett
jelentõs mértékben, anyagilag is támo-
gatta a város. Avatóbeszédje végén a
megemlékezõ a város gondjaira bízta az
emléktáblákat.

Ezt követõen Pécs város
polgármestere a volt üzemek vezetõinek
közremûködésével leleplezte a két emlék-
táblát A város nevében megõr-

zésre átvette õket, majd megerõsítette,
hogy a város vezetõsége eddig is méltá-
nyolta és ezt követõen is méltányolni fog-
ja a bányászat kiemelkedõ hatását Pécs
fejlõdésére. Ígérte, hogy figyelni és to-
vábbra is gondozni fogják a bányászat
emlékeit és emlékmûveit. A jövõ nemze-
dékeit is erre kívánják nevelni.

Az ünneplés következõ mozzanata az
emléktáblák szomszédságában álló Szt.
Borbála-szobor megkoszorúzása volt. Ko-
szorút helyezett el Pécs Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata nevében a polgármes-
ter, továbbá a Mecseki Bányász Szakszer-
vezet, a Pécsi Bányásztörténeti Alapít-
vány, valamint az érdekelt helyi részön-
kormányzatok és társadalmi szervezetek
képviselõi. Az ünnepség a Fekete Gyé-
mánt fúvószenekar játékával zárult.

A másik jelentõs esemény 2008. de-
cember 7-én Pécs-Vasas városrészben
volt, ahol a közelmúltban alakult Vasasi
Szent Borbála Egyesület kezdeményezésé-
re a régi Wiesner-akna helyén � ünnepi
mûsor keretében � felavatták és megnyi-
tották a védõszentrõl elnevezett emlék-
parkot . Az megnyitón

köszöntõje után az avatóbeszédet
okl. bányamérnök, a Mecse-

ki Szénbányák volt vezérigazgatója mond-
ta. Felelevenítette a Szent Borbála hagyo-
mány eredetét és fejlõdését, hatását a bá-
nyászat mûvelõire. Az emlékparkot

plébános szentelte fel. Az ünnep-
ségen közremûködött a Vasasi Bányász Ze-
nekar, a Berze Nagy János népdalkar, va-
lamint a Vasasi Általános Iskola tanulói és
az iskola Kristály Mazsorett Csoportja.

-

A 2008. évi Borbála-nap eseményei Pécsett

1. kép. Az emléktábla leleplezése

2. kép. A Szent Borbála emlékpark
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2004. december 3-án Pécsett a Pécsi Bá-
nyásztörténeti Alapítvány és az OMBKE
helyi csoportja szervezésében emléktáb-
lát avattak a Mária utcában a volt Elsõ
Dunagõzhajózási Társaság egykori iroda-
házánál, ahonnét egy ideig a Mohács�Pécs
vasútvonal üzemét irányították.

Az emléktábla-avatáson
okl. bányamérnök mondott bevezetõt,

aki emlékeztette a hallgatóságot, hogy
150 évvel ezelõtt avatták fel az elsõ vasúti
vonalszakaszt, amelyet a Mohácsra irá-
nyuló szénszállítás miatt kezdtek építeni.
A másik, szomorúbb aktualitása a megem-
lékezésnek, hogy ezen a vonalszakaszon
2004 után többet már nem gördül szerel-
vény, mivel a Kõ-Szén Kft., amelynek sze-

nét is ez idáig ezen a vonalon szállították,
befejezte a termelést.
pécsi bányakapitány ünnepi avatóbeszé-
dében részletesen szólt a mûszaki, gazda-
sági okokról, amelyek miatt a DGT vasút-
építésbe kezdett röviddel az után, hogy
Magyarországon az elsõ vasúti vonalsza-
kaszon megindult a közlekedés. Méltatta
a korabeli szakemberek lényeglátását és
korszerû gondolkodását. Az emléktábla
leleplezése után a résztvevõ szervezetek
koszorúkat helyeztek el az emléktábla
alatt.

Az emléktábla-avatás megelõzte az
OMBKE pécsi szervezetének immár rend-
szeres évi szakestélyét, amelyet szintén a
Borbála-nap környékén szoktak megren-

dezni. Az avatás résztvevõi autóbusszal
Széchenyi-aknára � a Kõ-Szén Kft. telep-
helyére � mentek, ahol kezdetét vette a
szakestély, melynek közfelkiáltással vá-
lasztott elnöke dr. Kereki Ferenc, alias Fo-
cis lett. A komoly pohárra okl.
bányamérnök kollégánk vállalkozott. A
korsóavató beszédet a Kõ-
Szén Kft. fõmérnöke tartotta. Vidám és
szomorú bányásznóták és üdítõ sörital
mellett ill. közepette folyt a szakestély,
amely balekavatást és csoportos sörver-
senyt is tartalmazott. Valószínûleg utoljá-
ra volt helyszíne e rendszeres szakesté-
lyeknek Széchenyi-akna, mivel a telephely
további sorsa bizonytalanná vált.

-

Emléktábla-avatás és szakestély Borbála-nap alkalmából

2008. december 5-én a Szent Bertalan-
templomban Borbála-napi ünnepi szent-
misét celebrált kanonok,
plébános. A Nagytemplom elõtti téren a
gyöngyösi bányász fúvószenekar játszott.
A templomban a kanonok külön köszön-
tötte a Mátrai Erõmû
Zrt. elnökét és alelnököt.
Ünnepi köszöntõt a
bánya stratégiai igazgatója mondott. A
Cantus Corvinus vegyeskar
karnagy vezényletével a Mozart-misébõl
adott elõ. Az énekkar a mise befejeztével
a megjelentekkel együtt elénekelte a bá-
nyász- és a magyar himnuszt.

A szentmise után az OMBKE Mátraaljai
Szervezet tagjai és a meghívottak a felújí-
tott Kékes étterembe mentek, ahol a kü-
lönteremben tulajdonos fo-
gadta õket. Itt mindenki megkapta a Mát-
rai Erõmû Zrt. elnökének ajándékát, egy
sörös és egy pálinkás korsót. A vendégek
között köszönthettük
akadémikust, a Miskolci Egyetem volt rek-
torát, docenst,

c. egyetemi docenst,
a Miskolci Bányakapitányság ve-

zetõjét, továbbá egyetemi hallgatókat,
szakszervezeti vezetõket és környékbeli
polgármestereket.

Itt tartottuk meg az immár hagyomá-
nyos Borbála-napi szakestélyt is. A szak-
estély elnöke a majordomus

a kontrapunkt
és a nótabíró Törõ

György és a balekcsõsz
a fõszekundáns

a garatõr az etalon
lett.

A szakestélyen a komoly pohár köszön-
tõt Derekas Barnabás stratégiai igazgató
tartotta. Beszédének vezérfonalát a 100
éves mátraaljai lignitbányászat adta, de
beszélt a visontai és a bükkábrányi külfej-
tések jelenlegi helyzetérõl, valamint a jö-
võre vonatkozó elképzelésekrõl is. Ki-
hangsúlyozta, hogy a talpon maradásnak,
a sikernek ára van, a mindennapok szor-
gos munkája és az elõrelátó, kitartó jövõ-
építés. A Mátra és Bükk lábánál folytatan-

dó külfejtéses lignitbányászat, és az ezen
alapuló villamosenergia-termelés egy új
fejezetének megnyitása a tét. Elmondta,
hogy immár tizenötödik alkalommal ren-
dezzük meg szakestélyünket, ez azt is je-
lenti, hogy tizenöt év telt el az erõmû és a
bánya integrációja óta. Reményét fejezte
ki, hogy még hosszú ideig megünnepel-
hetjük a Borbála-napot és szervezhetjük a
hagyományos szakestélyünket.

Derûs és érdekes színfoltja a szakes-
télynek dr. Valaska József elnök vidám po-
hárköszöntõje, és nagy sikert aratott a dr.
Dovrtel Gusztáv balekcsõsz által vezetett
keresztelõ is. A szakestélyen megkeresz-
telték és firma lett (kereszt-
apja ), (ke-
resztapja ) és
(keresztapja ).

A jó hangulatban megtartott szakes-
tély az erdész-, a kohász- és a bányász-
himnusz eléneklésével zárult. A baráti be-
szélgetés fehér asztal mellett természete-
sen még sokáig tartott.

Borbála-napi ünnepség Gyöngyösön

Idén is támogassa egyesületünket személyi jövedelemadójának 1%-ával!
A rendelkezõ nyilatkozat nyomtatvány kitöltésekor az alábbiak szerint jelölje a támogatni kívánt egyesületünket:

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Köszönjük!
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Rózsaszentmárton Község Önkormányza-
ta és a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet
rendezésében 2008. december 6-án nagy-
szabású Szent Borbála-napi ünnepséget,
emlékmûátadást és -szentelést tartottak a
faluban. A megjelentek a Lignitbányásza-
ti Emlékház elõtt gyülekeztek, ahol a bá-
nyász fúvószenekar játszott, és a vendé-
geket forró teával, forralt borral, pálinká-
val és pogácsával várta a község vezetõsé-
ge. 10 órakor mindenki átvonult a katoli-
kus templomba, ahol atya,
plébános köszöntötte a hívõket. Itt mond-
ta el üdvözlõ beszédét pol-
gármester asszony, és név szerint is kö-
szöntötte a Bánya- és Ener-
giaipari Dolgozók Szakszervezetének el-
nökét, a MOL Nyrt. Eur-
ázsiai Kutatás és Termelés igazgatóját,

a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal alelnökét, a
Magyarországi Bányásztelepülések Orszá-
gos Szövetsége alelnökét,
a Mátrai Erõmû Zrt. bányaigazgatóját,

országgyûlési képviselõt, Hatvan
város polgármesterét,

a Közlekedési Múzeum igazga-
tóját, az OMBKE Bányá-
szati Szakosztály titkárát,

és a
Miskolci Egyetemrõl, az
Országos Mûszaki Múzeum igazgatóját.

Elmondta, hogy a 2008-as évet az ön-
kormányzat a Bányászat Évének nyilvání-

totta, mert 100 évvel ezelõtt itt kezdõdött
el a lignitbányászat. A Lignitbányászati
Emlékház létrehozása és az E 303-as kotró
kiállítása kapcsán kapott anyagi és erköl-
csi támogatást minden adományozónak,
szervezetnek, vállalatnak és intézmény-
nek megköszönte. Megemlékezett az idén
elhunyt olajbányászati
vezérigazgatóról, aki Rózsaszentmárton
szülötte volt.

Ezt követõen Holoda Attila, a MOL ter-
melési és kutatási igazgatója részletesen
ismertette a Szent Borbála kultusz kiala-
kulását, Borbála életútját, majd egy-egy
Szent Borbála-szobrocskát adományo-
zott a polgármester asszonynak és a plé-
bánosnak.

A szentmise után a Lignitbányászati
Emlékház parkjában a Mátra Gránit Kft. ál-
tal adományozott emlékmûvet a tulajdo-
nos, adta át . Az em-
lékmûvet Rabi Ferenc és Sipos Jánosné
leplezte le, ünnepi beszédet Rabi Ferenc
mondott. A szobrot megszentelte Kocsis
Sándor plébános. A jelenlévõk elénekel-
ték a �Ments meg uram minket az örök ha-
láltól� kezdetû gregorián dalt, majd a
Zeus Kórus, karnagy veze-
tésével, a �Tisztelet a bányász szaknak�
címû dalt intonálta. Ezt követõen a zene-
kar bányász dallamokat játszott. Az em-
lékmûnél koszorút helyezett el Holoda At-
tila, Bóna Róbert, , Ra-
bi Ferenc, dr. Katona Gábor,

Sipos Jánosné,
és

Sipos Jánosné az avatás utáni állófo-
gadásra az Õszirózsa Gondozási Központ-
ba hívta a vendégeket. Itt Fáczán József
titkár, dr. Katona Gábor és okl.
bányamérnök, a �Vocem preco hár-
maskönyv� szerzõje mondott pohárkö-
szöntõt.

Salgótarjáni Osztályunk a Bányamúzeum-
ban tartotta meg a szokásos Borbála-napi
megemlékezését december 5-én. A meg-
jelent tagokat és vendégeket
múzeumvezetõ köszöntötte, majd felkér-
te a résztvevõket, hogy a �Bányász-szo-
bor�-nál helyezzék el a megemlékezés ko-
szorúit. A Múzeumbaráti Kör nevében

és a Salgó-
tarjáni Polgármesteri Hivatal nevében

városi képviselõ, az OMBKE
szervezetünk nevében el-
nök és alelnök, valamint a
Baglyasaljai Baráti Kör két résztvevõje
helyezett el koszorút, miközben dalkö-

rünk halkan énekelte a bányászhimnuszt.
A koszorúk elhelyezése után a múzeum

könyvtártermében méltatta
a Borbála-ünnep jelentõségét a bányá-
szok életében, majd az �Imhol a föld alá
megyünk� dallal emlékeztünk meg bányá-
szatunk hõseirõl.

Ezután Liptay Péter ismertette a de-
cemberben még hátralévõ rendezvényein-
ket, illetve röviden összefoglalta a Buda-
pesten megrendezett országos Szent Bor-
bála ünnepség történéseit, ahol két tag-
társunk is kitüntetést kapott:
bányamérnök társunk Szent Borbála-érem
miniszteri, kollégánk pedig a

Magyar Bányászati Szövetség által alapí-
tott �Magyar Bányászatért� szakmai ér-
demérem kitüntetésben részesült.

Az est további részében fehér asztal
mellett kötetlen beszélgetés, nótázás kö-
vetkezett.

Bányász településeinken a bányász
szakszervezetek helyi nyugdíjas tagjai ko-
szorúzták meg az emlékhelyeket, méltat-
ták a Borbála-nap jelentõségét, s szintén
fehér asztal melletti poharazgatással, ba-
ráti beszélgetéssel emlékeztek a dicsõbb
bányász múltra.

-

Borbála-nap Salgótarjánban

Emlékmûátadás, Borbála-nap Rózsaszentmártonban

1. kép. A Mátra Gránit Kft. által adományo-
zott emlékmû



Az OMBKE Borsodi Helyi Szervezete és a
Borsodi Bányász Hagyományokért Alapít-
vány meghívására � a korábbi évek hagyo-
mányainak megfelelõen �, a miskolci Mi-
norita templomban a bányászok védõ-
szentje, Szent Borbála tiszteletére tartan-
dó szentmisére gyûltek össze a megye bá-
nyászainak képviselõi, kohász- és erdész-
társak, közéleti személyiségek és hívek
2008. december 6-án este 6 órakor.

Évek óta hasonló, �telt házas� létszám-
ban veszünk részt ezen az ünnepi szent-
misén, melynek fényét emelte, hogy

egri érsek celebrálta. Az
érsek úr kiemelte, hogy a jelen válságos
folyamatokban külön tiszteletét fejezi ki a
bányászoknak, akik annak ellenére, hogy
a föld alatti szénbányászat Borsodban tel-
jesen megszûnt, és a volt bányászok
�széjjelszóródtak�, illetve egyéb terüle-
tekre kerültek, képesek a hagyományos
közös erõt és összetartást folyamatosan
képviselni. Véleménye szerint nagymér-
tékben ennek köszönhetõ, hogy a bá-
nyákból kikerült emberek többsége bol-
dogulni tudott az évek folyamán, és
ugyanakkor a szívében bányász maradt.
Ehhez az összetartáshoz, valamint min-
den bányász és bányász érzületû ember
boldogulásához kérte Szent Borbála se-
gítségét. A mise folyamatában egyesüle-
tünk bányász egyenruhás tagjai már ha-
gyományosan szerepet vállalnak, a felol-
vasást a könyörgést

végezte. Felajánláskor pedig
egyetemisták sorakoztatták fel megáldás-
ra az oltárhoz a hagyományos bányász jel-
képeket, a bányászlámpát, a bányászfo-
kost és a bányászkobakot. A szentmise a
perecesi bányász fúvószenekar � amely

pár nappal késõbb közéleti szerepléséért
megkapta a megtisztelõ Miskolci Gyé-
mánt-díjat � által eljátszott bányászhim-
nusszal ért végett.

A misét követõen a közeli Fortuna étte-
remben folytatódott az ünneplés. A vacsora
elõtt Törõ György, a helyi szervezet titkára
köszöntötte amegjelenteket, külön kiemel-
ve az egyetem, a társszervezetek és a helyi
közélet képviselõit. elnö-
künknek e helyrõl is mihamarabbi gyógyu-
lást kívánt, hiszen eddig még nem fordult
elõ, hogy nélküle teljen egy ilyen este.

A vacsora után praeses
vezényletével szakestélyt tartottunk a
selmeci szellemnek megfelelõen, a társa-
dalmi rangokat mellõzve. A szakestély
háznagyi tisztét töltötte be,

nótabíró Törõ György és
voltak, kotrapunktként pedig
emelte a szakestély színvonalát. A komoly
poharat �töltötte� meg
aktuális gondolatokkal , kiemelve
az ilyen összejövetelek megnõtt jelentõ-
ségét, hiszen többnyire már csak ezen al-
kalmakkal jönnek össze nagyobb számban
a korábban együtt dolgozó kollégák. A kö-
zös éneklések és felszólalások � szemé-
lyes, illetve néhány humoros történet
közreadása � közben megemlékeztünk az
év folyamán elhunyt kollégáinkról is. Vé-
gül a bányász-, az erdész- és a kohászhim-
nuszok eléneklése csak a szakestély hiva-
talos részét zárta be, a barátok, kollégák
további ünneplését nem.

-
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1. kép. Reményi Gábor a komoly pohár beszédet mondja

Borbála-napi szentmise és szakestély Borsodban

A RUSAL tengeri kikötõt épít

Oroszország legnagyobb, a világ második alumínium-termelõ vállalata, a RUSAL bejelentette, hogy saját termékeinek kiszolgálására
megkezdi a Finn-öbölben a két terminálos Ust-Luga tengeri kikötõ építését. A beruházás értéke 300 MUSD. A tervek szerint 2011-ben
üzembe álló kikötõ 4,5 Mt/év timföldet tud fogadni, és 3,5 Mt/év kész alumíniumtermék elszállítására lesz alkalmas. (A cég jelenleg
évi 2 Mt nyersalumíniumot, ill. ötvözetet exportál.) Az építkezés megfelel a nemzetközi szabványoknak, valamint a környezetvédel-
mi elõírásoknak.

HÍREK
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A 2008. évi Szent Borbála-napi ünnepsé-
gek keretében nyitották meg az új bányá-
szati gyûjteményt Miskolcon, a MIKEROBB
Kft. mexikóvölgyi telephelyén.

A kezdeményezõ és költségviselõ a
MIKEROBB Kft. volt, amelynek ügyvezetõ-
je, több bányaüzemben dol-
gozva, majd a sok-sok bánya robbanó-
anyaggal való ellátása során tapasztalta
meg e szakma igazi erényeit, a múlt meg-
becsülésének fontosságát, a hagyomá-
nyokból való merítkezést, a mindig újabb
és hasznosabb megoldások keresését � s
utoljára említve, de nem a szerep aláren-
deltségére utalva �, a bányászok összetar-
tását, egymás iránti megbecsülését. Ennek
akart újabb emléket állítani ezzel a szak-
matörténeti gyûjteménnyel, melynek lét-
rehozásában sokan õszinte szándékkal se-
gítettek.

Az alapítók szándéka szerint a gyûjte-
ménnyel jelezni akarták, hogy Miskolcon
és környékén valaha virágzó bányász kul-
túra volt, sokkal nagyobb a mainál. A bá-
nyák nem merültek ki, az ásványkincsek
nem tûntek el, csupán a világ fordult úgy,
hogy a bányászatot e tájon a haszontalan
dolgok közé sorolták annak ellenére, hogy
a modern világban a minket körülvevõ tár-
gyak döntõ többsége ásványi eredetû és a
bányászok munkáját is dicséri.

Ez a szolid gyûjtemény csapatmunka
eredménye. A kezdeményezés hamar meg-
értésre, támogatásra talált, jöttek az
újabbnál újabb ötletek, hozták a szerszá-
mokat, relikviákat, emlékeket. Komoly

szakmai segítség is érkezett a Borsod-Aba-
új-ZemplénMegyei Bányászattörténeti Mú-
zeumtól Rudabányáról, és Miskolcról, a
Herman Ottó Múzeumtól. Név szerint is ki
kell emelni és

érdemeit.
A megnyitóra mintegy 80 fõ érkezett,

sokan az ország távoli tájairól. Szép szám-
mal jelentek meg kohász testvéreink is. A
megnyitót , c. fõigaz-
gató tartotta, hangsúlyozva a kezdemé-
nyezés értékét, amit a gyûjtemény kiegé-
szítésével, újabb relikviák letétbe helyezé-
sével növelhetünk. �Van már oltár!� � han-
goztatta az elõadó, és úgy hiszem, sokak-

ban fogalmazódott meg az elhatározás,
hogy segíteni fogja a kiállítás még telje-
sebbé tételét. Ezután bá-
nyakapitány méltatta a kezdeményezést és
leleplezte a kiállítás címét és a fõbb szpon-
zorok neveit tartalmazó táblákat .

A tárlat megtekintése után a vendégek
betekintést nyerhettek az alapító társaság
robbantástechnikai munkáiba, majd jó
hangulatú baráti találkozón vettek részt.

A kiállítás elõzetes bejelentés alapján
látogatható. A bejelentkezést (ill. a gyûjte-
mény katalógusa iránti igényt) a 46/359-
905-ös telefon- (és fax-) számon kérik.

-

Új bányászati gyûjtemény Miskolcon

1. kép. A kiállítás címét és fõbb szponzorait tartalmazó táblák

A Nemzetközi Alumínium Intézet (IAI) havi jelentéseket készít a világ alumíniumtermelésérõl. A 2008. szeptemberi jelentés szerint
az elmúlt négy évben az elsõdleges alumínium termelése az alábbiak szerint alakult (kt):

A június-augusztusi adatok szerint 2008-ban a világ termelése mintegy 3%-kal tovább emelkedett, ezen belül azonban az észak-
amerikai (USA, Kanada) termelés a 2006-tól tartó folyamatos növekedés után 2008 júniusától mintegy 2,5%-os visszaesést mutat.

Év Afrika Észak-Amerika Latin-Amerika Ázsia Nyugat-Európa Kelet-Európa Ausztrália és Óceánia Összesen
2004 1711 5110 2356 2735 4295 4139 2246 22592
2005 1753 5382 2391 3139 4352 4194 2252 23463
2006 1864 5333 2493 3493 4182 4230 2274 23869
2007 1815 5642 2558 3717 4305 4460 2315 24812

Alumíniumtermelés



Salgótarjánban 2008-ban több olyan vál-
lalat- vagy gyáralapításnak volt jeles év-
fordulója, ami szintén 8-ra végzõdõ év-
számokhoz kötõdik. Ezek az ipari üzemek
a város történetében azzal a jelentõség-
gel is bírnak, hogy a 19. század eleji kis
Salgó-Tarján település olyan nagy fejlõdé-
sen ment át, hogy az 1920-as évekre vá-
rossá fejlõdött és városi címet kapott.

Az 1700-as években a környéken már
felfedezték ugyan különbözõ szénkibúvá-
sokban a szén jelenlétét, azonban érdemi
bányászata csak 1848-tól indult meg,
amikor a város környékén lévõ Inászó te-
lepülés mellett megnyílt az elsõ iparszerû
széntermelést megkezdõ Ó-Mária táró. Ez
adta az induló lökést a salgótarjáni szén-
bányászat és nagyipar kifejlõdéséhez. A
szén azonban itt elfogyott, a termelés más
területekre helyezõdött. Ma Inászó már
csak szénbányászat-történeti emlékhely,
holott az 1900-as évek elején egy kb.
2 000 lakosú bányatelep volt önálló isko-
lával, üzletekkel, lakóteleppel és minden
létesítménnyel, amire a telepen élõknek
szükségük volt. Mára pedig Inászó sorsára
jutott és gyakorlatilag megszûnt a nógrá-
di szénbányászat.

A nógrádi szénbányászatban még egy
jeles évfordulóra emlékezhettek a bányá-
szat emlékeinek õrzõi, ugyanis 1868-ban
alakult meg a Salgótarjáni Kõszénbánya
(SKB) Rt.

A következõ, ilyen emlékezésre alapot
adó esemény az az ugyancsak 1868-ban
történt gyáralapítás, amikor a Felvidéken
mûködõ kisebb ércbányák és ércfeldolgo-

zók tulajdonosai közös érdekeik alapján
létrehozták a Salgótarjáni Vasfinomító
Társulatot.

A �legfiatalabb� az 1938-ban alapított
Ötvözetgyár, tarjániasan a �Fe-szi�-gyár, de
mint a szakmabeliek elõtt bizonyára isme-
retes, errõl is csak mint egykor volt gyárról
emlékezhetünk meg, hiszen már a 2000.
évet sem élte meg termelõ üzemként.

Ezen emlékezetes évfordulók adtak
alapot ahhoz, hogy a városunkban mûkö-
dõ, az iparágakhoz kötõdõ civil szerveze-
teknek javasoljuk: összefogva, közös
�Ipartörténeti emléknapon� emlékezzünk
a fenti gyáralapításokra. Javaslatunkat
felkarolta a Civil Kerekasztal elnöksége is,
és közös elõterjesztésünkkel elnyertük a
város önkormányzatának anyagi és esz-
mei támogatását. Sajnálatos viszont,
hogy a Tûzhelygyár kivételével a még ma
is mûködõ gyárak vezetõi sem az elõkészí-
tési együttmûködésre való felkérésünkre,
sem meghívásunkra nem reagáltak.

A 2008. október 10-én az acélgyári volt
�Kohász Mûvelõdési Központ�-ban meg-
rendezett emléknapot

városunk polgármestere nyi-
totta meg. A rendezvény érdekessége
volt, hogy azon részt vettek Óradna képvi-
selõi is. (Salgótarján város és néhány
szervezete már sok éve élõ kapcsolatot
épített ki az egykori arany- és ezüstbányá-
szatáról híres észak-erdélyi város magyar
kisebbségével.) Eljött az ottani önkor-
mányzat egyik tanácsnoka, a magyar ki-
sebbségiek néhány vezetõje és a fúvósze-
nekar, azaz 18 erdélyi vendégünk is ve-

lünk ünnepelt. A fúvószenekar a salgótar-
jániakkal együtt üdvözlõ muzsikával fo-
gadta a résztvevõket.

A programban az alábbi elõadások
hangzottak el:
� Szénbányászatunk törté-
nete röviden

� Az acélgyár 140 évérõl rö-
viden

� Az Öblösüveggyár 115
éves

� A salgótarjáni tûzhely- és
kályhagyártás története

� Volt egy Ötvözetgyá-
runk

� Bányagépgyártás Salgó-
tarjánban

� Salgótarján Megyei Jogú
Város és civil szervezetei bekapcsolódá-
sának lehetõsége a Közép-európai Ipari
Örökség Útja nemzetközi mozgalomba

� Az ezeréves óradnai
arany- és ezüstbányászat
Az egyes elõadások tartalmi összefoglalói

ismeghaladnák ezen kis beszámoló kereteit,
de reményünk van arra, hogy az elõadásokat
a Polgármesteri Hivatal segítségével egy em-
lékfüzetben meg tudjuk jelentetni.

Az emléknap programja �Ipar- és ha-
gyománytörténeti szakestéllyel� folytató-
dott. A résztvevõk közül többen most vol-
tak elõször szakestélyen. Az emlékezõ sal-
gótarjániak mellett a már említett erdélyi
vendégeken kívül több fiatal résztvevõnk
volt a Miskolci Egyetem illetve a balassa-
gyarmati Palóc Kör ifjai közül.

-

Ipartörténeti emléknap Salgótarjánban

2005-ben a Salgótarjáni Bányatelepi (ké-
sõbb Bányász) Torna Club alapításának
85. évfordulóján határozta el az SBTC
Öregfiúk Alapítvány, hogy emléket állít az
elõdök, a volt Stécé sportolók tiszteleté-
re. A fafaragómûvész által
készített, múltat idézõ táblának készség-
gel adott helyet a Bányamúzeum. Már ne-
gyedik éve hagyomány, hogy minden év
decemberében megkoszorúzzák az emlék-
táblát és megidézik a fekete-fehér színek-
ben elért sikereket.

köszöntötte a különbözõ
sportágak képviseletében nagy számban

megjelent résztvevõket. Közöttük olimpiai
bajnok, sokszoros válogatott sportolókat,
Európa-bajnokokat, sportvezetõket, szur-
kolókat. nyugalmazott bá-
nyamérnök arról szólt, hogy a Nógrádi
Szénbányák Vállalat vezetése mindig fi-
gyelemmel kísérte a sportolók eredménye-
it és biztosította a támogatást a szakosz-
tályok részére. Gondoskodott a kiörege-
dett sportolók jövõjérõl is. A sportolók kö-
zül nagyon sokan szakmát tanultak vagy
továbbképezték magukat. Kiváló csoport-
vezetõk, aknászok voltak, néhányan osz-
tályvezetõként végezték munkájukat.

Az emléktáblát Európa-
csúcsokat elért hosszútávfutó és

NB I-es, bronzérmet nyert labdarú-
gó koszorúzta meg.

mesteredzõnek,
és labdarúgóknak

játékostárs adott át ajándékot. A
jelen kor egyik ígéretes játékosának,

, az alapítvány
képviselõje adott át egy, a �veterán� spor-
tolók aláírásával ékesített labdát.

A meleg hangú megemlékezés a Stécé-
induló eléneklésével ért véget.

-

Emlékezés a Salgótarjáni Bányász Torna Clubra
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�Szép idõ volt, jó idõ volt, Kár, hogy el-
múlt, jaj de kár � � énekelte a
vezette Bányász-Kohász Dalkör a régi di-
ákéletet visszasíró sorokat, amelyek akár
a jubiláló intézmény, a 130 éves Kohász
Mûvelõdési Központ fényes korszakaira is
vonatkozhatnának. A nagyhírû intézmény
az elmúlt tizenhárom évtized során szóra-
kozást biztosított az acélgyári kolónia la-
kóinak, de a városi fiatalok is szívesen lá-
togatták a rendezvényeket.

A jubileumi ünnepség vendégeit 2008.
december 12-én a táncteremben

elõadómûvész köszöntötte,
aki napjainkban is kötõdik az 1878-ban
létrejött Olvasóegylethez, maga is hosszú
ideig tagja volt a több évtizeden át híres
Petõfi Színjátszó Együttesnek. A jelen ál-
lapot sajnos elég siralmas, hiszen az Acél-
gyár, ahol valamikor ötezer ember dolgo-
zott, a 2002-ben történt privatizálása
után jelenleg háromszáz alatti létszámmal
dolgozik, s e régi intézményt is magán-
kézbe adta.

igazgatónõ, a Ko-
hász Mûvelõdési Központ Egyesület titká-
ra, tõsgyökeres acélgyári, nagy átéléssel
tekintette át az elmúlt 130 évet. Vissza-

emlékezését az 1868-ban alapított Salgó-
tarjáni Vasfinomító Társasággal kezdte,
amely késõbb a �Rimamurányi� részvény-
társaság része lett. Az itt dolgozó, kezdet-
ben fõleg német ajkú szakmunkások
1878-ban alapították meg az Olvasóegyle-
tet. Késõbb fúvószenekar, énekkar, szim-
fonikus és tánczenekar alakult, majd nép-
tánc, balett, társastánc stb. körök jöttek
létre. A legkorábban alapított könyvtár-
hoz és színjátszó csoporthoz nagy szám-
ban kapcsolódott más kulturális tevé-
kenység is, melyeket még sokáig lehetne
sorolni, mûködésükrõl beszámolni. Ezen
rendezvényeknek mindig volt helye a mû-
velõdési házban. Az elõadó ünnepi beszé-
dében méltatta azokat, akik évtizedeken
keresztül szervezték, irányították a külön-
féle foglalkozásokat. A csodával határos
módon megmenekült az 1905-ben felava-
tott olvasóegyleti zászló, mely a maga
több mint 100 éves létével a folyamatos-
ságot jelenti az Olvasókör mûködésében.
A megemlékezésen nyugdíjas kohásztár-
saink ünnepélyesen adták át a zászlót a
mai fiataloknak, kívánva, hogy a mûkö-
désben további 100 évig legyen folyama-
tosság .

Számunkra, egyesületi tagok számára
jelentõs évszám 1895. Az országban har-
madikként ekkor alakították meg bá-
nyász-kohász elõdeink ebben a házban
az OMBKE Salgótarjáni Osztályát. Az
épület falán emléktábla hirdeti az utó-
kornak a megalakulás dátumát, melyet a
centenárium alkalmából 1995-ben he-
lyeztünk el.

A továbbiakban a fúvószenekar, az AK-
KORD Fúvós Kisegyüttes, a Salgótarjáni
Rézfúvós Együttes és a Bányász-Kohász
Dalkörünk szórakoztatta a vendégeket.

a �Mûvelõdési
Központ Egyesület� jelenlegi elnöke, egy-
ben dalkörünk �házi� költõje, a dalkör rí-
mekbe szedett köszöntõjét tolmácsolta,
melyet a vendégsereg hangos tapssal fo-
gadott.

polgár-
mester megbízásából a város vezetõsége
nevében kulturális fõtaná-
csos szólt arról, hogy támogatják azokat a
terveket, amelyek segítik felújítani ezt a
város szempontjából is fontos intéz-
ményt. Az elkövetkezõ idõkben fontos
lenne ennek a patinás intézménynek a
jobb kihasználása.

Százharminc éves a Salgótarjáni Kohász Mûvelõdési
Központ

1. kép. Az Olvasóegyleti zászló átadói balról jobbra: Liptay Péter,
Krajcsi József, Szabó Antal (hátul) és Szabó Nándor, valamennyien acél-
gyári nyugdíjasok

2. kép. A Salgótarjáni Osztályban mûködõ Bányász-Kohász Dalárda és
a Fúvós Kisegyüttes közös mûsora. Háttérben az Acélgyárról 1896-ban
készült, a millenniumi kiállításon szerepelt látkép



MOL-hírek

Energiabiztonság és a downstream kihívá-
sai a MOL Szabadegyetem programján:
szeptember 10-én Közép-Kelet-Európa
válasza az energiafüggõség globális kihí-
vásaira címmel a MOL
Gas igazgatója tartott elõadást.

október 1-jei elõadása � A
downstream kihívásai Brüsszelbõl nézve �
az EU�27 térség olajiparát érintõ fõbb
problémákról szólt.

Angol nyelven jelent meg a MOL Szak-
mai Tudományos Közlemények 2008/2.
száma, melynek kiemelt cikkei:
Az ellátásbiztonság ára a közép-európai
földgázpiacok példáján keresztül

Az energiaüzlet elhelyezése a MOL-cso-
port kockázat-hozam portfóliójába

Tanulmány az EOR magyarországi szén-
hidrogénmezõkön való alkalmazásáról.
A Magyar Bányászatért Szakmai Ér-

deméremmel kitüntetett a
MOL eurázsiai kutatás-termelés igazgató-
ját mutatja be a MOL Panoráma V. évfo-
lyam 19-20. számában megjelent írás.

Ugyancsak a MOL Panoráma V. évfo-
lyam 19-20. számában a kõolaj és a kõ-
olajtermékek értékesítését, forgalmazá-
sát ellátó olajipari szervezetek � ÁFORT,
majd ÁFOR � megalakulásának 60. évfor-
dulójára emlékezve válogatott

és írásaiból
.

A Panoráma Anno rovatában a MAORT
�szabotázs�-ról jelent meg kétoldalas írás

tollából.
A MOL Panoráma V. évfolyam 21-22.

számában és
Bányászati beszerzés Zalától Islama-

badon át Szibériáig címû cikkében a KTD
bányászati tevékenységével összefüggõ
beszerzések végzése, koordinálása és fel-
ügyelete céljából 2006-ban alakult MOL
UPSTREAM Beszerzés szervezetének tevé-
kenységét és jövõbeni terveit ismerheti
meg az olvasó.

A MOL Panoráma V. évfolyam 23-24.
számában év végi interjú készült

a MOL elnök-vezérigazgatójával.
Az E.ON Földgáz magazin c. újság

2008/03. száma az új gáztörvénnyel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókról ne-
ves szakemberek ( a

MEH elnöke, , a FÕGÁZ Zrt.
vezérigazgatója, a
TIGÁZ Zrt. Igazgatóságának elnöke) véle-
ményérõl közöl cikkeket. Ebben a szám-
ban jelent meg a dunántúli Pusztaedericsi
Földgáztárolót bemutató cikk is, melynek
szerzõje a föld alatti földgáztároló vezetõ-
je, okleveles bánya- és bá-
nyaipari gazdasági mérnök.

A Budapesti Olajos Hagyományápoló Kör
évzáró rendezvénye

2008. december 10-én az OMBKE Fõ utcai
székházában tartott évbúcsúztatón meg-
jelent érdeklõdõket köszöntöt-
te, majd egyetemi tanár, a
BOK elnöke értékelte a 2008-as év törté-
néseit. Rövid áttekintést adott a 2006. évi
megalakulás óta eltelt idõszakról és a cél-
kitûzéseik megvalósulásáról. Köszönetet
mondott a BOK-rendezvények létrejötté-
hez segítséget nyújtó szervezetek (a MOL
Nyrt., az OMBKE és annak Kõolaj-, Föld-
gáz- és Vízbányászati Szakosztálya) jelen
lévõ képviselõinek, valamint a vezetõség
lelkes tagjainak az áldozatos munkáért.
Az elmúlt év igen mozgalmas volt: 18 elõ-
adó közremûködésével 13 szakmai nap va-
lósult meg (ebbõl hét az OMBKE KFVSz Bu-
dapesti Helyi Szervezetével közösen).
A mintegy 135 bejegyzett, pártoló BOK-
tag, valamint helyi szakosztályi tagok
16-37%-a vett részt az eseményeken,
kaphatott tájékoztatást az iparágat érintõ
alapvetõ kérdésekrõl: a MOL vezetés stra-
tégiájáról, a hazai kutatási-termelési
eredményekrõl, a MOL�OMV vetélkedés ki-
menetelérõl, a föld alatti gáztárolás hely-
zetérõl, a hazai földgázellátottság mûsza-
ki-gazdasági hátterérõl, a nem konvenci-
onális CH-készletek bányászati lehetõsé-
gérõl, a nem szénhidrogén-alapú energia-
hordozók számításba vételérõl, Földünk
átfogó földtudományi vizsgálatának prog-
ramjáról. Megemlékeztünk jeles évfordu-
lókról (a MAORT megalakulásának 70., a
babócsai földgázhasznosítás 65., a Pusz-
taföldvár térségében feltárt szénhidro-
génkincs kitermelésének 50. évfordulója)
is. Dr. Dank Viktor vázolta a 2009-es évre
elõzetesen összeállított rendezvényter-
vet, melynek véglegesítéséhez segítséget
és javaslatokat kért. kollé-

gánk az erdélyi barangolásról készített
kisfilmjével okozott kellemes meglepetést
(a vetítésre segítségé-
nek köszönhetõen kerülhetett sor).
Az év végi BOK összejövetel baráti beszél-
getéssel zárult.

Konferenciák

Interfaces konferencia 2008
(Sopron, 2008. szeptember 24-26.)
Az MKE Ásványolaj és Petrolkémiai Szak-
osztálya által 1970 óta rendszeresen szer-
vezett Nemzetközi Olajipari és Petrolkémi-
ai Konferencián (2002 óta Interfaces) az
idén csaknem száz, köztük számos külföldi
szakember vett részt. A fenntartható fejlõ-
dés jegyében tartott konferencián a TVK-t
14, a Slovnaftot 2 szakember képviselte. A
plenáris elõadásokat a
MOL vezérigazgatója,

az ELTE professzora és
a CEFIC munkatársa tartotta.

Az öt szekcióban elhangzott elõadások a
bioüzemanyagok, a kõolajfinomítás, a pet-
rolkémia, a kenõanyagok és a fenntartha-
tóság témakörökre irányultak. Plenáris
elõadást tartott a MOL
finomításvezetõje (finomítási szekció) és

a TVK vezérigazgatója
(petrolkémiai szekció), aki egyben a kon-
ferencia elnöke és egyik fõ szervezõje volt.

A termelésbõl kivont szénhidrogén-ter-
melõ kutak mûszaki, biztonságtechnikai
és jogi problémái
(Zalaegerszeg, 2008. október 17.)
A Zala Megye Védelmi Bizottsága és Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósága által a
MOL Nyrt. támogatásával szervezett kon-
ferenciát megnyitó (a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke) az olajipar
pozitív hatása mellett a veszélylehetõsé-
geket is megemlítette (az esetleges ve-
szélyeztetettség szempontjából a megye
területén található 2170 szénhidrogén-
kutatási vagy -termelési céllal lemélyített
fúrás a megye 258 településének közel fe-
lét érinti). tûzoltó ezredes,
zalai katasztrófavédelmi igazgató a szak-
ma és az érintett területek képviselõinek
jó kapcsolatát és a nyilvánosság lehetõsé-
geinek jó kihasználását hangsúlyozta, s
felsorolta a vészhelyzetek megoldásában

A szénhidrogénipar hírei
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együttmûködõ szervezetek feladatait.
a MOL Nyrt. KTD HKT veze-

tõje a meddõ kutak kellõ dokumentáltsá-
gának okairól és feltételeirõl beszélt.

a MOL Nyrt. KTD IMA Kft.
vezetõje a kutak meghibásodásakor eset-
legesen felmerülõ lehetséges veszélyfor-
rásokat ismertette, kitérve néhány közel-
múltban felmerült esetre is.

a MOL Nyrt. mûszaki és biztonsági
szakértõje a MOL nemzetközi hírû kitörés-
védelmi szervezetérõl és csapatáról be-
szélt, részletezte néhány nagyobb kitörés
megszüntetésének módszerét és az alkal-
mazott technikai felszerelést.

VII. Földtudományi Ankét
(Nagykanizsa, 2008. november 13.)
A Magyar Geofizikusok Egyesületének Zala
megyei csoportja és a Magyarhoni Földta-
ni Társulat dél-dunántúli szervezete által
rendezett ankéton a szakma tizenegy elis-
mert képviselõje tartott elõadást.

Bányászat és geotermia 2008
(Visegrád, 2008. november 26-27.)
Ismét a visegrádi Silvanus Konferencia és
Sport Hotel volt a helyszíne a Magyar Bá-
nyászati és Földtani Hivatal és a Magyar Bá-
nyászati Szövetség együttmûködési megál-
lapodása alapján megrendezett szakmai fó-
rumnak. A plenáris ülésen

az MBSZ fõtitkárának megnyitóját kö-
vetõen az alábbi elõadások hangzottak el:

szakállamtitkár,
KHEM: A bányászat szerepe a hazai nyers-
anyagellátásban, tekintettel a hagyomá-
nyos és a megújuló energiahordozókra is.

elnök, MBFH: Problé-
mák és problémamegoldások a bányászati
szakigazgatás tükrében.

szakállamtitkár,
KvVM: Környezetvédelmi szabályozás ér-
vényesítése a bányászatban, ennek gya-
korlata.

elnök, MBSZ: Bányá-
szat és jövõkép � hogyan látjuk az ipar ol-
daláról?

EKTD igazgató, MOL Nyrt.:
A hazai szénhidrogén-bányászat lehetõ-
ségei és aktuális problémái.

ügyvezetõ igazgató, Ma-
gyar Horizont Energia Kft.: A szénhidro-
gén-kutatás lehetõségei Magyarországon.

elnök, Európai Geo-
termális Tanács: Miért sikeres a geotermia
Nyugat-Európában?

ügyvezetõ igazgató, COLAS
ÉSZAKKÕ Bányászati Kft.: Környezet- és
természetvédelmi hatások a bányavállal-
kozások életében.

A plenáris ülést követõen a szakembe-
rek � neves iparági és hatósági vezetõk vi-
tavezetésével � négy témakörben tanács-
koztak:
� a bányászati jogszabályok változásai:
alkalmazási praktikumok, lehetõségek
és korlátok;

� a geotermikus szabályozás tartalma és
ellentmondásai;

� a szénhidrogén-bányászat szabályozási
problematikái;

� bányászati hulladékok: a feladat látóha-
táron belül.

A Magyar Tudomány Ünnepe
(Budapest, 2008. november 3-7.)
A tudomány ünnepének rendezvényei �A
tudomány az élhetõ Földért� jelszó jegyé-
ben zajlottak. A Magyar Tudomány Ünne-
pe 2008. évi rendezvénysorozatát

a Magyar Tudományos Akadé-

mia elnöke nyitotta meg az MTA budapesti
székházának dísztermében november 3-
án. Ezt követõen tudományos díjak átadá-
sára, majd a nyitóelõadás megtartására
( az MTA fõtitkára: A Föld �
adottságaink és lehetõségeink) került sor.

November 4-én az elõadások a víz té-
makörében hangzottak el. A nyitó elõ-
adást � A víz a változó világban címmel �

az MTA rendes tagja tar-
totta. A Magyarhoni Földtani Társulat Ma-
gyarország termál- és gyógyvizeinek
múltja, jelene és jövõje címmel szervezett
elõadói napján Eur. Geol.
(A Kárpát-medence termál- és gyógyvizei-
nek XVIII., XIX. és XX. századi története)
és aranyokleveles bányamér-
nök (A hazai termálvízkutatás technikájá-
nak fejlõdése) tartott elõadást.

November 6-án az
MTA rendes tagja tartotta a plenáris elõ-
adást A fosszilis energiahordozók szerepe
a jövõ energiaellátásában címmel.

A témához kapcsolódóan
(Biomassza alapú fenntartható energiagaz-
dálkodás), (Konvencionális
és nemkonvencionális szénhidrogének sze-
repe a XXI. században) és

(A geotermikus energia, készletek,
kutatás, hasznosítás) tartott elõadást.

A Magyar Tudomány Ünnepén � a ha-
gyományoknak megfelelõen � az MTESZ és
tagegyesületei, valamint a hazai tudomá-
nyos intézetek és szervezetek képviselõi
elhelyezték a tisztelet és megemlékezés
koszorúit az MTESZ Fõ utcai székházának
falán elhelyezett Nagyjaink a tudomány-
ban, a Magyar tudósok fala és a Nobel-dí-
jasok a XX. században emléktáblákon.

Az MTESZ Szociális Bizottsága az idõs mû-
szaki értelmiségiek szociális helyzetével
kapcsolatban az alábbi tartalmú levéllel
kereste meg egyesületünket:

A Bizottság tevékenységi körébe tarto-
zik továbbra is az alacsony nyugdíjjal ren-
delkezõ MTESZ egyesületi tagok és hozzá-
tartozóik, az MTESZ ma már nyugdíjas volt
dolgozói, valamint az MTESZ aranyokleve-

les mérnökök köre tagjainak méltányossá-
gi nyugdíjemelési, valamint egyszeri se-
gély iránti kérelmeinek ügyintézése, a be-
nyújtott kérelmek véleményezése és elõ-
terjesztése.

A méltányossági nyugdíjemelési kére-
lemnél 57.000 Ft/hó (két fõ esetén
71.250 Ft/hó) a nyugdíj összeghatára.
Segélykérelemnél nincs összeghatár, vi-

szont nagyon körültekintõen kell indokol-
ni (pl. magas gyógyszerköltség indokként
nem elegendõ).

Bõvebb felvilágosításért
az MTESZ központi titkár-

ság fõmunkatársához (telefon: 1-474-
7995) lehet fordulni.

-

Méltányossági nyugdíjemelés



A Miskolci Egyetem Mûszaki Anyagtudo-
mányi Karán 2005 szeptemberében indult
az anyagmérnök alapszakon az oktatás, az
ún. BSc (Bachelor of Science) képzés. A
kar történetében egy újabb korszak vette
kezdetét, amely sok új és ismeretlen prob-
lémát, valamint kiaknázatlan lehetõsége-
ket is rejtett magában. A felmerülõ prob-
lémák felismerését és azok megoldását az
oktatók és hallgatók együttmûködve vit-
ték véghez.

Az elsõ anyagmérnök BSc évfolyamon
95 hallgató kezdte meg tanulmányait. A
hét félév során, sok megpróbáltatáson át-
esve, fokozatosan csökkent az együtt ha-
ladók létszáma. Amikor elérkezett a 6. fél-
év, már mindenki azzal a tudattal kezd-
hette meg nyári gyakorlatát, hogy olyan
témában fogja végezni méréseit, kísérle-
teit, amibõl a késõbbiekben a szakdolgo-
zatát készíti. A szakdolgozatok leadására
2008 novemberében került sor, amit az
utolsó félév vizsgaidõszaka követett.

2009. január 8-án a kar oktatói, vala-
mint az ipar neves képviselõi elõtt 25mér-
nökjelölt tett záróvizsgát a következõk
szerint:

öntészeti szakirányon hét hallgató:

fémelõállítási szakirányon négy hall-
gató:

hõkezelõ szakirányon egy hallgató:

hõenergia-gazdálkodási szakirányon
négy hallgató:

polimer-technológiai szakirányon egy
hallgató:

vegyipari-technológiai szakirányon
három hallgató:

szilikát-technológiai szakirányon öt
hallgató:

A záróvizsgán ismertetett szakdolgo-
zatok magas szakmai színvonalon készül-
tek, a vizsgakérdésekre adott válaszok pe-
dig minden szempontból megfeleltek a
hallgatókkal szemben támasztott követel-
ményeknek. Az elsõ alapképzésben meg-

szervezett anyagtudományi államvizsgát a
vizsgabizottságok sikeresnek értékelték és
megállapították, hogy az elsõ évfolyam
példát mutatott, de egyben magasra is tet-
te a lécet a következõ évfolyamok számára.

2009. január 24-én a záróvizsgát köve-
tõen vehették át a hallgatók anyagmérnö-
ki BSc oklevelüket. A diplomaosztón 19 fi-
atal mérnök foghatott kezet a Miskolci

Egyetem rektorával,
valamint a Mûszaki Anyagtudományi Kar
dékánjával, .

Az ünnepség új színfoltjaként a Miskol-
ci Egyetemen végzettek elõször tettek
mérnöki fogadalmat. Az elmúlt évek ada-
taihoz képest viszonylag kevés, mindösz-
sze 6 végzett diák nem kapott diplomát a
nyelvvizsga hiánya miatt.

Az elsõ végzett anyagmérnök BSc évfolyam

1. kép. 2009-ben végzett anyagmérnök BSc csoport az oklevélátadó ünnepség után
(középen dr. Gácsi Zoltán dékán)

2. kép. Az anyagmérnök BSc öntészeti záróvizsga bizottsága
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Az oklevelek átvételét követõen a BSc
anyagmérnököknek lehetõségük van to-
vább folytatni tanulmányaikat a kar febru-
árban induló kohómérnök MSc (mester-
szak, Master of Science) és anyagmérnök
MSc képzéseiben. A végzettek közül min-
denki, aki a karon kívánta tanulmányait
folytatni, felvételt nyert az általa megje-
lölt képzésre.

Vannak azonban olyanok, akik a terme-
lésben szeretnének elhelyezkedni, hiszen
ez a végzettség lehetõséget ad arra, hogy

egy friss BSc-s anyagmérnök a pályáját az
iparban folytathassa.

Elmondható az elsõ gyakorlatorientált
hét féléves képzés után, hogy a végzett
hallgatók bizonyítottak, sikeresen teljesí-
tették a kitûzött célokat. Ezt követõen az
MSc képzésben vagy az iparban fejleszt-
hetik tovább tudásukat és öregbíthetik a
Miskolci Egyetem és a Mûszaki Anyagtu-
dományi Kar hírnevét.

MÉRNÖKI FOGADALOM

Én, �������(név) a Miskolci
Egyetem Mûszaki Anyagtudományi Karán
végzett anyagmérnök fogadom, hogy

v a selmeci hagyományokhoz hûen tudá-
sommal mindenkor a mûszaki haladást,
hazám fejlõdését, az emberiség fel-
emelkedését szolgálom;

v hivatásom gyakorlása során védem az
emberek biztonságát, egészségét, a
természeti és épített környezetet;

v szakmai tevékenységemet mindig leg-
jobb tudásom szerint, szakmai illeté-
kességem határain belül, az egyetemes
erkölcsi normák és a szakmai etika sza-
bályainak betartásával végzem;

v ápolom a szakmai hagyományokat,
tiszteletben tartom elõdeim és kollégá-
im szakmai eredményeit;

v megszerzett tudásomat folyamatosan
bõvítem, építem a szakmai és társadal-
mi kapcsolatokat a közjó érdekében;

v mérnöki munkámmal és magatartá-
sommal mindenkor a mérnökség tekin-
télyét és társadalmi megbecsülését
igyekszem erõsíteni.

3. kép. Csoportkép a BSc fémelõállítási és öntészeti záróvizsga eredményhirdetése után

akadémikus a Miskolci Egyetem Matematika Tanszékének alapító professzora és 1949-55 között vezetõje, majd
1978-ig a Budapesti Mûszaki Egyetem matematika professzora volt. A Magdeburgi Egyetem vendégprofesszoraként megszervezte
a mérnök-matematikus szakot. A maga korában e témakör legkiválóbb mûvelõjeként tartottuk számon.

Munkatársainak, tanítványainak kezdeményezésére születésének századik évfordulójára, 2007. április 23-ára terveztük mell-
szobrának felállítását a Miskolci Egyetem aulájában. Sajnos a szervezéssel elkéstünk, így elképzelésünk nem valósulhatott meg.
Biztató azonban, hogy a Gépészmérnöki és Informatikai Kar a �Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzésért� el-
nevezésû közhasznú alapítványának számláján a szobor elkészítésére 1,8 millió forint már összegyûlt, és már csak kb. 0,7 millió-
ra van szükség.

Kérek mindenkit, aki fontosnak tartja és egyetért tervünkkel, hogy adományát �Borbély Samu szobrára� megjelöléssel az ala-
pítvány bankszámlájára utalja át. Felhívásom aktualitását az adja, hogy Borbély Samu halálának 25. évfordulója 2009. augusztus
14-én lesz.

Az alapítvány adószáma: 18425453-1-05
Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-06877963

F e l h í v á s



Az OMBKE Vaskohászati Szakosztály Buda-
pesti Helyi Szervezete 2008. évi tevékeny-
ségének ismertetésére szokásunkhoz hí-
ven az évet záró Luca-napi szakestélyen
került sor. elnök be-
számolójában elmondta, hogy a 2008-ra
tervezett szakmai és egyéb programokat,
feladatainkat lényegében teljesítettük

. Szakmai kirándulásra október
10-én a Mátrai Erõmû Zrt.-be mentünk.
Az erõmû területén tartott szóbeli és fil-
mes tájékoztatás után bejártuk a hely-
színt, majd megtekintettük a visontai
külszíni bányát is. Hazafelé megnéztük a
feldebrõi altemplomot, Kisnánán bejár-
tuk a várat, s végül Nagyrédén

a T-Bor Pincében borkóstolással
fejeztük be a napot.

A beszámoló után kezdõdött a Luca-
napi szakestély, amelyen a szokásostól el-
térõen a feleségek is részt vehettek.
Csirikusz József elnök megválasztását a
himnuszok eléneklése, az elhunytakra va-
ló emlékezés és a házirend kihirdetése kö-
vette.

Az elmúlt évben a Selmeci Akadémia
képe, idén a Soproni Egyetemé került fel a
kupánkra. Ezen indíttatásból
meghívott vendégünk beszámolót tartott

a Soproni Egyetemrõl.
az Országos Mûszaki Múzeum Öntö-

dei Múzeumának igazgatója a komoly po-
hár keretében szólalt fel, és meleg hangú
összefoglalót tartott a kohászok és az
öntészek együttmûködésérõl.

Szakestélyünk idõpontját immáron ti-
zedik éve Luca napja határozza meg, így
mint mindig, most is felelevenítettük ezt a
hagyományt, és az idén is készült Luca
széke a szakestélyen .

A X. jubileumi szakestélyre egy külön-
legesen szép kupa készült. Ebbõl fogyasz-

tottuk az év búcsúitalát, a krampampulit,
melyet a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola
Hagyományõrzõ Körének tagjai készítet-
tek.

A szakestély végén a Budapesti Helyi
Szervezet elnöke köszönetét fejezte ki az
OMBKE vezetõségének az egész évi segít-
ségért, s megköszönte a dunaújvárosi he-
lyi szervezet tagjainak és a bánkis hallga-
tóknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték
a rendezvényt.

-

A X. jubileumi Luca-napi szakestély

Selmecbányán 2008. szeptember 5-én
mintegy 400 fõnyi bányász és kohász tag-
társunk jelent meg a Szalamander ünnep-
ségen. A rendezvény résztvevõi 14.30-kor
indultak a Piargi kaputól a temetõhöz,
hogy

professzorok és
Selmecbánya korábbi pol-

gármestere, tiszteleti tagunk sírjánál az
OMBKE, a Dunaújvárosi Fõiskola és a Mis-
kolci Egyetem hallgatói nevében a meg-
emlékezést követõen koszorúkat helyez-
zenek el. Innen az Óvárba mentünk a
Honvéd-szoborhoz, ahol
elnökünk beszédét követõen egyesüle-
tünk vezetõi és a dunaújvárosi fõiskolá-
sok képviselõje helyezték el a tisztelgés
koszorúit.

Este a Szalamander-menetben minden

szakosztály képviseltette magát. A bányá-
szok a szokottnál kisebb létszámban je-
lentek meg, az ugyanakkor tartott helyi
bányásznapi ünnepségek miatt. Szomba-
ton kilenc órakor az OMBKE és a Magyar
Mérnök Kamara vezetõi megkoszorúzták
az Akadémia falán elhelyezett magyar és
szlovák nyelvû emléktáblákat, majd el-
énekeltük szakmai himnuszainkat. Szom-
bat délelõtt tíz órakor pol-
gármester fogadást adott a tiszteletünk-
re, ahol dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnö-
ke, a Magyar Mérnök Kamara nevében

alelnök, továbbá a Lengyel
Bányászati Egyesület képviselõi a polgár-
mesteri köszöntõre válaszolva beszédet
mondtak, majd ajándékot adtak át.

A továbbiakban a különbözõ helyi szer-
vezetektõl érkezõk egyénileg alakított

programjuk szerint ismerkedtek Selmec-
bányával és környékével. Az OMBKE által
szervezett autóbusz utasai számára szom-
baton ebéd után a kistapolcsányi kastély
és park megtekintése következett, majd
vacsora a Slovensko Kolibában, ahol ci-
gányzenére mulathattunk. Vasárnap reg-
geli után indultunk Pozsonyba. A Pilsner
Urquel sörözõben elfogyasztott ebéd után
kisvasúttal egyórás, majd gyalogosan még
kétórás városnézés volt a további program
idegenvezetõvel. Kevéssel este nyolc óra
elõtt, jó hangulatban érkeztünk vissza
Budapestre, a Fõ utcába.

2009-ben is várjuk kedves tagtársain-
kat az elõzetes hírek szerint szeptember
11-én megrendezésre kerülõ Szalamander
ünnepségre.

-

SZALAMANDER � 2008

1. kép. Csirikusz József elnök beszámolója 2. kép. Az elkészült Luca széke
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A selmeci hagyományokat követve a Fazola
Napok keretében az erdészek, kohászok,
bányászok szeptember második hétvégé-
jén a Kohászati Múzeum, a Rotary Club Mis-
kolc, az OMBKE Miskolci Koordinációs Szer-
vezete, a Miskolci Egyetem Mûszaki Anyag-
tudományi, ill. Földtudományi Karainak
szervezésében, Miskolc város
polgármestere, és

akadémikusok fõvédnökségével
immár második alkalommal vették birto-
kukba Miskolc városát. Bár a birtokbavétel
napjainkban egy kissé túlzásnak hat, de
mindenképp a múltat idézõ jelkép, hiszen
többmint kétszáz évig e három szakma ala-
kította, formálta a város arculatát, hatá-
rozta meg gazdasági pozícióját.

A kialakult szoros szakmai kapcsolatokat
az elmúlt évtizedek viharai tragikusan szét-
zilálták, de a barátság, az együvé tartozás
selmeci eszmeisége az emberi kapcsolatok-
ban megmaradt. Ennek adtak keretet a II.
Fazola Napok rendezvényei, mely reménye-
ink szerint évrõl évre egy találkozást bizto-
sító hagyománnyá válik, lehetõséget kínál-
va szakmáink és eredményeink megismer-
tetésére is. A város birtokba vételét jól pél-
dázza, hogy rendezvényeink színhelyei ki-
terjedtek szinte az egész városra.

A II. Fazola Napok programja szeptem-
ber 12-én pénteken a központi negyedben,
az Erzsébet téren kezdõdött, ahol már kora
reggeltõl élénk érdeklõdés mellett a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Anyagtudományi,
ill. Földtudományi Karainak és a Kohászati
Múzeumnak a bemutatkozása folyt népes
bányász, kohász hallgatói segédlettel. A
jelenlévõk megismerkedhettek a Stihl cég
erdõmûvelõ kisgépeivel, továbbá a mûvé-
szi kézi kovácsolás mesterséggel.

A szakmai rendezvényeket kulturális
programok színesítették. A kora délelõtti
órákban a Perecesi Bányász Fúvószenekar
adott térzenét, majd délután a Miskolci If-
júsági Szabadidõ Ház mazsorettjei és szín-
játszói igényes és látványos mûsorokkal
szórakoztatták a térre látogatókat.

Az elsõ nap délelõttjén a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Miskolci Akadémiai
Bizottság Metallurgiai Szakbizottsága, to-
vábbá a Tudomány- és Technikatörténeti
Komplex Bizottsága (TTKB) szervezõi köz-
remûködésével aMAB Erzsébet téri székhá-
zában �Az ipari kultúra megõrzésének új
irányai� címmel tudományos konferenciára
került sor.

A konferencia elsõ részében, a bányász-

zenekar elõadásában a bányász-, kohász-
és erdészhimnusz elhangzását követõen,

, a Mûszaki Anyagtudo-
mányi Kar dékánjának elnökletével

akadémikus, a MAB alelnöke,
, a Közleke-

dési Múzeum fõigazgatója és
, a MAB TTKB elnöke köszöntötte a több

mint száz fõs hallgatóságot.
A konferencián az alábbi elõadások

hangzottak el:
Orosz Lajos, Miskolc város alpolgármes-

tere: Miskolc ipari kultúrájának jelene és
jövõje, az ipar szerepe a város arculatának
fejlesztésében;

, a Miskolci Egyetem rek-
tora: Az ipart segítõ K+F tevékenység aMis-
kolci Egyetemen;

, az OMBKE elnöke, a
MAL elnöke: A mûszaki tudományos egye-
sületek ipartörténeti értékmentõ tevé-
kenysége.

A konferencia második részében
, az OMBKE exelnöke, az MVAE

igazgatóhelyettese elnöklete alatt elhang-
zott elõadások:

, egyesületi el-
nök: A Közép-európai Vaskultúra Útja
Egyesület programja és annak magyaror-
szági lehetõségei;

akadémikus: Ipar és
tudomány.

A tudományos konferenciát követõen a
MAB székház termei biztosítottak kellemes
környezetet a Rotary Club Miskolc önzetlen
támogatásával a konferencia résztvevõinek

baráti találkozójához, beszélgetéséhez,
majd a Közép-európai Ipari Örökség Útja
Egyesület elnökségi üléséhez.

A délutáni program a felsõhámori Kohá-
szatiMúzeumban az �Alkotó tûz virágai� cí-
mû, a reneszánsz vasmûvesség remekeit
bemutató idõszakos kiállítás megnyitójá-
val kezdõdött. A megjelenteket

, a Kohászati Múzeum igazgatója kö-
szöntötte, majd Kócziánné dr. Szentpéteri
Erzsébet üdvözlõ beszéde után

, az Iparmûvészeti Múzeum fõigaz-
gatója nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás
korhû zenei mûsorát a felsõhámori Waldorf
általános iskola diákjai szolgáltatták.

Szintén a múzeum adott helyet a Rotary
Club Miskolc és a Magyarországi Kovács-
míves Céh társszervezõk közremûködésével
a Kovácsmûvészeti Szimpóziumnak, me-
lyen Bertáné dr. Varga Judit, az Országos
Mûszaki Múzeum mb. fõigazgatója üdvözlõ
szavai után amegnyitó elõadástMarosi Ernõ
akadémikus, az MTA alelnöke �A reneszánsz
Magyarországon� címmel tartotta.

A szimpóziumon elhangzott további
elõadások:

kovácsmûvész tanár
(Ausztria): A reneszánsz vasmûvesség
technikai, technológiai sajátosságai;

kohómérnök, nyugalma-
zott mûszaki igazgató: A XIV-XVI. század
vaskohászata;

történész, az MTA tu-
dományos fõmunkatársa: Kovácsok, laka-
tosok a reneszánsz idején;

mûvészettörténész, fõ-
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múzeológus, Iparmûvészeti Múzeum: Re-
neszánsz és neoreneszánsz kovácsmûvé-
szet;

dísz-
mûkovács: A 2008. évi mauerbachi �Stílus-
gyakorlatok� mesterkurzus tapasztalatai.

Az elsõ napi események záró programja
a vasgyári városrészben a Bartók Béla (Va-
sas) Mûvelõdési Házban megrendezett ha-
gyományõrzõ szakestély volt.

Bányász és kohász egyetemi hallgatók
segítségével ízlésesen megterített asztalok
fogadták a szakmák képviselõit, a mûvészi
kovácsverseny résztvevõit, a város és a
szakmai szervezetek vezetõit. A szakestély-
rõl nem hiányzott a hagyományos zsíros
kenyér és a sör, valamint a sörivás gyakor-
lásában nélkülözhetetlen, ez alkalomra ké-
szített ajándék Fazola-korsó.

A szakestély egyetemi
docens elnökletével és a bányász, kohász
hallgatókból összeállt nótafák, balekcsõ-
szök dicséretes összhangjával folyt. A há-
rom szakma himnuszának és a székely him-
nusznak az elhangzása után az elnök felké-
résére dr. Gácsi Zoltán dékán az anyagtudo-
mány egy speciális megvilágításán keresz-
tül vázolta vidám pohár beszédében szak-
mai területének eredményeit és a jövõbeni
kilátások irányát. Az est folyamán nagy tet-
szést váltott ki kohómér-
nök szakmai szavainkat bemutató vidám,
értelmezõ magyarázata. A résztvevõk ér-
deklõdéssel hallgatták a Vasas
Szakszervezet elnökének felszólalását is.

A baráti találkozó hivatalos része a
Gaudeamus igitur eléneklésével zárult,
azonban vidám hangulatban a beszélgeté-
sek a késõ éjszakába nyúlóan folytatódtak.

A három napra tervezett rendezvény ki-
emelt eseményei szeptember 13-án, szom-
baton zajlottak.

A DAM 2004 Kft. és a Diósgyõri Öntöde
Kft. segítségével ünnepélyesebbé tett
újmassai Fazola mûemlékkohó térsége a
gépkocsikkal érkezõk hadával már kora
reggel benépesült, így a jelenlévõk nagy
örömmel fogadták az Északerdõ Zrt. támo-
gatásával e napra Fazola-vonatnak elneve-
zett erdei kisvonaton a Perecesi Bányász
Fúvószenekar zenei kíséretével érkezõ
nyugdíjas kohászokat, egyetemi hallgató-
kat, a DAM 2004. Kft. és a Diósgyõri Öntöde
Kft. dolgozóit.

Az ünnepség hivatalos megnyitója az
egyenruhába öltözött egyetemi hallgatók
kohó elõtti zászlós felsorakozásával, a Mis-
kolci Ifjúsági Szabadidõ Ház színjátszói ál-
tal �A megszállott� címû,

életregényébõl elõadott

részlete után az
erdészkürtök, a
klopacska és a
kohó falán lévõ
harang hangjá-
val kezdõdött

.
A fúvószene-

kar által elõa-
dott erdész-,
kohász- és bá-
nyászhimnusz
elhangzását kö-
vetõen Porkoláb
László, a ren-
dezvény fõszer-
vezõje köszön-
tötte a megje-
lenteket.

A rendez-
vényt megtisztelték jelenlétükkel többek
között az OMBKE borsodi bányász helyi szer-
vezetének tagjai mellett a Miskolci Egyetem
hallgatói és oktatói dr. Patkó Gyula rektor
vezetésével, illetve az Országos Erdészeti
Egyesület helyi képviselõi.

Az ünnepség résztvevõit köszöntötte
Miskolc város nevében Orosz Lajos alpol-
gármester, Selmecbánya város polgármes-
tere, , a Közép-európai
Vaskultúra Útja Egyesület nevében prof. dr.
Gerhard Sperl egyesületi elnök, az OMBKE
nevében dr. Tolnay Lajos elnök, az Északer-
dõ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület
Miskolci Helyi Csoportja nevében

vezérigazgató.
A jelenlévõk nagy öröme és tapsa köze-

pette dr. Tolnay Lajos elnök
vasdiplomás kohómérnöknek, nyu-

galmazott hengermûi gyáregységvezetõ-
nek 90. születésnapja alkalmából � kívánva
még sok boldog évet � adta át az OMBKE
emlékérmét.

Szinte már hagyományossá vált, hogy a
DAM 2004. Kft. vezetése ezen az ünnepsé-
gen jutalmazza meg legkiválóbb dolgozóit.

és ügyvezetõ
igazgatók a Fazola-díj elsõ fokozatát

elõhengerésznek, a Fazola-díj
második fokozatát acélgyártó
üzemvezetõnek és kemencela-
katos csoportvezetõnek, a Fazola-díj har-
madik fokozatát acélgyártó
fõolvasztárnak,
minõségügyi fõellenõrnek és
kikészítõ csoportvezetõnek adták át.

A megnyitó ünnepség a kohász elõdök-
re emlékezve, az elõzõ évben felavatott
kopjafa megkoszorúzásával, majd a fúvós-
zenekar vidám egyvelegével ért véget.

A szervezõk a rendezvényt változatos,
minden korosztály igényét kielégítõ prog-
ramokkal tették színessé. A kulturális prog-
ram keretében a kohó elõtti téren az Ifjúsá-
gi Szabadidõ Ház bábosai, színjátszói, tûz-
zsonglõrei, a Fügedi Márta Népmûvészeti
Egyesület népi kismesterségek mûvészei, a
muzeológusok (múzeumpedagógiai foglal-
kozásokkal), a mûemlékkohó feletti tisztá-
son az Északerdõ Zrt. munkatársai erdei is-
kolai foglalkozásokkal (az erdõ növény- és
állatvilágával való ismerkedés, lovagolta-
tás) tették változatossá a gyereklátogatók
napi programját. A kultúrmûsor keretében
fellépett a Waldorf általános iskola, a Vasas
vegyeskar és vidám, humoros balekavató
bemutatót tartottak az egyetemi hallgatók.

A Fazola Napok rendezésével a szerve-
zõk egyesületünk hármas jelszavának je-
gyében nem csak a három szakma több év-
százados kapcsolatának, múltjának bemu-
tatását, a Bükk garadnavölgyi szépségén
keresztül a hazai tájhoz való kötõdését kí-
vánták erõsíteni, de célul tûzték ki szakmá-
ink folyamatosságának megõrzését, a mû-
szaki szakmák népszerûsítését is.

A Miskolci EgyetemMûszaki Anyagtudo-
mányi Karának, a Rotary ClubMiskolcnak és
több helyi szervezetnek az összefogásával
kivitelezett szakmai programok, a VIII.
Fazola nemzetközi díszmûkovács-verseny,
az interaktív öntészeti, a vízikerekes ková-
csolási, a hengerlési, az anyagvizsgálati
(mikro- és roncsolásmentes vizsgálatok)
bemutatók, amûemlékkohóból történõ vir-
tuális csapolás, az erdei kisgépek szakmai
bemutatója igen nagy érdeklõdés mellett
folyt, és talán nem helytelen itt a zajlott ki-
fejezés sem. Nagy sikernek voltak szemta-
núi azok, akik végigkövették

2. kép. Kovácsok munkában
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anyagmérnök bucagyártó bemutatóját. A
saját tervezésû kemencéjében és az általa
készített technológia alapján a direkt eljá-
rással nyert bucából a kovácsverseny részt-
vevõi mintegy 1,5 kg-os acélrudat ková-
csoltak .

A szabadtéren és a sátorokban folyó ba-
ráti beszélgetések, az együttlét örömét
csak fokozták a játékos vetélkedõk, a nagy
tetszést és igen aktív részvételt kiváltó csil-
letoló verseny, az Északerdõ Zrt. által kiala-
kított téren a favágó verseny, illetve a bá-
nyász és kohász hallgatók által fõzött
krampampuli kóstolása.

A harmadik nap (szeptember 14., vasár-
nap) sem �csak� az elõzõ nap folytatása
volt. A szakmai bemutatók mellett a Szin-
vavölgyi Táncegyüttes amagyar tájak zenei
és tánchagyományait bemutató elõadása,
a gólyalábasok vidám szórakoztató mûsora
a Fazola Napi programokra kilátogatókon
túl igen sok hétvégi turistát is a térre von-
zott, így a háromnapos rendezvény újmas-

sai záróeseménye, a VIII. Fazola nemzetkö-
zi díszmûkovács verseny eredményhirdeté-
se a tervezettnél is nagyobb érdeklõdés
mellett történhetett meg.

Egy szakmai hagyományõrzõ rendez-
vény talán nem lehetne teljes, ha ipari kul-
túránk közelmúlti és jelen helyzetének be-
mutatását nem tárnánk szélesre. A DAM
2004. Kft. támogatásával, illetve

nyugalmazott gyárigazgató szerve-
zésével a II. Fazola Napok záró programja-
ként mintegy 60 fõ autóbuszos nosztalgia
gyárlátogatáson vehetett részt a diósgyõr-
vasgyári kohászat területén.

A rendezvényeken megjelent erdész, bá-
nyász, kohász barátoktól kapott elismerõ
vélemények, a több mint 3000 fõs látoga-
tottság a szervezõket arra biztatja, hogy vál-
lalva az idõjárás veszélyeit is, az elmúlt év-
ben elindított bányász, kohász, erdész ta-
lálkozókat folytatni kell, hiszen szinte min-
den vendég, látogató azzal búcsúzott, hogy
�Jövõre ugye újra találkozhatunk itt?�.

Végezetül visszatekintve a háromnapos
rendezvény szervezésére kijelenthetõ,
hogy példaszerû összefogás eredménye-
ként valósulhatott meg. A Rotary Club Mis-
kolc, a diósgyõri kohászati vállalatok, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nem-
zeti Kulturális Alap, a Balassi Intézet, Mis-
kolc város vezetése, az OMBKE, a Magyar
Öntészeti Szövetség, a Miskolci Egyetem
Mûszaki Anyagtudományi, ill. Földtudomá-
nyi Karainak és a mintegy három tucatnyi
támogatónak a segítségét e helyen is kö-
szönet illeti.

Szeretnénk elérni, hogy a Fazola Napok
a következõ években országos jelentõségû,
a bányász, kohász és erdész szakmák fesz-
tivál jellegû programjává fejlõdjön, a Fazo-
la-mûemlékkohó térsége pedig egy inter-
aktív, látogatóbarát és vonzó turisztikai
központtá, a Közép-európai Vaskultúra Út-
ja célállomásává váljon.

Splény Béla ötvenhét éves korában kezd
hozzá élete eseményeinek megörökítésé-
hez. Emlékiratai számunkra azért érdeke-
sek, mivel 1838 és 1843 között Selmecbá-
nyán, az akadémián szerez bányamérnöki
oklevelet, majd végzése után is ott dolgo-
zik 1843 és 1848 között. Ezen idõ alatt szá-
mos szakemberrel, így akadémiai tanárok-
kal, diákokkal ismerkedett meg.

A Tirolból származó protestáns Splény
család 1600 körül telepedett le Magyaror-
szágon. A 18. század elsõ felében katolikus
vallásra tértek át, és 1655-ben magyar ne-
mességet szereztek. A család férfitagjai ál-
talában magas rangú katonatisztek, tábor-
nokok voltak, akik a háborúk során kitün-
tették magukat, ezért az uralkodóknál
nagy kegyben állottak. Magyar történelmi
családokkal házasság révén rokonságba
kerültek, vagyonuk egyre gyarapodott.

Splény Béla 1819-ben született Pesten.
Heten voltak testvérek, két fiú és öt lány. A
család szívesen tartózkodott Pályon, Bián,
Torbágyon és Pénzeskúton. A gyermekek
egymás között németül beszéltek. A négy-
éves algimnáziumot Tatán végezte, ahol az
elsõ évben csak magyarul tanult. Az okta-

tás nyelve elsõsorban latin volt, de néme-
tül, franciául ésmagyarul is tanultak. Az al-
gimnázium után Pesten járt gimnáziumba,
majd ugyanitt két éven keresztül jogi ta-
nulmányokat folytatott.

A selmeci bányászakadémiai idõ

Elõdeihez hasonlóan eredetileg õ is kato-
natiszti pályára készült, de a család pilla-
natnyi anyagi helyzete miatt úgy határo-
zott, hogy bányamérnöki oklevelet szerez.
1838 októberében Selmecbányára utazott
és megkezdte tanulmányait. Itt a fõkama-
ragrófnál, Svaicner Gábornál jelentkezett,
aki a hét királyi bányavárosnak, Körmöcbá-
nyának, Selmecbányának, Besztercebá-
nyának, Bélabányának, Bakabányának,
Libetbányának és Újbányának volt a veze-
tõje. Magyar embernek tartotta magát,
amit az is bizonyít, hogy a selmeci bányá-
szat hivatalos színei a magyar nemzeti szí-
nekkel egyeztek meg.

Svaicner szívélyesen fogadta az elsõ-
éves Splényt, mivel a két család között igen
jó kapcsolat volt. Splény Béla nagyapja tá-
bornokként Kassán szolgált, és baráti kap-

csolatban volt a Svaicner családdal. A tá-
bornok nagyapa keresztapja volt Svaic-
nernek.

Splény bányászati és erdészeti szakra
iratkozott be, mivel így állami szolgálatra
is alkalmassá vált. Az elsõ félévben a bá-
nyászati szakon napi két órában a mennyi-
ségtant hallgatták, délután szintén napi
két óra volt a gyakorlat. Az elõadó Adriány
professzor, a szélaknai gépészeti hivatal
fõnöke volt. Az erdészeti szakon napi egy
órában botanika volt, a gyakorlat szintén
két órát jelentett. Az erdészeti szak pro-
fesszora Feistmantel bányatanácsos volt. A
gyakorlatokat mindkét szakon a krajnai
születésû Vischer tartotta. Az órákat német
nyelven tartották, a hallgatók egymás kö-
zött is fõleg német nyelven társalogtak.

Az elsõéves hallgatókat Fischnek (hal-
nak) nevezték, akiket a Schachtban (sör-
csarnokban) avattak fel. A felavatás farbõ-
rön való átugrásból, éneklésbõl stb. állt.

A hallgatók létszáma a monarchia terü-
letérõl 125 fõ volt, de külföldi hallgatók is
szép számmal voltak. Társas összejövetelre
szolgáló helyiség a Bányamécs Kávéház
volt, itt tartották a közgyûléseket. Ebben a
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kávéházban volt az olvasóterem, ahol két
magyar és két osztrák újság volt olvasható.
Köztük az augsburgi Allgemeine Zeitung
monarchia számára készült különkiadása,
továbbá szaklapok.

A második félév tantárgyai a bányászati
szakon a mechanika, az erdészeti szakon a
gyakorlati erdészeti mértan volt. Ekkor,
1839-ben határozták el a Garam völgyébõl
kiinduló tárna létesítését, amelynek kihaj-
tását úgy Svaicner, mint Wiesner bánya-
mérnök támogatta. Az altáró létesítésének
költségét 600 000 forintra, elkészítésének
idejét 20 évre becsülték, de 40 év múlva is
csak hatodrésze készült el.

A következõ év elsõ félévében a bányá-
szat tárgya a vegytan, az erdészetéaz erdõ-
védelem és a faszállítási módszerek voltak.
A vegytan a tudomány akkori színvonalán
állott, Splény nagyon szorgalmasan tanul-
ta. A professzor, dr. Bachmann, kiváló ké-
mikus volt. Február hónapban volt a vizs-
gáztatás. Az erdészeti tárgyak könnyûek
voltak, a kémiát igen jól tudta, kiválóan
vizsgázott.

Splény közelebbrõl is megismerkedett
több hallgatótársával, így Kempelen Móric-
cal, aki unokája volt a híres Kempelen Far-
kasnak, a sakkozógép megalkotójának,
Leutman Károllyal, gróf Serényi Gáborral,
báró Hingenau Ottóval, továbbá az evan-
gélikus líceum tanáraival. E líceum tanuló-
ja volt rövid idõre Petõfi Sándor.

Reuth bányatanácsos a kettõs könyvvi-
telt és a bányászati számvitelt tanította.
Splény különösen kedvelte a kettõs könyv-
vitelt. Szívesen foglalkozott még az ásvá-
nyokmeghatározásával, amit kedvelt tanu-
lótársával, Zsigmondy Vilmossal közösen
végzett.

Az új szemeszteri tantárgyak a bányá-
szati szakon a bányamûvelés és bányagép-
tan, az erdészeti szakon az erdõsítés volt.
Az elõadások még húsvét elõtt megkezdõd-
tek.

A szemeszter végén mindkét szakon
eredményesen lerakta a vizsgákat. A követ-
kezõ félévben csak gyakorlati tárgyak vol-
tak. A bányászati szakon a bányagépészeti
gyakorlat mellett bányaméréstan gyakorlat
volt, melynek során egy hosszabb vágatot
kellett kompasszal felmérni. (Csak közbeve-
tõleg jegyzem meg, ilyen feladatokat vé-
geztek amásodik világháború után több bá-
nyaüzemnél is, mivel a térképek elvesztek.)
Ezt a feladatot az emlékirat szerzõje Szélak-
nán végezte el. A mérés után az értékelést
és a rajzokat Marschan bányamérnöknek

kellett benyújtani, aki az értékelést elvé-
gezte. Az évfolyamon a legjobb eredményt
õ érte el.

Gyakorlati munkát végeztek még a zúz-
dáknál is, ahol vezetõjük az a Rittinger
volt, aki az egyik ma is tanított aprítási tör-
vényt megalkotta. Ezt az aprítási törvényt
ma is tanítják az egyetemeken. Rittingert
késõbb egész Európában megismerték.

1843. július 8-án teljes napfogyatkozás
volt, amelyrõl élményeit részletesen leírja.
Ebben az évben jelent megmagyar nyelven
Fényes Elek Magyarország statisztikája
(Pest, 1842-43). Fényes Elek igyekezett a
statisztikát komoly alapokra fektetni.

Édesapja halála után édesanyja a család
anyagi jellegû ügyeit nem tudta egyedül
intézni, az a gyakran odahaza tartózkodó
Splényre várt. A gyakorlati tantárgyak elsa-
játítása kevesebb idõt igényelt, a fõbánya-
gróftól a távollétre gyakran kapott enge-
délyt.

Selmecen viselt hivatali ideje (1843-
1848)

Splény 1843. augusztus végén megkapta
az absolutoriumot (végbizonyítványt) és
tanulmányai helyszínén, Selmecbányán
helyezkedett el.

Elsõ gyakorlati teendõje volt annak az 5
ezer mázsa értékes salakanyagnak a feldol-
gozása, amelynek igen nagy volt az arany-
és ezüsttartalma. Ezen anyag átvétele ké-
miai elemzés nélkül történt meg, mikor pe-
dig kémiai elemzéssel átadta, kiderült,
hogy három mázsa arany és húsz mázsa
ezüst hiányzik. Ezt a hiányt terhére írták,
mivel azonban fiktív jellegû volt, ezért azt
eltörölték.

Az újonnan kinevezett bányatanácsos
és kohászati elõadó öngyilkos lett, ezért
erre a tisztségre Svaicner õt nevezte ki. Eb-
ben az új beosztásában a fõkamaragróf el-
nöklete alatt hetenként egyszer értekezle-
ten vett részt, ahol Rittinger mellett volt a
helye.

Wiesner fõbányatanácsost a Bánátban
és Erdélyben levõ bányaüzemek vizsgálatá-
val bízták meg, és melléje gyakornokként
Splényt és Stadlert osztották be. Új-
Moldovában kezdték el a munkát, és több-
nyire lóháton járták be az erdélyi bánya-
üzemeket.

Jártak Verespatakon, Erdély leghíre-
sebb aranytermelõ helyén. Már a rómaiak is
termeltek itt aranyat, s kisebb-nagyobb
megszakításokkal azóta is bányászkodnak.

A bánya legnevezetesebb része a Katronca
törzs, melynek felsõ szintjérõl igen sok ara-
nyat termeltek ki. Alsóbb szinten azonban
a nagy vízfakadás miatt nem tudtak ara-
nyat termelni. Még a század elején alakult
egy társulat az aranyércek kitermelésére,
de anyagi erõ hiányában ez a társulat ered-
ményt elérni nem tudott. Wiesner az altáró
kihajtását támogatta. Ez a vállalkozás létre
is jött, azonban az eredmény csekély volt,
mivel az anyagiak hiányoztak. Kolozsvár
után útjuk a Nagyalföldön vezetett, ami az
emlékirat írójának igen nagy élményt je-
lentett. Nyolcvannapi utazásért Wiesner
160 pengõ forintot utalt ki számára. Köz-
ben Svaicner nyugalomba vonult és utóda
Rittenstein Ágost lett.

Splény 1845. június 18-án utazott visz-
sza Selmecbányára. Itt vette a fõkamara-
grófi hivatal rendeletét, mellyel Körmöcre
rendelték a Ludovika-akna bányatisztjének
helyettesítésére. Reggelenként négy óra-
kor már ott kellett lennie az aknaháznál,
akkor osztották ki az aknászok a szükséges
olajat és puskaport, megállapították a hi-
ányzók neveit, azután imát mondtak, amit
elõdje elmulasztott. Ima után mindnyájan
a bányába szálltak, ahol meggyõzõdött az
egyes munkahelyek elõrehaladásáról, a
biztosító szerkezetek, ácsolatok állapotá-
ról. Fontos feladata volt egy vágat irányá-
nak pontos kitûzése, ami kompasz segítsé-
gével történt. A vágatkihajtásnálmár akkor
szakmánybérezés volt, közepes teljesít-
mény esetén a munkások mûszakonként
30-40 fillért kerestek. A bányabeli felada-
tokkal 7 óra körül végzett, akkor kiszállt és
otthon még két órát pihent.

Közben Bécsben eljárt annak érdeké-
ben, hogy a bányászati hivatal ülnökké
nevezze ki. Nemsokára megérkezett Rit-
tenstein levele azzal a felszólítással, hogy
ülnöki szolgálata megkezdésére Selmecen
jelenjen meg. Rittenstein a kincstár által
kezelt utak és hidak karbantartását bízta
rá. Selmecbánya és Besztercebánya kö-
zött az út karbantartására kavicsot hoza-
tott, és az utat 20-30 cm-es vastagságban
azzal lefedette.

Splény 1847. november 3-án hagyta el
Selmecbányát, ahol közel tíz évet töltött el,
és Pozsonyba, az országgyûlés színhelyre
költözött. Selmecbányára legközelebb csak
40 év múlva látogatott el.

A Selmecbányán eltöltött közel tíz év
alatt számos professzorral, szakemberrel,
politikussal, hallgatóval ismerkedett meg,
illetve került jó barátságba. Így Adriányi

58 Bányászati és Kohászati Lapok



142. évfolyam, 1. szám � 2009 59

János akadémiai tanárral, Bachmann Jó-
zseffel, a vegytan és a bányászat tanárával,
Balusitz Manó erdészeti professzorral,
Berghoffer fõkamaragrófi titkárral, Feist-
mantel Rudolffal, a fõkamaragrófi hivatal
alelnökével, erdészeti professzorral, Fuchs
Vilmos fõbányaigazgatóval, a bányászat-
tan és kohászat professzorával, Rittinger
gépészeti elõadóval, Rittenstein Ágost
fõkamaragróffal, Schittkó József akadé-
miai professzorral, Schwarts József tanár-
segéddel, Svaicner Gábor bányamérnök
fõkamaragróffal, Wischer rajztanárral,
Zsigmondy Vilmos bányamérnökkel, a resi-
cai vasgyár vezetõjével.

Mozgalmas évek

Splény a pénzügyminisztériumban szere-
tett volna elhelyezkedni, azonban Kossuth
nagy elfoglaltságára hivatkozva nem fo-
gadta. Hosszabb töprengés után rájött ar-
ra, hogy felmenõi között sokan magas ran-
gú katonatisztként szolgáltak, és Kossuth
valószínûleg ezért nem akarja alkalmazni.

A zavargások miatt a magyar kormány
tíz honvéd zászlóalj felállítását rendelte
el. A szerbek, románok és horvátok harca-
it a kamarilla szervezte a magyar forrada-
lom ellen. A Bécs elleni támadás során a

hadvezetés, de maga Kossuth Lajos is ha-
tározatlan volt. A jobb szárnyat Guyon ve-
zette eredményesen, és a harcokban részt
vett maga Splény Béla is, de a hadsereg
többi része csúfos vereséget szenvedett.
Guyon alakulata részt vett Pozsonytól
északra az osztrák csapatok elleni harcok-
ban is. A nagy erõvel támadó ellenfél elõl
a magyar alakulatok szervezetten vissza-
vonultak, s Splény a további harcokban
már nem vett részt.

Az emlékiratban a továbbiakban a szer-
zõ részletesen foglalkozik házasságával.
Feleségének tulajdonságai a család min-
den egyes tagjának szeretetét, nagyrabe-
csülését kivívta. A házasságkötés a budai
krisztinavárosi plébániatemplomban tör-
tént 1857-ben. Feleségével, Ernestinnel
Pénzeskúton telepedtek le. Édesanyja
1858-ban halt meg, halála elõtt kereszttel
ajándékozta meg a fiát és feleségét. Nem-
sokára megszületett elsõ gyermekük, akit
a Pál névre kereszteltek. Majd megszüle-
tett második gyermekük, Gabriella is.

Splény Béla emlékirata néhány éve ke-
rült a család birtokából az Országos Szé-
chenyi Könyvtár tulajdonába. Az emlék-
irat másfélezer oldalas, a kiadvány az ere-
deti anyag kétharmadát közli két kötet-
ben 978 oldalon. A jobb megértés, az el-

írások és a nyilvánvaló tévedések, továb-
bá az idegen nyelvû részek fordítása érde-
kében betoldásokra volt szükség, amelyek
szögletes zárójelben találhatók.

A két kötet a Magvetõ Könyvkiadó gon-
dozásában jelent meg a Nemzet és Emléke-
zet sorozatban. A szövegközlés szempont-
jai Kendi Máriától és Fábri Annától szár-
maznak.

Végül szeretném javasolni, hogy a Mis-
kolci Egyetem könyvtára, valamint az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület szerezze be Splény Béla emlék-
iratait.

Irodalom

emlékiratai I-II. kötet. Mag-
vetõ Kiadó, Budapest, 1984

Splény Béla (1819-1899), a
XIX. század bányamérnök kortanúja. Bá-
nyászati és Kohászati Lapok, Bányászat,
133. évf., 6. sz. p. 568-570

Három könyvrõl két is-
mertetõ kapcsán. Bányászati és Kohászati
Lapok, Bányászat, 133. évf., 6. sz. p. 572-
576

Splény Béla emlékiratai.
Bányászati és Kohászati Lapok, Bányá-
szat, 122. évf., 11. sz. p. 761

Örömmel olvastam az egyesületi közös
szám Hazai Hírek rovatában
�Sopron és Selmecbánya testvérvárosok�
címû tudósítását (BKL 2008/4. 61-62.
old.), melynek �Történelmi és kulturális
kapcsolatok� részében többek között ez ol-
vasható: �Csaknem egy évtizedig kellett
várni a két város elsõ kapcsolatára. Selmec-
bánya 1927-ben átengedte Sopronnak a fõ-
iskola öt híres professzora:

mellszobrát,
melyeket a bányatörvényszék épületében
õriztek.�

Szerzõnk nem nézett utána e fentiekben
leírtaknak, mert Péch Antal és Zsigmondy
Vilmos soha nem volt professzora az 1848-
1867 közötti �K. k. Berg und Forst-
akademie�-nek, azaz a Bányászati, Kohá-
szati és Erdészeti Akadémiának (Selmecbá-
nya), valamint az 1867-1875 között mûkö-
dõ �Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti

Akadémiának (Selmecbánya) � és nem fõis-
kolának, ahogy olvashattuk �, mely 1904-
1918-ig Selmecbányán,majd 1919-1922-ig
Sopronban tevékenykedett, csak a másik
három. A teljesség kedvéért:

�Péch Antal (1822-1895) bányamér-
nök az Akadémia bányászati szakának el-
végzése után 1842-ben állami szolgálatba
lépett. A gyakornoki évek letöltése után
Csehországban és Körmöcbányán dolgo-
zott, majd az elsõ magyar pénzügyminisz-
tériumba rendelték Budára. A szabadság-
harc alatt a kormány mellett nyert beosz-
tást. A világosi fegyverletétel után állami
szolgálatot nem teljesíthetett. Hányatta-
tott életet élt itthon és Csehországban.
1863-ban végleg hazatért. A kiegyezés
után 1867-ben pénzügyminiszteri titkár,
késõbb osztálytanácsos. Nevéhez fûzõdik
a Zsil-völgyi és diósgyõri bányák korszerû-
sítése, valamint a diósgyõri vasgyár-telep
megalapítása. Önerejébõl megindította a

Bányászati és Kohászat Lapokat, melynek
elsõ száma 1868. január 15-én jelent
meg.�

�Zsigmondy Vilmos (1821-1888) bá-
nyamérnök. A selmeci akadémiát elvégez-
ve gyakorlati ideje után a bécsi bánya-
igazgatóságnál, majd Resicabányán dol-
gozott. A szabadságharc alatt ágyúkat és
lõport gyártott a honvédség részére, ezért
olmützi várfogságra ítélték. Kiszabadulá-
sa után magánmérnökként mûködött, és
ekkor kezdett el foglalkozni a hévízkuta-
tással. Nevéhez fûzõdik a harkányi, a mar-
gitszigeti, a lipiki és a 970,58 m mély vá-
rosligeti kutak készítése. Akadémiai tag-
ként kifejtett tudományos és országgyûlé-
si képviselõként végzett közéleti tevé-
kenysége meghatározó szerepet játszott a
magyar mûszaki értelmiség iránti tisztelet
megteremtésében külföldön és hazánk-
ban egyaránt.�

Hozzászólás



(Morvai Tibor levele az OMBKE levelezõlistán)
Levelem elsõsorban azon � már végzett � tagjainknak szól, akik még az Egyetemi Osztálynál vannak nyilvántartásban, de már nincse-
nek az egyetemen, hanem valahol dolgoznak szerte az országban, esetleg külföldön.

Mint minden évben, most is arra szeretném kérni õket, hogy indítsák el átjelentkezésüket a megfelelõ szakosztályba és a munka-
helyüknek megfelelõ helyi csoportba. Tudom, jó dolog ide tartozni, valamiféle kötõdést jelenthet az egyetemhez, örülök is ennek a
ragaszkodásnak, de mégis azt kérem, jelentkezzenek át, mert ez így van rendjén. Ez az átjelentkezés sok elõnnyel járhat: részt
vesznek a helyi csoportok rendezvényein, megismerik a közelben lakó és dolgozó kollégákat, egyszóval egy újabb közösségre talál-
hatnak. Úgyhogy arra kérem, tanulmányozzák az alábbi táblázatot és keressék meg az ottani kolléganõket, kollégákat.

Szakosztály Helyi szervezet Titkár neve Telefonszáma e-mail címe
Bányászati Bakonyi Dr. Káldi Zoltán 20/662-5418 zoltan.kaldi@mbfh.hu

Borsodi Törõ György 30/995-3131 laudis@chello.hu
Budapesti Tasnádi Tamás 20/367-5098 tasnaditamas@freemail.hu
Dorogi Dr. Korompay Péter 20/419-7066 korompay@invitel.hu
Hegyaljai Mizsák Sándor 20/433-2206 mizsak.sandor@enternet.hu
Mátraaljai Dr. Dovrtel Gusztáv 30/680-5814 gusztav.dovrtel@mert.hu
Mátrai Gyulai Péter 30/977-1951 peter.gyulai@omya.com
Mecseki Berta József 30/650-7477 bertajozsef@mecsekerc.hu
Oroszlányi Bariczáné Szabó Szilvia 20/321-0564 barisz@vert.hu
Rudabányai Drencsán Balázs 70/501-2299 Hadobás Sándor elnök címe rudabanya@hermuz.hu
Tapolcai Ifj. Kis István 30/377-7414 kisi@mal.hu
Tatabányai Megyeri Imre 20/924-5663 megyeri.imre@dunaweb.hu
Veszprémi Bolyky Zoltán 20/451-5977 Bács Péter elnök címe bacspeter@chello.hu

Kõolaj- Alföldi Ördögh Balázs 20/344-3297 bordogh@mol.hu
Földgáz- és Budapesti Müllek János 20/940-2085 jamullek@mol.hu
Vízbányászati Dunántúli Tótiván Zoltán 30/396-8676 totivanz@rotarydrilling.hu

Földgázszállítási Domokos R. István 20/970-4640 irdomokos@mol.hu
Vízbányászati Horányi István 30/932-8327 istvan.horanyi@mineral.eu.com

Vaskohászati Budapesti Dr. Réger Mihály 20/543-1257 reger.mihaly@bgk.bmf.hu
Dunaújvárosi elnök Tóth László 30/241-2450 ltoth@rt.dunaferr.hu

Fémkohászati Ajkai Timföld Diczig József 30/235-0438 diczigj@mal.hu
Ajkai Alumínium Kovács Csaba 70/234-4487 kovacscs@mal.hu
Budapesti Molnár István 30/558-4235 molnarvajda@tvnetwork.hu
Csepeli Varga Mária 1-278-3473 maria.varga@schmelzmetall.com
Inotai Huszics Zoltán 30/916-3670 huszicsz@inotal.hu
Kecskeméti Vágvölgyi György 70/241-1095 DánfyLászlóelnök:danfylaszlo@t-online.hu, 30/959-7204
Mosonmagyaróvári Csutak István 30/529-6385 csutak@motim.hu
Székesfehérvári Simon László 30/378-8475 laszlo.simon@alcoa.com
Tatabányai Erõs András 20/399-5295 erosa@eural-kft.hu

Öntészeti Budapesti Szalai Attila 20/365-6835 szalai@kludi.hu
Csepeli Fodor Krisztina 70/702-4242 technologia@csepelmetall.hu
Mosonmagyaróvári Tóth Károly 30/927-2980 tothk@mofem.hu
Székesfehérvári Szarka István 20/332-2380 Dr. Palásti Károly elnök: palastik@delfinit.hu
Apci Rigó Róbert 20/373-7940 rigorobert@qualiform.hu
Diósgyõri Farkas Gábor 30/329-7838 farkas.gzs@freemail.hu
Sátoraljaújhelyi Varga László 47/523-010 l.varga@preccast.hu

Salgótarjáni Osztály bányászok Czene Géza 70/246-9295 czene.geza@citromail.hu
Salgótarjáni Osztály kohászok Solymár András 20/478-5996 vanadium4421@starjan.hu

Egyúttal kérem a táblázatban szereplõ kolléganõket és kollégákat is, hogy fogadják szeretettel az ifjú tagtársainkat.
Ha valaki mégsem találná meg jövendõ helyét, természetesen itt maradhat nálunk is.
Jó szerencsét!

Felhívás végzett fiatal mérnökeinkhez
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Az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület Választmánya az egye-
sület Ifjúsági Bizottságának kezdeménye-
zésére pályázatot hirdet fiatal tagjai szá-
mára a Bányászati és Kohászati Lapokban
is megjelentetésre alkalmas formájú és
tartalmú dolgozatok, tanulmányok, szak-
cikkek írására.

A pályázat témája: a pályázat a pályázó
által önállóan összeállított, szakfolyóirat-
ban még nem publikált munka legyen,
amely bármely a bányászattal, a kohászat-
tal, ill. ezek határterületeivel (pl. környe-
zetvédelemmel, másod-, harmadtermékek
gyártásával, anyagtudománnyal stb.)
kapcsolatos témát ismertet, kivéve a szak-
matörténeti témákat.

A pályázó által készített szakdolgozat,
diplomamunka, diákköri dolgozat a pályá-
zatban felhasználható.

A pályázat terjedelme táblázatokkal és

ábrákkal együtt legfeljebb 12 gépelt oldal
lehet, mely terjedelembe nem tartozik bele
a felhasznált irodalom jegyzéke. A pályázat-
hoz rövid, maximum 10 soros összefoglalót
kell készíteni magyar és angol nyelven.

A benyújtott pályázatokat a pályázók-
nak az OMBKE valamely szakmai konferen-
ciáján 15-20 perces elõadásban is ismer-
tetniük kell.

A pályázat résztvevõi: a pályázaton
részt vehet bármely 1974. január 1-je
után született OMBKE-tag, aki 2009 elõtt
lépett be az egyesületbe.

A pályázat benyújtása: a pályázat egy
példányban, zárt borítékban 2009. au-
gusztus 31-ig nyújtható be postai úton
vagy személyesen az OMBKE titkárságán
(1027 Budapest, Fõ u. 68.). A borítékra
kérjük ráírni: �Pályázat�.

A pályázat értékelése és díjazása: A pá-
lyázatokat és az azok alapján elhangzott

elõadásokat az OMBKE elnöke által felkért
szakmai zsûri véleményezi és rangsorolja.
A legjobb pályázatok pénzdíjazásban ré-
szesülnek:

I. díj: 100 000 Ft
2 db II. díj: 75 000 Ft
3 db III. díj: 50 000 Ft
A zsûri, ha arra érdemes pályázót nem

talál, nem köteles minden díjat kiosztani.
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak
kiosztására 2009 decemberében az évzáró
választmányi ülésen kerül sor.

A díjazott és a zsûri által megjelente-
tésre alkalmasnak minõsített pályázatok
teljes vagy rövidített terjedelemben egy
éven belül megjelennek a Bányászati és
Kohászati Lapokban.



Az OMBKE 98. KÜLDÖTTGYÛLÉSEAz OMBKE 98. KÜLDÖTTGYÛLÉSE

Az OMBKE a 98. küldöttgyûlését

2009. május 22-én (pénteken) 10.30 órai kezdettel
tartja Budapesten,

az MTESZ Kossuth tér 6-8. alatti székházának 135-ös, kongresszusi termében.

Napirend:
Himnusz

Elnöki megnyitó
Köszöntések

A Választmány beszámolója, közhasznúsági jelentés
Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója

Hozzászólások, indítványok

Szünet

Kitüntetések átadása
Határozathozatal

Zárszó
Bányász- és kohászhimnusz

Közhasznú egyesületünk küldöttgyûlése nyilvános.
A küldöttgyûlésre a küldöttek és a kitüntetettek a meghívót személyre szólóan postán kapják meg.

Pályázati felhívás fiatal szakemberek számára



Termékeink:
� Feszítõperemes fém és mûanyag rosták

� Mûanyag rosta/rendszerek
(CLIP�TEC, UNIPLANK, UNISTEP

Vibro�Elastic, Síkrosta)
� Hárfa rosták, préshegesztett rosták, perforált lemezek
� Ipari drótszövet (vibrátor fonatok) osztályozó gépekhez,

magas kopás- és rezgésálló rugóacélból, rozsdamentes kivitelben is
� Allgaier szitabetétek javítása, felújítása

� Hullámrácsok tetszõleges rácsosztással, jól hegeszthetõ
anyagból, rozsdamentes kivitelben is

� Mûszaki szövetek, szitaszövetek 0,04 mm-tõl rozsdamentes,
rugóacél, horganyzott és szénacél anyagokból

� Szúnyoghálók szélein szegett, szõtt kivitelben (barna, fehér,
szürke, zöld színekben; 1,0; 1,2; 1,5 m széles tekercsekben)

� Vadhálók tûzi horganyzott kivitelben
� Kerítéselemek, kerítésmezõk
3000 Hatvan�Nagygombos

Tel./Fax: 06-37/341-231; Közvetlen faxszám: 06-37/540-035
Mobil: 06-20/3131-612

E-mail: hutter@h-s.hu Weboldalunk: www.h-s.hu

BBÁÁNNYYAA EELLAADDÓÓ!!

Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében

sóderbánya
minden engedéllyel eladó

Érdeklõdni lehet:
a 06-30-9384-448
telefonszámon

Gravel & Sand Kft.


