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rejtõzõ alapszöveget sejtetnek. Azaz egy német bá-
nyásznyelven (bergmannische sprache) írott � mai kife-
jezéssel � bányamûszaki szabályzatot vélelmezek, mint
szöveg elõdöt. (Ennek föltételezését megengedi az is,
hogy hatalmasmennyiségû 18-19. századi feltáratlan bá-
nyászati írásos dokumentumot õriznek a szlovákiai le-
véltárak). Lehet, ezek egyikét fordította-magyarította-
aktualizálta-lirizálta-lábjegyzetelte magyarrá. De ez
nem von le semmit értékébõl, hisz� az elsõ magyar nyel-
vû szépirodalmimûvek is fordítások. Amegfelelõ, a leg-
inkább odaillõ szó megtalálása � természetszerûleg �
nem mindig sikerült tökéletesen. A magyarítás napja-
inkban is folyik.

Könyvébõl a bányászok néhány szokását s öltözetét
is megismerhetjük. Írásának frissességét, az akkori
mába való beépülését jelzi e félmondat: �hajdan a bá-
nyászok testi fenyítést is kaptak�. Az évben szüntette
meg ui. a törvény � többek között � a bányászok verését.
Roppant érdekesek az esetenként máig tovább élõ, de
többnyire idejétmúlt, jellegzetes nyelvújításkori nyelvi
lelemények (pl. vadfaj =meddõ). Ezekmai nyelvi meg-
felelõjére lábjegyzetben utalok. Néhány esetben azon-
ban megfejteni jelentésüket nem, vagy nem teljesen si-
került (pl. ásványos Gúrok, repke, nemes ászna, 10 feu-
dum, arany sajtgalács). Illetve azt kell mondanunk, hogy
néhány kifejezés (pl. hitvány iromb, válmorzsa) nem is
adható vissza, nem is fordítható le mai magyar nyelvre,
ui. egyes tevékenységek, pl. az érctörés és dúsítás hajda-
ni technológiai folyamatai már nem léteznek. S a hajda-
ni szakkifejezések azidõtájt sem voltak kellõen egyértel-
mûek.

Értékes tudománytörténeti újdonságot is találunk
mûvében. Kétszer is említi a �Sárospataki Ásványászt�,
mint amibõl szakmai, illetve magyar szakmai nyelvi is-
mereteket nyert. E mûre való hivatkozást a magyar
�geognóziai� irodalomban nem leltem. Szépen zengõ, a
bányászati irodalomban legjobb tudásom szerint nem

ismert, a nyelvtörténészek figyelmére is érdemes szerve-
zetnevet is találunk nála: �ékezeti [tk. táró-kutató] tár-
saság�. (�Körmöczi Sigmond György ékezeti társaság�:
Kremnitzer Sigismundi Georgistollner Gewerkschaft,
Urburariatus Cremnicziensis Sigismundi Georgi Stoll-
nensis). A könyv egyebekben rengeteg információt, sok
szép, nemegyszer csak többedik olvasásra megvilágosu-
ló magyar kifejezést tartalmaz. Egyikének-másikának
összevetése ismereteinkkel a jövõ feladata.

A szöveg megértését � a javasolható többszöri olva-
sáson túl � segítik a késõi recenzens lábjegyzetei. Meg-
jegyzem: számukat csökkenteni, de akár növelni is le-
hetne. Igyekeztünk mértéket tartani. Kacskovics szép
magyarításával adjuk át amûvet a késõ kor olvasójának:

Glück auf! � Kélj szerencse!

Ui. E mûvet Hadobás Sándor, illetve jómagam lé-
nyegében egy idõben �fedeztük fel� a legújabb kor szá-
mára a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárában.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesü-
letben Kacskovicsról és mûvérõl szóló 1984. évi elõadá-
som után a Kacskovics-tanulmánymegjelentetését terv-
be vették. Sorsa s jelleme Kacskovics Lajost a magyar
történelem fõsodrába vitte. Igaz, hogy az elsõ, aki �
céljától függetlenül � bányászati vonatkozású mûért az
MTA tagja lett, de tettei-életmûve több-tudományú
megközelítést kívánnak. Szélesebb körben õt be- s föl-
mutatni erkölcsi kötelességünk.

Kutakodásom során sikerült rábukkannom leszár-
mazottakra. Kalauzolásukkal megtekinthettem a család
sõj-pusztai, kissé megroggyant sírboltját. Állagának
megóvását, reméljük, kegyeleti kötelességére tekintettel
az MTA segíteni fogja. Azt is megtudtam, hogy
Kacskovics arcvonásai Barabás Miklós festményeként is
ránk örökítõdtek.

Az édesanyja révén Kacskovics-leszármazottMakay
Ivánnak segítségét s barátságát ezúton is köszönöm.

Ellentmondások a megújuló energia körül

A HVG 2006. május 13-ai száma �Szeles sáv� címen a
szélenergia hasznosítás hazai lehetõségeivel foglalkozik.
Mivel a megújuló energiaforrásokból elõállított villamosener-
giát kötelezõ átvenni, és 2005-ben a gazdasági miniszter 23
Ft/kWó-ra emelte a víz-, nap- és szélenergiát hasznosító
erõmûvek által termelt energia árát, a szélerõmû építést az
évtized üzletének tartják, és szinte tolonganak a Magyar
Energia Hivatalnál az engedélyekért.

Jelentõsebb kapacitás kiépítése esetén azonban a Mavir
Zrt. a szélerõmûvek szélsõséges kihasználhatósága miatt a
hálózat esetleges összeomlásától tart (pl. a 17000 MW-os
német szélerõmû kapacitás tényleges teljesítménye egy napon
belül 5800 és 2 MW között is ingadozhat). A szélerõmûvek
mellett azonnal beindítható kiegyenlítõ (pl. víztározós)
erõmûvekre lenne szükség.

A hazai erõmûvek többsége úgynevezett alaperõmû �
például az ország áramtermelésének mintegy 40 százalékát
adó paksi �, rugalmasan ki- és bekapcsolható blokkmindössze
három gázturbinás erõmûben van. De ezeket az európai vil-

lamosenergia-rendszerben (UCTE) vállalt kötelezettségünk
alapján az alaperõmûvek legnagyobb, azaz a 460MW-os paksi
blokkjának a váratlan leállására kell tartalékolni. Tévedés
tehát � állítják a Mavirnál �, hogy a szélturbinákkal földgázt le-
het megtakarítani. Inkább fordított a helyzet: amikor kicsi az
áramfogyasztás � például egyes hajnalokon a hazai 8500MW-
os kapacitásból mindössze 3500 forog �, kényszerexportra
kerül sor, mégpedig nyomott áron. Paradox módon azonban a
törvény értelmében a mintegy 900 MW együttes kapacitású
kiserõmûvek és a megújuló forrásokkal mûködõ generátorok
áramát ekkor is kötelezõ átvenni. Akár 23,82 forintért is kilo-
wattonként, miközben az alaperõmûvektõl 8,50�12 forint
körül lehet(ne) vásárolni.

A megújuló energia termelésének ösztönzését az
Energiaklub civil szervezet is ellentmondásosnak tartja.
Szerintük ugyanis a hazai rendszerbe táplált �zöld áram�
90%-a három fatüzelésre átállított erõmûbõl származik, ahol
az esetenként védett erdõkbõl származó tûzifát alacsony
hatékonysággal égetik el.
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