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Új székház
Tisztelt Tagtársak,
Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a mai napon a Választmány
felhatalmazásának
megfelelően
az
Egyesület nevében aláírtam az adás-vételi
szerződést!
Nagyon reméljük, hogy a május végén
lezáruló átadás-átvételt követően minél
hamarabb birtokba vehetjük az új
székházunkat.
Minden
támogatónknak
kifejezem köszönetemet!

ismételten

Jó szerencsét!
Dr. Hatala Pál
elnök

Autentikus kerítés
Tisztelt Tagtársak!

használaton kívüli, vagy bontásra ítélt
kerítéselemekről, amelyek valamilyen
módon (motívumokkal, kovácsolt vas
kialakítással, stb.) utalnak az Egyesület által
képviselt bányász-kohász szakmákra, arról
tájékoztassák Egyesületünket, hogy ha
lehetőség van rá, felhasználhassuk azokat
az ingatlan körbezárásához.
A lezárásra kerülő telekhatár hossza
nagyjából 65 méter, amihez egy 5-5,5 méter
széles kapu is csatlakozik.
Jó szerencsét!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy
amennyiben tudomásuk van olyan,

Mednyánszky Miklós

Kommunikációs csatornáink megújítása
internetes eléréssel nem rendelkező
tagtársak véleményét is megismerhessük!
Ennek érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
fenti linken elérhető Kérdőív kérdéseire
válaszolva véleményét és javaslatát 2021.
május 21-ig az OMBKE Titkárságára
elküldeni vagy az elektronikus felületen
megadni szíveskedjen.

Tisztelt Tagtársunk!
A Kiadói Bizottság továbbra is várja
Tisztelt Tagtársaink véleményét a BKL-lel
és a Hírlevéllel kapcsolatban. A Kérdőívet
az alábbi linken érhetik el Tagtársaink.
Ahhoz, hogy a BKL-t és a Hírlevelet
megfelelő tartalommal lehessen megtölteni
és megjelentetni, feltétlenül szükséges a
tagság széleskörű véleménye és javaslata.
Továbbra is szeretnénk kérni a Helyi
Szervezetek segítségét abban, hogy az

Segítségét előre is köszönjük!
Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
Kiadói Bizottság elnöke

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

20041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
számlaszámai: OTP Bank: 11705008-

Jó szerencsét!
Zelei Gábor
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XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság (EMT) Bányászati, Kohászati és
Földtani Szakosztálya 2021. május 7-8
között egy év kihagyás után megtartotta a
XXII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati és
Földtani Konferenciát. A rendezvények
szervezésére vonatkozó korlátozások miatt
a konferenciát az online térben kellett
megszervezni.

(román fatemplom)–Beréd (Berédi Márga
Formáció)–Létka (Kocsoládi Mészkő
Formáció)–Büdöspataka
(Büdöspataki
Mészmárga Formáció)–Kaplyon (Hallerkastély
romjai)–Dés–Kolozsvár.
A
konferencia elnökeinek vezetésével a
kirándulók egy nagyon jó hangulatú,
szakmailag tartalmas napnak lehettek
részesei.

Az online ülést megelőző napon május 7én, pénteken megszervezésre került a
földtani kirándulás. A kiránduláson a
résztvevők a tavalyi konferenciára
megtervezett útvonalat járták be, amely a
következő volt: Kolozsvár–Csomafája
(középkori, [ma] református templom)–
Sólyomkő (Dési Tufa Formáció)–Kiseskülő

Szombaton május 8-án kezdetét vette a
tudományos ülés, amely Dr. Silye Lóránd, a
konferencia
elnökének
ünnepélyes
megnyitójával kezdődött, majd az EMT
elnöke, Dr. Köllő Gábor és az OMBKE
elnöke, Dr. Hatala Pál köszöntötte a
résztvevőket.

Dr. Silye Lóránd a konferencia elnökének megnyitója

Mucsi Gábor bányászati témájú előadása
után Dr. Kovács József következet, az
ELTE TTK professzora megosztotta velünk
tapasztalatai, előadásának címe ,,A
kombinált
klaszter-és
diszkriminanciaanalízis
(CCDA)
adatelemző
módszer
alkalmazása
földtudományi feladatok megoldására”
volt.

A konferencia megnyitója után kezdetét
vette a délelőtti plenáris ülés, melynek
keretén belül két érdekes előadásnak
lehetünk részesei.
Először Dr. Mucsi Gábor, a Miskolci
Egyetem professzora tartott előadást
,,Bányászat és kapcsolódó iparágak
hulladékainak szerepe a körforgásos
gazdaságban –Urban mining” címmel. Dr.
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Dr. Mucsi Gábor plenáris előadása

Dr. Kovács József plenáris előadása

A
plenáris
előadások
után
a
szekcióelőadások
következtek.
A
bányászati és földtani témájú előadások
külön-külön virtuális termekben kerültek
bemutatásra. A legnagyobb sajnálatunkra
idén kohászati témájú előadás nem volt.

konferenciára 4 poszter érkezett, amelyeket
szintén lehetőség volt pár mondatban
bemutatni a hallgatóságnak.
Az ebédszünet után csatlakozott a
résztvevőkhöz a harmadik plenáris előadó
Fall András személyében a Texasi
Egyetemről, aki az időeltolódás miatt
délután tudta megtartani előadását
,,Kőzetdeformáció
mechanikai
és
geokémiai folyamatok határán üledékes
medencékben” címmel.

A földtani szekcióban 13 előadás került
bemutatásra, míg a bányászati szekcióba 6
előadás
volt,
a
tudománytörténeti
szekcióban Wanek Ferenc az EMT
Bányászati,
Kohászati
és
Földtani
Szakosztályának elnöke tartott előadást. A
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Fall András plenáris előadása

A nap folyamán sok érdeklődő csatlakozott
a konferenciához, így lehetőségük volt a
szakembereknek,
doktoranduszoknak,
hallgatóknak, hogy egymás kutatási
területeivel
és
eredményeikkel
megismerkedni.

hogy jövőre, végre két év után, lesz
alkalmunk személyesen találkozni.

A résztvevők a Miskolci Egyetem, Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem, Debreceni Egyetem,
ELTE
Litoszféra
Fluidum
Kutató
Laboratórium, Romániai Meteorológiai
Szolgálat, Texasi Egyetem, Bukaresti
Egyetem munkatársai és hallgatói voltak.
A benyújtott előadások anyagaiból
megszerkesztett konferencia kötet az Open
Journal System platformon létrehozott az
EMT oldalon található (ISSN 2784-093X
ISSN– L 1842-9440), melyet Google Tudós
is megjelenít, mindenki számára szabadon
elérhető a https://ojs.emt.ro/index.php/bkf
címen.
A konferencia zárása nagyon jó
hangulatban telt, annak ellenére, hogy a
díszvacsora és a személyes koccintás
elmaradt, a résztvevőknek volt alkalmuk
beszélgetni, megosztani egymással az
elmúlt év történéseit.

Mindenkit szeretettel várunk 2022-ben a
XXIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati
és Földtani Konferencián!
Dr. Silye Lóránd

Örülünk, hogy a nehéz körülményekhez
képest sok érdeklődő csatlakozott a nap
folyamán az eseményhez. Bízunk benne,

a konferencia elnöke
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FÖCIK Hírek

Ásványi nyersanyagok minőség meghatározási módszerei
•

2021. május 20. (csütörtök) 16.00 óra
online
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság BFK
Szakbizottsága, Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kar, TEKH szakkollégium
– DigiGeo, Magyarhoni Földtani Társulat
PANDÉMIA RÖVIDKURZUSOK 2021
ÁSVÁNYI
NYERSANYAGOK
MINŐSÉG
MEGHATÁROZÁSI
MÓDSZEREI
Három
igen
gyakran
alkalmazott
földtudományi kémiai és ásványtani
elemzési módszer részleteit mutatják be az
egyetem oktatói és tudományos kutatói. A
mérési módszerek ismertetése, pontossága,
detektálási határok bemutatása mellett
kitérnek az előadások az. előnyök és
hátrányok ismertetésére, a szükséges
mintaelőkészítési lépések bemutatására és a
fontosabb alkalmazási területekre.
•

•

•

•

•

A kémiai és az ásványtani összetétel
szerepe a perlit – mint nemérces ásványi
nyersanyag
–
minőségében
és
minősítésében. A duzzaszthatóságot
befolyásoló paraméterek. A bánya
bemutatása. A bányászati, termelési,
duzzasztási és osztályozási eljárások
bemutatása. A szükséges minőségi
paraméterek. A duzzasztott perlit
felhasználási területei. A Perlit-92 Kft
által termelt perlit és duzzasztott perlit –
mint késztermék – termelésének
mennyiségi
és
minőségi
összehasonlítása európai és globális
termelőkkel.
17:30 – 18:00 Kémiai és ásványtani
összetétel szerepe a perlit minőségben és
duzzaszthatóságában – Hacskó Péter
(Perlit-92 Kft, Pálháza)
18:00 – 19:00 Kérdések és kötetlen
beszélgetés

A rövidkurzuson a részvételhez a
korlátozott létszám miatt előzetes
regisztráció szükséges. Regisztrálni az
alábbi űrlap kitöltésével lehet, május 18ig: https://forms.gle/6tyc72s1xtaJFgQz9

16:00
–
16:30
Nyomelemek
meghatározása ICP-OES módszerrel –
Dr. Bánhidi Olivér (Miskolci Egyetem,
Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet)
16:30 – 17:00 Főelem koncentrációk
meghatározása hullámhossz-diszperzív
röntgen
fluorescens
(WDXRF)
technikával – Dr. Móricz Ferenc
(Miskolci
Egyetem,
Műszaki
Földtudományi
Kar,
Ásványtani–
Földtani Intézet)
17:00 – 17:30 Ásványtani összetétel
meghatározása röntgen-pordiffrakciós
(XRD) eljárással – Dr. Kristály Ferenc
(Miskolci
Egyetem,
Műszaki
Földtudományi
Kar,
Ásványtani–
Földtani Intézet)

A regisztrált résztvevőknek
belépő kódot küldünk.

emailben

TEKH TAGOKNAK A RÉSZVÉTELÉRT
TEVÉKENYSÉGI KREDITET ÍRUNK
JÓVÁ
Az előadásokon résztvevők számára igény
esetén képernyő fotó megküldése ellenében
részvételi bizonyítványt küldünk.
Móricz Ferenc, Földessy János ME MFK
TEKH Szakkollégium
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Az olaj- és gázipar nemzetközi hírei
A NextEra metánból készítene megújuló
üzemanyagot
Az amerikai NextEra cég az Opal Fuels
vállalattal közösen olyan technológiát
fejleszt,
aminek
segítségével
a
hulladéklerakókban keletkező metánt
használnák megújuló földgáz létrehozására.
Fejlesztésüket egy minnesotai lerakóban
próbálják ki, ahol percenként 50-60
köbméter metánt gyűjtenek majd össze. Az
Opal összesen 500 millió dollárt fektet 12
megújuló gáz-projektbe, melyekkel évente
2 millió tonna szén-dioxid kibocsátását
előzhetik meg.
(Bloomberg, 2021. április 28. online)

a terjeszkedésre. Alaszka kormányzója
szerint Biden amerikaiak tízezreinek
munkahelyét veszi el, és közben az orosz
érdekeket támogatja.
(The Wall Street Journal, 2021. május 2.
online)

Jó negyedévet zártak a nagy olajcégek
A koronavírushoz kötődő csökkenést az
olajár felívelése követte, így az első
negyedévben
már
jelentős
profitnövekedésről számoltak be a nagyobb
cégek. Az Exxon 2,7 milliárd dollár, míg a
Chevron 1,4 milliárd dollár nettó bevételt
tett közzé. Az Exxon vezérigazgatója
elmondta, hogy a szektor fellendülése a
vártnál hamarabb kezdődött, mivel több
gazdaságban korábban sikerült újraindítani
az életet. A Chevron vezetője arról beszélt,
hogy a benzin és a gázolaj iránti kereslet
majdnem visszatért a járvány előtti szintre,
míg a repülőgép-üzemanyagok terén tovább
tart ez a folyamat. Az optimizmust az indiai
járványhelyzet súlyosbodása törheti meg:
ha az ázsiai országban a lezárások mellett
döntenek, az napi 900 ezer hordó olajjal
csökkentheti a globális keresletet.
(The Wall Street Journal, 2021. május 2.)

Az európai tárolók igényei nagyban
segítik a Gazpromot
A hideg tavasz és az európai gáztárolók
alacsony tartalékainak hátterében a
Gazprom növelte a 2021-es átlagárakra,
valamint a gázexport mennyiségére
vonatkozó előrejelzéseit. Az idei évben a
korábbi 170 dollárral szemben 200-206
dollár/1000 köbméter átlagárra számít az
orosz vállalat. Az orosz gáz európai
exportja pedig elérheti a 183 milliárd
köbmétert. A vállalat bevételei ezáltal 16
százalékkal magasabbak lehetnek a 2020asnál, az EBITDA akár 50 százalékkal is
nőhet.
(Kommersant, 2021. április 30.)

Irak stabil olajárakra számít
Az OPEC második legnagyobb kitermelője
szerint a következő hónapokban stabilan 65
dollár körül marad az olaj hordónkénti ára,
és csökkenés nem várható. Az iraki olajipari
minisztérium emellett megerősítette, hogy
megvásárolhatják az Exxontól a West
Qurna 1 olajmezőben lévő 32,7 százalékos
részesedést.
(Bloomberg, 2021. május 3.)

Biden klímaterve nem kedvez az
amerikai olajiparnak
Biden
elnök
károsanyag-kibocsátást
csökkentő terve az olyan jól szabályozott
államokat is érinti, mint Alaszka, ahol az
olaj- és gázkitermelők nem alkalmaznak
gázfáklyákat, és a horizontális fúrási
technológia minimálisra csökkenti a
környezeti „lábnyomot”. A felelős
energetikai iparág felszámolásával az elnök
a jóval szennyezőbb kínai és orosz
szénhidrogén-kitermelőknek ad lehetőséget

Blinken az USA határozott Északi
Áramlat 2 elleni álláspontjáról beszélt
Anthony Blinken amerikai külügyminiszter
továbbra is az Egyesült Államok határozott
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nyersolajszállítmány
a
Stavangertől
mintegy 111 mérföldre fekvő Edvard Grieg
mezőről származik, és egy "természetalapú
szén-dioxid-leválasztó"
projektnek
köszönhetően, amely 2 302 tonna CO2kibocsátást
jelentett,
szén-dioxidsemlegesnek minősült.
A Lundin szén-dioxid-leválasztásának
szerves megközelítését az Intertek Group
függetlenül
ellenőrizte.
A
londoni
székhelyű tanúsító cég a mező teljes
élettartama alatt alacsony szén-dioxidkibocsátásúnak minősítette az Edvard Grieg
termelését, és megállapította, hogy minden
egyes BOE 3,8 kg CO2-t jelent. A Lundin
kiemelte, hogy ez az érték ötször kevesebb,
mint a globális átlag.
(Journal of Petroleum Technology, 2021.
május)

Északi Áramlat 2 elleni álláspontját
képviselte a Heiko Maas német
külügyminiszterrel
folytatott
londoni
egyeztetés során – közölte az amerikai
Külügyminisztérium.
(Reuters, 2021. május 4.)
Szűkülhet a globális LNG-piac amerikai
szereplőinek száma
Azt követően, hogy egy éven át csökkent a
kereslet, az LNG piac most feszessé vált,
mivel az USA-ban és Kínában zajló
fellendülés olyan mértékben növelte az
energiahordozó iránti igényeket, hogy azt a
kitermelők nem tudják követni. A keresletkínálat viszonya várhatóan egészen 2025-ig
így marad, ám ezt követően néhány nagy
exportőr, mint például Katar, jelentős
kapacitásbővítéssel
áll
elő.
Ezzel
párhuzamosan több ország és nagyvállalat a
klímaügyi törekvések miatt fordul el az
LNG-től. Mindez rossz perspektíva azon
amerikai
vállalatoknak,
amelyek
mostanában indították beruházásaikat. Az
olyan nagy cégek viszont, mint a Cheniere,
megtehetik, hogy sok kisebb szerződést
kössenek néhány nagy helyett, és még így is
le tudják majd kötni kapacitásaikat.
Ráadásul a nagyvállalatok több forrást
tudnak
biztosítani
a
kibocsátások
csökkentésére, ami sok megrendelőnél
alapfeltétel lesz a jövőben.
(The Wall Street Journal, 2021. május 4.)

A RAG Austria és a Bayerngas
hidrogént hoznak be Ukrajnából
A RAG Austria és a német Bayerngas egy
partneri
együttműködés
keretében
Ukrajnából fog nap- és szélenergia
segítségével termelt hidrogént szállítani
Közép-Európába.
Erről
írtak
alá
partnereikkel szándéknyilatkozatot. A
„H2EU+Store”
projekt
komoly
hozzájárulást
jelenthet
az
európai
hidrogénfelhasználás kiépítéséhez.
(Kurier, 2021. május 05. online)

Bahrain is értékesítené olajipari
eszközeinek egy részét
Bahrain a Perzsa-öböl több más államainak
példáját követve eladná olaj- és
földgázeszközeinek
egy
részét
–
vezetékeket is beleértve – hogy
ellensúlyozzák az olajárak zuhanása által
okozott károkat. A pandémia kitörése óta
Bahrein
költségvetési
hiánya
18
százalékosra nőtt a GDP arányában. Az
ország olajügyi minisztere szerint számos
olyan létesítményük van, melyet könnyen
értékesíthetnek. A befolyó pénz egy
részéből megújuló források beruházásait
finanszíroznák.
Emellett
külföldi

A Lundin Energy állítása szerint a világ
első tanúsított szén-dioxid-semleges
olajmezőjét üzemeltetik
A svéd Lundin Energy a héten bejelentette,
hogy az iparág első tanúsítottan széndioxid-semleges nyersolaj megrendelését
adta el a spanyol Saras finomítónak.
A 600 000 hordónyi szállítmány jelentős
mérföldkő a svéd üzemeltető számára,
amely célul tűzte ki, hogy 2025-re teljes
termelési bázisát szén-dioxid-semlegessé
teszi.
A Lundin kizárólag norvég vizeken
tevékenykedik, és közölte, hogy a
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beruházókkal tárgyalnak egy 2 milliárd
dolláros petrolkémiai üzem létrehozásáról,
valamint szintén külföldi vállalatok
segítségével szeretnék kiépíteni a Khaleej al
Bahrain palaolaj-lelőhelyet, mely 82
milliárd hordó olajat rejt.
(Bloomberg, 2021. május 5.)

melynek felét a Gazprom, felét öt európai
partnere állta, ilyen összegnél a felek nem
engedhetik meg a leállást. Az energetikai
szakértő ugyanakkor megjegyzi, hogy a
gázvezeték ugyanakkor rövid távon nem
nélkülözhetetlen, köszönhetően a 2019-ben
Ukrajnával öt évre kötött szállítási
megállapodásnak.
(L’Opinion, 2021, május 9.)

Oroszország németországi nagykövete
arra számít, hogy októberre készül el az
Északi Áramlat 2
Az Északi Áramlat 2 építése során jelenleg
különösen
fontosak
az
időjárási
körülmények – nyilatkozta Szergej
Nyecsajev,
Oroszország
berlini
nagykövete. A diplomata szerint a
gázvezeték akár még a szeptember 26-i,
Bundestag választások előtt megépülhet.
(Redaktionsnetzwerk Deutschland, 2021.
május 8. online)

Előzetes ajánlatokat kapott szlovéniai
kútjaira az OMV
Az osztrák OMV vállalat februárban
jelentette be 120 szlovéniai benzinkútja
eladását, mostanra pedig ezzel kapcsolatos
előzetes ajánlatokat is kaptak többek között
a lengyel PKN Orlentől, az azeri Socartól, a
görög Coraltól és a magyar MOL-tól.
Utóbbi már 50 töltőállomással van jelen
Szlovéniában.
Sajtóértesülések szerint a vételár 252 és 360
millió euró között fog mozogni. Az eladásra
szeptemberig lehet számítani.
(SEEbiz.eu, 2021. május 10. online)

Az EQT 2,9 milliárdért vesz eszközöket
az Altától
A legnagyobb egyesült államokbeli
földgázkitermelő 2,9 milliárd dollárt fizet
az
Alta
Resources
Development
Appalache-hegységben
található
eszközeiért. A tranzakció során a
kitermelési és kereskedelmi infrastruktúra
egyaránt az EQT-hez kerül, valamint
hozzájutnak 300 ezer holdnyi olyan
területhez, amely a hatalmas Marcellus
mezőhöz tartozik. A vállalat gázkitermelése
napi 28 millió köbméterrel, éves cash flowja pedig 400 millió dollárral növekedhet
így. A megállapodást a harmadik
negyedévben kívánják lezárni a felek.
(Bloomberg, 2021. május 7.)

Szakértői vélemény az orosz olaj- és
gázkészletekről
Az oroszországi kőolajkészlet a jelenlegi
kitermelés mellett további 59 évre, a
földgázkészlet 103 évre elegendő –
nyilatkozta Alekszandr Kozlov természeti
erőforrásokért
felelős
miniszter.
Konsztantin Szimonov, a Nemzeti
Energiabiztonsági
Alap
igazgatója
hozzátette, hogy az igazolt tartalékokról van
szó, az új feltárások korszaka még nem ért
véget. Többek közt gyakorlatilag nem
került tanulmányozásra az északi-sarki
tengeri terület, valamint Kelet-Szibériát
sem vizsgálták még átfogóan. Amerikai
tapasztalatok azt mutatják, hogy az új
technológiák gyakran lehetővé teszik mind
a készletek, mind a termelési potenciál
fejlődését.
(Ria-Novosztyi, 2021. május 11.)

Az Északi Áramlat 2 lehetőségeinek
francia értékelése
Az Északi Áramlat 2 gázvezeték, a
megállítására tett amerikai kísérletek
ellenére meg fog valósulni – állítja Thierry
Bros, a párizsi Politikai Tanulmányok
Intézetének (Sciences Po) professzora. A
projekt teljes költsége 10 milliárd euró,
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Gáztüzelésű erőművet épít Skóciában az
SSE és az Equinor
A két vállalat közös beruházást indít a
skóciai Peterhead-ben. Ennek során olyan
gáztüzelésű erőművet hoznak létre,
amelynek
szén-dioxid
kibocsátását
megkötik. A létesítmény évente 1,5 millió
tonna káros anyag megkötésére lesz
alkalmas. A szén-dioxidot a skót partoktól
100 kilométerre tervezett tenger alatti
tárolóba továbbítják majd. A végső
beruházási döntéseket még nem hozták
meg, de ideális esetben a 900 megawattos
erőművet 2026-ban állítják üzembe.
(Bloomberg, 2021. május 11. online)

Hollandia tengeri alatti tárolót épít a
szén-dioxid számára
A holland kormány közölte a legnagyobb
olaj- és gázipari vállalatokkal, hogy 2,1
milliárd eurót fordítanak kibocsátott széndioxid
megkötésére
és
tartós
elraktározására. A rotterdami kikötőnél
megvalósuló projekt segítségével 2,5 millió
tonna
szén-dioxidot
tudnak
majd
leválasztani és a kimerült tengeri gázmezők
egyikében tárolni. A beruházást négy
vállalat – a Shell, az Exxon, az Air Liquide
és az Air Products and Chemicals – által
alkotott
konzorcium
végzi,
állami
támogatással.
(Bloomberg, 2021. május 12. online)

Az OPEC szerint kevés jele van az
amerikai olajszektor fellendülésének
A gazdasági aktivitás bővülésének ellenére
idén alig növekszik az olajkitermelés az
Egyesült Államokban, sőt, év végére akár
csökkenés is bekövetkezhet ezen a téren –
véli az OPEC. A szervezet legújabb
jelentése szerint a tagok közé nem számító
államok kitermelése 2021-ben napi 200
ezer hordóval, 700 ezerre nő. A bővülésben
Kína, Kanada, Norvégia és Brazília vezet
majd, míg az USA-ban napi 100 ezer
hordóval esik vissza a kitermelés. Az olaj
iránti globális kereslet napi 6 millió
hordóval emelkedik, de még így sem éri
majd el a pandémia előtti szintet.
(The Wall Street Journal, 2021. május 11.)

A járvány előtti szinthez közelít a
kőolaj-kínálat
A pandémia kitörését követően kialakult
túlkínálat mostanra normalizálódott –
közölte a Nemzetközi Energiaügynökség.
Ugyanakkor a globális kereslet növekedése
mintegy napi 270 ezer hordóval kisebb lesz
a korábban jósoltnál. Európában és
Amerikában az első negyedév gyengébb
volt a vártnál ebből a szempontból, míg
Indiában a járvány most zajló hulláma okoz
majd visszaesést a második negyedévben.
Az ügynökség viszont arra számít, hogy a
második negyedévben a kereslet meg fogja
haladni a kínálatot, még akkor is, ha az
OPEC országok növelik kitermelésüket.
(Reuters, 2021. május 12. online)
Összeállította: Kőrösi Tamás

1921-23-ban lemélyített első budafapusztai mélyfúrás
Magyarország első világháborút követő
békeszerződés értelmében a jelentős,
kihasználásra csak előkészített kőolajelőfordulásait
mind
elvesztette.
A
szénhidrogén-termelési
lehetőségek
felkutatására a Pénzügyminisztérium már a

húszas évek elején jelentős erőfeszítéseket
tett.
1919. októberében Böckh Hugó geológus és
Böhm Ferenc bányamérnök átfogó terveket
készített a magyar kőolajbányászat
lehetőségének megteremtésére az új határok
10

vezetőivel
történt
tárgyalásai
eredményeképpen a vállalatot a Hungarian
Oil Syndicate Limited néven jegyezték be a
Budapesti Cégbíróságon. Az ügyvezető
igazgató Böhm Ferenc min. tanácsos, a
geológiai kutatások vezetője Böckh Hugó h.
államtitkár lett.
A fúrási pontot 1920. őszén Cunnigham
Craig E. H. angol geológus és Böckh Hugó
h. államtitkárral egyetértőleg jelölték ki.

között. Az összeállított tervek szerint a
dunántúli
területfúrásokkal
való
megvizsgálása olyan költségesnek látszott,
a kormány jobbnak látta az ásványolaj és
földgáz kutatásának és termeltetésének
jogát a Dunántúlon egy kőolajbányászattal
hivatásszerűen
foglalkozó,
tőkeerős
külföldi vállalatra ruházni. A koncessziót az
Anglo-Persian Oil CO. Limited kutató
vállalat a D’Arcy Exporation Co. Limited
szerezte meg. A Pénzügyminisztérium

1. ábra A Budafapuszta-1 fúrás helye

A mélyfúrás vezetését Mazalán Pál
bányamérnök látta el, aki maga mellé vette
Iharos/Ilia/
Miklós
technikust.
Az
üzemvezető 1921. február 8-án nyújtotta be
az
1500-re
előirányzott
mélyfúrás
felvonulási tervét. Az ütemterv jóváhagyása
után a fúrást egy Fauchk-féle balöblítéssel,
ütveműködő II. típusú, gőzüzemű Express
típusú
/2.
ábra/
fúróberendezéssel
megkezdték a fúrás 1921. április 27-én. A
fúrólyuk csővezetése Magyarországon
alkalmazott béléscsövet alkalmazták.
A 238m-ig átfúrt szakaszban vizes
rétegeket észleletek. Az első gáznyom
401m-ben mutatkozott, kissé homokos
agyagmárgában. Újabb olajnyomok 529536 m között, valamint 599m-ben

jelentkeztek. Ez alkalommal sós víz is volt
észlelhető. 819m-ben ismét gáznyomokkal
találkoztak. Az 1262,7m-ben elszakadt a
béléscsőoszlop helyreállítása hosszabb időt
igényelt.
1381-1411m
között
kis
mennyiségben kénhidrogénes, éghető
gáznyomok jelentkeztek. Az 1509-1551
között feltárt homokkő rétegekből sós
vízzel együtt égő gáznyomok is
jelentkeztek. 1520m-től kezdve sós vizet és
benzin szagú gázt kaptak. 1525-ben pontusi
rétegeket találtak. Az 1631m-től csövezés
nélkül folytatták a fúrást. 1640,8-1661,5m
között homok rétegben újabb sós vizet
tártak fel, majd 1664,3m mélységből újabb
gyenge gáznyomok jelentkeztek az
öblítőfolyadékban.
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2.ábra A budafapusztai fúrótelep látképe

1921. július 27-én vendégek érkeztek a
fúráshoz a 3. ábra szerint.
„1923. április 14-én a Hungarian Oil
Syndicate igazgatósága, W. L. W. Bird
áthívott Magyarországra” Írta Dr. Papp
Simon – aki ekkor Zágrábban dolgozott – „a
folyamatban lévő Budafapusztai-1-es
számú fúrásához, mely ekkor már túl volt az
1700 méteren és még mindig nem találtak
se gázt, se olajat”. Dr. Papp Simon közölte,
„hogy a fúrás kitüzésekor nem kérdezték
meg, holott 1919-ben ő térképezett ezen a
területen. Mint láttuk a fúrás Cunningham
Craiges és Böckh Hugó tűzték ki. A két
szakértő akkor járt először ezen a területen
és a fúrást a szerkezet déli lejtőjén, az olajvíz vonal alatt tűzték ki. Az 1921-1823
között öblítése, ütveműködő fúrással
1737,5 m-ig lefúrt Budafapuszta-1-es fúrás
jelentős műszaki teljesítmény volt, a
kutatási siker azonban elmaradt. 1929.
november
12-én
megkezdték
a
béléscsőrakatok visszahúzását, majd a
lyukat eltömték. Ezt követően megkezdték
a fúróberendezés leszerelését.
Tekintettel arra, hogy a Budafapuszta-1-es
számú fúráson kívül még két fúrás /Baja és
Kurd/ is meddő lett, a D’Arcy szerződése
lejárt, a meghosszabbításra nem került sor.

3. ábra Balról fehér ruhában Böhm Ferenc,
mögötte Böckh Hugó és W.L.W. Bird, a béléscső
végén Iharos (Ilia) Miklós, a kapu mellett fehér
sapkában Barabás Lajos (a magasabb alak)
tisztviselő

Csath Béla
vasokleveles bányamérnök
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MOL Norge AS újabb fúrása az Északi-tengeren

Transocean Barents nevű félig-elmerülő fúrófedélzet

MOL Norge AS lehatároló kutatófúrást
kezd a 2020 márciusában felfedezett Iving mezőben
Norvégia
Északi-tengeri
szektorában. Az előzetes becslések alapján
az Iving - mező API 40 sűrűségű
kőolajkészlete
12-71
millió
hordó
3
(1 908 000-11 289 000 m ~ 1 621 800 –
9 595 650 tonna) kőolaj-egyenérték. Ez a
harmadik fúrás a 820 S termelési
koncesszió keretén belül. A fúrás jele 25/821 S és megközelítően 11 km távolságra
van északra a Balder - mezőtől. A
koncessziós blokkban az operátor MOL
Norge SA 40% tulajdonnal rendelkezik, a

további partnerek Lundin Energy Norway
AS (41%), Pandion Energy AS (12,5%),
and Wintershall Dea Norge AS (6,5%). A
128 m-es vízmélységnél lévő fúrást a
„Transocean Barents” nevű félig-elmerülő
fúrófedélzete mélyíti, amelynek napi
költsége 270 000 USD. A 2021 decemberig
lemélyítendő fúrást 36 napra,
a
kivizsgálással együtt 57 napra tervezik.
OE Offshore Engineer, May 6, 2021
id. Ősz Árpád
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Ének az Öreg Hordóhoz
Tiszta sor, eme példaként kiragadott néhány selmecszívű előadásom, szakest-hozzászólásom és bordalféleségeim
voltaképpen nem hírértékű anyagok. Legfeljebb annyiban, hogy a magunk módján talán segíthetik elviselni a
világjárvány lélekrontó hatásait azáltal, hogy egyfajta nem szokványos hírt adnak arról, hogy - ÉLÜNK –
EMLÉKEZÜNK – BÍZUNK. Az alábbi opusz – mint elkövetéseimből az OMBKE Hírlevélben megjelentetett
felidézések sorrend szerint nyolcadik darabja – mesmeg egy bordal a hál’Bacchus konok firmák számára. Ami
legelébb 2012 június 21-én éppen Selmecbányán került élőadásra a 120 esztendős OMBKE jubileumi
szakestélyén, közvetlen utána meg június 23-án a miskolci Cantusok Köre ötödik “mulatós napok” hagyományhű
összetartásán.

Boroshordó. Bánatot hordó, örömöt hordó.
Illata van. Mással össze nem hasonlítható.
Tud valamit. Megtudhatod, ha vón hozzá
lopó.

Hogyan kéne? Ne játssz barátsággal, se
becsülettel.
Hazával sem. Ki hova született, nem
vehetik el.
Csak a szerzést. Be kell érjed, be kell érj
ennyivel!

Üvegből jó. A műanyag sápadt, íze is mű,
Csillogó lopóból izzóbb a folyékony derű.
Bár semmi közünk ahhoz, ki lopós
természetű,
Hidegen hagy bennünket akárhány szemét
tetű.

Nagyon is sok. Százados, szívós tölgy
sokasága.
Csak látni kell. Annak vagy fútt szélcibálta ága.
Sarat állni. Ránktört sokkal nem maradt
más hátra.

Egyedül rossz. Nincs kihez szólni,
nótakezdeni.
Magad minek. Tűzre nedves gally – értéke
semmi.
Barát kell. Őt nem lehet mázos szóval
etetni,
Divat-színjátszó hibátlan nagy embert
tettetni.

Öreg hordó! Tüzes véred soha ki ne
fogyjon,
Dongáidon idegen penész nemest meg ne
rontson,
Szédelgőnek fényt, tompának élt mindig
okozzon,
Ellen-félszet, magyar reményt örök
hordozzon!

Tölgyfa hordó. Igazőrző, jó jövőt érlelő,
Megfáradt csüggedtből is a kedvet hozza
elő,
Világ csúfjára ne hagyja el az életerő!

Kiss Csaba András alias Balhés Charley

Mert lenni kell. Voltunk, vagyunk, hol van
még a vége.
Pokolra bú! Hitehagyottak vélt menedéke!
Csengjen pohár! Pincemélyek hangulatos
éke!
Jó társaddal. Lehetetlen, hogy egy se
akadjon,
Aki átverekszi magát csontrágó bajokon.
Érdemes vigyáznod, hamarabb itt ne
hagyjon,
Olyan nincs, valaki közülünk meg ne
maradjon!
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Szoborleleplező ünnep 1914-ben a selmeci főiskolán
Selmecbányán 107 évvel ezelőtt az
OMBKE és a helyi főiskola nagy ünnepet
tartott, ugyanis 1914. május 17-én
(vasárnap) a főiskola bányászati palotája
aulájában leleplezték Kerpely Antal, id.
Litschauer Lajos, Péch Antal és Zsigmondy
Vilmos mellszobrait, melyek ma a Miskolci
Egyetemen találhatóak. A „magyar
vaskohászat és bányászat nagynevű
úttörőinek” négy szobra – Andreics János
miniszteri tanácsos, szoborbizottsági elnök
tevékenységének is köszönhetően – az
OMBKE és tagjainak anyagi áldozatából, a
„bányász- és kohászközönség, egyesek és
vállalatok közadakozásából”, valamint
Márkup Béla fővárosi szobrászművész
alkotásaként készült el (1. kép). 1

A Himnusz éneklése (1.) után Fodor László
prorektor megnyitóbeszédet (2.) tartott,
amit Barlai Béla rektor, vaskohászati

szaktanár Kerpely Antal szobra előtti
emlékbeszéde (3.) követett, mely „az ünnep
igazi fénypontjaként óriási tetszést” aratott,
így néhány sorát felidézem: „És most még
hozzátok volna néhány szóm, kedves fiatal
barátaim! Nem tudom, láttatok-e már
fűgyökeret gránittal küzdeni? A gyökér
hajszála odatapad a gránithoz és harcot kezd
vele. A hajszál vége savat bocsát ki
magából. Olyan keveset, mint egy csepp
víznek a milliomod része. A sav felold a
sziklából egy parányit. Olyan kicsit, mint a
porszemnek a századrésze. Az oldás helyén
üreg keletkezik. Olyan apró üreg, hogy az
esőcseppnek éppen csak a milliomod része
fér el benne. Azonban a sav folyton
szivárog, a vegybomlás folyton folyvást
tart, a táplálék egyre nő, vastagodik a
gyökér és mint ellenállhatatlan ék jobban és
jobban repeszti a sziklát. Tízezer fűszálnak
millió gyökérszála támad így a grániton,
melyen millió repedést visz véghez, míg
aztán,
évezredeknek
következetes
harcában, a szikla szétmállik és átalakul
termőtalajjá. Vajon tudjátok-e, mit akarok
ezzel a hasonlattal mondani: érzitek-e, hova
akarok vele célozni? A kemény gránit
hazánk szomorú közgazdasági állapotát
példázza; a fűszálak ti vagytok ezernyi
cselekvésetekkel
és
milliónyi
gondolataitokkal. … Ti vagytok a jövendő
Magyarország. A ti feladatotok, hogy a
népek tusájában megmentsétek azt, ami a
miénk és megtartsátok, amit őseink vérükön
szereztek. Tőletek függ, vajon ez az ország
a nemzetek versenyében az üllő vagy a
kalapács szerepét viszi-e majd. … Ámde a
jövő nehezen adja meg magát; a jövőért
harcolni kell. Nehéz, következetes, elszánt
harcot, az eszmék és a fejlődés szeretetétől
vértezett, lankadatlan küzdelmet kell
folytatni érte. … Szorgalom, munkakedv,
takarékosság: ezek a nemzeti jólétnek, a
társadalmi erőgyűjtésnek és a vagyoni

1

2

A szoboravatás kétnapos ünnep volt. Május
16-án, szombat este (I.) 8 órától a főiskolai
ifjúság ének- és zeneköre hangversenyt
adott, majd ezt követően (II.) fél tíztől
ismerkedési estély, társas összejövetel volt
a városi vigadóban. Másnap, vasárnap
reggel (III.) 9 órakor kezdődött a
szoborleleplező ünnepség a bányászati
palota aulájában, ahol „a négy szobor
valóságos koszorúerdő közepén állott. Az
aula előtti téren a bányászzenekar játszott és
a díszes közönség zsúfolásig megtöltötte a
hatalmas termet (2. kép). Probstner Alfréd
miniszteri tanácsos a pénzügyminiszter,
Vadas Jenő miniszteri tanácsos és főiskolai
tanár a földművelésügyi miniszter, Farbaky
István miniszteri tanácsos az OMBKE, míg
Halaváts Gyula főbányatanácsos a földtani
intézet képviseletében volt jelen, de a
családtagok közül ifj. Litschauer Lajos
bányatanácsos és OMBKE titkár vagy Péch
Kálmán főbányatanácsos is megjelent. 2

Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 1-2. (máj. 24.); Bányászati és
Kohászati Lapok - Kőolaj és Földgáz, 136. (2003) 11-12. sz. 149-150. (nov. - dec.);
Bánya, 9. (1914) 2. sz. 7. (jan. 11.); A fényképet közli: Vasárnapi Ujság, 61. (1914) 21.
sz. 418. (máj. 24.)

Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 1. (máj. 24.); A fényképet közli:
Vasárnapi Újság, 61. (1914) 21. sz. 418. (máj. 24.)
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gyarapodásnak az eszközei. … Mert
meglátni azt … mik a jövő lehetőségei és mi
az a hivatás, amit a jövő érdekében
teljesíteni kell: ez az élettel való élni tudás,
ez az igazi produktív élet. Bárhová vessen
benneteket a sors, ezt az igazi, ezt a
produktív életet éljétek és akkor nincs az a
kemény szikla, melyet termőfölddé ne
őrölnétek. Nem könnyű feladat, belátom,
mert az ilyen élet a kötelességek egész
özönét zúdítja rátok. De ne szállja meg
lelketeket soha csüggetegség, mert a
megállás és visszaesés vesztett ügyet jelent.
Bármilyen csalódás, mellőzés érjen
benneteket, bármekkora csapás sújtson le
rátok, ne álljatok meg kishitűen egy
pillanatra sem a magasba vezető úton,
hanem előre (haladjatok) folyton tudással,
küzdéssel, lelkesültséggel.”3

bányamérnök-hallgatónak tisztelgő beszéde
(8.) követte a szobor átadás-átvételt, végül
(9.) a Szózat eléneklése zárta a „szép és
meghitt” délelőtti ünnepséget. Délután 1
órakor (IV.) a városi vigadóban társas ebéd
is volt még. Tavaszias időjárás közepette
tartották a vasárnapi ünnepet, aznap
Selmecen 5 mm eső esett és 11-19 °C
közötti hőmérsékletet mértek. 4
A szoboravató ünnep szaklapi értékelése
során örültek annak, hogy „kicsinyes
szempontok miatt nem lehetett ezeket az
emlékművek egyikét-másikát az ország
bizonyos részén elhelyezni. Így együtt
bizonyos összhatással jelképezik a magyar
bányászat és kohászat elmúlt történelmi
korszakát. Mint történelmi mezsgyekövek
állnak ott az ifjúság előtt azzal a
tanulsággal,
hogy
a
mi
sivár
szakviszonyaink között a valódi érdem
mégis előbb-utóbb elismerésre talál. … A
magyar bányász- és kohászközönség
nemcsak nemes és kegyeletes tettet vitt
véghez, amidőn négy kiváló férfijának örök
emléket állított. A szakelismerésnek ez
olyan fényes példája, amely dicséretére
válik magának a magyar bányász és kohász
mérnöki karnak is.”5

Ezt követően (4.) Péch Antal szobra előtt
Veress József bányatanácsos, majd (5.) id.
Litschauer Lajos szobránál Réz Géza
bányászati
szaktanár,
továbbá
(6.)
Zsigmondy Vilmos szobra előtt Bene Géza
főfelügyelő
mondott
emlékbeszédet.
Ezután (7.) Farbaky István az OMBKE
nevében átadta a főiskola rektorának a
szobrokat. Koszorúzás és a főiskolai ifjúság
szónokának, Hibbján Gusztáv negyedéves

1. kép: Korabeli fényképfelvétel a négy szoborról (1914)

3

Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 1-2. (máj. 24.)
Főiskolai Lapok, 1. (1914) 4. sz. 15. (máj.); A Bánya, 9. (1914) 17. sz. 6.
(ápr. 26.); Selmecbányai Hírlap, 24. (1914) 21. sz. 1-2. (máj. 24.); Az időjáráshoz:
Budapesti Hírlap, 34. (1914) 117. sz. 34. (máj. 19)
5
A Bánya, 9. (1914) 21. sz. 1. (máj. 24.)
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2. kép: Korabeli fényképfelvétel a bányászati palota aulájából (1914)

Dr. Fricz-Molnár Péter
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Jedlik Ányos (1800-1895) emlékezete
Jedlik Ányos eredetileg István
néven 1800. január 11-én született
Szémőn.6 Szülei földművesek voltak.
Édesapja, Jedlik Ferenc viszonylag jómódú
parasztember hírében állt, negyedtelkes
jobbágy volt az esztergomi hercegprímás
birtokán. Megjegyzem, Czuczor Gergely és
Jedlik Ányos unokatestvérek voltak.
Az általános iskolát a szülőfalujában
járta ki, s ezt követték 1810-től a
nagyszombati és 1813-tól a pozsonyi
diákévek. Gácser Leó bencés tanár
tanácsára lépett be a bencés rendbe.
Tanulmányait
a
rend
iskoláiban,
Pannonhalmán és Győrött folytatta.
Mindketten Pannonhalmán 1817. október
25-én öltötték magukra a Szent Benedekrend ruháját s ekkor kapta Jedlik az Arianus
(magyarosan Ányos), Czuczor a Gergely
nevet. A próbaév kitöltése után Jedlik a rend
győri filozófiai tanfolyamán 1818-tól
folytatta tanulmányait. Ez a kétéves
tanfolyam az akkori akadémiák (most
egyetemnek
mondanánk)
bölcseleti
fakultásának
felelt
meg.
Jedliket
mennyiségtanból és fizikából szintén
Czinár Mór tanította, a későbbi
akadémikus, aki azonban tudós hírnevét
inkább történelmi munkáival szerezte meg.
Ilyen körülmények között nyilvánvaló,
hogy a bölcseleti tanfolyamon Jedlik inkább
csak kedvet kaphatott a fizikához, mint
igazi alapos bevezetést a fizikába. Nagyobb
értéke volt annak, hogy magáévá tette
Czinár tanácsát: „Nem az a valódi
tudomány, amit jól megtanultok, hanem az,
amit jól meggondoltok”. A bölcseleti
tanfolyam
elvégzése
után
Jedlik
visszakerült
Pannonhalmára,
ahol
megkezdte teológiai tanulmányait, s ezzel
egyidőben készült a bölcseleti doktorátus
letételére. Ez sem jelentett akkor egy
határozott tudományágba való elmélyülést,
akkor a doktori fokozat elnyerésére

matematikából, fizikából, filozófiából és
történelemből kellett vizsgázni. 1822.
október 31-én kapta meg az Artium
liberalium et phylosophiae doctor címet.
Főapátja ekkor, 1822-ben Győrbe helyezte,
ahol a grammatika tanára lett. Csak egy évig
volt Győrött, a következő évben már ismét
Pannonhalmán
folytatta
teológiai
tanulmányait és 1825. szeptember 3-án
szentelték áldozópappá. Jedlik így befejezte
iskolai tanulmányait, – mivel senki sem volt
az
országban,
akinek
segítségére,
útbaigazítására számíthatott volna, aki
irányt tudott volna kijelölni kutatásai
számára – a maga erejéből kellett
nekiindulnia a tudományos munkálkodás, a
kutatás útján. Végig kellett küzdenie azt a
sok
csetlést-botlást,
félig
tudatos
próbálkozást, ami minden autodidaktának
osztályrésze.

ELTE Fizika Tanszék új épület Harmóniateremben
Jedlik a „forgon”-jával falikép (Rátkay Endre fm.)

Jedlik fizika oktatási és kutatási
működését 1825-ben Győrött kezdte meg,
ugyanis felszentelése után is ide helyezte
rendi vezetősége, hogy a rendi filozófiai

6

Halotti anyakönyvi kivonatában Szémő szerepel, mert csak
később változott Szimő-re.

18

tanfolyamon
a
természettant,
természetrajzot
és
mezőgazdaságtant
tanítsa. Érdeklődése és munkálkodása
ekkor kezdett határozott irányba terelődni, a
természettudományok, s ezek közül is a
fizika foglalták le minden érdeklődését.
Lehetősége volt a német tudományos
folyóiratokat
tanulmányozni,
így
hamarosan felkeltette figyelmét az a
hatalmas
fellendülés,
amely
az
elektromosságtan terén éppen abban az
időben mutatkozott. Ezért ő is foglalkozni
kezdett a felmerülő problémákkal,
megpróbálkozott
a
folyóiratokból
megismert készülékek összeállításával.
Különös tehetsége, amely a 19. század
legnagyobb fizikai felfedezőivel állította őt
egy sorba, már ekkor jelentkezett. Mint
fiatal győri tanár készítette el 1828-ban a
világ első, tisztán elektromágneses forgó
készülékét, s bár eredményét nem
publikálta, visszaemlékezései és egykori
feljegyzései igazolják, hogy találmányával
megelőzte mindazokat, akiket külföldön az
elektromotor
felfedezői
gyanánt
emlegetnek.
Nem az elektromosságtan volt az
egyetlen terület, ahol Jedlik kutatásait
megkezdte. Majdnem ugyanerre az időre
esik a szódavíz készítésének feltalálása is,
amely, ha nem is olyan nagy jelentőségű, de
mégis jól mutatja azt a különös tehetségét,
amely képessé tette őt a felmerülő
problémák gyakorlati megoldására. Ezzel a
találmányával indult meg irodalmi
működése is. Találmányáról szóló latin
nyelvű értekezését beküldte a Baumgartner
és Ettingshausen szerkesztésében Bécsben
megjelenő Zeitschrift für Physik und
Mathematikhoz, és abban németre fordítva
le is közölték 1829-ben. Ezzel kezdődött
Ettingshausennel
való
kapcsolata,
barátsága.
A főapát 1831. áprilisában Győrből
Pozsonyba helyezte Jedliket az akadémiára,
ott lett a természettan, természetrajz és
mezőgazdaságtan
tanára.
Ekkor
Pozsonyban a fizikai szertár meglehetősen
hiányos volt. Alapját csak az a néhány
természettani műszer és természetrajzi

preparátum alkotta, amelyeket 1784-ben
Nagyszombatból idehoztak, amikor az
akadémiát Pozsonyba helyezték. A
gyarapodás igen lassú volt, az évi 40
forintos általány majdnem egészében
elfogyott javításokra, apró pótlásokra, új
beszerzésekre nem maradt pénz. Jedlik
Ányos és Rómer Flóris tekinthetők
tulajdonképpen a múzeum és szertár
legbuzgóbb gondozóinak, amint tényleg ők
voltak azok, kik fáradságot, s a kérelmekkel
összekötött vesződséget nem kímélve a
gyűjtemény
kiegészítésére
lehetőleg
törekedtek. Már 1835-ben kapott is
nagyobb segélyt, 1839-ben pedig 1340
forintot utaltak ki a kezéhez, hogy abból
szerezzen be egy-egy acél-mágneses
egyenáramú generátort a pozsonyi, kassai,
váradi, győri akadémiák és a pesti egyetem
részére is. Jedlik 1839 tavaszán megvetette
a bécsi Ettingshausen-Echling mágneses
egyenáramú
generátorát,
amelyet
elgondolása
szerint
módosított,
figyelmeztette a mechanikust tervezetének
egy hibájára, amely a hatást lerontja.
Számára a feltalálói és a kutatói
tevékenység mellett a legfontosabb a kiváló
oktatói munka volt, számos tankönyvet írt.
Több külföldi tanulmányúton is részt vett,
elsősorban az akkori Osztrák–Magyar
Monarchia országaiba járt előadásokat
tartani.
A
pesti
egyetem
fizikai
tanszékvezetői
állása
1837-ben
megüresedett, ő is megpályázta, elnyerte és
1840 március 1-jével el foglalta katedráját.
Már 1846 és 1848 között a pesti egyetem
dékánja, 1863-ban pedig rektorrá nevezték
ki, 1867-ben királyi tanácsos lett. A pesti
Tudományegyetem (a későbbi ELTE)
Fizika-Mechanika
Tanszékének
professzoraként elévülhetetlen szolgálatot
tett a nemzet és a tudomány számára. A
Magyar Királyságban 1844-ig a latin volt a
hivatali nyelv, így minden magasabb fokú
oktatási intézményben is az oktatás nyelve.
Egyetemi katedrán először – 1845-ben –
Jedlik Ányos szólalt meg a „deák” helyett
magyarul.
Amíg Jedlik eljutott az egyetemi
katedrára, lassanként az ország szellemi
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életének jellege is megváltozott. A
reformkor a természettudományok és
technika területén is kezdte éreztetni
hatását.
Széchenyi
reformtörekvései
elsősorban a gazdasági-műszaki fejlődést
szolgálták. A gőzhajózás a Dunán
Széchenyi sürgetésére 1833-ban kezdődött
meg, 1846-ban pedig már megindult az első
gőzvasút is, egyelőre Pesttől Vácig. Közben
létrejött a "Védegylet"-et a hazai ipar
támogatására, az osztrák iparcikkek
kiszorítására s ennek 1845-ben már
majdnem 100 ezer tagja volt.
Minden megmozdulás nagy gátlója
volt azonban az ország szegénysége,
gazdasági elmaradottsága mellett a bécsi
kormány
gazdaságpolitikája,
amely
Magyarországot
Ausztria
valóságos
gyarmatává tette. A magyar ipar és
kereskedelem nem is volt hasonlítható az
osztrákhoz, nálunk az életszínvonal is
sokkal alacsonyabb volt. Hiányzott a
megfelelő
tőke
a
vállalkozások
megindításához, nem alakult ki a magyar
bankrendszer, és ez a technika fejlődésének
egyik fő akadálya maradt még sokáig.
A fejlődés, haladás ügyének nagy
szolgálatot tettek az újonnan alakuló
tudományos társulatok. Az Akadémia
ugyan főleg a magyar nyelv ápolásával
foglalkozott és a történelmi tudományok
előmozdításával,
de
a
természettudományok is szóhoz jutottak
benne. Munkáját kiegészítette az 1841-ben
megalakult Természettudományi Társulat.
A szakosztályaiban végzett tudományos
munka mellett mindjárt kezdetben felmerült
a terv, hogy az érdeklődők számára
kísérletekkel
összekötött
bemutató
előadásokat kell tartani. Ugyancsak 1841ben kezdődtek meg a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók Vándorgyűlései is. Az
első gyűlés tárgysorozatán ugyan még csak
orvosi kérdések szerepeltek, de az
ugyanabban az évben megtartott második
gyűlésen már fizikai előadást is találunk.
Hasznos volt, hogy a vándorgyűléseket az
ország más és más városában tartották meg,
így a vidék is bekapcsolódhatott a
tudományos munkába. A gyűléseken

alkalom nyílt a személyes találkozásra,
eszmecserére, aminek mindig igen
gyümölcsöző
a
hatása.
1841-ben
megalakult az "Iparegyesület" is, ami
szintén alkalmas volt a hasznos gyakorlati
ismeretek
terjesztésére.
Mechanikai
szakosztálya is volt – első elnöke Jedlik – s
ennek keretében a feljegyzések szerint pl.
nyolc esetben vett részt "gőzmozdonyok
megpróbálásában", máskor meg egy 13,3
lóerős "gabonaőrlő gőzgépnek" adatait
számította ki Jedlik.
A pesti egyetem szertárának
felszerelése azonban még a saját korához
viszonyítva is igen szegényes volt. Sokat
tett azért, hogy az 1840-ben volt 64 forintos
évi általányt 1852-ben évi 400 pengő
forintra emelték. Közben azonban Jedlik
már saját pénzéből is sokat áldozott a
szertár fejlesztésére.
Buda ostroma alatt – 1849.
májusában – gyújtó és romboló
lövedékekkel bombázták Pestet. Ekkor
Jedlik – szertári jelentése szerint – „a
bombáztatás veszedelmétől a műszereket
mentendő, kölcsönzött generál-kulccsal
nyittatta fel a szertárt, és annak szereit a
bombáztatás alatt nem kevés erőfeszítéssel
nagyobb részint a pincébe és az egyetemi
épület biztosabb helyeire törekedett
menteni a lehető megsemmisülés elől.” Az
ostrom idején elpusztult Gellérthegyi
csillagvizsgálóból kimentett műszereket és
könyveket is Jedlik csomagoltatta be és –
amikor a hajóhíd újra elkészült –
átszállíttatta az egyetem épületébe. A
forradalom leverése után az egyetemi
tanároknak is igazolniuk kellett magukat a
haditörvényszék előtt, félévi huzavona után
1850. április 16-án megkapta a felmentést.
Jedlik 1850-ig az egyetem keretében
működő Mérnöki Intézetben (Institutum
Geometricum)
is
tanított,
az
elektromosságtanból tartott előadásokat.
Komoly nehézséget okozott azonban az
egységes magyar műszavak hiánya, ezért
először a magyar tudományos nyelvet
kellett kialakítani, mielőtt a rendelkezést
teljes egészében végre lehetett volna
hajtani. Jedlik is részt vett a Toldy vezetése
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egész
működésének
meghatározása"
címmel.
A galvánelemekkel összefüggő
kérdések hosszabb időn át foglalkoztatták
Jedliket. Ismerve az akkori elemek
gyengéit, azoknak tökéletesítését is
megkísérelte. Ezzel a Bunsen-elem
módosításából keletkezett a Jedlik-elem.
Munkájába Csapó Gusztávot és Hámár Leót
is bevonta. Az elemekből készített telepeket
az 1855-ös párizsi kiállításra is kiküldték.
Csapó Gusztávnak
a pannonhalmi
kézirattárban levő leveleiből tudjuk – ő
utazott ki a kiállításra –, hogy Párizsban
szörnyű hanyag módon kezelték az oda
küldött műszeres csomagokat, így nem
csoda, hogy a nagy, 100 elemből álló telep
annyira tönkrement, hogy csak a szerkezetét
lehetett bemutatni, a teljes telep működését
nem. A kiküldött bizottság csak egy kis
telepet
tudott
működés
közben
megvizsgálni. Ennek hatását erősebbnek
találták egy annak megfelelő Bunsentelepnél, és bronzéremmel jutalmazták.

alatt álló munkában, melynek célja az volt,
hogy – különösen a középiskolai oktatás
számára – megállapítsák a magyar
tudományos műnyelvet. Az 1858-ban
megjelent Német-magyar tudományos
műszótárban ő írta a fizikai, kémiai és
mechanikai részt. Nyelvújító tevékenysége
is jelentős, neki tulajdoníthatók pl. a
következő szavaink: dugattyú, eredő, huzal,
nyomaték,
térfogat,
valamint
a
halmazállapot
és
a
hullámelhajlás
kifejezések. 1850-ben jelent meg a
Természettan elemei című művének első
kötete "Súlyos testek természettana"
címmel. (Saját költségén adta ki. Ebben a
mechanikát és a hangtant tárgyalta a kémia
elemeivel együtt; a kémiának ugyanis akkor
még nem volt külön tanára a pesti
egyetemen. Az MTA az 1845 és 1850
között megjelent természettani munkák
közül ezt a könyvet a nagy jutalomra ítélte
érdemesnek, és 1858-ban a tudományos
akadémia rendes tagjává választotta
Jedliket. A következő évben meg is tartotta
székfoglaló értekezését "A Villany-telep

Az 1855. évi Párizsi világkiállításon kapott bronzérem – egyházi gyűjtemény tulajdona

ősmonostor négyszög udvarában 22
elemből álló Jedlik-féle villanytelepet
szerepeltettünk. A fény olyan erős volt, hogy
dacára a holdtöltének a templom tornya
égni látszott, és a szentmártoniak már a
hegy felé tartottak, hogy a tüzet eloltsák”.
Ebből lehet következtetni, mekkora lett
volna a hatás, ha Párizsban a nagy, százas

Az elemek teljesítményét a
következő apróság is jól érzékelteti, mikor
1856. augusztus 10-én a bencés fizikus
tanárok Pannonhalmára jöttek össze
megbeszélésre. Erről a főapát naplójában
így írt: „Az elnökséget Jedlik Ányos vitte,
aki rendkívül érdekes dolgokat mutatott be
magával hozott készülékeivel. Este az
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teleppel
lehetett
volna
ívlámpákat
működésben tartani.
A galvánelemekkel egyidőben, egy
sokkal fontosabb probléma megoldásán is
fáradozott Jedlik: az ötvenes évek elejétől
kezdve küszködött az acél-mágneses
egyenáramú generátorok tökéletesítésével.
Ezzel kapcsolatban már 1858-ban rájött a
dinamó elvére, és hamarosan el is készült
első gépe, amelyet 1861-ben helyezett el az
egyetem szertárában.
Az elektromosságtan mellett már
egyetemi tanárságának kezdete óta főleg a
fénytan kötötte le. Vizsgálta a fényelhajlást
az optikai rácsok segélyével. Ilyen optikai
rácsok készítésére szolgáló osztógépeket
többen is készítettek, de ezeknek
szerkezetét nem ismertették, és optikai
rácsokhoz is nehezen lehetett hozzájutni. Ez
ösztönözte arra Jedliket, hogy ő is készítsen
ilyen osztógépet.

Jedlik Ányos külföldön is tartott
előadást,
Bécsben
a
Német
Természetkutatók
és
Orvosok
32.
nagygyűlésén 1856. szeptember 16-án. Erre
a gyűlésre 1683 hallgató sereglett össze a
különböző országokból. Jedlik a Bunsenelem módosításáról tartott előadást, a
második
előadása
címe
"Az
elektromágnesek
alkalmazásáról
elektrodinamikus forgásokban" volt.
Az 1873-iki bécsi világkiállításon
újabb Jedlik-találmány keltett nagy
feltűnést, "csöves villámfeszítője". Már
régebben is arra a gondolt, hogy sűrítőkkel
úgy lehetne nagyobb feszültséget elérni,
hogy a leydeni palackok telepét
párhuzamos kapcsolásban tölti meg, utána a
feltöltött sűrítőket sorba kapcsolja és úgy
süti ki. Ezt a palackláncolatot és annak
elméletét már 1863. szeptember 23-án
ismertette
a
Természetvizsgálók
szakülésén. A sűrítők kapacitásának
növelésére
később
vasreszelékkel
megtöltött üvegcsövek nyalábját használta a
leydeni palackok helyett. Így az említett
átkapcsolással közel egy millió voltos
feszültséget ért el, ami nagy dörgéssel sült
ki 90 cm-es szikrában. Ez nemcsak a nézők
figyelmét keltette fel, hanem a kiállított
anyagot felülbíráló nemzetközi bizottság a
neves Siemens javaslatára egyhangúan az
első, ún. Fortschrittsmedaille-re (Haladásért
éremre) ítélte méltónak.
Még egyetemi tanárságának utolsó éveiben
sem
csökkent
Jedlik
érdeklődése,
szellemének találékonysága. Ezt igazolják
azok az ügyes készülékei, amelyeket az
1870-es években a rezgések bemutatására
alkotott. Aktívan dolgozott 78 éves koráig,
amikor nyugdíjaztatását kérte. Megvált
egyetemi katedrájától, 1879-ben visszatért a
bencés rend győri házába, s ugyanabba a
lakásba költözött, ahol több mint 50 évvel
azelőtt tanári működését megkezdte, ahol
haláláig tudományos kutatói tevékenységet
fejtett ki. Összegezve ötvenhárom éven át
tanította ő a fizikát, előadása a kutató tudós
előadása volt, ki hallgatóihoz úgy beszélt,
mint tudóstársakhoz, ki előtt nem rejt el

Jedlik csöves villámszedője az Elektrotechnikai
Múzeum kiállításában

A
Magyar
Orvosok
és
Természetvizsgálók 1845-ben Pécsett
tartott VI. nagygyűlésén már be is mutatta
az interferencia tüneményeit olyan optikai
rácsok segélyével, amelyek az ő osztógépén
készültek. Később még tökéletesítette
készülékét.
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működő motorját), amelyekben az álló- és a
forgórész egyaránt elektromágneses volt,
ezzel megcáfolva egy akkoriban közkeletű
véleményt, hogy az elektromágnesek
kölcsönhatását nem lehet forgómozgás
keltésére felhasználni.
1829-ben első ízben alkalmazta a
higanyvályús kommutátort is. Ezen
készülékei az első elektromágneses
forgókészülékek (motorok) voltak.
1853-ban behatóbban foglalkozott az
elektofor-ral, amely egy nyugvó (sztatikus)
villamosságot előállító eszköz.
1855-ben villamos motorkocsi készítésével
kísérletezett. A mozdony modell még ma is
üzemképes.
1856-ban megfogalmazza a dinamóelvet.
1859-ben elkészítette dinamóját, melyet
1861-ben vett leltárba. Találmányát nem
publikálta, ezért a világ Siemenset tartják a
dinamó feltalálójának.
1861-ben – legalább 6 évvel Siemens és
Wheatstone előtt – műszaki leírásában
fogalmazta meg Jedlik az öngerjesztés
(dinamó) elvét. Az „egysarki villámindítót”
egyébként az első unipoláris gépként tartják
számon.
Klupathy
Jenő
egyetemi
magántanár mutatta be először a Jedlik-féle
dinamót
a
Természettudományi
Társulatban. Az ősdinamót (első működő)
pedig Nuss Antal pesti gépész készítette el
Jedlik Ányos tervei alapján. Megjegyezve,
dinamónak nevezzük azokat a villamos
gépeket, amelyek mechanikai energia
befektetése mellett képesek egyenáramú
villamos energiát előállítani. Legismertebb
felfedezése az öngerjesztés elve, illetve az
ezt demonstráló „egysarki villámindító”,
azaz Jedlik dinamója.
1858-ban a Magyar Tudományos Akadémia
rendes, 1873-ban tiszteleti tagja lett.
1863-ban világon elsőként megalkotta a
nagy kapacitású elektromos sűrítőt (Jedlik
szavaival: Csöves villamfeszítőt), az
atomtechnikai kutatások első szakaszában
használt lökésgenerátorok előfutárát. Ez
évben publikálni szerette volna, a szaklap
elutasította a cikk nagy terjedelme miatt, de
az 1873. évi Bécsi Világkiállításon érmet
nyert a szerkezet bemutatásával.

titkot, hanem feltárja leplezetlenül a saját
gondolatmenetét.
Idős korban, 1895. december 13-án
halt meg, s a győri belvárosi temetőben
helyezték örök nyugalomra. Temetésén
számos jelentős személyiség is részt vett, a
búcsúbeszédet Eötvös Loránd, az MTA
elnöke mondta. 1940-ben exhumálták, és a
győri új köztemetőben díszsírhelyen
helyezték örök nyugalomra. „Mi magyarok
nem vagyunk olyan gazdagok nagy
emberekben,
hogy
könnyelmű
felületességgel elhanyagolhatnók őket.
Kell,
hogy
emléküket
tiszteljük,
hagyatékukat szerető gonddal őrizzük. Az
angoloknak nagyjaik számára megvan a
Westminster Apátságuk, a franciáknak a
Pantheonjuk. Mi csak szellemünkben
tudunk Pantheont készíteni nagy íróink,
politikusaink, tudósaink emlékének. Ezek
sorába kell, hogy méltó hely jusson Jedlik
Ányosnak, a múlt évszázad csendben,
önzetlenül dolgozó tudósának is.” Idézet
Eötvös Loránd gyászbeszédéből.
Munkássága és eredményei röviden
összefoglalva:
1826-ban rendtársai számára megalkotta az
„apparatusacidularis”
névre
hallgató,
mesterséges szénsavas vizet előállító
berendezését.
Magyarország
első
szikvízüzeme ennek alapján létesült.
1841-ben
Magyar
Orvosok
és
Természetvizsgálók
Egyesülete
vándorgyűlésén mutatta be készülékét, és a
résztvevők megkóstolhatták a készülékkel
előállított szódavizet.
1842. október 5-én Fáy András pincéjében
pedig ez az eszköz egy másik kellemes ital
megalkotásához
is
hozzásegítette,
mégpedig a németesen spiccer, magyarosan
fröccs néven közismertté vált szódavízzel
hígított borhoz.
1827-ben
kezdett
el
komolyabban
foglalkozni
elektromágnesességgel,
ahogyan ő nevezte, a „villám delejesség
kölcsönhatás” jelenségével.
1827-ben Jedlik Ányos sok-sok évvel
megelőzve kortársait megalkotta saját
villanydelejes forgonyait (a világ első
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1863-ban a Tanárvizsgáló Bizottság
tagjává, ugyanezen évben a Királyi Magyar
Természettudományi Társaság 1. számú
tagjává választották.
1891-ben a Mathematikai és Physikai
Társaság első rendes tagja is lehetett.
1855-ben elnyerte a Párizsi Világkiállítás
bronzérmét.
1858-ban a „Súlyos testek természettana”
tankönyvéért
megkapta
az
MTA
nagyjutalmát,
1873-ban elnyerte a Bécsi Világkiállítás
„Haladásért érdemérem”-ét,
1879-ben a Vaskorona-rend III. osztályú
kitűntetését nyerte el.
Jedlik Ányos legtöbbször elvonult a
külvilágtól és szerénysége okán nem igazán
törekedett arra, hogy személyét akár a
nemzetközi
tudományos
életben
megismerjék, munkája eredményeként a
sikerek és elismerések mégsem kerülték el
őt. Eötvös Lóránd fizikus így vélekedett
Jedlik Ányosról: „Egyszerű, mint maga,
volt a hazafisága is, nem különös jutalomra
jogosító, hanem csak kötelesség teljesítése,
és mégis sokszorozva milliók szívében egy
szervezet életének és felvirágzásának
legszilárdabb biztosítéka.”

kísérletek leírásai. Mindezek alapján
munkássága
követhető.
A
világkiállításokon számtalan alkalommal
mutatta be „találmányait” és szinte minden
alkalommal díjakkal jutalmazták.
1825. Szódavízgyártás.
1826. Töltőcső, szénsav elszállásának
megakadályozására.
1829. Elektromágneses forgások elve.
1830. Elektromotorok („forgonyok”).
1843. 1846, 1851. Osztógép szerkezeti
részletek.
1847. 1852. Papírcellás elemek.
1847. Szénelektródák elemekhez.
1847.
Dörzsölési
elektromos
gép
papírkoronggal.
1847.
1868,
1869,
1872,
1876.
Hullámgépek.
1848–1863 Optikai rácsok vágásához
üvegbevonat.
1863. Optikai rácsok vágásához marató
anyag.
1853. Elektrofór.
1854. Villamos gépkocsi.
1855. Elektroszkóp.
1856. Forgó szénkorongos gázelem.
1856. Önerősítés elve (dinamóelv)
felfedezése.
1859. Egysarki dinamó.
1857. Hidrosztatikus ívlámpaszabályozó.
1857,
1868.
Elektromágneses
áramszabályozó.
1859. Agyagcellák galvánelemekhez.
1860. Felhajtó elem.
1859. Elektromágneses, áramváltós gép
öngerjesztéssel.
1862. Egymást lesarkító elemek.
1862. Felszeletelt forgórészű rézhengeres
egysarki dinamó.
1862. Higanyos légszivattyú előritkítással.
1863. 1866, 1872. Villámfeszítők.
1863.
Tölcsér
alakú
tekercsekből
összeállított induktor.
1865. Jedlik-féle tükörpár.
1865. Kettős hasáb.
1867.
Mangánszuperoxidos
ólomakkumulátor.
1879. Egyesített Ritchie-Pacinotti gép
kétféle gerjesztéssel.

Jedlik Ányos találmányai, felfedezései,
újításai:
Jedlik találmányait nem szabadalmaztatta,
ezért a tudománytörténet, főleg pedig a
nemzetközi közvélemény sajnos, a mai
napig nem kezeli tényleges érdemei szerint.
Az okokat egyrészt a korabeli magyar
viszonyokban, másrész pedig Jedlik Ányos
szerény és visszahúzódó személyiségében
kereshetjük. Az ő korában Magyarországon
még nem volt nemzeti szabadalmi rendszer
és szabadalmi hivatal. Az első magyar
szabadalmi törvény 1895-től, éppen
halálának évétől lépett életbe. Az 1860-as
években
már
elismert
tudós
Magyarországon. A Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók vándorgyűlésein Jedlik
általában megjelent és beszámolt saját
kutatásairól. Sokat jelentett, hogy az általa
írt egyetemi jegyzetekben is fennmaradtak
az általa fejlesztett eszközök, gépek és
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1868. Egysarki dinamó szedőgyűrűk
nélkül.
1890-es évek: Kombinált egyen- és
váltóáramú,
külső
és
öngerjesztő
áramfejlesztő (halála miatt befejezetlen).

1996-ban Jedlik Ányos halálának
100. évfordulója alkalmából a kimagaslóan
sikeres feltalálói tevékenység, valamint a
kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú
iparjogvédelmi munkásság elismerésére a
16/1996. (III. 20.) IKM rendelet Jedlik
Ányos-díjat alapított. (Kár, hogy a MSzH
évszámot tévesztett!)

A Magyar Szabadalmi Hivatal

Jedlik Ányos díj érme, Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása

tették közzé az előadásokat. Jedlik alapító,
később „örökítő” (az egyesületet jelentős
összeggel támogatta), végül tiszteleti tagja
volt a Társulatnak, delejező gépének leírása
az Évkönyvek negyedik kötetében látott
napvilágot. Többször tartott előadást (pl. a
fényképezésről is), bemutatót, színhelyéül
saját szertárát felajánlva. A gyűléseket
rendszeresen látogatta. 1869-től jelent meg
a Természettudományi Közlöny, az
egyesület havi folyóirata (a lap azóta is
megjelenik, jelenleg Természet Világa
néven). 1872-ben könyvkiadó vállalkozást
is indítottak. Eredeti műveket és sok kitűnő
fordítást jelentettek meg. Egy részüket a
tagok illetményül kapták. Jedlik Ányos 90
éves volt, amikor utoljára személyesen vett
részt MOT Vándorgyűlésen (1841-től, ez
idő alatt 25 vándorgyűlés volt, amelyből 20on jelen volt vagy előadóként, vagy
szakosztályi elnökként, pl. 90 évesen is).
Jedlik
Ányos
szakértői
tevékenységet is végzett. Az Iparegyesület
1841-ben alapították Balogh Pál felhívására
az ipari ismeretek terjesztésére, az ipar és az
iparűzők támogatására. Első elnöke gróf
Batthyány Lajos volt. Jedlik iparegyleti

Mivel magyarországi Szabadalmi
Hivatal Jedlik Ányos életében még nem
volt,
magyar
műszaki
és
természettudományos
szaklapok
sem
voltak, így a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók
Vándorgyűlésein
megjelent tudós társaságban állt módjában
kutatásairól, kísérleteiről, műszer és
készülékfejlesztési munkáról beszámolni,
ezekről a Vándorgyűlés jegyzőkönyveiben
olvashatunk. Jedlik Ányos 1841 és 1890
között részt vett a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók
legalább
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vándorgyűlésen, 1842-től 1890-ig a MOT
fizikai-kémiai szakosztály elnöke és az
értekezéseket bíráló testület tagja, ebből 17
alkalommal előadást tartott, és/vagy
valamelyik
műszerét,
„találmányát”
bemutatta.
A
Magyar
Orvosok
és
Természetvizsgálók 1841-es első gyűlésén
Bugát Pál javaslatára létrejött, és akkor
megalakult a Magyar Természettudományi
Társulat is. Rendszeres gyűlések mellett
népszerűsítő estélyeket tartottak a nagyobb
közönség számára is, pl. vásárok
alkalmával. Kezdetben Évkönyveikben
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szerepéről kevés adat maradt fenn. Jedliket
1845. január 9-én kérték fel a mechanikai
szakosztállyal való együttműködésre, 1846.
február 25-én már arról értesítették, hogy a
szakosztály
egyhangúan
elnökké
választotta. Ebből úgy tűnik, nem maga
pályázott rá, tudta nélkül választották meg.
Az Iparegyesülettől érkezett, ezekből
kisebb feladatairól értesülünk különböző
feljegyzésekből. Egy alkalommal titokban
tartandó találmány bírálatára kérték.
Máskor egy, a magyar acélgyártás
szempontjából hasznos francia szakember
könyvéről kérték véleményét. Volt, hogy
malomipari ügyben fordultak hozzá,
nevezzen ki két tagot tanácsadásra.
Legnagyobb
munkája
egy
gőzgép
vizsgálata volt. Végül elfoglaltságaira
hivatkozva lemondott a szakosztály
vezetéséről. Az Iparegyesület 1849-ben

megszűnt, 1867-ben Országos Magyar
Iparegylet néven alakult újjá. Ennek is tagja
volt, működéséről annyit tudunk, hogy
1877 decemberében Kamermayer Károly
polgármester az új városháza villámhárítói
ügyében felkérte a szakvéleményt adó
bizottság tagjának.
Jedlik Ányos munkássága, tanítása
nélkül a magyar fizika oktatás, az
elektromosságra való odafigyelés, a vele
való „foglalkozás” talán nem azt az utat
járta volna be, talán az ipar fejlődése sem
úgy alakult volna, ahogy mégis megtörtént.
Erről az elmúlt, több mint 100 év alatt
számos vita, elmélkedés maradt fenn. A
természettudományos
és
mérnöki
gondolkodás, a szemlélet kialakulása okán
sokat köszönhetünk neki. Őrizzük meg
emlékezetét!

A Jedlik-motor, azaz a Forgony az Elektrotechnikai
Múzeum kiállításában

Jedlik Ányos dinamója az Elektrotechnikai Múzeum
gyűjteményében

Jedlik Ányos a dinamóelv bemutatása a bencés
gimnázium kiállításban

Jedlik Ányos szódavízgyártás rajza az először közölt
cikkéből

Káplánné Juhász Márta km.
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Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
13. rész
kicsit módosítva is, mert a két kereket
négyre cseréltük, hogy lelkünkkel ellazult
izmaink jó érzéssel érhessenek célba.
Csíkszeredánál keletnek fordulva pár
kilométer után elkezd emelkedni az út, fel a
Csíki-havasokba, a Gyimes felé. A látvány
lenyűgöző
és
meggyőző.
Biztos
feltekertünk volna, ha kell, legfeljebb
többször leszálltunk volna a nyeregből. De
volna, volna, volna - nem kellett!
Gyönyörködve a tájban, a véget érni nem
akaró, felfelé kúszó út völgyében, a
magaslati pontokról az elénk táruló
hegyormokban, az esztenák végtelenében az autóból kényelmesen szemlélődve nem
jutott eszünkbe, hogy nekünk most
biciklizni kellene.

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.
Ebben a nyugodt lelki állapotban értünk fel
Fügés-tetőre, hogy a Csíki-havasok
vízválasztóján átbillenjünk és Karcsi lábát
csak a féken tartva, beguruljunk
Gyimesbükkbe, ameddig csak lehet, mert
nem rövid a falu. Jobbról - balról a hegyek
szorításában
élő
falvak
hosszában
növekedtek, amerre a hegyi gyorsfolyású
patakok is utat találtak maguknak a Tatros
felé. Mert immáron a hegyekről lecsorgó, a
hegyekből kibújó életadó vizet nem az Olt,
hanem a Tatros gyűjti össze. Tehát
hosszúak a falvak. Gyimesbükk a táblától
az őrt álló Rákóczi-várig, a határig, tán 10
kilométert is elnyújtózkodik.
Ahogy utunk során sokszor, most is lábunk
előtt hevert a történelem. Ezt itt a Magyar

Május 24. Vasárnap (a 14. nap)
„Székely gyors és csángó eper”
Golyó:
Nem hosszú, de mély alvás után a jó szívvel
kínált alapos reggeli, majd indulás Gyimesbükkre. Mert a Székely gyors is megérkezik
végállomására, a csíkon túli Magyarország
legkeletebbre fekvő vasúti objektumához, a
tán már 10 évvel ezelőtt felújított
gyimesbükki határ vasutas őrházához.
Ennek az örömteli pillanatnak pedig
útitervünk szerint is részesei szerettünk
volna lenni. Mi pedig tartjuk a tervet, ha
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Honvédség által, a II. Bécsi döntés után
épített, vagy csak felújított, hosszan
sorakozó laktanya épületek tettek kézzel
foghatóvá. Ma életjelet nem mutatnak, de
állagukon jól látszik, hogy nem rég még
funkcionáltak. Igaz, a II. nagy háború utáni
gazdáik, itt a székelyek háta mögött más
irányba tartották a fegyvert, mint elődeik.
Hej, hej, ezek a székelyek, itt a volt nagy
testvér, a Szovjetunió határában sem voltak
megbízhatóak? Vigyázni kellett rájuk
folyamatosan. Remélem a mai napig nem
javultak meg!
A falu táblát elhagyva pár kilométert
gurulhattunk, mikor a kirendelt milicia
vigyázó posztosai megállítottak bennünket,
másokkal egyetemben. Eddig és nem
tovább.
- Mondtam, hogy így lesz, - jegyezte
meg sofőrünk - múltkor sem
engedtek beljebb az autókkal.
- De miért? - nyitottam tágra
szemeimet.
- Egyszerű! Ott nincs parkolóhely. Ez
így célszerű. Viszont a biciklis
zarándoklat most átvált gyalogosba.
Mert az állomásig még pár km és
utána legalább öt.
Fiúk! Jó, hogy autóval jöttünk, de
ezek szerint eredeti tervünk
„nagykönyvbe” íratott. A bicikli
helyett kaptunk 15 km gyaloglást.
Szedelőzködjünk! – fejeztem be
rövid elmélkedésemet és lábunkra
állva elkezdtünk jó ütemben
gyalogolni az út szélén, járda nem
lévén.
A gyimesbükki vasútállomáshoz érve
sebességünk a lassú sétálásra csökkent. Itt
parkoltak a zarándok buszok és a székely
gyors útja is itt ért véget utasai számára. A
mozdonyok innen már üresen fogják
megközelíteni a határt őrző állomást. Ettől
a ponttól mindenkinek gyalogszerrel kellett
megközelíteni a csángó mise és a köré
szervezett programok színhelyét.
Kettes, hármas oszlopokba rendeződött
zarándokokként poroszkálva rúgtuk a port.
Hiába szerettünk volna szélesebb séta
mezőt hasítani magunknak a járda nélküli

utcából,
román
vigyázóink
oly
szorgalmasan fújták szájukhoz nőtt
figyelmeztető
sípjaikat,
hogy
a
legmodernebb kortárs zeneszerzők is
megirigyelhették volna az éles hangzású
dodekafon hangzavart. Nevetségesnek tűnt
a sípkoncert, de a négykerekűek számára
biztosítani kellett a forgalmat és a tömegre
mindig vigyázni is kell.
Kis idő eltelte után pedig újabb
magyarázatot kaptunk a felvigyázók zenés
jelenlétére. Nagy motoros had közelített
bennünket a határ felé zúgva. Nem a gójok
voltak, többségük rendszáma „HR” és
„CV” betűkkel kezdődött és felségjelük
nem egyezett gépeik hátulján lobogó
zászlócskáikkal. Szükségük volt mindkét
sávra.
Közeledve
a pünkösd
vasárnapján
bemutatandó áldozat színhelye felé,
hallatszottak az énekek, szavalatok, az itt
élők előadásában. Magyar dalok, magyar
mesék, csángó és székely népviseletben,
mindenhonnan
érkező
magyarok
koszorújában. Jó érzés ez újra és újra ott,
ahol gondolják sokan, hogy a madár sem
jár. Pedig nem csak a madár, hanem a Nap,
Hold is felkel, tán fényesebben, mint New
Yorkban vagy Párizsban és biztosan
tisztább levegőben!
Lassan, de megérkeztünk a határvonallal
szinte egybeeső vasúti felüljáróhoz, az
onnan induló földúthoz, mely a hegyoldalon
fölvezet történelmet megélt romok között
az újonnan megépített oltárhoz és szép
környezetéhez. Nagyságrendekkel kisebb a
tér, mint a csíki nyeregben, az összejöttek
száma is jóval kevesebb, de a
lélekmelengető érzés semmivel nem
hűvösebb. Így kaptattunk fel a templomot,
színpadot körbevevő dombok egyikére
kopjafa sor mellett elhaladva és árnyat
keresve a szentmise idejére. Nem volt
egyszerű, mert a jobb helyeket a korábban
érkezők már elfoglalták, így az elég
meredek hegyoldalban a térdig érő fűben, a
nyakunkig érő fenyők árnyékában találtunk
csak alkalmatosnak ítélt ülőfészkeket.
Ahogy az első fecskék után pedig
megérkeznek többiek, példánkat követve
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Beállva a visszafelé poroszkálni kezdő
tömegbe,
meglátva
egy
padokkal,
csapszékkel ellátott udvart, gondolkodás
nélkül kiálltunk a sorból. Várjuk meg
kellemesen, míg kicsit oszlik az
emberáradat - olvastuk ki egymás szeméből
- a lelki erő után gyűjtsünk fizikait is a
távolban lévő autóhoz. Gyűjtögetés közben
persze újra otthoni ismerősökkel köszönünk
össze, újra összemosolyognak az arcok: Hát
ti is itt vagytok?! Igen, itt! Mert jó itt 800
km-re otthonunktól anyanyelvünkön érteni
egymást, mert jó itt látni, hogy az ünnepet
népviselettel is díszítik az idevalósiak és jó
itt csíki sört csapoltatni.

úgy népesült tovább a hegyoldal. Így
madártávlatból szemlélhettük a lelkes
amatőr előadásokat, a tapsoló zsúfolt
padsorokat és váltunk részeseivé a csángó
áldozatnak.

Imádságos
óra
volt,
nyugalmas
szemlélődéssel. Újfent méltósággal tudtuk
elénekelni himnuszainkat az igehirdetés, az
úr imádsága és bűnbocsánatunk kérése után.
Szép az élet és gazdag! Nem csak azért,
mert igazán szemrevaló két székely
menyecske ékszerűen közénk ült, hanem
mert a természet ölén megtapasztalhattuk
újra, ha nyitott vagy szellemileg és
fizikailag, akkor lélekemelő élményekkel
töltődhetünk a legegyszerűbb körülmények
között,
a
gyakran
vágyott,
boldogságreménnyel felruházott, fontosnak
hitt tárgyaink nélkül is. Az az érzésem,
hogy a fűben fészkelve könnyebb
ráeszmélni a teremtés csodáira, mint egy
luxus lakosztályban koktélt hörpölgetve.
Nem akarom azt mondani, hogy a koktél
rossz, de a lényeges dolgokról, „mit csak
szívével láthat az ember”, nem szabad
megfeledkezni! Mi pedig négyen, hála a
teremtőnek, sokad magunkkal együtt, kitárt
szívünkkel
még
nem
vagyunk
feledékenyek! Ráadásul még remélni is
tudunk!
Ezen gondolatokkal átszőve álltam fel
fenyőfám mellől és indultunk lassan
visszafelé. Pár lépést sem tettünk és az
autóút másik oldalán lévő őrállomásra
befutó két mozdony éles duda harsogása a
teret betöltve, felkiáltó jelet tett szellő fútta
gondolataim végére. Most aztán valóban
vége zarándoklatunknak.

A megritkuló tömeg lábra állít bennünket.
Menjünk, hisz Csíkmadarason még fel kell
szerelni a bicikliket az autó tetejére!
Pár száz méter után az egyik hídon epret
árul egy fiatal pár. Azonnal leragadok
előttük, hisz erre vágytam indulásunk óta.
Mert odahaza kitaláltam, hogy induláskor
kezd beindulni az eper szezon a csíkon
innen és milyen jó lesz, hogy egész úton, a
csíkon
túl
is
ehetem
kedvenc
gyümölcsömet. Epres joghurt reggelire,
csupa egészség! Nos, ehhez képest
Mórahalmon sikerült egy alkalommal
szereznem a pirosló kedvencből, míg
Karesz és András az elmaradhatatlan
fagylaltjaikat nyalogatták. De most elért az
eperérés Erdélybe is, ha nem is Székelyföldre, hát Szatmárba - mondta az eladó
legény. Én bizony teletömöm magam 29

gondoltam és azonnal megalkudtam az
asztalon lévő maradék másfél kilóra potom
áron. Mindenki örült, indulhat haza.
Örömmel szaporáztam lépéseimet a
többieket utolérendően és közben kéthárom szemet letolva a torkomon arra
gondoltam, hogy a fiúkat mennyire meg
fogom örvendeztetni a maradékkal. Élvezve
az eper ízét, fogaim közt sercegő
homokszemektől sem zavartatva hallom,
hogy hátam mögül női hang kiabál felém.
Rápillantva meggyőződtem, hogy engem
szólít, mert nagyon integet és siet felém.
Egy újabb nő, csinos, fiatal. Helyi lehet,
hallom a kiejtésén. Hát hallgassuk meg, mit
tudok tenni érte?
- Ne haragudjék! Most jövök az
eprestől és mondták, hogy ön
megvette a végét. Tudja, én babát
várok és nagyon szeretnék a picinek
friss gyümölcsöt adni, csak egy pár
szemet. Adna el nekem? Tényleg
csak pár szemet, szemenként adok
egy Lejt - és kezében nyújt egy
ötöst.
Tán annyiért vettem az egészet, szemeket
nem számolva, de öt szem volt benne
bőven.
- Aranyoskám!
Aztán,
hogy
gondolja?
Hová
tegyem
zacskómból? - és nyújtja csillogó
szemmel másik kezét is.
- Az nem lesz jó! Valami tálka
kellene, amibe belefér.
Erre átrohan a túloldalra és beszalad egy
kocsmába, ahonnan pár másodpercen belül,
kezében egy picike műanyag edénykével
visszarohan hozzám.
- Ez nem lesz jó! - elégedetlenkedtem
tovább - Ebbe három szemnél nem
fér több, én pedig kicsivel szeretnék
többet adni.
- Elég lesz annyi is, tessék csak
odaadni! Itt a pénz!
- Üzlet az üzlet! Nem aprózzuk el –
mondtam határozottan.
Már indult is újra vissza az ivó felé, én
pedig követtem. Mire beléptem a
kocsmaajtón, már előttem is állt egy rendes
tállal.

-

No, kedvesem! Aztán maguké-e ez
az ivó és van-e a hordóban sör? –
kérdeztem.
- Miénk lenne és persze, hogy van!
- Akkor tessék várni egy pillanatot!
Kiléptem az utca közepére és a fiúk után
kiabáltam. Sokat nem kellett integetnem,
gyorsan visszafordultak. Bíztak bennem,
ami jól esett. Én pedig visszaléptem a
csapszékhez és a kezemben lévő nagy
zacskó epret beletettem a leányka táljába.
- Három sört kérek és lerendeztük!
Fiatalasszony eltátotta a száját és tán azt
akarta vón mondani, hogy ezért több járna,
de én megelőztem:
- Aranyos! Ne tessék velem alkudni!
Inkább etesse meg a magzatot, aztán
csapolni tessék! Mert mindjárt itt
lesznek a barátaim és szomjasak. De
nem bánom, egy ásványvízzel még
megtoldhatja, mert sofőrünk is van.
Mire a fiúk is beléptek a kocsma udvarba,
már nyújtottam feléjük:
- Uraim! Íme, a frissen csapolt csángó
epres
sör.
Fogyasszátok
egészséggel!
Kissé értetlenkedő szemekkel nézték a fél
órával előbbi sárga itallal teljesen azonos
színű folyadékot, de sokat nem haboztak majd elmondja, ha akarja - gondolták és
szemrebbenés nélkül szájukhoz emelték.
Szemük akkor rebbent, mikor elém állva
újra megjelent csinos epres üzletfelem.
Károlyunknak tekeregtek is szemgolyói,
keresve a kontaktust némán a többiekkel:
Milyen újabb kaland kezdete előtt állunk
újfent? Mire a csángó leány kissé
zavarodottan elkezdi nekem mondani:
- Tudja, ha már ilyen rendes volt,
akkor el kell mondanom, hogy nem
is én vagyok áldott állapotban,
hanem a sógornőm, hatodik
hónapos. Neki akartam az epret.
Meglepődtem kicsit, mert miért is kellett
lódítani? Aztán pedig, hogy őszintén
elmondja! Kicsit én is bután néztem, de ha
már szabad leány áll előttem, akkor
mondjunk neki valami szépet, vidámítsuk
fel furdaló lelkét. Szabad leányért nem
nyúlhat bicskához senki.
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Kár volt hazudni, emígy is
odaadtam volna. De szép, hogy
elmondta. És tudja ilyen szép, meleg
lelkű leánynak is könnyen lehet
babája! Csak vigyázzon, ne
akárkitől és én, mi szívesen
vigyázunk magácskára!
- Értem én, értem én! – lépett vissza
egyet és arcán látható hirtelen
megszeppenéssel folytatta - Nagyon
köszönjük és esetleg meginnának
még egy sört?
Éreztem rajta, hogy kissé vívódik, mert
szeretett volna még adni valamit, de közben
távolságot is tartani. Volt már hasonló
élményben részem jó pár évvel ezelőtt
Nagy-Hagymáson, a Kis-Békás patak
partján. Valamit mondtunk, amit ott nem
lett volna ildomos. Mert nagy országban
érthetnek mást ugyanazon a szón itt és ott.
Tehát oldani kell a számunkra kevésbé
ismert helyzetet.
- Kisasszony! Ha nem tévedek.
Köszönjük mi is a vendéglátást,
kínálást, de italunk után mennünk
kell. Mert várnak bennünket itt is
Csíkban és odahaza is. És ha várnak,
akkor menni kell, ugye emberek? mondtam az utolsó mondatot kissé
hangosabban, hallja más is a
közelben.
- Bizony, akkor menni kell! - jött a
visszhang az udvari padon ülő,
csángó
ruhában
hörpölgető
legénytől. Nem volt mérges, csak
szólt egyet.
- De ha már tetszett kérdezni, innánke még? Azt nem, de ha valaki
elvinne bennünket autóval az
autónkig, akkor legközelebb is
hoznánk epret!
- Én elvihetem magukat! - mondta
hirtelen, teljesen feloldódva a leány
és indult újra serényen kocsi
kulcsáért.
Korsóinkat letéve, elköszönve, hamar az
újonnan teremtett taxiban voltunk. Ennek
igazán örültünk, mert már nem sok kedvünk
volt gyalogolni. Aztán az indulás után nem
kellett kérdezni. Csinos sofőrünk azonnal

elmondta, hogy mikor mondtam neki pár jól
eső kedves szót, ő megijedt, mert hátunk
mögött ült a falu legverekedősebb legénye,
aki szólt is hozzánk. Nála nem lehet tudni,
mikor ugrik ki a bicska a tartójából. Az
idegen pedig csak idegen, még ha egy
nyelvet beszél is.

Bizony, akkor menni kell!

Hát nem gondoltam rosszul és szerencsére a
csángó epres sör után csupa jó érzéssel
elköszönve ülhettünk saját autónkba.
Kezdett szürkülni, mire Csíkmadarasra
értünk és vendéglátóinknak vidáman
meséltük a napot, miközben szerelni
kezdtük fejünk fölé kétkerekű társainkat.
Márta és Laci is segítettek. Jó szándékból és
mert tudták, hogy ma este az epres sör után
valóban nem ártana időben lefeküdni.
Holnap, Pünkösd hétfőn nekik munkanap,
nekünk pedig időben kell kelni. Hosszú az
út Nagykanizsáig.
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk
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Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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