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A Bányászati és Kohászati Lapok közös (2005/1.)
számában kommentár nélkül rövid közlemény jelent
meg, amely szerint a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a
35/2004. sz. határozatával a Nemzeti Sírkert részévé
nyilvánította Faller Jenõ bányamérnök, Kövesi Antal gé-
pészmérnök, Tárczy-Hornoch Antal bányamérnök1,
Vendel Miklós geológus és Verõ József kohómérnök2 a
soproni Szent Mihály temetõben lévõ sírhelyeit.

Zavarodottan és értetlenül állok eme határozat lát-
tán, hiszen még sokan nyugosznak az alma mater nagy-
jai közül a soproni temetõkben. Mi történjen azokkal,
akiknek már sírjele sem található meg? Nem egy sír van,
ahol már régen letették az utolsó szál virágot, nem látoga-
tottak, elhanyagoltak.

A bányász-kohász társadalom érintettjeinek közö-
sen kell gondolkodnia arról, hogy mi legyen e sírokkal,
hiszen a kohászok már 1949-ben, a bányászok 1959-ben
elhagyták a soproni alma matert. Sopron sokaknak las-
san kiesik az emlékezetébõl.

Csak az lehet a mienk, amit képesek vagyunk vala-
milyen formában rendbe szedni. Ezért közlöm a felter-
jesztésbõl kimaradottak rövid szakmai életútját és sírhe-
lyét elhalálozásuk idõrendjében, hogy birtokba vehes-
sük azokat.

Sobó (Staudner) Jenõ
(Hodrusbánya 1853 � Sopron 1920)

vaskohómérnök, bányafõtanácsos, miniszteri tanácsos,
a Ferenc József Rend Lovagkeresztjének tulajdonosa,

fõiskolai tanár

Középiskolai tanulmányait a selmeci
ev. líceumban végezte, majd a bányásza-
ti és erdészeti akadémiára iratkozott,
melynek vaskohászati szakosztályát
1877-ben fejezte be. 1880-ban szerzett
oklevelet, majd a zólyombrézói és a ro-
honici vaskohászatban teljesített szolgá-

latot, ahol tervezõi és kivitelezõi munkákban vett részt.
A kiterjedt és szakavatott építéstechnikai mûködése

révén 1882-ben a felettes hatóság a selmeci akadémia
építéstani tanszékre hívta meg és még ez évben rendes

tanárrá nevezték ki. 1894-ben bányafõtanácsosi, 1918-
ban pedig miniszteri tanácsosi címet kapott.

Mint tanár teljesen rekonstruálta a tanszéket, inten-
zívebbé tette mûködését, megírta az ahhoz szükséges
tan- és kézikönyveket. Ezeket a mûveket, amelyek
1898-1899 évek folyamán három vaskos kötetben (160
nyomtatott ív) 3577 ábrával jelentek meg, a szakközön-
ség nagy elismeréssel és azzal honorálta, hogy a három
kötet összes példányát 1911-ig mind megvásárolta. A
háromkötetes szakkönyv kiadása után 100 évvel azt újra
kiadták, mert �ma is valóságos kincstára az építészkép-
zésnek és szinte nélkülözhetetlen a régi házak, mûemlé-
kek helyreállításához�. Ez az utókor részérõl a legna-
gyobb elismerés.

�Tanári állásában tanszéke példás ellátásán kívül
részt vett különösen azokban a munkákban, amelyen a
fõiskolának megfelelõ épületekkel való ellátását és föl-
szerelését, valamint reorganizációjának fokozatos ke-
resztülvitelét célozták meg�, írja róla egyik méltatója,
Mihalovits professzor. Ebbéli mûködéséhez kapcsolódik
elsõsorban az 1899-ben elkészült selmeci fõiskola impo-
záns bányászat palotája. Az építkezés befejezése után
Õfelsége 1900. július 21-én �a tanári pályán az építészeti
tudományok és a közügyek ellátása körül szerzett érde-
mei elismeréséül a Ferenc József Rend Lovagkeresztjé-
vel tüntette ki�.

Hasonló ügybuzgósággal bonyolította le a Selmecen
létrehozott vaskohászati kísérleti állomás és az 1911-
ben átadott korszerû berendezésû kémiai laboratórium
épületeinek munkálatait.

Nagy gonddal rendbe hozta az összes fõiskolai épü-
letet, amelyek azelõtt meglehetõsen rossz állapotban
voltak. Az intézet fejlõdésével és átszervezésével kap-
csolatos átalakításokat nagy gyorsasággal és célszerû-
séggel hajtotta végre. Elkészítette az összes szükséges
tervrajzokat, továbbá a fõiskola ingatlanleltárát.

Sobó Jenõ professzort a soproni evangélikus temetõ-
ben helyezték örök nyugalomra, de sírhelyét semmi
nem jelzi, kiáltó ellentmondásaként az általa ránk ha-
gyott épített emlékeknek. Sírjára számunkra ismeretlen
személyt temettek rá (1949-ben Eberle Jakab), de ez a

Hol sírjaik domborulnak�
KEREKES ÁRPÁD okl. geológusmérnök, ny. tudományos osztályvezetõ (Sopron)

A Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat 2005/1. számban jelzi, hogy a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság néhány soproni professzori sírhelyet a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánítja. A cikk bemutat-
ja azokat a professzorokat, oktatókat, akik ebbõl kimaradtak.

1 1923-ban az ausztriai Leoben egyetemén bányamérnöki oklevelet szerzett. Õ kezdeményezte, hogy az Akadémia Sopronban Geodéziai, majd Geofizikai
Kutató Laboratóriumot hozzon létre. A két intézménynek, majd a belõlük kialakított Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetnek 1972-ig igazgatója volt, de nem
volt geofizikus.

2 1926-ban kitûnõ minõsítéssel vaskohómérnöki oklevelet szerzett. Ekkor még a fémkohászokat és a vaskohászokat külön-külön képezték és a diplomát e
szerint adták ki.
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sír is már régóta gondozatlan. Az Eberle-sír tulajdonosa
örök idõre megváltotta a sírhelyet, majd cím nélkül
Ausztráliába távozott.

Jeltelen sírhely a 41. csoport 51-es azonosító számon
van az északi fal tövében.3

Szent Istvány Gyula
(Gölnicbánya 1854 � Sopron 1928)

bányamérnök, bányafõtanácsos, fõiskolai tanár

Középiskolai tanulmányait 1873-ban
Kassán fejezte be. A selmeci akadémián
1877-ben végzett. A gyakorlati életben
Szélakna, Istenáldástáró, Brenner-táró
voltak az állomásai.

1902-ben az akadémiára került, hogy
a Cséti Ottó nyugalomba vonulásával

megüresedett bányaméréstani tanszéket átvegye. A bá-
nyaméréstani szakirodalomban számos maradandó be-
csû munka õrzi emlékét. Tudományos munkálkodásá-
nak és sokoldalúságának bizonyítékai: Selmecvidékrõl
készített térképe királyi elismerésben részesült, petro-
zsényi, dorogi és ajkai nagyszabású felmérései és tervsze-
rû, céltudatos intézkedései.

Számos bányamérõ mûszert szerkesztett és tökéle-
tesített, melyekkel nemzetközi hírnévre tett szert. Bá-
nyaméréstanát mérnöki nemzedékek használták.

A halála elõtti esztendõben Sopronban megtartott
bányászati gyûlés megható epizódja volt, amikor spon-
tán kitörõ lelkesedéssel köréje gyülekezett tanítványai-
nak és tisztelõinek serege a legszebb selmeci dallal adott
kifejezést mélyen gyökerezõ szeretetének és rajongásá-
nak. Ezzel a tanári pálya befejezéséül minden ékes gya-
korlatnál és kitüntetésnél értékesebbet kapott, írta róla
Mihalovits János.

Sírhelye a soproni evangélikus temetõben van a 28-
as csoport 12. számon.

Csermely (Woditska) István
(Aknaszlatina 1862 � Sopron 1928)
fémkohómérnök, bányafõtanácsos,
az államvizsgáló bizottság tagja

A selmecbányai akadémia elvégzése után 1884-
1887-ig Schenek akadémiai tanár mellett asszisztens-
ként mûködött, különösen elektrotechnikával és elekt-
rokémiával foglalkozott 1887-1892-ig. Nagybányán
megtervezte és megépítette az elsõ elektrolit-réz mûvet.
Az országos hírûvé vált szakember azt a megbízatást
kapta, hogy az orosz cár Altájban lévõ bányái részére
nagyszabású elektrolitrézmû tervet dolgozzon ki. Ennek
a megbízatásnak a felsõbb hatóságok engedélyével ele-
get is tett. Az általa tervezett rézkiejtõmû fényes ered-
ményeket produkált.

1897-ben befejezte a besztercebányai modern be-
rendezésû rézkiejtõmû építését, amely annak idején évi
1200 q elektrolitréz termelésével a hazai fémkohászat-
nak egyedüli modern rézkiejtõmûve volt.

1908-ban Selmecbányára került, ahol az ottani kohó
fõnöke volt 1919 márciusáig. Ez a kohó volt a fõiskola

egyik gyakorló üzeme. Az I. világháború különösen
igényli a szakismeretet, mert az annyira fontos rézter-
melés érdekébenmindenütt ott volt, ahol rézkohót vagy
elektrolitrézmûvet kellett építeni és üzembe helyezni.
(Vajdahunyad, Besztercebánya, Weiss Manfréd, Cse-
pel).

1918 végén a háború összeomlásával véget ért és
összeomlott azÕmûködése is. Összetörve és elkesered-
ve menekült 1919. április 28-án, a cseh kormányzat ma-
rasztalása ellenére is, a fõiskolával együtt Sopronba.
Szerényen elvonulva kesergett hazája sorsán.

Sopronban éri a Kormányzó bányafõtanácsosi ki-
tüntetése és a pénzügyminisztérium megtisztelõ bizal-
ma, amely 1925-ben kinevezi az államvizsgáló bizottság
tagjává.

Feleségének 1925 tavaszán bekövetkezett halála
után vigasztalhatatlan fájdalmábanmég inkább elvonult
a világ elõl, míg alattomos betegsége véget nem vet éle-
tének.

Sopronban az új Szent Mihály temetõ A csoport
63/64. sírhelyén találta meg végsõ nyugtát.

Kápolnai Pauer Viktor
(Budapest 1876 � Sopron 1934)

bányamérnök, bányafõtanácsos, fõiskolai elõadó,
tanszékvezetõ

Iskoláit Budapesten végezte, majd Selmecen hall-
gatta a bányászatot és fémkohászatot. Bányamérnöki
oklevelének megszerzése után tanársegéd volt a fõisko-
lán. Innen a Földtani Intézethez került, majd tudásvá-
gya a berlini bányászati akadémiára vitte. Ezután szin-
tén Selmecbányára, a szélaknai zúzómûvekhez ment,
majd Nagybányán a gép- és építészeti hivatalhoz nyert
beosztást. 1923-ban ismét a fõiskolára került, ahol egy
év múlva bányafõtanácsos lett, és mint elõadó, átvette
az újonnan szervezett bánya- és kohógazdaságtani tan-
szék ideiglenes vezetését.

Ennek az új tudományágnak a kifejlesztéséhez nagy
lelkesedéssel fogott, amirõl több számos eredeti gondo-
latot tartalmazó tudományos értekezése tanúskodik.
Egy évtized alatt készült úttörõmunkáit könyvekben
szándékozott kiadni, amikor elragadta a halál.

Sírja az új Szent Mihály temetõben a IV. falcsoport
134-135. számú sírhelyen van.

Mihalovits János
(Privigye (Nyitra m.) 1877 � Sopron 1939)

jogász, bányamérnök, egyetemi tanár, a felsõház tagja

Gimnáziumi tanulmányait Nyitrán és
Sopronban végezte, a jogot Budapesten
hallgatta. 1902-ben, mint bányahatósági
segélydíjas a selmeci akadémiára iratko-
zott. Bányamérnöki tanulmányai végez-
tével a magyar királyi pénzügyminisztéri-
um 1906-ban bányaesküdtnek nevezte ki

és a további gyakorlati kiképzés céljából az Osztrák-
Magyar Állami Vasúttársaság aninai üzeméhez osztotta
be. Innen a gölnicbányai bányabiztossághoz került, ahol

3 A soproni Evangélikus Egyházközség hozzájárult, hogy Sobó Jenõ sírhelyét megjelölendõ, a sírt határoló északi falra egy márvány táblát felhelyezhessünk.
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1909-ben bányabiztossá lépett elõ. 1910-ig teljesített itt
szolgálatot, majd saját kérésére a zágrábi bánya-
kapitánysághoz helyezték át. Azonban innen is csakha-
mar távozott, felettesei felismerték benne a rendkívüli
tehetséget, amely fõképpen kiváló elõadói készségben
nyilvánult meg, így 1911-ben, amikor a selmeci fõisko-
lán a bányajogi tanszék megüresedett, õt rendelték ki a
tanári teendõk ideiglenes ellátására. A tanszéken a kö-
vetkezõ heterogén tárgyak elõadása folyt: bánya- és víz-
jog, erdészeti törvény és gyakorlati közigazgatás, köz-
igazgatási jog és bányászati adminisztráció, magán-, ke-
reskedelmi- és váltójog, nemzetgazdaságtan és pénz-
ügytan.

1912-ben elsõ helyen terjesztették fel rendkívüli ta-
nári kinevezésre, majd 1934-ben egyetemi nyilvános
rendes tanár lett és haláláig ebben a minõségében telje-
sített szolgálatot.

Mint rektor (1923) legkiválóbb ténykedése abban
állt, hogy az õsi otthonából kiûzött, teljesen elszegénye-
dett fõiskola intézeti felszereléseinek pótlásához az
egész országra kiterjedõ mozgalmat indított, amelynek
egyik eredménye a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok
Országos Egyesületének 45860 aranykoronát kitevõ
adománya volt. Ez az adomány lehetõvé tette a fõisko-
la évekig tartó kényszerû tespedése után az újjáépítést
és fejlõdést.

Kutató elméjét különösen megfogta a magyar bá-
nyászat és kohászat története, és általában a régiek
munkái. Latinról magyarra fordította és kiadta Agricola
�De re metallica�-jának bányászati fejezeteit, valamint
Delius földtudományi és bányagazdasági tanulmányait.
Halála elõtt megírta és kiadta azElsõ bányatisztképzõ is-
kola alapítása Magyarországon és A selmeci bányászati
akadémia alapítása és fejlõdése 1846-ig címû munkáit.

Sírhelye Sopronban az új Szent Mihály temetõben
található, sírköve, sírjele nincs. A síron Stasney Albert
professzor neve szerepel, akit 1971-ben temettek rá. A
sírhely a D csoport 35-36. számon található meg.

Tomasovszky Lajos
(Tiszaújlak 1869 � Sopron 1944)
fémkohómérnök, fõiskolai tanár

Selmecbányán a Bányászati és Erdé-
szeti Akadémián végzett 1894-ben, gya-
kornoki idejét a gölnicbányai pénzver-
dében, majd a fernezályi kohónál töltöt-
te. 1893-1895 között az általános elemi
vegytan tanszékén tanársegéd volt.

Ezután a gölnicbányai fõkémlõhiva-
talnál, majd 1897-tõl a nagybányai vegyelemzõ hivatal-
nál mérnök volt. 1902-tõl Selmecbányán, majd Sopron-
ban a bányavegytani, késõbb az általános kémiai tan-
szék adjunktusa, majd 1909-ben tanár kinevezést ka-
pott, 1916-tól a tanszék vezetõje volt, 1928-ban ment
nyugdíjba.

Fõ kutatási területe a szervetlen és elektrokémia
volt. Az 1944. december 6-i bombázásoknál, erdõmér-
nök fivérével együtt, a támadás áldozata lett. Halálakor
� tekintettel a drámai idõkre � semmiféle nekrológ,
méltatás, megemlékezés nem jelent meg róla.

Sírja az új Szent Mihály temetõ D csoport 17-18.
számú helyen van, már régen letették rá az utolsó szál
virágot, a síremlék a lassú pusztulás képét mutatja.

Széki János
(Szada (Pest megye) 1879 � Budapest 1952)

fémkohómérnök, a mûszaki tudományok doktora,
egyetemi tanár

Gimnáziumi tanulmányait Aszódon
és Rozsnyón végezte. 1898-ban a buda-
pesti mûegyetemre iratkozott gépész-
mérnök hallgatónak. Anyagi okok miatt
egy félév után tanulmányait megszakí-
totta, majd 1899-ben Selmecen folytatta,
mint fémkohómérnök hallgató. A köte-

lezõ gyakorlat során állami szolgálatba lépett a kapnik-
bányai fémkohónál, majd diplomáját megszerezvén a
zalatnai Vegyelemzõ Hivatalhoz, késõbb az itteni fém-
kohóhoz került, itt dolgozott 1913-ig.

A Fémkohászati Tanszék vezetõje, Faller Károly
1913-ban elhalálozott, Széki Jánost kérték fel a megüre-
sedett tanszék vezetésére. Az egyetemi tanári mûködé-
se mellett jelentõs tudományos munkát is folytatott, a
poralakú félkoksznak házi tüzelõszerré való átalakításá-
val kapcsolatban végzett laboratóriumi kísérletei és el-
gondolásai a dorogi szénelõ üzemben valósultak meg.
Romwalter Alfréddel együtt a hazai vasban dús bauxitok
feldolgozásával foglalkozott. Megírta a magyar fémko-
hászat fejlõdésének történetét. Több levédett szabadal-
ma volt az aranytartalmú ércek feldolgozásával kapcso-
latosan.

Utódjának,Horváth Zoltán professzornak méltatása
szerint Széki János nagy érdeme volt, hogy az elõadáso-
kat mindenkor a legszigorúbb mértéket is megütõ szín-
vonalon tartotta, valamint, hogy 1945 (az ércbányák új-
bóli elvesztése) után iparkodott a megváltozott körül-
ményeket figyelembe venni, ami elsõsorban a timföld-
gyártás és alumíniumkohászat oktatásba való bevonásá-
ban mutatkozott meg.

Nagy barátja volt a fõiskolai, egyetemi ifjúságnak,
1914-1950 között megszakítás nélkül az Ifjúsági Segé-
lyezõ Egyesület tanárelnöke volt és sokat tett az ifjúság
szociális körülményeinek javítása érdekében.

Végakarata szerint Sopronban, az evangélikus te-
metõben helyezték örök nyugalomba, sírhelye a 26. cso-
port 1. szám alatt található.

Walek Károly
(Pécs 1878 � Sopron 1952)
bányamérnök, egyetemi tanár,

a matematika tudományok doktora
Középiskolai tanulmányait Pécsett, a

fõreáliskolában végezte. Bányamérnök
hallgatónak Selmecbányán iratkozott. A
fõiskola elvégzése után 1890-ben a nagy-
bányai bányakerületbe kapott gyakorno-
ki kinevezést. Következõ évben már
Selmecen a fõiskola matematikai tan-

székén asszisztens és oklevele megszerzése után, 1905-
ben tanársegédnek nevezték ki.
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A fõiskola tanácsának javaslatára � matematikai is-
mereteinek bõvítése érdekében � ösztöndíjjal Mün-
chenbe, a K. Ludvig-Maximilián Egyetemre küldték,
ahol a �Binäere Kubische Transformation und Comple-
xe� címû értekezésével 1907-ben �Summa cum laude�
minõsítéssel a matematikai tudományok doktora lett.
Visszatérve Selmecbányára, 1908-ban adjunktusi, 1910-
ben rendkívüli, 1911-ben rendes tanári kinevezést nyert.
1919-ben a fõiskolával Sopronba távozott, ahol mint a
bányamérnöki osztály dékánja tevékenyen részt vett an-
nak újjászervezésében. 1934-ben a felettes hatóság a fõ-
iskolának a mûegyetembe való beolvasztása alkalmával
mûegyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezte ki.

Méltatója, Faller Jenõ így vallWalek Károlyról: �nem-
hogy kitûnõ matematikus és tudós volt, de remek peda-
gógus is, ki csillogó elõadásaival nemcsak lekötötte hall-
gatóit, de a szó szoros értelmében magával ragadta. Ta-
nított teljes erejével, egész tehetségével, mert a tanítást
tartotta elsõ, s legfontosabb feladatának. Lélekben, tet-
tekben és alkotásokban senki nem forrt össze nálánál
jobban az egyetem jellemével, s csak úgy tudta megsze-
rettetni hallgatóival a matematikát, mint minden mér-
nöki tudomány fontosságát�.

Tudós és tanári munkájának tudható be, hogy tanár-
társai bizalmából hat alkalommal volt az intézet bányá-
szati osztályának dékánja. A II. világháború után a leg-
ínségesebb idõszakban 3 éven át volt a Mûegyetemi
Diákjóléti Hivatal vezetõje.

Sírja az új Szent Mihály temetõ D csoport 89-90.
számú helyen található.

Solt Béla
(Szomolnok 1877 � Sopron 1959)

fémkohómérnök, bányafõtanácsos, mûegyetemi tanár

Rozsnyón mint osztályelsõ érettségizett. 1897-ben
iratkozott Selmecbányán a Bányászati Akadémiára. Ta-
nulmányait 1890-ben végezvén bevonult katonának,
hogy eleget tegyen kötelezettségének. Önkéntes évei
után Faller Károly professzor mellé a Bányászati Akadé-
miára tanársegéddé nevezték ki. Röviddel ezután Kap-
nikbányára került gyakornoknak. 1911-ben visszahívták
az akadémiára a betegeskedõ Sobó Jenõ mellé, a köz-
építéstani tanszékre osztották be adjunktusnak. Mint
fémkohómérnöknek szüksége volt építészeti ismeretek
megszerzésére, ezért 1913-ban a müncheni Technikai
Fõiskolára küldték. Ott érte az elsõ világháború is, mint
tartalékos hadnagyot azonnal behívták katonának.
1916-ban az orosz frontra küldték, ahol fogságba került.
Két évi fogság alatt megjárta az omszki, habarovszki, és
a Vlagyivosztok melletti fogolytáborokat. 1918 tavaszán
mint csererokkantat hazaküldték.

Miután leszerelt, visszament Selmecbányára, ahol
bányatanácsosi ranggal helyettes tanári minõségben új-
ból Sobó Jenõ oldalán dolgozott. Még ugyanebben az
évben bányafõtanácsossá léptették elõ. 1919-ben az ott-
honát vesztett fõiskolával Sopronba távozott. Kezdettõl
fogva tevékenyen részt vett a fõiskola elhelyezésének és
kialakításának munkálataiban, valamint a diákjóléti in-
tézményeinek megszervezésében.

Sobó professzor 1920-ban bekövetkezett halála után
a középítéstani tanszék vezetõjévé nevezték ki. Munká-
ját 1946-ban történt nyugdíjazásáig folytatta. 1956 no-
vemberében, miután a középítéstani tanszék vezetõ nél-
kül maradt, megbízták a tananyag elõadásával. Akkor
már 80 esztendõs volt, de gondolkodás nélkül vállalta.
Az elõadásait és a tanszéki munkát egy éven át látta el,
hogy azután végleges nyugalomba vonuljon.

Örök álmát az új Szent Mihály temetõ II. falcsoport
183-184. számú sírban alussza.

Dezséri Boleman Géza
(Selmecbánya 1876 � Sopron 1961)

gépészmérnök, egyetemi tanár,
a mûszaki tudományok kandidátusa,

a Magyar Elektrotechnikai Egyesület díszelnöke,
a Magyar Népköztársaság Munkaérdemrendjének és a
Francia Becsületrend Tiszti keresztjének tulajdonosa

Selmecen, Brassóban, Budapesten
végezte középiskolai tanulmányait. Ezek
befejeztével a Budapesti Mûszaki Egye-
temre iratkozott gépészmérnök hallga-
tónak és 1889-ben kapott oklevelet. Elõ-
ször a Ganz Gépgyár villamos részlegé-
ben dolgozott Bláthy Ottó mellett, majd

a vihnyei Kachelmann Gépgyárban, mint szerkesztõ-
mérnök. Itt született meg az általa sokat emlegetett elsõ
önálló nagy alkotása, egy álló tandem kompound,
gyorsjáratú gõzgép.

Vihnyérõl a budapesti mûegyetem gépszerkesztés
tanszékre hívták meg, Asbóth Emil, Bánki Donát pro-
fesszorok mellé tanársegédnek. Ezzel párhuzamosan a
Fegyver- és Gépgyár szerkesztõmérnöke is lett.

Innen hívták meg a selmeci Bányászati és Erdészeti
Fõiskolára adjunktusnak, ahol egy évig a matematika
tanszéken vezette a gyakorlatokat, majd amikor Her-
mannEmil, amechanikai és bányagéptani tanszék veze-
tõje nyugalomba vonult, helyét � ideiglenes tanár minõ-
ségben � vele töltették be. Amikor pedig felállították a
fizika-elektrotechnikai tanszéket, annak vezetésével
bízták meg. Fõiskolai, majd késõbb Sopronban egyete-
mi tanárrá nevezték ki. Ezt az állást 1948-ig töltötte be.

Három kiadást megért fõmûve, a magyar mûszaki
szakirodalomban úttörõ Elektrotechnikája három és fél
évtizeden át az egyetlen magyar nyelvû könyv volt,
amely tárgykörét az egyetemi oktatásnak megfelelõ
szinten és részletességgel tárgyalta. Az 1951-ben megje-
lent egységes egyetemi tankönyv összeállítói is Boleman
kézirataira építették mûvüket.

Az életútját méltató Faller Jenõ ezt írta róla: �leg-
többször egyetlen tanársegéddel látta el tanszéki mun-
káját, s elõadásai mellett személyesen tartotta a heti
16-20 órás elektrotechnikai gyakorlatokat, mert mindig
az lebegett szeme elõtt, hogy a bányákban, kohókban,
gyárakban emberi életek függnek a mérnök munkájától
s felkészültségétõl�.

Nyughelye az új SzentMihály temetõ III. csoport 12.
sor 148-149. sírhelyben van.
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Balázs István
(Kispolugya /Nyitra m./ 1881 � Sopron 1962)

vaskohómérnök, bányafõtanácsos, tanszékvezetõ tanár

A fõreáliskolai érettségit Körmöcbá-
nyán tette le. Fõiskolai tanulmányait a
selmecbányai Bányászati és Erdészeti
Fõiskolán végezte. Az itt szerzett állam-
vizsgák letétele elõtt akkoriban 2 évi
üzemi gyakorlatot kellett megszerezni,
ezért a zólyombreznói vasgyárban gya-

kornokoskodott. Innen hívtamegBarlai Béla professzor
a vaskohászati tanszékre tanársegédnek.

Szakmai fejlõdésében törést jelentett, amikor 1914-
ben behívták katonának. A katonai szolgálati évek
1918-ban értek véget. 1919. április 28-tól kezdõdõen,
immár Sopronban kezdte megmûködését, miután részt
vett a fõiskola nehéz, sorsdöntõ elköltöztetési munkájá-
ban. 1921-ben bekövetkezett haláláig Barlai professzor
már 1918-tól súlyos betegségben szenvedett, így a tan-
szék gondjai Balázs István adjunktus vállaira nehezed-
tek, neki kellett Sopronban megteremtenie a vaskohá-
szati képzés folytatásának lehetõségeit. Üres, kietlen, ri-
deg, hideg laktanyában, minden felszerelés és kísérleti
lehetõség hiányában kellett a szakképzést újra elindítani.

1923-ban az oktatás célszerûbbé, korszerûbbé tétele
érdekében a tüzeléstan és anyagvizsgálat oktatását � az
új tanterv értelmében � kivették a vaskohászati tanszék
keretébõl és felállították a tüzeléstan és anyagvizsgálati
tanszéket. Ennek vezetésével bízták meg Balázs Istvánt.
1929-ben épült fel a fõiskola új mûködési helyén a Vas-
kohászati Kutató Intézet, ahol Balázs István tanszéke is
hozzájutott a kísérletek lehetõségeihez.

Sírhelye régi SzentMihály temetõ VII. csoport 2. sor
2. sz.

Stasney Albert
(Déva 1889 � Sopron 1971)

fémkohómérnök, a Munka Érdemrend Arany
fokozatának tulajdonosa, egyetemi tanár

Fõiskolai tanulmányait Selmecbá-
nyán végezte, ahol 1912-ben szerzett ok-
levelet. Oktatói tevékenységét már eb-
ben az esztendõben elkezdte a fõiskola
ábrázoló geometriai tanszékén, mint ta-
nársegéd. 1915-ben bevonult katonának,
részt vett az elsõ világháborúban, a harc-

téren súlyosan megsérült. Felgyógyulása után 1918-
1919-ben kohóüzemekben dolgozott. A fõiskola kény-
szerû átköltöztetésekor csatlakozott az embert próbáló
nagy munkához.

Fodor László 1924-ben elhalálozott, így az ábrázoló
geometriai tanszék vezetésével Stasneyt bízták meg.
1924-ben rendkívüli tanárrá, 1937-ben pedig egyetemi
nyilvános rendes tanárrá nevezték ki.

1953-ban a mérnöki képzés terén elért kiemelkedõ
munkájáért a Munka Érdemrend arany fokozatával
tüntették ki. 1963-ban vonult nyugalomba.

Egy sírban nyugosznak Mihalovits János professzor-
ral, csak az utóbbi sírhelyét semmi síremlék nem jelzi. A

sírhelyet megváltó és fenntartó család beleegyezésével
bizonyára ez a mulasztás kijavítható lenne egy Mihalo-
vits professzor nevét tartalmazó márványtábla felhelye-
zésével.

A sírhelyet az új SzentMihály temetõD. csoport 34-
35. szám jelzi.

Nagy Károly
(Fehérgyarmat 1900 � Sopron 1985)

bányamérnök, egyetemi adjunktus, az õs fõiskolás
megtestesítõje, mindenki Dzseki bácsija

1921-ben érettségizett Szatmárnémetiben. 1922-ben
iratkozott Sopronba, választott szakosztályán bánya-
mérnök hallgatónak. A végszigorlatot 1951-ben rakta
le. Ezzel a 30 évvel fõiskolára és egyetemre járás való-
színû rekordját tartja úgy, hogy közben állandó jelleggel
a fõiskola, illetve az egyetem kebelén belül maradt. Ez
idõ alatt asszisztensként, demonstrátorként hasznosítot-
ta magát a különbözõ földtani tárgyak vonzásában.

1959-ben az utolsó bányász is elhagyta Sopront, Õ
maradt a szeretett városában Vendel professzor mellett,
a frissen alakult Bányászat Kutató Intézet Petrográfiai
Osztályán.

Kevesen tudják, hogy a Bányászati és Kohászati La-
pok tartalommutatójának elkészítése Legény János és
Nagy Károly nevéhez fûzõdik. A régi, nagy hiányt pótló
tartalommutató sok éves munka eredménye. A feldol-
gozott anyag egy teljes évszázad anyaga, amely idõ alatt
a tudomány és technika többet változott, mint az elõzõ
évezred folyamán. Ezzel feltárták a magyar bányászat-
nak és kohászatnak a Bányászati és Kohászati Lapok
100 évfolyamában rejlõ múltját, ami ma már a történel-
münket jelenti.

A Soponbanmegélt többmint hat évtized alatt az al-
ma mater ifjúságának szemében Dzseki bácsi az õs fõ-
iskolás megtestesítõje volt, a hajdani selmeci akadémia
hallgatók utóda. Életének alapelve volt: ne siess, ha-
marabb odaérsz, szokott latin szállóigéje a �festina len-
te� (lassan siess). Végül, ha lassan is, Õ is odaért �

Sírhelye az új Szent Mihály temetõben van a VII.
csoport 31. sor 46. sírhely.

Epilógus

A ember halála után végképp védtelenné válik, ki-
szolgáltatott az idõnek, a közönynek, a feledésnek. Né-
mely sírhelyt felveri a gaz, kikezdi az idõ, sírfeliratokról
pereg az aranyfesték, az ott nyugvókat nem ismerjük, s
akiket pedig nem ismerünk, azt meggyõzõdésbõl aligha
becsülhetjük, tisztelhetjük.

Jogképességüket elvesztve, csak mi, élõk tehetünk
bármit is az elhunytakért, s mint az élõk között az egyik
emeltem szót érettük. A porhüvelyüket a föld magába
zárta, de a kegyelet jeleit meg kell õriznünk, ameddig
csak emberileg lehetséges.

A felsoroltak közül egy kivételével mind Selmecrõl
indultak, akiknek szembe kellett nézni az elsõ világégés
borzalmaival, némelyek harctéri szolgálatot teljesítet-
tek. A fõiskolán maradóknak a menekülés jutott osz-
tályrészül, menekíteni kellett a közel két évszázados õsi
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alma matert, el kellett hagyni Selmecbányát, remekül
megépített palotáival, korszerû laboratóriumaival, el-
vesztve felszereléseiknek, gyûjteményeiknek és könyv-
táraiknak érzékeny részét. Szenvedtek a helykeresés
idegtépõ bizonytalanságaitól. Sopron város meleg szív-
vel, de csak csupán hideg, rideg falakkal tudta várni a
fõiskolát. Jött az utolsó nagy stressz a trianoni diktátum,
az azt követõ népszavazás, amely az újabb menekülés
lehetõségét hordozta magában. Átélték a földönfutók
és az új honalapítók minden gyötrelmét. Mindezekért
kiérdemelték, hogy megdicsõült szellemük és sírjelük
fennmaradjon.

Itt kell köszönetet mondanom a Központi Bányá-

szati Múzeumnak önzetlen segítségéért az ügy felkaro-
lásában. Nagy segítségemre volt Vihernikné Locsmándy
Erzsébet a felhasznált forrásanyagok kigyûjtésében és
Mikó Tamás a sírok fotóinak4 elkészítésében.

Felhasznált források

� Bányászati és Kohászati Lapok vonatkozó számai
Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok (Dunaszerdahely,
2003)
� Soproni Szemle aktuális számai
Zsámboki László: Selmecbányai akadémia oktatóinak lexikona
1735-1918 (Miskolc, 1983)
Zsámboki László szerkesztõ: Selmectõl � Miskolcig 1735-1985
(Miskolc, 1983)
Zsámboki László: Selmecrõl indultunk (Miskolc, 1999)

Lábjegyzet:
4 A sírok jelenlegi állapotát mutató fényképek a szerzõnél, a Központi BányászatiMúzeumban, azOMBKE-ben, és a BKLBányászat szerkesztõségébenmeg-

találhatók (jelen visszaemlékezés, tiszteletadás hangulatát nem akartuk �temetõivé� alakítani, de a sírok gondozásának szerzõ által kifejtett gondolatával teljes
mértékben egyetértünk OMBKE � szerkesztõség)

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
FIATAL SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmánya az egyesület Ifjúsági Bizottságának
kezdeményezésére pályázatot hirdet fiatal tagjai számára a Bányászati és Kohászati Lapokban is megjelentetésre
alkalmas formájú dolgozatok, tanulmányok, szakcikkek írására.

A pályázat témája:
A pályázat a pályázó által önállóan összeállított, szakfolyóiratban még nem publikált munka kell legyen, mely

bármely, a bányászattal, kohászattal, illetve ezek határterületeivel (pl. környezetvédelem, másod-harmad ter-
mékek gyártása, anyagtudomány stb.) kapcsolatos témát ismertethet, kivéve a szakmatörténeti témákat.

A pályázó által készített szakdolgozat, diplomamunka, diákköri dolgozat a pályázatban felhasználható.
A pályázat terjedelme a táblázatokkal és ábrákkal együtt legfeljebb 12 gépelt oldal lehet, mely terjedelembe

nem tartozik bele a felhasznált irodalom jegyzéke. A pályázathoz rövid, maximum 10 soros összefoglalót kell
készíteni.

A benyújtott pályázatokat a pályázónak 2006. októberébenMiskolconmegszervezendõ szakmai konferencián
15-20 perces elõadásban kell ismertetnie.

A pályázat résztvevõi:
A pályázaton részt vehet bármely 1971. január 1. után született OMBKE tag, aki 2006 elõtt lépett be az

egyesületbe.

A pályázat benyújtása:
A pályázat egy példányban zárt borítékban 2006. július 30-ig nyújtható be postán vagy személyesen az

OMBKE titkárságán (1027 Budapest, Fõ u. 68). A borítékra kérjük ráírni, hogy: �Pályázat�.

A pályázat értékelése és díjazása:
A pályázatokat és az azok alapján elhangzott elõadásokat az OMBKE elnöke által felkért szakmai zsûri

véleményezi és rangsorolja.
A legjobb pályázatok pénzdíjazásban részesülnek:

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 pályázatok eredményhirdetésére és a díjak kiosztására a 2006. októberében megtartandó szakmai konfe-

rencián kerül sor a Miskolci Egyetemen.
A díjazott pályázatok és a zsûri által megjelentetésre alkalmasnak minõsített pályázatok teljes vagy rövidített

terjedelemben egy éven belül megjelennek a Bányászati és Kohászati Lapokban.
Budapest, 2006. február. 1.

OMBKE Választmánya és Ifjúsági Bizottsága

Megjegyzés: A professzorainkról való megemlékezést ez évi 4. számunkban Pálovits Pál írásával folytatjuk.




