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Egyesületünk megalapításától együtt,
bányászok � kohászok

1892. június 25-én, 26-án és 27-én örömünnepet ül-
tek Selmecbányán az összegyûlt bányászok és kohászok.
Az ünnepségre érkezõ vonatot a bányászzenekar a
Himnusz hangjaival fogadta, majd a vendégek sorako-
zása után az akadémiai elõkészítõ bizottság nevében
Sóltz Vilmosmondott üdvözlõ beszédet. A megérkezet-
tek nevében és megbízásából Borbély Lajos, a Rimamu-
rány-Salgótarjáni VasmûRészvénytársaság vezérigazga-
tója mondott köszönetet a szíves fogadtatásért, aki az-
idõben még Salgótarjánban dolgozott. Amint ismerjük:
az ünnepségsorozat zárásakéntmegalakult azOMBKE.

Az OMBKE alapító közgyûlésének jegyzõkönyve
szerint Salgótarjánból két alapító intézmény jegyeztette
magát:

� a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. és
� a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt.
Négy alapító személy is volt tõlünk:
� Borbély Lajos a RIMA Rt. vezérigazgatója
�Gerber Frigyes bányaigazgató
� Laczkó Antal a RIMA Rt. elnöke
� P. Tetmayer László vasgyári gondnok (gyárigazgató).
Rajtuk kívül még további 36 személyt jegyzettek Sal-

gótarjánból, mint az alapításkor rendes tagokat.
Az egyesület legelsõ Alapszabályának 11. § szerint,

amelyet 1892-ben Selmecbányán az alakuló közgyûlés
fogadott el: �Minden vidéken, ahol egy helyben vagy
közel egymáshoz legalább 12 tag lakik vidéki osztály ala-
kítható. Ezen vidéki osztályok ügyeit az osztály által vá-
lasztott elnök és jegyzõ intézi el.�

Ezen az alapon a Salgó-Tarjánban dolgozó szakem-
berek: Schmidt Géza a bányászoktól és Lázár Zoltán az
acélgyáriak közül megszövegeztek és közzétettek 1895.
november 20-án egy �Felhívás�-t az itteni szervezet
megalakítása tárgyában. Ennek eredményeként 1895.
december 1-jén du. 4 órai kezdettel került sor az alakuló
ülésre az Acélgyári Olvasó tornatermében, ahol az itt
élõ elõdeink megalapították az akkor 3 éves OMBKE-n
belül Magyarországon harmadikként a Salgótarjáni
Osztályt.

A közgyûlés megválasztotta elsõ tisztségviselõit is,
nevezetesen:

Elnök:Gerber Frigyes bányamérnök, bányaigazgató
Alelnök: Jónásch Antal vaskohómérnök, vasgyári

igazgató
Titkárok: Zorkóczy Samu a kohászok részérõl,

Oláh Miklós bányászok részérõl.
A létrejött Salgótarjáni Osztályt így köszöntötte a

BKL: �Amagyar bányászok és kohászok országos egye-
sületének törzse egy hatalmas, erõs, életre képes hajtás-
sal gazdagabb!� � melyhez ma hozzátehetjük, hogy ez a
hajtás, ha kissé megöregedve, de él és reméljük, hogy
több jeles születésnapról leszmégmegemlékezés Salgó-
tarjánban.

A létrejött szervezet megkezdte a mûködési terüle-
tén további új tagok szervezését � amima is nagyon szép
feladat lenne úgy a nógrádi, mint más helyi szerveze-
tünknél.

A BKLmegjelent tartalmi mutatói alapján megálla-
pítható, hogy az I. világháború kitöréséig rendszeresek
voltak az osztályülések, minden évben legalább egyszer
de több évben gyakrabban is. A háborús évek, majd az
ország �átrendezése� kedvezõtlenül hatott az itt élõk
egyesületi tevékenységére is, ritkábbak lettek az osztály-
ülési beszámolók � s így valószínûleg az osztályülések is.

A Selmecbányáról elmenekült fõiskolánk végleges
elhelyezésével is többször foglalkoztak az osztály ülé-
sein. 1922 februárjában a fõiskola megkapta a soproni
katonai fõreáliskola épületeit, melynek szükséges átala-
kítását a kormányzat nagy összegekkel biztosította. Mi-
halovits János rektor indítványára az egyesület � csupa
nagyvállalatot és országos egyletet képviselõ � nagy ne-
vekbõl álló bizottságot küldött ki 1923 õszén a fõiskola
újrafelszerelésének biztosítására. A bizottság elnöke
Zorkóczy Samu, a Rimamurány-Salgótarjáni Rt. köz-
ponti mûszaki igazgatója, tagjai közt találjuk Chorin
Ferencet, a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. elnökét, a
Gyáriparosok Országos Egyesületének alapító elnökét.
(Zorkóczy Samu két ciklusban lett késõbb egyesületünk
elnöke, 1924�1930 és 1931�1934.)

Salgótarjániként két tiszteleti tagja volt egyesüle-
tünknek: Jónásch Antal és Róth Flóris.

110 éve alapították Egyesületünk Salgótarjáni Osztályát
JÓZSA SÁNDOR okl. bányamérnök � LIPTAY PÉTER okl. kohómérnök (Salgótarján)

2005. december 1-jén volt 110 éves a fenti osztály jogutódja, a mai Nógrádi Helyi
Szervezet. A cikk az évfordulón elhangzott elõadások összefoglalója.



Emlékezzünk egy kicsit nevesebb elõdeinkre, akik
Salgótarjánban dolgoztak és egyesületünk életében is
jelentõsebb szerepet játszottak!

Borbély Lajos: Csókán született 1843. december 1-
jén és Budapesten hunyt el 1923. szeptember 29-én. Ko-
hómérnöki tanulmányait Selmecbányán és Pribramban
(Csehország) végezte. Pályáját pénzügyminisztériumi
tisztviselõként kezdte, majd a diósgyõri vas- és acélgyár-
hoz került. 1872-ben elsõként ismertette a regeneratív
tüzelésû kemencéket, amit Salgótarjánban meg is való-
sítottak. 1875-ben a gyár, majd 1881-ben a RIMA létre-
jöttekor az rt. mûszaki igazgatója. Az acélgyár moderni-
zálásán túl a termelés emberi tényezõivel is kiemelten
foglalkozott, s vezetése alatt hoztak létre lakótelepet,
sportpályát, kórházat, üzleteket. Munkásságát a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1915-ben Wahrmann-díj-
jal ismerte el.

Jónásch Antal: Svedléren született 1850. december
19-én és Budapesten hunyt el 1945-ben. Õ még bánya-
és kohómérnök volt. Tanulmányait a selmeci akadé-
mián végezte. 1875�76-ban a salgótarjáni vasmû gya-
kornoka, ahol Borbély Lajos irányításával az elsõ gázfû-
tésû kavarókemencék építését vezette. 1876�79 között a
selmeci akadémiánKerpelyAntal tanársegédje a vasko-
hászati tanszéken, majd 1880-tól nyugalomba vonulásá-
ig, 1920-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt.
üzemvezetõ mérnöke, kinek az üzem szervezésében, a
salgótarjáni iparvidék kifejlesztésében jelentõs érdemei
vannak. Sok szakcikke jelent meg a Kohászati Lapok-
ban, kiadatlan önéletrajza számos, a magyar ipartörté-
net szempontjából értékes adatot tartalmaz.

Andreich János: Az 1880-as években tanársegéd,
majd tanszékvezetõ az akadémián. Az OMBKE mega-
lapításának elkötelezettje, sokat tett azért, hogy 1892-
ben az megalakult. Az OMBKE alapításakor annak
rendes tagja. 1905-17 között négy cikluson át alelnöke.
1888-ban a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. hívására Sal-
gótarjánba jön, majd Petrozsénybe küldik. Itt tartózko-
dása alatt megalakítja az OMBKE Petrozsény-Zsilvöl-
gyi Osztályát, amelynek elsõ elnöke. Késõbb az Eszter-
gom-Szászvári Kõszénbányák igazgatója. Nevét a né-
metes Andreich-rõl Andreics-re változtatta, sírfeliratán
így olvasható. 1930-ban Zagyvarónán temették el.

Gerber Frigyes:AzOMBKEalapító tagja, a Salgótar-
jáni Osztály elsõ elnöke, akit Jónásch Antal majd Róth
Flóris követett. A táró mûveléses mód mellett megho-
nosítja az aknás mûvelési módot Nógrádban. Igazgató-
sága idején kezdik meg a bányászkolóniák építését: Iná-
szón, Károly aknán, Etes-Amálián és Pálfalván. Nevé-
hez kötõdik az az esemény, hogy 1888. nov. 7-én a Jó-
zsef aknai vízbetörés alkalmával 20 bányamunkást ki-
mentett, amiért a Ferenc József Rend Lovagkeresztjét
kapta.

Róth Flóris: Az OMBKE alapításakor annak rendes
tagja, a Nógrádi Osztály sorrendben harmadik elnöke,
1918-21 és 1934-40 között az Országos Egyesület elnö-
ke, tiszteleti tag, 1940-tõl tiszteleti elnök. Hihetetlenül
hosszú idõt: 47 munkás évet töltött el az SKB Rt.-nél.
Fiatal mérnökként a Zsilvölgyi szénbányaüzemek, mint

az rt. új szerzeményeinek kiépítésével bízzák meg, majd
Salgótarjánba kerül, bányaigazgatóvá nevezik ki.

Az OMBKE elnökeként õ alapítja 1938-ban a Péch
Antal serleget, amellyel minden megválasztásakor az új
elnök serlegbeszédet mond. 1936-ban Magyar Érdem-
kereszt Középkeresztje kitüntetést kap.

1945 után többször meghurcolták, majd kitelepítet-
ték. Érdemtelen körülmények között 90 évesen a Békés
megyei Mezõberényben hunyt el.

Dzsida József: Végzés után az SKB Rt.-hez került.
Mint fiatal mérnök Aninán, majd Petrozsényben üzem-
vezetõ. 1916-ban az általa felállított fegyveres bányász
csapatok védik meg a románoktól a zsílvölgyi bányákat.
Az elcsatolás után Salgótarjánba jön, Kazáron dolgozik.
A II. világháború utolsó éveiben igazgató, majd Buda-
pestre költözik. Õ írta meg �A Salgótarjáni Kõszénbá-
nya Rt. nógrádi szénbányászatának története 1868-
1943� címû forrásmunkát, amit ma is gyakran veszünk
kézbe.

Az I. világháború utáni békeidõkben csak a borsod-
gömöri, a salgótarjáni és a budapesti osztályok mûköd-
tek, de közülük a fõvárosi valamikor a 20-as évek elején,
a salgótarjáni az 1930-as években szünetelt. Az újjáéle-
dés azonban itt nem váratott sokáig, mert 1934-ben újra
beindult a Salgótarjáni Osztály mûködése.

A II. világháború után még egy ideig megmaradt az
osztályszervezet. Az alapszabály szerint az egyesület vi-
déki helyi szervezetei egészen 1949-ig, a szakosztályok
megalakulásáig közvetlenül az egyesület központjához
tartoztak, és a vidéki osztályoknak egyaránt voltak bá-
nyász és kohász tagjai.

A szakosztályonkénti különválás útján

Bányászok: A nógrádi medencében a felszabadulás
után a bánya- és kohóüzemek helyreállítását követõen
1948-ban alakult újjá az OMBKE nógrádi csoportja,
melyhez szervezetileg a bányászok és kohászok is tar-
toztak. Kezdeti fellendülés után, különféle nehézségek
miatt az egyesületi élet eljelentéktelenedett, a nógrádi
bányászati csoport sem volt képes mozgósítani tagjait.

A bányászat gazdaságossága növelésének, korszerû-
sítésének meghirdetése elõtérbe helyezte a bányászati
munka mûszaki színvonala növelésének fontosságát.
Ebben a kedvezõ légkörben 1958. november 8-án tar-
totta meg a helyi csoport az újabb alakuló ülését. Ettõl
kezdve aktív, idõnként lüktetõnek mondható a helyi
csoport munkája.

A rendezvények megtartását kezdettõl nehezítette a
helyiséghiány, ezért a csoport életének jelentõs esemé-
nye volt, hogy a Salgótarjáni Bányász Mûvelõdési Ház
korszerûsítése után helyet kapott itt a mûszaki klub,
ahol a helyi csoport a rendezvényeit igényt kielégítõ,
méltó körülmények között tarthatta meg.

A nógrádi bányászcsoport 1964-ben önálló helyi
szervezetté alakult, és már abban az évben önálló anké-
tot tartott �Bányászati mûszaki fejlesztési ankét� cím-
mel.
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1965-ben pedig �A vékonytelepek mûvelése� ankét
volt Salgótarjánban.

Rendszeresen mûködött a Mûszaki Klub a Bányász
Kaszinóban, majd felújítása után a BányászMûvelõdési
Házban. Itt kéthetenként elõadások hangzottak el az
egyes üzemeknél dolgozó kollégáinktól, de gyakran hív-
tunk külsõ elõadókat is. Ebben az idõben még volt mi-
rõl írni a Bányászati Lapokban: gyakran jelentek meg
helyi mûszaki fejlesztésekrõl szóló írások, sõt 1983-ban
aNógrádi Szénbányák egy külön számot jelentetettmeg
20 szerzõi cikkel. Ugyanebben az évben Salgótarjánban
rendeztük meg az OMBKE 71. Közgyûlését.

Rendszeresek voltak a pályázati kiírások különféle
témákban. Ezek eredményeként jelenhettek meg olyan
munkák, mint Lassan József és Magyarffy Károly köny-
vei.

1986-ban ünnepelte a Nógrádi Szénbányák az ipar-
szerû széntermelés megkezdésének 125. évfordulóját.
Ekkor állították fel a 21. sz. mûút és a nagybátonyi be-
kötõút csatlakozásánál egy emelvényre azt a vágathajtó-
gépet, ami a nógrádi szénbányászat emlékmûve lett. Ta-
lán nem kellett volna még akkor�

A mûszaki tudományos munka ösztönzésére 1986-
ban a vállalat a Helyi Szervezet javaslatára Zemlinszky
Rezsõ emlékérmet alapított, amelyet évenként ítéltek
oda kiemelkedõ mûszaki tevékenységekért, alkalman-
ként több személy részére is. Az élénkmûszaki élet mel-
lett rendszeresen szervezett az OMBKE Helyi Szerve-
zete családos összejöveteleket, szakestélyeket, bálokat,
kirándulásokat. A kirándulásoknak mindig szakmai tar-
talma volt: a bányászati világkiállítások, a csehszlovákiai
és lengyelországi barnakõszénbányák, az ausztriai Leo-
ben és az Erzberg stb.

A vállalat szanálása, majd az ezt követõ felszámolá-
sa következtében ez az élénk egyesületi élet jelentõsen
megváltozott. A rendezvények száma lecsökkent, a költ-
ségek finanszírozása a tagságra hárult. Sok tagtársunk
más munkaterületre távozott, sokan kiléptek. Az 1985-
ben még 235 fõt számláló tagságunk akkor 12 munka-
helyrõl tevõdött össze: a bánya- és kiszolgáló üzemek,
az igazgatóság és külsõ munkahelyek (pl. Bányakapi-
tányság, Geológiai Szolgálat). Húsz év alatt ez a létszám
a negyedére csökkent, 2005 végén 65 fõ a Bányászati
Szakosztály tagjainak száma Nógrádban.

Kohászok: Az Acélgyárban az ugyancsak 1964-ben
önállósult kohászcsoport � a vállalat vezetõivel � kezde-
ményezte, hogy mint az akkori hazai kohászatunkban
legjelentõsebb hidegalakító cégnek e szakterületnek is
legyenek külön konferenciái, így:

1965-ben volt az elsõ Hidegalakítási Konferencia
Salgótarjánban és

1968-ban már a II. Hidegalakítási Konferenciát ren-
deztük meg.

A hidegalakítási konferenciák megrendezésére
többnyire más, de szakmailag érdekelt helyeken került
sor, így volt Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Mis-
kolcon is. Az 1980-as években született egy olyan
OMBKE döntés, hogy e rendezvényeknek 3 évenként
Salgótarján legyen a helyszíne. E konferenciák így foly-

tatódtak egészen 2000-ig, amikor utoljára mint �XIII.
Képlékenyalakítási Konferencia� lett megrendezve a
dunaújvárosi csoporttal együttmûködve.

1964. évtõl az egyesületi élet a helyi csoport vezetõ-
sége által összeállított program szerint az alábbiakra
terjed ki: elõadások, belföldi tanulmányutak, szakcikk-
írások, pályázatok, családos rendezvények.

A tanulmányutak szervezése elsõsorban hazai part-
nereinkhez történik és egy-két esetben anyaegyesületi
közremûködéssel külföldre is. Az utóbbi 40 év történe-
tében szereplõ utakat tételesen felsorolni is sok lenne,
ezért csak néhány példaként: Dunai Vasmû, Mosonma-
gyaróvár és a Soproni ELZETT, Selmecbánya, Lõcse-
Kassa-Igló, ahol Borbély Lajos sírjánál koszorút helyez-
tünk el.

1972-ben a taglétszám (acélgyári maximum!) 152 fõ
(az év elején!), ebbõl aktív dolgozói létszám 45 fõ, azaz
30%. Az arány szinte azonos a jelenlegivel.

AMTESZNógrád-megyei Szervezete 1970-ben ala-
kult meg, Ürmössy László úr volt az elsõ megyei titkár.
Ennek szervezésében a Nógrádi Mûszaki (késõbb Köz-
gazdasági is) Napok rendezvénysorozat 1971-ben kez-
dõdött el, amelyben �Bányavállalatok Belsõ Mechaniz-
musának Fejlesztési Problémái� szimpozion is volt az
OMBKE és a Nehézipari Minisztériumi szervezésben.
Az évenkénti jelentõs rendezvénysorozat is lezárult
1988-ban a XVIII. Nógrádi Mûszaki Hónap rendez-
vénysorozattal.

A �Tarjáni Kohász� kiadvány szerkesztésében a
helyi szervezet tagjai is részt vettek, amit öt éven át sike-
rült kiadni az acélgyári tagság és mûszakiak részére.

Nemzetközi Ferroötvözetgyártó konferenciára ke-
rült sor az Ötvözetgyár alapításának 50. évfordulóján
1989. május 25-27-én.

Ismét egyesítve erõinket � 1994-tõl napjainkig

Közös szakmai gyökereink alapján mindig is volt
együttmûködés a megyében tevékenykedõ bányász- és
kohászcsoportok között, amit az elmúlt évtized gazda-
sági és politikai változásai igazán szorossá tettek. A pár-
huzamosan mûködõ két szervezet � különösen a taglét-
szám jelentõs csökkenése miatt � kereste a fennmara-
dás érdekében a közös szervezet létrehozásának lehetõ-
ségét, amit hivatalossá 1994-ben tettünk a közös vezetõ-
ség megválasztásával. Azóta e lépésünkkel példaként
szolgálunk az egyesületen belül, mint ma is jól mûködõ
közös helyi szervezet. Elõdeink elõrelátó gondolkodása
szerint � akik már 1895-ben közös vezetõséget alakítot-
tak � vontuk össze 1994-ben a salgótarjáni helyi szerve-
zeteket, a szakosztályokat, rotációs rend szerint választ-
va a tisztségviselõket. Nagyon jól mûködõ rendszer!

Elsõ közös Borbála ünnepségünket is 1994. decem-
ber 2-án tartották meg.

1995-ben a közös csoport elsõ kirándulása Szlová-
kiába irányult: Selmecbánya, Liptószentmiklós, Árva,
Besztercebánya � fõbb állomáshelyekkel. Azótaminden
évben tettünk családos kirándulást, amelyeknek neve-
zetesebb úti céljai voltak: Észak-Erdély Nagybánya,
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Nyugat-Szlovákia, Székelyföld, Zala-Õrség- Szlovénia,
Pozsony-Sopron és a �bécsi keringõ�, Kárpátalja,
Zemplén vidéke, Kelet-Szlovákia és a Sáros vidék.

1995. év végén volt szervezetünk 100 éves, melyet
egy emléktábla felavatásával és csatlakozóan ünnepi
megemlékezéssel és szakestéllyel ünnepeltünk meg.
Azóta is minden évben megrendezzük szakestélyeinket
� nagyszámú résztvevõvel és nagy sikerrel.

1997-tõl havonként � a nyári hónapokat kivéve �
klubnapot tartunk. Korábban az MTESZ adott erre
egyik kistermében lehetõséget, de ma már a Technika
Házának eladása miatt a Bányamúzeumba szorultunk
vissza.

Jelentõsebb rendezvényeink voltak 1998-ban az
Acélgyár 130 éves alapítási ünnepségen való közremû-
ködés, illetve az inászói Ó-Mária táró 150 évvel azelõtti
megnyitásáról a megemlékezés, 2002-ben a 91.
OMBKE küldöttgyûlés megrendezése a város támoga-
tásával Salgótarjánban.

2003-ban lelkes tagjainkból megalakult a Salgótarjá-
ni Bányász-Kohász Dalkör, amelynek az elsõdleges célja
a hagyományápolás, a bursch-nóták éneklése és tanítása.

Minden eddigi Országos Bányász-Kohász-Erdész
Találkozón ott voltunk, képviseltük a nógrádi helyi szer-
vezetet. Hasonlóan képviseltetjük magunkat a selmec-
bányai Szalamander ünnepségeken is.

Befejezésül meg kell említeni, hogyan mûködünk
mostanában, melyek a jellemzõ eseményei a mai egye-

sületi életnek � legalábbis Nógrádban. A változások
hozták magukkal, hogy szakmáinkról már kevés szó
esik, elõtérbe került a hagyományápolás, a baráti kap-
csolatok erõsítése és csökkent az igazán szakmai esemé-
nyek súlya.

Mivel az MTESZ Salgótarjánban is eladta a Techni-
ka Házát, így a helyi szervezet helyiség nélkül maradt.
Szerencsések vagyunk mégis. Ugyanis a Nógrádi Szén-
bányák által alapított Salgótarjáni Bányamúzeumot a
vállalat felszámolása miatt a Megyei Közgyûlést képvi-
selõ Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága vette át.
A felszámoló az átadási feltételekben kikötötte, hogy a
helyi szervezet a Bányamúzeum könyvtártermében ren-
dezvényeit megtarthatja. Ezt eddig senki nem akadá-
lyozta, ezért köszönetünket nyilvánítjuk. Hiszen ismert,
hogy több vidéki szervezet mára az utcára került, azaz
nincs helyiségük, ahol rendezett körülmények között
tudnának mûködni.

Ennyiben lehetett egy rövid, átfogó áttekintést adni
egy 110 éves osztály történetérõl. Nem lehet teljes egy
beszámoló, talán többet kellett volna foglalkozni az elsõ
55 évvel is. Az a kevés információ az �elsõ félidõrõl�,
melyeket itt lehetett említeni, elsõsorban az OMBKE
történetével foglakozó kiadványokból származik, a sal-
gótarjáni nyomokat eltüntette a sok-sok év és a sok-sok
változás.

JÓ SZERENCSÉT!

VIII. Bányászati-Kohászati és Földtani Konferencia
2006. április 6�9. Sepsiszentgyörgy

Rendezõ:
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT)
Bányászati�Kohászati�Földtani Szakosztálya

Program:
április 6. csütörtök: délután regisztráció, elszállásolás
április 7. péntek: egész napos szakmai kirándulások

1. Árapatak�Barcarozsnyó�Brassó�Prázsmár�Rétyi-Nyír�Gelence�Kézdivásárhely
2. Gelence�Kézdivásárhely�Tusnádfürdõ�Kisbacon �Bodvaj�Erdõfüle�Köpec

április 8. szombat: délelõtt: konferencia megnyitó, plenáris elõadások
délután: szekció elõadások
kísérõknek egész napos külön program

április 9. vasárnap: hazautazás

További információ:
EMT tel./fax: +40-264-594042, +40-264-590825,
e-mail: emt@emt.ro web: http://www.emt.ro
Szabó Zsófia, programszervezõ
e-mail: zsofi@emt.ro

Utazási lehetõség:
Az OMBKE a konferenciára Budapestrõl külön autóbuszt indít. Indulás 2006. április 6-án reggel,
érkezés április 9-én este.
További információ: OMBKE titkárság Gombár Jánosné szervezõ titkár
Tel./fax: 1-201-7337, e-mail: ombke@mtesz.hu




