
A Bányászati és Kohászati Lapok 2006. évi 1. (kö-
zös) számában közlemény jelent meg Kerekes Árpád
tollából a volt egyetemi professzoraink soproni teme-
tõkben levõ sírjaival kapcsolatban. Miután a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság 935/2004. sz. határozatával a Nem-
zeti Sírkert részévé nyilvánította mindössze öt volt
professzorunk sírját, a szerzõ az almamater további ne-
ves nagyjai elhanyagolt sírjaira (összesen 13) hívta fel a
bányász-kohász társadalom figyelmét.

Megjegyzendõ, hogy a felsoroltak közül Csermely
(Wodicska) István nem volt egyetemi tanár, mert Sche-
nek akadémiai tanár mellett asszisztensként dolgozott
1884-tõl 1887-ig a selmecbányai akadémián. Ezután a
kohászatban vezetõ mérnökként dolgozott a Felvidéken
több vállalatnál, és például a cári Oroszország részére
rézkohó tervet készített. 1919-ben a fõiskolával Sopron-
ba költözött, állami hivatalokat vállalt, és 1928-ban itt
halt meg.

A felsoroltak között szerepel természetesen Nagy
Károly bányamérnök (Dzseki bácsi) is, az õs fõiskolás
megtestesítõje.

Alaposan átvizsgálva a temetõi naplókat megál-
lapítható, hogy Sopronban további professzoraink van-
nak még eltemetve.

Dr. Romwalter Alfréd
(Sopron 1890 � Sopron 1954)

Egyetemi tanulmányait a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen
végezte, ugyanakkor a József Nádor
Mûegyetem rendkívüli hallgatója volt.
1912-ben doktorált, 1912�1914-ig Bu-
dapesten gyakorló tanár, majd 1920-ig
rendes tanárként mûködött a fiumei

Állami Kiviteli Akadémián. A trianoni békeszerzõdés
után hazajött Sopronba, ahol 1928-tól pályázat alapján
az egyetem kinevezte az Elemzõ Kémiai Tanszék taná-
rának. 1934-ben a fõiskolának a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolása után tan-
székvezetõi megbízással egyetemi rendkívüli, majd
1940-ben nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1948-
ban megbízást kapott az Általános és Fizikai Kémiai
Tanszék vezetésére is. Az 1949-50 évi átszervezés kap-
csán megbízták az Agrártudományi Egyetem soproni
Erdõmérnöki Kara Kémiai Tanszékének vezetésével. Itt
mûködött 1954-ben bekövetkezett haláláig.

A kohászok elemzõ kémiát és kémiai technológiát, a
bányászok alkalmazott kémiát és mindkét szak együtt a
szenek kémiája c. tárgyat hallgatta nála. Elõadásai olyan
érdekesek voltak, hogy sokszor más szakos hallgatók is
beültek az óráira.

Tudományos munkájáért a Magyar Tudományos
Akadémia 1941-ben levelezõ, 1949-ben rendes tagjává
választotta. 1945 után a mûszaki tudományok kandidá-
tusának ismerték el, 1953-ban Kossuth-díjjal tüntették
ki.

Sopronban halt meg 1954. szeptember 10-én. A Ré-
gi Szt. Mihály temetõben temették el: sírja: IX. csoport
19. sor 13. sz.

Nahoczky Alfonz
(Lippa 1898 � Sopron 1979)

A vaskohómérnöki diploma meg-
szerzése (1922) után a diósgyõri és a
csepeli acélmûben gyakornok. 1924-tõl
már a soproni Bánya- és Erdõmérnöki
Fõiskolára ment, ahol kezdetben Pat-
tantyus Imre professzor mellett dolgo-
zik, azután 1925�1935-ig a Tüzeléstani

és Anyagvizsgálati Tanszéken tanársegéd, adjunktus,
majd egyetemi magántanár. Az elsõ két kohómérnök
között van, akik 1933-ban doktorátust szereztek.

1944-ig az IparügyiMinisztérium osztályfõnöke volt.
1945 után Borsodnádasdon, majd Ózdon dolgozott.
1951-tõl 1972. évi nyugdíjazásáig szaktanácsadó és sok
ipari kísérlet vezetõje volt Budapesten a KGMTI-ben.
Péten (1937-1939) a hazai vasdús bauxitok kohósítási
próbáit irányította. A Magyar Tudományos Akadémia
nyersvasgyártási szakbizottságának tagja. Számos újítá-
sa, szabadalma volt, szakcikkeit német szaklapokban is
közzétették.

Nyugdíjazása után 1972-ben visszaköltözött Sopron-
ba, és ott halt meg 1979-ben. Az Új Szt. Mihály temetõ-
ben temették el. Sírja az I. csoport 5. sor 63. szám alatt
található.

Lesenyi Ferenc
(Geletnek 1881 � Sopron 1962)

Erdõmérnöki oklevelét 1908-ban a
selmecbányai Erdészeti Fõiskolán sze-
rezte. Mérnöki munkáját Selmecbánya
környékén kezdte, késõbb Kolozsvárra
került, majd 1912-tõl a Görgényszent-
imrei Állami Erdészetnél, 1914-tõl az
aranyosvölgyi vasútvonal építési mun-

káinál dolgozott. 1917-ben Budapestre, a minisztérium-
ba került, ahol Kaán Káro1y titkáraként figyelme a köz-
gazdasági tárgyú erdészeti problémákra irányult, ezért
elvégezte a Mûegyetem közgazdász-mérnöki szakát.

1923-tól a Soproni Egyetem tanára lett, ahol erdõ-
gazdasági politikát, erdészeti jogot és minden szak hall-
gatóinak közgazdaságtant adott elõ. 1951-ben nyugdí-
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jazták, de 1959-ig megbízott tanárként folytatta erdé-
szeti jogi elõadásait.

Sopronban halt meg 1962-ben, sírja az Új Szt. Mi-
hály temetõben a XII. csoport 13. sor 116. számon talál-
ható.

Dr. Winkler Oszkár
(Sopron 1907 � Sopron 1984)

A Budapesti Mûszaki Egyetemen
1930-ban szerzett építészmérnöki okle-
velet. Elõször Budapesten kapott állást,
majd 1934-ben, Sopronban tervezõiro-
dát nyitott. 1948-ban az Állami Tervezõ-
iroda vezetõje lett. 1957-1962-ig Gyõr-
ben a Tervezõ Vállalat fõépítésze volt.

1947 és 1975 között a Soproni Egyetem Építéstani
Tanszékének tanáraként az épületszerkezettan tárgyat
oktatta. Igen jelentõs volt a faipari építészettel kapcso-
latos tevékenysége. Sopronban és több magyar város-
ban létesítettek épületeket tervei szerint. 1953-ban Ybl-
díjat, 1966-ban Pro Urbe Sopron kitüntetést kapott.
1963-ban a mûszaki tudományok kandidátusa lett,
1981-ben a Soproni Egyetem tiszteletbeli doktorává
avatta.

1984-ben halt meg, sírja az evangélikus temetõben
XXVIL/37. sz. alatt található.

Dr. Nándori Gyula
(Budapest 1927 � Miskolc 2005)

Vaskohómérnöki diplomáját 1951-
ben szerezte meg. 1954-ig a MÁVAG
budapesti öntödéjében, majd 1957-ig
aspiránsként a Vasipari Kutató Intézet
öntödei osztályán dolgozott. 1959-ben a
mûszaki tudományok kandidátusa lett,
1960-ban elnyerte az egyetemi doktori

címet. 1957-tõl 1961-ig a Vasipari Kutató Intézet
tudományos munkatársa.

1959-tõl adjunktusként a vas-, acél- és fémöntés
tárgy elõadója Miskolcon a NME Kohómérnöki Kar
Vaskohászati Tanszékén, közben 1961-63-ban, Kairó-
ban aMûszaki Fõiskolán vendégprofesszorként tanított

öntészetet. 1965-ben megalakult a karon belül az önál-
ló Öntészeti Tanszék, melyet kezdetben docensként,
majd 1968-tól 1990-ig egyetemi tanárként vezetett.
1970-73-ban a Kohómérnöki Kar dékánja volt. Tanszék-
vezetõ egyetemi tanárként, 62 éves korában önként vo-
nult nyugdíjba.

Tudományos munkássága eredményeként 160 köz-
leménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban.
Széleskörû nemzetközi kapcsolatai voltak. 2000-ben a
NME professzor emeritusa lett és a Magyar Öntészeti
Szövetségtõl Életmû-díjat kapott.

1954-58-ig az OMBKEÖntödei Szakosztály titkára,
1976-81 között az EgyetemiOsztály, 1981-86-ig az egye-
sület elnöke volt. 1997-ben azOMBKE tiszteleti tagjává
választotta.

2005. január 14-én halt meg Miskolcon, és 28-án
Sopronban temették el az evangélikus temetõben. Sírja
a XXVIII/39. szám alatt található.

Miután aNemzetiKegyeleti Bizottság Sopronban öt
professzor sírját a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította,
megkerestem az intézményt (1250 Budavári Palota 1.
Pf. 19.) megkérdezve, hogy a határozatát minek alapján
hozta. Közölték, hogy Sopron városa kereste meg õket,
és tett írásbeli javaslatot. A város ezt a polgármester
által létrehozott ötfõs szakértõ csoport ajánlása alapján
tette.

Érdeklõdésemre közölték továbbá, hogy amennyi-
ben neves intézmények (pl. az OMBKE) megkeresik
õket neves emberek sírjainak a Nemzeti Sírkert részévé
történõ nyilvánítása tárgyában, általában a kérés teljesí-
tése mellett döntenek. Javasolható tehát az OMBKE
részérõl megkeresni a Nemzeti Kegyeleti Bizottságot
volt soproni egyetemi professzoraink közül továbbiak
sírjainak a Nemzeti Sírkert részévé történõ nyilvánítása
tárgyában.

Nem kellene viszont csak a soproni temetõkben
nyugvóakra korlátozni vizsgálódásainkat. Gondolok itt
nevezetesen a pécsi temetõben Kiss Ignác, Gyõrben
Zsák Viktor és Dorogon Tettamanti Jenõ professzor sír-
jaira. A Történeti Bizottság részérõl vállalni tudjuk Kiss
Ignác és Zsák Viktor elhanyagolt sírjának rendbetételét
a halottak napja elõtti idõszakban.
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A brazil CVRD vállalat � amely meghatározó szerepet
tölt be a bányászati iparban � bejelentette, hogy 3Mrd dollárt
ruház be az acéliparba (vasérc pelletezõ üzemek), a bauxit-
bányákba, a timföldgyártásba és a rézérc-bányászatba.

A Ponta Ubu-ban meglévõ pelletezõ üzem kapacitását az
évi 7,6 Mt-ról 21,6 Mt-ra emelik, és a Samarco's Alegria-ban
lévõ vasércbánya termelését is 32,8 Mt/év-re fejlesztik. Az itt
elõkészített vasércet pedig 400 km hosszú csõvezetéken
hidraulikusan szállítják Ponta Ubu-ba.

A Paragominas bauxitbánya kapacitását 14,4 Mt/év-re
növelik, és a bányaüzemtõl 244 km hosszú csõvezetéken jut-
tatják el a bauxitot az Alunorte-ban lévõ timföldgyárba,
melynek a teljesítõ képességét 6,26 Mt/év-re fejlesztik fel.

Két rézérc bánya � az ún. 118-as és a Collahuasi bányák �
termelését növelik. Az utóbbi külszíni fejtés feltárt készlete
248 Mt 1,54 %-os réztartalommal. A bányák tulajdonosai az
Anglo American (44%), a Falconbridge (44%) és a japán
Mitsui (12%) vállalatok.

Engineering and Mining Journal 2005. december
Bogdán Kálmán


