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Egyetemünk Vaskohászati Tanszéke 2004. május
14-én Simon Sándor tiszteletére emlékülést tartott,
melyen jelen voltak legközelebbi hozzátartozói,
felesége, gyermekei és házastársaik. Megjelentek az
egyetem jelenlegi és egykori vezetõi, akik tisztelettel
adóznak Simon Sándor emlékének.

Az ülést a tanszék jelenlegi vezetõje, dr. Grega Osz-
kár nyitotta meg, visszaemlékezve a Lillafüredi Palo-
taszálló Mátyás termében, 1972. június 28-án tartott
Valétabálra, ahol õ, mint valétaelnök, az évfolyam uj-
jongása mellett pezsgõvel köszönthette az Egyetem új
rektorát, Simon Sándort. 1975-ben, amikor munkatár-
saként tért vissza a tanszékre, a beilleszkedéshez, a
munkavégzéshez igen sok segítséget kapott a tanszék-
vezetõ Simon Sándortól. Az eredményes alkotó-
munkát nagyban segítette az általa a tanszéken kialakí-
tott szellemiség; a szabad véleménynyilvánítás, vitat-
kozási lehetõség, zavarmentes munkavégzés. Nagyon
jó kapcsolatokat épített ki az ipar termelõegységeivel,
akikkel jelenleg is szoros a tanszék kapcsolata.

Simon Sándor eredményekben gazdag életútját dr.
Tóth Lajos Attila egyetemi docens, a tanszék volt ve-
zetõje tekintette át.

Simon Sándor születésének 80. évfordulója néhány
hónapja, 2003. november 21-én volt, és néhány hónap
múlva, augusztus 19-én lesz halálának 15. évforduló-
ja. Bizony még itt lehetne közöttünk és figyelhetné az
unokák sorsának alakulását. Figyelemmel kísérhetné
az egyetem külsõ és belsõ változását. Valószínû, féltõ
aggodalommal kísérné a kohászati iparban végbemenõ
átalakulást, a kar életének és a tanszék sorsának alaku-
lását. De a sors rövidebb idõt, 66 évet adott neki. Az a
66 év, amit megélt, ha rövid is volt, eredményekben
gazdag élet volt, ami sok munkát és örömöt hozott szá-
mára.

Simon Sándor 1923. november 21-én született
Szikszón. Iskolái után (polgári, Szikszó, Fa és Fémi-

pari Szakiskola, Miskolc, Felsõipari Iskola, Marosvá-
sárhely) 1944-ben kezdett el dolgozni mintakészítõ-
ként a Diósgyõri Vasgyárban, majd vezetõ technikusi
és fõosztályvezetõ-helyettesi beosztásban tevékenyke-
dett 1951-ig. Munka melletti tanulással szerzett me-
legtechnológus szakmérnöki oklevelet. 1951-1955 kö-
zött a Moszkvai Acél és Ötvözetek Intézetében volt
aspiráns, ahol 1955-ben megszerezte a mûszaki tudo-
mány kandidátusa fokozatot. 1955 és 1987 között a
Vaskohászati Tanszék oktatójaként tevékenykedett. A
tanszék vezetését 1955-ben, valamint 1960 és 1987
között látta el. 1960-1961 között tudományos-, 1961-
1966 között oktatási rektorhelyettes, 1972-1978 között
az egyetem rektora volt.

Tanszékvezetõi mûködése alatt arra törekedett,
hogy az oktatás és a kutatás tárgyi és személyi fel-
tételeit javítsa, ekkor volt a legtöbb oktatója és dolgo-
zója a tanszéknek. Irányításával jött létre az országban
elsõként a Vaskohászattani Tanszéken a Radioaktív
Izotóp Laboratórium, amely a metallurgiai kutatások
új módszereinek kidolgozását, új szakmai ismeretek
megszerzését tette lehetõvé. Munkatársaival, Benkõ
Gyulánéval és Szarka Gyulával meghonosította és
továbbfejlesztette a radioaktív izotópokkal történõ
nyomjelzés-technikákat, és alkalmazta azokat a metal-
lurgiai kutatásokban. A tanszék oktatóinak, kutatóinak
tudományos fejlõdését mindig fontosnak tartotta,
támogatta. De sokat segített a tanszéki dolgozók ki-
sebb-nagyobb problémáinak megoldásában is. Simon
professzor bármely területen dolgozott, közvetlen-
ségével, segítõkészségével és emberségével kivívta az
emberek elismerését és tiszteletét. Ez volt számára az
igazi kitüntetés, valamint a hallgatók általi megbe-
csülés. Nem véletlen, hogy több évfolyam tiszteletbe-
li évfolyamtársává választotta.

Tudományos tevékenysége az acélmetallurgia szak-
területére terjedt ki. Munkáit számos szakcikkben és
szakmai elõadásban ismertette. Tudományos tevé-
kenységének eredményességét jelzi, hogy 1966-ban
megszerezte a mûszaki tudomány doktora fokozatot.
A Magyar Tudományos Akadémia 1976-ban levelezõ
tagjává választotta. Simon Sándor igen aktívan vett
részt a tudományos közéletben.

Munkásságát számos szakmai és társadalmi kitün-
tetéssel ismerték el. Kiemelést érdemel, hogy a Har-
kovi Mûszaki Egyetem 1975-ben, a Kassai Mûszaki
Egyetem 1977-ben tiszteletbeli doktorrá, Miskolc
városa pedig 1978-ban díszpolgárrá fogadta. Kétszer
kapta meg a Munka Érdemrend Arany fokozatát. Az
OMBKE 1977-ben Kerpely Antal Emlékérem, az
Alma Mater 1983-ban Pro Universitate kitüntetésben
részesítette.

Eredményekben gazdag munkássága után, meg-
romlott egészségi állapota miatt Simon Sándor pro-
fesszor 1988. január l-jétõl nyugállományba vonult.
Nyugdíjas éveire vonatkozó elképzeléseinek meg-

Simon Sándor emlékülés

Dr. Tóth Lajos Attila Simon Sándor életútját
ismerteti
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valósítását az 1989. augusztus 19-én bekövetkezett
halála akadályozta meg.

Dr. Tóth Lajos Attila életút ismertetése után dr.
Sziklavári János akadémikus, a tanszék Professor
Emeritusa emlékezett vissza Simon Sándorral való
kapcsolatára, a diósgyõri gyárban együtt eltelt idõre.
Kiemelte, hogy az Õ hatására változott meg az életút-
ja, amely egyre inkább a tudományos pálya felé terelõ-
dött. Röviden dr. Tolnay Lajos az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke is méltatta
Simon Sándor tevékenységét, eredményes munkásságát.

Az emlékezést követõen az egyetem rektora kép-
viseletében dr. Farkas Ottó, az egyetem volt rektora, a
tanszék Professor Emeritusa avatta fel a család, a volt
kollégák és munkatársak, a vaskohászati tudomány és
szakma jeles képviselõi jelenlétében a Simon Sándor-
termet, amelyet 1972-ben, a tanszék megalakulásának
100. évfordulója alkalmából hoztak létre.

Dr. Herendi Rezsõ

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület választmányának 1894.
április 7-i gyûlésének jegyzõkönyve (megje-
lent a Bányászati és Kohászati Lapok, az
OMBKE és a M. Kir. Bányászati Akadémia
közlönye XXVII. évfolyam 8. szám, 1894.
április 15-én, p.: 113-116) közölte azt a dön-
tést, hogy Péch Antal tiszteleti tag javaslatát
egyhangúlag fogadták el, mely szerint a
korábbi Glück auf! köszöntést a Jó szeren-
csét! váltsa fel. 1994 � a centenárium � óta a
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete és az
OMBKE minden évben emlékülést tart.

2004-ben április 7-én volt az ünnepség a
várpalotai Jó Szerencsét Mûvelõdési Köz-
pontban � mely eddig is mindig az emlék-
ülés helyszíne volt.

A Bányász és a Kohász Himnuszok
elhangzása és színvonalas kultúrmûsor (szavalat, nép-
tánc, ének) után Sárvári Zsuzsa, a Központ igazgató
asszonya köszöntötte a tanácstermet zsúfolásig
megtöltõ megjelenteket, majd dr. Horn János, a BDSZ
elnöki fõtanácsadója megemlékezett a köszöntés elfo-
gadásáról és a korábbi években megtartott em-
lékülésekrõl.

Dr. Böhm József a Miskolci Egyetem (ME) Mûsza-
ki Földtudományi Kar dékánja �A bányamérnök kép-
zés fejlõdési irányai� és dr. Kaptay György a ME
Anyag- és Kohómérnöki Karának dékánja �Az anyag-
és kohómérnök képzés jelene és jövõje� címen tartot-
tak nagy érdeklõdéssel kísért, tartalmas elõadásokat.

Ezt követõen a jelenlévõk az aulában lévõ Jó sze-
rencsét! emléktábla elé vonultak, ahol Leszkovszki
Tibor, Várpalota polgármestere mondott beszédet,
majd a Bányász Himnusz harangjátéka kíséretében az
OMBKE, a BDSZ, a város, a Várpalotai Nyugdíjas
Szervezet, a Mûvelõdési Központ és a Magyar Hon-
védség helyi parancsnokság képviselõi koszorút he-
lyeztek el.

Az állófogadáson Tamaga Ferenc, a Bányászati
Szakosztály elnöke mondott pohárköszöntõt.

A résztvevõk a 111. évi ünnepségen való találkozás
reményében búcsúztak egymástól.

Dr. Horn János

Dr. Horn János, dr. Bõhm József, dr. Kaptay György

A MAL Rt. Boszniában

A Magyar Alumínium (MAL) Rt. a Bosznia-Her-
cegovinában folyó privatizáció keretében június 15-én
51 %-os többségi tulajdont szerzett a Rudnici Boksita
Jajce Bauxitbánya társaságban.

A polgárháború után négy évvel újraindult bánya
termelésének egyedüli vásárlója eddig is a MAL Rt.
volt.

A szállítások ebben az évben már elérik a 100 kt-át.
Ez a jó minõségû bauxit kedvezõen egészíti ki a ma
már csak korlátozottan hozzáférhetõ hazai bauxitot.

A MAL Rt. a vételár megfizetése mellett beruházási
és foglalkoztatásbõvítési kötelezettséget is vállalt.
Ennek keretében egy új mélymûvelésû bánya meg-
nyitását indítják.

Napló, 2004. június 18.
PT

110 éves a �Jó szerencsét!� köszöntés
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Kell ez a honnak? címmel a magyar bányászat és
kohászat lehetõségeirõl rendezett konferenciát az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
május 20-án az Industria Nemzetközi Ipari Szakkiál-
lításhoz kapcsolódva.

Lengyel Károly kohómérnök tartott elõadást a kohá-
szati szakmák szakember-utánpótlásának helyzetérõl,
valamint arról, mi a teendõ ezen a területen.

A bányászatban és kohászatban tevékenykedõknek
szembesülniük kell azzal, hogy felborult az alap- és
szakképzés korábban jól bevált rendszere, és nehéz
felkészült, jól képzett szakembereket találni � hívta
fel a résztvevõk figyelmét az elõadó.

A fiatalok számára nem vonzóak ezek a szakmák,
így az iskolák, amelyek a jelentkezõk száma után kap-
ják a támogatást, nem indítanak kohászati szakmákat,
így veszélybe került az utánpótlás.

Abban, hogy a helyzet megváltozzon, nagy szere-
pük lehet a szakmai szövetségeknek, amelyek isko-
larendszeren kívüli tanfolyami képzéseket indíthatná-
nak. Példaként a Magyar Öntészeti Szövetség kezde-
ményezését említette, amely négy évvel ezelõtt tagvál-
lalatainál mérte fel a szakképzés iránti igényt. A fel-
mérés szerint nagy számban lenne igény alap- és kö-
zépfokú végzettséggel rendelkezõkre, és a vállalatok
többsége szívesen szervezne tanfolyamot akár önerõ-
bõl, akár más cégekkel közösen, de külsõ közremû-
ködõk segítségére is szükségük lenne a tananyag
összeállításában, az óraadók biztosításában. Szinte
minden válaszoló támogatná a szakképzést felvállaló
iskolát a szakképzési alap erre fordítható részével,
különösen akkor, ha az oktatási intézmény a vállalattal
azonos településen vagy régióban található. A szak-
emberek szerint a szakképzés országos képzési rend-
szerében felsorolt szakirányokat szûkíteni kellene, és
általánosabb szakokat kellene indítani, például a ko-
hászati szakmák összevonásával létrehoznák az
általános melegüzemi szakmát. A Magyar Öntészeti
Szövetség kidolgozott egy háromszintû képzési rend-
szert. A tanfolyamokat, amelyek iránt nagy az érdek-
lõdés, a Miskolci Egyetem bevonásával szervezik.

Dr. Tardy Pál, a MVAE mûszaki igazgatóhelyettese
a magyar acélipar múltjáról, jelenérõl beszélt, vala-
mint arról, milyen hatással lehet a jövõre hazánk Euró-
pai Unióhoz történõ csatlakozása, és ismertette,
milyen alapanyag-ellátási gondokkal küzd az acélipar.

A világ acéltermelésének fejlõdésével a hetvenes
évek közepéig lépést tudott tartani a magyar acélipar.
A mélypont a kilencvenes évek elején következett be,
azóta az acélfelhasználás dinamikusan növekszik. A
magyarországi acélgyártási kapacitás elmarad az

Európai Unió átlagától, a régióban nálunk a legkisebb
az egy fõre jutó acéltermelés. A megnövekedett
igényeket itthon importból elégítik ki. Tovább nehezíti
a helyzetet, hogy a kereslet leginkább az értékesebb,
ötvözött és bevonatos termékek iránt növekedett, ezek
gyártásához viszont az országban nincs megfelelõ
gyártókapacitás. Az acélkereskedelmi mérleg Magyar-
ország és az Európai Unió között mennyiségét tekint-
ve pozitív, de az értékét tekintve negatív. A magyar
acélipar termelékenysége még elmarad az Európai
Unióban általánostól, de jobb, mint a környezõ orszá-
gok acéliparáé. Hazánk Európai Unióhoz történõ csat-
lakozása több tekintetben is hat az acéliparra, egyrészt
várhatóan tovább nõ majd az acélfelhasználás, mert a
bõvülõ piac gyorsítja a gazdaság fejlõdését, másrészt a
magyar vállalatoknak kemény versenyhelyzetben kell
helytállniuk. Az alapanyagárak emelkedésérõl szólva
elmondta, hogy folyamatosan növekszik a világ
acélfelhasználása, a bányák nem tudják kielégíteni a
megnövekedett igényeket, nincs elég kokszolómû, és
kevés az acélhulladék is. Ezért év eleje óta drasztiku-
san emelkedtek az alapanyagok � például a kokszol-
ható szén, a koksz, a vasérc, az acélhulladék és a fer-
roötvözõk � árai. Az acélgyártók csak részben tudják
továbbterhelni az áremelkedéseket, ezért megoldást
csak az jelenthet, ha az acéltermelõk és a felhasználók
stratégiai együttmûködést valósítanak meg.

Varga Mihály bányamérnök a Mecsekérc Kör-
nyezetvédelmi Kft. mûszaki igazgatóhelyettese arról
számolt be, hogy miután a Mecsekben befejezték az
uránbányászatot, milyen módon állították helyre a
környezetet, és hogyan hasznosítják a régi bánya-
területeket.

Az uránbányászat 1955-ben kezdõdött, és 1997-ben
fejezõdött be Magyarországon. A Mecsekben öt bá-
nyaüzem, egy ércfeldolgozó, egy szolgáltató és egy
kutató-fejlesztõ üzem jött létre, a hatvannégy négyzet-
kilométeres területen körülbelül nyolcezer ember dol-
gozott. Az uránbányák bezárása után a tterületet rekul-
tiválni kellett, az épületek többségét lebontották, az
esetleg szennyezett talajt egy méter vastag réteggel
takarták. Ma a bánya helyén ipari park található, a
megmaradt épületeket bérbe adják, a területre erdõt
telepítettek � összegezte a mecseki uránbányászat be-
fejezése utáni helyreállításokat Varga Mihály.

� br �
(Dunaferr 2004. június 4. 23. szám)

Industria 2004
Konferencia a bányászatról és a kohászatról
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Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság
idén május 20-23. között Petrozsényben szervezte � a
Petrozsényi Egyetem közremûködésével � a hatodik
Bányászati-kohászati-földtani Konferenciát. Találko-
zónknak olyan helyszín adott otthont, mely a bányá-
szoknak, kohászoknak és geológusoknak egyaránt
szakmai és kulturális élményeket nyújthatott.

�Hagyománnyá váltunk�, így kezdte elöljáró sorait
Wanek Ferenc, az EMT Földtani Szakosztályának el-
nöke, a konferencia kivonatos füzetében. És ezt
jogosan állította, ugyanis az eddig megrendezett szak-
mai találkozókon évrôl évre látványos minôségi
fejlôdést lehetett tapasztalni, ami annak is köszönhetô,
hogy a konferencián a diákság, a �fiatalok� szereplése
is említésre méltó. Ugyanakkor a részvételi szám is a
konferencia népszerûségét bizonyítja: míg az elsô
találkozón 80 résztvevô még csak 25 dolgozatot hall-
gatott, az idei, hatodik rendezvényen közel 70 elôadás
hangzott el, a hallgatóság száma pedig majdnem 150-
re (kb. fele-fele arányban hazai és külföldi) tehetô. A
rendezvényt a magyarországi társszervezetek (Orszá-
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Ma-
gyar Állami Földtani Intézet, Magyarhoni Földtani
Társulat) a legmagasabb szintû részvétellel tisztelték
meg.

Idén a konferencia szakmai kirándulásokkal kezdô-
dött, melyek kínálatából a résztvevôk érdeklôdésük-
nek megfelelôen választhattak. A bányászok és kohá-
szok megtekinthették a Kimp-Halvölgyi víztározót, a
lupényi bányász-szobrot, a petrozsényi bányamúzeu-
mot és bányaegyetemet, a petrilai bányaiskolát, a pet-
rozsényi bányarendezési üzemet, és nem utolsósorban
az ôraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt és református
templomot, a hátszegi bölényrezervátumot és a vajda-
hunyadi várat. A geológusok útja a Zsil-völgye és
Sztrigy-mente csodálatos tájain vezetett keresztül,
ahol megismerkedhettek a Petrozsényi- és Hátszegi-
medencék peremképzôdményeivel és medenceüle-
dékeivel (beleértve a Boli-barlangot és a szentpéter-
falvi dinoszaurusz-lelôhelyet is). Ugyanakkor a vidék
néhány kultúrtörténeti emlékével is gazdagíthatták él-
ményvilágukat a zeykfalvi és demszusi román stílusú
templomok, illetve Vajdahunyad várának meglátoga-
tásával.

Másnap a szakmai találkozó megnyitó ülésszakát a
város, illetve a Petrozsényi Egyetem magas szintû ve-
zetôsége is megtisztelte. Ezúttal is köszönet jár a házi-
gazdáknak a rendezvény lebonyolításában nyújtott
rendkívül hasznos támogatásukért.

Az EMT által szervezett Bányászati-kohászati-föld-
tani Konferencia neves hazai és külföldi szakembe-
reket vonz, így a plenáris elôadások során olyan szak-
mai kiválóságokat hallgathattunk meg, mint BREZS-

NYÁNSZKY Károly, a kiváló geológus, a Magyarho-
ni Földtani Társulat igazgatója, egyben a Magyar Ál-
lami Földtani Intézet elnöke (Földtan vagy geológia?
A szaknyelv helyzete 2004-ben).Majd GÖMÖRI János
(Soproni Múzeum) A pannóniai bucakohászat korai
periódusai, különös tekintettel a Somogy megyei �ôs-
kohók�-ra c.; PAPP Gábor (Magyar Természettudo-
mányi Múzeum, Ásvány- és Kôzettár, Budapest) A
szilvanittól az ardealitig � Az Erdélybôl leírt ásványok
tudománytörténeti kutatásának tanulságai c.; HA-
VELDA Tamás (Vértesi Erômû Rt. igazgatója) A ma-
gyar mélymûveléses szénbányászat utolsó bástyája: a
Márkushegyi Bányaüzem c.; GALÁCZ András (Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem, Budapest) Az Al-du-
nai Vaskapu híres jura ammoniteszei c.; DÚL Jenô,
TÓTH Levente (Miskolci Egyetem, Öntészeti Tan-
szék) Öntészeti kutatási eredmények a Miskolci
Egyetemen c.; valamint KOVÁCS József, ILIAS Ni-
colae, NAN Marin Silviu, ANDRÁS József, DU-
MITRU Jula (Petrozsényi Egyetem) Különbözô szén-
féleségek forgácsolási jellemzõinek meghatározására
végzett kutatások eredményeirôl c. igen színvonalas
elôadásait figyelhettük.

Délután a résztvevôk tizenkét szekció keretében 62
bemutatott dolgozat közül válogathattak. Az elôadá-
sok meghallgatása után is elmondhatjuk, hogy elsôsor-
ban a diákok külön dicséretet érdemelnek a rengeteg
kutatómunkát tükrözô, színvonalas dolgozatokért.

Jól éreztük magunkat, szakmai és emberi élmé-
nyekben, tapasztalatokban, valamint információkban
egyaránt gazdagodtunk e konferencia során!

Köszönet a rendezvény társszervezôjének, a Petro-
zsényi Egyetem vezetôségének és tanárainak. Ta-
lálkozunk 2005-ben, Félixfürdôn!

Korodi Enikô
Sapientia EMTE, Kolozsvár

(EMT tájékoztató XV. évfolyam 6. szám)

Egyesületünket hivatalosan Havelda Tamás, Õsz
Árpád és dr. Dúl Jenõ alelnökök képviselték. A plená-
ris ülésen az OMBKE nevében Havelda Tamás kö-
szöntötte a konferenciát és adta át dr. Varga Béla okl.
kohómérnöknek, a brassói Transzszilvániai Egyetem
tanárának az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság Kohászati Szakosztálya elnökének a magyar
mûszaki nyelv ápolása, valamint az OMBKE és az
EMT közötti kapcsolatok erõsítése érdekében kifejtett
tevékenységéért a Szentkirályi Zsigmond emlékérmet.

GPA

Bányászati-kohászati-földtani Konferencia � 2004
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A Miskolci Kulturális Hét, valamint a 2004. május
14-e és 16-a között megrendezett Bányász-Kohász-
Erdész Találkozó alkalmából elsô ízben került meg-
rendezésre a múzeumok és a magángyûjtôk rész-
vételével az a nemzetközi kiállítás, amely Palackba
zárt bányászat címen mutatott be bányász türelem-
üvegeket, bányahegyeket, aragonit szekrényeket,
maketteket, fafaragásokat öt ország területérôl.

A bányászat visszafejlesztése Európa-szerte arra
ösztönözte a bányászokat, hogy ápolják hagyomá-
nyaikat, gyûjtsék össze és féltve ôrizzék meg em-
lékeiket, elevenítsék fel szokásaikat. A nagy bányá-
szati hagyományokkal rendelkezô szomszédos orszá-
gokban ma is régi ünnepi bányászviseletben vonulnak
fel a rendezvényeiken felújított bányászzászlókkal és
címerekkel. Klubokat szerveznek, kiállításokat ren-
deznek, ahol bemutatják a bányavidékeken készített
kézi munkákat, dísztárgyakat.

Hazánkban is van ilyen törekvés, több múzeumot is
megtölthetnének azok a bányászati tárgyú festmények,
fafaragások, fokosok, emlékkorsók, türelemüvegek,
amelyeket mûvészet-kedvelô vagy ügyes kezû bányá-
szok készítettek. Ezeket a bányászlakások vitrinjeiben
féltett kincsként ôrzik. A kiállítás célja, hogy számba
vegyük a hazánkban fellelhetô, ma már nagy értéket
képviselô bányász türelemüvegeket, bányahegyeket,
lehetôséget adjunk az újonnan készült hasonló külföl-
di és hazai emléktárgyak bemutatására.

A türelemüvegek közül a bányászpalackok a leg-
komplikáltabbak, hiszen apró figurákkal vagy bá-
nyászati berendezések másolataival több szintet kell
beépíteni 18-19. századi, 1-2 literes pincetokba való
szögletes üvegekben, ügyelve az átláthatóságra és a
korhûségre. Ezeket az alkotásokat a bányamunka há-
rom jellemzôje, az ügyesség, leleményesség és a tü-
relem hozta létre. A jelenlegi ismeretek alapján az el-
sô bányászpalack, amelyen évszám jelölés van, 1737-
ben készült Selmecbányán. Hazánkban 42 régi
bányászpalackot sikerült eddig felkutatni múzeumok-
ban és magángyûjteményekben.

A bányász türelemüvegek elsôsorban a naiv mû-
vészeti alkotásokhoz hasonlíthatók, hiszen sokszor
esetlen vagy groteszk figurái, zsúfolt, mindent meg-
mutatni akaró életképek az alkotó egy-egy emlékéhez
kötôdnek, amelyeket egyszerû bányászok kezdetleges
szerszámaikkal alkottak. Ennek ellenére bányászattör-
ténet szempontjából igen sok információt tartalmaz-
nak, hiszen korhûen mutatják be a technológiát, szer-
számokat, ünnepi viseleteket.

A Kárpát-medencében csupán a felvidéki bánya-
területekrôl kerültek elô bányászpalackok. Típusaik
alapján 3-4 csoportba sorolhatók, tehát nem sokan

lehettek ezeknek a mesterei, bár a feljegyzések szerint
egy-egy család tradíciója volt a készítés, apáról fiúra
szállva az alkotás tudománya.

A napjainkban készült bányászpalackok elsôsorban
a régieket utánozzák, amelyek akkor is igen kereset-
tek, ha ezekhez már nem a régi pincetok üvegeket,
hanem a ma használatos, szûknyakú italos palackokat
használják. Hazánkban jelenleg négyen készítenek
bányászpalackokat, amelyeknek legszebb darabjai a
kiállításon láthatóak voltak.

A bányahegyek a bányászatot, ércfeldolgozást ábrá-
zoló, nemesfémbôl készült, drágakövekkel díszített
ötvösmunkák, ajándékozási céllal, fejedelem vagy bá-
nyagróf látogatása alkalmából készültek. Néhányat a
hazai múzeumok is ôriznek. Ezek mintájára fejlôdtek
ki az osztrák múzeumok és gyûjtôk által féltve ôrzött
�aragonit ládák�.

Az eisenerzi vasércbánya különleges ásványa, a
hófehér, ágasbogas vagy korallszerû aragonit, amit

Palackba zárt bányászat
A Herman Ottó Múzeum és az Érc- és Ásványbányászati Múzeum kiállítása

Selmecbányai Kálvária-hegy
(a Néprajzi Múzeum tulajdona)
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kis, keretezett faliszekrénybe, míves óratokokba, kéz-
zel faragott szekrénykékbe építenek be bányajelene-
tekkel, korhû öltözetes bányászfigurákkal. (A kiállítás
azért is mutatott be ezekbôl néhányat, mert a magyar
változatát Makky György fejlesztette ki.) Ezek a kis-
méretû, keretbe foglalt munkák egy-egy Agricola met-
szetet, Szent Borbálát vagy más bányajelenetet ábrá-
zolnak. Sokszor groteszk, humoros, de mindig mûvé-
szi színvonalon készült munkák figurái adják meg
ezen alkotások bájait. (Hasonlóak a nápolyi betlehe-
mes szekrények mintájára készült alkotások, amelyek
hangulatos bányász életképeket vagy bányavárosokat
mutatnak be míves szekrénybe építve.)

A kiállítás értékes részét képezték Novák Géza bá-
nyászati témájú fafaragásai, amelyek szorosan kapcso-
lódnak a bányász türelemüvegekhez, azzal a különb-
séggel, hogy nem egy szûk zárt tér, néhány centiméte-
res palack ad keretet alkotásainak, hanem a képzelet
világa, szakmai emléke tágabb térben bontakozhat ki.

A kiállítást május 14-én dr. Veres László megyei
múzeumigazgató nyitotta meg, aki a magyar üvegipar
történetének tudományos feldolgozója. Beszélt a türe-
lemüvegek kialakulásáról, kultúrtörténeti és néprajzi
jelentôségérôl. A kiállítás célja számba venni és meg-
menteni a bányászat e mûvészeti ágának ma már fel-
becsülhetetlen értékû emlékeit. Hangsúlyozta, hogy
ennek a leletmentésnek páratlan összefogása e kiállí-
tás, hiszen a magángyûjtôk és az ország legnagyobb

múzeumai mûködtek közre legszebb kiállítási anyaga-
ikkal és szaktanácsokkal.

Hadobás Sándor, az Érc- és Ásványbányászati Mú-
zeum igazgatója ismertette a nemzetközi kiállítás cél-
ját, létrejöttének körülményeit, és azt, amiért e múze-
um vállalta a magyarországi bányászpalackok szám-
bavételét, és tudományos feldolgozását külföldi és
hazai szakértôk bevonásával. A kiállítási termeket
zsúfolásig megtöltô külföldi és belföldi érdeklôdôk
számára Benke István tartott tárlatvezetést.

E nemzetközi kiállításon hazánkon kívül Ausztria,
Szlovákia, Csehország és Németország küldöttei vet-
tek részt anyagaikkal. A számos hazai és külföldi ma-
gángyûjtôn kívül a rendezô intézmények mellett az
alábbi múzeumok vettek részt: Rozsnyói Bányászati
Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Iparmûvészeti
Múzeum, Dobó István Vármúzeum, Déri Múzeum,
Veszprémi Múzeum, Magyar Olajipari Múzeum,
Tatabányai Múzeum, Kôszegi Vármúzeum, Körmendi
Helytörténeti Múzeum.

A kiállítás megnyitásán Prof. Mag. Peter Huber a
�Bányász Türelemüvegek és bányahegyek Európá-
ban� címmel tartott vetítettképes szakmai elôadást,
amelyhez dr. Vida Gabriella, a Néprajzi Múzeum fô-
muzeológusa mondott bevezetôt. A két hétre tervezett
kiállítást a Herman Ottó Múzeum a nagy érdeklôdésre
tekintettel meghosszabbította.

Benke István

Selmecbányai Dioráma
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ELNÖK: Dr. Tolnay Lajos okl. kohómérnök, mérnök közgazdász
FÕTITKÁR: Kovacsics Árpád okl. bányamérnök
FÕTITKÁR HELYETTES: Dr. Lengyel Károly okl. kohómérnök
ALELNÖKÖK:Havelda Tamás okl. bányamérnök, a Bányászati Szo. elnöke

id. Õsz Árpád okl. olajmérnök, a Kõolaj- Földgáz és Vízbányászati Szo. elnöke
Dr. Szûcs László okl. kohómérnök, a Vaskohászati Szo. elnöke
Petrusz Béla okl. gépészmérnök, a Fémkohászati Szo. elnöke
Dr. Sohajda József okl. kohómérnök, az Öntészeti Szo. elnöke
Dr. Dúl Jenõ, okl. kohómérnök, az Egyetemi O. elnöke

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ: Dr. Gagyi Pálffy András (megbízásos tisztség)
BKL Bányászat felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor okl. bányamérnök (megbízásos tisztség)
BKL Kõolaj és Földgáz felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szak-

mérnök (megbízásos tisztség)
BKL Kohászat felelõs szerkesztõ: Dr. Verõ Balázs okl. kohómérnök (megbízásos tisztség)

AZ ELLENÕRZÕ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Elnök: Götz Tibor okl. olajmérnök
Tagok: Bérces Tamás okl. bányamérnök

Dózsa Sarolta okl. kohómérnök
Marczis Gáborné dr. okl. kohómérnök
Molnár István okl. kohómérnök

Póttagok: Dallos Ferencné okl. gépészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök
Dr. Debreczeni Ákos okl. bányamérnök

A VÁLASZTMÁNY TAGJAI

A BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY VEZETÕSÉGE
Elnök: Havelda Tamás okl. bányamérnök, okl. marketingvezetõ
Alelnökök: Cseh Zoltán közgazdász

Derekas Barnabás okl. bányamérnök
Varga Mihály okl. bányamérnök

Titkár: Huszár László okl. bányamérnök, okl. mérnök közgazdász
Titkárhelyettes: Gyõrfi Sánta Géza okl. bányamérnök

A KÕOLAJ,- FÖLDGÁZ- ÉS VÍZBÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY VEZETÕSÉGE
Elnök: Id. Õsz Árpád okl. olajmérnök, okl. manager szakmérnök
Titkár: Kõrösi Tamás okl. gáz-és olajmérnök

AZ OMBKE tisztségviselõi a 2004. évi tisztújítás után

Balázs László okl. kohómérnök
Boross Péter okl. kohómérnök, hõkezelõ szakmérnök
Bocz András okl. kohómérnök
Csaszlava Jenõ okl. bányamérnök
Csethe András okl. bányamérnök
Dr. Dúl Jenõ okl. kohómérnök
Hajnal János okl. kohómérnök
Hamza Jenõ okl. bányamérnök okl. környezetvédel-

mi szakmérnök
Havelda Tamás okl. bányamérnök
Dr. Horn János okl. olajmérnök okl. gazdasági mérnök
Huszár László okl. bányamérnök, okl. mérnök közg.
Jármai Gábor okl. bányamérnök
Katkó Károly okl. kohómérnök
Kovacsics Árpád okl. bányamérnök

Kovács Loránd okl. bányamérnök
Kõrösi Tamás okl. gáz-és olajmérnök
Dr. Lengyel Károly okl. kohómérnök
Morvai Tibor okl. bányagépész és bányavillamossági

mérnök,
Nagy Lajos okl. bányamérnök
id. Õsz Árpád okl. olajmérnök, okl. manager szak-

mérnök
Dr. Pataki Attila okl. geológusmérnök
Petrusz Béla okl. gépészmérnök
Dr. Sohajda József okl. kohómérnök
Dr. Szûcs László okl. kohómérnök
Dr. Takács István okl. kohómérnök
Tamaga Ferenc okl. bányamérnök
Dr. Tolnay Lajos okl. kohómérnök


