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Az OMBKE Fémkohászati Szakosztályának Bu-
dapesti helyi szervezete 2004. május 11-én délután a
Fiumei úti temetõben bányász és kohász tagtársak
részvételével emlékezett meg Sóltz Vilmosról, ko-
szorút és virágot helyezett el sírjára, a szalagon
�Tisztelettel a hálás utókor és OMBKE 2004� felirat-
tal. A sírnálMolnár István eképpen méltatta Sóltz Vil-
mos (1833-1901) életét és érdemeit:

�Tisztelt Tagtársak! Az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület megalapítójáról, az
egyesület elsõ kilenc évének aktív irányítójáról em-
lékezünk!

Sóltz Vilmos � akkor még Wilhelm Scholtz � 1833.
december 8-án a Szepes megyei Svedléren született.
Gimnáziumi tanulmányait Eperjesen és Kassán vé-
gezte, majd 1854-tõl 1859-ig a még német nyelvû sel-
meci Bányászati és Erdészeti Akadémia hallgatója. A
bányász- és kohászképzés akkor még egységes volt és
négy évig tartott.

Diplomával a kezében szolgálatát tisztjelöltként a
kincstár máramarosszigeti bánya-, erdõ- és jószág-
igazgatóságánál kezdte a kiterjedt sóbányászat és er-
dészet vasszerszám ellátására épített fejérpataki vas-
gyárban. Egy év múlva Pribramba vezényelték, ahol
mint kiváló bányászhallgató tizenhatod magával szín-
vonalas, mechanikai-gépészeti ismereteket bõvítõ to-
vábbképzésen vett részt. Ez a kiválasztás egyben mi-
nõsítés is volt, hiszen a tanfolyam célja a híres �Red-
tenbacher iskola� bevezetése volt a monarchia bá-
nyászata-kohászata színvonalának emelésére.

Máramarosra visszatérve 1862-ben az aknaszlatinai
sóbánya számára gõzmalmot tervezett, amiért minisz-
teri dicséretben részesült. Az elkövetkezõ tíz évben
számos vasgyárban megfordult, így a fejérpataki, a ka-
bolapolyánai, a turjaremetei, a diósgyõri, majd a besz-
tercei vaspörölymûvekben.

1873-ban áthelyezték a Gömör megyei tiszolci vas-
mûbe, ahol hosszabb ideig, 1881 végéig dolgozott,
mint vasmûfelügyelõ, és részt vett a mû korszerûsíté-
sében. Itt érte a meghívás a selmeci Akadémia Kerpely
Antal távozásával megüresedõ vaskohászati tanszékre.
Az akadémia igazgatóságának javaslatára 1881-ben,
az akkor 48 éves Sóltz Vilmost a vaskohászat és vas-
gyártás tanszéken rendes tanárnak nevezték ki. Fela-
data a vaskohászat, vasöntészet, vaskohótelepek ter-
vezése, vaskémlészet és a tüzeléstan oktatása volt.

Kerpely utódjának lenni nem volt könnyû de Sóltz
jól sáfárkodott a tisztes tanszéki örökséggel. Tanul-
mányutat tett az élenjáró német vas- és acélipar szí-
vében, a Saar- és Ruhr vidéken, és beszámolt �West-
fália virágzó iparáról� a Bányászati és Kohászati La-
pok hasábjain. Farbaky Istvánnak, az akadémia
igazgatójának nyugdíjba vonulását követõen a pénz-
ügyminiszter érdemeiért Sóltz Vilmost bízta meg az

Akadémia igazgatói teendõinek ellátásával. E tiszt-
jétõl négy év múlva, vaskoronarenddel kitüntetve vált
meg.

A Selmecbányán 1887-ben megalakult Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Irodalom Pártoló Egyesület
kevés látható eredményt felmutató kezdõ évei után
1891-ben Sóltz Vilmost választotta elnökéül. Sóltz
szervezõ energiáit bizonyítja, hogy szerkesztésében
már 1892 elején megjelenik az Irodalom Pártoló Egye-
sület Évkönyve, benne két tanulmányával a brikett-
gyártásról, valamint a Martin kemencékrõl és a Martin
acélgyártásról.

Az Évkönyv elõszava tartalmazza felhívását arra,
hogy az Akadémia új (erdészeti) épülete közeli fel-
avatási ünnepe alkalmából tartandó közgyûlésén a
Magyar Bányászati és Kohászati Irodalom Pártoló
Egyesület �egy igazi magyar bányászati és kohászati
egyesületté alakuljon�.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület az 1892. június 27-i közgyûlésen � Sóltz
Vilmos elnökletével � meg is alakult. A kor szokásai-
hoz híven egy társadalmi elõkelõséget, gróf Teleki
Gézát választották meg ügyvezetõnek, mûködõ alel-
nökévé pedig, érdemei elismerésével Sóltz Vilmost. A
megalakulása utáni években az OMBKE rendkívül
aktív. A bányászat és kohászat fellendítésének és ma-
gyarosításának jelszavával szélesen kibontakozott az
egyesületi élet, kialakult a magyar bányászok és
kohászok testületi szelleme.

Sóltz Vilmos elévülhetetlen érdeme, hogy eredmé-
nyes kezdeményezõje és befejezõje volt az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület megala-
pításának.

Az Akadémiáról 1901-ben, 68 éves korában, két
évtizedes oktatói múlttal, megrendült egészségi álla-
potára hivatkozva távozott és április 27-én (szaktársai
bizalmát megköszönve) lemondott az egyesületi
ügyvezetõ alelnöki tisztjérõl is. Sóltz Vilmos gyógy-
kezelésre Budapestre utazik, itt éri 1901. október 12-
én a halál.

A hálás Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület alapítójának 1904. szeptember 25-én sírem-
léket állított, rajta Sóltz Vilmos bronz dombormûvû
arcmásával, Damkó József szobrászmûvész alkotásá-
val.

Az Egyesület � alapításának 75. évfordulóján � az
egyesületi élet fejlesztésében szerzett érdemek elisme-
résére, Sóltz Vilmos érmet alapított.

A koszorúzás után a megjelentek � méltó körülmé-
nyek között folytatva a megemlékezést � az egyesü-
letünkrõl cserélték ki gondolataikat.
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