
Gondolatok a BKL Bányászat 
2002-ben megjelent évfolymáról

DR. SZABÓ IMRE okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök (Gyöngyös)

A szerzõ, aki jelenleg a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának leg-
régebben – 28 éve – tagja visszatekintésekkel értékeli a lap 2002-ben, az
OMBKE fennállásának 110. évében, megjelent évfolyamát.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Bányászati
és Kohászati Lapok még korábbi megszületése is Selmecbányához, az ottani
bányász-kohász-erdész képzéshez kapcsolódik. Szakmáink felsõfokú képzé-
sét az iskola Mária Terézia által 1762-ben történt akadémiai rangra emelésé-

tõl számítjuk, így annak is jubileuma volt 2002-ben.
Dr. Tolnay Lajos, az Egyesület elnöke az 1. számban megjelent köszöntõjében megfogal-

mazta, hogy a közös képzés, továbbá az egyesület, mely összefogta a bányász kohász szakem-
bereket és a tudományos folyóirat mely lehetõvé tette a szakmai eredmények ismertetését, a
fontos gondolatok, események közzétételét, megvitatását, milyen összetartó erõt jelentett az
eltelt századokban. 

Az 582 fõs taglétszámmal alakult egyesület létszáma több mint megtízszerezõdött az
1960-as évekre, mára 4000 fõ alá csökkent. Jó lenne megjósolni, vajon az eddigi összetartó
erõ újabb 100 év múlva milyen lesz? Hány tagja lesz akkor egyesületünknek? A lapunkban
megjelent cikkeket, híradásokat olvasva azt mondom: Bízzunk a jövõben!

Láthatjuk, hogy még (szén)bányászatunk mai, leszálló ágában is tudunk eredményeket
elérni, mert a „bányász emberben” megvan az akarat. 1957-ben Pavlicsity Lóránt még me-
chanikusan vontatott pajzsokról ír, 1963-ban Ursitz József már a hidraulikus berendezéssel el-
látott pajzsok mûködésérõl számol be. Cikkében írja: „a jelenlegi pajzsszerkezet 2,2 m fejté-
si magasságra készült és ez gátolja a pajzs alkalmazhatóságát, tervbe vettük különbözõ mé-
retû pajzsok gyártását.” 2002-ben Molnár Attila Az 1-GS-68 típusú fronti jövesztõ-rakodógép
mûvelési tartományának növelése c. cikkében, melyben részletesen beszámol a mûszaki meg-
oldásokról is, azt írja: „a 3 méteres jövesztési magasság elérésére a FAZOS 17/25 típusú paj-
zsok magasítása bizonyult a legolcsóbb és leggyorsabb megoldásnak.”

2002-ben a BKL Bányászat hasábjain 36 cikk jelent meg, ebbõl 29 üzemi, illetve a közvet-
len termeléshez kapcsolódó. Ez az arány sokatmondó, hiszen korábban sok éven át a bírála-
tok egyik legfõbb eleme az volt, hogy sok az elméleti és kevés az üzemi, termelési, technoló-
giához kapcsolódó cikk. Megfordult a helyzet, sõt föl is tehetjük a kérdést: helyes-e, hogy a
2002-ben megjelent írások között csak 3 egyetemi cikk jelent meg? Célszerû lenne, ha „Al-
ma Materünk” képviselõi többet írnának. 

Heinrich József, lapunknak korábbi, évtizedeken át volt fõszerkesztõje az 1970-es években
kezdeményezte, hogy induljon egy, a szénbánya vállalatokat bemutató sorozat. Az 1975. jú-
liusi számában jelent meg elõször a Bemutatjuk a Mátraaljai Szénbányákat (szerzõje e sorok
írója), majd sorra következtek a többi vállalatok bemutatkozó cikkei. A lap megõrizte és ki-
terjesztette ezt a kezdeményezést és az 1980-as évektõl sorra jelentek meg a különbözõ bá-
nyavállalatok, hatóságok, intézmények célszámai. Az eltelt évek során ismétlésekre is szük-
ség volt, – a mátra-bükkaljai lignitbányászatról például 1983-ban és 2001-ben is. A 2002. év
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számai között is örömmel fedezhetjük fel a Vértesi Erõmû Rt., bányászati tevékenységérõl
megjelent célszámot. 

Szerkesztõbizottsági- és szakosztály-vezetõségi üléseken többször kifogásoltuk, hogy a
kõ-kavics bányászatunkról kevés cikk jelenik meg, jó lenne, ha az iparágban dolgozók közül
többen vennék a fáradtságot és tájékoztatnák az olvasókat e témakörben. Dr. Mizser János A
kõbányászati törési-osztályozási technológiában végzett módosítások, és azok hatása c. cikke
2002-ben csökkentette hiányérzetünket. Elméletet és gyakorlatot ötvözõ cikke érdekes, és
bepillantást enged a kõ-kavicsbányászat rejtelmeibe. 

Rendszeresek a lapban a bányászat történetével, emlékeivel kapcsolatos cikkek. Dr. Bo-
csi Ottó – László Gyula Emlékezés a nógrádi szénbányászat kezdeteire c. tanulmánya hírt ad ar-
ról, hogy Salgótarján környékén Vecseklõ községben már az 1700-as évek közepén „talajgõ-
zölgést” figyeltek meg, a „föld meggyulladásáról” beszéltek, tehát szenet találtak. Kronolo-
gikus sorrendben írják le a nógrádi medencében talált lelõhelyeket. A salgótarjáni bánya-
igazgatóság kerületeiben, Salgótarjánban, Pálfalván, Kazáron, Kisterenyén, Baglyasalján,
Mizserfán, Mátranovákon, Nemtiben bányatelepeket létesítettek, amelyek közül még sok
helyen ma is élnek emberek. A cikk érdekes, olvasmányos, figyelemfelkeltõ. 

Sok éves múltra tekint vissza lapunkban az egyes megírt cikkekre történõ válasz, észrevé-
tel „szópárbaj”. Az észrevételek, hozzászólások, válaszok mindig nagyon szakszerûek, objek-
tívek voltak, de hiányzott az „emberi hang”, a személyes kapcsolat. A 2002/1. számban
Bircher Erzsébet, a Központi Bányászati Múzeum igazgatónõje válaszol Benke István a
2001/7. számban megjelent: Az újjá rendezett Központi Bányászati Múzeum, ahogyan a Bányá-
szati Szakosztály látja” c. cikkére. Az igazgató asszony megszólítása: „Tisztelt Benke Úr! Ked-
ves Pista!” A válaszadásban a barátságos hang érzõdik, amellett, hogy véleményét határozot-
tan kifejti. Üdvözöljük a mai rohanó és néha „szenvtelen” világunkban ezt a hangvételt!

A BKL Bányászat az 1988-ban (131. évf. 4. szám) közzétette a lapszerkesztõi irányelve-
ket. A Szerkesztõ Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a közgyûlésekrõl részletes beszámo-
ló jelenjen meg azért, hogy az olvasók pontosan tudják, mi történik az egyesületen belül. A
2002/1. számban a 90. közgyûlés ismertetésével ennek lapunk most is eleget tett. Dr. Tolnay
Lajos elnök, Kovacsics Árpád fõtitkár, Molnár István az ellenõrzõ bizottság elnöke minden
lényeges kérdésrõl beszámolt. Négy hozzászólás hangzott el, melyekre az elnök részletesen
válaszolt. A közgyûlésen egy tiszteleti tagot választottunk, tíz tagtársunk kapott kitüntetést.
Emlékplakettet, oklevelet kaptak az 50, 40 éves tagságukért igen sokan. A kitüntetettek fény-
képei jó minõségben láthatók lapunk hasábjain. A 2002/4. számban a Salgótarjánban, 2002.
ápr. 27-én megtartott 91. küldöttgyûlés beszámolója található. A 90. közgyûléssel kapcsolat-
ban leírtakhoz hasonló részletességgel (34 oldalon) számol be lapunk errõl az eseményrõl.

Örülünk, hogy 2002-ben 36 kollégánk kapott gyémánt-, arany oklevelet, ugyanakkor szo-
morúan vettük a hírt, hogy 22 tagtársunk eltávozott az élõk sorából. Jó színfoltja lapunknak
a 70-75-80… éves kollégák köszöntése, ahol fényképeken is láthatjuk õket.

Az 1975-1985 közötti idõben a helyi szervezetek közül volt olyan, amelyik évekig nem
adott hírt magáról. A Szerkesztõ Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy helyi
csoportjaink beszámoljanak a területükön végzett munkáról. Ma örömmel elmondhatjuk,
hogy a rudabányai, borsodi, mátraaljai, tatabányai, oroszlányi, veszprémi, pécsi, budapesti,
tapolcai, mátrai szervezetrõl, a bányagépészeti, bányagazdasági, stb. munkacsoportokról szó-
ló híranyagok lapunkban megtalálhatók. Tagtársaink szívesen olvassák azokat a híranyago-
kat, ahol a híranyagot beküldõ neveket sorol fel, tájékoztat a rendezvények résztvevõirõl, az
elõadókról, a hozzászólókról, hiszen innen kaphatnak hírt régi ismerõseikrõl, barátaikról,
tagtársaikról.

Hagyománnyá váltak a Bányász-napi Szt. Borbála napi ünnepségekrõl szóló tudósítások is.
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10-20 évvel ezelõtt a Szerkesztõ Bizottság aggódott, hogy lesz-e megfelelõ szakember, aki
hazai és külföldi híreket ad lapunknak. Aggodalmunk felesleges volt, mert dr. Pershi Ottó és
dr. Horn János 2002-ben is dicséretesen tudósítanak mind a hazai, mind a külföldi hírekrõl. 

Az elmondottakból világosan látható, hogy a 135. évfolyam – mint ahogyan a korábbi év-
folyamok is – tagságunk megelégedésével találkozik, szívesen olvassák és várják a BKL Bá-
nyászat megjelenését. Nagyon nagy szomorúság lenne, ha valamilyen – anyagi természetû –
ok miatt a lap megszûnne. Évente 6 millió forintba kerül a BKL Bányászat elõállítása. Bí-
zunk abban, hogy a szénbányászatot integráló erõmû részvénytársaságok, a bányászatban te-
vékenykedõ cégek vezetõi, magánvállalkozók is olvassák, és figyelemmel kísérik írásainkat és
anyagilag is biztosítják lapunk hosszú távú megjelenését.

DR. SZABÓ IMRE 1958-ban, Sopronban szerzett bányamérnöki oklevelet. Szakmai munkáját
Petõfibányán, a Mátravidéki Szénbányászati Trösztnél kezdte üzemmérnök, osztályvezetõ he-
lyettes volt 1963ig. 1963-1970 között a gyöngyösi központi bányamentõ állomás vezetõjeként
sokat foglalkozott az endogén bányatüzek felszámolásával. 1970-1993-ig a Mátraaljai Szénbá-
nyák fõmérnökeként a termelési, beruházási, fejlesztési területeket irányította. 1993-1999-ig a
Bükki Energetikai Kombinát Alapítvány fõmérnöke volt. Sok éven át titkára, jelenleg is veze-
tõségi tagja az OMBKE Mátraaljai Szervezetének, 28 éve tagja a BKL Bányászat szerkesztõbi-
zottságának.

A felelõs szerkesztõ megjegyzése:
Hosszú ideje hagyomány, hogy a Bányászati Szakosztály – annak egy-egy helyi szervezete – év-

rõl évre értékeli a BKL Bányászat elmúlt évi évfolyamát. Ezek az értékelések visszajelzést adnak
a tagság részérõl, segítik a szerkesztõség, a szerkesztõbizottság munkáját, hogy a Lap – a lehetõsé-
gek keretein belül – minél jobban szolgálja az Egyesület és a tagság érdekeit, érdeklõdését. 2003-
ban programtorlódás miatt ez az értékelés elmaradt.

Ezért, mikor ezt a „belsõ”, szubjektív értékelést közreadjuk, kérjük Tisztelt Olvasóinkat, Tag-
társainkat, hogy véleményük, javaslataik beküldésével segítsék munkánkat. (A beérkezett észrevé-
teleket, értékeléseket le fogjuk közölni). 

ifj. Podányi Tibor
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Növeli kapacitását Kanadában az Alcoa

Az Alcoa megállapodást írt alá a Quebec-
i kormánnyal, hogy Deschambault Alumíni-
um Mûvek kapacitását a 250.000 t/év-rõl
570.000 t/évre növelik. A bõvítés több mint 1
Mrd kanadai dollárba kerül. A program 2006-
ban indul és az üzem a teljes termelési kapa-
citását 2013-ban éri el, amely idõ természete-
sen függ az alumínium mindenkori világpiacá-
tól – mondta Alain Belda a cég elnöke.

A múlt év (2002) decemberében a vállalat
bejelentette, hogy korszerûsíti a másik üze-
mét (Comeau) és egyúttal termelését 437.000
t/évrõl 547.000 t/évre növeli a következõ nyolc
évben. A vállalatnak van még egy harmadik
alumínium üzeme is Becancour mellett; így
ha a kapacitás növelések befejezõdnek, a há-
rom Quebec-i üzem együttesen eléri az 1,4
Mt/évet. Mindehhez a villamos energiát a
Hydro-Quebec fogja biztosítani.
Engineering and Mining Journal, 2003. április

Bogdán Kálmán

Külföldi hírek
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